
t’emuze-kengezere-payizav›rene/temmuz-a¤ustos-eylül 2009 more/say›: 3     cereme/fiyat: 5 TL

www.kirmanciya.com e.posta: kirmanciyabeleke@gmail.com

fiimdilik Üç Ayda Bir Yay›nlan›r

Fiyat›: 5 TL. (KDV Dâhil)

Sahibi: S›rr› Öztürk

Yaz› ‹flleri Müdürü: Esen Tatar

Yönetim Yeri ve ‹letiflim:

Akb›y›k De¤irmeni Sokak No: 33/A 34122 Sultanahmet-Eminönü-‹stanbul

Telefon: (0212) 638 81 82 Fax: (0212) 638 81 72

Posta Çeki No: 98213

Banka Hesap No: ‹fl Bankas› Ca¤alo¤lu fiubesi (1095) 325 835

Abone: Yurtiçi y›ll›k: 6 Say› - 30 TL. Yurtd›fl›: Üç kat›

Yay›n ilkelerimizle ba¤daflmayan ilanlar kabul edilmez

Yay›n Kurulu Yazarlar› ve ‹lkelerimiz D›fl›nda Yaz› Kabul Edilmez

Yaz›l› metinler kaynak gösterilerek kullan›labilir

Teknik Büro: Sorun Teknik Büro

Bask›: Maya Bas›n Yay›n Matbaac›l›k San. ve Tic. Ltd. fiti.

‹shakpafla Cad. Kutlugün Sok. No: 9/1 Sultanahmet/‹stanbul

Tel: 0212 638 64 08

Yay›n Türü: Yerel Süreli

ISSN 1308-657X

K›rmanciya Beleke F/1 1

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



2

‹Ç‹NDEK‹LER

l Zorunlu Bir Aç›klama 3
l Sunufl (Türkçe) 5

K›rmanciya Belekê Yay›n Kurulu
l Qesê Veren (Dersimce) 9
l Dersimlilerin Kimlik Tan›mlamas›nda

Gerçekleri Örten Bir Kavram: ZAZA 11
Silvanus Alamut

l Hangi Sey R›za ? - 2 - 37
Vengê Pelgu

l Munzur Baraj Projesi’nin As›l Amac› Ne ? 51
Astarê Asmên (‹nan)

l R›bes R›ves Ruves (Iflk›n) 57
Kuresê Erz›ngani

l Kartallar›n Ülkesi Dersim (fiiir) 60
Sowoz Maver

l Osmanl› Belgelerinde Dersim 61
Musa Çimen

l Dersimce’yi Ö¤reniyoruz - 3 - 63
l Roza fiiae 69

X›d›r Muz›r
l Hewa Dere Laçi (A¤›t) 72
l Arser O Zarifa Xatune 73

X›d›r Muz›r
l Okur Mektuplar› 75

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ZORUNLU B‹R AÇIKLAMA

KK››rrmmaanncciiyyaa  BBeelleekkêê Dergi’mizin haz›rl›k çal›flmalar›n› yaparken
ikifler ayl›k bir periyodu uygun ve do¤ru bulmufl ve buna uygun bir
planlamay› yapm›flt›k. Birinci ve ikinci say›m›z› da bu planlamaya uy-
gun biçimde yay›mlam›flt›k.

Dersim üzerine daha kapsaml›, daha doyurucu ve bilimsel-akade-
mik çal›flmalara büyük bir ihtiyaç duyuldu¤unun bilincindeyiz. Nihai
amac›m›z-hedefimiz böylesine kapsaml› bir organ› üretmektir. 

Bu amaca yönelik özlemlerimizi ilk say›lar›m›zda dile de getirmifl-
tik. Do¤all›kla; içeri¤i, niteli¤i ile çok yönlü soru ve sorunlar›m›za ce-
vap verecek bir Dergi’nin kolektif çabalarla üretilebilmesinin hem he-
yecan›n› yafl›yor hem de sanc›s›n› çekiyoruz. 

Dergi faaliyeti; profesyonel ve özverili kadrolara ihtiyaç duymak-
tad›r. Bu cümleden olarak ilk say›lar›m›zda okurlar›m›za konunun
önemini duyurmufltuk. Okurlar›m›z›n elefltirel katk›s›na büyük bir
önem veriyoruz. Onlar›n öneri ve dayan›flmas›n› yan›m›za ald›¤›m›z-
da çözülmeyecek sorunumuz kalmayacakt›r diye de düflünüyoruz.

Dergi faaliyetimiz flimdiden pek çok sorunun ve konunun bilim-
sel yöntemle tart›fl›lmas›n› öne ç›karm›flt›r. Bu türden tart›flmalarla
aray›fllar›n ray›na oturtulmas› gerekmektedir. KK››rrmmaanncciiyyaa  BBeelleekkêê’nin
üretilmesiyle bu türden sorun ve konular›n asla ›ra¤›nda olmad›¤›m›-
z› dost-düflman herkes görmüfltür.

Dergi Çal›flanlar› olarak bu türden tart›flmalara ve çözüm yöntemi
üretme yolundaki çabalara hem ihtiyaç duyuyoruz, hem de bunlara
büyük de¤er veriyoruz.
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Dersim hakk›nda özgün çal›flmalar› ile tan›nan KK››rrmmaanncciiyyaa  BBeelleekkêê
Dergi’miz elbette bu konuda bir ilk de¤ildir. Bizleri yaratan bir süreç
ve devrimci mücadele gelene¤i vard›r. Biz bu sürecin uzant›lar›y›z ve
iddiam›z›n arkas›nda duruyoruz. Eksikliklerimizin bilincindeyiz.

Dersim’de varolan, yar›n daha da derinlefltirilecek olan bilimsel
inceleme-araflt›rmalar›, çeflitli alan çal›flmalar› ve röportajlar› gerçek-
lefltirmenin gere¤ine inan›yoruz. Kültürel-sanatsal birikimlerin tama-
m›n› sahiplenmekteyiz. 

Dersim hakk›nda özgün çal›flma yapmaya aday bir birikimin ol-
du¤unu da biliyoruz. Bu birikimlerin tamam›n› ayr›m gözetemeden
yan›m›za almal›y›z. 

Dergi’mizin üretilmesiyle birlikte gerek Dersim’in yetifltirdi¤i, ge-
rekse Dersim’in tarihi, kültürü, co¤rafyas›, insan›, inançlar›, mitolojisi,
masallar›, ilerici kültür gelenek ve görenekleri üzerine kafa yoran,
Dersim hakk›nda ilerletici tart›flma ve daha kapsaml› çal›flmalar yap›l-
mas›ndan yana d›fl›m›zdaki  insanlar›m›z›n varl›¤›ndan da haberliyiz.
Onlar›n emek güçlerini de bu organda bizimkilerle buluflturup bütün-
lefltirmekten yanay›z.

Özetlemeye çal›flt›¤›m›z  bu ve benzeri gerekçelerimizle Dergi’mi-
zin üçer ayl›k bir periyotla yay›mlanmas›n› daha uygun buluyoruz.

Dergi’miz elimizdeki üçüncü say›s›ndan itibaren üçer ayl›k olarak
haz›rlanacakt›r.

KK››rrmmaanncciiyyaa  BBeelleekkêê  YYaayy››nn  KKuurruulluu
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SUNUfi

Dergi’mizin her yeni say›s›yla birlikte heyecan›m›z da bir kat art›-

yor. Bu heyecan›m›z› do¤rulayan tarihsel, sosyal, kültürel vb. aç›lar-

dan hakl› gerekçelerimiz var çünkü. Bilimsel bilgi edinme, bilinçlen-

me sürecinin d›fl›nda kalm›fl kimselerle baz› kurulufllar›n kolektif ça-

balarla yapmaya çal›flt›klar›m›z› alg›layamay›fl›n› do¤al karfl›l›yoruz. 

Pek çok eksi¤imize karfl›n, hakl› ve do¤ru bir zemin üzerinde ol-

du¤umuzun iflaretlerini her gün al›yoruz. Dersim’in tarihi, co¤rafya-

s›, kültürü ilerici gelenek ve göreneklerinin yeniden harmanlanmas›

yolunda iyimser, dinamik ve yarat›c› bir yorumla yeniden üretim için

bir do¤um sanc›s› yaflamaktad›r. Dergi’miz bu sürece bilinçli bir mü-

dahale yaparak konu ve sorunlar›m›z› gündeme tafl›m›flt›r. Tutarl› bir

tarih ve s›n›f bilinciyle tarihselden-güncele olay ve olgular› incelemek-

ten yanay›z. Üretim faaliyetinden kopmayaca¤›z. ‹fl içinde tüm sorun-

lar›m›z› çözüme kavuflturmaya yönelirken yeni nitelikler de kazana-

ca¤›z. ‹pek böce¤i misali ilkin kendi kozam›z› örmenin kavgas›n› ve-

rece¤iz. 

Üçüncü say›m›zla sizlere ulaflman›n verdi¤i mutlulu¤u yafl›yoruz.
Geride b›rakt›¤›m›z süreç s›k›nt›l› ve zor bir  süreçtir. Bunlar›n üzerin-
den kolektif çabalarla gelmek durumunday›z. Dergi’miz hakk›nda he-
nüz yaz›ya dökülmese de olumlu ya da olumsuz yank›lar olacakt›.
Nas›l olmas›n ki sözlü tarih anlay›fl›ndan yaz›l› tarih anlay›fl›na geçi-
lirken çok zor bir süreçten geçece¤imizin bilincindeydik. Do¤all›kla
gündemimizde bu türden zorluklara karfl› donan›ml› olmak da vard›.
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Yak›nmadan ifl, emek, çal›flkanl›k ve üretim sevgisiyle sorunlar›m›z›n
çözümüne katk› getirece¤iz. Buna zorunluyuz.

Dergi’mizin üretiminden da¤›t›m›na kadar tüm süreçlerde bilinçli
rol ve sorumluluk üstlenen insanlar›m›z›n say›s› her gün artmaktad›r. 

Gene bu süreç içerisinde Dersim’de yaflan›lan baz› olaylardan hiç
hoflnut olmad›¤›m›z› belirtmek isteriz: Bu dönem özellikle 29 Mart
2009 Mahallî Seçimler öncesi ve sonras›yla çok sanc›l›d›r. Dersim ile il-
gili tarihsel, sosyal, kültürel vb. her olay ve olgu bizleri yak›ndan ilgi-
lendirmektedir. Dergi’mizin yay›mlanma amac›na uygun olarak süre-
cin öne ç›kard›¤› tüm verileri nesnel gerçekli¤i içinde de¤erlendirme-
miz hem yeteri aç›kl›ktad›r, hem de do¤al ve zorunludur.

Geçen say›m›zdaki aç›k ça¤r› metninde dile getirdi¤imiz gibi bu
sanc›l› sürecin yaflanmas›nda yine büyük oranda Dersimlilerin yafla-
m›fl olduklar› kimliksel s›k›nt›lar, hayat ve mücadelenin asla do¤rula-
mad›¤› ideolojik, politik ve örgütsel tart›flmalar ve bunlara ba¤l› çok
yönlü sorunlar büyük rol oynad›. Neyse ki an›lan seçimler; AKP’nin
mevcut yasalar› dahi zorlayarak “Dersim’i kuflatma” politikalar› geri
tepmifltir. DTP aday› Edibe fiahin’in Belediye Baflkanl›¤›n› kazanmas›
üzerinde önemle durulacak bir geliflmedir. Bu sonucun al›nmas›nda
gerici AKP iktidar›n› cepheden karfl›ya alan güçlerin ittifak›n›n büyük
etkisi vard›r. Yine Hozat, Pertek ve Mazgirt’te sistem partilerine karfl›
devrimci-demokrat adaylar›n seçilmifl olmas› da önemlidir. Dersim ve
sayd›¤›m›z üç ilçe belediyeleri kolektif çabalarla bir 5 y›l daha iflçi s›-
n›f› ve emekçi halklardan yana kadrolar taraf›ndan yönetilecek. An-
cak yeni yönetimlerin omuzlamas› gereken çok büyük görevler var.
Bir önceki dönemde Dersim’in kimliksel-kültürel yap›s›na sahip ç›k-
ma noktas›nda s›n›fta kalan yerel yönetimlerin yeni süreçte radikal
aç›l›mlar yapmas›n› umut ediyoruz. KK››rrmmaanncciiyyaa  BBeelleekkêê Dergisi olarak
da belediyelerin bu noktada yapaca¤› çal›flmalar›n yak›n takipçisi,
destekçisi, amans›zca elefltireni olaca¤›m›z› belirtmek isteriz.

Dersim’in tarihi, co¤rafyas›, kültürü, mitolojisi, masallar›, müzi¤i,
ilerici gelenek-görenekleri, inanç sistemi, insan› özel ve öznel yorum-
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lara neden olmayacak düzeyde önemli bir konumdad›r. Bu önemli ko-
numu hayat ve mücadelenin asla do¤rulamad›¤› ideolojik, politik ve
örgütsel saplant›lar›n çok yönlü kuflatmas›ndan kurtarmak gündeme
gelmifltir. Dersim’in çok yönlü sorunlar›n› çeflitli ç›kar veya “dar grup
tap›m›” anlay›fllar›yla daha fazla bölüp parçalaman›n hangi güçlere
hizmet etti¤ini gecikmeden kavramak durumunday›z. Dergi’mizin
tuttu¤u mevzi ve etkinlikleri bu noktada amac›-hedefi bir olan kadro-
lar› buluflturup bütünlefltirmede olumlu bir rol oynayacakt›r / oyna-
maktad›r.

Bahar, Dersim co¤rafyas›n›n canland›¤›, uzun süren beyaz rengin

yerini yeflile b›rakt›¤› mevsimdir. K›rmanciye bu baharda da ayn› cofl-

ku ve güzellikle beyazdan yeflile dönüfltü. Bu dönüflümün Dersim’de-

ki belirli öznelerinden Iflk›n ile ilgili bir yaz› kaleme ald›k. 

Bahar›n Dersimli için bir de kara bir yönü vard›r. Dersim’in yok

oluflunun ferman› olarak nitelendirilebilecek Tunceli Kanunu’nun

meclisten ç›kar›lmas› da bu mevsimin May›s ay›na denk gelmektedir.

Bu say›daki Dersimce yaz›lardan birini bu konuya ay›rd›k.

3 bölüm halinde tasarlanan Sey R›za bafll›kl› yaz›n›n 2. bölümünü

Ça¤layangil’in çeliflkilerine ay›rd›k. Okurlar›m›z›n sözlü, yaz›l› eleflti-

ri, uyar› ve önerilerine büyük bir ihtiyaç duyuyoruz. “Elefltirel katk›”

yeni nitelikler kazanmam›z›n ve kolektif yeniden üretimimizin biricik

yolu ve yöntemidir. Bu türden diyaloglar yarat›c› iliflkilerin zeminini

de oluflturmaktad›r. ‹lgi duymak iliflki kurmakt›r.

Dil kursumuzun 3. bölümünü say›lar ve saatler üzerinden devam

ettiriyoruz. Bu bölümümüz için gelen tepki ve yorumlar› dikkate ala-

rak içerik belirlemeye çal›flt›¤›m›z için okurlar›m›zdan do¤ru yöntem-

le ilerlememizi sa¤lamalar› ad›na daha fazla elefltiri ve yorum almak

istiyoruz. 

Yay›n Kurulu’muz Dersim halk›n›n dil, tarih, co¤rafya, kültür ve

ilerici geleneklerinin kaybolmamas› ve yeni nitelikler kazanmas› için

elinde olan› de¤il, gerekeni yapman›n bilinciyle hareket edecektir.
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KK››rrmmaanncciiyyaa  BBeelleekkêê’’nin iflbafl› yapmas›n›n hangi anlama geldi¤ini

dost ve düflmanlar›m›z›n iyi anlamas›n› diliyoruz. Yap›lan elefltiriler-

de “ahmakça dost” yerine “ak›ll› düflman›” ye¤liyoruz.

Önümüzdeki say› için temel dosya konusu olarak “Barajlar, Mun-

zur Festivalleri ve Tunceli Dernekleri”ni belirledik. Dersim’de çeflitli

ve çok yönlü alan çal›flmas› yap›yoruz. Bu çal›flmalarla birlikte

yapt›¤›m›z röportajlar› da s›ra ile yay›nlayaca¤›z. Bu konularda Der-
gi’mizin perspektifine uygun yaz› kaleme alacak genç okurlar›m›zdan

yaz› kabul edece¤imizi belirtelim. En geç 1 Eylül 2009 tarihine kadar

Dergi adresine gönderilecek olan yaz›lar Yay›n Kurulumuz taraf›n-

dan uygun görüldü¤ü takdirde yay›nlanacakt›r.

Bir sonraki say›da sorunlar›m›z›n çözümünde bir basamak daha

ileri s›çramak ve yeniden buluflmak umuduyla…

KK››rrmmaanncciiyyaa  BBeelleekkêê  YYaayy››nn  KKuurruulluu
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QESÊ VEREN

Mabe xêr 

Amora hireine de onc’a piyarime. Ma zaneme na raa raa de derga.
Raa ma Raa K›rmanciya Belekê. Reç’a pi-k’al›kunê xora ranêcirime.
Usar amo welatê ma biyo fliren. Guli tede ç’iç’eg do. Vora kou vilefli-
na ro, derura lafler sene. Harde Dewrefli pede pede beno k’êwe. Onc’a
vengê t›fangu yeno koura. Dismena ma neverdane ke hafltiye bero we-
latê ma. Sare Dês›mi welatê xo de endi herv nêwazene. Ma vame ke,
ç’ekunê xo b›ne hardi kere! Sarê Dês›m hervra zaf on›to. Sarê ma hafl-
tiye wazeno. 

Usar amo dewane K›rmanciye de kokim teyna mende. Dewu de
domani, xorti nêmende. Sewda domanu endi nina gosane kokumu.
Usar ke amane welatê ma sewda domanu o q›rayise bijeku kutene-
têwertê. N›ka dewu de nê bijeki este nê ki domani. Dewu de kokim
teyna mende. Kes sere ç’ever ranêkeno. Welatê xo, pi-k’al›kunê xo tey-
na c’ameverdere! Onc’a pêyser bêre welatê xo, dewune xore wayiren
bikere! Hardê Dêwrefli bêkes meverdere. Jiyaru diyarunu xo, xo vira
mekere…

Na amoré de onc’a serva Sey R›zay ve 38 sero v›ndeme. C’engdarê
na kulturi, itiqat o kamiye 71 serre nara ravêr fli xapa dare. Xapa xo,
eve xo este v›lê xo, nêverda dismenê xo sa bo. S›ma na amor de serva
Pilunê K›rmanciye ju nuste wanenê. Hata n›ka, kami ke serva Pilunê
K›rmanciye sero nusno, inu tedine ki politika xora gore nusno.  Raflti-
ye pêro kerda jure. Sey R›za kamo? 38’i de sekerdo, serva Sey R›zayi
kam savano? C’avê ni persu dame. 
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Na asma Gulane, tar›xê K›rmanciye’de zaf asma muhima. Ç’›ra ke
4é Gulané Fermane Dés›m vejiyo. Meclisê Tirkiya na roze qerar gure-
to ke Dés›m kokera wedaro. 

72 nara raveri 4 Gulane Dewleta Tirki Fermanê K›rmanciye veto.
Na qerarira d›me Tertele 38’i biyo. Tertele 38’i de sarê ma q›rrkerdo,
welatê ma wesno, jiyare diyare ma tede r›zne. ‹yeke wes mende i ki
rusne surgini. Hukmat, 1938’i hem welatê ma hemi ki mezgê ma talan
kerdo.  

Hata n›ka serva Tertele Dés›mi ju roze belinekerda. Hermeni her
serre 24’e Nisane de pi-k’al›kune xo anera xo viri. Hama roza ma ç›na
ke ma na roze berime telewe. Sare Dés›mi hata roza n›kayen Roza fii-
ae sero ju qerar nedo. 72 serira d›me emser Dés›m de 4 Gulane de  Fer-
mane Dés›m protesto kerd. C’ematé Dés›mi ki Mamekiye de 4 Gulane
protesto kerde. 72 serira tepiya ma Roza fiiae ardera xo viri. 72 seri
verdo ra ma hona newe serva na roze çiye keme. Pi-K’al›kune mare
dene ma zafo. Ç’i hefke ma 72 serira dime Pi-K’al›ke xo ardira xo viri. 
Ma na amore de serva “Roza fiiae“ sero fikre xo amera zon. Roza fiia-
e sero kam savano ninu sero nustekerd. 

Onc’a serva Muziri ju nuste esto. Muziri sero bendu v›razene. Wa-
zene ke Muziri b›xenekne, welate ma bine a¤we de b›verde. Ma vame
ke; Muziri sero bendu newazeme. Welaté mara destane xo boncere.
Bendu sero ju nuste nufliya perloda de wanene.

Ma vame ke; Ju miletke tar›xe xo kerd xo vira beno vind seno. Ta-
r›xé xore, kamiya xore zon u it›qate xore wayir vejiyane bare v›lema
bo!

Pirune xo biyarime xo viri, ‹taqate xore wayiren bikerime. 
Hata amore 4’ine de b›mane r›ndiyede. Reç’a s›ma reç’a K›rmanciya
Belekê bo! X›z›r s›ma de bo....

KKoommaallaa VVeejjiiyyaaiissêê  KK››rrmmaanncciiyyaa  BBeelleekkêê
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Silvanus Alamut

DERS‹ML‹LER‹N K‹ML‹K 

TANIMLAMASINDA GERÇEKLER‹ ÖRTEN 

B‹R KAVRAM: ZAZA 

KK››rrmmaanncciiyyaa  BBeelleekkêê Dergisi’nin temel ç›k›fl amaçlar›ndan biri, her
zaman söyledi¤imiz gibi Dersim kimli¤i ve kültürünü tan›mlarken
gerçek kavramlar› kullanarak, Dersim üzerine araflt›rma yap›p, yaz›
ve yay›n üretenleri bilimsel yaklafl›ma davet etmektir. Unutulmamal›-
d›r ki, bilim gerçe¤in bilgisidir. 

Ancak günümüzde kimi çevrelerce Dersim kimli¤ini adland›rma-
da kullan›lan iki temel kavram var ki, (Türk d›fl›nda) Dersim’in kendi
kimli¤ini ve kültürünü bilime dayal› yöntemle inceleyip tan›mlamalar
yapmas› noktas›nda engel teflkil etmektedir. Bunlar Kürt ve Zaza kav-
ramlar›d›r. 

Her iki isimlendirme de Dersim’in kendi tan›mlamas› olan K›r-
manc (Dersimî) kavram›n›n içeri¤inden ve iflaret etti¤inden uzak kav-
ramlar olmas›na ra¤men, K›rmanc’›n Kürt olarak veya Dersimcenin
Kürtçe olarak tan›mlanmas›na aç›k bir biçimde karfl› ç›kanlar, ayn›
duyarl›l›¤› Zaza veya Zazaca tan›mlamas›na karfl› göstermemektedir.
Bunun da yaz›n›n ilerleyen bölümlerinde aç›klayaca¤›m›z nedenleri
bulunmaktad›r. Fakat flunu aç›k ve net belirtmemiz gerekiyor ki “dili
kurtaral›m da tan›mlama ne olursa olsun” yaklafl›m› Dersim kimli¤i-
nin-dilinin-kültürünün kendi otantik de¤erlerine, miras›na, özüne
ba¤l› kal›narak kurtar›lmas›n›n önüne geçecek, kimlik ve kültürün bir
bütün olarak dejenere olmas›na yard›mc› olacakt›r.

Birinci say›m›zda yer alan Dergi’mizin manifestosu niteli¤indeki
“Resmî Tarihler Kuflatmas›nda Dersim” bafll›kl› yaz›m›zda aç›k bir bi-
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çimde meram›m›z› anlatm›fl olsak da hâlâ “zazac›l›k” yapt›¤›m›z yö-
nünde elefltiriler al›yoruz. Hem bu elefltirilerin önüne geçmek hem de
bölge halklar›n›n “etnik-kültürel” tan›mlamalar için kulland›¤› kav-
ramlar üzerinden yarat›lmak istenen kirli oyunlar› ortaya koymak aç›-
s›ndan böyle bir yaz›y› kaleme alma gere¤i hissettik. Kuflkusuz eleflti-
riler yaz›ya dökülmelidir. Henüz yaz›ya dökülmeyen düzeysiz yakla-
fl›mlara, tevatür ve spekülasyonlara ise cevap vermeyi do¤ru bulmu-
yoruz. Kürt veya Kürtçe tan›mlamalar› noktas›nda bahsetti¤imiz bi-
rinci say›m›zdaki yaz›da yeterince ayr›nt›ya girdi¤imiz için bu yaz›da
temel vurgusunu yapaca¤›m›z konu Zaza tan›mlamas› üzerinden ola-
cakt›r.

K›rmanc ve Zaza Kavramlar› Neyi-Kimleri Tan›mlar?

‹nsano¤lunun kulland›¤› bütün sosyolojik kavramlar, belirli bir
sürecin ve yaflanm›fll›klar›n sonucunda ortaya ç›km›flt›r. ‹ster günlük
yaflamda kullan›lan herhangi s›radan bir tan›mlama olsun, ister kültü-
rel-kimliksel tan›mlama alan›nda kullan›lan kavramlar aç›s›ndan ol-
sun durum böyledir. ‹nsano¤lunun kavramlar üretmesinin sebebi ise
keyfiyete dayal› de¤il tamamen zaruridir. Belirli ihtiyaçlar do¤rultu-
sunda yeni kavramlar oluflturma gere¤i duymufltur. Bir olay›, düflün-
ceyi, olguyu veya nesneyi di¤erlerinden ay›rmak veya fark›n› ortaya
koymak için yeni kavramlar ortaya ç›kar. ‹flte bu çerçeveden etnik-
ulusal-kültürel tan›mlamalar için kullan›lan kavramlara bakt›¤›m›zda
K›rmanc veya Zaza kavramlar›n›n nas›l ve hangi ihtiyaçlardan kay-
nakl› kullan›ld›¤›n› daha iyi anlayabiliriz. Bir halk› tan›mlayan kav-
ramlar, kendili¤inden veya birilerinin iste¤i üzerine do¤maz. E¤er bir
halk›n kendini tan›tmak için kulland›¤› kavram, di¤er bir halk›n kul-
land›¤›ndan farkl›ysa-ayn› dili konufluyor olsalar da- bu birilerinin
öznel istemleri do¤rultusunda de¤il, belirli bir tarihsel arka plan›n ge-
tirisi sonucu olmufltur. Yani Dersimliler kendilerini K›rmanc olarak
isimlendiriyor ve Zaza olmad›klar›n› söylüyorlarsa bunun alt›nda ya-
tan nedenin iyi anlafl›lmas› gerekir. 
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Nerede Yafl›yor Bu “K›z›lbafl Zazalar” ?

Önceki yaz›lar›m›zda sürekli dile getirdi¤imiz gibi Dersimlilerin
kulland›klar› K›rmanc kavram› etno-dini bir tan›mlamad›r. K›rmanc
olarak tan›mlanan bir insan›n ayn› zamanda bir K›z›lbafl oldu¤unu da
biliriz. (‹flte ayn› durum Zaza kavram› için de geçerlidir. Zaza kavra-
m› da etno-dini bir tan›mlamad›r. E¤er bir insana Zaza diyorsak onun
Müslüman (flafi, hanefi vb.) oldu¤unu ayr›ca belirtmeye gerek yoktur.
Buradan bak›ld›¤›nda birçok kifli taraf›ndan Dersimliler için kullan›-
lan “K›z›lbafl Zaza” tan›mlamas›n›n ne kadar abes ve bilim d›fl› oldu-
¤unu rahatl›kla görebiliriz t›pk› “fiafi K›rmanc” tan›mlamas›nda ola-
ca¤› gibi.) O nedenle de bir insan e¤er K›rmanc (Dersimî) ise Müslü-
man(flafi, hanefi vb.) olamaz. Zira Dersim K›z›lbafll›¤› olarak adland›-
r›lan “‹tiqatê K›rmanciye” veya “Raa Haqi” inanc› yüzy›llarca ‹slâm’a
karfl› K›z›lbafll›¤›n bayraktarl›¤›n› yapm›fl ve yüzy›llar› bulan bu mü-
cadele neticesinde o inanç sahiplerinin etnik tan›mlamas› olan K›r-
manc kavram› ortaya ç›km›flt›r. fiimdi bin y›l› bulan bu mücadelenin
bir ürünü olarak ortaya ç›kan K›rmanc kavram› bir anda silinip yeri-
ne çok rahatça Zaza kavram› konulabiliyor.

Dersimlilerin Zaza oldu¤u iddias›ndaki kimi çevreler, d›fl-Der-
sim’de kalan K›z›lbafllar›n tan›mlamalar›n› örnek göstermektedirler.
Bahsedilen bölgeler de daha çok Qoçkiri-Qerebel, Sar›z, Varto, Erzin-
can vb. alanlar› kapsamaktad›r. Ad› geçen yerlerdeki K›z›lbafllar›n
kendilerine Zaza dedi¤i iddias› gerçeklikle örtüflmemektedir. 

Varto bölgesindeki K›rmanclar kendilerine “Alevi” veya
“Ma”(Biz) derken Erzincan, iç-Dersim’de oldu¤u gibi K›rmanc tan›-
m›n› kullanmaktad›r. Varto’lular›n kulland›¤› “Ma”(Biz) kavram› ise
iç-Dersim’de kullan›lan K›rmanc kavram›yla ayn› fleyi ifade eder. Ya-
ni K›z›lbafl olup Dersimce (K›rmancki) konuflan insanlar› tan›mlama-
n›n iç-Dersim’deki ad› K›rmanc iken Varto’da “Ma”(Biz) halini alm›fl-
t›r. Kald› ki, iç-Dersimlilerde de “Ma” kavram› kullan›lagelen bir ta-
n›mlamad›r. Dersimlileri Zaza göstermenin hayaliyle yaflayan kesim-
ler Vartolular›n kulland›klar› “Ma”(Biz) kavram›n›n Zazalar› da içine
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ald›¤›n› söyleyebilirler mi? Vartolular›n di¤er bir tan›mlamas› olan
“Alevi” ise unutmamak gerekir ki iç-Dersimlilerin kendi dillerinde
konuflurlarken K›rmanc olan tan›mlamas›n›n Türkçe’deki halidir.
Qoçkiri-Qerebel’de -tarihinden ve kültüründen habersiz genç kufla¤›
saymazsak- ise Zaza tan›m› o bölgede yaflayan K›rmanclar taraf›ndan
kullan›lan bir kavram de¤ildir. Qockirili yafll›lar da kendilerine K›r-
manc demektedir. 

K›rmanc kavram› d›fl›nda tan›mlamalar yapan bölgelere dikkat
edilirse d›fl-Dersim denilen alanlard›r. Bu bölgelerde ise K›rmanc ye-
rine farkl› kavramlar›n kullan›l›yor olmas›n›n sebepleri vard›r. Önce-
likle d›fl-Dersim bölgesindeki K›rmanclar (Dersimîler), iç-Dersim’den
farkl› olarak de¤iflik etnik ve inançsal yap›ya sahip halklarla münase-
bet içerisindedirler. Bundan dolay› çevre halklar›n d›fl-Dersim bölge-
sinde yaflayan K›rmanclar› (Dersimîler) isimlendirmesinden hareketle
zaman içerisinde o kavramlar› yer yer kabullenmeye bafllam›fllar›d›r.
Örne¤in Türklerle iliflki halinde olan d›fl-Dersim K›rmanclar› zaman-
la Türklerin tan›mlamas› olan Zaza tabirini kullanmaya bafllam›fllar-
d›r. Fakat bu “Zazac›lar›n” göstermeye çal›flt›¤› gibi kayda de¤er bir
kesim taraf›ndan kabullenilmemifltir. Bu örnek Sar›z için geçerli olabi-
lir. Yine Kürtlerle iliflkili olan K›rmanclar, Kürtlerin kendi tan›mlama-
s› olan Kurmanç’›n etkisiyle kendilerini onlardan ayr› tutmak amac›y-
la Kurmanç tan›m›na yak›n olan K›rmanc’› zamanla b›rakmak zorun-
da kalm›fllard›r. Bu örnek de Varto için geçerlidir.

Asl›nda bu konuya son noktay› koyacak olan araflt›rma, hem Za-
zalar› hem de K›rmanclar› (Dersimîler) tan›yan bir bölgede yap›lacak
oland›r. Zira her iki toplumun fark›n› en iyi oradakiler görmekte ve
bizzat yaflamaktad›r. Bu bölgelere verilebilecek en iyi örneklerden bi-
ri olan Karakoçan’›n Bazlama köyüne ö¤retmen olarak atanan Pülü-
mürlü bir kad›n›n deneyimi güzel bir örnek olabilir. Dersim’den
uzakta büyümüfl ve Dersimlileri Zaza olarak adland›ran ö¤retmen,
Karakoçan’daki K›rdaflki (Here-were) konuflan K›z›lbafl kad›nlarla
yapt›¤› bir sohbet s›ras›nda hem Dersimli hem de Zaza oldu¤unu söy-
leyince dinleyenler taraf›ndan garipsenmifl ve “Dersim’de Zazalar ya-
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flam›yor ki” cevab›n› alm›flt›r. Karakoçan’›n Bazlama köyüne Dersim
içlerinden gelip yerleflen Karsan aflireti, K›rmanclara “Dersimli” diye-
rek kesin bir biçimde Zazalardan ay›rmaktad›rlar. ‹ki halk› da yak›n-
dan tan›yor olmalar›, iki halk›n tan›mlamas›nda kulland›klar› kav-
ramlar›n net bir biçimde farkl›laflmas›n› do¤urmufltur. Dersimlilerin
Zaza oldu¤unda ›srar eden büyük teorisyenleri Karakoçan’da bir gezi
yapmaya ve halk›n gerçekli¤ini görmeye davet etmekten kendimi ala-
m›yorum.

Ayn› teorisyenler, iç-Dersimli yafll›lar›n da kendilerine Zaza dedi-
¤ini ispatlamak için bilimd›fl› bir yöntemi de kendilerine metot edin-
mifl durumdalar. Köy köy dolaflarak yafll› Dersimlileri sorularla bu-
nalt›p, kendilerine Zaza, dillerine de Zazaca demeleri için her türlü
taklay› atmaktad›rlar. Röportaj m› iflkence mi oldu¤u belli olmayan
çeflitli hilelerle konuflturma yöntemi sonucunda birkaç yafll›ya Der-
simlilerin kendilerine Zaza dedi¤ini söyletip, bunu bilimsel bir veri gi-
bi yay›nlayabiliyorlar. Röportajlar incelendi¤inde görülecektir ki, s›rf
Dersimli yafll›n›n kendisine Zaza demesi için özel seçilmifl sorular so-
rulmaktad›r. Kendilerini ve dillerini do¤rudan nas›l tan›mlad›klar› so-
ruldu¤unda alacaklar› “K›rmanc” ve “K›rmancki” cevaplar› ezberleri-
ni bozaca¤› ve zorlama teorilerini yerle yeksan edece¤i için sorular sa-
dece iki seçenekli sorularak sonuca ulafl›lmaya çal›fl›l›yor. Sorular› so-
ran, kendince Zaza tan›mlamas›n› yaparak, Alevilikle Zazal›¤› özdefl-
lefltirip ard›ndan Zazalarla Kürtlerin ayr›m›n› anlat›yor. Uzun bir soh-
betin akabinde son sorusunu sorup zaferi kazan›yor: “Apo siz Zaza
m›s›n›z Kürt müsünüz?” bu soruya da net cevaplar yerine “Ma ben ne
bilem öyle diyorlar.”, “Budur sen öyle diyorsun, sen daha iyi bilirsin”
gibi mu¤lâk, karfl› taraf›n zorlamas›yla verilen cevaplar al›yor. Kald›
ki net bir flekilde “Zazay›z” cevab› verilse de, bu durum “Kürt müsün
Zaza m›s›n?” gibi s›n›rlar› belirlenmifl bir soruyla ilintilidir. Hat›rlat-
makta fayda var ayn› yafll›ya “Apo siz Türk müsünüz Kürt mü?” so-
rusu yöneltildi¤i zaman verece¤i cevap kuflkusuz “Kürdüm” olacak-
t›r. Bu durumda Dersimlilerin Kürt oldu¤unu iddia eden biri, bu rö-
portaj› aynen “zazac›lar›n” yapt›¤› gibi bilimsel bir veri olarak sunabi-
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lir. Unutulmamal› ki, nesnel sonuçlar elde etmek için yap›lmas› gere-
ken fley öncesinde uzun soru ve sohbetlerle insanlar› yönlendirmek
de¤il, soruyu uzatmadan ve seçeneksiz bir biçimde kendi tan›mlama-
lar›n› sormakla mümkündür.  Aksi durum, gerçekli¤i örtmenin bir
yöntemi olmaktan baflka bir anlam ifade etmeyecektir.

Dersimlilerin kimilerince Zaza olarak bilinmesine etki eden et-
menlerden biri de yabanc› gezgin ve sosyologlar›n yapm›fl olduklar›
araflt›rmalard›r. Bölgede yap›lan araflt›rmalar, Zazalar›n yaflad›¤› Pa-
lu, Siverek, Gerger, Çermik vb. alanlarla s›n›rl› tutuldu¤u için orada
yaflayan halklar›n tan›mlamalar› referans al›nm›fl ve d›fl dünyaya o
isimler sunulmufltur. (Baz› araflt›rmac›lar› bu kefeye koymamak gere-
kiyor. Zira Gordlevski Dersimlileri isimlendirirken Zazay› de¤il K›z›l-
bafl tan›m›n› kullanm›flt›r. Yine Jacobson her ne kadar Zaza ve Zaza-
cay› kullansa da K›rmanc ve K›rmancki terimlerini genifl bir çevreye
tan›tm›flt›r. Sadece Zaza bölgelerinde de¤il, Dersim’de de araflt›rma
yapm›fl olan herkes Dersimlileri Zazalardan ay›r›r.) Dersim bölgesin-
de araflt›rma yapmam›fl olmalar›na ra¤men çok rahat bir biçimde Der-
simlilere de Zaza ismini “yap›flt›ran” gezginlere bir de yeni “zazac›
araflt›rmac›lar” eklenince, birbirini taklit eden ve yanl›fl›n tekrar tekrar
dile geldi¤i bir ortam yarat›lm›flt›r.

Zaza kavram›n›n ilk kez ne zaman kullan›lmaya baflland›¤› net
de¤ildir. Bu konuyla ilgili her kafadan bir ses ç›kmakta ve neyin do¤-
ru neyin yanl›fl oldu¤u idrak edilememektedir. Dil-bilimci Ludwig
Paul, çevre halklar›n Zazacada bulunan “-za” son ekinden kaynakl›
bu isimlendirmenin yap›ld›¤›n› söylerken, kimileri Zaza ismini 4 bin
y›l öncesinde aramakta ve hatta “bulmaktad›r.” Elaz›¤’› da içine alan
bir bölgenin Pers yaz›tlar›nda “Zazana” olarak adland›r›ld›¤›ndan tu-
tun da M.Ö. 2 binli y›llarda ayn› bölgeyi kapsayan bir yerin yine Za-
zaya yak›n bir biçimde adland›r›ld›¤›na kadar birçok iddia orta yerde
durmaktad›r. Fakat buna iliflkin hiçbir kan›t yoktur. Kald› ki söylenen-
ler do¤ru olsa bile 4 bin y›l önce bir bölgeye verilen “Zazana” ismiyle
günümüzde Müslüman bir halk› tan›mlamak için kullan›lan “Zaza”
kavram›n› özdefllefltirmek ve birbirine ba¤lamak b›rak›n bilimselli¤i
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ak›l-mant›k ifli de¤ildir. E¤er bunu bilimsel veri olarak kabul edecek-
sek, Hititler döneminde Sivas bölgesini de içine alan Kh›rmanni veya
Kh›manni yerleflim yeri bulunmaktayd›. Al›n size K›rmanc kavram›-
n›n kökeni(!)

Dersimli K›rmanclar›n D›flar›dan Tan›mlanmalar› Üzerine

Dersimli K›rmanclar›n d›flar›dan tan›mlanmalar›ndan yola ç›ka-
rak Dersimlilerin Zaza oldu¤unu ileri sürenlerin bu iddialar› ne kadar
do¤rudur biraz da bunu inceleyelim. Elbette biz, bir halk›n kendi öz
tan›mlamas› neyse onun referans al›nmas›n› savunuyoruz.  Çevrenin
merkezi tan›mlama biçimi referans al›namaz, kald› ki al›nm›fl olsa bi-
le, gerçekten Dersimliler tarihte çevrelerindeki halklar taraf›ndan Za-
za olarak m› adland›r›l›yordu? Bunun cevab›na ulaflmak için öncelik-
le Dersimlilerin iliflkili oldu¤u halklar› s›ras›yla belirleyip K›rmancla-
r› nas›l tan›mlad›klar›n› görelim. 

K›rmanclar (Dersimîler) ile iliflkili olan halklar denince akla ilk ge-
len Ermeniler, Dersimlileri “Tusik-Dujig” olarak adland›r›yorlard›. Bu
kavram›n kapsad›¤› alan, Dersim’den ibarettir, yani Zazalar› hiçbir
zaman bu tan›mlaman›n içine koymam›fllard›r. (Osmanl› belgeleri in-
celenirse baz› rapor ve yaz›larda bu tan›mlamay› Osmanl› Devletinin
de Dersimliler için kullanm›fl oldu¤unu görebiliriz.) “Tusik-Dujig”
kavram›n›n tam olarak nerden ç›kt›¤› bilinmemekle birlikte, Der-
sim’de bulunan Dujig (Sultan Baba) da¤›yla olan isim benzerli¤i ilgi
çekicidir. 

Osmanl›lar›n K›rmanc halk›n› isimlendirmesi biraz kar›fl›kt›r. “K›-
z›lbafl”, “Tusik”, “Dirsiman”, “Disiman”, “Ekrad” (Kürt’ün Arapçada
ço¤ul hali) gibi tan›mlamalar›n hepsini kullanm›flt›r. Fakat en çok K›-
z›lbafl ve Dirsiman kavramlar› göze çarpmaktad›r. Osmanl›lar ilk üç
kavram› sadece Dersimliler için kullanm›fl ve bu tan›mlamalar içine
Zazalar› koymam›fllard›r. “Ekrad” kavram›na gelince, onu bölgede
yaflayan tüm ‹ranî kökenli halklar› belirtmede bir genel isim olarak
uygun görmüfllerdir. 
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Dersimli K›rdaflki (Here-were) konuflan K›z›lbafl afliretlerin tama-
m›na yak›n› ise K›rmancki (So-be) konuflan Dersimlileri “Dersiman”
veya “Dersimkan” olarak adland›rmaktad›rlar. Müslüman Kürtlerin
tan›mlamas› da çeflitlilik gösterir. Fakat en yayg›n kullan›lan tan›mla-
ma “D›mli” veya “D›mliyan”d›r. Bunun yan› s›ra “K›z›lbafl” ve “Der-
simi” tan›m› da Müslüman Kürtlerin kulland›¤› terimlerden baz›lar›-
d›r. Kürtler de Dersimliler ve Zazalar› birbirinden ay›r›r ve tan›mla-
malar›n› ona göre yaparlar. Örne¤in Zaza ve Dersimlileri tan›yan
Müslüman Kürtler, “D›mli-D›mliyan” kavramlar›n› daha çok Dersim-
liler için kullan›rlar.

Peki, ayn› ulus gibi gösterilen Zazalar ve K›rmanclar (Dersimliler)
birbirlerini nas›l adland›rmaktad›rlar? Zira bugüne kadar Zazac›lar,
Dersimlilerin kendi dillerinde konufltuklar›nda etnik tan›mlamalar›
olarak “K›rmanc”, Türkçe konufltuklar›nda ise “Zaza” kavram›n› kul-
land›klar›n› iddia etmifllerdir. Yani Türkçe’deki Zaza ile Dersim dilin-
deki K›rmanc kavram› bir ve ayn› fley gibi gösterilmek istenmektedir.
Böylelikle kavramlar›n ne anlam ifade etti¤i çarp›t›larak bir kargafla
yarat›lmaya çal›fl›lmaktad›r. Dersimcede K›rmanc kavram›n› Türkçe-
de karfl›layan tan›mlama “Zaza” de¤il en yak›n anlam›yla “Dersimî”
veya “Alevi”dir. Zira baflta da belirtti¤imiz gibi K›rmanc etno-dini bir
kavram olarak inanc› da kapsamaktad›r. Kafalar› kar›flt›rmaya ve bir
halk›n hele hele bin y›l boyunca egemenlere, zalimlere boyun e¤me-
yip direnmifl bir halk›n geçmiflte verilmifl bedeller ve eme¤in sonu-
cunda oluflturduklar› ve geçmiflinden o halka miras kalan “K›rmanc”
kavram›n› bir ç›rp›da “Zaza” kavram›yla özdefllefltirip ve hatta Zaza-
y› egemen k›lmaya çal›flmak piflkinliktir. 

Bu iddiaya göre “Zaza” ve “K›rmanc” kavramlar› ayn› fleyi ifade
etti¤i ve Dersimlilerin her iki kavram› da kendilerinin tan›mlamas›
olarak kabul etti¤i için birbirinden ayr› kavramlar oldu¤unu düflün-
mek yanl›fl olur. Öyleyse Dersim’deki yafll›lara ve kültüründen biha-
ber olmayan insanlara “Siz Zaza m›s›n›z?” sorusuna ald›¤›m›z “Zaza-
lar Palu, Bingöl taraf›nda yafl›yor” cevab› ne anlama geliyor? Hatta
Dersim’de “Zaza m›s›n›z?” sorusuna sinirlenen çok say›da insan var.
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Bu duruma ne demeli? Zazac› çevre, ayr›m›n tamamen inançtan kay-
nakl› oldu¤unu söyleyerek ulusun oluflumundaki etmenlerden ne ka-
dar haberdar(!) olduklar›n› da aleni bir biçimde göstermektedirler.
Kendi bak›fl aç›lar›na göre ayn› dili konuflan toplumlar tek ulus say›-
laca¤› için uluslaflma sürecinin di¤er önemli k›staslar›n› göz ard› et-
mektedirler. Zira di¤er kriterlerin hepsi -en önemlisi de ortak ruhi fle-
killenme- iki halk›n tek ulus alt›nda de¤erlendirilemeyece¤ini göster-
mektedir. 38’den önce Dersimlilerin Palu üzerine yapt›klar› seferleri
“Zaza Seferleri” olarak nitelendirmeleri de kendilerini Zaza olarak
görmediklerinin kan›t›d›r. Ayr›ca K›rmanc ad›n›n Dersimlilerin kendi
dilindeki tan›mlamas› oldu¤unu Zaza tan›m›n›n ise Türkçede oldu¤u-
nu söyleyenlere bu say›da yay›nlanan “Hangi Sey R›za-2” bafll›kl› ya-
z›da bulunan K›rmancki a¤›t› incelemelerini tavsiye ederim.

Ayn› çevreler bilim d›fl›, zorlama teorilerini halka kabul ettirmek
için türlü yollar denemekte, Dersimlinin kimlik yap›s›yla alakas›z ör-
nekleri benzermifl gibi göstererek savlar›n› temellendirdiklerini dü-
flünmektedirler. Hemen hepsinin dillerine pelesenk ettikleri örnekle-
rin bafl›nda ise Almanlar›n tan›mlanmas›nda kullan›lan kavramlar›n
farkl›l›¤›d›r. Zazac› beylere göre nas›l Almanlar kendilerini “De-
ustch”, ‹ngilizler Almanlar› “Germen” , ‹talyanlar ise “Tedesco” ola-
rak farkl› farkl› adland›r›yorsa, K›rmanc ve Zaza tan›mlamalar› da bu
duruma benzer. Yani K›rmanc, Dersimlilerin kendi, Zaza ise Türkle-
rin ve di¤er dünyan›n tan›mlamas›d›r. Burada büyük teorisyenlerin
kaç›rd›¤› bir nokta var ki, Almanlar içerisinde kendine Alman, Ger-
men veya Tedesco diyen ayr› ayr› grupçuklar yoktur. Almanlar›n ta-
mam› kendisini “Deustch” olarak görür ve öyle de isimlendirir. An-
cak Zaza ve K›rmanc kavramlar› tamamen farkl› iki halk›n tan›mla-
mas›d›r. Yani Bingöl veya Palu vb. bölgelerde yaflayan hiçbir Zaza is-
ter kendi dilinde konuflsun ister Türkçe kendini K›rmanc olarak tan›t-
maz. Yine ayn› flekilde Dersimliler kendilerini Zaza olarak isimlendir-
mezler. (Günümüzde kimlik ve kültüründen habersiz Dersimli genç-
ler kendisine bazen Zaza demektedir. Fakat bunda etkili olan, afla¤›da
bahsedece¤imiz Zaza kavram›n›n Dersim serüveniyle alakal›d›r.) Al-
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manlar Almanca konufltuklar›nda kendi tan›mlamalar›nda bir bütün-
lük arz ederek kendilerine “Deustch” derken, ayn› ulus olarak göste-
rilen Dersimlilerle Zazalarda bu durum söz konusu de¤ildir. Dersim-
lilerin neden d›fl dünyada da Zaza olarak bilindi¤ine yukar›da yete-
rince de¤indik. Dersimlilere düflen görev, do¤ru bilinen bu yanl›fl du-
rumu düzeltmek ve tüm dünyaya Dersimlilerin kendi tan›m› olan K›r-
manc kavram›n› tan›tmakt›r.

Dersimlilere Zaza Tan›m›n› Giydirenlerin 
Mesnetsiz Teorileri ve Açmazlar›

G. Asatiryan imzas›yla Zaza kimli¤i üzerine yaz›lan birçok yaz›y-
la internet sitelerinde karfl›laflmaktay›z. Yaz›lar›n tamam› incelendi¤in-
de “Zaza” olarak anlat›lmaya çal›fl›lan halk›n Dersimli K›z›lbafllar yani
K›rmanclar oldu¤u kuflku b›rakmayacak bir biçimde görülecektir. Ya-
z›lar›n asl›n› görme flans›m›z olmad›¤› için Asatiryan’›n m› yoksa yaz›-
lar›n çevirilerini yap›p aktaranlar›n m› Zaza kavram›n› kulland›¤›n› bi-
lemiyoruz. Afla¤›da Asatiryan imzal› internette yay›nlanan yaz›lardan
biraz al›nt› yaparak okuyucunun konuyu daha iyi kavramas›n› sa¤la-
yal›m; “Zazalar›n dini afl›r› fiiili¤in ak›mlar›ndan biridir ve bu inanç
önemli ölçüde yerel ve H›ristiyanl›k dinlerinden etkilenmifltir. Buna
karfl›l›k Türkler ve Kürtler sunni Müslümanlard›r.” fiimdi yaz›n›n ba-
fl›nda bir eklenti gibi duran Zaza kavram› yerine Dersimli veya K›r-
manc tan›m›n› koyup Zazay› Türk ve Kürt kavramlar›n›n yan›na ekler-
sek daha do¤ru olmaz m›? Zira bahsedilen fiiili¤in afl›r› ak›m›, “‹tiqate
K›rmanciye” veya “Raa Haqi” dedi¤imiz inançtan baflkas› de¤ildir. Bu
inanca sahip olan halka ise Zaza de¤il K›rmanc (Dersimî) denir. Türk-
ler ve Kürtler içerisinde Alevi-K›z›lbafllar da varken, Zaza kavram› en
direk Suni-Müslümanl›¤›n yaratt›¤› bir isimlendirmedir. Asatiryan ve-
ya çeviriyi yapan kavramlar› birbirine kar›flt›rm›flt›r. 

“Yaflad›klar› bölgenin iklim koflullar›, din ve ahlâk konular›nda
ölçülü olmalar› nedeniyle Zaza kad›nlar› Müslüman kad›nlardan da-
ha özgürdür… … Zazalar, flarap içmekten hofllan›r, kadehi iki elle tu-
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tarak dudaklar›na götürürler.” Asatiryan’dan yap›lan yukar›daki
al›nt›lar› durumu daha aç›k sergiliyor. Dersimlilerin Zaza olduklar›n›
ispatlamak u¤runa bu yaz›y› kaynak gösterenler, di¤er Müslüman
toplumlardan farkl› bir perspektifle kad›na yaklaflan bir tek Zaza böl-
gesi gösterebilirler mi? Dersim inanc›na iliflkin bafll› bafl›na bir dosya
haz›rlayaca¤›m›z için Dersim-K›rmanc toplumundaki kad›n›n yerine
ve bu durumun inançlar›ndaki karfl›l›¤›na flimdilik girmiyoruz. An-
cak Duygu Asena bile Dersimli kad›nlar›n, çevre bölgelerdeki kad›n-
lara nazaran daha özgür oldu¤unu hemen tespit edip, Dersimi bu
özelli¤inden dolay› “ada” olarak nitelendiriyorsa fazla da söze hacet
yok san›r›m. ‹slâm’›n kurallar›na kat› bir biçimde ba¤l› bir toplumun,
flarap sevdi¤ini söylemek en baflta o halka ve de¤erlerine yap›lm›fl bir
sayg›s›zl›k olur kan›s›nday›m. Asatiryan’›n yaz›lar›, Zaza bölgelerin-
de (Palu, Bingöl, Siverek, Çermik vs.) okunsa nas›l tepkiler al›naca¤›-
n› merak etmiyor de¤ilim. ‹lginç sonuçlar›n oluflaca¤› kesin. Birço¤u-
nun “e¤er Zazal›k buysa biz Zaza de¤iliz” diyece¤ini duyar gibiyim.

Zazac› teorisyenler, inanç fark›ndan dolay› yani Dersimlilerin K›-
z›lbafl, Zazalar›n ise Müslüman olmas›ndan kaynakl› iki toplumun iki
ayr› ulus olamayaca¤›n› dile getiriyorlar. Bunu desteklemek amac›yla
Türk halk› içinde de Alevi ve Sünni kesimlerin oldu¤unu ancak her iki
taraf›n da kendilerine Türk dedi¤ini, ayn› fleyin Kürtlerdeki Alevi ve
Sünni kesim için de geçerli oldu¤unu anlatmaya çal›fl›yorlar. Zaten
Türk halk› içindeki Alevi kesim, tarihsel süreç içerisinde Müslüman
Türklerden ayr›flarak farkl› bir yap›lanma içerisine girmifl olsayd› ve-
ya bunun zemini oluflmufl olsayd› kendileri için Müslüman tarafla ay-
n› etnik tan›mlama olan Türk kavram›n› kullanmazlard›. Yani Alevi
Türkler, Müslüman Türklerden ayr›flarak kendi etnik tan›mlamas›
için yeni bir kavram oluflturma gere¤i hissetmemifltir. Fakat Dersimli-
ler kendilerine Zaza de¤il de K›rmanc, Zazalar da kendilerine K›r-
manc de¤il de Zaza diyorsa bu iki farkl› kavram›n oluflumundaki ne-
denlere ve arka plan›na iyi bakmak ve tahlil etmek gerekir. Tekrar ola-
bilir ama biz yine de yazal›m; Dersimlilerin kökenine iliflkin teoriler-
den en dayanakl› ve gerçekli¤e uyan› Deylem bölgesinden (Horasan,
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Alamut)10. yy.da bafllay›p 300 y›la yak›n süren göç iddias›d›r. Deyle-
mistan’dan (Horasan, Alamut) gelip Dersim ve çevresine yerleflen
Deylemi kavimler zamanla de¤iflime u¤ram›fl ve bu de¤iflimlerin so-
nucunda ise farkl› etnik kimliksel, kültürel tan›mlamalar› benimseyip,
tan›mlamalarda yeni kavramlar oluflturmufllard›r. ‹flte Deylem’den
gelip Dersim adas›na yerleflen Deylemi kavimler kendilerinden yüz-
y›llarca önce orada yaflayan ve kültürlerini korumak için bu yükselti-
lere s›¤›nm›fl olan Pavlaki halk›yla kaynaflm›fl ve özellikle Ermeni kül-
türü olmak üzere birçok kültürün de harmanlanmas›yla oluflan yeni
bir kültür ve kimlik tan›mlamas› olarak K›rmanc kavram›n› kullanma-
ya bafllam›fllard›r. Yani K›rmanc kavram›n›n tekabül etti¤i tan›m, kül-
türel varl›klar›n› koruyup egemenlere karfl› mücadele eden hetero-
doks halklar›n-kavimlerin ortak paydada buluflup direnifl kültürlerini
devam ettirdi¤i ortak bir ruh bütünlü¤üdür. ‹flte Deylem bölgesinden
gelerek Dersim içlerine çekilememifl olan kimi Deylemi kavimler ise
daha erken d›fl etkiler alt›nda kalarak farkl› bir de¤iflim seyri izlemifl
ve Müslümanl›¤› kabul etmek durumunda kalm›fllard›r. Bask› yoluy-
la veya do¤al etkileflim sonucunda Müslümanl›¤› seçen Deylemi ka-
vimler özellikle ‹slâmiyet’i kendilerine tafl›yan Kürt halk›n›n etkisine
girmifl ve zamanla Kürtlerle iliflkilenme neticesinde onlarla ortak ruh
bütünlü¤ünü sa¤layarak yeni bir kimliksel-kültürel oluflum meydana
getirmifllerdir. Müslümanl›¤›n etkisiyle yeni bir flekillenifl alan bu
Deylemi kavimler zaman içerisinde Zaza olarak an›lmaya bafllam›flt›r.
Bir tarafta, as›l temelini Deylemi kavimlerle Pavlakilerin oluflturup,
Ermenilerin de çok büyük etki etti¤i heterodoks yap›ya sahip bir halk
ve bu kimli¤i-kültürü tan›mlayan K›rmanc kavram›, di¤er tarafta ise
temelini Deylemi kavimler ile Kürtlerin oluflturdu¤u ve kültürel yap›-
s›n› tamamen ‹slâmî motiflerle donatm›fl bir halk ve bu kimli¤i-kültü-
rü tan›mlayan Zaza kavram› var.  fiimdi kalk›p da tarihsel zorunluluk-
lar›n dayatmas› sonucu oluflmufl iki tan›mlamay› bireysel veya örgüt-
sel ç›karlar gere¤i zorla bütünlefltirerek ve hatta bir taraf›n bin y›l› afl-
k›n direnifl kimli¤ini tan›mlayan K›rmanc kavram›n› yok say›p, Zaza
tan›mlamas›n› dayatmaya kimsenin hakk› yoktur.
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E¤er teorilerimizin geçerlili¤ini veya do¤rulu¤unu ispatlamaya
çal›fl›yorsak çeliflkili ifadeler kullanmamam›z gerekir. Cümlelerimiz
birbirini çürütecek biçimde art arda s›raland›¤›nda, ne yaz›k ki savun-
du¤umuz düflüncelerin k›ymeti harbiyesi de kalm›yor. Dersimlileri
Zaza gösterme seferberli¤inde olan kimi beyler ayn› yaz› üzerinde bir-
biriyle çeliflen aç›klamalar yapmak zorunda kalmaktad›rlar. Bunlar›n
bafl›nda ise H. Küçük ve Sait Çiya gelmektedir. Her ikisi de bir halk›n
kendini nas›l tan›mlad›¤›n›n önemli oldu¤unu belirtmelerine ra¤men
Dersimlilere Zaza diyebilmektedirler. ‹lk H. Küçük’ten al›nt› yapal›m;
“K›rmanç-Zazalar›n Etnik Kimli¤i Üzerine Tart›flma” bafll›kl› internet
yaz›s›nda “Bizim halk›m›z›n kendisini tan›mlamas›yla, baflka birileri-
nin bizim halk›m›z› tan›mlamas› birbirine denk düflmüyorsa biz, hal-
k›m›z›n kendine iliflkin tan›mlamas›n› esas almak zorunday›z” deme-
sine ra¤men yaz›n›n bütünlü¤üne bak›ld›¤›nda Zaza tan›mlamas›n›
yapan kesim ile Dersimlilerin ortak halk olarak gösterildi¤ini görürüz.
Zaza tan›mlamas› da Dersimlilerin kendi tan›mlamalar›na denk düfl-
medi¤ine göre iki taraf› ortak halk olarak aç›klamak çeliflki de¤il de
nedir? Yine ayn› yaz›da H. Küçük, “halk›m›z yayg›n olarak; ‘ma k›r-
mançime’, ‘ma elevime’, ‘ma d›mlime’, ‘ma k›rmançki, d›m›lki qesey
keme’, ‘ma khuri nime’ diyerek bu farkl›l›¤› aç›k bir biçimde ifade et-
mifltir. ‘Khuri hete Mardin’de, hete Diyarbekir’de nisene ru’ diyerek,
Kürtlerin oturdu¤u co¤rafyaya da kesin bir biçimde iflaret etmifltir.”
demektedir. Acaba H. Küçük Dersimlilerin de “Zazay hetê Palude,
hetê Bingolde nisenê ro” (Zazalar Palu, Bingöl’de yafl›yorlar) diyerek
Zazalar›n yaflad›¤› co¤rafyay› kesin bir biçimde iflaret ettiklerini bil-
miyor mu?

“Dersim Yaz›lar›” kitab›yla bilinen Sait Çiya, hem kitab›nda hem
de internette yay›nlanan yaz›lar›nda Dersimlinin birçok gerçekli¤ine
vurgu yapmas›na ra¤men, o da kimlik tan›mlamas›nda kulland›¤› Za-
za kavram›yla ne yaz›k ki tespitlerinin hepsini bir kertede çöpe atabil-
mektedir. Bir kez insan yanl›fl tan›mlama yapmaya dursun, o yanl›fl›
temellendirmek u¤runa yaz› çeliflkiler yuma¤›na, öznel de¤erlendir-
meler tarlas›na dönmeye mahkûm oluyor. Kitab›n› ihtiyaç duyulursa
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ileriki say›larda de¤erlendirebiliriz fakat biz bu yaz›da internette ya-
y›nlanan 2 ayr› yaz›s› üzerinden bir polemik yürütece¤iz. “Tarihten
Günümüze Dersim Kimli¤i” adl› yaz›s›nda “Bir toplumun kimli¤ini
belirleyen, baflkalar›n›n o toplum hakk›nda düflündükleri de¤ildir. Be-
lirleyici olan o toplumun kendisi hakk›ndaki düflünceleridir.” ibare-
siyle “Zaza Yurtseverli¤i” bafll›kl› yaz›s›ndaki “Kendimizi rahatl›kla
tan›tabilmek, ayn› etnik kökene sahip, ayn› dili konuflan toplumu ifa-
de etmek için Zaza demek do¤rudur.” cümlesi kafa kar›fl›kl›¤› yarat›-
yor. fiimdi hangi düflünce Çiya taraf›ndan savunulmaktad›r? Dersim-
lilerin kimli¤ini belirleyen kendi düflüncelerinin bir ürünü K›rmanc
kavram›n›n m› yoksa baflkalar›n›n Dersimli için düflündü¤ü Zaza
kavram›n›n Dersimliler için kullan›lmas›n› m›? Sait Çiya’n›n yaz›lar›-
n›n tamam› incelendi¤inde Dersimlilerin Zaza olarak adland›r›lmas›
gerekti¤i düflüncesi yaz›lar›nda hâkim olmas› nedeniyle ilk yaz›daki
al›nt›s›n› yapt›¤›m›z söylemini kendisi çürütmüfl oluyor. Zaten “Ta-
rihten Günümüze Dersim Kimli¤i” yaz›s›n›n 5 numaral› dipnotunda
son noktay› koyuyor. “Alevi Zaza tan›mlamas› da yabanc›lar›n yapt›-
¤› ve Dersimlilerin kendi aralar›nda kullanmad›¤› bir terimdir. Ben
Alevi Zaza tan›m›n›, Zazaca konuflan Aleviler anlam›nda kulland›m”
Say›n Çiya, siz zaten karmafl›k bir hale bürünmüfl olan Dersim kimli-
¤ini incelemeye çal›flan bir yazar olarak, kendinizce tan›mlamalar
yapma hatas›n› nas›l bu kadar rahatça uygulayabilirsiniz? Sizin do¤-
rular› oldu¤u gibi yans›tma sorumlulu¤unuz varken, o halk›n kullan-
mad›¤› tan›mlamalara ra¤bet etmenizin gerekçesi nedir? 

Dersimlilerin Zaza olarak isimlendirilmesi veya Zazalarla ortak
bir kimlik yaratm›fl olmas› için Sait Çiya’ya göre tarihsel toprak ol-
mazsa olmazd›r. Bak›n ne diyor; “Kimli¤in oluflmas›nda tarihsel top-
ra¤›n çok önemli bir yeri var. Direnifller, yenilgiler, kahramanl›klar
hep ülkeyle birlikte an›l›yor.” Dersimlilerin tarihiyle Zazalar›n tarihi
incelendi¤inde her zaman söyledi¤imiz gibi çat›flmalar d›fl›nda en
ufak bir ortakl›k yoktur. Zazalar egemen güç (‹slâmiyet) ile bir uyum
yakalam›fl ve bunun do¤rultusunda kahramanl›k alg›lar›, genel anla-
m›yla cihat mant›¤› üzerinden kurulu bir gayri Müslim av›na dönüfl-
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müfltür. “Gayri Müslim Dersimlilerin? bu flartlarda Zazalarla ortak bir
tarihsel toprak üzerinde birlikte kahramanl›klar, direnifller veya pay-
lafl›mlar yaratmas› mümkün olamayaca¤› gibi buna ba¤l› olarak ortak
bir yurtlar›n›n oldu¤unu da söyleyemeyiz. Bir de Sait Çiya’n›n kita-
b›nda ve yaz›lar›nda tekrar etti¤i bir tespit var. Bu tespite göre Der-
sim’de bulunan Kuresu, Bamasuru ve Dewres Cemalu afliretleri ken-
dilerini K›rmanc olarak görmez kendi d›fl›ndaki Dersimlilere K›rmanc
dermifl. Dersimliler bir kere Zaza yap›lmak istenmeye dursun art›k
akla ne gelirse yaz›l›yor. ‹ç-Dersim’deki istisnas›z bütün Dersimce
(K›rmancki) konuflan afliretler kendilerini K›rmanc olarak tarif eder-
ler. ‹ster Bamasuru olsun ister Kuresu olsun fark etmez. Zaten Çiya
sav›n› ortaya atarken bu afliretlerin kendilerine K›rmanc yerine ne de-
diklerini söylemiyor. Dergi’mizin bundan sonraki her say›s›nda Der-
sim’in farkl› bölgelerinden insanlar›m›zla yapt›¤›m›z röportajlara yer
verece¤iz. O röportajlar Dersimlilerin kendi tan›mlamalar›ndaki ger-
çekli¤i gün yüzüne ç›karmaya yard›mc› olacakt›r. 

Bu bafll›k alt›nda unutulmamas› gereken bir isim daha var ki Der-
simlilerin kendi tan›mlamas› olan K›rmanc kavram›na olabildi¤ine
karfl› durmay› ve Zaza tan›mlamas›n› Dersimlilere dayatmay› kendi-
ne amaç edinmifltir. “Zaza Ulusal Sorunu” bafll›¤›yla kaleme ald›¤› ya-
z›s›nda Z›lfi Selcan, Dersim inanc›na-kültürüne, sosyalizme ve Mark-
sist ideolojiye temelsiz ve eklektik bir biçimde karfl› durmaktad›r.
“Zaza Ulusal Sorunu” deyip, sorunu sadece Dersim ile s›n›rl› tutma
aymazl›¤› Z›lfi Selcan’›n yaz›s›n›n tamam›nda mevcuttur. Bu bak›fl
aç›s› sadece Z›lfi Selcana da ait de¤il. Dersimlilere Zaza diyen birçok
kesim taraf›ndan ayn› mant›k hatas› yap›la gelmektedir. Dersimlileri
de Zaza kimli¤inin alt›na koyma cüretini gösterdikleri gibi anlat›lan
Zaza kimli¤i sadece Dersim s›n›rlar›yla sabit tutulmaktad›r. Hem ge-
tirip farkl› bölgelerdeki Müslüman bir halk›n tan›m›n› Dersimlilere
giydireceksiniz hem de Zaza olarak çizdi¤iniz çerçeve sadece Dersim-
lilerden ibaret olacak. Bu deli saçmas› teoriyi bir de bilimsel yaklafl›m
diye insanlara yutturmaya çal›flacaks›n›z. Bu hem okuyucular›n›za
sayg›s›zl›k hem de kendi “Zaza Ulusal Birli¤i” ad›n› verdi¤iniz Der-
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simli-Zaza birlikteli¤i teorisine de uymayan ve kendi içinde çeliflen bir
yaklafl›md›r. Dersim’deki devrimci hareketlerin yapm›fl olduklar› ha-
talar› Marksist ideolojiye yükleme baflar›s›n› gösteren Selcan, “Öyle
inan›yorum ki, Zaza Ulusal Sorunu’nun yan›nda komünizmin de flim-
diden bir hedef olarak konmas›, geçmifl dönemlerde bu ideoloji ad› al-
t›nda yap›lan büyük tahribatlarda oldu¤u gibi, bu iki hedefli görüfl
halk aras›nda beklenen sempati yerine, güvensizlik ve flaflk›nl›kla kar-
fl›lanacakt›r. Elbette çok az bir kesim bu her iki amac› da benimseyebi-
lir. Fakat bunun küçük bir az›nl›kla s›n›rl› kalaca¤›n› ve yayg›nl›k ka-
zanmayaca¤›n› kesinlikle söyleyebilirim” gibi öznel belirlemelerde
bulundu¤u cümleler kurup kendince bir tablo çizmeye çal›flm›flt›r.
Komünizmi de hedeflemeyen bir ulusal mücadelenin hangi ideoloji-
nin etkisine girece¤i ve nas›l bir seyir izleyece¤i aç›k ve nettir. Z›lfi Sel-
can bu aç›klamayla Dersim halk›n› alenen burjuva ideolojilerin dene-
timine ça¤›rmaktad›r. Halk›n, ulusal mücadelenin yan› s›ra Komüniz-
mi hedefleyen bir perspektifle hareket eden bir yap›lanmaya destek
vermeyece¤inden emin bir edayla yazmaktad›r. Zaza bölgeleri için bu
durum geçerlili¤ini koruyor olabilir ama Dersimlilerin y›llard›r Ko-
münizmi hedefleyen örgütlenmelere nas›l destek verdi¤ini Selcan’›n
bilmedi¤ini sanm›yorum. Ayn› yaz›da Zazalar› farkl› kavramlarla ta-
n›mlayanlar› “Türklerin yan›nda Türkten çok Türk görünmüfl (Ziya
Gökalp, Mehmet fierif F›rat vd.), ya da Kürtler aras›nda Kürtten çok
Kürt kesilmifltir (Nuri Dersimi, Sait K›rm›z›toprak, Sait Elçi vd.)” di-
yerek kendince s›n›fland›rma yapm›flt›r. San›r›m Dersimlileri onlara
yabanc› kavramlarla tan›mlayanlar aras›na Z›lfi Selcan’› flu flekilde
koymak mümkün; Türklerin yan›nda Türkten çok Türk görünmüfl
(Mehmet fierif F›rat, Cemal fiener vd.), Kürtler aras›nda Kürtten çok
Kürt kesilmifl (Nuri Dersimi, Haydar Ifl›k vd.), veya Zazalar›n yan›n-
da Zazadan çok Zaza olmufltur. (Z›lfi Selcan, Haydar fiahin vd.) 

Almanlar›n bölgesel adland›rmalar›ndan yola ç›karak Dersimlile-
re kimliksel tan›mlama bulmaya çal›flanlardan biri de Z›lfi Selcan’d›r.
“Almanlar nas›l kendilerine bölgesel adlarla Sachse, Bayer, Westfale
vs. diyorsa, Zazalar da ayn› flekilde kendi adland›rmas› için birkaç yö-
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resel halk ad›n› kullan›rlar: Zaza, K›rmanc, D›m›li, Gini.” Selcan’›n
bahsetti¤i bu bölgesel Alman adlar›, Alman ulusu olufltu¤u süreçte
kimse taraf›ndan ön plana ç›kar›lmaya çal›fl›lmam›fl, yani Bayerler
kalk›p Sachse ve Westfale’lerin de Bayer olarak adland›rmas›n› dayat-
mam›flt›r. Bahsedilen gruplar üst kimlik olarak “Deutsch” tan›mlama-
s›n› benimsemifl ve kullanm›fllard›r. Ancak Selcan ve di¤erleri Zaza is-
mini çekinmeden üst tan›mlama olarak dayatmaktad›rlar. Ayr›ca Der-
simlilerle Zazalar Alman alt gruplar› gibi tarihin hiçbir döneminde
ayn› ulusal bütünlük içerisinde yer alman›n zeminini oluflturmam›fl
olup her iki tarafta böyle bir çaba içerisinde de de¤ildir. Anlayamad›-
¤›m›z Selcan ve di¤erleri Dersim ve Zaza halk›na ra¤men birliktelik-
ler yaratma, tan›mlamalar yapma, diledi¤i tan›mlamay› eleme diledi-
¤ini seçme hakk›n› nerden ve kimden al›yorlar? Yaz›s›n› bitirirken Sel-
can “Zaza ayd›nlar› Kürtlere veya Türklere diyor mu ‘sizin diliniz bi-
zim dilimizin bir lehçesidir de, siz kendi kimli¤inizi unutun, gelin Za-
za olun! Sa¤ olsunlar, fakat baflkalar› da bize böyle demesin! Çünkü
bir atasözünün dedi¤i gibi: Her vas koka ho sero r’oeno (Her ot kendi
kökü üstünde biter.)” Say›n Selcan, Zaza ayd›nlar› olarak kendilerini
tan›tanlar -siz de dahil olmak üzere- belki Kürtlere ve Türklere gelin
Zaza olun demiyor olabilirsiniz ancak Dersimlilere K›rmanc tan›mla-
mas›n› bir tarafa b›rak›n, kendi kimli¤inizi unutup, gelin Zaza olun
diyebiliyorsunuz. E¤er Dersimliler kalk›p Palu’da veya Siverek’te ya-
flayan Zazalara Zazal›¤›n›z› unutun K›rmanc kavram›n› kullan›n de-
me sayg›s›zl›¤›nda bulunmuyorlarsa ayn› sayg›s›zl›¤›n kendilerine
yap›lmamas›n› istiyorlar.

Zaza Kavram›n›n Dersim Serüveni

Kavramlar bazen gerçekleri gizlemek veya çarp›tmak için kullan›-
labilmektedir. Bu durum Dersim kimli¤ini tan›mlama noktas›nda
kendisini çok aç›k bir biçimde ortaya koyar. Daha önceden de bahset-
ti¤imiz üzere Dersim kimli¤ini tan›mlamak günümüzde karmafl›k bir
hal alm›flt›r. Bunun tarihsel arka plan›na bakt›¤›m›zda 38 katliam›yla
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bafllay›p günümüze kadar devam eden bir asimilasyon politikas›n›n,
yani sistemin Türklefltirme çabas›n›n oldu¤unu görürüz. Bunun yan›
s›ra s›n›f mücadelesi verdi¤ini iddia eden kesimlerin 80’lere kadar-gü-
nümüzde de devam etmektedir- Dersim’in yok edilmek istenen kim-
lik ve kültürünü enternasyonalizm ve/veya s›n›f mücadelesi ad›na
görmezlikten gelmesi ise Dersim kimli¤i ve kültürünün tan›mlanma-
s›n›n mu¤lâklaflmas›na etki eden di¤er bir faktör olmufltur. 

80’lerle beraber Dersimliler, büyük oranda Kürt Özgürlük Müca-
delesinin etkisine girerek Kürt kavram›n› kendi kimli¤ini tan›mlama-
da kullanmaya bafllam›flt›r. Kürt tan›m› elbette Dersimlilerin çok bü-
yük bir bölümü taraf›ndan kabul edilmese de Dersim üzerine yap›lan
incelemelerin hat›r› say›l›r bir bölümünde etkisini göstermifltir. Ülke-
mizde bilimsel bir metotla araflt›rma yapmak yerine bilinenleri tekrar-
lama gelene¤i “bilim camias›nda” da geçerli oldu¤u için Kürt kavra-
m› Dersimliler için en çok ilgi gören tan›mlama olmufltur. Dersimlile-
rin Kürt Yurtsever Hareketine destek vermelerinin ve bir bölümünün
de kendini Kürt görmeye bafllamas›n›n nedenlerine bakt›¤›m›zda y›l-
larca Dersim’de örgütlenip bölgenin kültürel-kimliksel yok olufluna
çözüm olmayan ve böyle bir sorun yokmufl gibi davranan “s›n›fç›” ha-
reketlerden farkl› olarak kimliksel-kültürel mücadele veren bir yap›s›-
n›n olmas› öncelikli olarak gelmektedir. Sadece kimliksel-kültürel de-
¤il pratik hiçbir alanda baflar› elde edemeyen ve sloganlardan ibaret
devrimci yap›lanmalar yerine pratikte de halka de¤en bir gücünün ol-
mas› da alternatifsiz Dersimliyi sisteme a¤›r darbeler vuran Kürt ha-
reketinin yan›na çekmifltir. Yurtsever Kürt Hareketi her ne kadar Der-
sim’de affedilmez hatalar yapm›fl olsa da sonuç de¤iflmemifltir. Bunun
yan› s›ra sistemin Dersimlileri de Kürt olarak görüp asimile etmesi,
bask› ve zulüm uyguluyor olmas› da bu yak›nlaflmada büyük bir et-
kendir. 

Kürt hareketinin güçlenmesini engellemek ve Dersim içerisinde
etkisini k›rmak için ayn› dönemlerde yeni bir tan›mlama Dersimliye
yap›flt›r›lm›flt›r: “Zaza”. Tarihte 80’lere kadar hiçbir Dersimli kendine
Zaza dememiflken bu kavram o tarihten itibaren Dersimlinin da¤arc›-
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¤›na sokulmufl ve günümüzde kendi tarihinden-kültüründen bihaber
genç kuflakta popülerlik kazanm›flt›r. Kürt Yurtsever Hareketi’nin
Dersim kimlik ve kültürünün özgünlü¤ünü ve fark›n› görmeden, zor-
lama bir çabayla Kürt tan›mlamas› alt›na koymas› tepki yarat›nca, Za-
za kavram›n› kullanan çevrelerin etkisi daha da artm›flt›r. Dersimlile-
rin de kendi öz kimlik ve kültürüne sahip ç›kmamas› sonucunda Za-
za kavram›n›n Dersim için kullan›lmas› kaç›n›lmaz olmufltur. Gelinen
aflamada Dersimliler, kendi öz kimli¤ini tan›mlamada Kürt ya da Za-
za kavramlar›ndan birini seçmek zorunda b›rak›lm›flt›r. Dersimliler
alternatifsiz de¤ildir. Bin y›l› bulan bir geçmifliyle kendi öz tan›mla-
malar› vard›r. D›flar›dan birilerinin tan›mlama yapmas›na ihtiyac›
yoktur. 

Günümüzde hâlâ Dersimlilerin kimlik tart›flmalar› tüm s›cakl›¤›y-
la devam etmektedir. Dersimlilere Zaza yaftas›n› geçiren kesimle,
Dersimlilerin Kürt oldu¤unu iddia eden çevreler keskin bir tart›flma-
n›n içerisine girmifltir. Ancak “Zaza Ulusal Mücadelesi” verdi¤ini
söyleyen kesimler “kimlerden müteflekkildir?” sorusuna ve bu kesi-
min tarihine k›saca de¤inmekte fayda var. Zira “Zazac›lar” olarak bi-
linip, büyük bir bölümünün Avrupa’da yaflad›¤› çevrenin ilk ortaya
ç›k›fl›ndan günümüze kadarki düflünsel geçmifli tart›flmal›, karanl›k
ve flaibelidir. 

““ZZaazzaa  UUlluussaall  MMüüccaaddeelleessii””nnii  KKiimm  VVeerriiyyoorr??

Günümüzde Zaza olarak isimlendirilen halk›n (Dersimi’leri ad›
geçen bu Zaza toplumdan ay›rd›¤›m›z› burada bir kez daha belirte-
lim) Kürtlerden ayr› bir ulus oldu¤una veya bunun bilincinde bir mü-
cadele biçimi sergiledi¤ine yönelik bir veri tarihte de flimdiki zaman-
da da yoktur. Zazalar tam aksine kendilerini Kürtlerden ayr› görme-
mifl ve onlarla ortak bir ruhi flekillenme içerisinde yaflam›fllard›r. Bili-
nen tarihin tüm kaynaklar› bu durumu ispatlar niteliktedir. Tarihte
hiçbir Kürt, Zazalar› kendinden farkl› görmemiflken Zazalar›n da çok
farkl› bir tepkisellik içinde oldu¤unu söyleyemeyiz. fierefhan’›n fieref-
name isimli kitab›nda da bunu aç›k bir biçimde görmek mümkündür.
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Yine Kürt isyanlar›n›n en büyü¤ü olarak nitelendirilen fiex Said ‹sya-
n›’nda Zazalar›n isyana önderlik edip Kürtlerle birlikte isyana kat›l-
malar› da bir anl›k bir galeyana gelmenin de¤il uzun bir geçmiflin ge-
tirdi¤i ortak tarih ve ruhi flekillenmenin etkisidir. 

Peki, günümüzde Zaza halk›n›n tarihsel süreçten farkl› olarak
Kürtlerden ayr› bir ruhi flekillenmeye sahip olduklar›n› veya ayr› bir
ulus bilincini tafl›d›klar›n› söyleyebilir miyiz? E¤er bu konuyla ilgili
internetten Avrupa kaynakl› yaz›lar okumak d›fl›nda bir araflt›rman›z
yoksa tereddütsüz Zazalar›n ayr› bir ulus oldu¤unu ve Zaza Ulusal
Mücadelesinin Palu, Siverek baflta olmak üzere Zazalar›n yaflad›klar›
tüm bölgelerde canla baflla verildi¤ini düflünebilirsiniz. Çünkü Avru-
pa’da yaflayan ve büyük bölümünü Dersimlilerin oluflturdu¤u -arada
nadir de olsa Zazalara rastlanmaktad›r- “Zaza Ulusal Mücadelesi”
verdi¤ini savunan bir grup var ki internet sitelerinde Dersimlilerin
Zaza oldu¤una ve Zazalar›n Kürtlerden ayr› bir ulus oldu¤una dair
yaz› bombard›man›n› ifl edinmifl durumdalar. Ulusal mücadele anla-
y›fllar› tam da bundan müteflekkil bu çevre, öncelikle belirtmek gere-
kir ki varl›klar›n› baflta Kürt Özgürlük Mücadelesi olmak üzere dev-
rimci düflmanl›¤› üzerinden ortaya koymaktad›rlar. Yine Dersim’in
kendi tan›mlamas› olan K›rmanc ve K›rmancl›¤› oluflturan K›z›lbafl di-
renifl ruhunu da yads›yan ve f›rsat buldukça da sald›ran bu çevrenin
tutumlar›na iliflkin örnekler verece¤iz ama öncelikle nereden ç›kt› bu
“Zaza Ulusal Mücadelesi” onu irdelemekte fayda var.

““ZZaazzaa  UUlluussaall  MMüüccaaddeelleessii””nniinn  FFiikkiirr  BBaabbaallaarr››

Avrupa’da flimdi Zazac›l›k yapan çevrelerin tamam› Ebubekir Pa-
mukçu’yu önderleri, kendi vermifl olduklar› mücadelenin de ilk teo-
risyeni olarak görür ve her f›rsatta da sayg›lar›n› sunmay› eksik et-
mezler. 1946 y›l›nda Diyarbak›r’›n Çermik ilçesinde dünyaya gelen
Pamukçu, 1983 y›l›nda Avrupa’ya gider ve orda 1985 y›l›nda “Ayre”
ad›nda Zazaca dergiyi ve 3 y›l sonra da “Piya” isimli dergiyi ç›kar›r.
Avrupa’ya gitmeden önce Kürt ulusal mücadelesi içerisinde bir dö-
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nem yer alan Pamukçu, 1970 y›l›nda bas›m›n› yapt›¤› “Kurtulufl Sava-

fl›” adl› fliir kitab›nda bak›n nas›l bir düflünceye sahiptir; “Asya’dan

koptum, sarst›m Cihan’›, Acem’i Arap elleri’ni, Frengistan’›, Günefli

deldi flafakla m›zra¤›m›n ucu, Titretti alemi keskin k›l›c›mda, Yeniden

silkinmek, Yeniden Türk olmak istiyorum…” (Ebubekir Pamukçu

Kurtulufl Savafl›, s. 26, 27, 1970) ayn› Ebubekir Pamukçu kendi ç›kar-

d›¤› Piya dergisinin 7. ve 8. say›lar›nda ise 1980 darbesinden sonra ya-

flad›¤› bir gözalt›nda M‹T ile çal›flma teklifini kabul etti¤ini kendisi iti-

raf etmek zorunda kalm›flt›r. Zazac› çevre Ebubekir Pamukçu’nun bu

itiraf›n› ve geçmiflinde kalan bahsetti¤imiz fliir kitab›n› gizlemeye ça-

l›flmakta ve farkl› bir Pamukçu profili çizmektedir. Yaratt›¤› etkiye ve

Zazac›lar üzerinde b›rakt›¤› mirasa bak›ld›¤›nda, Kürt Yurtsever Ha-

reketine karfl› bir flekillenifl içinde ve Dersimlilerle Kürtlerin ortak mü-

cadele potansiyelini yok etmek üzerine kurulu oldu¤u aflikârd›r. Zira

Pamukçu’nun “Zaza Ulusal Mücadelesi” ve “Zazaistan” gibi hiçbir ta-

rihsel ve güncel karfl›l›¤› olmayan bilimsel olmayan kavramlar› ortaya

att›¤› tarihin, Kürt  mücadele çizgisinin yükseldi¤i ve sisteme a¤›r dar-

beler indirmeye bafllad›¤› bir döneme denk gelmesi ayr› bir soru ifla-

retidir. Günümüz Zazac›lar› Pamukçu’dan devrald›klar› bayra¤› bir

ad›m ileri tafl›yarak devrimcilere ve Kürt hareketine karfl› sald›r›lar›n›

aleni bir flekilde yapmaktad›rlar. Hayri Baflbu¤’a geçmeden önce Pa-

mukçu’nun büyük çeliflkisiyle Pamukçu meselesini flimdilik kapata-

l›m. “Dersim Zaza Ayaklanmas›n›n Tarihsel Kökenleri” adl› kitab›nda

Yavuz Sultan Selim’i Zazalar›n yurdu olarak lanse etti¤i Dersim’i -

kendi deyimiyle Zazaistan’›- istila etmeye çal›flan ve on binlerce Za-

za’y› Çald›ran savafl› esnas›nda katleden bir iflgal komutan› olarak

gösterirken, (age. s. 35-45) bak›n kendisine ait bir fliirde nas›l da Yavuz

Sultan Selim olmak istiyor “… mertlerin beyi ben Alparslan’›m, Sö-

¤üt’te yefleren fidanlar›n beyi Osman’›m ben, ÇÇaalldd››rraann’’ddaa, Ridani-

ye’de, Mekke’de Müslümanlar›n beyi YYaavvuuzz’um ben, At üstünde

Mustafa Kemal’im ben, Ad›m›z Türk dilimiz Türkçe, Türk’üm

Türk’üm ben…(Ebubekir Pamukçu, Kurtulufl Savafl›, s. 32,34, 1970)
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Hayri Baflbu¤, 1980’li y›llardan bugüne Zazalar üzerine kitaplar
yazan ancak Zazalar› “Zaza Türkleri” olarak tan›tan bir isimdir. Onun
da Zazalar üzerine çal›flmalar yap›p Kürtlere karfl› kullanmaya çal›flt›-
¤› tarih, Kürt Özgürlük Mücadelesinin geliflmesiyle örtüflür. En son
Ergenekon iddianamelerinde de ad›na rastlad›¤›m›z Baflbu¤, iddiana-
mede Veli Küçük ve Mehmet Eymür gibi isimlerin yan›nda boy gös-
termektedir. Ergenekon ile devrimci yap›lanmalar›n ve alakal› alaka-
s›z herkesin de iliflkilendirildi¤i ve bu nedenle de Baflbu¤’un iddiana-
me kan›t gösterilerek Veli Küçük ve çevresiyle ba¤›n›n oldu¤u ispat
edilemez gibi bir yan›t verilebilir. Ancak Baflbu¤’un Veli Küçük gibi
isimlerle iliflkisi sadece bu iddianameyle s›n›rl› de¤il, keza Hayri Bafl-
bu¤ imzal› “Yezidilik ‹nanc›” adl› kitap “Türk Dünyas› Araflt›rmalar›
Vakf›” taraf›ndan yay›nlanm›flt›r. Veli Küçük, ayn› vak›fla yak›ndan
iliflkili ve vakf›n düzenledi¤i yurtiçi-yurtd›fl›ndaki etkinlik ve panelle-
re s›k s›k konuflmac› olarak kat›lm›flt›r. Türk milliyetçili¤inin yan› s›ra
afl›r› bir biçimde fleriatç› görüflleri savundu¤u “Zaza Gerçe¤i” adl› bir
de kitapç›¤› bulunmaktad›r. 

Daha en bafl›ndan flaibeli isimlerin mücadele olarak ortaya sun-
duklar› çal›flmalar, günümüzde “Zaza Ulusal Mücadelesi” olarak ken-
dini var etmektedir. “Zazac›lar” olarak bilinen bu grubun belirli özel-
liklerini flu flekilde s›ralayabiliriz;

Baflta Kürt Özgürlük Mücadelesi olmak üzere devrimci ve sosya-
list düflmanl›¤› yapmalar›,

Dersimlilerin kendileri için kulland›klar› K›rmanc kavram›na kar-
fl› özel bir husumetlerinin olmas› ve Zaza ismini de Dersimlilere da-
yatmalar›,

Dersimlilerin K›z›lbafl direnifl ruhunu ve tarihini yads›malar›,

Sosyalizme karfl› geri ideolojilerin bayraktarl›¤›n› yapmalar›,

T.C.’den devrimcilere karfl› aman dilemeleri.

Zaza hareketi olarak kendilerini tan›tan grup, K›rmanc ve Dersim-
li kavramlar›na çok keskin bir biçimde karfl› ç›kmakta ve bu gibi ta-
n›mlamalar›n Zaza halk›n› (burada Zaza halk› derken Palu, Bingöl vs.
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bölgelerde yaflayan Zazalarla Dersimliler kastediliyor.) bölece¤ini di-
le getiriyor. Bir bölünmenin yaflanmas› için öncelikle bir birlikteli¤in
olmas› gerekir. Burada hangi birli¤in bölünmesinden bahsedildi¤i
meçhuldür. Sanki Dersimlilerle Zazalar bir birliktelik sa¤lam›fl ve Za-
za Ulusal Mücadelesi veriyormufl havas› yarat›l›yor. E¤er bu anlay›fl
farkl› hesaplar›n sonucu ortaya konmuyorsa Zazac›lar›n kara cahil ol-
du¤unu söylemek mümkün. Zira Zazalar›n yaflad›¤› bölgelerin büyük
bölümü (Bingöl, Siverek, Palu, Maden, Gerger vs.) ‹slâmî gericili¤in
ve Türk milliyetçili¤inin etkisindedir (Elbette bu bölgelerde yaflayan
Zaza halk›na mensup ilerici-demokrat insanlar da yaflamaktad›r fakat
bölgenin genel havas›n› de¤ifltirmek için yeterli de¤ildir.). Sedat Bu-
cak baflta olmak üzere Bucak afliretinin Siverekli Zazalar üzerinde na-
s›l gerici bir etkisinin oldu¤unu anlatmaya gerek yok san›r›m. Yine
Palu bölgesi dinci gericili¤in hâkimiyetinin yan› s›ra Türk milliyetçili-
¤inin bölgedeki bafl kayna¤› olma özelli¤ini de tafl›r. Çermik ve Lice
bölgelerini saymazsak Zaza alanlar›n›n geneli için bu tespiti yapabili-
riz. Bu sonuca az da olsa ülke gündemini takip eden herkes rahatl›kla
ulaflabilir. Zazac› grubun bu kadar cahil oldu¤unu sanm›yoruz. Lice
ve Çermik bölgelerinde ise sistemin etkisinin yaflanmamas›n›n sebebi
ise Zaza Ulusal Mücadelesi’nin varl›¤›yla alakal› de¤il, Kürt Özgürlük
Hareketinin emekleriyle iliflkilidir. fiimdi durum orta yerde aleni fle-
kilde dururken sanki Zaza bölgeleri Zaza ulusal mücadelesini verme-
ye haz›rm›fl ve Avrupa’daki “liderlerini” bekliyormufl havas›n› yarat-
man›n anlam› nedir? Üstelik bunu yaparken Dersimlilerin kendi ta-
n›mlamas› olan K›rmanc kavram›n› yasaklama hakk›n› nereden al›-
yorsunuz? E¤er gerçekten Zaza halk›n› birazc›k olsun düflünüyorsa-
n›z Avrupa’da internetlerin sanal ortamlar›nda yeni uluslar yarat›p
sanal kurtulufl mücadeleleri vermek yerine, gerici ideolojilerin sarma-
lad›¤› Zazalar› bu batakl›ktan kurtarma çabas›n› vermeye davet edi-
yoruz.

Zazac› grubun belirgin özelliklerinden biri de “kimlik ve kültürle-
rini korumak” için devletten aman diliyor olmalar›d›r. Haydar fiahin
“Dilimiz Üzerindeki Engeller” bafll›kl› yaz›s›nda bak›n ne diyor:
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“Devlet, herkesin dar an›nda yetiflen H›z›r’›n dilini konuflan bizlere
bu dili yasaklamas›n! Türkiye Cumhuriyeti Devleti bize destek ç›kma-
l›d›r. Bu aflamada destek bile yeterli de¤il. Birebir sahip ç›kmal›d›r.
Çünkü yanl›fllarla, korkularla Zazaca yasaklanm›flt›. Bu yasaklar ve
dayat›lan korku yüzünden Zazaca konuflulmad›. Devletin ve çeflitli
yetkililerin sert tutumu Zazaca’y› bitirme aflamas›na getirmifltir. Bu
dil, devletin büyük çabas›yla ve halk›m›z›n da sahip ç›kmas›yla tekrar
ülkemizi zenginlefltirir. Evet Zazaca’n›n, Zaza halk›n›n yaflamas› dev-
letin elindedir ve Zazaca’y› konuflmak, gelifltirmekte Zaza halk›na dü-
fler. Zaza halk› bu ruhuna sahip ç›kmal›d›r. Devlet de bu halk›n ve ru-
hun ölmemesi için e¤itim, ö¤retimle sahip ç›kmal›d›r. O zaman Zaza
halk› ve Zazaca tekrar yaflar. Hem de sa¤l›kl› yaflar.” Haydar fiahin’in
Zaza olarak gösterdi¤i kesim Dersimlilerden oluflmaktad›r. Zazacaya
H›z›r’›n dili diyor olmas› da bunu göstermektedir. Zira Dersimli K›z›l-
bafllar d›fl›nda hiçbir halk Zazalar da dahil olmak üzere dillerine H›-
z›r’›n dili demezler. fiimdi buradan hareketle Haydar fiahin’in ölme-
mesi için devletten yard›m istedi¤i ruh, Dersim ruhudur. Dersim ru-
hu da direniflle, egemenlere boyun e¤memekle efl anlaml›d›r. Devlet
y›llard›r tam da bu ruhu bitirmek için zafer elde edemedi¤i seferler
düzenlemedi mi Dersim’e? fiimdi kalk›p ayn› devletten bu halk›n ru-
huna sahip ç›kmas›n› istemek de ne oluyor? Sistemin sahip ç›kaca¤›
bir dil ve kültür bizim dilimiz kültürümüz olamaz. Dersimliler geçmi-
flinden miras direnifl ruhunu, insan› merkeze alan hümanist yap›s›n›,
mazlumun, ezilenin yan›nda yer alma refleksini korumad›ktan sonra
yaflam›n›n her alan›nda kendi dilinde konuflmas› hiçbir anlam ifade
etmez. Bizim derdimiz sadece bir dilin kurtar›lmas› de¤il, o dili yara-
tan kültür ve kimlikle bir bütün olarak yaflat›lmas› ve ilerici yönlerine
vurgu yaparak korunmas›d›r.

Zazac› grup içerisinde devlet yardakç›l›¤›nda son aflama olarak
nitelendirilebilecek bir isim olan “Koyo Berz”e de de¤inmekte fayda
var. ‹sveç’te Abdullah Gül’ün de (o dönem D›fliflleri Bakan›d›r) kat›l-
d›¤› bir toplant›da Koyo Berz’in devletten neler istedi¤ini Taha Akyol
gibi faflist-liberal kar›fl›m› bir kalemflor bak›n nas›l dile getirmifl: “Za-
zaca ö¤retmeni Koyo Berz:...Ateflli bir Zaza milliyetçisi. Türklü¤ü de
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Kürtlü¤ü de reddediyor. ‘Kürtler bizi asimile etmek istiyor, TC buna
engel olsun’ diyor! Ad vermeden PKK’y› elefltirip ‘biz sadece kültürel
hak istiyoruz, toprak istemiyoruz’ deyince salondan alk›fl al›yor” Ko-
yo Berz’in asimilasyoncu olarak lanse etti¤i kesim Kürt Özgürlük Mü-
cadelesidir. Peki, onlara karfl› kimden yard›m dilemektedir? Asimilas-
yonculu¤u tescillenmifl devletten. Zaten konuflmas›n›n sonunda alk›-
fl›n kopmas› iki taraf›n da durumdan ve konuflmalardan memnun ol-
du¤unu gösteriyor. Ayn› Koyo Berz Dersim ad›na karfl› “Bucakistan”
kavram›yla karfl›l›k vermifl ve elefltiri al›nca da Bucak aflireti önde ge-
leni Susurlukçu Sedat Bucak da dahil olmak üzere Bucaklar’› savun-
maya kalk›flm›flt›r. E¤er Zazalar›n samimi bir flekilde kimlik ve kültü-
rüne sahip ç›k›lmak isteniyorsa, en baflta yap›lmas› gereken iç temiz-
liktir. Zaza halk›n› sistem içine çekmek isteyenlerden uzak durularak
yeni bir bafllang›ç yap›labilinir.

Sonuç olarak flunu söyleyebiliriz, kavramlar-tan›mlamalar kulla-
n›l›rken hele de Dersim kimli¤i gibi karmafl›k yap›ya sahip bir alanda
gelifli güzel bir flekilde de¤il, bilimsel temele dayand›r›larak yap›lma-
l›d›r. Bu konuda en önemli görev genç inceleme-araflt›rma yapmaya
aday akademisyen kadrolara, ilerici, sosyalist gerçekçi sanatç›lar›m›za
ve yazarlar›m›za düflmesine ra¤men o çevrelerden henüz bu ve ben-
zeri konularda gerekli duyarl›l›¤› göremiyoruz; ve özverili katk›lar›
alam›yoruz.
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Dersim direniflçileri Elaz›¤’da göstermelik bir biçimde yarg›lan›rken...
(Kas›m 1937)

“Dersim Ç›ban›”n› yok etmekle ifle bafllayan 
Sabiha Gökçen, Mustafa Kemal’in yan›nda
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Vengê Pelgu

HANG‹ SEY RIZA? -2-

Dergi’mizin bir önceki say›s›nda yay›nlanan yaz›m›z›n 1. bölümü-
nü “‹. Sabri Ça¤layangil’in Çeliflkili Aç›klamalar›” bafll›¤› ile sonlan-
d›rm›flt›k. Yaz›m›z›n 2. bölümünü ise üç temel bafll›k üzerinden kur-
gulad›k. Öncelikle 1. bölümde teknik hatalardan kaynakl› eksik olarak
yay›nlanan “Ebubekir Pamukçu’nun Zaza Seyit R›za’s›” bafll›kl› yaz›-
n›n tam haliyle yaz›ya bafllayaca¤›z. Ard›ndan Sey R›za’n›n gerçek
kimli¤ini anlatmaya çal›flaca¤›m›z yaz›yla devam edece¤iz. Yaz›y›, 1.
bölümde giriflini yap›p temel meseleyi açamad›¤›m›z “‹hsan Sabri
Ça¤layangil’in Çeliflkili Aç›klamalar›” bafll›kl› yaz›m›z›n devam› nite-
li¤indeki bölümle sonland›raca¤›z. Çeliflkili aç›klamalar›n nedeni ise
Dergi’mizin bir sonraki say›s›nda Sey R›za ile M. Kemal’in görüflmüfl
olma ihtimalini tart›flaca¤›m›z bölümde ortaya ç›kart›lacakt›r. 

EEbbuubbeekkiirr  PPaammuukkççuu’’nnuunn  ““ZZaazzaa  SSeeyyiitt  RR››zzaa’’ss››””

Kürt resmî tarihçiler Sey R›za’y› “Kürt lideri” olarak göstermeye
çal›fl›r da Zaza resmî tarihçileri onu “Zaza lideri” olarak tan›tamazlar
m›? Ne eksikleri var ki? Hatta fazlalar› var. Çünkü Zazalarla Sey R›-
za’n›n dilleri “ayn›”? Dergi’mizin önceki say›s›nda uzun uzad›ya al›n-
t›lar yaparak N. Dersimi’nin bafllatm›fl olup günümüz yazarlar›n›n
devam ettirdi¤i “Sey R›za Kürttü” ve “Kürt Ulusal mücadelesi veri-
yordu” zorlama iddias›na karfl›, Zaza resmî tarihçiler cenah›ndan
Ebubekir Pamukçu, ayn› mantaliteyle “Sey R›za, Zaza ulusal mücade-
lesi veriyordu ve Zazayd›” iddias›n› ortal›¤a yaym›flt›r.

“Hozat olay›, Cumhuriyet’ten sonra Zazaistan’da Mustafa Ke-
mal’in Türkçülük politikas›na karfl› ilk büyük Zaza tepkisidir… …Bize
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göre bu böyledir, Ankara’ya göre de olay›n de¤erlendirilmesi ayn›
yöndedir. Ankara’ya göre olay s›radan bir ulusal vaka olmaktan çok…
…zazalar›n bir karfl› koymas›yd›…” (Ebubekir Pamukçu, Dersim Zaza
Ayaklanmas›n›n Tarihsel Kökenleri, s. 109, Yön Yn.) Pamukçu, Kürt ta-
rihçiler gibi Dersimlilerin ve Sey R›za’n›n kendi ülkeleri olan K›rman-
ciye (Dersim) için vermifl olduklar› mücadeleleri bir ç›rp›da Zazaistan
için yap›ld›¤›n› söyleyebilmektedir. Hem de onlardan daha geri davra-
narak. Bahsetti¤i Hozat olay›, M. Kemal’in Hasan Hayri yerine Feridun
Fikri’yi Dersim Mebusu olarak atamas› sonucu, buna itiraz eden Sey
R›za’n›n büyük bir güçle Hozat’› basmas›d›r. Tarihin hiçbir dönemin-
de kendine Zaza dememifl olan ve Zazalarla aralar›nda sürekli çat›fl-
malar›n yafland›¤› bir halka ve onun önderine “Zaza” diyebilmek ve
gerçeklefltirilen direnifllere de “Zazalar›n tepkisi” veya “karfl› koyma-
s›yd›” demek farkl› niyetlerden kaynaklanmaktad›r. 

Tarihte Kürdistan denen bir bölge varken Zazaistan denen bir böl-
geye rastlanmamaktad›r. Hele de Dersim’in ve Zazalar›n yaflad›¤› Pa-
lu, Siverek vb. bölgeleri içine alan ortak bir vatandan bahsedilebilinir
mi? Pamukçu her ne kadar kendi kitab›nda gizlemeye çal›flsa da Der-
simlilerle en çok savaflan ve onlara karfl› her Osmanl› seferinde gönül-
lü birlikler kuranlar Zazalard›r. Kürtler Arser ve N. Dersimi’yi örnek
göstererek dönemin Kürt hareketi ile Dersim’i ba¤daflt›rabiliyor ancak
Pamukçu’nun böyle bir flans› da yok. Tarihte zaten Zazalar kendileri-
ni Kürtlerden ayr› görmemifl, onlarla iç içe yaflam›fl olduklar› için ba-
¤›ms›z bir Zaza hareketinden de bahsetmek mümkün olmam›flt›r. 

“Fakat Seyit R›za önderli¤i ve Bat› Dersim afliretlerinin hiçbiri bu
ça¤r›lara itibar etmez; hatta tam tersine, Seyit R›za, ayaklanmac›lara
destek vermek düflüncesiyle kuzeyde ayaklanma haz›rl›klar› içine gi-
rer. …fiu var ki, Seyit R›za, bu afliret kavgalar›nda kendisi de bir taraf
olmakla beraber, Zaza davas›na olan inanc›yla -ki fieyh Said Zaza
ayaklanmas›ndaki tavr› da bunu do¤ruluyor-, afliretlerin aralar›ndaki
geçimsizlikleri terk ederek birleflmelerini yürekten isteyen ve bu yol-
da büyük çaba sarf eden bir önderdi.” (age. s. 110,111) fieyh Said ‹sya-
n›’nda Dersim’in tavr›ndan yeterince bahsettik. O nedenle Pamuk-
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çu’nun Sey R›za’da oldu¤unu iddia etti¤i Zaza davas› gerçekten var
m›yd›? o konuya biraz de¤inelim.

Pamukçu ve di¤er Zaza resmî tarihçilerine göre Zazaistan diye bir
bölge vard›r ve bu bölge; Palu’dan Gerger’e oradan Bingöl’e, Sive-
rek’e Dicle’ye kadar uzanmaktad›r. Farz edelim ki tarihte böyle bir ül-
ke ve o ülke için yani Zazaistan’›n ba¤›ms›zl›¤› için mücadele eden de
bir hareket olmufl olsun. Böyle bir hareket ile Sey R›za ve Dersimlile-
rin ne gibi bir ba¤› olabilir? Ta Siverek’e kadar gitmeye gerek yok.
Dersim’in yan› bafl›ndaki Palu ile Dersim aras›ndaki iliflkiyi incelemek
Zazalarla Dersimlilerin aralar›ndaki iliflkiyi gözler önüne sermeye ye-
terlidir.

B›rak›n Dersim ile Palu’nun ortak vatan parças› içinde düflünül-
mesini, tarihte hiçbir zaman bir Zaza Dersim’e giremezken Bir K›r-
manc’(Dersimli) da Palu’ya girememekteydi. Durum bu kadar aç›k-
ken bu iki halk›n ortak bir Zaza davas› yürütebilece¤ini iddia etmek
gerçeklikle uyuflmad›¤› gibi Dersimlinin yüzy›llar› bulan kimlik koru-
ma mücadelesinin bir ürünü olan K›rmanc’(Dersimî) tan›m›n› Zaza
tan›m›yla ayn› kavram gibi göstermek, Dersimlilerin Pavlakilerden ve
di¤er öncellerinden kendilerine miras kalan direnifl ruhunu bofla ç›-
karmakta ve verilen mücadeleleri anlams›zlaflt›rmaktad›r. 

Dersimlilerin kendilerini Zaza olarak tan›mlamad›klar›n› ve Zaza-
lar›n üzerine sürekli seferler düzenlediklerini yafll› Dersimlilerle yap›-
lan birçok röportajda görebiliyoruz. Bunun yan› s›ra Dersim a¤›tlar›-
na bile Zaza-K›rmanc’(Dersimî) ayr›m› çok bariz bir biçimde yans›-
m›flt›r. Bu bölüme konuya güzel bir örnek teflkil edebilecek bir Dersim
a¤›t›yla son vermek istiyoruz. 

1920’lerde Demenan aflireti, di¤er Dersimli afliretlerle birleflerek
Palu Zazalar› üzerine bask›na giderler. Bu bask›n s›ras›nda Zazalar or-
du taraf›ndan desteklendi¤i için Dersimliler fazla dayanamay›p geri
çekilmek durumunda kal›rlar. Çat›flmalarda Dersimli baba ve o¤ul ol-
mak üzere iki kifli vurulur. Afla¤›da verece¤imiz a¤›t bu olay üzerine
yaz›lm›flt›r. (Ayr›nt›l› bilgi için Mesut Özcan, Öyküleriyle Dersim
A¤›tlar›-1, s. 87-90, Kalan Yn.)
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Ondêr Oxiye verde Meret Oxiye önünde

M›stefa A¤aê m› b›r›ko azo Mustafa A¤am mefleliktir

Vera ZZaazzaauu de danê pêro Zazalarla dövüflüyorlar

Ju piyo ju ke lazo Biri baba biri de o¤uldur

Ez koti ra sayirê ardenedi Ben nereden bir flair bulup da getirem

Pi o laz sero vazo Baba ile o¤lu üzerine söyletem

Yukar›daki a¤›t, Zaza resmî tarihçilerinin Zaza-K›rmanc’(Desimi)
tan›mlamas› noktas›ndaki teorilerine kaynak teflkil eden bir iddiay›
çürütmesi bak›m›ndan da önem tafl›maktad›r. fiöyle ki; K›rmanc’ tan›-
m›n›n Dersimliler taraf›ndan kendi dillerinde kullan›ld›¤›n›, Türkçe
ile kendilerini tan›mlayan Dersimlilerin K›rmanc’ yerine Zaza’y› kul-
land›klar›n› iddia etmektedirler. A¤›t ayan beyan gösteriyor ki Der-
simliler kendi dillerinde konuflurken de Zaza tan›mlamas›na yer veri-
yorlar ve bu tan›mlamay› K›z›lbafl olmayan Palu bölgesinde yaflayan
Zazalar için kullan›yorlar. Farkl› kültür ve inançtaki bir halka kendi
dillerinde yazd›klar› bir a¤›tta Zaza diyen bir halk›n, Türkçe konufltu-
¤unda bu sefer ayn› tan›mlamay› kendileri için yapt›¤›n› söylemek
kargalar› güldürmekten baflka bir ifle yaramayacakt›r. 

DDeerrssiimm  YYuurrttsseevveerrii  SSeeyy  RR››zzaa

fiimdiye kadar olan bölümlerde daha çok Sey R›za’n›n resmî tarih-
çiler taraf›ndan nas›l gösterildi¤ini anlatmaya çal›flt›k. Bunu yaparken
de asl›nda Sey R›za’n›n gerçek kimli¤ine yönelik düflüncelerimizi de
kimi yönleriyle ortaya koymufl olduk. Bu bafll›k alt›nda ise tamamen
Sey R›za’n›n gerçek kiflili¤i üzerinde durmaya çal›flaca¤›z. 

Sey R›za’n›n kiflili¤inin oluflmas›nda Dersim tarihi incelendi¤inde
görülecektir ki kuflkusuz o co¤rafyan›n yüzy›llar› bulan direnifl ruhu-
nun çok büyük etkisi vard›r. Ancak daha özel olarak kendi ailesinin
tarihine bakt›¤›m›zda, Sey R›za’n›n tarihsel duruflu hakk›nda bize ki-
mi ipuçlar› vermektedir. Sey R›za’n›n 4 kuflak öncesinden iki kuflak
sonras›na kadar olan aral›kta ailesinden eceliyle ölebilmifl tek kifli Sey
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R›za’n›n babas› ‹vrahim A¤a’d›r. Büyük dedelerinden, erkek çocukla-
r›n›n tamam›na hatta torunlar›n›n çok büyük bir bölümüne var›ncaya
dek düflmanlarca öldürülmüfl bir insan›n nas›l bir yerde durdu¤u ve
nas›l bir gelene¤in sürdürücüsü oldu¤u tahmin edilecektir. Tüm bu
gerçeklikler orta yerde dururken hâlâ Sey R›za’n›n direnifli bilinçli bir
flekilde seçmedi¤ini düflünmek, olaylar›n içine oyunlarla ve dalavere-
lerle çekildi¤ini iddia etmek, Sey R›za’dan bize miras kalan bir direnifl
gelene¤ini yok saymak anlam›na gelmektedir.

Sey R›za tam olarak belli olmamakla birlikte, 19.yy’›n son yar›s›n-
da do¤mufltur. Do¤du¤u y›llar Osmanl› ordusunun Dersim üzerine
yo¤un sald›r›lar›n›n bafllad›¤› döneme denk gelir. Daha gözlerini ilk
açt›¤› andan itibaren direniflin ortas›nda kendisini bulan Sey R›za’n›n
yaflam›na bakt›¤›m›zda, 1. Dünya Savafl›, Ermeni Soyk›r›m›, Koçgiri
Direnifli, fieyh Said ‹syan›, Dersim 37 Direnifli gibi önemli birçok ola-
y›n öznesi veya tan›¤› oldu¤unu görürüz. Bahsi geçen yukar›daki tüm
olaylar›n tamam›nda Sey R›za’n›n Dersim’in ba¤›ms›z-özgür yap›s›n›
korumay› ilk s›raya koymufl oldu¤u aç›k bir flekilde kendini belli et-
mektedir. 

Burjuva devlet kalemflorlar›n›n Sey R›za hakk›ndaki yaz›lar› ince-
lendi¤inde, yine dönemin gazetelerindeki Sey R›za yorumlar›na bak›l-
d›¤›nda, sistemin Sey R›za’dan ne kadar korktu¤u görülecektir. Sey
R›za’n›n idam edilmesiyle derin bir nefes alan Türkiye Cumhuriyeti,
idamlardan sonra Dersim sorununun çözüldü¤ünü tereddütsüz bir
flekilde aç›klayabilmifltir. Asl›nda bu durum bile yüzy›llar› bulan Der-
sim direnifl ruhunun dönemindeki bayraktarl›¤›n› Sey R›za’n›n yapt›-
¤›n› göstermektedir. Devletin as›l korktu¤u fley de tam da budur. Sey
R›za’da vücut bulan direnifl ruhudur. 

SSeeyy  RR››zzaa  DDeerrssiimm’’iinn  öönnddee  ggeelleenn  flflaahhssiiyyeettlleerriinnddeenn  bbiirrii  oollmmaass››nnaa  kkaarr--
flfl››nn,,  OO  kkeennddiinnii  hheepp  ss››rraaddaann  bbiirr  kkööyyllüü  ggiibbii  ggöörrmmüüflflttüürr..  “Ben R›zoyum,
Dersim’de her meflenin alt›nda bir R›zo yatar.” devlet yetkilileriyle
her karfl›laflt›¤› yerde bu ve benzeri cümlelerle kendini tan›tt›¤› bilinen
Sey R›za’n›n, ne kadar mütevaz› bir yaflam›n›n oldu¤unu görebiliyo-
ruz.
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Sey R›za’ya ait bir söz daha var ki devletin karakterini y›llar›n ver-
mifl oldu¤u deneyimle çok iyi tahlil etti¤ini gösteriyor. “Q›lanc’›ke b›l-
b›l nêbena…” (Kargadan bülbül olmaz) Cumhuriyetin maske görevi
gördü¤ünü, devletin mantalite olarak Osmanl›’yla ayn› oldu¤unu ve
onun devam› niteli¤ini tafl›d›¤›n› üç kelimelik bu k›sa cümleyle çok iyi
ifade ediyor.

Peki, Dersim denince akla ilk gelen Sey R›za, nas›l bir süreç sonu-
cunda do¤du¤u günden beri bir kartal edas›yla mesken eyledi¤i Der-
sim’in ulafl›lmaz da¤lar›ndan bir anda Elaz›¤ Bu¤day Meydan›’nda
bulmufltur kendini? Birço¤umuz bu sürecin ne kadar ac›, ne kadar tra-
jik oldu¤unu bilmeden Sey R›za’y› idam edenlere lanet okumaktay›z.
Oysa Bu¤day Meydan›’na giden yolu daha h›zl› kat etmesini sa¤la-
yanlar Dersimliler olmufltu.

Devlet ülkedeki tüm “sorunlar›” (s›ras›yla Komünistleri, Rumlar›,
Ermenileri, Kürtleri vd.) hallettikten sonra ezeli düflman “Dersim Ç›-
ban›n›” temizleme harekât›n› bafllatma f›rsat›n› yakalayabilmiflti. Bu
harekât›n çok kapsaml› olaca¤›n› Sey R›za çok önceleri farketmifl ve
Dersim’in bu kez kökten yok edilece¤ini anlam›flt›. Baflta o¤lu Bava ‹v-
raim, Saan A¤a ve Arser Efendi olmak üzere çevresindeki di¤er dost-
lar›yla birlikte Dersimlilere durumun ne kadar vahim oldu¤unu an-
latmaya çal›fl›yordu. Bu çal›flmalar yürütülürken üç temel destekçisin-
den birini, o¤lu Bava ‹vrahim’i Sin köyünde yine bir Dersimlinin sila-
h›ndan ç›kan kurflunla kaybetti. Bu, Bu¤day Meydan›’yla son bulacak
olan yolun ilk ad›m›yd› asl›nda. Bu olay, Sey R›za’y› çok kötü etkilese
de onu günlerce çocuk gibi hüngür hüngür a¤latsa da mücadele azmi-
ni k›ramam›flt›. Yine köy köy dolafl›p, her konuflmas›nda Dersim’in
içinde bulundu¤u tehlikeyi anlatmakla geçiriyordu zaman›n›n büyük
bir bölümünü. Bu çal›flmalar›n ilk meyvesi olarak, Halvori gözelerin-
de birçok afliret reisinin bir araya gelerek yemin etmesini gösterebili-
riz. Düflmana karfl› sonuna kadar direnilmesi ve K›rmanciye’nin tes-
lim edilmemesi üzerine yemin edilerek Munzur’a tafl at›lmas›, her ne
kadar Dersim’in korunmas› için önemli bir ad›m olarak de¤erlendiril-
se de bu toplant› da Bu¤day Meydan›’na giden yolu açan ikinci büyük
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ad›md›. Zira Dersim’in önde gelen hemen tüm afliretlerinden söz alan
Sey R›za, o güvenceyle hareket edecek ve o gücün vermifl oldu¤u te-
minatla orduyla savafla girmeye haz›r olduklar›n› düflünecekti. Nite-
kim öyle olmad› ve Munzur’a at›lan önemli say›daki tafl Dersim dire-
niflçilerine ve Sey R›za’ya ihanet olarak geri döndü. Yemin eden bir-
çok afliret reisi, silah b›rakmaktan, askere milislik yapmaya, kelle av-
c›l›¤›ndan, direnifli sessiz bir biçimde izlemeye kadar birçok yöntemle
direniflin sonland›r›lmas›na hizmet ettiler. 

Direnifl art›k çok dar bir alana s›k›flm›flt›. Yine de Dersimli direnifl-
çiler düflmana aman vermiyor, Akhileus’un Ares’in bile önünde e¤ile-
ce¤i bir direnifl ortaya koyuyorlard›. ‹flte tam da bu dönemde Bu¤day
Meydan›’na giden yolun üçüncü büyük ad›m› at›lm›flt›. Arser Efendi
ve Ana Zarifa yine bir Dersimlinin silah›ndan ç›kan kurflunla öldürül-
müfltü. Sey R›za direniflin önemli liderlerinden ikisini daha kaybetmifl
oldu. Ancak yine de o süreçte direnifle kat›lmam›fl olan afliretlerle gö-
rüflmelerini sürdürüyor ve Dersim’in tamamen yok edilece¤ini anlat-
maya çal›fl›yordu. Tek kurtulufl yolunun direniflten geçti¤ini çok iyi
bilen Sey R›za, direnifl cephesinin genifl bir alana yay›lmas›n› istiyor-
du. Zira art›k belirli bir yerde konaklama durumu ortadan kalkm›fl, ai-
lesiyle birlikte sürekli yer de¤ifltirmek zorunda kalm›flt›. En küçük o¤-
lu Resik Uflen, bizzat M. Kemal’in Dersim’i bombalamak üzere u¤ur-
lad›¤› manevi k›z› Sabiha Gökçen’in att›¤› bombalar›n etkisiyle yara-
lanm›flt›. Elaz›¤ hastanesinde tedavi gerekçesiyle bekletiliyordu. Kim
babas›yla ayn› gece idam için bekletildi¤ini ve babas›ndan önce 18 ya-
fl›n› göremeden idam edilece¤ini bilebilirdi ki? Oysa Sey R›za o¤luna
uzun y›llar zaman› ölçebilmesi için saatini b›rakacakt›. Sey R›za bir li-
der olarak direnifle öncülük etmeye çal›fl›rken bir taraftan da bir baba
olarak o¤lunu düflünmek durumundayd›.

Günler geçtikçe Sey R›za çöküyordu fakat henüz umudunu yitir-
di¤ini söyleyemeyiz. Ta ki Bu¤day Meydan›’na giden yolun dördün-
cü büyük ad›m› olan Saan A¤a’n›n bir Dersimlinin silah›ndan ç›kan
kurflunla öldürülmesine kadar. Bu Sey R›za için son ve vurucu darbe
niteli¤i tafl›yordu. Zira Saan A¤a birçok özelli¤iyle Sey R›za’n›n en çok
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güvendi¤i kifliydi. Saan A¤a üzerine Dergi’mizin ileriki say›lar›nda
bir bafll›k açaca¤›m›z için flimdilik ayr›nt›ya girmeye gerek duymuyo-
ruz. Fakat flunu belirtmeliyiz ki, Saan A¤a’n›n ölüm haberi Sey R›-
za’ya ulaflt›¤›nda Sey R›za, “Dês›m fli”(Dersim gitti) diyebilecek kadar
umudunu yitirmeye bafllam›flt›r. Son çare olarak geçti¤i Laçinan böl-
gesinde direnifle yeni cephe açma kayg›s›yla hareket ederken, ailesin-
den hamile kad›nlardan bebek yafltaki çocuklara var›ncaya kadar
50’ye yak›n insan› bir anda çok vahfli bir katliamla kaybetmifltir. Bu
beflinci ve son büyük ad›m, Sey R›za’y› Bu¤day Meydan›’n›n efli¤ine
getirmifl oluyor. 

Bir insan-bir baba olarak Sey R›za’n›n içinde bulundu¤u durum
çok iyi anlafl›lmal›d›r. Ailesinin çok büyük bir bölümünü savafl koflul-
lar›nda insanl›k d›fl› bir biçimde kaybetmifl olmas›na karfl›n Sey R›za,
Dersim u¤runa verdi¤i mücadeleden vazgeçmemifl yine bat› Dersim
afliretlerinden direnifle destek vermelerinin yollar›n› aramaya çal›fl-
m›flt›r. Fakat bilmektedir ki, baflta öz ye¤eni Rayver olmak üzere bir-
çok Dersimli kellesinin peflindedir. 

Bu noktadan itibaren Sey R›za’n›n devlet taraf›ndan ele geçirilifl
fleklinin nas›l gerçekleflti¤i tart›flmas›n› yürütmeye bafllayabiliriz. Bu
konu hakk›nda iki temel görüfl mevcut: Bunlardan ilki Sey R›za’n›n
devlet görevlilerince görüflmeye davet edilmesi sonucunda Erzin-
can’a gitti¤i ve kand›r›larak tutukland›¤›d›r. ‹kinci görüfl ise Sey R›-
za’n›n baflka çaresinin kalmamas› sebebiyle Erzincan’a teslim olmak
için gitti¤idir. fiimdi o dönemin koflullar›n› irdelemek, iyi analiz et-
mek gerekiyor. Dersim direniflinin önemli önderleri her ne kadar saf-
d›fl› b›rak›lm›fl ve belirli afliretler direnmeden silahlar›n› teslim etmifl
olsa da hâlâ birçok bölgede küçümsenmeyecek güçte silahl› birlikleri
olan afliretler tarafs›z kalarak geliflmeleri izlemekteydi. Yani Dersim
hâlâ devlet için tehlike arz edebilecek bir potansiyeli ba¤r›nda tafl›yor-
du. Ali Bo¤az› gibi stratejik anlamda çok önemli yerde duran bir böl-
ge ve o bölgenin hâkimi silahflor Qoc’u aflireti, K’alu, Laç’inu gibi
önemli yerlerde duran afliretler henüz silahlar›n› teslim etmemifllerdi
ve devlet güçleriyle her an çat›flabilecek nüveler bar›nd›ran bir yap›ya
sahiplerdi. 
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Devletin iflgal ve katliam harekât›n› bafllat›rken en çok korktu¤u
fley, Dersimli afliretlerin topyekûn direnifl gösterecek olma ihtimalle-
riydi. Ve bu tehlikenin bertaraf edilmesi için iflgalden önce özel rapor-
larlar haz›rlat›larak Dersim’in sosyo-ekonomik yap›s› incelenmeye ça-
l›fl›ld›. Hatta daha ileri gidilerek insanlar›n psikolojik çözümlemesi bi-
le raporlara geçti. Raporlarda yer alan afliretler aras›ndaki geçmiflte
yaflanm›fl husumetleri anlatan k›s›mlar devlet için en önemli yerde
duran bölümlerdi. O olaylar devlet taraf›ndan çok iyi kullan›larak
Dersim’in bir bütün iflgale karfl› direnifl göstermesinin önüne geçildi
diyebiliriz. 

Dersim’in birlik halinde verece¤i direnifl devletin korkulu rüyas›
olmuflken, iflgal ve katliam harekât›n› sürdürdü¤ü esnada çok dikkat-
li olmas› gerekiyordu. Özellikle direnifle kat›lmam›fl ancak kat›lma po-
tansiyeli tafl›yan afliretlere karfl› olabildi¤ine ?iyi? davran›lmal›yd›. Di-
renifl cephesi bu seferin di¤er seferler gibi olmad›¤›, Dersimi tamamen
bitirme operasyonu oldu¤u propagandas›n› yaparken devlet tam ter-
si bir propagandayla harekât›n sadece direnifle kat›lan birkaç afliretle
s›n›rl› tutulaca¤›n› sal›k veriyordu. Belirli birkaç afliretin belirli k›s›m-
lar›n›n kat›ld›¤› direnifl bile orduya kök söktürüyorken di¤er afliretle-
rin de destek vermesiyle ordunun çok büyük bir hezimete u¤rat›lma-
s› hayalden öte apaç›k ortada duran bir gerçeklikti. Genç cumhuriye-
tin, topraklar›n›n ortas›nda  “birkaç çapulcuya” karfl› yenilgi almas›
onun otoritesini derinden sarsacak ve ülkenin di¤er bölgelerinde bas-
t›r›lm›fl farkl› sorunlar›n fitilini ateflleyebilecekti. Bu türden büyük bir
sorunla karfl›laflmamak için sistem ince eleyip s›k dokunmal›yd› ve
öyle de yapt›. Neticede temel direnifl çökertildikten sonra bölgesel bir-
kaç afliretin koordine edilmemifl direniflleri hiçbir sonuç vermedi ve
Dersim iflgal alt›na al›nd›.

Sey R›za’n›n teslim olmaktan baflka çaresinin kalmad›¤›n› söyle-
yerek, devletin çok zor durumda kalan bir insan› görüflmeye davet et-
meyece¤ini iddia edenlere dönemin dengelerini ve kaba bir tablosunu
çizmeye çal›flt›k.

Devlet, Sey R›za ve Dersim direnifl liderlerinin anlatmaya çal›flt›¤›
gibi Dersim’i tamamen haritadan silmek için çabal›yordu. S›rf bu ne-
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denle K›rmanciye için özel kanunlar ç›karmay› bile göze alm›flt›.
Amaca biran önce ulafl›lmal› ve Dersim haritadan silinerek Tunceli
peydah edilmeliydi. 

Ancak potansiyel tehlike arz eden Dersim’in içlerinde Sey R›za gi-
bi bir insan›n dolafl›yor olmas›, devletin biran önce pervas›zca yapma-
ya çal›flt›¤› iflgal harekât›n›n önüne geçiyordu. Bu ç›kmazdan derhal
kurtulmak isteyen devletin Sey R›za’y› görüflmeye ça¤›rma bahane-
siyle yakalatm›fl olmas› durumu yukar›da bahsetti¤imiz dengeler se-
bebiyle olma ihtimali yüksek bir olayd›r.

Sey R›za’lar›n idam›ndan hemen sonra as›l katliam ve iflgal hare-
kât›n›n bafllat›lmas› da bir tesadüf de¤il yukar›da dile getirilen sebep-
lerin neticesidir. Hemen idamlar›n ard›ndan Dersim’de direnifle kat›l-
m›fl-kat›lmam›fl, devlete milislik yapm›fl-yapmam›fl, çocuk-yafll› ayr›-
m› gözetilmeksizin ne kadar afliret varsa devlet taraf›ndan düflman
ilan edilmifl ve mezalime u¤ram›fllard›r. E¤er devlet Sey R›za yakalan-
madan böyle bir harekâta giriflmifl olsa idi, onun direnifli yeni bafltan
örgütleyebilece¤ini çok iyi biliyordu. Zaten Sey R›za’n›n yak›n çevre-
si de devlet yetkililerince gönderilmifl ve Erzincan’a görüflmek için da-
vet niteli¤inde bir mektubun kendisine ulaflt›¤›n› do¤rulamaktad›r.
Kendi ailesini vahfli bir biçimde kaybetmifl bir insan›n, geride kalan
Dersimlilerin de ayn› sonla karfl›laflmamas› u¤runa son anlar›na kadar
mücadele etmesi takdire flayan bir yurtsever tepkidir. Evet, Sey R›za
iflah olmaz bir Dersim yurtseveridir.

Bu bölümü Sey R›za’n›n en zor an›nda bile istese kendine daha
güvenli bir bölge bulabilece¤inin göstergesi niteli¤indeki bir röportaj-
dan al›nt› yaparak sonland›raca¤›z. Röportaj, Cemal Tafl taraf›ndan
Demenu afliretinden Kamer A¤a ile yap›lm›fl. ‹flte o bölüm;

-Seyit R›za’yla iliflkiniz nas›ld›?

-Halvori toplant›s›nda yemin etmifltik. Birçok afliretle birlikte dav-
ranacakt›k. Ama baz›lar› uymad›, sonradan iflbirli¤ine girdiler… …Se-
yit R›za yeminine sad›k kald›. Ama ailesi Laç deresinde öldürülünce
zay›f düfltü, bir de Rayber’in ihanetine u¤ram›flt›. Bu yüzden Laçinan
bölgesinden ç›k›p yan›m›za gelmesini istedik…
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-Gelseydi ona nas›l davran›rd›n›z?

-Seyit R›za bizim için bir de¤erdi, alt›nd›. Ma kerdene qutiya sem›-
ni zerê xode dardene we. (Onu gümüfl bir kutuya koyup kalbimizde
saklard›k.)

‹‹hhssaann  SSaabbrrii  ÇÇaa¤¤llaayyaannggiill’’iinn  ÇÇeelliiflflkkiillii  AAçç››kkllaammaallaarr››

Yaz›m›z›n birinci bölümünde yine ayn› bafll›k alt›nda kimi bilgiler
ve tarihler sunmufltuk. fiimdi bu tarihler ve bilgileri yan yana getirip
baz› sonuçlar ortaya ç›karmaya çal›flaca¤›z. Bunu yaparken de ‹hsan
Sabri Ça¤layangil’in farkl› kaynaklarda yapt›¤› birbiriyle çeliflen aç›k-
lamalar›ndan faydalan›p, kimi sorular sorarak M. Kemal ile Sey R›-
za’n›n görüfltürülmüfl olabilece¤i sonucuna varmaya çal›flaca¤›z. 

Temelde ayd›nlatmaya çal›flt›¤›m›z iki önemli meselemiz var.
Bunlar; Sey R›za’lar›n idam tarihleri ve M. Kemal ile Sey R›za’n›n gö-
rüflmüfl olma ihtimali. Karanl›kta kalan olaylar›n merkezinde duran,
kilit kifli konumundaki Ça¤layangil bizim rotam›z› belirleyecek olan
zat. Fakat Ça¤layangil idamlar›n yafland›¤› gece hakk›nda öylesine
farkl›, birbiriyle uyuflmayan aç›klamalarda bulunuyor ki insan›n kafa-
s› kar›fl›yor. 

Ça¤layangil’in çeliflkili anlat›mlar›n› ortaya ç›karmak ve sorular›-
m›z› sormak için Ça¤layangil’in “An›lar›m” ile ‹smet Bozda¤’›n “Kürt
‹syanlar›” kitaplar›n› karfl›laflt›rmakla ifle koyulaca¤›z. Bunu yaparken
de madde madde çeliflkileri aç›¤a ç›kararak ilerlemeye çal›flaca¤›z.

ÇÇeelliiflflkkii--11::  SSeeyy  RR››zzaallaarr  hhaannggii  ttaarriihhttee  iiddaamm  eeddiillddii??  vvee
MM..  KKeemmaall  EEllaazz››¤¤’’aa  nnee  zzaammaann  ggeellddii??

An›lar›m kitab›nda Ça¤layangil, idam tarihlerini vermemekle bir-
likte idam›n Pazar?› Pazartesi?ye ba¤layan gece yap›ld›¤›n› belirtiyor.
Önceki say›da da yazd›¤›m›z gibi 37 takvimine bakt›¤›m›zda bu gün-
ler, 14 Kas›m’› 15 Kas›m’a ba¤layan geceye denk geliyor. Ça¤layangil,
Pazartesi beklenen M. Kemal’in kendilerinin idam ifllerini halledeme-
yeceklerini düflünmesinden dolay› Elaz›¤’a bir gün geç geldi¤ini aç›k-

47

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



l›yor. Bu durumda M. Kemal’in 16 Kas›m 1937 Sal› günü Elaz›¤’a gel-
mifl olmas› gerekirken dönemin gazetelerine bakt›¤›m›zda M. Ke-
mal’in Elaz›¤’a 17 Kas›m 1937 Çarflamba günü geldi¤i haberinin yap›l-
d›¤›n› görüyoruz. Bunun yan› s›ra Munzur Dergisi’nin 30. say›s›nda
yay›nlanan ‹hsan Sabri Ça¤layangil röportaj›nda bu sefer M. Kemal’in
Cumartesi günü Elaz›¤’da olmay› plânlad›¤›n›, idamlar›n Cuma gü-
nünü Cumartesiye ba¤layan gece gerçeklefltirildi¤ini söylüyor. M. Ke-
mal’in de Cumartesi de¤il de sonraki gün Elaz›¤’a geldi¤ini belirtiyor.
Bu anlat›ma göre de Sey R›za’lar 12 Kas›m’› 13 Kas›m’a ba¤layan ge-
ce as›l›rken, M. Kemal ise 14 Kas›m 1937 Pazar günü Elaz›¤’a gelmifl
oluyor.

ÇÇeelliiflflkkii--22::  MM..  KKeemmaall  EEllaazz››¤¤’’aa  ssaaaatt  kkaaççttaa  ggeellddii??

An›lar›m kitab›nda M. Kemal’in treninin gece Elaz›¤’a vard›¤›n›
ve trenin kör makasa çekildi¤ini, M. Kemal’in de içinde uyudu¤unu
söylerken, Bozda¤’›n kitab›nda M. Kemal’in Elaz›¤’a gündüz vakti
girdi¤ini anlat›yor. Dönemin gazeteleri de M. Kemal’in gündüz saat-
lerinde Elaz›¤’a vard›¤›n› belirtiyor.

ÇÇeelliiflflkkii--33::  SSeeyy  RR››zzaa’’llaarr››nn  iiddaamm  sseehhppaass››nnddaakkii
ffoottoo¤¤rraaffllaarr››nn››  kkiimm  ççeekkttii??

‹damlar s›ras›nda Sey R›za’n›n göstermifl oldu¤u tavr›n moralini
bozdu¤unu An›lar›m kitab›nda aç›kça belirten Ça¤layangil, eve gidip
yaz› yazd›¤›n› söylüyor. Oysa yak›n arkadafl› ‹smet Bozda¤’›n kitab›n-
daki anlat›mlar›na bakt›¤›m›zda Ça¤layangil’in o geceyle ilgili aktar-
d›klar› tamamen farkl› bir hal al›yor. Bozda¤’›n kitab›ndaki anlat›m›-
na göre eve gidip yaz› yazma durumunun olmad›¤›n› kendisinin bir
tarih içerisinde oldu¤unu düflünerek hemen Macar Mustafa ad›ndaki
bir sivil polisten ald›¤› foto¤raf makinesiyle idam edilenleri bir bir
çekti¤ini dile getiriyor. An›lar›m kitab›nda ise foto¤raflar› çekenin
kendisi de¤il Macar Mustafa oldu¤unu anlat›yor. 
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ÇÇeelliiflflkkii--44::  SSeeyy  RR››zzaa’’llaarr››nn  iiddaamm  sseehhppaass››nnddaa  ççeekkiilleenn  
ffoottoo¤¤rraaffllaarr››nn››nn  aakk››bbeettii  nneeddiirr??

Ça¤layangil An›lar›m’da idam edilenlerin foto¤raflar›n› Macar
Mustafa ad›nda bir sivil polisin çekti¤ini yaz›yor. M. Kemal ile tren
görüflmesinde Sey R›za’n›n idam sehpas›ndaki foto¤raf›n› M. Ke-
mal’in kendisine uzatt›¤›n› ve resmin ne oldu¤unu sordu¤unu ve ken-
disinin bilmedi¤ini söyledi¤ini aktar›yor. Oysa Kürt ‹syanlar’› kitab›n-
daki anlat›m›nda foto¤raflar› kendisinin ç›kart›p M. Kemal’e gösterdi-
¤ini söylüyor. An›lar›m’da M. Kemal’in kendisine derhal foto¤raf›n
negatiflerini ve bas›lanlar›n› toplay›p imha etmesini istedi¤ini kendi-
sinin de hepsini toplayarak imha etti¤ini fakat birini kendisine birini
de M. Kemal’e vermek üzere 2 adet foto¤raf› saklad›¤›n› belirtiyor. Yi-
ne ayn› kitaptaki anlat›m›nda bir foto¤raf› alan M. Kemal’in kendisi-
ne bu foto¤raf› ne yapaca¤›n› sordu¤unu ve kendisinin de bu soruya
“an›lar›m› yazmay› düflündü¤üm için sakl›yorum” fleklinde cevap
verdi¤ini söylüyor. Bozda¤’›n kitab›nda ise M. Kemal’in çekilen foto¤-
raflara çok sinirlendi¤ini, foto¤raflar›n negatiflerini hemen al›p kendi-
sine getirmesini istedi¤ini anlat›yor. Odas›ndan al›p getirdi¤i negatif-
leri ve foto¤raflar›n tamam›n› M. Kemal’in bir bir inceleyip önündeki
kahvalt› tepsisinde yakt›¤›n› da ekliyor.

ÇÇeelliiflflkkii--55::  MM..  KKeemmaall’’iinn  iiddaammllaarrddaann  hhaabbeerrii  yyookk  mmuuyydduu??

An›lar›m kitab›nda kendisinin M. Kemal gelmeden önce idamlar›
gerçeklefltirmek için özel görevlendirildi¤ini belirten Ça¤layangil, M.
Kemal’in beklenilen günden sonraki gün geldi¤ini söylüyor. Bu gecik-
menin nedenini ise M. Kemal’in idamlar›n yap›lmas›yla görevlendiri-
len kiflilerin bu iflleri belki zaman›nda halledemeyece¤ini düflünme-
sinden kaynakl› oldu¤unu aç›kl›yor. Yani M. Kemal’in idamlardan
haberdar oldu¤u belli oluyor. Fakat ayn› kitab›n devam›nda “… Ata-
türk bu olaylar› detayl› olarak bilmiyor. Bu tür olaylar› da sevmiyor.
Ve Atatürk demokrat tav›rl› bir insan.” diyebiliyor. 

Yukar›da vermifl oldu¤umuz tüm bu çeliflkili aç›klamalar›n nere-
den kaynakland›¤›n›n cevab› yaz›n›n bir sonraki say›da yay›nlanacak
olan bölümünde gizli. Devam edece¤iz…
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Astarê Asmên (‹nan)

MUNZUR BARAJ PROJES‹’N‹N ASIL

AMACI NE?

Munzur baraj projesinin amac› Dersim’e yat›r›m yapmak m›, yok-
sa Dersim co¤rafyas›n› sular alt›nda b›rakmak m›?

Y›llard›r aral›ks›z süren savafllar›n a¤›r y›k›mlar›n› yaflayan, s›k›-
yönetim, OHAL, köy-orman yakma ve göç ettirme gibi yak›n tarihimi-
zin en ac›mas›z uygulamalar›na maruz kalan Dersim co¤rafyas›,
Munzur Vadisi üzerine barajlar infla ederek ve siyanür gibi zehirli
kimyasallarla alt›n arama çal›flmalar›n›n uygulamaya konulmas›yla,
topyekûn bir sald›r›yla karfl› karfl›ya b›rak›lm›flt›r. Bunun Dersim aç›-
s›ndan en aç›k anlam›, göç, açl›k, yoksulluk ve ortada çöle dönecek bir
co¤rafya kalacak olmas›d›r. 

Munzur Vadisi’ne sekiz baraj yapmak, dünya ölçe¤inde, küçücük
bir co¤rafya üzerinde yaflayan insanlar›n, onlar›n tarihinin, an›lar›n›n,
kültürlerinin, tüm yaflam ba¤lar›n›n, yani ruhunun ve gelecek umut-
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lar›n›n sular alt›nda b›rak›lmas› anlam›na gelmektedir. Munzur vadi-
si ve suyunun her taraf›na âdeta birer may›n gibi döflenen Uzunçay›r,
Konaktepe-1, Konaktepe-2, Kaletepe, Bozkaya, Mercan-Akyay›k, Ko-
cakoç barajlar› ile hangi ihtiyaçlar›n karfl›lanaca¤›, bu barajlar›n kenti-
mizin gelece¤ine iliflkin neler getirip-götürece¤i, resmî kurumlar ve
kapitalist flirketler taraf›ndan aç›klanmal› ve hakl› kayg›lar›m›za ce-
vap verilmelidir. Çünkü son dönemlerde barajlar›n yan›nda, ulus öte-
si flirketlerin zehirli kimyasallarla maden arama çal›flmalar›n› Ovac›k
ilçemizde h›zland›rmalar›, tam olarak bir do¤a katliam›na ve ard›n-
dan büyük toplumsal y›k›mlara davetiye ç›karmakta ve bunlar›n do-
¤uraca¤› sonuçlar toplumumuzu derinden endiflelendirmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti taraf›ndan ›srarla uygulamas›ndan vaz-
geçilmeyen ‘Munzur Vadisine Barajlar Projesi’, Türk-ABD ortakl› bir
konsorsiyuma verilen, tüm iç ve d›fl kamuoyu bask›s›na ra¤men h›zla
gerçeklefltirilen bir projedir. Munzur suyu üzerinde yap›lmakta olan
barajlar›n, ilk bak›flta gerek ekonomik girdileri, gerek geçici ifl olanak-
lar›, gerekse enerji üretimi ve Keban Baraj›’n›n korunmas› gibi olum-
lu yönleri söylense de, uzun vadede düflünüldü¤ünde bu baraj ya-
p›mlar›n›n olumsuzluklar›, vahim denecek kadar büyüktür. Bu du-
rum, do¤al ve toplumsal dengeleri alt-üst edecek sonuçlar do¤uracak
bir potansiyele sahiptir. 

Ülkemizin ve dünyan›n do¤a harikalar›ndan biri olan Munzur
Vadisi, 42.000 hektarl›k alan› ile Türkiye’nin en büyük milli parklar›n-
dand›r ve 21 Aral›k 1971 tarihinde 6831 say›l› kanun ile Millî Park
kapsam›na al›nm›flt›r. Millî Parklar yasas›n›n 14. maddesine göre;’
Do¤al ve ekolojik denge bozulamaz, yaban hayat› tahrip edilemez, bu
sahalar›n özelliklerinin kaybolmas›na veya de¤ifltirilmesine neden
olan veya olabilecek her türlü müdahaleler ile çevre sorunlar› yarata-
cak ifl ve ifllemler yap›lamaz.’  Devlet, yasal düzeyde tüm bu yüküm-
lülükleri kabul etmifl durumdad›r. Munzur Vadisi, fiziki, biyolojik ve
ekolojik bak›mdan evrensel düzeyde istisnai özelliklere, estetik ve bi-
limsel de¤erlere, do¤al zenginliklere sahip bir co¤rafyad›r. Munzur,
insanî duyarl›l›klar›m›z› canland›ran, insanda uyand›rd›¤› soylu duy-
gularla, güzel bir su ve vadi olmaktan çok daha fazlas›n› ifade eden
bir de¤erdir. 43’ü sadece bölgede yetiflen endemik bitkiler olmak üze-
re, 1518 çeflit bitkinin ev sahibi olan Munzur Vadisi ayn› zamanda çok
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say›da hayvan›n da yaflam alan›d›r. Ay›, kurt, tilki, vaflak, tavflan gibi
hayvanlar›n yan› s›ra, k›rm›z› pullu alabal›k, çengel boynuzlu da¤ ke-
çisi, kaya kartal› gibi bölgeye özgü çok say›da canl›, Munzur Vadi-
si’nde yafl›yor. Bölgeye sarp da¤lar hâkim ve da¤lar s›k, inatç› mefle
ormanlar›yla, ç›nar, diflbudak, hufl, k›z›la¤aç ve ceviz a¤açlar›yla kap-
l›. Bu özellikleri itibariyle Munzur Vadisi, ülkemizin insana “yeryü-
zündeki cennet” dedirten harika yörelerinden biri konumundad›r. Bu
özelliklere sahip olan 85 km uzunlu¤undaki Munzur Vadisi ve çevre-
si; sekiz adet baraj ve hidroelektrik santral projesi nedeniyle yok ol-
makla kars› karfl›yad›r. Bu projelerin hayata geçmesi halinde, Munzur
Vadisi ve çevresi tam 8 yerden bo¤ulacak, nefessiz b›rak›lacakt›r.
Munzur Vadisi, do¤as›n›n y›k›ma u¤rat›lmas›yla ciddî demografik
de¤iflmelere de yol açarak büyük çapta göçlere neden olacakt›r. Çün-
kü ilimizde yaflam›n ekonomik ve kültürel altyap›s› do¤ad›r. Barajla-
r›n yap›lmas›yla Dersim insan›n›n tek yaflam ve geçim kayna¤› olan
do¤a yok edilecektir. Munzur Vadisi’nde yap›lacak barajlar ile hidro-
elektrik santralleri, yaklafl›k olarak 84 köyün yaflam olanaklar›n› do¤-
rudan, çemberindeki pek çok köy ve nahiyeyi, hatta il merkezini de
dolayl› olarak tehdit edecektir. Bu da, daha flimdiden ciddî bir göç
dalgas›n›n habercisidir. Bu projeden elde edilmesi planlanan gelir de,
daha baflka kaynaklardan ve bu kadar büyük tahribatlar yaratmadan
elde edilebilecek bir gelir miktar›d›r.

Sekiz baraj›n y›ll›k ekonomik katk›s› 80 milyon dolar olacakken,
bu rakam, bölgeye özgü bir sar›msak türünün bilinçli üretimi halinde
getirece¤i ekonomik katk›dan daha azd›r. Bölgeye has endemik bir tür
olan, flifal› bir bitki olarak bilinen ve barajlar nedeniyle yok olma teh-
likesi alt›nda bulunan Tunceli yaban sar›msa¤› (Allium tuncelianum),
k›rm›z› pullu alabal›k, Munzur Vadisi ve yaban hayat› gibi sembolle-
rimizden biridir. 

Di¤er yandan, Dersim’de turizm ve hayvanc›l›k potansiyeline yö-
nelik planlamalar›n maliyeti, baraj ve hidroelektrik santrallerin yap›m
ve iflletme maliyetlerinden daha ucuzdur. Çünkü do¤a ve kültür tu-
rizminin, hayvanc›l›¤›n do¤al altyap›s›, Dersim co¤rafyas›nda zaten
mevcuttur. Munzur Vadisi Barajlar Projesi, sosyal, ekonomik, demog-
rafik, ekolojik ve jeolojik sonuçlar› düflünüldü¤ünde gereksiz ve ve-
rimsiz bir proje olacakt›r. Orada yaflayan/yaflayacak olan insanlar›n
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yasam kaynaklar›n› ve bölge do¤as›n›n bar›nd›rd›¤› güzellikleri, nadi-
ren bulunan bitki ile hayvan türlerini ve ‹l’in turizm potansiyelini yok
edecek boyutlarda makro bir projedir. K›sacas› bu proje Dersim’i, do-
¤al, kültürel ve tarihi bir varl›k olarak yok etme ve insans›zlaflt›rma
projesidir.

‹nsan›n ve di¤er canl›lar›n yaflad›¤› ortam› oluflturan ve yaflamsal
de¤eri olan hava, su ve topraktan oluflan çevre, bugün tüm dünyada
büyük tehdit alt›ndad›r. Sa¤l›kl› yaflam alanlar›m›z, ‘daha fazla üre-
tim’,’ekonomik kalk›nma’, ‘ticari geliflme’ ya da ‘küreselleflme’ ad› al-
t›nda kontrolsüzce ya¤malanmakta ve heba edilmektedir. Günümüz-
de çevre sorunlar› o kadar h›zl› ço¤almakta ve s›n›rlar› aflmaktad›r ki,
art›k ülkelerin kendi içinde ya da bölgesel düzeyde çözebilece¤i bir
sorun olmaktan ç›km›fl, ‘küresel’ bir sorun haline gelmifltir. Son y›llar-
da devletler, kamuoyunun bask›lar› ile özellikle, Kyoto Konferan-
s›’ndan sonra, çevre sorunlar›na daha fazla duyarl› olmaya bafllam›fl
görünseler de samimiyetleri her zamanki gibi kuflkuludur. Barajlar›n
çevreye ve do¤al yaflama yönelik olumsuz etkileri çok nettir. Bunlar
bilimsel veriler ve uzman görüflleriyle, yay›nlanan raporlarla aç›kça
ortaya koyulmufltur. Ne sulama ne de elektrik elde etme yönünden
verimli olmad›¤› için, uluslararas› finans kurulufllar› bile hidroelektrik
santralleri desteklemez duruma gelmifllerdir. Özellikle alternatif ener-
ji kaynaklar› ve teknolojilerinin dünyan›n her taraf›nda h›zla kullan›l-
mas›, Hidro Elektrik Santrallerin (HES) ekonomik yönden anlaml›l›¤›-
n› da bugün için tart›flmal› bir konu haline gelmifltir. Do¤al, kültürel
ve tarihi varl›klar m›, yoksa ekonomik ç›karlar ve enerji üretimi mi?
‹limizdeki sular, a¤›rl›kl› olarak içme suyu, sulama ve enerji amaçl›
kullan›lmaktad›r. Bunun yan›nda turizm, dinlenme ve kutsal ziyaret
yerleri olarak da de¤erlendirilmektedir.

Dünyan›n, bölgemizin ve özelde kentimizin bu genel gerçeklik
içerisinde tan›mlanmas› ve barajlar tehlikesi dedi¤imiz sorunun bu
çerçevede ele al›nmas›, sorunu daha anlafl›l›r k›lacakt›r. Hiçbir sorun
arkas›nda yatan tarihi toplumsal gerçeklerden ba¤›ms›z ele al›narak
anlafl›lamaz. Yine hiçbir sorun bencil ç›karlar›na gömülmüfl, toplum-
sall›¤›n› yitirmifl, do¤ay› salt ekonomik sömürü kayna¤› olarak gören
tüketim ç›lg›n›, kapitalist insan›n mant›¤›yla ele al›n›p çözümlenemez.
Munzur’a kurulacak barajlar, do¤al olmayan büyük su kütleleri yara-
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tarak bölgenin ya¤›fl düzeninden bitki örtüsüne kadar ekolojik-top-
lumsal dengesini alt üst edecektir.

Daha önce insanlar taraf›ndan tüketilebilir besin olan canl›lar üre-
ten akarsular, barajlar taraf›ndan tutulunca bunlar› öldürüp yerine ze-
hirli canl›lar üretmektedir. 

Alüminyum, bak›r, kömür, uranyum, alt›n, endüstriyel mineraller
ve demir cevheri alanlar›nda maden ç›karma ve mineral iflleme ifli ya-
pan Rio Tinto, bugün dünyan›n en büyük maden firmas› ve tek bafl›na
dünya maden üretiminde %12,5’lik pay ile birinci s›radad›r. Madenci-
lik yapt›¤› alanlarda yerli halka uygulad›¤› zulüm, sendikalaflmaya
karfl› fliddetle karfl› koyuflu ve do¤a tahribat› gibi kötü siciliyle tan›nan
Rio Tinto, ismini gizlemek için tafleron flirket kullanma ve topraklar›
onlara sat›n ald›rtma takti¤ini, Dersim’de de uygulayarak, Kanada ve
ABD borsalar›nda yer alan AMGL (Anatolian Minerals Development
Ltd. (Anadolu Madenleri Gelifltirme Ltd.) flirketini amaçlar› için kul-
lanmaktad›r. Maden aramada kullan›lan siyanür gibi zehirli kimyasal-
lar sular› zehirleyerek bu sularla beslenen topraklar› ifllenemez ve ya-
rarlan›lamaz hale getirecektir. Ya¤›fl alan e¤imler üzerinde yap›lan ma-
dencilik ifllemleriyle de toprak kaymalar›na, heyelanlara neden olarak
dere ve nehirlerin y›¤›n at›klarla dolmas›na yol aç›lmaktad›r.

Bütün bu gerçekler göz önüne al›nd›¤›nda ‘Munzur Baraj Proje-
si’nin As›l Amac› Ne?’ sorusunun cevab› çok büyük bir önem tafl›yor.
Bu baraj yap›mlar›n›n amac›; devletin söyledi¤i gibi Dersim’i gelifltir-
mek, Dersime yat›r›m yapmak m›, yoksa yukar›da belirtti¤imiz gibi
Dersim co¤rafyas›n› sahip oldu¤u tüm güzellikleriyle beraber sular
alt›nda b›rak›p bu bölgede yaflayan insanlar› metropollere göç ettire-
cek, büyük tafleron ulus ötesi flirketlere gelir sa¤lamak ve bu güzide
bölgemizi insans›zlaflt›rmak m›d›r? Dersime daha faydal› olacak
Munzur Da¤lar›’na  yap›lacak rüzgâr enerjisi elde edilebilecek bir pro-
je ya da kayak merkezi ile daha sa¤l›kl›, daha az maliyetli ve bunun
yan›nda daha fazla kâr sa¤layacak alternatif projeler varken bu baraj
projesinde niye bu kadar ›srar edilmektedir; bunu anlayabilmifl de¤i-
liz. Ve flimdi bir kez daha soruyorum: Munzur Baraj Projesi’nin As›l
Amac› Ne?
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Kuresê Erzingani

RIBES  RIVES  RUVES (IfiKIN)

Yüksek da¤ yamaçlar› ve yüksek da¤ zirvelerinin uç noktalar›nda
yetiflen so¤uk iklimlerin bitkisidir. Do¤all›¤›yla yetiflen bu bitkiye, bir
tafl›n hemen yan›nda, bir kaya dibinde yahut da¤l›k derin vadilerde
karfl›laflmak mümkündür. Uzun salk›m saçak üst bölgesi ile boyu ki-
mi yerlerde 50 cm’yi bulan, ekflimsi tad›yla da halk aras›nda pek sevi-
len bir bitkidir ›flk›n›m›z. 

Kar›n erimesi, havan›n ›s›nmas›, do¤an›n canlanmas› ile di¤er
tüm canl›lar gibi kendisini Dersim’in havas›na kapt›ran ›flk›n, bu do-
¤al koflullar alt›nda yetiflmeye bafllar. Di¤er tüm bölgelere oranla Der-
sim’de daha bir inatla yetiflen ›flk›n Dersim’de bir farkl›d›r hep. A¤›r-
l›kl› olarak Ovac›k ve Pülümür’de yetiflen bu bitki kimi bölgelerde s›-
radan bir bitki gibi alg›lan›rken Dersim’de ayr› bir yer tutar. Bazen ço-
cuklu¤umuzla özdefltir, bazen gençli¤imizle bazen direniflimizle ba-
zen de bahar›m›zla özdefltir. Bu özelli¤i ile K›rmanciye ve insan›yla
özdeflleflmifl bir durumdad›r ›flk›n. Bahar›n geldi¤ini da¤lar›m›z›n ye-
flillendi¤ini ve do¤an›n uykusundan uyand›¤›n›n bir ifadesidir. 

Çeflitli adlarla an›lan ›flk›n, Dersim’de Dersim muzu genelde ise
do¤u halklar›n›n dilinde do¤u muzu olarak adland›r›lmaktad›r. Lite-
ratüre ›flk›n olarak geçen bu bitkinin birçok dilde kendisine has tan›m
ve yeri vard›r. Dersimcede ise kimi bölgelerde r›ves kimi yerlerde ru-
bes kimi yerlerde ise ruves olarak adland›r›lmaktad›r. Dersimli için
farkl› anlamlar› olan ›flk›na kimi zaman; mavi gözlü belgesel çocukla-
r›n›n elinde, kimi zaman palab›y›k kasket dedelerimizin elinde, kimi
zaman bir dergiye konu olmas›nda, kimi zaman ise bir derginin ismi
olmas› itibariyle rastl›yoruz. Talibin pirine ç›ral›¤› olarak ›flk›n verdi-
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¤i bir dönemi bile yaflad›k. Bu da bize ›flk›n›n manevî olarak da ne ka-
dar önemli bir yerde durdu¤unu gösteriyor.

Anadolu’dan Ortado¤u’ya ve Çin’ e kadar birçok yerde yetiflme
alan› bulan ›flk›n›n, kimi kaynaklarda anayurdunun Ortado¤u oldu¤u
söylenmekte ve birçok kaynakta ismi geçmektedir. Zerdüflt ›flk›ndan
bir parça yedi mi bilinmez ama bu halklar›n ›flk›n› yedi¤i ve fark›na
vard›¤› bir gerçek. Birçok gazetede ›flk›nla ilgili köfle yaz›s›na rastla-
maktay›z. Ortado¤u ve Orta Asya kökenli olmas›n›n yan› s›ra co¤raf-
yam›zda a¤›rl›kl› olarak Munzur da¤lar›n›n etekleri ve A¤r›, Bingöl
olmak üzere birçok il ve ilçede rastlayabilmek mümkündür. Hatta ki-
mi kaynaklarda Urfa ve Ad›yaman’da da yer yer yetiflti¤i söylenmek-
tedir. Yetiflti¤i yerler d›fl›nda en önemli özelli¤i yetiflti¤i iklimlerin ge-
nelde so¤uk olmas›d›r. 

Nisan ay›n›n ikinci haftas›ndan itibaren yetiflme imkân› bulan bu
bitki, taze yendi¤inde insan› hofl eden o ekflimsi tad› ile birlikte belki
de bahara tek bafl›na, o yeflilimsi rengini verir. May›s ay›n›n son haf-
tas›na kadar tazeli¤ini koruyan ›flk›n, bu haftalardan sonra ise tad›n›
yitirmeye bafllar. Farkl› bölgelerde farkl› adlarla an›lan ve do¤all›¤›n-
da yetiflen ›flk›n, vermifl oldu¤u o güzelim ekflimsi tad›n›n yan›nda ay-
n› zamanda bize do¤an›n cömertli¤ini, fedakârl›¤›n› ve üretkenli¤ini
bir kez daha gösterir. Dersim içinde ayr› bir anlam› olan ›flk›n›n baha-
r›n ve kutsal K›rmanciye topraklar›n›n bize bir hediyesi oldu¤u unu-
tulmamal›d›r.

Dersim özellikle do¤al bitki örtüsü bak›m›ndan oldukça önemli
bir yerde durmaktad›r. Kimi bitki, a¤aç ve hayvan›n sadece bu bölge-
de yaflama imkân› bulmas› buna kan›tt›r. Yetiflme alan› sadece bu top-
raklar olan onlarca belki de yüzlerce bitki vard›r. Ayn› zamanda bir-
çok bitkinin en zengin olarak yetiflti¤i bölgelerin de bafl›nda gelmek-
tedir. Iflk›n ise bunlardan sadece bir tanesidir. Iflk›n uzun ince boyu ve
yeflilimsi gövdesi ile hafif sar› püskülleri ile ayr› bir noktada durmak-
tad›r. Yedi¤inizde sizi kendi jar o diyar topraklar›n›za kadar götüre-
cek bir etkiye de sahip.

Dünyada yeni bitki türlerinin, nükleer patlamalar, savafllar ve y›-
k›mlar gibi ani de¤iflimler sonucu ve hiç gidilmemifl yerlerde keflifler
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yap›lmas›yla ortaya ç›kt›¤›n› iddia eden Hacettepe Üniversitesi ö¤re-
tim görevlisi Prof. Dr. fiinasi Y›ld›r›ml› kendisinin Cudi ve Gabar da¤-
lar›nda birçok bitki türünü keflfetti¤ini söyledi. Yapt›¤› doktora çal›fl-
mas›nda da Türkiye’deki endemizm bak›m›ndan en zengin bölgenin
Munzur da¤lar› oldu¤unu belirterek orada alt türleriyle beraber
1500’ü aflk›n bitki türü oldu¤unu ve Türkiye’deki endemik bitkilerin
s›rf 280’inin Munzur da¤lar›nda yetiflti¤ini belirtti.

Bu gerçeklik kendini  en sade flekliyle göstermekteyken, gölgesi al-
t›nda kalan Munzur’un bu yönü yeteri kadar ilgi görmemekte, bu hu-
susa vurgu yap›lmamaktad›r. Bitki örtüsü bak›m›ndan bu kadar zen-
gin bir bölgenin yine bu kadar güç durumda olmas› da ayr› bir çeliflki. 

Iflk›n›n sa¤l›k aç›s›ndan da ne kadar da faydal› oldu¤unu hat›rlat-
makta fayda var. Iflk›n›n özellikle yaflken mideye çok iyi geldi¤i söy-
lenmektedir. Ba¤›rsak hastal›klar›na da bir ilaç gibi geldi¤i de bilin-
mektedir. Ayr›ca ›flk›n kökü kurutulup kaynat›ld›ktan sonra baflta fle-
ker olmak üzere birçok hastal›¤a faydas› vard›r. Romatizma, ba¤›rsak
ve mide a¤r›lar›na iyi geldi¤i de söylenmektedir. Uzun laf›n k›sas› ge-
rek Dersim için gerekse ayr› ayr› yetiflti¤i bölge halklar› için sevilen ve
aranan bir tad›n ismidir ›flk›n.

Kimi yerlerde sat›fl› da olan yani pazarda da kendisine yer edinen
›flk›na flu s›ralar Mameki, Erzincan baflta olmak üzere A¤r› ve Bin-
göl’de de ulafl›labilir. Gurbette yaflayanlar için aranan özlenen bir bit-
ki olan r›ves, di¤er endemik Dersim bitkileri gibi Dersim s›n›rlar› için-
de son y›llar›n› yafl›yor olabilir. Özellikle yap›lacak olan barajlar›n böl-
geyi insans›zlaflt›rmas›, iklim ve bitki örtüsünün do¤al dengesini bo-
zucu etkisini ve bölgenin sular alt›nda kalmas›n› da düflünürsek, bu
gerçeklik daha ac› bir biçimde karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Bir Dersim vard› S›lep›tleri, Sey R›zalar›, Sahan a¤alar›; Duzg›n’›,
X›z›r’›, Muz›r’›; direniflleri, sürgünleri, k›y›mlar›; Kürdü, Ermenisi,
K›rmanc› bir arada yaflayan ›flk›nlar› ile pepuk kufllar›n›n oldu¤u bir
bölge idi. Ama biz var isek bunlar da var. Biz yok isek ne ötecek bir
pepuk kuflumuz ne de ›flk›n yiyecek kadar bir parça yerimiz olacak.
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WELATÊ HEL‹YAN
KIRMANC‹YE

Piyem›no neç’ar feq›ro bêkes
barkerdo çe xo nêzon kata sono
ezo kuto d›ma, d›mara vengdan
onder welat duro; ez be firo...

ez qurvane tovi bezna delale
ustina çemi; bostama tuya
d›rveta lazetu hona wesnebiya
d›smeni sameke na m›netam›na...

koe dêsimi mekanê HELI no
roz ve roze bra cira ju visino
wae t› meberbe; hore efkar meke
nu tore dinao HELI ki m›reno...

rozam›na k›lme verdera fliye
cori kes paynino siyamina tariye
bavoke s›mao hardê KIRMANCIYE
ho vira mekere; dost o ciraniye...

tali tezelem› endi xonde biyo
sarem› berzo; ç’arem› sipiyo
efkare m› çino s›mara ez rajiyo
ju raera sere; nu qesem›ne peniyo...
m› d›mera bere: nu qesem›no peniyo...

Sowoz Maver

KARTALLARIN ÜLKES‹
DERS‹M

Fakir neçar kimsesiz babam
yüklemifl evini bilmem ki nereye gidiyor
ard›na düflmüsüm arkas›ndan
çag›r›yorum
lanetolsun: ülke uzak ben ise 
takatsizim...

fidan boyuna sana kurban olay›m 
evimin dire¤i s›rt›m›z (dayana¤›m) 
sensin
daha o¤lunun yaralar› iyileflmedi 
düflman› sevindirme (ölme) bu senden
ricamd›r (minnetimdir)

Dersim da¤lar› kartallar›n mekan›d›r
gün ve gün birileri eksiliyor kardefl
bac› sen a¤lama kendine dert etme
bu dünyan›n kanunu KARTAL’larda
ölürler

k›sa günüm geçip gitti
daha kimse çi¤nemedi kara gölgemi
sizlere emanet Dersim topra¤›
unutmay›n dostluk ve komfluluk hakk›n›

flans›m talihim bu kadarm›fl art›k
bafl›m dik anl›m lekesizdir
efkar etti¤im bifley yok sizden de
raz›y›m
bir yoldan gidin bu son sözümdür
onurlu yolumun devamc›s› olun bu son
sözümdür...
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Musa Çimen

OSMANLI BELGELER‹NDE DERS‹M

Bu say›da sizlere ilk defa sunmaya bafllayaca¤›m›z yaz› dizisi,
Baflbakanl›k Devlet Arflivleri’nde bulunan Osmanl› Belgelerinde özel-
likle 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda  Dersim’i içeren  6000 civar› belgenin
araflt›r›lmas› ve onlar›n sadelefltirilmifl bir sunumlar›yla birlikte ana-
lizlerini içerecek olan makalelerden  oluflacakt›r. 

Bu diziyi yapmam›z›n nedeni, Dersim’i flimdiye kadar al›flagelmifl
bak›fl aç›lar›ndan daha farkl› bir noktadan göstermek ve kavramaya
çal›flmakt›r çünkü sahip oldu¤umuz Osmanl› arflivleri, günümüzde
Dersim’i anlayabilmek için çok önemli bir kaynak oluflturmaktad›r
ama maalesef flimdiye kadar araflt›rmac›lar taraf›ndan yeterince kulla-
n›lmam›fllt›r. Bu kaynaklar tarihsel, sosyo-ekonomik, idari ve iktisadi
boyutlar›yla bu bölgeyi daha detayl› ve bütüncül kavrayabilmemiz
için çok önemli veriler sunuyor bize. 

Dersim tarihini incelerken karfl›lafl›lan en büyük s›k›nt› belge ek-
sikli¤idir. fiimdiye kadar yap›lan çal›flmalar daha çok sözlü tarihe da-
yanmaktad›r. Sözlü tarihin önemi asla küçümsenemez ama kesinlikle
resmi belgelere dayanan araflt›rmalarla desteklenerek güçlendirilme-
lidir. Bu diziye “asayifl” konusu ile bafllayarak her makalede bir bafl-
ka konuyu iflleyece¤im. 
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TTAARRIIHHSSEELL  BB‹‹RR  BBEELLGGEE

DDEERRSS‹‹MM’’DDEE  AASSAAYY‹‹fifi

AA  MMKKTT  DDVV  11227744  RR--55  

Ma‘rûz-i çâker-i kemîneleridir ki

Eyâlet-i Harput dâhilinde ekrâd tâ’hifesinin eflkiyalar›ndan Hali-
ko nâm flahs Divri¤i kazâs›nda bu kular›n›n yedi adet kat›rlar›n› sir-
kat edüp 

Ovac›k kazas›nda Karaman A¤a ekrâd-› merkûm telef oldukdan
sonra merkûm Karaman A¤a befl re’s kat›rlar› alm›fl ve iki adet kat›r-
lar› dahî Dersim hânedanlar›ndan Topuzluo¤lu Seyyid Ali A¤a fuzû-
lî zabt etmifl flimdi merkûmân Karaman A¤a ve Topuzluo¤lu Seyyid
Ali A¤a nefs-i Harput’da söz bafl› meclis a‘zâ gibi olduklar›ndan Har-
put meclisinden ma‘rifet-i fler‘ile hayvânât-› mezkûrlar›n al›verilmesi
z›mn›nda taraflar›m›zda vekillerimiz Harput’da Divri¤i Saatç› Veli
A¤a kullar›n›n yedine vâlisine hitâben k›t‘a mektub hazret-i sadâret-
penâhî i‘tâs› bâb›nda emr u fermân men lehü’l-emrindir 

Fî 28 Ra sene [1] 274 

Bende-i Modona karyesinin kethüdâs› Ahmed Kahya kullar›

Bende-i nefs-i Divri¤i hanedanlar›ndan Kara Mahmud o¤lu Meh-
med A¤a kullar›
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DERS‹MCE (KIRMANC’K‹) Ö⁄REN‹YORUZ
KIRMANC’K‹ (DERS‹MCE) MUSEME

BBÖÖLLÜÜMM  33  ((LLEETTEE  33))

SSAAYYIILLAARR  ((MMOORREEYY))

Dersimcede say›lar afla¤›daki gibidir;

JJuu--ZZuu:: Bir DD››--DD››ddee:: ‹ki

HHiirrêê:: Üç ÇÇ’’aarr:: Dört

PP’’oonncc’’:: Befl SSeess:: Alt›

HHoowwtt:: Yedi HHeeflfltt:: Sekiz

NNeeww:: Dokuz DDeess:: On

DDeess  oo  jjuu--DDeess  oo  zzuu:: On bir DDeess  oo  dd››--DDeess  oo  dd››ddee:: On iki

DDeess  oo  hhiirree:: On üç DDeess  oo  çç’’aarr:: On dört

DDeess  oo  pp’’oonncc’’:: On befl DDeess  oo  sseess:: On alt›

DDeess  oo  hhoowwtt:: On yedi DDeess  oo  hheeflfltt:: On sekiz

DDeess  oo  nneeww:: On dokuz VViisstt:: Yirmi

VViisstt  oo  hhiirrêê:: Yirmi üç HHiirr››ss:: Otuz

HHiirr››ss  oo  çç’’aarr:: Otuz dört ÇÇ’’eewwrreess:: K›rk

PP’’oonncc’’aass:: Elli SSeessttaayy:: Altm›fl

HHoowwttaayy:: Yetmifl HHeeflflttaayy:: Seksen

NNeewwaayy:: Doksan SSee:: Yüz

SSee  oo  sseess:: Yüz alt› DD››sseeyy:: ‹ki yüz

HHiirrêêsseeyy:: Üç yüz HHaazzaarr:: Bin

HHaazzaarr  oo  ssee:: Bin yüz HHaazzaarr  oo  nneewwsseeyy:: Bin dokuz yüz
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HHaazzaarr  oo  nneewwsseeyy  oo  hhiirr››ss  oo  hheeflfltt:: Bin dokuz yüz otuz sekiz

DD››hhaazzaarrii:: ‹ki bin DD››hhaazzaarrii  oo  nneeww:: ‹ki bin dokuz

Türkçede say›dan sonra gelen isimler, ço¤ul eki almadan tekil hal-
dedirler zira isimden önce gelen say› isime ço¤ul anlam›n› vermekte-
dir. Ancak Dersimcede bir ismin birden fazla oldu¤u anlat›l›yorsa
mutlaka ço¤ul eki almal›d›r. ‹smin önünde say› olmas› durumu de¤ifl-
tirmez.

Ç’ar lazut--ii Dört m›s›r

P’onc’ piyaz--ii Befl so¤an

Ç’ewres o p’onc’ sung--ii K›rk befl mantar

Newe mur--ii Dokuz armut

Ses mange--yy wertê hegay dere. Alt› inek tarladad›r.

AALLIIfifiTTIIRRMMAA  ((CC’’EERREEVV))

AA--  Afla¤›daki say›lar› yaz›yla yaz›n›z

11..  1987 HHaazzaarr  oo  nneewwsseeyy  oo  hheeflflttaayy  oo  hhoowwtt

22..  17 ______________________________________________________

33.. 45 ______________________________________________________

44.. 3879 ______________________________________________________

55..  721 ______________________________________________________

66..  9 ______________________________________________________

77..  453 ______________________________________________________

88.. 8532 ______________________________________________________

99..  57 ______________________________________________________

1100..  9001 ______________________________________________________
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BB--  Afla¤›daki say›lar› rakamla yaz›n›z.

11..  Hazar o p’onc’sey o ç’ewres o d› 11554422

22..  Hirê ________

33..  Se o hir›s o p’onc’ ________

44..  P’onc’as o ses ________

55..  Ç’ar hazari o p’onc’sey o des o ses ________

66..  D›sey o howtay o ç’ar ________

77..  Vist ________

88..  Howtsey o howt ________

99..  Ses hazari o p’onc’sey o neway o hirê ________

1100..  Se o des o zu ________

KKEELL‹‹MMEELLEERR  ((QQEESSEEYY))::

SSooee--SSaaee:: Elma (Diflil) MMuurriiyyee:: Armut (Diflil)

GGoozzee:: Ceviz (Diflil) BBoolldd››rrzzaann:: Patl›can (Eril)

KKuunndd››rree:: Kabak (Diflil) BB››lldd››kkee--LLooll››kkee:: Domates (Diflil

KKaarrttoollee:: Patates (Diflil) LLaazzuutt:: M›s›r (Eril)

SSuunngg:: Mantar (Eril) TTaarr:: Ispanak (Eril)

SS››llqq:: Pancar (Eril) DD››rr››kkee::  Bö¤ürtlen (Diflil)

PPiiyyaazz:: So¤an (Eril) fifiiirr::  Sar›msak (Eril)

LLoovv››kkee--LLoobb››kkee::  Taze fasulye (Diflil)
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SSAAAATT  ((SSAATTEE))

Dersimcede tam saat belirtildi¤inde, saati belirleyen say› ““--aa””  di-
flil ekini al›r. Zira Dersimcede saat anlam›na gelen “sate” sözcü¤ü di-
flil bir kelimedir.

Sate newe--aa Saat dokuz

Sate hirê--aa Saat üç

Sate des--aa Saat on

Sate des o d›yy--aa Saat on iki

Sate des u juyy--aa Saat on bir

Yukar›daki örneklerde de görüldü¤ü gibi saati belirleyen ve sesli
harfle biten say›lardan baz›lar› (ju, d›) “-a” diflil ekini ald›klar›nda “-
y” kaynaflt›rma ekini al›rlar. Ancak baz› sesli harfle biten say›lar ise
(hirê, newe) “-y” kaynaflt›rma ekini almadan direk “-a” diflil ekini al-
maktad›rlar.

Sate jua (yanl›fl) Sate juya (do¤ru) Saat bir

Sate d›a (yanl›fl) Sate d›ya (do¤ru) Saat iki

Sate hirêya (yanl›fl) Sate hirêa (do¤ru) Saat üç

Sate neweya (yanl›fl Sate newea (do¤ru) Saat dokuz

Dersimcede yar›m veya buçuk anlam›n› veren kelime “nêm”dir.
Saatlerdeki buçuk veya yar›m ifadesi de bu kelimeyle sa¤lan›r. 

Sate ç’ar o nêma Saat dört buçuk

Sate newe o nêma Saat dokuz buçuk

Sate des o d› o nêma Saat on iki buçuk
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Dersimcede dakikas› ile birlikte verilen saatler, say›lar› s›ra s›fat›
haline çeviren ekle belirtilir. Dersimcede say›lar› s›ra s›fat›na dönüfltü-
ren ““--iinnee”” ekidir. “-ine” ekini alan hiçbir say› araya “-y” kaynaflt›rma
harfini almaz. 

Ju--iinnee Birinci

D›--iinnee ‹kinci

Hirê--iinnee Üçüncü

Ç’ar--iinnee Dördüncü

P’onc’--iinnee Beflinci

Ses--iinnee Alt›nc›

Howt--iinnee Yedinci

Heflt--iinnee Sekizinci

Newe--iinnee Dokuzuncu

Des--iinnee Onuncu

Vist--iinnee Yirminci

Hir›s--iinnee Otuzuncu

Ç’ewres--iinnee K›rk›nc›

P’onc’as--iinnee Ellinci

Hefltay--iinnee Sekseninci

Se--iinnee Yüzüncü

Hazar--iinnee Bininci

Türkçedeki “Saat …ü … geçiyor” kal›b›n›, Dersimcede ““SSaattee  ……--
iinnee  rraa  ……  vvêêrrêênnee”” kal›b› karfl›lamaktad›r.
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Sate hefltiinnee  rraa  vist vvêêrreennêê Saat sekizi yirmi geçiyor

Sate juiinnee  rraa  des o howt vvêêrreennêê Saat biri on yedi geçiyor

Sate d›iinnee  rraa  ç’ar vvêêrreennêê Saat ikiyi dört geçiyor

Türkçedeki “Saat …e … var” kal›b›n›, Dersimcede ““SSaattee  ……--iinnee  rree
……  eessttêê””  kal›b› karfl›lamaktad›r.

Sate hirêiinnee  rree  p’onc’ eessttêê Saat üçe befl var

Sate hefltiinnee  rree  des o ç’ar eessttêê Saat sekize on dört var

Sate sesiinnee  rree  d› eessttêê Saat alt›ya iki var

AALLIIfifiTTIIRRMMAA  ((CC’’EERREEVV))

AA--  Afla¤›daki saatlari yaz›yla yaz›n›z.                           

11..  10:45 SSaattee  ddeess  oo  jjuuiinnee  rree  çç’’eewwrreess  oo  pp’’oonncc’’  eessttêê

22..  08:21 ____________________________________________________________________

33..  05:00 ____________________________________________________________________

44..  09:30 ____________________________________________________________________

55..  03:58 ____________________________________________________________________

BB--  Afla¤›daki saatleri rakamla yaz›n›z.

11..  Sate juine ra newe vêrenê 0011::0099

22..  Sate des o nêma __________

33..  Sate d›ine re des o ç’ar estê __________

44..  Sate hirêa __________

55.. Sate ç’arine ra vist o p’onc’ vêrenê __________
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X›d›r Muz›r

ROZA fi‹AE

Roza 4ê Gulane Tar›xê K›rmanciye de zaf roza de muhima. Ç’›ra
ke; na roze Fermanê Dês›mi vejiyo. 

Na dina sero taê m›leti estê ke, inu zaf zul›m diyo. Dewleta Osma-
ni, Anatoliya de zaf m›leti q›rr kerdê; Hermêni, Süryani, Asuri, K›r-
manc’i, Saresuri q›rr kerdê. Alamanu, sarê Yahudiu q›rr kerdo. 
Taê tar›xi estê ke, ni tar›xê roza xovir-ardenê. Hermêni 24ê Usarawer-
tiye c’oru xovira nêkenê. Ç’›ra ke; 24ê Usarawertiye de qerarê Tertelê
Hermêniu vejiyo. Hermêni q›rr kerdê. Hermêni na tar›x xovira neker-
do. Her serre 24ê Usarawertiye de Hermênistan de, dugelunê binu de
serva na roze yenê têlewe. fiia giredanê. Dewleta Osmani 24ê Usara-
wertiye de qerar gureto ke, Hermêniu na welat ra pak kero. Qe ju azê
Hermêni nêmano. Hermêni q›rr kerdê, iyê ke mendê, i ki rusnê surg›-
niye. Endi na welat de Hermêni nêmendê. Hermêni 24ê Usarawertiye
de Terteley anê ’ra xoviri. Na roze ç’›lu vêsnenê, flia giredanê. Serva
pi-k’al›kunê xo bervenê, dinurê duway kenê. 

Ç’› hêf ke hona ju roza mawa Virardifli çina. 72 serri na’ra raveri
Tertelê 38i bi. Dewleta Tirki waflt ke Dês›m bijero b›nê band›ra xo. K›r-
manc’u seveta welatê xo dustê Dewleta Tirki de hover da hama quwe-
ta dinu jêde biye. ‹nu, welatê ma guret b›nê l›nganê xo. Welatê made
jiar u diar, kemer u kuç’, dar u ber nêverda. Bombay eflti c’›, ad›r na-
ve pa, vêsna. M›letê K›rmanc’i q›rr kerd. ‹yê ke wes mendi, i ki rusnay
surg›niye. Dês›m r›zna, vêsna, düyê xo rest asmen. Uyo ke 38’i de
Dês›m›zu vênito, serê na Hardê Dewrefli de c’oru kefli nediyo. Dirvetê
ma zaf u xoriyê, hona ki wes nebiyê. 
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Ç’› hêf ke Dês›m›zu 38 rew xovira kerdo. Nêardo xo viri. Kamiya
xora, zon u it›qatê xora zaf kutê duri. Na serranê peyenu de hona ne-
we tenê g›nay xoro. N›ka pede-pede yenê ’ra xoser. Tertelê 38i anê ’ra
xoviri. 

Tar›xê Dês›mi de 4ê Gulane roza de muhima. Ç’›ra ke; na roze de
Meclisê Tirkiya de fermanê Tertelê Dês›mi vejiyo. Meclisê Tirkiya na
roze qerar gureto ke, Dês›m koke ra wedaro. Qeraro ke 4ê Gulane de
vejiyo nawo:

Qerarê 4ê Gulane; Fermanê K›rmanciyeo. Dewleta Tirki na qerari
têpia sefer eflto Dês›mi ser. Tertele 38i s›fte kerdo. 

Qerarê 4ê Gulane; wefliya K›rmanc’u dest ra gureta. 

Qerarê 4ê Gulane; K›rmanc’i Hardê Dewrefli ra surg›n kerdê.

Qerarê 4ê Gulane; fermanê zonê ma K›rmanc’ki o K›rdaflkiyo.

Zonê ma na qerar ra têpia qedeno. Zonê ma marê kerdo tomete.

Qerarê 4ê Gulane; ‹t›qatê K›rmanciye dardo we. 

7722  SSeerrrrii  rraa  TTeeppiiyyaa  44êê  GGuullaannee

72 na’ra raveri 4ê Gulane Dewleta Tirki Fermanê K›rmanciye ve-
to. Na qerar ra d›me Tertele 38i biyo. Tertelê 38i de sarê ma q›rr ker-
do, welatê ma vêsno, jiar u diarê ma têde r›znê. ‹yê ke wes mendê ki,
rusnê surg›niya peyê dugelu. T›rku, 1938i hem welatê ma, hemi ki
mezgê ma talan kerdo. 

Hata n›ka serva Tertelê Dês›mi ju roze beli nêkerda. Hermêni her
serre 24ê Usarawertiye de pi-k’al›kunê xo anê ’ra xoviri. Hama ju-k’êk
ROZA ma çina ke, ma na roze de bêrime têlewe. Merdun o D›rvetunê
xo biyarime ra xoviri. Arderu b›erjime ad›r, çiyê Merdu bidime. We-
sunê xorê wayir b›vejime. 

Na serranê peyenu de Dês›m›zi endi kamiya xo sero, kulturê xo
sero gurinê. C’ematu nanê ro. Dês›m›zê ke Ewropa de nisenê ro, inu
c’ematê Dês›mi nay ro. Ni C’emati amey têhet federasyon na ro. Namê
ni federasyoni “Federasyonê Komelunê Dês›mi yê Ewropa (Avrupa
Dersim Dernekleri Federasyonu / Föderation der Dersim Gemeinden
in Europa e.V. ) 
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Federasyonê Dês›mi vano ke; 4ê Gulane tar›xê “Roza fiiae“ bo.
Ç’›ra ke; Fermanê Tertele Dês›mi na roze gureto de. C’oka na roze zaf
muhima. Fikrê xeyle rofltberu ra gore ki, 4ê Gulane “Roza fiiae“ bo. 
Sarê Dês›mi hata n›ka Roza fiiae sero ju qerar nêdo. Fermanê Dês›mi,
72 serri ra d›me emserr 4ê Gulane de Dês›m de en s›fte protesto kerd.
C’ematê Dês›mi zaf karo de r›ndek ard hurêndi. 3ê Gulane de ki DEM
TV’de serva “Roza fiiae“ ju program v›rajiya. Na program de Federas-
yonê Dês›mi ra server Yaflar Kaya, serverê 2ine Mehmet Gülmez, nu-
ser Ali Kaya, nuser Celal Y›ld›z o Awqat Uflên Aygüni 4ê Gulane sero
qesey kerd. M›letê ma zaf qay›l bi ke, çiyo nianen v›rajiyo. 
C’ematê Dês›mi ki Mamekiye de 4ê Gulane protesto kerd. 72 serri ra
d›me ma Roza fiiae arde‘ra xoviri. 72 serri vêrdo ra, ma hona newe ser-
va na roze çiyê keme. Pi-K’al›kunê marê dênê ma zafo. Ç’› hêf ke, ma
72 serri ra têpia Pi-K’al›kê xo ardi‘ra xoviri. Ju m›let ke tar›xê xo kerd
xovira, beno vindi sono. Gereke; Tar›xê xorê, kamiya xorê, zon u it›-
qatê xorê wayir-vejiyene barê v›lê ma bo! Pirunê xo biyarime xoviri,
‹taqatê xorê wayiriye b›kerime. 

Ey Dês›m›z endi urze ra! Roza fiiae biya xoviri. Xovira meke! T› ke
na roze b›kerê xovira; kamiya xo, zonê xo, welatê xo, itiqatê xo kena
xovira! O waxt bena vindi sona. Vindbiyayis bextê to niyo!

Bêrê nara têpia her serre roza 4ê Gulane de serva Pi-K’al›kunê xo
bêrime têhet. Serva dinu niaz v›lakerime, ç’›lu bivêsnime, dinurê du-
way b›kerime. Seyidê Dêsimi Golê X›z›ri de amê têlewe, Saa Sure se-
ro iqrar do. Ma ki flime Golê X›z›ri ser, onc’ia iqrar bidime jumini. 

4ê Gulane Roza fiiae wa! C’oru xovira mekerime....
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72

Ax halo halo
Hale ma yamano
Ordi onto ma ser
C’aede welaxe ma nedano
ala flere diyare Dere Laçi
Tede m›z o dumano
Ala flere diyare Dere Laçi
Tede flin o flivano
Haq ad›re afliru wedaro
Kes mare 'alla qutare' nevano
N›ka ordi teseliya xo ke mara gurete
Goçe s›ma afliru keno goçe hermenano
N›ka ordi tesele xo ke mara gurete
C’erdura koke s›ma ano
Qemere Hesen vere m›xaride g›no
waro
Maale vaze flere m›no berano
Hese K’al kuno ç›sme qewxa
Ç’ekuve dosu ano
Heme C›ve Kej persena
Bedele ordi o tawurano
‹vise Sey Kali xo sano pule Pilxatune
Hem dano pero, hem tey qeydu vano
Ordi qumandari xo sano diyare
Anabare
Pusulara niyadano
Vano: "Lawo ala v›ndere
Ez ‹vifl gostano
Hala ‹vis mara se vano "

‹vis vano: "Zal›m to hire tawue esker
onto ma serde
Haq ke dest b›do nafae ordiye tode
danu pero
Eskere tora nefere neverdanu"
Dere laçi verde ‹vis'e m› sono hire
Ewro zor kerdo qole hete Petere
Qersuna polate g›na ‹vis'e m›ro
C›ro r›fliye goyna sure
Qersuna polate g›na sefkane m›ro
Esker ¤›r bi kotve dere
"kes çino moa u piye tore bero
Cigera m› na xevere"
Na zal›m ewro zor kerdo
Dina ma sero kerda soja sure
Dere Laçi verde ‹vis'e m› çeto
Ree flere diyare dere laçi
Rozve asmera v›neto
Haq zono ma do pero
Hefe huye hot bedelu gureto
Na kora mare merdene
Hem çefo, hem salteneto
Kam ke na kora made b›m›ro
Axretede c’ae xo c’eneto
kam ke na kora made b›m›ro
Raa Hazreti ‹mam Wuflen' de c’ae xo
c’eneto

Vengdox: S›lemano Q›z
Arekerdox: Mesut Özcan
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X›d›r Muz›r

ARSER O ZAR‹FA XATUNE 

72 serri nara raveri Piluné K›rmanciye’ra sahire welati  Arser, go-
neweru dest ame kifltene. 

Dewleta Tirk taé zal›m Ders›miji eve peru xapnay. Ni zal›mu
bébextena henene kerde ke sere Hardé Dewrefl’te kefli nediya. Name
ni bébextu; Raybero Qop, Zeynel Top. Ni zal›mi serva zernune dew-
leta Tirki sare Arser ve Zarifera c›rekerdo berdo do dewlete. 

AArrsseerr  11886622--11993377  na tari de wefliya xo ram›ta..  Raver serva xelefliye-
na QQooçç’’ggiirriiyyee  do pero. Qoç’giriye ke guniyewaro Arser uzara ame
Désim. 18 serri leye SSeeyyiitt  RR››zzaay de mend. ‹ve Sey R›zay’ra iqrar do ju-
vini. Arser’i serva xelefliyena K›rmanciye ç’eke xo gureto vejiyo kou. 

Arser zaf mordemo de hewl beno. Arser Tirki, K›rmancki, K›rdafl-
ki hire zonu piya zaneno.Wendo¤ beno. Zaf r›nd edebiyat zaneno. Hi-
re zonu de ki lawuku nusneno. T’om›r c›neno cem giredano.

Xan›ma Arseri ki Zarifa Xatuna. Zarifa Xatune ki zaf cenika de x›r-
te bena. Ç’›fte cena deste xo leye Arser’de v›ndena. Vane Zarifa Xatu-
ne zaf ç’ekdara de x›rte bena. Dersim’de heqate  Zarifa Xatune zaf qe-
seybene. 

Arser zaf baq›l beno. Hete perodayis u hete siyasetra zaf baq›lo.

Dewleta Tirki  wazena ke Dersim bijero b›ne band›ra xo. Hama ge-
reke raver mordemane je SSeeyyiitt  RR››zzaayy  vvee  AArrsseerrii  wertera wedaro. Ray-
bere Qop ve Zeyneli’ra xapnene cene hete xo. Vane “s›ma flere Alifler
bikisere sare di mare biyare zaf zernu dame s›ma”. Çh› hefke ni bébex-
ti serva zernu xay›nena g›rse kene. 
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9’e asma wertena amnani (9 Temmuz 1937) de Arser ve Zarifa Xa-
tune yene kifltene. Zeynel ve Raybere Qopi’ra  Alifler ve Zarifa Xatune
xapnene . M›¤ara de kisene, sare b›rnene . Sare dinu ane dane dewle-
te serva zernu. 

Raybere Qop’i ke na xay›nen kerde ora tepiya Dés›m’de kam ke
xay›nen kerde deyra vane Raybero Qop. Ç’›ra ke na xay›nen Harde
Dewrefli serde kefli nêdiya. 

Alifler u Zarifa Xatune ma virdere! ‹ na raa de mare bene astare.

Roye dinu roye ma dero. 

Ju lawuka Arser’i esta serva Dés›m’i vata. Na Lawuké de Arser es-
qe Dés›m ardora zon. 

“Birlik makam›d›r zaman› Dersim” 

Nice Padiflahlar geldi cihana 

‹lim almak için düfltü gümana

Her bir çesit atm›fl bir yana

Kesilmemifl qal u q›r› Dersimin

Bismillah diyelim haktan inayet

Ta ezel mazar› ihsan› Dersim

Muhammet Mustafa flah› velayet

On iki imam ›n lisan› Dersim

Ceddimiz flah Hasan, flah› Horasan

Himmeti bizlere olmufl sayeban

Ikilik Perdesini atal›m hemen

Birlik makam›d›r zaman› Dersim

Arser
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OKUR MEKTUPLARI :
11 Yafl›ndaki Bir Okurumuzdan…

DERS‹MCE HAKKINDA GÖRÜfiLER‹M:

Dersimce dilimiz çok önemli bir dildir. Baz› insanlar köyden gö-
çüp flehre gidiyorlar. Bunlar›n çocuklar› oldu¤unda onlara bizim Der-
simce dilimiz ö¤retilmelidir. 

Bizim dilimiz de di¤er bütün diller gibi çok iyi bir dildir. Ama ba-
z› insanlar bunun fark›nda de¤il. Kürtlerin dilleri çok yay›lm›flt›r çün-
kü onlar çocuklar›na kendi dillerini ö¤retiyorlar. 

Emin olal›m ki biz de çocuklar›m›za Dersimceyi ö¤retirsek dilimiz
çok yay›labilir. K›rmanciya Belekê Dergisini okuyup Dersimceyi daha
yayg›nlaflt›ral›m.

G›mg›m ra Uflen Kanmaz (11)
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Astarey b›ra vind

deqena beno sod›r

zow zec kuno kay

tij vejina

bena rost dina

<TU TIJA MINA>

Nêvesne

zeram›na bele dezena

ad›r kuto lesa m›

savrem›;beno teng beno hira..

<TU TENGA MINA>

Venge sine sare yeno devira

ad›r voreno tu sera

berviso;terso zere domonude

kistena c’encuna sere koude.

name to cino orte name digolude

<TU WELATE MI NA>

En roza tengede

tu vayisa riyem› de

en sewa tariye de

tu rostya na ç’›me m› de

oxto ke ez kun

tu fira na zoninem›detu hewala ..

<TU YARA MINA>

SSoowwoozz  MMaavveerr
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SORUN YAYINLARI KOLEKT‹F‹  YAYIN L‹STES‹
BBiilliimmsseell  ‹‹nncceelleemmee--AArraaflfltt››rrmmaa  DDiizziissii  ((TTeerrccüümmee)):: TTLL

1. KARL MARX - B‹YOGRAF‹ 22..  BBaasskk››  Bilimler Akademisi
608 s. B. Boy - Kufle Resimli - Bez Ciltli (fiömizli) 40

2. FR‹EDR‹CH ENGELS - B‹YOGRAF‹ Bilimler Akademisi
472 s. B. Boy - Kufle - Renkli Resimli - Bez Ciltli (fiömizli) 30

3. V. ‹. LEN‹N - B‹YOGRAF‹ Bilimler Akademisi
532 s. B. Boy+48 s. - Kufle S/B - renkli resimli- Bez Ciltli (fiömizli) 40

4. MARKS‹ST - LEN‹N‹ST PART‹N‹N TEMEL E⁄‹T‹M DERSLER‹
F. Engels Enstitüsü B. Boy - Renkli Grafik - Resimli 488 s. 22..  BBaasskk››  28

5. SEND‹KALAR ÜZER‹NE V. ‹. Lenin 512 s. 22
7. MARX’IN SOSYOLOJ‹S‹ Henri Lefebvre 176 s. 33..  BBaasskk››  8
8. KADIN VE MARKS‹ZM K. Marx - F. Engeis - V. ‹. Lenin 224 s. 88..  BBaasskk››  10
9. MARKS‹ZM VE PS‹KOANAL‹Z V. ‹. Dobrenkov 160 s. 44..  BBaasskk›› 9

10. Ailede ve Okulda ÇOCUK E⁄‹T‹M‹ Anton S. Makarenko 128 s. 55..  BBaasskk›› 6
11. ANA - BABALARIN K‹TABI Anton S. Makarenko 320 s. 44..  BBaasskk››  14
12. MAKARENKO - E¤itbilimsel Görüflleri - Yaflam Öyküsü - An› ve Notlar› 

160 s. 22..  BBaasskk›› 9
13. E⁄‹T‹M ÜZER‹NE V. Suhomlinski 208 s. 33..  BBaasskk››  10
14. LEN‹N VE E⁄‹T‹M Fyodor Korolyov 408 s. ((BBeerraaaatt  EEttttii..)) 18
15. DEVR‹MC‹ E⁄‹T‹M DEVR‹MC‹ AHLAK M. ‹. Kalinin 232 s. 66..  BBaasskk››  11
16. KAL‹N‹N Devrimci ‹flçi - Parti’nin O¤lu - ‹flçi Baflkan

A. Dementyenev - A. Pyanov 152 s. 22..  BBaasskk›› 7
17. EMPERYAL‹ZM‹N FELSEFES‹ PRAGMAT‹ZM Harry K. Wells 256 s. 22..  BBaasskk›› 12
18. ‹fiOKULU - E⁄‹T‹M SORUNLARININ ÇÖZÜM YÖNET‹M‹ OLARAK MARKS‹ZM 

P. P. Bolonski 128 s. 22..  BBaasskk›› 6
19. SOSYAL‹ZM VE HÜMAN‹ZM S. ‹. Popov 208 s. 22..  BBaasskk››  10
20. LAT‹N AMER‹KALI MARKS‹ST Jose Carlos Mariategui 216 s. 10
21. GÜN DO⁄UMUNU GÖRMEK  I. DO⁄U HALKLARI KURULTAYI, B. Boy, 304 s. 14

*Banka Hesap No: T. ‹fl Bankas› ‹stanbul - Ca¤alo¤lu fiubesi 325835
*Posta Çeki Hesap No: 098213

*Büro’dan Parakende sat›fl %25 indirimli
*Da¤›t›ma %40 indirimli, 3 ay vadeli, Kargo, posta giderleri eklenerek gönderilir.

Cezaevlerine %50 özel indirim uygulan›r.
*Kitaplar›m›z: ‹nternet’te: 

www.kitapyurdu.com-www.ideefixe.com-www.abonet.net-www.weblebi.com
www.elektonikticaret.gen.tr-www.yenisayfa.com-www.kitapnet.com adresinden sat›n al›nabilir.

Fiyatlara KDV Dahildir

B‹L‹MSEL B‹LG‹ VE B‹L‹NÇLENME SÜREC‹NDE SUYU KAYNA⁄INDAN ‹Ç‹N!...
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BBiilliimmsseell  ‹‹nncceelleemmee--AArraaflfltt››rrmmaa  DDiizziissii  ((TTeelliiff)):: TTLL

1. ‹fiÇ‹LER ‹Ç‹N TEMEL HUKUK B‹LG‹LER‹ Av. Zeki Öçal 264 s. 12

2. ‹fiYER‹ SEND‹KA TEMS‹LC‹L‹⁄‹ ATANMASI-GÖREVLER‹-GÜVENCES‹ 

Av. Zeki Öçal 104 s. 5

3. ‹fiÇ‹ SINIFI-SEND‹KALAR VE 15-16 HAZ‹RAN

Olaylar - Nedenleri - Davalar - Belgeler - An›lar - Yorumlar

S›rr› Öztürk B. Boy    568 s.   22..  BBaasskk›› 27

4. “KOMÜNSÜZ KOMÜNARLARA” HAYAT B‹LG‹S‹ Tolga Ersoy 112 s. 5

5. LOZAN - B‹R ANT‹EMPERYAL‹ZM MASALI NASIL YAZILDI?

Tolga Ersoy 224 s. 22..  BBaasskk›› 11

6. SAVAfiIN fiA‹R‹N K‹ML‹⁄‹N SORGULANIfiI  (Kolektif)  112 s. 5

11. HEK‹MLER‹N SINIFSAL KÖKEN‹   Ata Soyer 152 s.  22..  BBaasskk›› 7

12. TAB‹P ODALARI BEYAZ EYLEMLER Ata Soyer 432 s. 20

13. OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE ORDUNUN EVR‹M‹ Osman Tiftikçi 248 s. 11

14. TIBB‹YE-î fiAHANE’DE 20 YIL Tolga Ersoy   288 s. 12

15. RESMî TAR‹H POLEM‹KLER‹ Tolga Ersoy   208 s. 10

16. KAP‹TAL‹ZM‹N DÜ⁄ÜMLER‹   Coflkun Adal› 144 s. 6

17. EMPERYAL‹ZM‹N ORTADO⁄UYA MÜDEHALES‹ 

Coflkun Adal› 192 s. 10

18. S‹NOP’UN HANI “S‹NOP HAP‹SHANES‹N‹N TAR‹H‹ VE 

EDEB‹YATTAK‹ YER‹”  Tolga Ersoy  112 s.      5

19. TÜRK‹YE TIP TAR‹H‹ ‹Ç‹N MATERYAL‹ST NOTLAR

Tolga Ersoy  128 s.   ((BBeerraaaatt  EEttttii..)) 6

20. ‹ATOKRAS‹ - TIP VE KÜLTÜR   Tolga Ersoy 96 s. 4

21. SINIF SA⁄LIK Efi‹TS‹ZL‹K  ‹lker Belek 176 s. 8

22. SINIFSIZ TOPLUM YOLUNDA TÜRK‹YE ‹Ç‹N SA⁄LIK TEZ‹ 

Dr. ‹. Belek - Dr. E. Nalçac› - Dr. H. Onuro¤ular› - Dr. F. Ard›ç 144 s. 22..  BBaasskk››                    7

RReepprrooddüükkssiiyyoonnllaarr  --  PPoosstteerrlleerr::

– Karl Marx-Friedrich Engels-V. ‹ Lenin S/B (25x35cm) (Beheri) 70 KR

– Avni Memedo¤lu Da¤dakiler S/B (25x35cm) 70 KR

– Avni Memedo¤lu (18x25 cm) 8 adet renkli (zarfl›) 6 TL 

– Avni Memedo¤lu (18x25 cm) 1 adet renkli (zarfl›) 70 KR

DDeerrggii  vvee  CCiillttlleerrii::

– SORUN Birlikte Sosyalist Dergi Ciltleri I-II-III (Her Cildi) 25

– SORUN PPoolleemmiikk Marksist ‹nceleme - Araflt›rma - Elefltiri Dergisi (Her Say›s›) 4

– KIRMANC‹YA BELEKE Kültür-Tarih-Halkbilim-

Bilimsel ‹nceleme-Araflt›rma-Elefltiri Dergisi (Her Say›s›) 5

– SANAT CEPHES‹

Sosyalist Gerçekçi Sanat Dergisi (Her Say›s›) 6
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HHaallkkllaarr››nn  TTaarriihh--KKüüllttüürr  DDiizziissii:: TTLL

1. GÜRCÜSTAN TAR‹H‹  N. Berdzeniflvili-fi. Canaflia 308 s.   22..  BBaasskk›› 14
2. TRABZON’DAN ABHAZYA’YA DO⁄U KARADEN‹Z 

HALKLARININ TAR‹H VE KÜLTÜRLER‹  (Kolektif) 176 s.  22..  BBaasskk›› 8
3. Bilim Tarih ve Metodoloji -KÜRT TAR‹H YAZIMI-Medeni Ayhan 192 s. 22..  BBaasskk›› 9
4. HALKLARIN MELODRAMI - ÜÇ KADIN B‹R DEN‹Z  Tolga Ersoy 96 s. 4
6. ÇEÇEN - ‹NGUfiYA HALKIYLA RUSYA ARASINDAK‹ ‹L‹fiK‹LER

Yavus Ahmadov 152 s. 7
7. B‹RL‹KTE OLDU⁄UMUZ HALKLAR KELDAN‹-ASSUR‹-SÜRYAN‹-ERMEN‹

‹rfan Ifl›k   (Wêlate Torî) 120 s. 33..  BBaasskk›› 6
8. ÜNLÜ KÜRT B‹LG‹N VE B‹R‹NC‹ KUfiAK AYDINLAR

Mehmet Kemal Ifl›k  (Torî) 192 s.    ((BBeerraaaatt  EEttttii)) 9
9. TAR‹HSELDEN GÜNCELE KÜRT GERÇE⁄‹ Mehmet Kemal Ifl›k (Torî) 192 s. 9

10. KUZEY KAFKASYA M‹TOLOJ‹S‹-NARTLARDAN BER‹ 
Nuray Gök Aksamaz 208 s. 10

11. ANADOLU’YA A⁄LIYORDU N‹OBE - TÜM YÖNLER‹YLE RUM TEHC‹R‹
VE TEHC‹R‹N TAR‹HSEL KAYNAKLARI   Pervin Erbil 208 s. 10

12. EK‹M‹N YET‹fiT‹RD‹KLER‹ ÇEÇEN EDEB‹YATI  Moxhmat Sulayev 112 s. 6
13. DO⁄U KARADEN‹Z’DE RESM‹ ‹DEOLOJ‹LER KUfiATMASI

Ali ‹hsan Aksamaz   152 s. 7
14. ‹SLÂM VE MODERN‹ZM Muhammed R›za fialguni    144 s. 7
15. ANA D‹LDE E⁄‹T‹M VE AZINLIK HAKLARI   (Kolektif) 144 s. 7
16. LAZ MASALLARI    M. Y›lmaz Avc› 392 s. 18
17. DIM‹L‹ DERS‹M ÖYKÜLER‹    Turabi Salt›k 128 s. 6
18. DERS‹M...DERS‹M... GEZ‹ NOTLARI-DERS‹M’‹N NABZI S›rr› Öztürk 200 s. 10
19. PROTO DERS‹M KÜLTÜRÜ ÜZER‹NE TEZLER Turabi Salt›k 208 s. 10
20. P‹R SULTAN ABDAL ESNAF-SANATKÃRIN FÜTUVVA HIRKASI

Suha Bulut 160 s. 9
21. ÇERKES K‹ML‹⁄‹-TÜRK‹YE SORUNLARI  Yalç›n Karadafl 256 s. 15

EEmmppeerryyaalliizzmmiinn  GGiizzllii  ÖÖrrggüüttlleerrii  DDiizziissii:: TTLL
1. GLADIO: NATO’NUN G‹ZL‹ TERÖR ÖRGÜTÜ 

Jens Mecklenburg 152 s.    55..  BBaasskk›› 7
2. MEHMET EYMÜR Z‹VERBEY’DEN SUSURLUK’A B‹R M‹T’Ç‹N‹N PORTRES‹

Talat Turhan-Orhan Gökdemir 312 s.  99..  BBaasskk›› 15
3. ÇARMIHTAK‹ ÜLKÜCÜ - TANIK VE BELGELER‹YLE

A⁄CA ‹PEKÇ‹’Y‹ NEDEN ÖLDÜRDÜ?  Tamafla F. Dural 240 s.  55..  BBaasskk›› 11
5. G‹ZL‹ ORDULAR - CIA   Halid Özkul   376 s.   22..  BBaasskk›› 17
6. EMPERYAL‹ZM‹N BATAKLI⁄INDA ‹ST‹HBARAT ÖRGÜTLER‹

- DORUK OPERASYONU- Talat Turhan    296 s.    33..  BBaasskk››                              13
7. YARGILAYANLARI YARGILIYORUM! BOMBA DAVASI -SAVUNMA -1-

Talat Turhan 264 s.    33..  BBaasskk›› 11
8. DEVR‹MC‹ B‹R KURMAY SUBAYIN ETK‹NL‹KLER‹ 

22..  KK‹‹TTAAPP    Talat Turhan 320 s.                                   14 
9. G‹ZL‹ ORDULAR - RT - CFR - BG - TC  Halid Özkul,   384 s. 17
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Akb›y›k De¤irmeni Sk. No:33/A-34122 Sultanahmet-Eminönü-‹stanbul
Telefon: (0212) 638 81 82 Fax: (0212) 638 81 72

e posta: sorunkolektif@gmail.com
www.sorunyayinlari.net

EEddeebbiiyyaatt  --  SSaannaatt  --  EEsstteettiikk  DDiizziissii:: TTLL
1. POL‹T‹KA-SANAT-ESTET‹K YOLUNDA ‘EME⁄‹N RESSAMI’ Avni Memedo¤lu

Haz›rlayan:  S›rr› Öztürk 352 s.   1. Hamur - B. Boy - Kufle Resimli 25
4. KURfiUNA D‹Z‹LENLERDEN MEKTUPLAR J. Duclos Önsöz 112 s. 22..  BBaasskk›› 5
5. 12 MART 1971’DEN PORTRELER  C. I    S›rr› Öztürk     416 s. 66..  BBaasskk›› 19
6. 12 MART 1971’DEN PORTRELER  C. II   S›rr› Öztürk 288 s.   44..  BBaasskk›› 13
7. 12 MART 1971’DEN PORTRELER  C. III   S›rr› Öztürk 432 s.   22..  BBaasskk›› 19
8. “TERÖR‹ST”‹N GÜNLÜ⁄Ü   S›rr› Öztürk 208 s. 10

13. GERÇE⁄‹N SEVDA TUTANA⁄I   1. Hmr. Kemal Kök 96 s. fiiir 4
15. CUMARTES‹ ARANIfiLARI 1. Hmr.    ‹smail Hardal 96 s.  fiiir 4
17. EYLÜLNAME Kemal Urgenç B. Boy 80 s.   Karikatür Albümü 8
18. PAN‹K ATAK Canol Kocagöz B.Boy   80 s.   Karikatür Albümü 8
19. ‹ÇER‹DEK‹ DIfiARIDAK‹ HAP‹SHANEDEN B‹Z‹M fi‹‹R ANTOLOJ‹S‹

‹smail Hardal - Kemâl Kök B.Boy  384 s. 19
20. SU DAMLASINA SI⁄DIRILAN YAfiAM   1.Hmr.  S. Oral Uyan   80 s. fiiir 5
21. KUYTUDA VE KÖZ   1.Hmr.  S. Ali Tay›r 80 s. fiiir 5
22. BARIfi VE BAfiAK     1.Hmr.  Kemâl Kök  80 s.  fiiir 5   
23. EYLÜL FIRTINASI   1.Hmr.  Ertan Tafldelen   80 s.  fiiir 5
24. B‹TMED‹ Kemal Urgenç B. Boy 4 renkli     80 s.  Kufle,  Karikatür Albümü 20
25. KUfi DA⁄I     1. Hmr.  Hüseyin Gül 22..  BBaasskk›› 80 s.   fiiir 5
26. ATALARIMIZ NE DEM‹fi     Hüseyin Gül 80 s.  fiiir-Mizah 5
27. ÜTÜLÜ PAÇA Hüseyin Gül 112 s. Öykü 6
28. GÜL VE DÜfiÜN Hüseyin Gül 80 s. Karikatür Albümü-Renkli 8
29. VAROfiLARIN ULAfiLARI Sabahattin Ali Tay›r 112 s. Öykü 6
30. GÜNEfi‹N SOFRASINDA Bülent Gezgin 96 s. fiiir 6
31. SANAT ESTET‹K POL‹T‹KA

Sanat-Kültür Konferans› Tebli¤leri (Kolektif) 272 s. 15
32. TOPLU OYUNLAR - I  Hasan Öztürk  160 s. Tiyatro  10
33. TOPLU OYUNLAR - II  Hasan Öztürk  160 s. Tiyatro  10

SSoorruunn  BBrrooflflüürr  DDiizziissii::
8. “‹LER‹C‹-GER‹C‹” KAVGASINDA HANG‹ “RESTORASYON”?

HANG‹ “KOMÜN‹ST PART‹”?   S›rr› Öztürk 80 s. 4
9. HANG‹ “B‹RL‹K”? PART‹LEfiME MÜCADELES‹N‹N

NERES‹NDEY‹Z? KOMÜN‹STLER‹N B‹RL‹⁄‹   S›rr› Öztürk 96 s. 4
12. DEVR‹MC‹ S‹YASÎ TERB‹YE-D‹PLOMAS‹-AHLÂK S›rr› Öztürk 192 s. 9
13. MARKS‹ST SOL YI⁄INA⁄I NEREYE YAPMALI?   S›rr› Öztürk 128 s. 6
14. ‹fiÇ‹ - K‹TLE GAZETES‹ ‹Ç‹N SINIF B‹L‹NÇL‹ ‹fiÇ‹LERE ÇA⁄RI

S›rr› Öztürk 32 s. 1
15. SANAT CEPHES‹ ÇA⁄RISI   (Kolektif )   40 s. 1
16. 10 EYLÜL 1920 TKP ve GÜNÜMÜZ KOMÜN‹ST HAREKET‹N‹N

HAYATÎ SORUNLARI FORUM’U Belgeler    268 s. 11
17. ANADOLU ALEV‹ KÜLTÜ ve SOL’UN “POL‹T‹KASI”   (Kolektif)  112 s. 7
18. fi‹MD‹ SÖZ YAPANLARDA!.. 

GELENEKTEN GELECE⁄E 15/16 HAZ‹RAN VE GÜNÜMÜZ S›rr› Öztürk 64 s. 3
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