
Bin Vrlrlrr Bu l0[raHanila,lhrileg$e Ya$amat

Yazr Dizisi
"Mürqitsiz Talib olmaz ve öylece Älevilik olmaz" Alevilik, Pir, Rayber, luüriid ve Talip ililkisi
Ehlibevt Alevi Ocaklar Birliti Inisivatifi
Siyanüre Karqr Dersim Platformu Girigimi

DERSiM'de siynruÜnlÜ MADEN i$lrrn,leciliöirue xnngl glKIYoRUZ.
Ovacrk'rn Bigin, Cevizlidere, Krzrlveran, Krztlgayrr, Biiman ve Eivar köylerinde ba5layan maden arama

ve sonda.jlama faallyetleri son htzla devam etmektedir
Dersim'in büyük bir bolümü AKP hükümeti tarafrndan Erkarrlan yasalarla uluslararast maden firmast

olan Rio-Tintove yerli uzantrlarrna/igbirlikgilerine brrakrlmr5trr. Rio-Tinto Sirketine kargt higbir olumlu

beya nat veya hissiyat tasrnamaz
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Dersim-Civarik
i*i ugtu Yagam,

Antlarla
Aragfirmact Yazar

Hüseyin AKAR

$iirleri ve
Hayat Hikayesiyle

Ozan $air
Sey QAJI

(1871-1936)

Bizimle PaylagtQr
Yazr ve $iirlerinden

Dolayt DeQerli
Hocamz

Hüseyin AKAR'a
Tegekkürler



Sürgün

Gök küstü maviye, I

sivah hir örtü oldu..,
Toprak kan ile,

Krrmrzrya bulandr. ..

Daflar,
Uguruma düqen, qrflrklarla inledio

Ve cellat ,

Gölsünü kabartarak,

$aha kaldrrdr atrnr,

Güneqin,

0nlara srrt qevirdiii bir sabahtr,

Onur duyarak, gurur duyarak,

Bagkumandanrn krzr,

Ölüm kustu,

Gülümseyerek

Gidenler lqocuktu, kadrndr,

Hepsi birer yifit insandr,.

Kara yazrlannl, Kara trenlere yüklemiglerdi,

Qocuklarln, anälarrn, Kirlenmiq yanaklartnda

Kurumuq gözyaglarlnrn, izi vardr.

Dönerek ölülerine, son bir kez, Kendi dillerinde ,

Sessizce okudular dualannt,,

Ycri ., yurdu yoktu, arttk onlarln
Kimlikleri yoktu, dilleri yoktu

Bagkalarrnrn segtiIi bir hayat vardr.
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DERSIM'DE KIRK GOZE

Dünden bu güne deliqen tck qcy gegmigirnzi unutma gabasrdrr...

yeni bir günle yeni umutlarla dualartmrzla yüzümüzü güne,se dänmck dilcgi ile...

merhaba, deöerli dostlar, canlar:

Bazen hayatta kalma gabasr Sa$kln yoz kimlikler bartndtrtr iginilc. tsirlikte
hareket etme kültüründen kopan $a$krnlar tüm bcnliklcrini kaybettiklerini geg

fark ederler. Kendine olan dü$manhklan süreg iqinde yagamlarrnr gekihnez halc
getirir. Yagamla ölüm arastnda öz benliklerinden uzaklagttklarrnda sürekli hata

yapmaya mahküm kalrrlar. Krsa vadede üretirnden geleneklerinden kaqrnayr
yelleyenler yavag yava$ her geyini teslim ettiklerini fark ettiklerinde gok geg

kalmrslardrr.

f)evlet baba 1993 1994 yrllan geldiginde uslantnaz biz asileri terbiyc
etmeye geldi. Yeniden yrllarca unutamayacaltmtz actlar kazrdr benlifitlize. Her
tarafr ateqe verdiler. Yitik kugakla oftak acrlarttnrz gaktgtrfrnda tarihsel zulmün
derin izlerini daha iyi algrlamaya bagladrk. 10.000 nin iizclindc insan(sadece

ovacrk) gög etmek zorunda kaldr. Hapisler iqkenceler ambargolar hayatttntztn
bir pargasr olmaya baqladt. Gög sonrasr il ve ilgc mcrkczlcrinde kalanlarln
scfaleti ise hat sathaya ulaqtr. Uzun yrllar rnetrelerce kartn altrnda prefabrik
odalarda yagadrlar. Köyünde paqa gibi yagayanlal bir lokma ckrne$e rrrulrtaq

brrakrldrlar.. Artrk ne tanrn ne hayvancrhk nc iE ne ag, ne ärf ne adet ne de

anadil. Kendisinin efbndisi olan köylünrüz naltertten dilenlnek zorunda kaldt$t
iqin utanryordu. Fitne fesat sahibi olrnak yeni gelcnclimiz halirre getirildi.

Bu kadar zuhniin altrnda ne kadar dik durulurdu bilinmez atla dolamtz
ile ba!nnrz, geleneklerimiz, cofirafuarnrzr vc kültürürrrüzü koluma gabasr,

yeniderr gün yüzilne grkacaktrr. Köylerin.rize geri dönüp yeniden ürctine
katrlmak, tarlalarrrnrzr ekip biqmek minnct cluygusundau uzak kendimizin
e lendisi olmak, acrlann qocuklarr olarak birbirirnizi sevmek zorundayiz. Buelenolsl olmaK, aynr acllann QocuKlafl
coürafvada herkesin bir actst var. Birbirimizc kargr bu kadar acrmastz
olnramalryrz, seygi ve saygrdan bu kadar uzaklagmamahyrz. Birliktclikten daha

-eüglü nc olabilir ki. Bizirn öz benligimizin geregi budur.

.. . inanct. bilinci vc ccsateti sizlerle fttetmek ve yine

sizlerlc paylaqmak kadar kc-vif vcnci ne olabilir ki','

Güzcl sözlcrin cylernindeyiz anrk. Bu eyle:1, insanhlrn yücc

ideali olan srnr fsrz-sömürüsüz bir dünya kumra yürüyüqüdür.

ller pcyc rahmen sürtlürülcn kahrcdrci bir inatttr bu.

Bir biiyük kargagalrklar ilklirnidir bu colralya.
Ge:ruecik hayatlann zanranstz infäzlandr$r

ve gelece!i özgürlcqtinne eylemiyle yanrp tutu;anlann kaybedildigi
bir cogratyadayrz. Burasr, yasakh renklerin mevsimidir.

Ytgil gözündc hüzün durgunlu[u taqryan

genq krzlann ak gelinliklcrini tabut iqindc sakladr[r.
qo-ialan murrlarla alanan kayrplar deryastdrr

tsu büyük dcryanrn iqinde insanltk onumnu ve erdenini
kom.van nice yifitlcrin clsanclcqtiIine ve düglerin bile

artrk slnlrlndä ta$ttlrna tantk oluyoruz.
"Yann'rn güzcllikleri bu karma;antn iginden dolacak ku;kusuz;

ben'lerin biz olmaya ba;lamast vc otnuzlarrn omuzlara defnresiyle...
Bu yüzden yeniclcn buluEacagrz Inanrn.

Siz yüzünüzü günc5c dönün ycler."

Unutmamahyrz ki

Zulmün hesabrnr tutmadrk

Bebelerimize uzanan kara elleri,

saymakla yetindik.

Acr grf,hklarrmrz bizi ele vermesin diye

Munzur'a gömdük

Genq krzlarrmrz bedenlerini ucurumlara

teslim ettiler
Acrlanmrzr bulutlara sardrk

Biz kan olup derelerde aktrkga

Kardelenler agladr, nergisler bovun büktü

5ümbüller kaya diplerine saklandrlar.

Asrrlrk grnarlanmrz dayanamadr bunca ölüme

Keklikler kayalardan sekmez oldular

Ayrlar inlerini güvensiz buldu

Alabahklar elektrikle tanrStr

MeSe ates toplanyla" (Siir: Ekrem Kaya).
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Dersim'de Krkgöze Kültür Sanat Dergisi
ve Dersim'de Gurhetten Memlekete Bir Köprü ile

Srze Misafiriz

www.ajansdersim.com
www. radyokalan.com

www.kalantv.com
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DERSiM'DE KIRKGÖZE

Dersim

Dersim'in / özgürlü[e yanrk gelenefi
canlarrn / "pir-inkrar" sadakati

doruklarln /ugurum büyüten dallarl
vadilerin /qaflayan köpürten nehirleri

munzur'un /qeläle kügülten alabahklarl
bin bir yagamrn türküleqti[i

inanqlar / etnikler mozaiii
sazr / sözü/ "yasakh" dili

potansiyeli yüksek bir co[rafya / dersim
iki uqlu yaqamrnda /"kanrna ekmek dofranan"

aqkl-sevdayr arada yaqayan
dostluIun-cömertliIin /mertli!in- dürüstlü[ün

agiretleEti!i /yigitli!in sertleptiIi
hakga paylaqrmrn / dostqa bölü9ümüm

bilinqlegtiii /9etin direniglere eqkrya / dersim

Munzur

rrmaklar birlegtirilir / bir baraj igin
bir munzur'a klrk göze / nigin

le"vlak-menekge /türlerin ren gini aldrfr
kardelen - lalenin /önünde boyun eldifi

su igen giqek / seyiren kuq /yoluna uqurum "beskov"
ürkeklifin srsrama /kekli[in sekme otagl

beqyüz metreden yumurta vuran
trrpan bryrkh / köz yürekli /yifitler yatafr

dertli "pepux" lstzlanan a[ustos böceii /vzrldayan arl
ta g-toprak /yeqil-sarr /hulut-yaImur /yerdeki sürüngen

meqe palamudu iavr ini karrnca yuvasrna
can veren rslakhil dudaklarrnda /munzur'un

do[a ocafr / anne kucafr /özgürlü!ün begi[i munzur
IHüseyin Akarl

@

Aqrhn kaprlar, $aha gidelim.



DERSiM'DE KIRKGÖZE

Kaybettilim dilimin peqine düqüp gittim

"Daflara kaqanlar kurtulmuq, köylerdeki herkesi Qemiqgezek'te topluyorlardr. Üstü üste ahlmrii cesetlerin.

kokusundan girilemiyordu Qemiggezek'e. ÜE krz kardegin ortancasrydrm. Ben kaybolmuqum. Köylülerden biri,
beni tanryor annemi bulup veriyor. Oradan Elazr!'a götürdüler Herkes qoluk qoculunu, kocasmt ve kardegin

kaybetmigti, kimisi de öldürülmügtti. Vagonlara bindirilmeden önce bütün kadrnlann saglannl stfira verdiler.

Utandrk, bize tuhafgeldi. Biz kadrnlar bir yandan allarken bir yandan da birimize bakrp gülüyorduk.

Her vagona üq aile bindirildi. Kadrn baEtna annem, ü9 hz gocufuyla Denizli'nin Uzunprnar Köyü'ne, babam da

o zaman bilmiyorduk tabii sonradan öfrendik, Aydrn'a sürgüne gönderilmig, Uzunpnadda qevre köylerden

gelenlerin atlannr ba[ladrklan bir göz oclayr gösterdiler bize. Burada kalacakstnz, dediler. Annem,

'Hayvanlann baglandr$r bu pislilin iginde siz otururmusunuz? Ben ü9 gocukla nasrl kalayrm orada" diye krzdr.

Tam ü9 gün alacrn altrnda kaldrk. Köylüler bizi qikäyet etmiqler Kaymakam geldi.

Anneme 'Niye kalmryorsunuz? diye sordu.

Annem'Sen olsan qocuklannr orada yatrnrmtstn Kaymakam Bey'dedi. Kaymakam köylülere krzdt

temizletti, bir de yatak getirdiler Orada kalmaya baqladtk....

Babamrz bizim burada oldugumuzu duymug,
qrkmrg hükümete 'Qocuklarrmr gömrek igin izin istiyorum'demiq izin vermemiEler Kagmr; gelrniq bizi bulmug.

Zaten meraktan verem olmu$hr. Qok az gördü& babamrzr.,. Öldü, oraya gömüldü. Mezan Uzunpnar'da babamm.

Tam l0 yrl... Ta ki afgrkrp da geri dönüq iznini verene dek hükümel, biz orada kaldtk. Annem 'memleketimde
ölecegirn' dedi. Döndük. Gitsin gitsin de geri gelmesin o günler."

Annem katliam, sürgün, gözyagr, özlem dolu bu hayat hikäyesini bir masal gibi anlatarak büyüttü qocuklanm,

Sorarlarsa "Elazrfhyrz' deyin" derdi. Babam ise sabah güneg dopmadan kalkar elini yüzünü yrkar,

do[an güneqe karrir elini yüzüne sürer "Allahrm önce aqta aqrha olann, kurdun, kuqun nzknt ver.

Önce daha qok ihtiyacr olana, sonra da kalanr bize ver" derdi.

Acr do)u gegmiqin izinde...

Beni Dersim'e götüren ailemin yaqam öyküsüydü. Uygulanan asirniläsyonun en qarptcr ömegi bendim.

Dilimi hilmiyordurn. 2010 yrltnrn bu son ayrnda Dersim'e gidigimin bir sebebi de kendimle yüzleqmekti.

Cidersin do[du[irn topraklara, yakrnlannr görürsün, benrm topraklanm dersin. Ama ne konu$tuklarl,

dili anlarsrn, ne de kendi derdini anlatabilirsin. Kelimeler yumru olur kalrr bopaztnda.

@



DERSiM'DE KIRI( GÖZE

72 yl önce baqka gehirlere sürgüne göndcrilenlerin yerini ekonomik ya da savaqtan dolayr gögler almrg.
Ytllarca higbir yatrnmrn yaptlmadr[r qchrin merkezi kügücük bir kasabayr andrnyor, Kimi Türkqe konuguyor
kimi Kürtge, kimi de Zazaca. iki dil mi deßiniz, ü9 dil mi, igte hepsi Dcrsrm'de. bö.t yunt dallarla qevrili
Denim'in merkezine bir krq algamrnda ulagryoruz. Sobalarda yakrlan AKP'nin dalrttrfr kötü kömürler
hava kirliligi yaratryor. Nefes bile almakta zorlaruyorsunuz.

Baa ilgelerde yasaklanmasma ralmen qehir merkezinde hälä yakrhyor. Her da$rn bir adr, bir efsanesi var
Dersim'de. Her yam ziyaret, her yam kutsal. Minibüslerle köylere giderken yolcularrn hepsi aynr anda igaret
parmaklanm dudaklanna götürüp, öpüyor ve alnrna koy,uyorlar, anhyoruz ki bir ziyaretten gegiyoruz.
Taqt topra$r kutsal bu topraklara yaprlmak istenen barajlann nasrl bir käbus oldulunu o zaman an[yorum.
Qünkü yaprlan barajlarla köyleri, kutsal saydrklan ziyaretleri sular altrnda brrakrlmak isteniyor,

Dolasr, insam, muhalifligi ve tüm yaqanrlanlara ralmen dimdik ayakta kalabilmiE Dcrsim,de en gok
karakollara rastlarumz. Her köyde, her dalrn tepesinde karakollar..

Krqrn sessizli[ine yaqh yorgun hayatlar, bir de yrkrlmrq evler hüzün kattyor Kanla ve gözyagryla rslanan
bu topraklarda analann gözleri hep yagh. Nerdeyse her aileden bir gocuk ya öldürülm$ yada siyasi
nedenlerde cezaevinde. Igizlik yüzünden büyük gehirlere göq etmiqler Yalnrz kalan yaghlar ig yapanlarr
olmadrlrndan ve yoksulluktan zor durumda. Köylerde, ilgelerde sokaklarda gocuklan görmek neredeyse
imkänsrz. Köy okullan güvenlik gerekgesiyle yrllar önce kapaülmrg. Qocuklannr ilgelerdeki yahh okula
göndermeye mecbur brrakrlmrq aileler.
Kimisi de qehirlcrdcki akabalannrn yanrna göndermek zorunda
kalmtg. Haflalarca aylarca gocuklannr göremeyen aileler oluyor. 7 yaqrnda baEhyor gocuklann yahh okul
käbusu. Hozat\n Ergen Köyü'nde gitti[imiz ailenin 7 yagrndaki ollu Baran bu yrl baglamrq okula.
Hastalandr$ igin.getirmig babasr eve. Baran babas;na sanhyor bütün gece, brrakmryor kucallnda
uluyaaa kadar, "Özlüyor" diyor babasl Feyzi, "Üsrü mü aqrldr, hastalandr mr, yemek yerlimi düqtümü
hep meraktayrz. Göndermek istemiyorum. Kaymakamhk göndermek zorundasrn" diyor. Annesi de ben de
okusun istiyoruz. Eskiden köy okulu vardr. Hepsi kapatrldr. Sapasallam duruyor okul versinler ögrehnen
gönderelim gocuklarrmrzr."

Gengler ve uyuqh,rrucu

Hem gocuklannr okutmak isteycn, hem de endiqeyle yatrh okula veren ailelerin en büyük korkularrndan
biri de ulusturucu. Eskiler hcp anlatlr, eski dedipime bakmayrn birkag yrl öncesine kadar, Dersim'de evlerin
kaprsr kilitlenmezdi. $imdilerde ise kaprsrm agrk brakanlar kent merkezinde tiner ve uyuqturucu kullanan
genqlerden korkar hale gelmig,
DersimliJer genglere uyuSturucunun, tinerin sistemli olarak ahqtrnldrgrrr
dügünüyor vc yetkililerin de bunu engelleme Eabasr göstermedili görü;ünde. (iay bahgelerinde, Munzur
kenarrnda ellerinde iqkileriyle kadrnlan da erkekleri de görebilirsiniz. Bu manzaralarr gördü[ünüz
Dersim'de, skhkla barlar protesto edilir. Qünkü halk genqlerin bu mekänlarda ulu$hrucuya ve fuhu$a
aLqtrrrJdrgr fikrinde.

Dersim'de bulundufumuz süre boyunca kendimizi hep cvimizde hissediyoruz. Girtigimiz her köyde
bir evimiz oldu. Ovac*'ta misafir oldu_Äumuz ailelerden biri de Kenan ve Fatma. Cenq ailenin bir de
40 günlük bebekleri var. Bu evde'krrk qrkarma'ya gahit oluyoruz. Babaannesi dualar okuyor ve Tijda'yr
baErndan agalrya elekten krrk tas su dökerek yrkryor Babasr Tijda igin kurban kesiyor

Köy köy, ilge ilqe dolaqryoruz sürekli. l5 güne dört ilge ve birgok köyü srfdrrabildik. Köy meclisinin
toplandlgr eve de misafir olduk. sobasr olmadrll iqin ocala gah grrpl atarak lslnan ya$hlarr da gördük.

Hälä tuvaieti bile olmayan evlerde de kaldrk. Hozat Ilqesi'nde rehberimiz olan Cemal Tag, 20 yrldrr
Dersim tarihini ara;trrryor Yaqhlarla konuquyor 'Son Tamklar Gögmeden' 1938 sözlü tarih projesinde gahgryor
aynr zamanda. Ermenilerin katledildi[i Kay4oglu Yarmasr'ndan h.rtun da Ergen'deki kiliseye, Dersim
katliamrnda hangi köyden kaq kiqi nerede katlcdilmigse tanlklann anlatlmlanndan toplu mezarlara kadar
bircr birer gösteriyor bize. Dersim'de daglar da, sular da, a$aglar da kutsal.
Dersimliyi anlamak önce inancrnr tanrmaktan geqiyor

@
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Kimi gocuk sahibi olmak kimi de hastaltlrna qare aramak igin'Munzur Baba, Ana F'atrna, Düzgün Baba,
Sultan Hldrr, Klrklar ve daha yüzlerce ziyarete gidiyor Dersim'de.Ilqelerdeki minübüs qoftirleri köylülerin
gehirdeki eli kolu oluyor. Kimi goculunu okuldan almasr igin tembihliyor, kimi lazrm olan erzaklartnt,
emanetlerini böylece qehre gidip bir de yol parasr vermekten kurtuluyorlar. $chir mcrkczinde yiyeceklerin
pahallllgmdan qikäyet ediyor Düzgün. Dükkänlann raflannda tarihi gcgmig birgok yiyecek ve igecek

bulunuyor. Hele fiyatlan kimsenin denetledipi yok" diyor. 'Universitelcr rqtk aydrnhk getirir degil mi?
Bizim gehrimize yaprlan üniversite bize karanlft getirdi" sitemi eden Dersimliler, "Katliamlar yaprldr.
Kürtler Türklegtirilmeye gahgrldr. $imdi üLniversiteyle ve kolejle yaprlmak istenen ne, Bizi SunnileEtirmeye
dinimizi asimile etmeye gahgryorlar. Dersim'in üstünde oynanmak istenen, oyunlar bitmiyor" diyor.

Kaderine terk edilen tarihi zenginlik
Türkiye'nin acilen koruma altrna ahnmasr gereken | 0 önemli do$a alanrndan biri de Munzur Vadtst.
Alabahk, boz ayr, vagak, da! kegisi, keklik, akbaba, alagkakan ve tek dig sarmtsak bagta olmak üzere
1.600'den fazla ,endemik bitki ve hayvan qegitlili[ine sahip. Yüzyrlhk mege ve ceviz alaglanna kucak agan

ormanlann atrlan bombalarla, grkanlan yangmlarla ve inga edilmek istenen barajlarla yok edilmeye,
galrgrldrlrnr düqünüyor halkrn go!u. Bu kadar gok canh türünü banndtran Munzur Vadisi hälä SIT alant defil.
'Celin Odalan'ndan, Hatun Köprüsü'ne, Ergen'deki kiliseden, tarihi mezarhklara, in Deliklerin'e Mazgirt'ten
Pertek Kalesi'ne kadar tarihi yerler de harap durumda. Hazine avcrlanrun yagmasrndan nasibini de almtq,,
birgok ycr. Her kurum bir dilerinin üstüne atmrg biz delil onlar yapmah demiq. Kültür ve Turizm Bakanlt[t da
ödcnek yoklulu gerekgesiyle koruma ve restorasyon yapmaml$. Dersim halkr diniyle, diliyle tantnmak
ve sadaka gibi yardrmlafl delil, iq istiyor.

'Son Tanlklar Gögmeden'
Dersim katliamrna iligkin gok sayrda kitap yazrldr, yaqananlar anlatrldr. Cemal Ta9 ise, "Dersim 1937-38
Sözlü Tarih Projesi: Son Tamklar Gögmeden" qahgmasryla Dersim'in sözlü tarihini hazrrhyor. Ahmet dede de

o tanrklardan biri. Katliama 14 yaqrnda tamkhk eden Ahmet dede artlk o günleri anlatmaktan yorulmug.
Hilbes'in görkemli zirvesinde
Süphan'dan, Alrr'ya, Munzur Dallanna birgok zirveye trmanmrq Bülent Ak. Dersimin sertifikah tek dalcrsr.
Ak "Krgrn kayakta yaprlabilir Dopa yürüyügleri de ama en doSal hakkrmrz olan sporumuzu bile bin bir zorlukla
yapryoruz" diyor. Yüksekli[i 2500 metre olan Hilbes'deyiz. Kartal, $amua. da! keqisi, domuz, ayr görüyoruz.
Yüzlerce kiqilik Sin Köyü'nün son sakini
1990'larda boqaltrlan Sin Köyü'nde yüzlerce kiqi yagryormug. Daha da eskilerde 7 kilise oldulu söyleniyor.
Bogaltrlan köyün 6 ylldrr tek ya$ayanl Haydar Gül. Yrkrlmak üzere olan evini onarmakla iqe baglamrq ardrndan
bir kaq petekle baglayan ancrhk serüveninde peteklerini artrmrq altr yrl boyrnca. Munzur'un bin bir gigelinden
besleniyor anlarrmrz. Bal organik bal yetigtiren GüI, zorlu yagam koqullannda hayatrn devam eftirmeye gahqryor.

Dersim'de sanayi yok' ama odasr var
Sanayisi ohnayan ama Sanayi ve Ticaret Odasr olan baqka bir il daha var mrdrr bilmiyorum. Yanm kapasiteyle
gahpan bir yem fabrikasr ve yazrn 50, krqrn 27 kiginin gahqtrlr Muzur Su Fabrikast tek igletmeleri. Bir de 201 1'de

aqrlmasr dü;ünülen bir mandra olacak, tabi eler agrlrrsa. 25 ylllrk gatrgma ortamrnm bölgede yarattlgr
tahribatlara dikkat geken Yusuf Cengiz Tunceli Ticaret ve Sanayi Odasr Bagkanhgrnl yapryor Önce süt, yem
ve iplik, tugla ve un fabrikalan varken 1990 sonrasr hepsi kapatrlmrq. Qatrgma ortamr, olalanüstü hal derken
nüfus 165 binden 85 bine dügmüq. Cumhurbaqkanr Gül, Zafer Qa!layan ve TÜSiAD"rn ziyaretlerinin ardlndan
umutlanmrSlar. Ancak bu umutlar da cevapsrz kalmrq. Dersim'e ayrr bir tegvik programtmn uygulanmasr gerekti[i,
öncelikle organizc sanayiinin faaliyete gegmesi ve özellikle de yollann yaprlmasryla kent ekonomisinin
düzelebilecegini söylüyor Cengiz.Gürül gürül akan Munzur artrk yash

Ovacrk'a giderkcn yolda konakladrlrmrz ilk duralrmrz ünlü Mercan Vadisi oluyor. Munzur'a yaptlan barajtn
ilk duralr da diyebiliriz buraya. Dersim'in alabah$r meqhurdur. Suyun kenannda kurarsrruz sofianrzr ve yersiniz
mis gibi alabahlrnrzl. Artlk bunlar yaprlan baraj nedeniyle neredeyse hayal olmuq. Baraj igin suyrn ilk nrtuldulu
yer olan Mercan'a alabahklar yumurtalannt brraktrlarmrq ama qimdilerde ne alabahk, ne de onlann
yumurtalannr brrakabileceli bir yer görebilirsiniz. Eskiden gürleye gürleye akan Munzur'dan kala kala barajdan
azar azar brrakrlan crhz bir su kalmts.

Naide Duymaz
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DERSiM'DE KIRKGÖZB

Uykumuzu galan gecenin yanst,/ evde olan 28 gocuk / l2 kadrn r tümü 54 can,, mevcudu
unutamam olanla dizdiler yoJa /gözleri derin uykuda

yollar dolambagh iyollar getin / yollar dar, iqkcnce yart yolda baglar i qolalrnca grflrklar
dayanamaz haykrrrr 80'lik gtnar / hayktnr arqa...

"ballamayrn ellerimi / kollarrmr sallayacaIrm, el alacaglm kulaga
uzanacaÄlm srcak tilrkülere

seslenecelim kurda kuEa / gelmesinJer', bagka bahar. inrresin eteklere geyiklcr
balrklar suda oynaqnrasrn,

havada gakal kokusu / kanat qrpmastn kuqlar
gcqit verilmesin kahpelile I dallaln bize sözil var...

gözün kollanmr / scmah dönece!im, düqece!im hak yoluna / pirini halim görsiin
yrldrzlar rgttrn gecemi / gcriye scslenece!im, kopanltErlntn ytktnhstnda

yürclim kaldr
dost amlan yüklendim / srcakhfr daflarrn,

krnhnasrn gönüller / solmasrn gigekler, gün olur dönerirn / dallara yüzüm olsun
gözün ellerimi / ciSerparelerirni okgayacafrm

sözün bahtsrzh!rna / güvenin duvanna garptlm
allama bebelim l ay bat1r / yrldrz kaydr / umut güne$te

gül gülümse / karanlrkta yrldrzlanmrzr galacaklar, gülümse ki uzasln zaman
güneq dolacak dayan

dallar yeniden ye5erir / senin yagamdan alacaltn var.
gözün ellerimi kollartnr / "dara" duracagttn

karanhIr aydrnh!a brrakrn / gccemi bana verin, hakka niyaz bu i ellerimi gö[sünde tutacaglm
söylesin kimin ne sugu var / birde ona soracagrm.

gözün ellerimi / saltvcrin kollanmr / onlarla yüdiyece!irn
bedenler süngüye teslim / sesler kurguna suskun, yankrstz kaldt gr!ltklar

dopmadr güneg o gün
beyaz entari üzerinde / sakah dökülmüq dizinc
yaqhhk altr yük / tepeyi güg aqar öbür yüziine

gal saprk örer gibi / nakrqladrlar karanhk yollara, kucakta bebelcr / "yürümüyor qocuklar"
oldu olacaklar /"pepo keko" korosu /tan alarrnca öyküler

hakka "sürgün var"
bir baykuq seslendiriyor ölüm türküsünü,

bir gocuk koguyor dü;e kalka itile,
bir yaqh kadrnrn ölürn öncesi hrgkrnlr, kanamah bir hasta arryor kan tükürecek yüz

bir bebek yapr$mls memeye brrakrnryor.
mcqeliklerde bir alustos böceli act besteleq

kamr bumunda anncyi basmtg ter, gerilerde yüklü acrlar iqinde i debelenir yerlerde
baqucunda bir er / ar duvartnt ytktyor dogum sanctst,

kör karanhfrn yok bir rgrk kaprsr /gün rgrmadan korkan, "devriyenin " acelesi var,/ rgrdt tgtyacak tan /
ilk hareker baqlar r'mavzcrin ucunda bir süngü rqtldar

inang ayrr / fikir bilcli /kasatura kör
bir acr grfhk bolar karanhlr / gök karanr / yrldrzlar stvtqtr

yer susar / ne yakrn /ne uzak I nc dc yukandaki görür
nravzerin ucunda bir bebek /can pazannda, göbektcn balh anne / gözlerini aqamadan

el sallar dünyaya / hrrsrndan meqelikleri srlma tular, olanca yapra!rnr döker
babasr mr / o Eimdi asker / van'da / adr mustafa, veli'nin ollu /askcrc altndt / korusun diye vatant.

ardrnda "ba[rrsak" toplar,/"ayge gelin"nin al-kan fistanr. acr bcdcn ayge gelin suskun
"asker babasr duymasrn"

yavmsuna gahin körpe geliwtek dahg iki penge, yakalar kasaturah clllcri / atar yardan
suya bolulan grflrklann öfkesi /dolanrr "pepug" diline.daldan dala öter

dersim'de /ölüme "sürgün var"
not / "süngü tak gaz dök yak" / "devriye"ye son komut

ramazan deresi kana doyar / bu vahgete toprak tan*


