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Mektubi/vi Wendoğa/u / Okuyucu Mektuplar& @ leserbriefe 

Ma ve xer gurekare Ware'y 

Ez ke roza 1 .2. '97i de Filderstadt de şine sewa 
"Partizan"i, ını uza standa sıma diye. Olvoze 
sımade qesey kerd. Mı cıravake, tae şiire ını eve 
zone ma este, eke wazene, sımare bırusnine. Ey 
ki va, heya, tı ke bırusne, rınd kena. Ez ki nıka 
rusnen.Eke pe qayıl bene, dergiya ho de ca dane 
şiirune ını, sımare zof berx u dar manen. Rama 
jü reca ını sımara esta, name ını eskera mekere. 
S ıma ke fıkır (politik) cia nekene, ca dane ını ya 
ki mordeme je ını. Ez sımare hona zof nusnen. 
Eve zerreweşiye bımane 

Venge Bewayiri 
Stuttgart 

Sayg1değer Ware yazarları, 

önce sizin biz Zazaca konuşan Zaza halkı için, 
bir karşılık beklemeden, harcadığınız zaman, 
emek ve göznuruna karşı gururomu ve teşekkür-
lerimi belirtmek isterim. · 
Ben Ware dergisine abone olmak istiyorum. 
Nasıl abone olabileceğimi ve şartlarınızı bana 
bildirirseniz çok menun olurum. 
Önsözde W are'nin dağıtımında zorluk çektiğini
zi ve bu konuda destek beklediğinizi yazıyorsu
nuz. Sizin, bizim için girdiğiniz zorluklarda size 
destek olmak, biz okuyucuların severek üstlerr
mesi gereken bir görevdir. Size nasıl destek ola
bileceğini yazarsanız memnun olurum. 
Çabalarınızın boşa gitmemesi dileğiyle. 

Yüksel G., 12.03.1997 
Neu-Ulm 

* 

An die Ware-Redaktion, 
Ich möchte im folgenden Beitrag meine Überle
gungen über Ware darlegen. 

Welche Zukunft hat Ware ? 
Wie findet W are eigentlich ihre Ziele, die es ihr 
ermöglichen, mit der nötigen Verbindlichkeit 
unter bestmöglicher Akzeptanz in den eigenen 
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Reihen erforderlich für die Zukunft zu arbeiten? 
Auch diese Frage spielt in der Zukünftigen W are 
Redaktion. 

Ich persönlich stelle im folgenden Beitrag Über
legungen an, wie W are zu einem Zielsystem korn
men will. 

Wie jede Zeitschrift- auch die der Ware - muB 
sich die Frage nach ihrem Zielsystem und dem 
ZielfindungsprozeB stellen - sowohl als Folge 
einer kritischen Starken-Schwachen-Analyse als 
auch aus Sorge über die Zukunft. 

Erfolg - ein Hauptmotiv 
Der Zusarnmenhang von Gegenwart und 
Zukunft, von IST und SOLL, ist dabei im Prinzip 
ganz einfach. Tatsachliches Handeln - W are 
Aktivitaten - und Handlungsorientierungen -
Ware-Ziele - sollen möglichst übereinstimmen. 
Tun sie es nicht , stehen Vertrauen, Koropetenz , 
Akzeptanz und danıit W are EinfluB- womit hier 
Bedeutung und Durchsetzungskraft der W are 
nach innen und auBen gemeint sind - auf dem 
Spiel. 
Die Frage, die sich alle Organisationen immer 
wieder selbst stellen müssen, lautet also: Ist das, 
was gewollt wird, auch tatsachlichen Handeln 
und Verhalten und letztlich am Ergebnis erkenn
bar? Wie weit finden wir unsere generelle 
Handlungsorientierung auch in unseren 
Handlungskonsequenzen wieder? Oder gilt: W as 
wir machen, ist unser Ziel!"? 

Ich will dies an zwei Beispielen deutlich machen: 

Wenn wir behaupten, daB in der Bundesrepublik 
250 tauseı:ıd Zaza le ben, W are publiziert nur 2000 
Exemplare und selbst von diesen werden einige 
nicht verkauft. Die W are-Redaktion muB sic h die 
Frage stellen, warum dies so ist. 
Ware will die Dimli-Kultur bewalıren und eine 
Zei~schrift für Kultur und Sprache sein. Sie for
dert, daB in der Türkei auch Muttersprachlicher 
Unterricht für Dimli eingeführt wird. Das ist alles 
schön gesagt, doch, wo bleiben konkrete 
Sclıritte? 
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'W are 
Die Frage ist, ob diese Zielorientierungen allen 
W are Gliederungen, - Funktionaren und -
Mitgliedem so klar, die W ege dahin so eindeutig 
und die dafür notwendigen MaBnahmen so kon
sequent abgeleitet, geplant und möglicherweise 
zum Teil auch schon umgesetzt sind. Für mich 
stellt sich dies als ein Mangel an gemeinsamer 
strategischer, daB heiBt umfassender 
Zielorientierung und Zielsystematik dar, die zur 
Folge hat, daB durchgangige folgerichtige 
Zielableitungen MaBnahmen im Sinne einer 
Mittel-Zweck-Beziehung oft nicht möglich sind. 
Darnit wird aber der Weg frei für konkurrieren
des, divergierendes oder gar kontrares Handeln. 

Vielfalt oder Beliebigkeit? 
Vielfalt innerhalb einer Zeitschrift istim strategi
schen Sinne dann eine Starke, wenn sie sich durch 
Vitalitat und Kreativitat auszeichnet und nicht 
lediglich Ausdruck struktureller Schwachen ist. 
Vielfalt als Ausdruck mangelnder gemeinsamer 
Überzeugungen oder des fehlenden 
Orientierungs- und Handlungszusammenhanges 
ist Schwache. 
Es soll hier einfach betont werden, daB sich hinter 
der . Orientierungs-, Interessen- und 
Handlungsvielfalt innerhalb der gesamten Ware 
nicht nur Starke, sondem auch eine beachtliche 
Schwache verbirgt. Sie kostet Energie, Zeit und 
Gel d. 
Hier sehe ich unzureichendes gemeinsames 
ZielbewuBtsein und zur Zielbestimmung und -
Orientierung in der Ware Redaktion. 

Ein ,,strategisches Dach" 
Wie könnte nun eine solche Zielsystematik ausse
hen? 

Gemeint ist ein zukunftstrachtiges Leitbild der 
W are, das oberster Orientierungsgeber gemeinsa
mer Überzeugungen und Handlungen ware. 

Meirres Erachtens kann ein solches Leitbild nur 
entstehen und ,funktionieren" wenn sich W are 
auf das Leitbild einer Kulturförderung konzen
triert, in der sie für sich und ihre Mitglieder die 
Verantwortung für die gesamte Kulturbewahrung 
postuliert. .AJs Kulturzeitschrift mü.Bte sie dies 
tun, was sie bis jetzt gemacht hat. 
W are so ll aufzeigen, was W are für w en, wie und 
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auf welchen Wegen mit welchen Besonderheiten 
nachhaltig leisten und erreichen will. 
Sie muB: 
- die spezifischen eigenen Starken, Fahigkeiten 
und Vorteile nutzen (kennt eigentlich Ware ihre 
Starken?) 
- berechtigte Bedürfnisse der Beteiligten achten 
-Konzentration der Krafte und Ressourcen 
-Starken des Wir-BewuBtseins 
-Erkennen der eigenen Schwachen und diese 
abzubauen 
-besseres Erkennen von V emetzungen, aber auch 
von Fehlentwick:lungen 

AbschlieBend rate ich der W are erstens, sich noch 
intensiver, systematischer und professioneller mit 
den Zukunftsfragen unserer Gesellschaft in der 
Türkei und im Exil zu beschaftigen. 

Zweitens rate ich, daB sich die Ware endlich die 
Initiative • ergreift, sich gegen die 
Kolonalisierungspolitik der Türkei und ethnische 
Vernichtung unseres Volkes auseinanderzuset
zen. 

Pere Sodıri, Darmstadt 

Gurekare Warey, 

mektuba xo de sımare 20 marke Alınani rusnon. 
Mıre ke peseroke bırusne, zaf sa bon. ( ... ) 
Bıraene, waene, bere, gure de, çe de, meymanu 
de, her ca de Kırmaneki (Zazaki) qesey kerime. 
Kırmaneki bınusnime, bıwanime, zone xo bıxe
lesnime. ( ... ) 
Zovina bıne guna de maneme, sar mara nalet
mey vano. Je Hithitu, Firiku, Huriyu, Mitanu, je 
i binu darime we, some. ( ... ) 
Can u dıl ra, roy ra, wazon kı, 
Xızır jüye sıma hazar kero. 
Xızır dest-pae sıma bo, 
Xızır sıma xırabe ra bısvekno, 
Xızır wayire sıma bo. 

Oncia wazen ke, sıma daim bıjediye, qerete sıma 
hometa mare misal bo. 
Xatır be sıma 

Roştania Qazllbeli, Anqara 
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CAMATE DEWUZ.U v·E HESUNE BIRR.İ RA 

Arekerdoğ: Haydar Beitant 
Vatoğ: Usnt 

Welate ma welate dewuzuno. Dewuzu 
ser zof meseley qesey bene. Kamıleniya dinu 
ser, rındiya dinu ser, çhereniya dinu ser, ordı
nuya dinu ser qesey zofe. Cemate sınayiyo qefçıl 
çıqa ke zof çi kerdo xırave u hona ki keno xıra
ve, ave ra nıka tım isone ma eve taviyati ra, eve 
heywanu ra tewerte de vi. Dewuze ma taviyati 
ra, heywanu ra zof has keno. Mal u gau keno 
weyiye, kutıku, pısıngu keno weyiye, zarancu, 
gorgeçinu keno sııkıt, keno weyiye, kergu, diku 
keno weyiye. Ninu ret keno amal. Ninu ra qeyır 
heywane ke weyiye nebene inu de ki heşir

neşiro. İnura neterseno. Bese keno inura ho qori 
kero. Vajinıe hem hefe ho hesu re yeno, hemıki 
hesu ra terseno. Coka ro ke zof peskare hesu 
nebeno. Male peskufi çinıe hometa made jiar
geo, kıstena dey xırava; tıfongu inu neerzene, 
nekısene. Theyr-thuro ke Harde Dewreşi sereo, 
çınıe dinu de je isoniyo, gunao, cıre guna ho 
ye na. 

Ma de hesune bırri ser qesey zofe. İye ke 
na dırna biye saydar nisene ro, urzene ra qesu 
ane ve hesu ser. Goynaise ho hesu sere ane ra 
zu. Tae ki este hesu de gulase cene, ree u kuno 
bın, rea bine ki uyo bin. Tae ca sılam dane jümi
ni, verene ra. Tae ca ki hes yeno, cinıka derın
deke remneno beno çe ho. Tae ca ki jümini de 
camat kene. 

N ıka sınıare he su sere jü mesela nusnon. 
Usıvi jü-dı rey na mesela mıre qesey kerde, 
hanıa verd ra şi. Roze anıe aqıle mı, mı va, "U sıv 
a mesela reyna vaze, bıjeri kasete, hore mılete 
mare bınusni." Vake, "ja". Na hekate zof khan 
niya. Hirıs serre de ya esta, ya çina. Na mesela 
dewa Usıvi de anıa meyda. Usıv o taw hona 
domon viyo. Honde ke yena viri. Çıke anıe ra 
viri, nma va. Sırna ke wend, vinene hometa ma 
hesu de çıturi camat kena, inu çıturi hora fine ra 
duri. 

* 
"Na meselaa ke sınıare van dewa made 

biye, werte sare dewe 've hesu ra verde ra. Qule 
ma ho /ve hard u asmeni ra, ko u bırri ra, theyr-
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thuri ra jü ceno, ho parçe de inu say keno. 
Made vatene ke, hese bırri ave qul viyo. 

Cinıka de feqire cıra tene pırç wasto, cı nedo. Ae 
ki zoti de pıro, vato, /sola o pırç tora niso, tora 
bınıano! / Na zotu ra dınıe o mordem biyo hese 
bırri. Hese bırriyo ke ma mka vineme biyo heni, 
heni bırri ra mendo. 

Kesıke ra vatene, averi ra jü cinıka de 
dewletiye viya. Oncia jüya feqire cıra çape 
genını wasto, ae ki cı nedo. nae ser feqire vato, 
/sola a çape tu sere çarniyo, heni her daym to ser 
de vındero. Zote fıqariye ame hurendi, a ki biya 
kesıke. 

Berillle qesa hesu ser. Ez hona domu 
vine, hire-çor serri de vine. Pee Gewreke de, 
nanıe nıka mı viri nino, cae harde waru bi. 
Dewuzune ma uza şiyene waru. U waxtma uza 
waru derime. Waxte cüniyo, cüanıerde ke kar 
kene pero dewe dere, taekişiye suke. Cini, khal
kokınu, jü ki ma domoni mendirne. 
roze cini do ta zırçay anıey, vake: 

'Heşi ame bovere waru'. 
Ma ki niada. Jüe vake: 
'Heşt heşiye, werte de jü ki maykeko.' 

Mavene waru /ve cao ke heşi vınetene o 
werte de jü jilo de xori bi, jilo de gırs bi, heni 
kemerın vi ke. Bereket ke he şi desınde heni neşi
kiyene ke hete waru ser bere. Jilo, xoriyo, gırso. 
Hama tersa ma a viye ke, sonde heşi yene waru, 
mıleti qır kene. Hete ra ma domonu /ve cinu ra 
koli keme are, domıe waru denızneme ke, eke bi 
tari gune na koli bıvesninıe. Çıke ma hesno ke, 
heşi pesewe adır u roşti ra tersene. 

Hetera ki cini u cüamerde khokımi nia
dane, ala heşi sone, nesone. Amey telewe, canıat 
kerd, vake, çıko, çıwao? Dınıa vake: 

Reşi baqıle, ma ke şerime inure her çi 
rındek vajinıe, ben o ke cerene w e son e/ . 

Mordemo de khal bi, kamıl vi, cıra 

vatene Heme W ele Mıli. Jü ki ape depiye mı bi, 
Ap Bava vatene cıra. Deka nu name ho Gewe 
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viye. Hana dire tene cüanık u cüamerde khale 
bini bi, kamıl vi, ruk:a namey ra mı viri nine. Ni 
bi.ve top, şi sere jili, diare kemeri. Navera veng 
dave hesu. Qesa dinu, vegdaise dinu, mıneta 
dinu, camate dinu honde ke yeno ra mı viri. 
Khale ma ceray ve hesu vero. Xele ceray hesu 
vero. Hete ra vatene: 

1-Iesene, nia de, ma çond sey serreo 
naza telewe de vındeme. Pi u k:halıke sıma heni 
cısno çher viyo ke, heni reta ret qulo ke heni be 
qewetıno, qulo ke heni feqiro inu ser neşiye. 
Gune sıma ki in u ser meşere ı Ma hesno ke odet 
u tore sıma tene je odet u tore quliyo. Niade, 
çond reyi mordemune ma ki heşi diye, eve tıfon
gi viye -ma ke ruk:a sımare bımorirne, hesave ho 
çino- hama qeytan ree gesu ra neno. Mavene ma 
u hesu çond sey serreo rındo. Sıma ça ame verva 
warune ma de vınete? Ça cini u damonu ter
snene? Sınıa zonene ke cüamerde ma dewe de 
cün dere. Gune sıma na waru ser meere, bıon
ciye şere! / 

Axre serva q ankerdene xey le tey camat 
kerd. Qesa huya peyniye mordeme de k:hali nia 
arde teare: 

/ Hesene, ma honde zu ard we. S ıma ke 
Heqi, Xızıri nas kene, Duzgın u Kureşi nas kene, 
Wuşen u Eli ra has kene, ho re bıonciye şere ı 
Mavene ma u sınıa ki her daym nia rınd buna
no ... 

Qesa khamılu ra vi, çıra vi, nezon, heşi 
gıran gıran onciay şi." 

lHata nıka ını nuste ho bıne name A. Özgen Utku de 
nusnayi, çıke ını avera ra ki nia nusnene. Endi nara tepiya 
eve name huyo haqi, Haydar Beltan, nusnon. 
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Varto, Elawi, Khurrmanc, Seyid u Seyda 'be Tertele 
ş ex s ai di ser o 

Ap M "'""' ıxsıye. Kheça de m.ucıliye 
( ... ) 
X. Çelker: Ap Mıxsi mare tene biyenane veri 
ra qal kena? 

Ap Mıxsi: Roce, Usıve Poriki, Himete Hazırl, Sey 
Mamude Kheki, Derg, Aşur ene Şaverdiye, cemat 
beno. Şadıja locıne kene prre dara, lınga xo dane 
prro, vane, "kıre khureşa de qena to bo, biveşo". 
y ano kıramete vazene. 

O taw Usıve Poriki vano, Himete Hazırl 
hersıno, tene mıradiyo (herediyo) hevalane xora. 
Va, o khuresıjo jü kewto ra, delğe diyo, vato, "lao 
urze ra Devreş Sıli haştkere. Owo ke ewro rüye 
ma sıpekero, Dewreş Sılo. Sıpelae ame çenge ard 
kuya rüye dera". Neyse hevale de vazeno ra, 
qılauna Dergi biye, keno pırr, ebe maşa adır nano 
ser, huye onceno. Tabi erenlerane vererra ke huye 
onte, endi tamamo, mıradiş çiye nemaneno. 
Neyse ene hure, adır beno gur. Adır ke beno gur, 
Himete Hazırl Dewreş Sıl vazeno ra adır de nişe
no ro. Adır de nişeno ro, tabi adır keno serd, erra 
vecino. Keno serd erra ke vecino, ne ene telewe 
erra mevzuate kıramete persene. Vano, "ez sere 
Mışkoy de çırtani verde biya. Rea çena mı ağwe 
kerde mıra. Roc ke kewte bıne hewri ez ceme
diyene, roc ke veciyene ez biyene genn. Ez heşar 
biya ke adıro, cırpo vazda". 

Mewzuat ke nebo, nebeno. Hatani adır 
şüyair nebo, hata çırna nebo, ya ki ağwe nebo, 
kam kuno cı? Qa adır to veşneno da, no niyaro, 
raşte zobin çiye qebulnekena da. 
Netice, oca ra ene, tabi ene, khureşa pehesine ke 
şex kewto werte Lo la. Kewto werte Lo la, tauge de 
'be xo şono. Tauge meriki 'be xo şono. Pila tedi
ne mare qeseykerdene. Neyse va, taug şono, hama 
se 'kere ke Lol cera ra, yane hete Lola (Lolıji). 
Taug 'be xo şono da, mılet inam keno, itiqate xo 
'be cı ano. Tabixo resneno Keralığ, Usıve Porıki 
vano: 

"Dergo! Cm u periyo to sero. Sey 
Mamude Kheki, seyro to sero, wendena de ki biya 
herhalde. Eke mevzuato, adıro ki mı sero". 
X.Ç.: Ne kame, koti rae? 

Eskender ra o. Piye Sey Sılemaniyo, Şema de 
merdo. Derg ki piye Sauseniyo, waire tase. Çe 
Dergi Khaliyane, tasa xo esta, Sercuge de vın
dene. Usive Poriki ki Eskender rao, o ki ca be ca 
feteliyene, ne ki Aliyane. Çe Sey Mamude Khkei 
ki Khaliyane. Khali 'be Ali ra bıraye jüminiye, 
lace Khureşiye. Koka dine jüya. 

Tabi pehesine, ene ke ·çe Qemere Cana de 
cemat esto, Keralığ de. A şewe şex saci keno sur, 
tezhane xo sera waneno u tezba erzeno saci, ser 
keno, waire ser biyo, Va, Usıve Porıki saciya ke 
biya sur, biya nar ebe dest gureta, derge talıba 
kerda. Qe kesi qewet nekerdo, Qemere Cana a 
saci gureta. A saci ke gureta, adır kewto mindere 
bıne şexi. Therefe Heqi ra ke adır kewto mindere 
bıne şexi, şexi xo kerdo top u biyo tik. Cemat ke 
biyo serd, Usive Porıki vato, "şexo hona na qe 
çiye niya, ez o to şodır kurrime qılağe. Şodır 

qılağe finime ta, tı cıkuye, qılağe ki finime ta ez 
kuna cı. Xora ez ke veşa, talıb-murid ~be to helal 
bo, eke tı veşa talıb-murid 'be mı helal bo, tı ki 
şona xelesina ra". 

A şodır şex wazeno ra, niya dano ke taug 
ki endi neşoiıo, ser biyo betal. Şex dewe caverda
no u şono. Her kes, talıb-muridi, reyna cerene 'be 
Seyida ser. Ewro ki hen biyo, lazırno ke jüye de 
ze Usıve Porıki reyna ravazo. Yanona ağwe çırne 
ra biya şeliye ... 

X.Ç.: Apo to vake Lo/ane a heti ame ke 
bıcere ra. Ne qey drene ra? 

A.M.: Ma qey! Nina mevzuat diyo, taug 'be xo 
şiyo ya! 

X.Ç.: Ne teyna ebe jü şiyena taugi ame ke 
bıcere ra, ya ki çiye de bin biyo? 

A.M.: Y ane taug ke şiyo, vato no piro, seyido, 
coka. Zobina çiye ra niyo. Se ke vane Mansur 
nişto duwari, duwar ramıto, heni. Beka no khali
ke Bamasurano ki, ne ki taug ramıto, tauge ne 'be 
xo şiyo. Nıka jü ke taug nişo, tauge de ke ebe xo 

A.M.: Dewreş Sıle Şorıki, lace Porıkiyo. şoro, tı ki itiqate xo be cı ana. No ki jü mevzuato 
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da! Xora itiqate Lo li verecoy ra zedo. Y ane Lol 
seba taugi ra itiqate xo 'be de ardo, vato no ki 
piro, seydo. 

Nıka ki tore mevzuate Sey Mamude 
Kheki qeseybıkeri. 

Ferat Ağa V an de yüzbaşi biyo. Oca zaf 
şexe de alim, gıran biyo. Ferati ra vato, "be tariqa 
mı kuye!" Şexi vato zanena? E ki vato ke, "seyde 
de mı esto, tenena ustıno. Tı ke nişane de seyde 
mı uca ra mıre biyare, ez kun tariqa to. Tı ke e 
nişane de miyare ez nekun tariqa to". Ferat Ağa ki 
mordeme de baqıl biyo, zana? Neyse no şex ğeal 
keno. Geal keno, şono çe sey Mamude Kheki de 
vecino. Kulike sey Mamudi vera maşa bena, pe 
adır nano qılaune ser. Nıka cınbıze esta ya, hen ze 
dae maşae bena. No şono ke a maşa dey biyaro. 
Ceniya sey ferq kena, Mamudi ra vana, "dereza 
dızdi ame, tı heşara?" Sey Mamude Kheki vano 
"ez heşara, venge xo meke ke ez ey pebıceri." 

Şex vano, "dest kerd derg, neke ez pebı
guretene, ez kaşe ucay kerde." Vano, "seyde to 
mıra ustıno, ewala mı cıre es ta." Yaxe Ferat Ağay 
verdano ra. 
Maneno, Ferat Ağa 
amnani eno izne. 
Sey Mamude Kheki 
pehesino ke Ferat 
Ağa amo, vano, 
"şori diyena 
Ferati." Şono selam 
dano cı, vano, "ero 
Fero tı oca qey vın
dena, dızda ruşnena 
mı ser?" Ne mevzu
ate niyaneni biye, 
ne zuri niye. E tabi 
o taw iman biyo, 
itiqat biyo. Nıka 

dariyo we. Onciya Heq u tala raştkero. 
Roce, vera usari vaşe Dewreş Sılemane 

Kheça beno kemi, vazeno ra şono Raqasa, çe 
Gedug Ağay. Dorme de cirani-mirani bene top. 
Tabi taine Dewreş Sıleman nediyo, vane, "aceb 
Dewreş Sılemane Kheça o ke vane nao?" Koçege 
de tey biyo. Na qesa gına 'be koçegi ra. Koçeg 
şodır waşto ra, vato, "piro wulle ez lewe tode 
nevındena." Piri vato, "qey?" Vato, "ma tı ki jüyo 
de re mııı.a. Ez xulamine neken, ez pira re koçeke
ni ken. Tode ke mevzuate çino, lewe to de çınay 
re vınderi?" Vato, "Ale mı ronişe." Nişte ro, a 
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şewe venga Heqi do. Babay vato, "lao aspare 
nawa cor de ena. Aspare ena, hama libase ( qiya
fete) xo libase ceniyano. Tabi oca mıleti vato, "a 
Gorzerina (jü. ziyara)." Va, tabi Gorzerine de 
(vatena na qesa de) gurine gıne 'be bona ro. Xeyle 
piyay gınay waro. Çerange boni jü het ser bi top 
u astarey asay. Perskene, ''vane, B ava mara çı 
wazeno?" Koçek vano, "vaşe Bavay biyo kemi, 
Bava seba vaşi amo werte şıma." Şodır Bava 
destane xo şüno, veeine tever ke, her kes şiyo loda 
xo ser, gırze vaşe xo no pıro, kerdo pişti, kewte 
rae, bene çe Bavay. Bavay raneverdane. Çewres 
çe beno, çewres pese serebırnene, a şewe cemat 
k en e. 

Verecoy itiqat zaf bi. E tabi nıka aqıl ke bi 
zMe, itiqat bi kemi, mevzuat dariya w e. Y ane 
aqıli o dard we. 

X.Ç.: Apo to mare Pir u Ağaa ra qesey kerd. 
Hukme nine bi, çine bi, werte nine senen bi? 

A.M.: Nıka ez mordeme xora vaci. O waxt de 
soze Pir u Ağaa 
jü bi. Doşeg de 
heto jü de Ağa 
niştene ro, heto 
jü de ki pir 
niştene ro. İne 
xebera jümini 
kerde, xatıre 

jümini zanıte

ne. ine ke çiye 
bıvatene, mıleti 

kerdene. Piri 
niya vato, ağay 
niya vato ke va, 
dawa merdene. 
Çı bıbiyene ze 

dine biyene. Çıke bıvate ze dine kerdene. Ağay ki 
bexatıre piri çiye nekerdene, piri ki bexatıre 

Ağay, soze xo jü bi. Tabi peydo, Ağa ağatina 
xora, Pir ki pirtina xora veciya. Nefse xo raver 
guret, tai ki çiyo pis bi. Coka iname mıleti bi 
kemi. Nıkaki herçiye (mordeme) ke nexsa (cısne) 
dine rae, e raa ma kene vindi, vane ke, "pi u khalı
kane ma şıma xapıti. Çiyo niyanen çino, ma pero 
jü piyayme. No Khureıjo, no Bamasurıjo, no 
Ağusanıjo, çiye de niyanen çino. Koka ma pero
ine jüya." 
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Heqe ke persenane doruane nıkay tai ki raşt vane. 
Heqiqete ke persena, eke ma Ademi ra bime koka 
ma jüya, na zure niya. Eke ma Eli u Mıhemedi ra 
bime ki koka ma jüya. Eke ma qewme Gürüf u 
N aciya raime, anciya ko ka ma jüya. Çıke ma goşt 
u nemgime. Ne pir be talıbi beno, ne ki talıb be 
piri. To di, ewro ağwe çina, are thawa fetelino? 
Her ca bi ya züya, isani ki bi ye züya. Mevzuat qey 
dariyo we? Mevzuat, eke iman, itiqat nemend, 
darino we. Zeriya mordemike biye kemer, cıra 
çiye neroeno, nebeno kewe. Heq ademi dero. 
Alem ademi dero, çıke esto ademi dero. Çıke 
cerena, ademi de vinena. Adem her çi keno. 
Mevzuat ki, kıran1ete ki, her çi ki ademi dero. 
Adem vırazeno, adem njneno. Niya de!, tırene ki 
ademi vıraşta, thiyare ki ademi vıraşto, bomba ki. 
Ne zure? 

Eke Pir u Ağae ma verde ra sağlem 

bımendene, ewro verge xo ki piya çerde. İne ke 
hen nekerdene, ma ki na roce nediyene. Suj hur
dim heta de ki esto. Niyade!, Xıd haut seri 
Pirsultani re xebetiya. Se kerd ki kutike Pirsultani 
nemusay cı. Oca jü va Piro, Xıd i ta xızmete keno, 
hama kutıki anciya ki lawene cı. V ake, qıc de xeta 
çina, xeta pil dera. Xeta Xıd dera. Xıd ke sağlem 
biyene, kutıki nelawene de. Eke Ağa u Piri 
sağlem bımendene, na raa ma niya nebiyene 
zayıf ... 

X.Ç.: Apo, zere her kesi de Şeytane esto, 
çıka? 

A.M.: Niyade! Roce Musa 'be Meleke Tauzi ra 
bene heval, şone çe Meleke Tauzi. Şone çe de ke 
hebe astıre ( cacım) xuyo si ya ko şe de ronao; 
geme de xuyo mıqarli oca dardekerdo; jü kup oca 
ronao, tene aqıt tedero; dawıle de xo oca dar
dekerdo. Musa pers keno, vano, "ne çıke na çe 
tode, wesife nine çıko? No çı gemo naca?" Vano, 
"tai insani este male xo wene, raa Heqi de dane, 
insaneteni kene; ez ke va biyari cı ne gemi şanena 
fek ine ke, ne insaneteni bıkere, ne ki bure." 
Vano, "ma no astıro siya çıko?" Vano, "tae mor
deme Heqi este, şodır re ke saate dı saati maneno, 
wazene ra venga Heqi dane, ibadet kene. Ez ke va 
bi yari cı, ne cılıki erzena ser ke hewn de bımane." 
Musa vano, "ma ano kup çıko?" Meleke Tauz 
vano, "ano kupi ki aqıt tedero. Şirmo, kena merık 
u cenıke ra ke jümini bılese." Vano, "ma no dawıl 
çıko?" Vano, "ine ke jümini lişt, nafa ki ane 
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dawıle xo dan pıro, kena eşkera." 
Raşt ki henena, mudete xırabe, ya aşme ra, ya ki 
çewres roca, peydo bena eşkera. Raşt u xırabe 
tewerte de nebena. 

Roce Memed Şerif (Fırat) Beg Seynesemi 
ra vato, "piro ez sene mordema? " Seynesemi 
vato, "Şero teresiyen u pezevengeni ra 'be itıqat 
piya nebene. Jüye berze, jüye bıce." 

X.Ç.: Seynesemi qey hen vato? 

A.M.: Yao vano; ya nnd dewreşen bıke, ya ki 
şeytaniye bıke. Ya raşte ra şo, ya ki zura bıke. 
Hurdimina ray jü piyay re nekune. Hem dewreşe
ni u heqiqet, hem ki politika u zurt piya nebene. E 
dawawekilen kerdene. Vano, ,Dawawekili 
gereke zura ki bıkero. Madem tı dewreşa, kare to 
'be zura çino. Madem tı mordeme Heqiya, qey 
nişena taug ra ke isani to bıfetelne. Tı seba imam 
U seni re hesira kena w ar, cıl dekuna ra, hem ki ze 
boğiya nişena taug ra. Sebebo ke ne isani to bıon
ce çıko? Ne insane, ne heywani niye. Na dewreş@
niya?" Coka vato Seynesemi. 

X.Ç.: Qey Memed Şerif waire itiqati nebi? 

A.M.: O verecoy waire itiqat bi, eke merd ki 
waire itiqat bi, hama e qayte e bina kerd, rae ra 
veciya. Va, qey fılan ağa ebe taug fetelino, qey ez 
mefeteli? Coka raşte ra kewt duri. Menko ke raa 
raşte ra şoro, guna xo 'be isana ena. Menko ko 
guna xo 'be isana niyame, lace xo, cirane xo, 
qewme xo jü neguret, o ağa niyo, nebeno. Kes ki 
dera hesnekeno. Ağa owo ke her kesi jü bıcero. 

X.Ç.: Memed Şerif kıtabe xode vano ke ma 
Tırkime. Tı se va na? 

A.M.: Nıka e qey hen vato? E ki zanıto ke ma na 
mane de Tırk nime, goniya ma u ina jü niya. Ma 
Elawime, Haci Bektaşi Veli de reseıne pe, coka 
vato ma xalis-ınulis Tırkime. 

X.Ç.: Apo tek tek piya caverdime. Tene ki 
qome mara qesey bıke. Werte qome ma u 
qomane bina senen bi? 

A.M.: O taw hokınat Çe Eli ye Mıhemede Xelili 
bi. Xalıt Beg, İsınail Beg u Hesen Efendi bıraye 
jümini bi. Jü Alangoze de, jü Qerqerute de, jü ki 
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Leylege de vındetene. Ne Cıbrane, ağaye 

Cıbranane. N afa ema ki verba dine de, Lo la de 
U sen Ağa, Xormeçka de Çe Feri de Xel (Xelil) 
biye. Xele Thali, lace İbrahime Thali, Qasıma de. 

Qasım Beg, U sen Ağay ra qariyene. Yane 
U sen Ağ ay e Qeracere teliye vere pırnıkane dine 
bi. -

Ne oca ejder biye; o qole mae Xormeçıka 
de Xelil, na qole mae Lola de ki Usen Ağa teli 
biye vere pırnıkane inade (Khurrmanca de). 

O ta w, Cumhuriyet ra av er aşireteni bi ya, 
yane elawıteni u suniteni biya, perodaiş biyo. 
Niya dano ke Usen Ağa zede ewk keno (xover 
dano), esker vazneno ra ser. Esker, yane beemr 
vazneno ra ser. Alaiye esker ano dewe ser. Tabi 
Usen Ağa 'be 5-6 xulamane xo u dire tene ki 
cirani biye. 

X.Ç.: Mane qesa ,beemır"i çıka? 

A.M.: Y ane emre hokmati cao caen ra çine biyo. 
Y ane Çe Xalıt Begi, İsmail Ağ ay u Hesem 
Efendi kise xora (alaye) arda. İsmail Ağa yüz
başi biyo, Xalıt Beg albay biyo. Y ane ne hakmat 
biye, nine vaznora ser. Xalıt Beg waxte dewleta 
Osmanade zere Muş de albay biyo. Tabike vaz
nene ra ser, esker dorme de w e ceno. Herçiye ke 
şodır rew vazene ra, esker pero
ine gıre dano, şodır ke beno pak 
nane dewe ra. Yüzbaşi davançhe 
ceno, vano, "yao no gomo, ne 
gomi de kanı esto!" Hucıme zere 
dewe keno. Seke hucıme zere 
dewe keno, nane pa zere dewe 
de yüzbaşi kışene. Endi mewzi 
(meteris) denane pa, dotra esker 
zaf vecino, çarawere ( dorme) 
dewe ceno, alaye eskero eno da! 
Ne nane pa, tabi pey ra dewici 
ene, nane eskeri ra. Endi esker 
remeno. Yüzbaşi 'be 4-5 eskeri ra 
ke ene kiştene, ne endi eskeri ra 
nenane, vane gunao. Hama ninara ki 2 teney bene 
birindar. Jü lace Usen Ağay Hes (Hesen), jü ki 
lace Manmd Ağay Usıv, ne bene birindar. Hesi 
bene Segıre de dane we, nureno. Usıvi bene o 
hete Emera de kewrae dine bene, Xormeçıka, tes
lıme dine kene, hona bırindar biyo. Tabi 
Xormeçıka tersane hokmati ra ey bene weş kene 
çale, vane hakmat ke bivino ma qır keno .. V ane 
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heşte ke nalene. 
V ate werte de w e de bore bora U sen ağ ay 

biya, vato, "lao pane meterse, esker nıka remeno." 
E 'be xo pea nekişto, vate helane dene. E vate, 
"lao meşore esker, şıma ene kiştene. E, mı hemı 
hemı erzene dare." 

X.Ç.: Axiriya de se biye? 

A.M.: Axiriya de? Eşt dare. 

X.Ç.: Kati? 

A.M.: Atatürki Xarpet de eşt dare. O, Khaliye 
bıraye de piya eşti dare. 

X.Ç.: Qey ne e.şti dare? 

A.M.: Mesele de zaf bi. U sen Ağa mordeme de 
zaf waire nanmsi bi. E çena bıraye xo da kiştene. 
A jüye ceniya Bamasurici biya. Ae berd 
Bamasurıc da kiştene ke jüye de bini bıcero. E ki 
a de kiştene. Maa çeneke gere U sen Ağ ay kerd ke, 
e a cebren berda da kiştene. Use Musi biTata ra. 
E nura va ke, "eke na dawa nebiyene U sen Ağa 
berat kerdene." Zobin ki babıre de u Desımi piya 
bi. Şiyene, anıene. Waxto ke Khurrmanca ita 

V arto de heqaret re ma kerdene, 
e vate "nao şona Desımi ana." 
Yan o Desını ra tersene, Desım 
vana vererra ra! E tabi verba 
eskeri bi. İrtibate xo 'be Çe U sen 
Beği bi, na Çareki este ya, dine 
de bi. Muhabere xo u Desırni 
piya bi canım. Ma Desını ra ke 
nebiyene!, yane tersane Desınli 
ra Khurrmanci nethawrene qarşe 
Vartay be. 

Sıro ke Kewrane Ahmed 
Bege Bulanıği, çewres erehane 
(ere bo ke pe gau oneina ), şono 
Muş ra sole ceno, peyser eno, dı

hire tene Lola raşte cı bene; ne Lola Mn cao bila 
se be de (besebeb) cene gıre dane. Ahmed Beg 
ağaye o mulıiti biyo, ağaye Bulanıği biyo, were
zae xo ki tey biyo. Khurmıanca ra modemane 
Dürey ke Lola gıre dane, o jü remeno xo xelesne
no ra. Seydhesen beno, Khaliya ra piye Seydali, o 
remeno. Aliabas gıre dino, Aliabas ki Çe Ali 
Ağ ay ra o da! Teba (e be) Aliye Mirzka, Aliye 
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Mizk:a hona ne serra merd da! O jü xo xelesneno 
ra, seke xo xelesneno ra, xebere bene U sen Efendi 
re. Usen Efendiye Lola, Sercuge, o ki Çe Ali 
Ağay rao. Xebere bene cıre, vane, "sekena 
kewrane Khurrmanca amo, peyae ma gıre de." 
Tabi damane Boloy biye, doruane Boloy 
Khurrmanc biye, hama werezaye Lolane, V arto 
rae. Ne doruane Bol oy teba (e be) Lo la pera kune
re dıme. Tabi U sen Efendi veng dano, vano, "lao 
dudi-qudi kar mefiye hata ez ama, yane pıra 
mene. Ez en ebe rındeni hal ken." Damane Boloy 
veng dane, vane, "lalao xale ma sevano?" O 
Memedaliye Qemere Cana esto, vano, "xale şıma 
vano pırode hata ez ama." A doruani endi se 
.resene cı, nane pa. 

W axto ke ne pea gıre dane, khale oca 
beno, e neverdane werte kewrani. Khal vano, "lao 
lao Lolane ke mı dine!. Un mı nebın nav xwe, a 
ruha gaziya lola te" (lao lao lolane ke ez nas kena! 
Şıma mı me bere werte xo, aruka gaziya Lola ena.) 

E tabi se resene cı, nane pa. Heştae ga 
biyo, çewres erehane biyo. Her erehani ser peae, 
dı peay biye. Peraine qır kene. Jü Ahmed 'be 
werezaye xo xelesine ra. Astore Alımedi hewl 
beno, werezae xo erzeno terkiye xo (piya nişene 
jü astore ra), kene nekene, gula neresena cı. A 
şewe e ga u maa, erehane gaa pero kene vindi, 
çamura u hezoka (çamura xoriye) de. Qe jü ga 
neverdane, meyita pero kene vindi, tek pea mane
n o. E ki vinene, adır verdane cı ke nasnebo. Tabi 
waxto ke kefşe ena, Lola vane emao, e ki vane 
emao. E tabi Ahmed Beg xelesino ra, eno, tabi 
hukme Khurrmancano; Elawi ş6nıke (kemiye) ita 
de. U sen Efendi ra van o, "lalao va berxe have te 
bu, te ser je kır?" (Ero no selxe piye to bi, to sere 
bırna?) Şone lewe ewki, paşa beno Varto de da, 
name de çı beno! U sen Efendi baqıl biyo, tabağa 
xuya gırse, tabağa tutıni, keno pıre zema, keno 
cebe xo. Dı pea ra piya şone. Kuno zerre, tabağe 
derge cı (hakimi) keno. Hakım niya dano ke no 
tutın niyo, şono ser. Tabağe keno thal, dawa hen 
gıredina. 

Usen Efendiye Lola zaf baqıl bi. Qayte 
waxte Tertele Şexi de ki (Şex Sayid) e neverda ke 
muhite dede jü Khurrmanc bero kiştene. V ake, 
"na merdetine niya, hakmat 'be merka amo 
gezeb. Na isaneteni niya, aşireteni niya, boğeteni 
niya." Neverda ke jü bero kiştene. Nıka pero cıra 
vane, "rahmetli Usen Efendi." O name de hen 
mendo. E neverdo ke jü bero kiştene, vato, "qetya 
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jü cirane mı verba hokınati neveciyo." 

X.Ç.: Madema ke ne neverdo jü bero kiştene, 

qey vane "Lola Şex Sayid teslime hokmati 
kerdo"? 

A.M.: Ne, canın ne! Qasım Beg biyo. Qasım Beg 
'be xo xebere da cı. Muhabere dina jü bi. Qasım 
BegMİT bi. 

X.Ç.: Qasım Beg kamo? 

A.M.: Qasım Beg Khurrmanco, mezra Baska 
Qula rao. Zamae Xalıt Begiyo, waa Xalıt Begi 
lewe Qasımi dera. Qasım Beg yaman biyo; qayt 
biyo ke ne qesa de nekene, Xalıt Beg ki qesa de 
nekerda, zore eskeri ki zano, niya do ke çiye 
fayde nekeno, endi Qasım Beg zone dede (Xalıt 
Beg de), zone ki Atatürk de qesey kerdo. Tabi e 
xebere dane Qasım Begi, vane, "şex felan roce 
pırd ra derbaz beno (vereno ra)." Nafa Qasım Beg 
ki xebere dano eskeri, vano, "pırd de vındere! Şex 
eno. Heqibe xo ki pıre zemano. Zema erzeno, 
biliya zema mekuye, ş6xi pebıcere!" O pırde 

Evdırehmani de, raa ke şona Tepe, a raa Muşi! 
Rolanat oca şexi peceno. 

X.Ç.: Hama vane ke Xalıt Begi u Qasım Begi 
ra piya Şex Saidi de xebetiye (gw·iye)! 

A.M.: Ne, ne. Çıxa ke ne piya xebetiye ki, Qasını 
Begi MİTen kerda babao! y ane hem dinede xebe
tiyo, hem ki ninede. Y ane e ağae mae Xormeçıka 
pero Qasım Begi eşte dare, qa o taw MİT biyo da! 
E ke beçıke bıeştene re kami o erziyene re dare. 
U sen Ağay daim Qasi ra xever dene, vatene, "tı 
fesada, tı şeytana." Qas hata serre dı serri ki dewa 
made biyo. 

X.Ç.: Yane tı vana ke çiye de Lola pegure
tena Şex Saidi de çine biyo? 

lO 

A.M.: Ne, ne. Yao Lo la qey pegureto? Lola werte 
eskeri de biye. Waxto ke kerdo xırabe, ne elawi, 
yane ha Xormeçık, ha Lolij biye tabiye hokınati. 
Hokınati Memexalit, Xel u e bini kerde qoman
dan, biye milis. Memexalıti waştene ke Muzıra 
(na dewe de hem Khurmanci este, hemkiŞare 
Ma) werte ra wedaro, xatıre Çe Ferati ra qarşe cı 
nebi. Qole o heti de ağlere Xormeçıka bi, qole na 
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hete ma de ki ağiere Lo la bi. Heyder Beg ki milis 
bi. 

Qasım Beg, Xalıt Beg, İsmail Ağa u 
Hesen Efendi ki qomandane Khurrınanca bi. 
Qasım Beg zamae dina bi. Niya do ke hokmat ine 
ceno. Mordem baqıl biyo, vato, "lao niya mekere, 
şıma kene vindi." Niya do ke qesa de nekene, 
Qasım o taw Atatük de ki mucıl biyo, vato, "ne 
nene rae, ne here." Qasımi ke dest derge kami ker
dene, o eştene dare. Y ane şexi (Şex Said) ki 
Qasımi da guretene. Xalıt Beg ki e da xeneqiyae
ne. U sen Ağa u Khali Ağae dewa ma ki e day 
xeneqiyaene. Qasi ke beçıke kami ranene o xene
qıtene. V ane dı dolımi lae Khali Ağay vısıyo, kın
dıre xo vısiyo, lacane kutıka defena eşto dare. 
Qasım Beg dewlete ra piya guriyo. Tertele ra 
tepiya netawro ke bero Baska werte mordemane 
xo. 1966 ra tepiya jü raa amo. Khurmanca waşto 
ke bıkış~. Xebere da dewlete. Esker helikopter ra 
amo gureto berdo, xelesno ra. 

X.Ç.: Apo ne mesela tı kati ra zana? 

Lalao qa ne herdiş sıpiyane ma vate. Pile mae ke 
şer kerdo hona des-des u phonc serri çino merde, 
dal Perine di, perine mare qesey kerde. 

X.Ç.: Apo to vake Qasım Beg serre dı serri 
dewa şıma de biyo. o dewa şıma de Çı cere
ne? 

A.M.: Qasım Beg 'be xo, çe xo serre dı serri dewa 
made biyo. Alırnede Khude, Xalıt Beg, maa de 
Khovıke de bi çe xo. Babao, hukım merka de bi. 
Hukım Çe Eliye Mıhemede Xelili de biyo. 
Hokmat merka biye. Qaymaqame e muhiti vato, 
"i ta dı ejdihari este. Pırnıka ne dı ejdihara verde ki 
dı teli es te. Jü U sen ağao, jü ki Xelo. Eke dinara 
nebo ne ejdihari ne mıleti oncene we." Vate 
İsmail Ağ ay A vdelıje ma, e K.ımsorcıke ke werte 
dere, kerdene top, berde Mgae xo. Hega çinıte, 
vate "lao şore ma ... , waa ... şodır anciya bere." 
Heqe nedene cı, ser de ki erra xever dene (mılqi 
kerdene ). U sen vıstewre mı hona des serri çin o 
merdo. E daim mare qesey kerdene. Ne zur niye. 
Y ane Lo la u Xom1eçıka ki saa U sen Ağ ay u X eli 
de biye (payra mende). İne hurdimina soze xo 
kerd bi jü. 

Ne firar bene. Roce paşa amo muxtara 
beno, vano, "Xel u Usen Ağay biyare teslim 
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kere." Muxtar Usene Babay beno. Şono vano, 
"lace ağay hokmati emana ma berda (rehetiye be 
ma nedane), tı se vana?" 

Vano, "ero Usenl, ez ewro ena, mı bere 
teslim ke, qewm raxelesiyo, wa ez şori." Neyse 
ceno, beno lewe paşay. Paşa vano, "Usen Ağa tı 
ama, ma to qey Xelil Ağa tey niyard?" 
Vano, "paşa ewro izne bıde mı, ez şori meşte 
Xelil Ağay bıceri beri." Paşa vano, "hay hay! Şo, 
meşte Xelil Ağay bıce bel" 

Tabi eke şone, U sen Ağa, U sene Bavay ra 
vano, "U sen! mı pesire (yaxe) to xelesno ra, endi 
o (paşa) tora neşikino ma bıwazo." 

U sene• B av ay vano, "seke aspare Xelil 
Ağ ay dotra amay, kewti Khovıke, nu nezana 
Usen Ağay se çırn şıkıtre cı, se bi aspar, se kewt 
rae? Tekıt şi." (Werte cenderrna ra remo şiyo) 

U sen Ağa zaf mordeme de xurt (çher)bi. 
Usene Bavay roca bine şono lewe paşay. Paşa 
vano, "kane, kotire?" U sene Bavay van o, "rema 
şi." Paşa vano, "muxtar tı waire heqa. Sebebo ke 
ez U sen Ağay bıverdi ra çıko? Suj mıdero." 

Tabi Cumhuriyete ra tepiya Us~n Ağay 
tene çi kerdi, Qasi ki beçıke ne pa, guret berd eşt 
dare. U sen Ağ ay daim vate, "Qaso tı şeytana, tı 
fesada." Çıke e zanıtene ke Qas hokmat dero, era 
kare nena, zerare ena. 

X.Ç.: Ez hana ki neşiya ser ke Qasım Beg 
dewa ş ıma de qey mendo (çı cero )! 

A.M.: Bao, o her ca de mend. Hukm merka de bi. 
İne (Khurrmanca) werte xode çey kıfş kerd bi, 
ruşna bi dewane ma. İne waştene ke hokmate xo 
rone. Tı zana ine çı ard be sere Khovıke. Şere 
Khovıke de, na jümini ra, koke jümini ard. Mılete 
maxover da, na pa. Leylege, Qerqerute piya ama 
bi. Khurrınanca, dewe ke rae serae, talan kerde, 
hen ame. 

Elawi u ine Khovıke de, Gestemerde de 
do pera. Çe Ferati, Ezize Ferati, tume bıne Xelefa 
guret bi. V atene, e khulıke xo berd bi dot tumi 

. sera nabi ro, na het de ki kewt bi metens. İne nene 
khulıki ra, ne nene ine ra. Era ke nebiyene, raa xo 
sera Xelefa ki kerdene xırabe, vaşe dine ki veşne
ne. E no pa, neverdo dewe kuye. 

ll 

Meme Memişi Xunis de beno, eno xo 
Hazır Baba de resneno cı. V atene e tabure bile 
teyna kerde vıla. Dıma Lolane mara, Xorrneçıka 
ra, her ca ra yardım amo. Hata Xele Tali ki amo, 
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W are 
haına heyan (hata) ke xo resneno cı, e bini dewe 
ra vete. 

Lola u Xom1eçıka şikiyene xover bıde, 
hama A vdelıja neşikiyene. Çıke e ine ra nezdi bi, 
hey an ke Lola u Xom1eçıka gaziya dine de bışiye
ne, Khurm1anCa kare dine dene are. Coka ine 
A vdelıji kerd bize xo, waşt bi ke nezdi de dewane 
mara ne, pilane xo ni ya biyo. Xora A vdelija ki 
tersa ra hete Khurrmanca de no pa, Gestemerde 
de dı-hire piyae Lola kişte. ismaile Sedxani, 
waxto ke dı-hire xorte 
Lola, Lolane ceri ra 
ene Gestemerde, 
piyae xo ruşne, e nez
diye Zaçexe de de 
kiştene. .E necere ra, 
merka ki mejbur 
mende, çıke çe xo 
werte ine de biye. 
Hen kerdo ke pe xo 
bıxelesne ra. 

Nıka waxte 
Raqasa (dewa cori)- Gımgım 

tertele Şexi de, Qawaze Manmd Ağay dewa made 
bi, piye Hesen Xoci da; nafa ceniya de çena ise 
Şexi biye, Muzıra ra. Qawazi tım qesey kerde, 
vate, "mı niya da, peroco, ise Şexi piya ruşno mı 
ser." Vato "emşo ma danirne pıro, elawi-mela
wiya qırkenin1e, Qawazi ra vace, zan1ae mıno, 
çena mı lewe dera, çe xo barkero, xo berzo cae. 
Ez neşikina endi o taw cıre wair bi." Tabi Qawazi 
va, "ma ki poste ruşno Khela Xunısi, haına hona 
xebere niyan1a. Osman Nuri Paşa aıno Khela 
Xunısi." Neyse Khela Xunısi ra ordi aıno, alaiye 
ama, e na Khurrrnanca ser' Khurrrnanca bırnena. 
Badena ke poste eno, Osman Nuri Paşa vano ke, 
"meşte ke zerqe tiji eşt, ma -Arpa Deresi- de topa 
ro (e be topa) koşke Xalıt Begi gıre danime. Şıma 
ki o taw, her kes pole (paçe) de sur tfange xo 
serde kere, bıhejne (bısanero) ke ma şıma nas bık
ime;, herçi elawi kıfş bo." Vano, "mı ki ard Aliye 
Şamaliya ruşna." Va, "lao e piya ruşno nu ser, 
vıstewre mıno, meşte nura lom mekero." Mı cıra 
va, "vıstewre nura vace, emşo se keno bıkero, 
zav-zeçe xo bıcero dewe kuyo. Meşte ez ki neşi
kina e raxelesni." Neyse ise Şexi nezdi biyo, zav
zeçe xo kerdo top, aıno kewto Çe Ferati. Şeş-haut 
piyae meriki ki ene kiştene. Va, şodır zerqe tiji 
eşt-neşt topa va gırm u hete de koşke 

Memexalıtiyo jü berd; koşk hona xırabo, da! Va, 
endi Xom1eçıkane ma, Lolane ma her kes bi 
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aspar, pole suri kerdi namluye tıfangane xo ser ke 
wa pe kıfş be. Poarola eskeriya, endi esker zano 
ke kame. Pole suri hejnay u verba eskeri şi. Kewti 
vırrıiye, endi herçiye ke kişti kişti, herçiye ke 
mende ki talan kerdi. Male dine pero berd. Çevere 
Leylege hona hae dewane made pare. 

X.Ç.: Yane teyna ine talan nekerdo, Şare Ma 
ke fırsend diyo, Şare Ma ki talan do pıro! 

A.M.: İne ki do pıro 
Raqasa kerda xırabe, 
Tata kerda xırabe. 

Ma ki fırsend ke diyo 
edine ardo. 

O waxt herçi Khek 
u boke Leylege, 
Qerqerute, Alangoze, 
he te Golilgi pero kişti 
da!. Vate, Çeme Serti 

resm: x. Çelker de çewres heoo dine 
qırkerd. 

X.Ç.: Ne çı waxt qırkerde? Qey qır kerde? 

A.M.: Waxte Tertele Şexi de qırkerde. Ma, tabi, 
verba hokmati ame. Ne qey verba hokmati an1e, 
zana? y ane heqa Khurrmanca, heqa xo sero ne, 
şewqe qebulnekerdene. Xalıt Beg zaf sofi bi, din
dar bi, şeriatçi bi. Libas (kınc u khol) qebulneker
de; vate ceni kerde tango, cüan1erda şapıki kerde 
pay, çaket do xora, no libase Xıristiyanano. Yano 
şewqi ser ro koke jümini ardo. Hona hor.a ki 
nevane? A sere ma şimeAnere (dewe de Vartoy) 
çeneke wazenime. Çe Heci Zeki dera, nu niya da 
seydae dine veciya an1e. Tabi ez sereqota (şewqe 
mı ser ra çin o). X ele ke mucıl bi, va ke, "la o şıma 
zane kıtab vano mordem ke sereqot bo, zaf gune 
de gırsa." Mı ki cıra va ke, "seyda!" Va ke, 
"çıko?" Mı va, "ez ke maa xora biya şewqe sere 
nma çine bi. Eke şewqe sere mı sera bıbiyene, mı 
ke ronene heqa to biye." Nafa tai xorti ama bi, ine 
hete mı guret u va, "seyda, seyda şımae ke ver 
şone, şıma fesadi ye kene, şıma no de maa ma." 
Baobao esas e yobaza fesadine kerda. Waxte her 
aşire de yobaz biyo, nulet xo dıma berdo. 

X.Ç.: Apo şıma herhal zede Khurrmancane 
Leylege u Qerqerute ra zor diyo! 
A.M.: Yao nıka Leylege nemo jü Avdelane 
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(Avdelıje). Ewo (ine 'be) Gulıka Deri mordeme 
jüminiye heqe. Nafa e cere ra. Waxte Tertele Şexi 
de ke eşt bi ser, Leylege ra ama bi çe U sen Ağay. 
Jüya Çe Mehoy U sen Ağ ay e Kheça guret bi. Pero 
ama bi çe xalane xo. Bar kerd bi ama bi; Ele 
Mehoy vato, "lalao şık:ırbo ke ma amayme kewti
me na dina roştiye, a dina tariye ra xelesiyayme 
ra." Hama Tertele Şexi ke bıriya, hokmat ke nişt 
ro, defena şi, bi Khurrmanc. Çe Mehoy hona 
dahase serre ra raver ki waire mısaibi bi, waire pir 
u rayberi bi. H ona ki tede este. Lace de istişane de 
heneno ke, dema a serre ama bi dewa ma; erra 
Heci Celo vane. Nat u dot ra ke qesey kerd, mı 
cıra va, made şerti hire w e, şıma de phonce. Made 
vacino ke deste xore, nuya xore u feke xore wair 
veciye. Made zekat, nımac u Hec çino. Xora kan1 
ke ne hirenlİne biya ro ca, ewliyao, Heq lewe de 
dero. Hers bi va ke, "çiyede niyanen nebeno." Mı 
ki va, eke wazena reise Dinayeti re mekhıbe 
bıruşne, gere ma bık:e. Ma Musılman nin1e lao. 
Hec, nımac u zekat made çino. Hona hona ki ma 
jünuni de qeseynekenime. 

X.Ç.: Apo nıka ne waxte terteZe Şex Saidi de 
cere ra? 

A.M.: Ne, ne. Aera raver cere ra, tertele Şexi de 
an1e dewa ma, vato ke, "ma onciya an1ayme raa 
xo ser." Waxte veri de qe Suni çinebiye. Niya de! 
Ne şexe Khurrmanca este ya! Tede Bamasurane, 
cere ra. Zoraba, Qula pero Ban1asurane. Babao e 
be xo vane, "ma mordeme Çe Seydaliye Sey 
Nurime." İno kewraane mı ke jünlİni diyene, şex 
Mutazırni vırane fiştene pıro u kele xo bırnene. 
Hona hona ki heniye, vane ma mordeme jümini
me. Ano şexe Leylege Dırnlıjo vano, "ez 
Bamasurıja." Yano şexe ke hete Qamışliye de 
este, hete Goligi de este, hete Xunısi de este pero 
vane ma Bamasuranime. 

X.Ç.: Nıka Dımlıj çıko? Khurrmanc çıko? 

A.M.: Seke made seyidi, piri este, Mine ki şexe 
xo este. Ne pero Dırnıliyane. Ne Dımıli ki mara 
bıriye ra. Elawiya ra bıriye ra, şiye raa dine ser. 

X.Ç.: Qey (çıra) raa xo vurna ke? 

A.M.: Qey vurna çık:o! Ma to ane Avdelıji nedi? 
A tayfa dine, piye Ali Çauşi e, to diyo se biye da! 
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Nina ki raa xo vurna. 
Ne Aczimendiye ke ewro werte de hılpene, e ki 
cere ra. Dine xo vurno, to di qe çırnane dine ra jü 
hesire ena? Ne, huşko hole, je paçikiye. İbabete 
xo ki huşko holo, şeriyat wazene. 

X.Ç.: To vake Dımıli cere ra? 

A.M.: H eya, e cere ra. Ane şexe Khurrmanca 
este-çine pero (tede piya) Dırnıliye, pero elawi 
biye, cere ra. Şadıji pero elawi biye, cere ra. 
A vdelıji pero elawiye, Bamasurıc peroe xo elawi 
biyo, hama cere ra. Gaborıci, Xırananya 

(Xırancık:i) cere ra. Pircana de ki zaf cere ra biye 
Khurrmanc. · Y ane zaf aşire cera ra. Ana Muzıra 
Muxendiye ra ame, elawi biye, hama şeş-haut 
pere de merka cere ra. Yan o vane, koka xo 
Bamasurıca. Qamışliya Xunısi Ban1asurane, ana 
hete şıma de Qauke (dewe de Vartoy) esta, e ki 
hen bi ye. Alişan Efendiye dewa ma ane serra cera 
ra. Şi Hec ame, herroc canliye de bi, da! Roce 
rüye dera mıno Leylegıca da pero. ine vake, "koşe 
de ceneti e Heci Alişoyo (Alişaniyo)." Noo ke 
niya vano jüye de Leylego, Avdelijo da! Ez hüya 
mı va, qey? Vake, "qe çe Heqi ra nevecino coka." 
Mı va, na canuya dewa şın1a kanlİ vıraşta? V ake, 
"Heyde Derde u Kazi vıraşta." Mı va, cao ke 
Heydi u Kazi vıraze tawa beno çe Heqi? 

13 

X.Ç.: Apo, tae vane .şex, tae ki vane seyda. 
Mane nine jüyo, ya ki zobinao? 

A.M.: Made jüyo ke xaso erra vane seyid, pir. 
Y ane esle pexamberi rao. S ey da ki heniyo. 
Dın1ıliya de ewe ke xase ina ra vane seyda. Y ano 
nık:a Khurrmanca de hen niyo, jüyo ke bıwano 
beno xoce. Hama Dınuli, herçi Zazae ke werte 
Khurmanca dere, pero dine mordeme ewliyae, 
erra şex u piyae pili vecine. Nık:a ne peroe ine 
dane kaykerdene. Yan o pile xo (pile 
Khurrmanca) pero Dınllıje. Şexe xo, seydae xo 
pero Dınilije. Xalis Khurr tede çine, peroe xo 
Zazae. Niya de! Şexe Meleka ke vane ağwa dera 
vındena, Dımlıjo. Efendım Şex Said Efendi, 
merıki hukın1 kerdo, hona hona ki hukme xo esto, 
Dın1lıj biyo, Zaza biyo. Bingol de Çe Şexe Çane 
Zazae. 
( ... ) 

(Xızır ap Mıxsi ra razi bo. E mare xele qesey kere!. Çı hef ke barı te 

teyiba ma qediya bi.~. C:., e tk. e~) 
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Zewq~ Dina 
Ceniya ape mı roce yaxe re ma guret, va ke: 
"Şıma qey merde nikene?" Ma ke xele jübin ard 
berd, ma re mesele qese kerde: 

Waxte de çeneke de azebe bena. Roce 
şona geza, geza ke dana are, qitık: şono beçık:a xo 
ra. Beçık:a xo ke zaf jan dana, vana ke: "Ez qiya
mete de merde nikena, phiçike qitık:' ke honde 
jan dano ro cane isani, ez qetiya merde nikena." 
Werte ra xele waxt ke şono, na bena kokıme, 
kuna nezre ri. Nefse nae, nae de beno dawadar. 
Nefs vano ke "To qey ez zewqe dina ra marnın 
kerda?" Adır kıle kuna leşa dae. Hatan ke çenık:a 
xo onciya we, ae no ezrab onto, zarüye zübiya 
dae hard o asmen qule kerdo. 

Vatoğe: Hecra 
Nustoğe: Serange 
Welat: Gımgım 

derde mı 

Boxt ama boxt ser, nu' gula mı re nef?i 
Cenete jürekeri de her kes ve çete ho ~i 
Va ke 
))bıra, tıya, vilıka m' , maa to, piye to ka mi ki~ti 
Ax le mı ne, d erde mı arze nekerdı qe ke~i« 

Lao, vaze non sola welati ma re helal nebena 
Gonia ma nawa Muzır de hana gırina 
Urze maa m' zengen u torjen ra 
Ez ve to ra ca ne ho bıdime serva na welat ra 

Haqo, dost sa ke, dısmeni kor ke 
mırode na ğeriv zerre de meverde 
Çı mu ne mı kor ke derdo bederman bıde 
Se beno welate mı ree mımısne 
O waxt can u roe mı Gola Buyere de 

XBri 
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Yitiqate Der~imi de 

DU G·ı 
(ASPARE ASTORE KİMETİ) 

Wayır u Sıtare Dina u Darewo! 
Sultan u Qumandane Dersimi 'be Pile Jiar u Diarune Dersimi Duzgmo. 

D u z g rn R o ş t i y a , E v d 1 I M u s a T a ri y o ! 
Verve Eskere Evdıl Musay de 

Eskere Duzgıni V ın den o. ı 

Munzır COMERD 

Ma na nuste xode uncia hete de Yitiqate 
Dersimi serro vındenime. Wena ke ma nekotime ra 
mevzuate xo verende na qesa xo gereke vacime. 
Yitiqate Dersimike va çiyo ke yen6 ra mordemi viri 
nawo. Sare Dersimi Elewiyeni ra raveri eve çınay ke 
yitiqate xo ardo, no yitiqato ke vindi nekerdo resno 
na roca ma, tavi ke wena ki yitiqate dinede cawo de 
hewl dero manine perone ra Yitiqate Dersimi vani
me. Eve nine teyna mılete Dersimi yitiqate xo ano. 
Ni yitiqate Kurdu 'be Tırku de çine. 

Na ki gereke vaciyo ke, sare Dersimi yitiqate 
xode teyna ca Yitiqate Dersimi nedano. Yine, 
Yitiqate Dersimi 'be Elewiyeni ra sanıte pe. Coku, 
yitiqate sare Dersimi ra ewro mordem şikino ke 
"Elewiyeniya Dersimi" vaco. Tavi, ma ewro çığa ke 
yitiqate sare Dersimi tari ra vecime biarime tiji ver, 
Elewiyeni re, Qızılbaşeni re kifate mawo zaf hewl 
beno. Elewiyeni eve nine bena dewleti, ğezna xo 
bena jede, çiçek dana bena reng 'be reng. 

Nıka cerenime mevzuate xo serr. 
Wendoğe ma ke ane ra xo viri, ma jü nuste 

xode Kuresi serro tene vıneti bime. Name na nusti 
"Yitiqate Dersimi de KURES"2 bi. Ma na nuste de 
va ke, je Kuresi Duzgmı ki Wayıre Kuresuno. Ama 
teyna Kures 'be Kuresu ra guret ra xo dest. Qale 
W eri ya Ku resi, X or te Ku resi, Ver ge Kuresi ard ra. 
Qale Kuresu 'be kırametune dinera axwa girayiye 
'be adır kotene serro vınetime. 

Ma nıka na nuste xode ki qale Duzgmi keni
me hira. Tavi ma gereke naye vacim ke, ma çığa ke 
name na nusti "Yitiqate Dersimi de DUZGIN" no 
pa, uncia ki no peyniya nuste "Yitiqate Dersimi de 
KURES"iya. Mara heni aseno ke wendoği ni cene ra 
çımune xo ver. 

Kar u bare na nusti de ma uncia gıraniye de 
bere folklori. Bere folkloriyo ke ma doare, ama ven
erde yitka kenime eskera bınede çıme xo nenusiyo. 
Zobina ki ma koti ra ke gureto, kami ra ke gureto 
kerdo beli. 

A-DUZGIN. 
Duzgm ke va Dersim yeno ra ma viri, 

Yitiqate Dersimi yeno ra ma viri. Cawo ke Duzgm 
Yitiqate Dersimi de ceno lewe Xızır u Kuresi dero. 

. Name Duzgmi gege name Xızır u Kuresi ra 
raveri sono. Duzgm, hete ra je Xızıri asparo, mor
deme sata tengewo, dersedaro, iqrardaro, coku zaf 
rey name Di 'be name Xızıri ra kuyne teworte; hete 
ra ki ben o Xorte Ku resi, nafa ki name Di 'be Kuresi 
ra kuyno teworte. Y ane caye Duzgmi yitiqate sare 
Dersimi de corawo. Ama zaf çi koto teworte, zaf çi 
ki wena tari de vınetayiyo. 
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Duzgm kamo? Kemere Duzgmi çıko? Çıra 
çhar kuncıke Dersim ra sare Dersimi dino are yeno 
nacay serr? Duzgm çıra topu erzeno? Heliye Sultan 
Duzgmi çıko? Eskere Duzgmi çıko? Kami de dano 
pero? Astoro Kirnet seneno? Pesküfü çıra male 
Duzgmiyo? Duzgm çıra pile jiar u diaruno? 

Ta vi heto bin de q ale Duzgmi ke bi ra, 
gereke qale Evdıl Musay 'be Eskere Evdıl Musayi 
ki ra bo. Ni jüvini ra nevısıne. Evdıl Musa kamo? 
Eskere Evdıl Musay çıko? 

Je nine wena zaf persi este. Ma, çığa ke pe na 
persu şikiyayme, na mesela ki hunde yene ra roşti 
ver. 

Nıka, çığa ke ma dest ra ame serre na mev
zuati radime. 

1-DUZGINI Kİ W A YIRO. 
Yitiqate Dersimi ke va veren de W ayıri yene 

ra mordemi viri. Sare Dersimi çırn de qe tawa be 
W ayır niyo. Ma 've xo go si khal u kokumune 
Dersimi ra na çeküye zaf hesne: "Na di na be Wayır 
niya! Wayıre de xo gereke bıbo, Wayıre de xo 
esto!" 

Zafıne çım de Wayıre de na dina Xızıro. 
Hasar u haydare dinawo. Çerx u pewraze dina Yi 
dest dero. Çever Yide beno ra, çever Yide dino ca. 
Pelge, darede beyizna Di nelewina. Folklore Dersimi 
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de "Çüçüke ke çüçüka xo erzena §İya de dare!" 
Yitiqate Dersimi de ki na dina xo erzena şiya Xızıri. 
Wayır Uyo, sıtar Uyo. 

Naye ki vacime ke, qarakter u xususete 
Xızıri 'be Duzgmi ra zaf şiyo ra jüvini. Coku 
Duzgmı ki zafe teni W ay ır u sıtare diana u dare 
venene. 

Teyna dina ne, çe ki yitiqate sare Dersimi de 
be Wayır niyo. Wayıre Çei ki·esto. Her Wayıre Çei 
zobinawo. Çerx u pewraze çei ki Wayıre Çei dest 
dero. Sare çei sevekneno, rızq u nasive çei dano, 
ımlaketune xıravunu çe ra fıno düri. 

Yitiqate Dersimi de Wayıre Mali ki esto. 
Jü esto ke mali sevekneno. No xero. Cıra "Sarık 
Şüan" vane. Jü ki esto ke cıre zulım keno. Ni ra ki 
"Memık Gavan" vane. 

Wayıre Jiar u Diaru ki este. Ni ki kerdare 
mıradune. Dısmene mılaketune xıravunune. 

Sevekdare sare Dersimiye. Mekane jiargeye. 
Yerende karnci aşire ke vere·kamci jiare de 

biye Wayıre a jiare xo serro mardene. Yane qale 
"Wayıre A§iru" ki bi. Tavi Kuresu naye qevul 
nekene. Vane, zobiya qevila Kuresu ra Wayıre 
Qevilu çino, Wayıre Qevilune Xamu nebeno. 

No mevzuato de zaf hirawo. Ni serro zobina 
eve nusteye xora ke Wayıre Jiar u Diaru guret ra xo 
dest serro vındenime. Na fikir de qılatiye "Wayıre 
Qavilu" esto. Na sata teyna naye vanime. 

Kuresu qavilewa de jiargewa. Duzgmı ki je 
Kuresi Wayıre de Kuresuno. Nam u nisane Duzgmı 
ki je ye Xızıri zafe. "Duzgm" vane, "Sultan 
Duzgm" vane, "Bımbarek" vane, "Duzgme 
Kemeri" vane, "Duzgm Bava" vane, "Sultan 
Duzgme Kemeri" vane, "Aspare Astore Kimeti" 
vane, "Asparo Yaxız" vane, "Wayır" vane, vane ke 
vane ... 

Duzgın, Wayıro de Asparo. Aspare 
Kimetiyo. Sare Dersimi ke venga Heqi dano, 
Duzgmi ra keno zar u jibiye, yaxe Duzgmi de pece
no ke, Wo Sultan, dizgıne Kimete xo qonağe dine 
serr bısıkno bero. 

Duzgm, Wayıro de sıpelawo, yane piştige 
xo sıpewo. Duzgm roştiya. Kemer de roşti dano. 
Kami ke zerre u can ra yaxe Dide pegureto, wo, tari 
de nemendo. 

Duzgm, mordeme sata tengewo, mordeme 
gavane çetıniyo, dısmene hal u qotıkiyo. Duzgm 
poştiya. Kami ke poştiya xo sana Duzgmi, qe kesi pe 
di neşikiyo, wo bıne xoro nedo. 

Duzgm kerdare mıraduno. Kami ke zerre u 
can ra yitiqate xo 've Di ardo, Yi ki mırad kesi çım 
de neverdo. 

Duzgm neheqiye verde, zulımi verde, zalimi 
verde, xıraviye verde vındeno. 

Yitiqate Dersimi de cawo ke tesire Duzgmi 
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de niyo, çino. Coku no tesire Duzgmi sewle xo dano 
.'rı;ı., yivadeti serro ki. 
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Bavay ke venga Heqi dane kılame de erzene 
Xızıri serr, Kuresi serr, Asparu serr, Jiar u Diaru 
serr; tavi ke erzene Duzgmi serrı ki, venga na W ayıre 
xo ki dane. Nıka ninera taye misalu bıderime. 

Bava Rıza3 nia vano: 

" ... Bere vero cerirne, 
hawar şero Kemere Duzgmi 
Caye to rındo, berzo 
Aspare4 rameno yelger u lerzo 
Bıra vero cere tenge vera 
Dest ra gavane çetıni ver erzo 
Hey dılo, hey dılo 
W ayıro W ayıro 
W ayıro W ayıro!" 

Davut Sulari ki Kuresıco. Yi, teyna Tırkki 
beyiti nevate, zone made ki zaf kılame heqiye vate. 
Nayinera jüye ma Ape İsmaili5 ra deare. Name, ma 
"Da Da Duzgın" na pa. 

Ni vano Davut Sulari: 

"Mı meverde bavoke sari 
Cereno to vero Davut Sulari 
Tı ke Wayıre mına Duzgm 
Himmet Heq ke reye be nari 

De Duzgm, de Duzgın 
Da da Duzgm!" 

Davut Sulari beyita xo "Xo Vira Meke"6 
de nia vano: 

van o: 

"Duzgm Duzgm Duzgın xo vira meke 
Hasa çina made dubara deke 
Dal u budağe7 ım Tiya, adıre mı weke 
Sata tenge de bawo xo vira meke!"8 

Bava Usenı9 (=Seyd Usen)ki Wayıre xora ni 

"Tı se vana ez se bıkeri 
Derde xo tora derman keri 
Dersedare khalıke mı, Sultan Duzgme 

Kemeri!'>IO 

Bava Hesene KoJull ke venga Heqi dano 
nia vano: 

"Ye sari ke ağaye xo este, 
ye sari ke bege xo este, 
ye mı ağaye mı Sultan Duzgıno!"12 
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Na misalu de ki aseno ke Duzgm Wayıro de 

serbesto. Kar u bare W ayıreni eve xo desti an o 
hureneli. Kesi dest ra nefetelino, emre kesi nekeno 
raşt. Je Xızıri, je Kuresi Duzgmı ki çıme sare 
Dersimi de xosero jü W ayıro. 

Ma venenime ke Bavayi ki kılama heqiye ke 
vane Duzgmi ra "Wayır" vane. Nıka ki na qesa 
W ayıri serva Duzgmi çı ifade kena ten e aye bicerime 
xo dest. Y ane Duzgm sene Wayıro, qarakter u xusu
seto ke W o xode dano are çıko yine nas kerime. 

2-DUZGIN "SULTAN"E DERSİMİYO. 
Çığa ke ma c or va Duzgm W ayıre de 

Kuresuno, tavi ke Duzgm teyna no niyo. Dersim de 
kam beno bıbo, qe xas bo qe xam bo, yane eve qesa 
bine qe Kuresıc bo qe Kıruıanc bo tenga xode wesa 
xode xo erzeno şiya Duzgmi. 

Yitiqate Dersimi de Duzgm hete ra ki 
Wayıre Kuresuno. Xora kes naye serro were nena
no, yitiraz nekeno. Ama ne hete Duzgmi je Kuresi 
raveri nevecino. Kuresi de no zaf beliyo. Ama 
Duzgmi de ze tene şiye de maneno. 

Na hete Duzgmi şiya çınay de maneno, tene 
ki ni serro vınderime. 

Duzgm mordeme sata tengewo, tengiye de 
eve Kimete xo reseno mordemi coku. Pile jiar u 
eliaruno. Tavi jiar u eliarn pey de ki teyna Kuresu 
çine. Eskere Duzgmi esto. Wo, qomıtane na 
Eskeriyo. Eskere Duzgmi mılaketune xıravınu de 
dano pero, fırsend yine nedano. Jü ki no Esker, 
ewliyawune Dersimi ra, eve qesa bine Asparune 
Jiar u Diaru ra diyo are. Duzgm eve na fonksiyonu 
zaf raveri yeno. Teyna Kuresu ne, xam u xas sare 
Dersimi pero ceno tesire xo. Dersiırucu bilasevet 
Yira "Sultan" nevato. Na nuste de qale Kuresu zaf 
semk ke beno ra, seveve xo na qaraktere Duzgmi 
ra w o. 

Hasar u haydare Dersimi Duzgmo; Dersimi 
serro gurreno, Dersimi serro perru saneno. Duzgm 
"Sultan"e Dersimiyo, coku sare Dersimi Yira nma
du wazeno, Yira dilegu keno. 

Teyna Kuresıci ne, xamı ki eke venga Heqi 
dane cerene Duzgmi vero, xo erzene şiya Duzgmi. 
Çıme xo behedur raa Astore Kimeti ra perreno. 
Derınane derdu Duzgmi dero. Qelve mordemi ke 
pak bi, tengiye de Duzgmi re xam u xas jüyo, düri 
've nejeli Yire çiye niyo. 

Duzgm, je Xızıri mordeme sata tengewo. 
Karnci Dersııruci ke tenga xode "Ya Heq!", "Ya 
Duzgm!" vato, Duzgmı ki eve Astore Kimeti reşto 
eline, mırad yine çım de neverdo. Xırave de, xafıle 
de, çetıne de Duzgm dest erzeno ver. Wo, eve na 
xususete xo ki uncia je Xızıri yeno ra meydan. 

Nıka, zobiya Kuresu ra sare Dersimi ke 
venga Heqi dano çutır cereno Duzgmi vero, tenga 
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xode çutır hawar keno ra Duzgmi, vatenu ke qesey 
keno ninede qale Duzgmi çutır vereno, eve misalu 
bınusnime. 
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Misalo veren: 
Piye B ıra Dergi ki Dersırnıco de xamo, yane 

Kıruıanco. Almanya de nisto ro xore venga Heqi do. 
Kılama heqiye de ca 'be ca taye çeküyu ki erzeno 
Duzgmi serr. Caye de nia vano: 

be ro 

"Emso tariyo, sano 
Dersa ıruna feqiri vano xore bıwano 
De be, de be, de be 
Qırvane to yi lıngano 
Vano, miane ırune feqiri deceno 
Tı reca bıke 
Derınane to Kemere Sultan Duzgmi ra 

Vace Sultan Duzgm bero 
xo destte derman u yilac biveno 

Ma 'be toxtor u hekim meverdo!"l3 

Misalo dıyen: 
Alaverdi, jü variyante lawuka "Sıle Feqiri" 

vano. Naye de taye çekü ki nia verene: 

"De urze Sılo rozıka serde 
Dewre hire seri biyo tamam, 
kafiri tekrar ez kerdu darde 
Mı va ez be heyrane to bi, 
sar tora mıradu wazeno Duzgmo ke 

Kemer del"14 

Misalo hireyen: 
V ane Dersim de des u dı uc ağ e Elewiyu es te. 

Ninera qe jü hunde Kuresu şi ya xo sare Dersimi serro 
çina. Zaferi xızmete bene sare dorme Dersimi re. Ca 
'be ca, çe 'be çe ninera taye ki tesire Kuresu de zaf 
men de. 

Bamasure Taseniye, Muxmdiye ra ame. 
Khalike Bamasuru ke Muxmdiye ra veciyo, şiyo 
Jele de, kami ki vano Zargovit de dari bırrne. 
Hurendiya gawu de ni dari eve moru de wontene. 
Vato, vınde mori daru bonce, qefeliyay koti ke vıne
ti uca zengen danime pıro bone xo vmi.zenime. Mori 
yene Taseniye de cawo ke ewro wena paga xo vıne
tiya, cıra "Bone Taseniye" vane naca vındene. 

Bamasun ki naca mekan cene. 
Mordem şikino ke na vatene de uncia tesire 

Duzgmi xo çım ra kero. Pırdo Sur pıre dar u bırriyo. 
Çıra sone Jele, ya ki Zargovit. Jele 'be Zargoviti ra 
rnekane Duzgmiye. Na vatene ki şiya "Sultan"e 
Dersimi de manena. 

Misalo çharen: 
Sey Qaji herkes nas keno. Şaire Dersimi 
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biyo. Qırdım ra Apo Mıstefa 95 seri dero15. Nayera 
phonc seri raveri mara va ke "Sey Qaji, sewe kuyno 
ra xore hewne veneno. Na hewn de, kokırno de 
herdise sıpe kode nun (genırn) keno yi gule de. 
Nayera tepiya kilamu ano were, vano fetelino. 
Uezna xo neqedina." 

·Na ğezna Sey Qaji ra Zılfi taye lawıki deare. 
Ninera jüye de Sey Qaji nia vano: 

"W elat welat, welate ceri 
qanun rındo, qanune cori 
ezo şeri ifade xo bıdi 
xore rew beri 
Nayine kaxıta xo da ümer Osrnani 
mı da Duzgme Kemeri!"16 

Sey Qaji 'be xo Sey Sabumco. Naca de ki 
tesire Duzgmi uncia xo saneno çımu ver. 

Eve qesa kılme, Yitiqate Dersimi de tesire 
Duzgmi teyna Kuresu re Wayıreni kerdene neqedi
no. Duwau de recau de, mıradu de dilegu de, zawtu 
de zımu da name Duzgmi feke sare Dersimi ra negı
neno waro. Çıme peruneYi Sultani dero. 

3-ASTORE DUZGINİ 
ASTORO KİMETO. 

Yitiqate Dersimi de Xızır dılxe kokıme de 
herdise sıpi de yen o ra meydan. Sıpelawo. Y ane kın c 
u kole xo sisıke. Astore de Xızıri esto. Cıra "Astoro 
Qır" vane. Wo ki sıpewo. 

Kures eve dı meleku yeno ra meydan. Ni, 
Weriya Kuresi 'be Masome Kuresi raye. Zobinaki 
Verge Kuresi este. Ni pero sıpeye. Teyna, Vergune 
Kuresi vıle de qeytano de sur esto. 

Duzgmı ki dılxo de sıpe dero. Sıpelawo. Jü 
ki Aspat yeno ra meydan. Name Astore Duzgmi 
"Astoro Kirnet"o. 

Bava Hesen ke venga Heqi dano, qale 
Astore Kimeti nia ano ra: 

"Ez tekıtane şiyane ke Astoro Qıro 
Astore to asparo 
Qır ye Hezreti Xızıriyo 
Astore to Astoro Kirneto, Imge 

baz mo 
Vace Duzgm Bava persena, asparo, 

gernın goniyo 
Jene astore xuye Kimeti kero kipo!"17 

Bava Hesen, nacaye kılame de sono sere 
meravi. Dorme meravi de Aspare veneno. V erende 
fek ra "Astoro Qıro" pereno. Peyco desıne hasare 
qusıre xo beno. Na qusıre xo herbi kılarne de keno 
raşt. Duzgmi ra vano "Qır, ye Xızıriyo, ye To 
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Astoro Kirneto." 
Tavi ke ferqe Qıri 'be Kimeti ra esto. Qır, 

sıpi serro; Kirnet, suri sero saybeno (suro de tariyo, 
mavene şia u suri dero) coku.l8 

Naca de ki uncia Yitiqate Dersimi de renge 
ke jiargeye veeine ro raa ma serr. Ni, sur u siso. 
Duzgm sıpelawo, Astore xo kimeto. 

Bava Rıza ki kılama heqiye de nia qale 
Kimeti ano ra: 

"Aspare TayeKimeti asparo 
Duzgm rameno, mordemi neverdano 
Bero comerdeni, wo nazliyo 
Xatıre xo ının u sımara nemano 
De be, de be, be hawar Wayıro 
De be hawar hawar Wayıro!" 

Mordem gereke naye ki vaco ke, qaraktere 
Xızıri 'be Duzgmi ra zaf sono ra jüvini. Coku, 
taye bavay gege astoru ferqmde nebene vurnene. 
Tayeki ferqe rengu necene Çimtme xo ver, narnu 
kene zaf eve na ye kılama heqiye h ete edeviyeti ra 
kene dewleti. Xora her bavaye Dersimucu ju şair 

niyo? 
Davut Sulari beyita xo "Nazhye Mı Rew 

Be" deki Kimeti serro nia vano: 

"Bavae mi, Duzgm Bava nişto Kimeti 
Helbet mıde este sımara himeti 
No ocaxkora dina dina derd u ınıneti 
Derde na qulire derman vana nevana!"19 

4-ESKERE DUZGINİ 
Yitiqate Dersimi de taye xususete ke 

qaraktereDuzgmi ane meydan, Xızır u Kuresi ra 
ca 'be ca zaf zobinaye. Ma, nustune xuye binu de 
gege zaf kılın bo ki qale tayine bime. Na xususu ra 
jü ki Eskere Duzgmiyo. Ne ye Xızıri eskere xo esto, 
ne ki ye Kuresi esto. Tavi no hal caye Duzgmi 
Yitiqate Dersimi de keno hewl, keno mühim. Xora 
ca'be ca ki no heni ro. 

Çıko no Eskere Duzgmi? Karni ra fişto 
de? Verva karni fişto de? Mordem gereke ciabeni 
persu bıdero ke no mevzuat zelal bo. 

En verede naye vacime ke, Yitiqate Dersimi 
hetera ki tene dualisto. No ki xer u xıraviye serro 
erziyo. Ni, her dayim nka jüvini dere. 

Yitiqate Dersimi de heto jü de rnılakete xeri 
este, heto jü deki mılakete xıravıni este. 

Mılakete xıravıni sare Dersimi re zulım 

kene, neweşiye ane, kisene, yane çı xıraviye ke dest 
ra aıne cıre kene. 

Mılakete xeri xıravınu verde vındene, tey 
dane pero, nane ra dıma. Sare Dersimi ninera 
sevknene. Duzgmi, Eskere xo na mılaketune xeru 

18 
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ra fişto de. 

Bava Dewres20 vano "Duzgmi Eskere xo 
Asparane jiar u diaru ra fişto de." 

Na çeküya Bava Dewresi de qale mevzuate 
de bini beno. Yitiqate Dersimi de Wayıre Jiar u 
Diaru ki Aspare. Ma na mevzuati Wayıre Jiar u 
Diaru kenusa uca kenime hira. 

Heto bin de ki mordem ke q ale Eskere 
Duzgmi bi, gereke qale Cenet u Cenemi ki biyaro 
ra. Çıra ke vane, ciabe xo eve qesa kılme nia ro. 

Yitiqate Dersimi de Cenet u·ceneme çino. 
Xızır, hesave xo na dina de veneno. Mordem ke 
merd, roye xo dewro de newe de kuyno bedene de 
bini. Ama no qeyde herkesi re nevereno. 

Jüyo jiarge ke merd, roye xo dewro de newe 
de bedeno de bin nekuyno. Mordeme nianeni kuyne 
worte Eskere Duzgmi. Eskere Duzgmi ewliyaune 
Dersimi ra fişto da. 

Çutır ke Duzgm asparo, Eskere Di ki je xo 
pero aspare. Jü 'be jü her Eskere Dira "Aspar" vane. 
Ceme heqiye de Bavay, gege kılame teyna erzene 
Asparu serr. Eve na usıl kılame heqiye ki jüvinira 
bırrine ra. V ane, Bavay na kılarn e de eşt Asparu 
serr, nayede eşt Wayıri serr, nayede ki eşt Jiar u 
Diaru serr. 

Herç ke yivadet u vatenu de mevzuate 
Eskere Duzgmi vereno qale "Tabure Eskeri" bene. 
Tavi ke Duzgm, Xorte vere na Tabure Eskeriyo. 
Yane Qomıtane Dinu Duzgmo. 

Hem rnekane Duzgmi, hemı ki mekane 
Eskere Duzgmi Dersim de Kemere Duzgmi dero. 

Bavay ke venga Heqi dane qale Eskere 
Duzgmi ki kılama heqiye de ane ra. Nıka ninera tene 
misalu bıderime. 

Bava Hesene Kolu, berzine newese de nişt 
ro cıre venga Heqi da, W ayıre xora kerd zar u jibiye. 
Caye de kılama heqiye de qale "Tabure" ki ano ra 
nia vano: 

"Kemere to rındo xor 'be xori 
Tabura xo dizmiş kerda 
Dizgine astore xuye Kimeti keno çipo 
V an o çerx u pewraz vecino mera ve serri!" 

Davut Sulari ki beyita xo "Da Da Duzgm" 
de "Tabure" dekerneno. 

"Be, sewe nawa şikiye 
Vereniya Taburi veeiye 
Ez qırvane Xorte Veri 
Yimdate mıde bero 
Qılauze khalıke mı Sa Heyderi 

De Duzgın, de Duzgın 
Da da Duzgın!" 

.9lmor 11 

. Bava Rıza ki kılame de qale "Asparu" yane 
Eskere Duzgmi beno. 

bıray!" 

"Ez qırvane na haway 
Khalıke mı veng dene 
Kemere Duzgmi ra amene Asparu ne 

Apo İsmail jüyo de xamo, ama cem u cema
tu de nişto ro vaşto ra. Yitiqate Dersimi rınd zano. 
Kılama heqiye de Bavau ra naye ki hesiyo pe: 
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"Kemere Duzgmi pers kena xoro 
Esker cıra vecino qor 'be qoro!" 

5-KEMERE DUZGINİ 
PİLE JİAR U DİARUNO 

Kemere Duzgmi pile jiar u diaruno vane. 
B are na çeküye zaf hewlo. Pil biyene kare herkesi 

ni ya. 
V acime Dersımıci kam ke zerre çei de raver

iyo cıra "Pile Çei" vane, kam ke zerre dewe de 
raveriyo cıra "Pile Dewe" vane, kam ke zerre aşire 
de raver bi cıra "Pile Aşire" vatene. 

Jiar u diari ki na qeyde ra nasive xo cene. 
Kemere Duzgmi worte jiar u diaru de raveriyo, coku 
cıra "Pile jiar u diaru" vacino. Tavi mordem gereke 
naye ki vaco ke, jiar u diare ma ki hunde senıkek 
niye. Sey Qaji, jü lawuka xode qale "365 ewliya
wu"ne Dersimi beno. 

Ma wazenime naye vacime ke, qe kesi 
neamo jiar u diare Dersimi nemarde. Eceba, Dersim 
de dewa ke tey jiare çina esta? Kowo ke serro jiare 
çina esto? Çand gol e Dersimi, çan d heniye Dersimi 
jiarge niye? 

Ma teyna dorme dewa Mentere 'be nejdiye 
na dewe de des tenu ra zaf jiari kerdi ra xo çım ra: 
Jiara Dare, Gıran Goli, Aci Gol, Jiara Qewaxe, 
Seyd Eylas, Hewse Bava Eylasi, Hewse Kela 
Kmdıri, Hewse Dere Qurdeli, Hewse Kurna 
Vıradiye, Hewse Berx Bavay, Heniye Kemeri, 
Jiara Qaynatan. 

Jü mordem teyna neşikino Jiar u Diarune 
Dersimi perune, eve hekatune Dine xo çım ra kero. 
No eve gurayise kollektifi, eve seru waxte mordemi 
ceno. Sey Qaji ki ferqmde beno, coku eve rocune 
jü sere ano hesav ke yane jiar u diarune Dersimi 
mordem neşikino bımaro. 

Kılama de Sey Qaji eve name "Welat 
Welat"i nas bena. Variyante naye ki este. Ninera jü 
variyantı ki Zıfi doare. Sey Qaji, nayede ca 'be ca ki 
taye çeküyu erzeno jiar u diaru serr. Name Hewse 
Dewe, Khal Ferat, Heniye Celal Abasi, Jiara Aliye 
Kistimi, Ewliya Tosniye (Bone Taseniye) dekerne-
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no qesa ke ano Kemere Duzgmi nia vano: 

" .•. şiyo Kemere Duzgmi 
pile jiarano!"21 

Variyate de "Welat Welat"ı ki H. 
Tornecengi doare. Naye, Bava Kudız cıre vano. 
Na variyant de ki Jele, Gola Buyere, Sultan Bava, 
Qoçe Sori, Ewliya Kistimi, Ewliya Buki, Zengule, 
Sayiye, Bone Taseniye, Xızıre Tuzuke, Xızıre Pe 
Pırde Suri, Lmga Duldıle, Ewliya Ware Miri, 
Ewliya Bone Gole, Xızıre Koye Seri, Çıme Bone 
Sulvıse Tariye, Hewse Ceri, Bone Khal Ferati, 
Hewse Dewe, Diware (Dese) Muxmdiye mareno, 
worte ninede Duzgmi ra ki vano: 

"Kemere Duzgmi, 
Wayıre, sıtare dina u daro!"22 

Sey Qaji, kılama de xuya bina ke eve name 
"De Be"y nas benanayede ki qale jiar u diaru keno. 
Naca ki qale Hewse Dewe, Khal Ferat, Ewliyaye 
(Bone) Taseniye, Gola Buyere, Sultan Bava, Qoçe 
Sori, Xızıre Tuzıke, Ewliyaye Ware Miri, 
Ewliyaye Bone Gole, Ewliya Kistimi, Zengule, 
Bağıre, Diware (Dese) Muxmdiye 'be Kemere 
Duzgmi ki beno. Worte ninede Duzgm ra nia vano: 

"Kemere Duzgmi 
Pile pilano!"23 

Worte nia hunde jiar u diaru de Kemere 
Duzgmi ra veri dero, yan e pile din u no. Eke heni ro 
fonksiyone Kemere Dıızgmi perune ra gırano, peru
ne ra hewlo. Çıko no? Teneni serro vınderiıne. 

Seveve xuyo verende, naca rnekane 
Duzgmiyo. Yitiqate Dersimi de caye Duzgmı ki 
tavi ke je Xmr u Kuresi hete veri dero. Coku 
Kemere Duzgmi jiar u diarune binu ra raveri dero. 

Bava Sayder,24 harde Dersimi ra düri caye 
de venga Heqi do. Kılama heqiye de Mekane 
Dıızgmi nia dekerneno: 

"Mekane To Dersiman de 
Seye to ewro veng dano welatan de 
De M mare comerdem 
Yimdat 'be made na rocan de 
De be, de M, de M, de M, de be, de be!" 

Seveve xuyo de bini ki, naca rnekane 
Eskere Duzgmiyo ki. Eskere Dıızgmi pero asparo. 
Y ane eve qesa bine, naca Mekan e Asparııno. 

Eskere Duzgmi po§tiya Dersimiyo. Verve 
Eskere Evdıl Mıısay de Eskere Duzgmi vmdeno. 

.9Lmor 11 

Yinede dano pero, Dersim ra veceno tefer. 
Duzgın, mordeme sata tengewo. Sare 

Dersimi tenga xode "Ya Duzgm!", "Ya Heq!" vato 
çıme xo Kemere Duzgmi ra şiyo. Zane ke Astoro 
Kirnet naca ra beno raşt, Aspari naca ra bene raşt. 
Xevera xere naca ra vecina. 

van o: 
Piye Bıra Dergi ke venga Heqi dano nia 

"De be, de M qırvane to yi lıngano 
Kami ke zerre u can ra venga to do 
to mırad yi çım de neverdo 
Reca bıkere Kemere Sultan Duzgmi ra 
mare nıka xevera xero be ro 
Qonağe mara ra mevero 
Ez 've qırvane yi lıngano!"25 

Bava Usenı ki Kemere Duzgmi ra vano: 

"Khalıki vatene na perda da 
Kemere Sultan Duzgmi ra 
cıre xebera zelale ardane"26 

Sey Qaji ki nia vano: 

" ... Tesela mı kewte, mı dest e§tO 
Kemere Sultan Duzgmi!"27 

Ma cor va, sevevo jü ki naca Mekane 
Eskeriyo. Eskere Duzgıni ki Asparune Jiar u 
Diaru ra, ewliyawune Dersimi ra re sno pe. Y ane, eve 
qesa bine, Kemere Duzgmi teyna Mekane Duzgmi 
niyo, heto jü ra ki rnekane çanda ıı çand Wayıre 
Jiar u Diaruno, ewliyawuno, rnekane mılaketune 
xeruno. 
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Sevevo de bini ki, çığa ke yitka Mekane 
Duzgmiyo, Mekane Asparuno heto bindeki Xızıro 
Khal, Astoro Qır, Weriya Kuresi 'be Xorte 
Kuresi ki na mekan de zaf biye eskera. Naca kıra
meti veciye. Naca topi erziye. 

Kemere Duzgmi coku pile jiar u diaruno. 
Mıslımanu çım de K%obe, ya ki ewro Elewiyu çım 
de Haci Bekta§ ke çıko Dersimıcu çım de ki 
Kemere Duzgmi heni bi, ewro wena ki heni ro. 

Dersiınıcu, çı beno bıbo qeqe ne emre xode 
reye waştene ke şSre Duzgıni serr. Eve na ax:e 
vesene. Kesi Had Bekta§ nezamtene. Haci Bektaş 
şiyene peyco musay. Na raştiya Heqiya. 

6-HELİYE SULTAN DUZGINİ. 
Dersim de jü cısne de heli esto. Name ni; 

Heliyo Çhalo. Nesle xo senıko, ama hama hama her 
caye Dersimi de yeno diyayene. 

Heliyo Çhal; teyro ke Tırkki de eve name 
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"doğan"- "şahin" ya ki "atmaca" nas beno wo 
niyo. Wo ninera zaf gırso. Taye vane, hunde tuske 
gırs aseno. Jüyo de hete veri ra qıro, benekıno, eke 
fırr dano hem bıne perrune xo qıro, hemı ki perre xo 
jü metre ra jede hiraye. 

No xer 'be kergu nekeno, bızeku nekeno, 
vareku nekeno; fino hawa ra ben o weno. Eke çiye ky 
veneno, je qersune tıro yeno, eve pencıkune xo pece
no dano we beno. 

Heliyo Çhal zaf gırso, guc u quwetewo. 
Coku wo timsale de peteniyo, qehremaneniyo. Yi 
serro zaf çi vacino. Tayine ke mordem hesneno sas 
beno maneno. V ane, Heliye Çhali gay telva çewres 
ra dewe gurete berde. Jü çewres de çhar gawu gire 
dane, heni cıte ramene. 

Ma taye resme teyrune goşteweru musnay 
nas u dostune xo. Ni, yiye keDersim de Heliyo Çhal 
diyo yinera bi. Nine çım de, heliyo ke eve name 
Alınanki "Habichtsadler", ya ki eve name iliıni 

"Hieraaetus fasciatus" nas beno sono ra Heliye 
Çhali. 

Heliyo Çhal, Yitiqate Dersimi de je male 
pezi, je pesküfiyu jiargewo. Nejdiye cı nebene. 

Qılawuze taye Kuresu Heliyo Çhalo. 
Yinera nevısino. Vacime ninera jü "Heliye Çe 
Seydi"yo. 

Taye_ Kuresi ki gege kuyne dılxe Heliye 
Çhali. Vacime ninera jü ki Dewres Murtezaye 
Augewo. 

"Dewres Murteza peyde, Talıve de xo 
verde pia Bağıre ro 
aspar yene. Mısayıve 
Dewres Murtezay 
zaf düri de beno. No 
Mga de gurino. 
Ceniye cıre roneni 
vırazena ana hega. 
Mısayıv vano, 

-Nıka Dewres 
Murteza yitka biy
ene, ma xore na rone
ni pia bıwerdene! 

No dilege 
Mısayıvi I>ewres 
Murtezay re beno 
beyan. Xaftıla kuyne 
mız u duman. I>ewres 
Murteza beno Heliyo Ptlemoriye de jiare sera 

Çhal, sono Mısayıve xode roneni weno, cereno 
yeno uncia niseno astore xo serr. Heni zano ke Talıve 
xo hasare na mevzuati nebiyo. Ama kırameta Talıvi 
ki Piri ra cer nebiya. 

Talıve ni xo çarneno vano, 
-Piro! Tı sona ro n eni wena yena! Ma bara nu 

kuya?" 

Yl.mor 11 

Berime Sultan Duzgmi. 
Heliye Sultan Duzgmiyo ke vane, Heliyo 

de Çhalo. I>uzgm, dılxe Heliye Çhali de Dersimi 
serro gureno, Dersimi serro perru saneno. 
Qılawuze de I>uzgmiyo, Yi temsil keno. Coku eke 
venga Heqi dane, ya ki duwa u reca ke kene Heliye 
Sultan Duzgmi ki dekernene. Ninera ki dı ınisalu 
bıderime. 

ra cı: 
Bava Hesen kılama heqiye de nia qal beno 

"Duzgm Duzgm Duzgm Duzgm! 
Heliye to persena, perre nexseno 
Heware mide bero, gurrma Heliye 

Sultan Duzgmi 

van o: 

Mı xatıre dırnaxe28 Kimete xosano!" 

Bava Sayderi ki eke venga Heqi <;Iano nia 

"Hewse to khalık yano29 
Ebe zat neb~no, mordem qedır bızano 
Vano, xore verocere 
vace ma ke kata sonime 
Heliye Sultan Duzgmi ğeribiye de ma 

serro perru bısano 

dime. 

W ey de be, wey de be, wey de be, de be!" 

Eve jü ınisale de bini na mevzuati ki gire 

resm: Sanse 

"Hi re 
Dewresi sone 
suke de 
vecıne. Taye 
vane, na suka 
Estamoli 
biya. Nine 
dest ra tawa 
nino, ama 
feke xo ki 
nevındeno. 

Ni xo goyn
ene. Her jü 
vano, ez na 
ucağe rawu
ne, ez nia 
e w Iade res u
liyane, ez nia 

kırametu vecenu ... 
No sono padısaye na suke gos de. N ine dano 

ardene, qonağe xode keno meyman. cıra vano, 
-Ez nıka sıma sıneıniş kenu, hunere sıma 

vecenu worte! Jüri kene, sarresıma danu pırol 
Padısay, finike de kutıki do potene, kerdo 

worte bulğıri vere hinede no ro. Vato 'Xora ke je 
21 
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vatena nine bo, ni gereke hızane ke no finiko.' 

Dersim de des u dı ucağe Elewiyu este. Na 
tenga Dewresu ninere bena beyane. Ni yene peserr, 
worte xode mıslete ni Dewresu kene. Jü vano des 
roci de, jü vano phonc roci de, jü vano des sati de 
resenu cı. 

Kures vano, 
-Ez zerre sate de daqa de yine xelesnenu ra 

yen o! 
Kures beno Heliyo Çhal, perr dano pırro 

son o. 
Kures sono qonağe padısay ke Dewresi 

yene sıfra serr. No çüye xo onceno dano xonçıke ro, 
van o, 

-Oşt oşt!. .. 
finiko ke poto beno wes u war zerre bulğırira veci
no, çeverra vecino tefer." 

Na mevzuat de Kures hurendiya ucağa 
Kuresıcu de vacino, hurendiya Kuresıce de vacino. 

Eve qesa kılme, Heliyo ke Kuresu ra nevı
sino, yinere qılawuzeni keno, yinere Wayır vecino 
"Heliye Sultan Duzgmi"yo. Sultan Duzgm, dılxe 
Heliye Çhali de aseno. 

7-DUZGIN, TOPU ERZENO! 
Yitiqate Dersimi de Duzgm topu erzeno. 

Kam esto ke naye eve xo çımi veneno, karnı ki esto 
ke naye eve xo gosi hesneno. Duzgm topu nano 
zalımu ra, nano nehequ ra, nano xıravunu ra. 
Duzgm; Eskere xo esto, topu erzeno, Eskere Evdıl 
Musay de ceng dero. Yane perodayıs qaraktere 
Duzgmi de zaf beli ben o. 

Tavike Duzgm topu bilasevet neerzeno. Jü 
ki topu teyna Kemer de neerzeno. Beno ke Kemer 
de zaf erzeno, ama jü ke kot tenge, Duzgm koti ke 
reşt cı uçka ki topu erzeno. 

Nıka jü misal bıderime. 
(Ma na vatene Ape İsmaili ra hesiyayme 

pe.) 
Mentere, Dere Balabanu de deste Çayır

liye serro jü dewa. Naca "Çe Dıli" vane jü çeye de 
Hemıçıku esto. Tavi ke ni xame, Kuresu niye. 

Urız ke Herbo Veren de kuyno hete 
Erzıngani Harmeni ninera poşti cene, dewune na 
heti de sare mare ki ca 'be ca zaf zulım kene. Kam ke 
kotıra dest kisene. 

Harmeni, roce erzene na dewa Mentere 
serr, dorme ro cı cene. Sare dewe zav u zeçe xo 
dane are, sono xo erzene Çe Dıli. Ni, cerene 
Duzgmi vero. 

Duzgm, Çe Dıli de beno eskera ninere 
Wayır vecino. Naca ra topu erzeno Harmeniyu, ni 
vısine pe dewe caverdane remene. 

Wena paga na Çey vınetayiya. Eke lewe ra 
verdi ra cıra kele xo bırrnene. 

filmor 11 

Sare Dersimi ke venga Heqi dano, duwa u 
reca ya ki zawt u zımu keno qale Topa Duzgmi ki 
ben o. 

Piye Bıra Dergi nia vano: 

"Emso hale mı se beno 
Na qaziya xo rusnenu 
Kerte Mezela Sıpiye30 
Aspare Serre Qosani31 
To tope eştene lem u sani 
Ez 'be qırvane yi name gırani 
Name to gırano Sultan Duzgme Kemeri 
Ez neşikinu wedari!"32 

Jü misali ki Sey Qaji ra bıderime: 

" ... Mı va, ez ke Wayıre xora dilego, 
tope ware tora no 

Azo ner ware tode nemano!"33 
(Hazıru ra düri bo!) 

Jü misali ki Hesen Efendiye Baskoye34 ra 
bıderime. 

Hesen Efendi, se ke Bava Dewres nevano 
"Pexambere na zamani bi. Wo mordemo de thal 
n ebi." 

Hesen Efendi, Kemere Duzgmi de eve seru 
mendo, xızmete da. Şiyo dewu ra fetelıyo, aşiru ra 
fetelıyo, ucağu ra fetelıyo. Xo doro Tertele Dersimi 
serro. Ero cıfetelıyo ke ala neheq kamo, heq kamo yi 
biyaro meydan. Peyniye de kerda xo çıın ra ke, sare 
Dersimi de neheqiye çina. 
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Hesen Efendi, Kemere Duzgmi de Duzgmi 
de dan o pero. V ano, 

-Eskere To bi! To topi eştene! Tı Sultan 
biya! V ere çımane Tode ke na mılete Dersimi qırr 
kerd Tı koti biya'? 

No dano pıro hete de Kemeri sıkneno, 
caverdano yeno çe. 

Naye ra tepiya ki ınare Sey Memed35 qesey 
keno: 

"Ez roce şiyane Kemere Duzgmi. Mı nia da 
ke ca 'be ca Kemer taye şikiyo. Ezınerex de mendu. 
Mı pers kerd va, 

-No Kemer kami sıkıto? 
Mıra vake, 
-H esi sıkıto! 
Na Hesen Efendiye Baskoye re vane. 

Hesen Efendi, roce Erzıngan de raşte mı ame. Ma 
hal u deme jüvini ke pers kerd mı va, 

-To, wo KemereE Duzgmi çıra sıkıt? 
Mıra va, 
-Tı koti ra zana ke mı sıkıto? 
Mı va, 
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-Mı uca pers kerd, ınırava ke "Hesi sıkıto!" 
Hesen Efendi bıne lewu ra huya, va ke, 

, -No welat pırre vergano, pırre hesano! 
Uerca mıra hes çino? Tı çı zana ke wo Hes ezane? 

Ez huyane, ını va, 
-Yi, to rınd n as kene. Heso ke Kemer sıko

to tıya! 
Mı ke heni va, ni nara xo va ke, 
-Hiya! Wo Hes ez biyane! 
Mı va, 
-Mordemo je to ke nia kerd, ma cahile ma se 

kene? To Kemeri ra çı waşt? 
Hesen Efendi va ke, 
-Dewlete ke esker wont Dersim serr, vere 

çımane Duzgmi de ke sare ma qırr kerd qedena, 
na Duzgmi çıra venge xo nevet? Mı, Yira hesave 
ni pers kerd! Ni tope ke Duzgmı eşti koti mendi? 
Çıra topi neeşti Eskere Zahmi serr?" 

Tavi ma yitka Tertele Dersimi serro were 
nenanime. Qale di eve misale Hesen Efendi bi ra. 
Hesen Efendi Dıızgmi ra nazu keno. Yano, Çıra To 
topi neeşti? Çıra To Eskere xo yine verde nerusna? 
Çıra To yi verday harde Dersimi? 

Mordem gereke naye ki vaco ke, je Hesen 
Efendi wena zafine Dersim de Duzgmi ra, Xızıri ra, 
Jiar u Diaru ra nia pers kerdo. Hesen Efendi teyna 
niyo. Ama yitiqate her ınıleti de ciabi ki zafe. 
Yitiq~te Dersimi de ki ciabe ni persu esto. Qaye 
Apo Isınail se vano: 

"Yitiqat bi kemi yitiqat! Yitiqat nemend! Bi 
senık! Yerende yitiqat bi. Yitiqat bi, coku Duzgmı ki 
poştiya Dersimi de bi. Kes pe Dersinıi neşikiyene. 
Kes Dersim nekotene. Duzgm, nia qe eskera sare 
Dersimi re Wayıreni kerdene. Topi heni nene pa ke 
koke ardenel Peyniye de se bi? Yitiqat nemend. 
Yitiqat ke nemend Duzgm se kero, Xızır se kero. 
Nıka ki heni ro. Gencu ra taye xo yinkar kene, 
yitiqate xo yinlear kene vane 'Ma Kurdime' Kurru 
ver feteline. Qaye Dersim kot çı hal. Mılet neşikino 
ke şero jiar u diaru serr, neşikino ke şero mezelane xo 
serr. Mılete nianenire Duzgm çutır W ayır veciyo, 
Xızır çutır veciyo." 

8-DUZGIN ÇIKE KURESİYO? 
Kures kamo, Duzgm kamo? Mordemgerekeni persi 
serro ki tene sarre xo bıdecno. Xora ma ld heni kerd. 
Çıke jüvini yene ni? Pi u laciye? Ap u bırezaye? Kam 
Sa Heydero? Duzgm Sa Heydero, ya ki Kures Sa 
Heydero? Mamude Heyranu kamo? Xorte Kuresi 
kamo? Budelaye Kuresi kamo? 

Yerende fikre Kuresu naca de bınusnime, ala 
yi se vane. 

Bava Hesene Kolu ke berzine newesi de 
venga Heqi da caye de nia vano: 
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"Sodıro sodıro sodıro sodıro 

Haware made bero Doli de Duzgm0 36 
Sodıro sodıro sodıro sodıro 

Haware made bero Doğriye37 Pi ıı 
Laciyo!" 

Caye de na kılame de ki Duzgmi ra vano: 

"Name to persenaSa Heydero 
Asmero, gernın goniyo 
Ha w are made bero!" 

Ceme heqiye de ke venga Heqi da ki nia va: 

"Duzgm Iaco, Kııres piyo 
Name to persena namo de weso 
Yace mare herey mekuyo!"38 

Bava Hesen fikre xo zaf zelal ano ra zon. Yi 
çım de Kures u Duzgm pi u laciye. Name Duzgmı 
ki Sa Heydero. 

Jü ki fikre Torne Dewres Dıli Bava 
Heseni39 de nia din1e. Ye Di, eve jü variyante de 
vatene kenime eskera. 

Nia ra: 
"Duzgm sey beno. Lewe ape xode şüaneni 

keno. Name api Kures biyo. Gose api ze tene qıçke
ki biye, coku sari cıra "Kııreso Kurr"40 vato. 

Ap, roce düri sono, sono herb. (Karnı ki 
vano, ap şiyo Kerbela.) Ap ke naca zaf maneno roce 
roneni kuyna ni viri. No vano, 

-Nıka tene roneni bıbiyene ını xore yitka 
mırdi bıwerdene. 

No dilege api mali verde Duzgmi re beno 
beyan. No yeno çe ke naçıka xo nuni ver dera, nun 
pocena. 

Yano, 
-Naçıki! Ape mı roneni wazeno. Tase roneni 

vıraze ez ape xore beri! . 
Naçıke yinam nekena, huina vana, 
-Duzgm Duzgm! Cane to roneni wazeno, 

çıra ape xo kena mane! De vace, tase roneni vıraze, 
ez xore buri! Ape to çand asmiyo şiyo, peyniya çand 
kowu, çand dugelu dero. 

Na tase ro n eni vırazena dana 9 lee xore b uro. 
No vecino tefer. 

Ap nia dano ke deste de hews u leeski tase 
roneni verde ne ro. No roneniya xo weno, tasa xo ld 
tey ano çe. 

Tasıke veceno, ceniya xore hal u mecali 
qesey keno. Cenik vana, 

-Mı na tasıka de roneni vıraşte de Du.ızgmi! 
Ap vano, 
-Ere nejdiye na sey mebe, qaye belaye xo 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



W are 
venena! 

Duzgm sono Zargovıt de gome mali serr. 
Ape xo hire asmi eliyar nesono. Zımıstano. V are zaf 
vara, qe caye şia neaseno. Ne vaso, ne hewlo, ne 
xırabo! No qısawete de maneno. Lekanu keno pay 
son o Zargovıt de eliare Duzgmi. V an o, 

-Ala şeri, na sey mal se kerd! 
Sono Zargovıt de gome mali ke, gome de 

zılv erjiyo peserr. Mal gome de çino. 
No çığıre mali ro sono. Nia dano ke Duzgm 

mali ver dero. Cawo ke mal çereno şiawo. Duzgm 
çüya deste xo dano pıro vas u velg beno kewe, bırr 
beno kewe bızı ki dorme de çerene." 

Na mevzuati Davut Sulari beyita xo "Da 
Da Duzgm" de (Apo İsmail vano) nia ano ra zon: 

"Wa W ayıro, wa Wayıro 
Kemer persena W ayır mi to 
Heni vaz dano safi sıto 
Tı ke Wayıre m1 persena 
Asma çeli de bax u bostan ramıto 

De Duzgm, de Duzgm 
Da da Duzgm !" 

"Duzgm wena ferqın de niyo. Mal ke api 
veneno ze tene pılkeno. No vano, 

-S ıma çıra he ni pılkene? Kureso Kurr sıma
de veciya? 

Xo çarneno ke ape xo uca ro. No zaf ser
mayino, cıra Kureso Kurr vato coku. Duse Kemeri 
ro remeno. Mal kuyno ni dıma. Ku res dıma zırçeno, 

-Buko buko mereme! tawa nebeno! Tı yi 
mali bena koti? Çıra rısqe mı bırrnena? 

Duzgm xo çarneno eve çüya xo dano ro bıze 
ro, tay e cıra vısine. W o Kemer ro son o ben o vindi." 

Na vatene de ki Kures u Duzgm eve ap u 
bıraza qal bene. 

Bava Usem ki Duzgm ra ne, piye Duzgmi 
ra Sa Heyder vano: 

"Sultan Duzgm, Iace Sa Heyderi 
Ebe çerx u pewraz veciya merave serri 
Perda weçine cemale to biveni!"41 

Dewres Hesene Quzverani ki kılama 

heqiye de Duzgmi ra ''lace Sa Heyderi" vano. 
Hesen Efendiye Baskoye ki Kuresi ra 

"Mamude Heyranu", Duzgmi ra ki "Ewlade 
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zaf genco, çü ye dest dera sono mali. Nia ki Kemer 
de beno sırr. 

Duzgmo ke vatena Bava Dewresi de 
Eskere Evdıl Musay qırr keno, ni cıra (hasa) 
"Duzo Qırr"42 vane, no ki pore xo rısiyo, heni ro 
ke gene niyo. 

Duzgmo ke reseno Dewres Sılemani çüye 
dest de niya, rıme dest dera, sımser saneno ra. 

Mordem şikino ke nine nia wena derg kero. 
Ama sarre medecınime. 

Tavi, ma gereke naye vacime ke ma çım 
de qe jü xelat niyo, ni pero raştiye. Kulture jü mıle
ti, tarıxe jü mıleti ya ki yitiqate jü mıleti ke waxte 
xode qeyd nebi, nenusiya heni wes u war nino roca 
ewroyene nereseno. Mesela naca ra vecina. 

Bere Pir Sultani bicerime ra xo dest. 
Folkloristi, Tırkiya de eve Pir Sultani cıfete

liyay, beyite Di dayare, nusnay. Nine serro guriyay. 
Badena hasare Cl bi ke, bme name Pir Sultani de 
hirıs Pir Sultan veciya. 

Tavi no teyna Pir Sultani de nia niyo, zafi
ne de nia ro. 

Kures u Duzgme made ki heni ro. Bme na 
nam u de zaf Kuresi 'be zaf Duzgmi ra este. Ben o 
ke Ninera jü ki pi u lac biyo, coku tesire Dira 
"Xorte Kuresi" vaciyo. 

Heto bin de yitiqate mordeıni ke vuriya, ya 
ki tarıxe xode çiyo de zaf mühim bi no ki sewle xo 
dano rafikredi serr. 

Vacime Yitiqate Dersimi de tiji Wayıre 
sewl u nuriya. San u sodır verde yivadet kene, qırva
nu kene, ıniazu kene vıla. Cıra nuradu wazene, dile
gu kene. Sare Dersimi tiji ra "Mehemed" vano. No 
çıko? Tavi tesire Mehemed Mıstefaiyo. Qaraktere 
Wayıri mendo, xususete xo mendo, ama name 
vuriyo. 

Uncia yenime Kures u Duzgmi serr. 
Qarakter u xususeto ke Kures temsil keno 

zobinawo, Duzgm temsil keno zobinawo. 
Ecaba sare Dersiıni key Wayıre ke na qarak

ter u na xususet dere ninera name Kures u Duzgıni 
nay pa? Ni naıni, je name tiji qe vuriyay, ya ki nevu
ruyay? Nıka ciabe ni persu çino, ni tari dere. 

Ma çım de, Yitiqate Dersimi de caye 
Kures u Duzgmi 'be qarakter u xususete 
Wayıreniya Dine mühima. Uyo bin xora vera çımu 
dero. 

9-PESKÜFİ MALE DUZGINİYO! 
Kuresi" vano. Yitiqate Dersimi de malo pez 'be pesküfü 

Davut Sulari ki Duzgmi Sa Heyder vene- male Duzgmiyo. Duzgm ke Zargovıt ra remo amo 
no. (Qayte caye Eskere Duzgmi be!) Kemer, male Di ki koto ra dıme. Tey biyo sırr. 

Duzgm çutır aso, tene ki ni serro vınderime. Pesküfü, malo ke Duzgıni Zargovıt de çele zımısta
Duzgmo ke vatena Torne Dewres Dıli de ni de eve bırro kewe çereno, kerdo weyiye, tey 

Zargovıt de zımıstani bırr u velg keno kewe, wena Kemer de şiyo yi mali rawo. Jiargewo. Coku Dersim 
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de pesküfü kistene zaf gunawa. Kami ke pesküfü 
kişti ya ki werdi bela u qıda ra nexeleşino ra. 
Mordemune nianenu en jede bulısk dano pıro. Yinere 
nemanena. 

B-EVDIL MUSA 'BE 
DUZGINİ RA. 

Yitiqate Dersimi de Mılakate Xıraviye, 
Mılakete Gıraniye 'be Mordeme Neweşiye este. 
Ninera "Eskere Evdıl Musay" vane. 

Ni, zobiya dılxe mılaketu ra kuyne dılxe 
heywanu ki. Her beno, kutık beno, lüye bena, mor 
beno eve na dılx de ki zaf ase. Kote ra mıleti ver ke 
bıxapne bere. Coku, sande ke heywane mordemi de 
veciya vısine pe, cıra düri remene, yi dıma nesone. 

Ni ki je mordemi Wayıre zav u zeçiye. 
Ceniye xo este, doruane xo este. Dawul u zurna 
cınene veybu kene. Sandane dawul u zurnawa ke 
Eskere Evdıl Musay cınıta zafine eve xo go si hesna. 
y ane, ferqe lavatiya nine 've ye mordem u jüvini ra 
çina. 

Hukumdare nine Evdıl Musawo. Ni qe jü 
xıraviye Myizna Evdıl Musay nekene. Emır, Yira 
cene. V ane, Evdıl Musa "Qumandane" mılaketune 
xıravınuno, "Seresker"e dinuno. 

Naca, yitiqate made dualizm vecino ra raa 
ma serr. Evdıl Musa 'be Eskere Evdıl Musay xıra
viye, Duzgıu 'be Eskere Duzgmi xeriye temsil kene. 
Jüvini de dane pero. 

Eke heni ro, kıtave ke Tırkki de veeiye Evdıl 
Musay serro çı nusnene? Kamo no Evdıl Musa? 

Kıtavi vane, Evdıl Musa (Abdal Musa 
Sultan), 650 sere nayera raveri Anadotiye de emre 
xo viarno ra. Mezela xo Antalya, Elmalı, Tekke 
Ksyü dera. Ama wena cawune binu de ki mezele xo 
yene diyaene. Mezela Antalya en jede cene çıınu ver, 
ouman kene ke na raştiya. 
o Evdıl Musay serro kıtavu de qale kırametu 
'be mevzuatu yene vatene. Çı esto ke kıtavu de zaf çi 
nenusiyo, dewre Evdıl Musay tari de mendo. 

Bektaşiyu des u dı postu ra jü ki do Evdıl 
Musay. 

Ma va, Evdd Musa 650 sere naera raveri 
emre xo viarno ra. Tavi mordem ke qayte Yitiqate 
Dersimi bi, düalizme yitiqate ma wena zaf xori de 
sona. Dualizme yitiqate ma teyna mavene Duzgmi 
'be Evdıl Musay de niyo. No wena zaf hirawo. 
Vacin1e Wayıre Mali de ki xer u xıravın esto. No 
yitiqate ses sey, hawt sey sere niyo. Ama, Evdıl 
Musa na seru de amo yitiqate made ca gureto. 
Yitiqate Dersimi sere xıraviye, tariye do Di. Çıra? 

Ma destte delil çino, ama ma na misalune 
ceri ra heni vecenime ke Evdıl Musay Dersimıcu re 
zulımo gıran kerdo. Nia ke mebiyene Evdıl Musay 
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çıra biare mılakete xıravme, mılakete neweşiye, 
mılakete gıraniye ke worte çhari de tek jü çı me xo 
esto, sare Dersimi re zulım kene Qumandane nine 
kere? Nine ki yitiqate xode name Serre Xıraviye 
vurno, hurendiya dide endi name Evdıl Musay vato. 
Tavi no hatanna roca ewroene ki amo. 

Made çutır ke tesire yitiqate xora "Tiji" ra 
"Mehemed" vato, Evdd Musa de ki mordem şikino 
ke qale qeyde nianeni bo. Qaraktero ke Wo temsil 
keno, Yira ra veri xora Yitiqate Dersimi de biyo. Eve 
Di, name ni qarakteri vuruyo, bare xo biyo gıran. 

Xora yitiqate mordemi bo, kultıre mordemi 
bo koti ra ke onciyo amo çiye ke xora kerdo vindi, 
çiye ki uca ra gureto eve na qeyde amo reşto bere 
peyeni. Evdıl Musa ki eve na qeyde, istasyone de 
rıişto trena yitiqate ma. 

Tavi ke Dersımıci yitiqate xo eve Evdıl 

Musay ane. Ama cıra vısıne pe, ceneqine we. Coku, 
kam domanune xo erzeno pesa Evdıl Musay tey 
kewrayeni gire dano, kam cıre qırvane keno, karnı ki 
raa Dide loqme dan o ke nejdiye din e mebo. 
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Mada duwa u recay ke kene cerene Evdıl 
Musay vero ki. Wazene ke wo eskere xo yine ser 
merusno, yinere xıraviye mekero. Miaz ke pocene, 
qırvane ke kene jü qede ki Evdıl Musay re dane. 
Duway kene vane, 

-Loqme Evdıl Musay bo, Mro berge çetıni 
ver sano! 

-Evdıl Musa eskere xo ma ser meerzo, mara 
düri bicero berzo! 

-Evdıl Musa! Tı eskere xo mara düri bere, 
ınare xıraviye rnekerel 

Yitiqate made, Qırvana Evdıl Musay 
çina. Ama jüyo ke wazeno ki xore Evdıl Musay re 
qırvane keno. Qırvana Evdıl Musay gereke tari de 
bıkere, roşti de nebena. Yitiqate Dersimi de 
Eskere Evdıl Musay tari de fetelino coku. 

Gege Eskere Evdıl Musay nia emre Dira 
vecino ki. Taye ki vane ke Mılakete Xıravme ke 
peroc feteline eskereni ra reme. Coku emre Evdıl 
Musay neane hurendi, teyna pesewe nefeteline. 

Made eve name Evdıl Musay zawtu ki dane. 
Taye niare: 

(Hazıru ra düri bo!) 
-Qejeriya Evdıl Musay to sano! 
-Xiştika Evdıl Musay vere velıke (vere 

kaleke, cigere ... ) to sano! 
-Evdıl Musa sımara kuyo sala aze sıma 

bıbırrno! 

Nıka ki perodayise Duzgmi- Eskere 
Duzgmi 'be Evdıl Musa- Eskere Evdıl Musay 
serro taye misalu bıderime. Ni, vatene Kuresune. 
Coku ma naca de danime. Yitiqate Dersimi de caye 
Evdıl Musay wena zaf hirawo. Evdıl Musay serro 
wena zaf vateni este. Ma newazenime ke nine peru-
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ne jü raye de bıderime, yane mevzuate xora düri 
me.kuyme. 

1-EVDIL MUSA TARİYO. 
Ma cor va ke Evdıl Musa tariyo, Eskere Di 

tari de fetelino. Coku Dersim de xızmeta Di tari de 
venene. 

W ena ke me peradayisi serro misali nede, 
veren de tari serro qal ra kerime. 

Naca de jü misal Ape Mıstefay ra bıderime: 
"Qırdım de mordeme, vere çevere xode 

ceme sodıri de jü mori veneno. No pereno, kemera ke 
.kuyna dest ni ver ceno xıle na mori keno. Mor beno 
dırvetın, ama remeno beno ra vindi. 

Eke beno sand, beno tari dı aspari yene vere 
çevere ni. Ni, Eskere Evdıl Musay biye. V ane, 

-To ewro qusıre kerdo! Ma to benime, 
Sultan gere to veneno. 

Ni cene sone, vecene huzıre Evdıl Musay. 
No, mordemi ra vano, 

Vano, 

-To ewro qusıro de gıran kerd! 
Morrnek fikirino, ama tawa ni viri nino. 

-Mı qe tawa nekerdo! 
Evdıl Musa vano, 
-To yi mori ra çı waşt? 
Vano, 
-Peroc bi. Mor ke vere çei de mıde veciya, ez 

vısiyane pe coku kemere eşte cı! 
Sultan, eskere xora vano, 
-Ş ere venga di de bero! 
Xevere dane cı. Morrnek qayt beno ke dot ra 

eskere lengeno yeno. Moro ke yi kemere eşta cı no 
esker biyo. Peroc dılxe ınori de feteliyo. 

Evdıl Musa vano, 
-Mı sımara çand rey va ke peroc mefete

liye, pesewe bıfeteliye. To go s ro nu neno şiya peroc 
feteliya. Qusıre ni monneki çino. Qusır, qusıre tüyo! 

Emır keno nejdiye mormeki nebene, bene çe 
de un cia caverdane." 

2-EVDIL MUSA ESKERE XO DANO ARE 
ERZENO DERSİMİ SERR! 

Bava Dewresi mara va ke, 
"Almeliya Civice lewe Qargma Tırku 

dera. Dayerne Almeliya Civiçe de dewe esta. Nayera 
'Çawusek' vane, 'Dewa Pile' ki yena vatene. 
Çawusek yen o pe Bızani 'be Sengula do yeme koy. 

Çawusek ra Kırmance de ma bene esker, 
ben e Yemen. No hawt seri Yemen de esker man e
no. Nia dano ke eskeriye neqedina, roce eskeriye ra 
remeno. Kuyno ra raye ke bero çe. 

No san u sodır nevana yeno. Endi çand roci 
ke yeno zaf beno vesan. Tawa ke neveneno vase 
yabani weno, eve wo hal raye ceno. Hete ra ki zaf 
beno tesan. Axwe neveneno, tesaniye ni kena persan. 
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Jü lüye kuyna ra ni ver, no lüye dıma sono. 
Lüye ver no dıma, ni bena vecena koye ser. 

Qayt beno ke raşte doyeıne koy de xeyımi zafe. Eke 
xeyıınu veneno zaf beno sa, xo xode vano 'Nıka 
ninede axwe gerek e b ıbo.' 

No, doyeme koy de sono lewe ni xeyımu. 
Qayt beno ke xeyımu de mordeme ke este, worteE 
çhari de tek jü çıme xo esto. Eke tek jü çım worte 
çhari dero, bedene nine ki qe neşiyo ra mordemi. 
No vısino pe, tene kuyno tepey. 

Mordeme xeyımu ni venene vane, 
-Beni Adem! Tepey mebe! Tı koti ra ama 

yitka? 
Vano, 
-Ez berdan e esker. Mı hawt seri Yemen de 

eskeriye kerde. Qayt biyune ke eskeriye nexeleşina 
reınane. Zaf biyune tesan, xore eve axwe feteliyan e. 
Jü lüye kote ra mı ver, mı raa xo sas kerde naca de 
veciyane. 

Ni vane, 
-Ma to benime lewe Sereskere ma! 
Sereskere nine ki Evdıl Musawo. Ni, na 

morıneki cene worteExeyımu ra sone sone sone, 
yene vere jü xeyıma keske de vındene. Na xeyıma 
keske de Evdıl Musa vmetayewo. Sone zerre, yi 
Sultani ra vane ke, 
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-Jü Beni Adem amo yitka! 
Evdıl Musa nira pers keno, gos nano ra 

ciabe ni ser, vano, 
-Nejdiye ni mebe! Bere qayte ni kere. Cıre 

xızmete bıkere, tawaye xo kemi mebo! 
No berbeno, vıroşiye hardi beno vano, 
-Mı bırusne memleket! Se beno yi Sultani ra 

vace ını bırusno memleket! 
Sultan vano, 
-Lerze meke! Zamane xo ke amesona mem-

leket. 
Dano cı, ni peyser bene qayte cı kene. 

Zamane ınaneno, vane, 
-Esker bero peser! 
Xebere dane ni vane, 
-Ma sonime memlekete to! To xode beni

me, tedarıke xo bivene. 
No zaf ben o sa. Ane astore dane ni, kuhke 

nane ra ni sarre serr. Kulık, ni keno vindi, no 
çımane mordemi ver de neaseno. 

Na xebere ke vecina, zivatiye kuyna ra worte 
zav u zeçe nine. Tavi cenike nine este, ma u piye nine 
'be damane nine este. No morrnek vano, 

-Ni ceniye sıma, domane sıma çıra berbene? 
Seveb çıko? 

V ane, 
-Memlekete sımade Duzo de Qırr esto, -

Mubarek Duzgmi ra vane- eskere ma ke sono uca 
no lete de eskere ma qırr keno. Sultan Duzgm 
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mara esker neverdano, coku. berbene. 

Efeneliy@ mı ke tı M! Kulıle nane ra ni sarre, 
kene aspar cene yene meınlekete ma. 

Ni ane bıne Dewa Pile. Esker zaf sıxlet 
beno. Bene lewe Evdıl Musay. 

No vano, 
-Meterse! Ma, tı arda yitka. Tawa tore nebe

no. Kuhke xo yitka weda, so çe. Ama, nebo ke b çe 
de qale ma bıkere. Dı roci çe de vınde, roca bireine 
be yitka na kulıke xo bice. Ez esker rusnenu, astore 
to rusnenu nisena cı tey yena lewe ma. Wora dıme 
ma dı-hire roci ke menelime, to caverdanime sonime 
memlekete xo. 

Evdıl Musa ni caverdano, eskere xo ceno 
son o. 

Evdıl Musa ke eskere xo ceno sono, no, 
kulıko ke yine no ra ni sarre serr xo sarre ra veceno, 
zerre bırri de dano we sono çe. 

Çe de ni ke venene şin u şiwan kuyno worte 
sare çei, hete ra berbene, kurrene hetera ki zaf bene 
sa. Mordemo ke endi qe yinam nekene ke weso, 
veciyo amo çe. Ni, gay ane ke vere lıngane nide qır
vane kere, no neverdano vano, 

-Gay sarre mebırrne! 
V ane, 
-Sev eb'? 
Vano, 
-Raa de mı esta. Roca bireine sonu. Eke 

anıane qırvana xo keniıne! 
Ni qırvane nekene. 
Ben o roca bireine no son o bırr. Kulıke xo ke 

koti do we uca ra veceno, nano ra xo sarre serr.Esker 
'be astori ra yene. No niseno cı sone resene Eskere 
Evdıl Mu say. Ni pero pia Gawrinciya Lo lu, 
Pelegoze 'be dewane yi heti serro sone. 

Dewane na h eti de domani zaf ben e newes. 
Eskere Evdıl Mu.say kuyno ra ni domanu, na 
dewu. de zaf doman kiseno. 

Esker sono dewe, niııe çeu ra kene bare. No 
'be taine ra gınene jü çe ro. Ni sone wo çe de aldani 
sero nisene ro. Ni sare çei venene, sare çei nine 
neveneno. Eskere Evdıl Mu.say xora mılakete, mor
ınekı ki kulık noro sarre wo ki coku neaseno. 

Na çe de ki domane beno. No ki zaf biyo 
newes. Ni, aldani serro nisene ro ke sare çei ke şi 
hewn ra; layeki xiştike ver sane bikise. Na çe ki, 
tek jü lace xo beno. Pi venga bavay dano, lace xore 
qırvane keno. 

Bavae yeno dewe. No ke qırvana xo keno, 
nafa ki sande çe nide venga Heqi dane. Cemat zaf 
herey xeleşino. Herkes sono çe xo. Mormek 'be 
eskeri ra ki aldani sero eve nine pine. Piy u maa lay
eki çıla saynene kuyne cıle. Cıle de yeno piye layeki 
vir, ceniya xora vano ke, 

-Ere! Na veybıka ke kaleka ma dera 
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domanu newesa. To, tawa raa Heqi de loqme 
daere berd neberd? 

Cenike vana, 
-Wax!... Mı xo vira kerd neberd. 
Ma vano, 
-Çı çe de esto? 
V~a, 

-Qe goşt çe de nemend, jü zerriya şiae 

mendal 
De vano, 
-Herbi!. .. 
Cenike çıla fınara cı. Ana adır kena hira. 

Zerriya şiae qılasnena ra, sole sanena cı pocena. 
Kena worte nuni cena bena veybıke re. Sona vere 
çeveri ke veybıke wena ra nekota. Çever dana pıro, 
veybıke veeina vana, 

-Naçıki, naçıki! Heqi ra aseno ke çıme mı 
çeveri ra peqay ke ha nıka mıre loqme ane, ha deqe
na ane. Suneli ra biyo çıme mı çeveri dere! Ez coku 
ra nekotane. 

Veybıke nia kena eskera, duway kena vana, 
-Cenabi Heq loqme sıma qebul kero! 

Berge çetini ver sano! Yi aze sııma hüzürhürme-
. ı .. 
tıya xo sano. 
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Cenike cerena yena çe, sona cıla xode mere-
dina ra. Merde vano, 

-To da neda? 
V ana, 
-Da cı amane. Çııne veybıke çever de biye. 

Cenike zaf duway kerd! 
Nia pede tawo ke şere hewn ra sıngais u tın

gaise astoru kuyno dewe. Ni xıle xo bene, çıla fine 
ra cı. Qayt bene ke venge smgene, tıngene yeno 
astori hirene ama neasene. Venge berbene, çike
ne, vaz dayene kuyno te. 

Y oxro k e loqmewo k e ni ne do veybıke, wo 
loqme qevul biyo. Am o comerdiye. Duwa veybıke 
verda, Duzgmi eskere xo gu.reto eşto 

EskereEEvdıl Musay ser. 
Sevetane loqme dayera Eskere Duzgmi 

reseno cı, nane ra Eskere Evdıl Musay dıma nine 
qırr kene, pernene ane pe Pırde Kotıre ke lete de 
eskere eline nemendo. Lace yi mormeki xelesnene ra. 

Maaa!. .. Zaf qırr keno mubarak Duzgm! Nia 
Evdıl Musay ra esker neverdano! Coku, wo morıne
ko ke Çawusek ra xode fetelnene yira vane ke, 

-Daıze de sıma esto koka eskere ma ano! 
Ma zafeteni naca ra sonime, uca ra wes nenime. 
Eskere Duzgmi ma qırr keno qedeneno! 

Eskere Evdıl Musay damişe Eskere 
Duzgmi nebeno. Duzgm yine keno pak. 

Eskere Evdıl Musay ke mıreno beno kose
ve dari. Dar k e. veseno ben o ko mı ro şia, yira 
'koseve' vane. Tefera koti ke koseve di wo Eskere 
Evdıl Musaiyo. 
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W are 
Ni ke yene pe Pırde Kotıre, Evdıl Musa nia 

dana ke eskere xora hire de jü nemendo. Ni morme
ki bene Çawusek de verdane ra, yi teknene sone. 

No yeno çe wena qırvana xo keno." 
Bava Dewresi ke na vatene xelesne, peyde 

vake, 
"Eskere Duzgmi ke mebo Evdıl Musa koka 

mıleti ana. Coku, Eskere Duzgmi ra 'Dısmene Hal 
u Qotıki' vane. Wo dısmene mılaketano. Eskere 
Evdıl Musay Duzgmi ra tersen o, co ku zaf ra ne be
no. 

Eskere Evdıl Musay veren de her sere 
amene. Domanu ke sureki vetene, made vatene 
'Eskere Evdıl Musay amo', duway kerdene 
vatene 'Ya Cenabi Heq bere comerdiye!' 'Ya 
Aspare Astore Qıri, ya Dısmene Hal u Qotıki tı 
ma rese!" 

Bava Dewres ke vınet, Ceniye Di va, 
"Bavay Gewrıke de venga Heqi da, tewte 

xode va ke, 
-Ya Xızır, ya Duzgm! TabureEesker ame 

verd, tabura Evdıl Musay biye! 
Cemati va, 
-Ya XIZir, ya Duzgm tı haware made 

herey mekuye!" 

3-DEWRES SILAMAN 'BE 
ESKERE EVDIL MUSAY RA. 

Mordem ke qayte Kuresune Qızılbeli beno, 
Eskere Evdıl Musay çım de Kırmanc u Kuresıc 
jüyo ama ni en jede Kuresu re zulm kene, xıraviye 
kene. Eke pe bışikiye koka Kuresu ane. Kuresu 'be 
Eskere Evdıl Musay zaf do pera, juvini ra mordemi 
kiste, xer 'be juvini nekerdo. 

Bava Rızae Garşiye vano ke, 
"Mordeme Neweşiye 'be Gıraniye ra 

Qızılbel de zaf zugır kene. Ni, Eskere Evdıl 
Musaye. Evdıl Musa Eskere xo Qızılbel ra newon
ceno. 

Dewres Silernan bıraane xora vano, 
-Lawo hasare xo vındere! Nebo ke sıma fu

send yine de. Sone koti destesıma thal mebo. Hega 
de ke gurine, axwe dane ki huye xo xora düri 
ro men e. 

Name bırae qıci "Mamudxan" beno. No 
hega axwe dana, huye xo mera xo uca caverdano 
yeno çe ke pize xo mırd kero. 

Mordeme Neweşiye va anero cı kuyne zerre 
cene nira. Mamudxan, huskerıka ke xo dest dera 
ceno kuyno pa, yinera jü kiseno. Huskerıke nira 
bena pan u puçe. Esker sıxlet beno Mamudxan xo 
nine des ra nexelesneno ra. Ni ki Mamudxani 
k isen e. 

Bıray qayt bene ke zaf biye xıravıne Eskere 
Evdıl Musay zaf zor dano nine, ni bar kene sone 
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çengelane Bağıre, uca xeyımane xo nane ro. 
Dewres Silernan ninera vano, 
-Bırayene! xore bıtekne şere. Wulle ez yitka 

xore manenu. Xora hatan ke adıre mı nevesa, bızane 
ke mordemu wena hukımdare. Sata ke sıma di ke 
adıre veseno, bızane ke ını mordeme neweşiye de 
bıne xoro. Sıma endi xeyımane xo bıqılayne ra bere 
Qızılbel. 

Dewres Silernan yeno çala Qızılbeli de xey
ima xo nano ro, uca vındeno. No maneno ama 
Wayıre xora zaf herediyo. Zerre xo cıra zaf 
şikiyo. Qe venga Wayıri nedano. V ana, 
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-Ni çıke To verde yaxe m? Eke Wayıreni 
kena nine mara düri fiye! Tı mara çı wazena? 

Xore Wayıre xora nazu keno. 
Roce, çena Dewres Sılemani axıle de mali 

verde bena. han de qayt bena ke Eskere Evdıl Mu say 
kat axıle çever kerd ra, mal sana ko. Çeneke kuyna 
nine dıma. Ni heni kene ke Dewres Sılemani bonce 
ko bikise. 

Çeneke 'be ninura jüvini zaf fetelnene, çer
exnene waxto ke endi perese, na qayt bena ke 
Aspare Astore Kimeti dot ra veciya. Aspari rım 
bırrno ra worte gosane astori. Dotra heni yeno ke 
bulişkino. No, saneno worte nine jüvini ra bırrne ra, 
nano ra Eskere Evdıl Musay dıme saneno xo ver 
ben o. Taye ke maneno veeina yeno. Çeneke ra vano, 

-Çena mı tı mı nas kena? 
Na vana, 
-Ne! 
Aspari vato, 
-Ez cede piye to Sultan Duzgmane. Yi piye 

to çıra çan rociyo ke yinat kerdo qe venga mı 
nedano? 

No, harmane xo semerneno we, dırvetane xo 
musneno çeneke vano, 

-Qaye, mı hunde ke harme xo eşte sıma 
ver kote çı hal! Ni dırvete harme mı pero ye 
Eskere Evdıl Musaye. Yi herç ke amene sıma ro 
de, mı harme xo eştene ver. Ni dırveti pero uçka 
ra gureti. Uncia ki piye to mıra heredino? So piye 
xora vace, mı yi day tobe kerdene. Endi xeyımane 
xo raqılayne ra bere çe. 

Dewres Silernan adır keno we bıraye xo 
yene çe." 

4-DEWRES KEKIL 'BE 
ESKERE EVDIL MUSA Y RA. 

Qızılbel de teyna Dewres Sılemani 'be 
bıraune xora Eskere Evdıl Musay de nedo pera, yira' 
dıme ki wena çand rey no mevzuat biyo. Ninede ki 
serre rındiye ge Xızıro, ge Kureso, ge Duzgmo. 

Bava Rızay mare misalena qesey kerd va ke, 
"Dewres Kekıl sono are Axverani xore 

ardu reno ra. Herkes ardane xo reno ra oncino sona. 
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Sıra ke yenani endi arede kes nemaneno. Avsanci ki 
veciyo tefer. 

Mılaket zaf biyo. Qe kesi xo nine dest ra 
nexelesno ra. Ewlade Resuli de yane Kuresu de ki 
ni zaf zıt biye. Seke dısmeni kuyne te heni mavene 
nine çine biyo. Keke Dewres Usıvi43 ke arede teyna 
maneno xore venga Heqi dano. Ta ye ke maneno qayt 
keno ke mordemane neweşiye dorme ro ary gureto, 
zıng zıng dane çever ro. 

Dewres Kekıl yeno ra xo serr kılame de 
venga Wayıri dano vano, 

'Çııne mıno Mekane tode 
Dal u budax44 ro mı bırriyo 
se beno aspar be reye yimdat Keke xode 
V an o, Keko veng de veng de 
Asparo Yaxız45 veciyo bero 
pertav berzo Kemero Deng de 
Cedde mı Sultan Duzgmo kafiran d e 

ceng de!' 

Vırade Dere Paçıke de jü nisan ronayiyo, 
kemere gırsi ronayiye. Asparo Yaxız pertav erzeno 
uca, reseno Dewres Kekili, nano ra Eskere Evdıl 
Musay dıma her pırtıke nano ra caye." 

5-SEY QAJİ 'BE 
ESKERE E VD IL MUSA Y RA 

Sey Qaji46 (erra "Dewres Qaji"i ki vane) 
çımu ra sefil biyo. Roce ni cene bene Koma Çha
reku. Sey Qaji naca cem gire dano, cemat keno, 
venga Heqi dano. 

Nezo sewe çığas sona, wena cemo cemato, 
Eskere Evdıl Musay erzeno nine serr. Hayleme 
kuyno kar, beno qubırti. Sey Qaji yaxe Wayıri 
neverdano ra, Xorte Kuresi resneno xo, ceno 
verve elinede yi rusneno. Eskere Evdıl Musay be 
Xorte Kuresi ra dane pero. Xorte Kuresi nine 
pızıkneno nano ra kowu. 

6-DEWRES DIL 'BE 
ESKERE EVDIL MUSA Y RA 

Dewres Dil Mazra Lolu de cem gire dano. 
Thamur dest dero kılame heqiye vano. Xaftıla jü 
kuyno zerre, vano, 

-Zerre dewe de jü hermeta fıstane sıpiye 
fetelinal 

Dewres Dıl zano ke a hermete Mordema 
Neweşiya, Eskere Evdıl Musay rawa, kota wo dılx 
ke kes hasare cı mebo. 

Jüye ki ama zerre de, cawo ke venga Heqi 
dane pe çeveri de xo dowe. Dewres Dıl hasare naye 
beno. No se ke dosega xo serra vazeno ra ke a bine 
dıma no, nawa ke pe çeveri de xo dowe gaze bena 
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serreham1e Dewres Dıli ro. Dewres Dıl nano ra 
nine dıme, vano, 

-Sıma heni zane·ke ez Eskere Evdıl Musay 
'be Weriya Kuresi teserra cera nekenu! 

Weriya Kuresi resena cı, nine sanena xo 
ver dewe ra fina düri. 

Dewres Dıl emre xode tek yitka dosega xo 
qedeneno. Y ane cem ke gire da uşto ra dosega xora 
bıniyo ra. Wo naca de weşiya khalıke xora veciyo. 
Dewres Sıleman nejdiye 400 serre naye ra raveri 
amo Qızılbel. Khalıke Kuresune Qızılbeliyo. Yi ke 
aze xore weşiye xo kerde, jü ki vato ke, 

-Sıma ke venga Heqi da dosega xo meqe
dene! Key ke sıma venga Heqi da qedena wena 
dosega xo serra urze ra! 

Dewres Dıl yitka beno newes, heşte gıneno 
cıle ro. Mordema Neweşi ya ke xo sanena pe çeveri, 
gaz bena sarreharme Dewres Ddi ro rıvate gaze day-
era. 

C-PEYNİYE. 
Çığa ke ·destebera ma anıe, ma Yitiqate 

Dersimi de caye Duzgmi ard ra tiji ver. Çutır ke 
Sıma ki na nuste ra vecene, mordem neşikino ke 
yitiqate sare Dersimi Anadaliye de zobina yitiqate jü 
mıleti de tever sano. 

Ama xo vira mekerime ke sare Dersimi 
asmen ra neanıo. y ane qe mordem mefikiriyo ke, 
dina de yitiqate kesi neşiyo ra Yitiqate Dersimi. No 
fikro de xelato. Mılete na dina çığas ke jüvin de yir
tibare xo biyo hunde ki jüvin ra her çi, tavike yitiqat 
u kulturira ki hem gureto, hem do. 

Ma wazenime ke naca de eve yitiqate mılete 
Qalaşi Sımare jü misal bıderime: 

Mılete Qalaşi; zıme Pakistani de, nejdiye 
sindare Afganistani de Kowune Hindukuşi serro 
xore mekan gureto. Yitiqate ninede Wayıri zafe. 
Coku Mıslımane dorme nine sevete yitiqate ninera 
mılete Qalaşi ra "Kafir", harde nine ra ki 
"Kafiristan" vane. 

Tavi yitiqate sare Dersim 'be ye sare Qalaşi 
jü niyo, ama ca 'be ca sono ra jüvini. Vacime jü 
W ayıre xo esto ke; no je Xızıre Dersimi, je Duzgme 
Dersimi Asparo. 

Name ni "Balumain"o. "Balumain", 
Wayıre Ber u Bereketiye (Alın: Gott der 
Fruchtbarkeit); bereket, deste ni verde ro. No, 
Aspare Astore de hewliyo. 

Taye Jiarune sare Qalaşi pey de Astore 
"Balumain"i esto. Lınga Astore Di kemer de ke 
diya, kemer; nezo koti ke diya uçka kerdo Jiare. 
Nacawu serro qırvanu kene. Dersim de çand Jiarune 
ma pey de lınga Astore Qıri esta qe nina hesav. 

Hem Yitiqate Dersimi de, hemıki yitiqate 
sare Qalaşi de caye Astoru wena zaf hewlo. Dersim 
de teyna Xızır 'be Duzgmi ra Aspar niye, Wayıre 
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Jiar u Diaru ki Aspare, Evdıl Musa 'be Eskere xora 
ki Asparo. Yitiqate sare Qalaşi de ki wena Wayıre 
Aspari zafe. 

Çutır ke Yitiqate Dersime de Xızır, Asma 
Xızıri de çhar heşti vecino meymaııiye, yitiqate sare 
Qalaşi de ki "Balumain" asma Gaxandi de dase 
roci vecino meymaniye. Sare Dersimi na gite xora 
"Roce Xızıri" vano, sare Qalaşi ki na gite xora 
"Şomoz" vano. "Balumain"i re qırvanu kene, 
miazu pocene, duwa u reca kene, xo erzene vere lm
gune Astore Di ver, cıra mıradu wazene, dilegu 
leene. 

Dersim de Kuresu çım de kılame heqiye ki yi 
vane jiargeye, her waxt nevacine, her ca de nevacine; 
qeydo de nianen sare Qalaşi de ki esto. 

Sare Qalaşi ki gite "Şomoz"i de, yane 
"Balumain" ke ame meymaııiya dine kılama de 
heqiye vane, cerene Di vero. Na kılame jiargewa, 
teyna "Şomoz" de "Balumain"i re vacina. 
"Şomoz" ke verd nevacina. 

Cor ma qal kerd, Yitiqate Dersimi de malo 
pez 'be pesküfü male Duzgmiyo, coku jiargewo. 
Yitiqato de nianen sare Qalaşi de ki esto. Malo pez 
(Tr. Dağkeçisi) sare Qalaşi de ki jiargewo. 
Yirtibate ni ki "Balumain"i de esto. 

Yitiqate sare Qalaşi de Wayıri zafe. Jiare 
W ayıru ki este. Çutır ke Dersim de dısmeni son e 
Jiaru de yene were, sare Qalaşi de ki adeto de nianen 
esto. 
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heni reseno tenga Dersiınıcu.47 
Dersim koti ro, Bindikuş koti ro? Teyna 

sare Qalaşi ne, Hindukuş de wena yitiqatune mıle
tune binu de ki je nine Yitiqate Dersimi ra zaf çi 
venenime. 

Teyna Hindukuş de ne, Hindistani de ki 
venenime. Vacime, Wayıre ke Aspare eve seneta 
moderni ra heykele nine bile vırajiye. Kıtavu de 
resme nine este. 

Tavi Yitiqate Dersimi 'be yitiqate sare 
Qalaşi çutır ke ma va jü niyo. Manine tever nesane
nime. No mevzuata de zaf hirawo, kare na nusti ki 
niyo. Ama na misalune cori de Id sono ra jüvini. No 
ma çım de zaf enteresanto. 

Çıra? Ciave na persi gerelee bıdiyo. Eke heni 
ro mordem gerelee ni serro gıno, seveve ni ero cı bıfe
teliyo. Ma eve misale sare Qalaşi waşt ke diqate 
wendoğu boncime nacay serr. 

Teyna yitiqat niyo, zone na ınıntıqa ki 
mühime. V acime, zone esto ke cıra "Dam eli" vane. 
Uncia zono de bin esto ke cıra "Dumaki" vane. 
Beno ke ni neşiye ro zone Dersimi. Ama name nine 
sono ra cı. Name zone Dersimi ra jü ki "Dımıli"yo. 
Eceba name ni zonu yine serro teyna seveta zone 
dinera mendo, ya ki yitiqate dineki role de xo esto? 

Kok u bıngele Yitiqate Dersimi zaf xori 
dero. Sare Dersimi no teyna xora yemis nekerdo. 
Beni, dı kırarneti nearde telewe teyna eve nine 
yitiqate xo neardo. Sisteme de xo esto. No, Dersim 

Yitiqate ninede Wayıre Mali ki esto. Çutır de ke çıko, Hindukuş de ki uyo. 
ke ma hete veri. de va, Yitiqate Dersimi de ki Yitiqate Dersimi serro tesire yitiqate 
Wayıre Mali esto. Vatene ke Wayıre Mali serro Zerduşteni senıko. Mordemike yitiqate xo nas kerd 
vacine, mendere vatena ke made Duzgm çele zımı- naye daha rınd keno ra xo çım ra. Xomılete Kurdu 
stani de mal çereneno na vatene (Na nuste de qayte Yitiqate Dersimi berd soyna Zerduşteni, va ke 
çıme "Duzgm Çıke Kuresiyo?" be). Yitiqate Dersimi Zerduşteni ra veciyo. Eve na fikir 

Jü ki her çMe jü Wayır çino; çeu perune re yine zaf jiyan da yitiqate ma. Wena ki tesire na fikiri 
jü Wayıre esta. Name Wayıra Çei "Ceztag"a (Alın: nedariyo we. Entellektüle ma, gence ma bıneşiyana 
Gott der Fanıilie und des Hauses). fikir dere. 

Teyna hete yitiqati ra ne, ca 'be ca hete lava- Tavi ke sare Dersimi Elewiyo. Xızıre xo, 
tiya sosyali ra ki sare Qelaşi sono ra sare Dersimi. Kurese xo, Dnzgme xo 'be wena çığa ke yitiqate xo 
Vacime, niye ke zewecine eke hawt khalike xo este xode arde Elewiyeni. 
sam te xo pey wena şi kin e k e bızeweciye. Y ane no Anadotiye hem hete ınıletu ra, hem he te 
lace xaliyo, na çena apiya ... ni jüvin de nezewecine. yitiqatu ra, heını ki hete kulturu ra reng 'be renga. 

Dersim de ki niye lee jüvin de bene mısayıv, Tavi lee no sewle xo dano ra Elewiyeni serro ki. 
ya ki leewrayeni gire dane ninera teyna yiye ke hawt Herkes xora çiye ano keno Elewiyeni. Elewiyeni eve 
khalıku sanene xo pey yi şikine ke bızeweciye. Mara nine bena dewleti, bena rengın. Duzgmı ki Yitiqate 
heni aseno ke no zagone ma lavatiya sosyali de çığa Dersimi ra jü rengo, xo dano ra Elewiyeni serr. 
ke vuriyo, yitiqat de caye xora nebiyo. Elewiye lee Serve yitiqate xora, qedere sare Dersiıni ki 
Tırkki, ya ki Kırdas ki qesey kene ninede şarte hawt tene şiyo ra qedere sare Qalaşi. Çutır ke 
khalıku çino. Mıslımanune dorme dine, yinera "Kafir" vane; taye 

Teyna sare Qalaşi ne, uncia na mıntıqa de, Mıslımane dorme Dersimi ki sare Dersimi ra beni 
Kafiristano Verroci de yitiqate jü mılete bini de "Qızılbaş" vane. Nine çım de Dersimi ki 
wayıre xo "Mara"(naıne wayıriyo) gege ben o teyre, "Kafiristan"e Elewiyune Anadoliyewo. Y ane na 
reseno tenga nine. Xo vira rnekerime ke Yitiqate qesa "Qızılbaş"i yine çım de -hasa- je qesa "Kafir"i 
Dersimi de ki Duzgm beno Heliyo Çhal, gege ki vacina. Coku taye yobazi Qızılbaşu dest ra newene, 
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nesımene. 

Tavi na qesa teyna sare Dersimi ra nevacina. 
Karnci zon qesey kene bıkere, na qesa Elewiyune 
Anadaiye re pera pia eve bare "Kafir"i vacina. Xora 
nine, yane Elewiyune Anadaliye mordem neşikino 
ke jüvini ra rabırrno. Sare Dersimi, yitiqat her çi ra 
raveri gureto. Coku qe Tırkki qesey bıkere qe 
Kırdaski, qe Zazaki qesey bıkere qe Erevki mavene 
Elewiyu de dosteniya ke nine gureta, tariğ de pençe 
eşto çand sey sere. Ma gereke na dosteni bısevknime, 
bıramime, raveri berime. Hem Elewiyeni, henu mor
demeni, hemı ki bıraeni 'be jübiyena sare Anadaliye 
mara naye wazene. 

IN o nuste maverende mecuma PİRi, Sayı 6 de veciya,. 
ıpiR, Sayı 4, Yitiqate Dersimi de KURES, Munzır 
COMERD. 
3Bava Rıza (65)(1995), Garşiye ra Torııe Dewres 
Hesene Deriyo, nılca dewa de Erzıngani de maneno. 
4Aspar, naca de nam u nisane de Duzgmiyo. 
SApo İsmail bırriyo ra teqawut, Almanya de maneno, 
Kuresıc niyo. 
6Name na beyite ki ma na pa. 
1 Dal u budağ (budak), dı qese Tırkkiye, zone made 
"gılve dare" vacino, ama Tırkki de zobina baru de ki 
vacino, naca de ki zone made hurendiya "poşti" de 
vaciyo. 
SBERHEM, İsveç, Sayı 1 1-12, Dı Beyite Davud Sulari, 
Munzır COMERD, Bıra Ali vano, s. 93. 
9Bava Usen(55)(1995), Qızılbel ra Torne Dewres 
Memede Warwayiyo, nıka dewa de Qonya de maneno. 
WBERHEM, Ankara, Sayı 3, Taye Çeldiye Kılmi, 
Munzır COMERD, s. 36. 
11Bava Hesene Kolu (Hasan Eroğlu) qelve xora persan 
bi. Roce Xızıri de, roca phoncsemiye,18. Ol. 1996'de, 
Avusturya- Viyana de kniz guret, şi heqiya xo serr. 
Berd dewa Di Erzıng'an- Kani Efendi Çiftliği de dawe. 
I2BERHEM, Ankara, Sayı 6-7, Bava Hesene Kolu 
Venga Heqi Dano, Munzır COMERD, s. 91. 
13BERHEM, Ankara, Sayı 1, Yitiqate Kırman cu de 
Venga Heqi Dayene, Munzır COMERD, Bıra DERGi 
daare, s. 56. 
I4BERHEM, İsveç, Sayı 7, Urze Sdo Sodıro, Alaverdi 
vata, H. Tomecengi daare, s. 44. 
15Apo Mıstefa nıka Bursa-Kestel de maneno. 
I6HEVİ, Paris, Hejmar 1, Folklore Km·di ebe zarave 
dımdıki, Zılfi. 

!7BERHEM, Ankara, Sayı 6-7, Nustewo ke name xo 
vereno(N.n.v.) 
ISMa va ke "kimet" hete rengi ra suri serro marino, ama 
sııro de tariyo. Mavene sur u şiay de maneno. Yitiqate 
Dersimi de ke "Astoro Kimet" va Duzgm yeno ra mor
demi viri. Yane na qesa ''Kimet"i yitiqat de bare xo beno 
jede, bena name Astora Duzgmi. 
''Kimet"i ra Tırkki de "doru" vane. ''Doru" Tırkki de 
mavene "kara"y 'be "kızıl"i de maneno, coku cıra "kızii 
kahverengi" vacino. ''Kimet" zone made, "doru" ki 
Tırkki de teyna qale astoru de vane. Yan e astora kimete ra, 
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astorune kirnetura "doru at", "doru atlar" vane. Ama 
çevero ke na reng dero, ceketo ke na reng. dero ninera 
"doru kapı", "doru ceket" nevane. No qeyde zone 
made ki beni ro. 
I9BERHEM, İsveç, Sayı 11-12, (N.n.v.) 
ıonava Dewres(71)(1995), Çe Raybere Çholaxu raTome 
Dewres Hemediyo, lace Sey Mıstefayiyo, nıka dewa de 
Erzıngan i de maneno. 
ııHE;vi, Paris, Hejmar 1, (N.n.v.) 
ızBERHEM, İsveç, Sayı 10, Şaire Dersımi Bava Sey 
Qaji, M. DUZGIN, p. 62. 
23BERHEM, İsveç, Sayı 10, (N,n.v.) 
24Bava Sayder(76)(1995), Mazra Dewresi ra lace Bava 
Eylasiyo, Tome Dewres Murtezayiyo, nıka Erzıngan de 
man en o. 
2SBERHEM, Ankara, Sayı 1, (N.n.v.) 
26BERHEM, Ankara, Sayı 3, (N.n.v.) 
27BERHEM, İsveç, Sayı IO,(N.n.v.) 
28Dırnax; qesa de Tırkkiya, raşta xo "Tırnak"a. Zone 
made verve na qesa "Nemg"o. 
29Hewso ke naca de Bava Sayder qale cı beno, Qızılbel 
de Hewse Dewres Sllemaniyo. 
3DMezela Sıpiye Qırdım de jü jiara. Mezela Khaloliya. 
Khaloli re Xızır biyo meyman. Jüyo de Kılauşiawo, yane 
Kuresıc niyo. 
31Aspare Serre Qosani naca de Xızıri ra vano. Qale 
Asparu ke bi ra mordem gereke kılama heqiye de rınd 
qayt kero. Aspar, teyna Xızır niyo. Duzgım ki Asparo. 
Wayıre .iiar u Diaru ki Aspare. Kılame de ke rınd qayt 
bi wo ta w kami ra vacina veceno. 
32BERHEM, Ankara, Sayı 1, (N.n.v.) 
33BERHEM, İsveç, Sayı lO,(N.n.v.) 
34Hesen Efendiye Baskoye 1973 de şi heqiya xo serr. 
JsSey Memed(74)(1995); Çe Aliye Abbasi ra lace 
Dewres Khaliyo. Dewa Kuresu ra ame Almeliya Dere 
Balabanu. Nıka zerre Erzıngani de maneno. 
36Na qesa "Doli de Duzgmo" naca de eve bare ''Duzgmo 
ke seniya u deqa de reseno mordemi" de vaciya. 
37"Doğri" Tırkkiyo, raşte xo ''Doğru"yo. Zone made 
bare xo ''Raşti"yo. 
3SBERHEM, Ankara, Sayı 6-7, (N.n.v.) 
39Torne Dewres Dıli Bava Hesen(65) (1995), lace 
Dewres Useniyo, Kuresune Qızılbeli rawo, nıka dewa de 
Erzıngani de maneno. 
4D"Kurr", jüyo ke gose xo zaf qıçkeke yira vane. No mali 
re ki heni ro. Vacirne, nliya ke gosi qe neasene, cıra "miya 
kurre"; eke kavıro "kavıro kurr" vane. 
4IBERHEM, Ankar~, Sayı 3, (N.n.v.) 
42Jüyo ke pore xo rısiyo, yane sarre xo kel bi, keçel bi yira 
eve bare qesa "kel u keçel"i de zone made "qırr" vane. 
43Name piye Dewres Kekıli ''Dewres Usıv"o. Coku naca 
de Dewres Kekıli ra ''Keke Dewres Usıvi" vano. 
44Qayte note 7'i be. 
45 Asparo Y axız, nam u nisan e de Duzgmiyo. 
46No Sey Qaji ki çığa ke çımu ra sefilo, ama uncia no Sey 
Qajiyo Şair niyo. No, aze Kuresune Qızllbeli rao.lace 
Dewres Mısefaiyo. Bıraye Dewres Hesene Deriyo. Ape 
(dede) Dewres Dııi beno. 
47Karl Jettmar u. a., Die Religionen des Hindukusch, 
Verlag W. Kohlharrımer. 
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Haq ÇI dano xer bıdo 

Lesa mı biye gıran esmo hewn de 
Hardo dewres bın de nala 
Ro ame xağune mı 
Ez oro~iyune ra 

Vaze xer bo 
Esmu mı hewne di 
As men mı se ro bi hi ra 
Hewrune awru ho dave we 
Theyr-thure na dina u a dina 
Dorme mı guret 
Zone mı de zon da 

Vaze xer bo 
Zone mı beno gıra 
Mezge mı beno hope 
Goni zerrehele ra oneina ra 
Jiara Paçıkıne diye mı 

Gıraniya hewnu vere 
Zarre mı bi qeyim 
Awresu verda vergu dıma 

Hewn hewno 
Biyene ra neyerıo hure 
Be hewnu ki niloneina na dina 
Ez qadae hewnu bıceri 

Hewn de. m ez ge iso ni zon dan o 
Pero zonu zoneno 
Hewn de zon jil dano 
Her hakmete ki vano 
Çever beno ra pee çeveri de 

Ez hurendiya ho dero 
Jiara Paçıkıne hurendiya ho de 
A uza araq dana, ez naza 
A uza bereqina, ez naza 
Dina bıne hewni dera 

Esmu mı hewne di 
Vaze ke xer bo 
Astarey rı~iay hurendiya hora 
Hozor pıreni de reng da na dina 
Bulısk da, bereqia ra 
Ni~t paçune khanu ra 
Ni~t paçu ra 

Jiara Paçukane 

Paçi ni§t destu ra 
Lau ra pelekhu ra 
Pırenu thuruku ra 

Sımara sa vaji nezonon 
Hewno nianen neamo diyene 
Hardil ho gıran vi 
Asmene ho gıran 
Tu vana ro ont gula mıra 

Sewda yena 
H ete ra gıra gı ra 
Bıne çewres hewnu ra sewda 
ye na 
Fek giredao 
Venge ho sono zarre hora 
Heni honık 

Sewda muleçıkuna 
Barkardene yena ra mı viri 
O.ese ke muleçıku ra bi ve ra 
Eve lerze 
Je kele tencıki 

O.axi yene ra mı viri 
O.axe sou, qaxe muriyu, qaxe sokeku 
Lauka muleçıku 
Ana isoni viri 
Zelemela domonune soykheku 
Zelemele 
Heni düra düri 
Dana vatene sıngu, koreku 
Na lerza muleçıku veng dana 
phepugu 
Bervise dergusu 
Bqrkerdene ana ra mı vi ri 
Jü ki paçıku 

Paçune khanu 
Gıle Jiara Paçıkıne de 
Paçune be wayiru 

Bervise verg u miye koti vi 
tewerte 
Riye ey de he~tiriye ae 
Ri ye ae de he§ti ri ye ey 
Hegae nemezeti ca verday 
Ax u vaxe dara mojena vesaiye 
de ore~iyay ••• 
Ore~iyaene ra qefeliay 
Dı gay 
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Dı gae çarebe~i 
Vıle de nire, peniye ra hengaji 
Bırro, tırro, vıroji 

Feteliyay 
Tiji, asme gos neda feteliyay 
Feteliyaene ra qefeliyay 
Vıle de guna hegay 
Guna hegae nemezeti 
Dina ra herediyay 
Bervise miye u vergi de 
Yinu ki ca guret, ore~iyay 

Hay hay morro polat hay hay 
O.e hewn de ve 
Hurd thirake mı thereqiyay 
Muroji girede we~iya mı 
Verva na kay 
Hav hay morro polat hay hay! 

Hewno, hewno, hewno, meterse 
Gao de kamıl naleno bıne hardi de 
l<ori ra je venge astaru yeno 
venge ho 
Hurendi beli niya 
Pay no cı, verdil ra nezonoğu 
Hay hay moro polat hay hay! 
Ji:ır u diari pers kene namuna hu 
Cüav rıino cae ra 
Cüav nino cae ra 
Cüav bıdo, qul darıo 

O.ul çino cae ra 
Jiar u diari rıamurıe ho pers 
k e ne 
Heni eskera feteline hetera 
herapıski 

Bıııe hardi de hewne ho nino 
Be tersu ne~ikina bıfeteliyo lüe 
larreveri kuna 
Nalena, nalena, nalena 
Hay hay morro polat hay hay! 

N u hewno 
Nata dota neçerexnino 
Heni zarreqeyim 
Heni koka huske sero pelgo khewe 
Jiara Paçıkıne 
Ni~te ro hurendiya ho de 
Dı lee ho je dı boji 
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Sere dı qi lu de nay ve ro 
Kerd çot vıle ho 
Berve vınete je domonu 
Berve vınete 
Araq da ~eşt hozor pelgu 
Berve vınete 
Gıle azune ho de şeşt hozor lav bervav 
Berve vınete 

Vıle de guna çewres azu 
Çewres azune bemınetu 
N i meştiye k e ri~ivav ~i 
Zavi bi werte jilune be bınu 
Yinu sere berve 
Vde de murode domonune sovi 
Tholune husku ra rişivav 

Heştirive bemurodu 
He~tirive gaune hengaji 
He~tirive miv u vergu 
Dare lerze 
Tewraniye gurete 
Murojiye girede 
Heni ho ho de 
Heni bıne pakav de 
Verva tija peroji de 
V o re 
Hewne bıne hardi 
Onti sere hardi 
Çhemune na dina u a dina 
Ser de şi 

Qulo ke 40 hozor serra ae ser ro bervo 
Honde yi nu berve J i are 
Çımi bılakiyav ra, 
Çıme quli ~ve theyr u thuri 
Çıme kemer u kuçu 
Ez heni xori hewn deru 
Vorekune belekune soykkheku 
Damis neda 
Eve hozor dıdonune thuzu 
X ır av 
loav bevengena mıra 
C iranenel 
Cirane zarre jü kozik 
M ı es mu hewne di 
Hasare ho ve 
Thari çevere sıma mecero 
Honde ke ez hewn dero 
M ı de st de niyo 
Vinon oneia hewnune nianenu 

flsıv 
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Ş izefreniye 

Uwe ke bive lel 
Yane usar ke lewiya vırara harde dewreşi 
de 
M daketi tera ben e do rm e tayine de 
Phıst kene çewres hozor sevt:ınu 

Pıstune mezgi de wederdayiye ni sevtani 
Tae xapine mdaketuna hora 
Gınene rau 

He he he, phıto, he he he! 
Ray tera bene sere cemedi de 
Reçi tera bene 
Welaği tera bene 
Welaği kune tewerte 
Gındelike lau tera bene 
He he he, qıle, he he! 
Dendıkuna zurru koçene 

Bilane Gıreku ame telewe 
Name feteliye neyre 
Çıke welate Gıreku welate uwuno 
Uwe ke lewiye 
Pelga zarre Hermafroditu lewino 
Ame telewe, name feteliye neyre 
Şizofreniye vato erra 
Gureto na fenomen werte canoğu 

He he he, dina tariye, he he hel 
Uwe ke bereqiye 
Bomeni lewina vır:m baqıleni de 
"Mani" vane cıra Gıreki 

Kune tewt hozor mirçıki zarrebele de 
Qavd kuno cencu ser 
Endi we~enramıtiye niya 
Sınata 

He he he, !ele tiji, he he he! 
Zurr ~ve rast ea vurneno 
Vatena mı awa dosta delali 
Zurrune ho tene te mıne 
Tene ki zurrune mı de kay bıkere! 

flsıv 
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Pire piru şi, rest heqiya ho 

Cıra Bava Duzgın vatene. Sare Dersımi pero ey hora dest nedano. Sey Momıd 've domonune 
nas keno; homete nas kerdene. V arto ra bije hata ho ra kune ra cendermu de st. Qırkerdena 

Kanıax, hata Şevaz pero talıve dey vi. Qule haqo Pılemuriye de jü Bava Duzgın remeno, xeleşino. 
de rınd vi, sewda ho wese viye. Talıvu feteliy- Ye binu uza qır kene. Saade ye rozu Bava 
ene, beyiti vatene. Je roza ewreene yeno ra vere Duzgıni nia qesey kerdene: 
çınıune nu, eke vatene bervene. Çınıe ho male "38 de ez zewejiyae bine, laz u çene mı 
dina de çinevi. Ey raa Heqeni ramıtene. Werte bae bi. O waxt Tasniye de qereqoli ki da vi vıra
homete de mıleti pero cıre hurmet kerdene. Çıke stene. Tavi ke gerey bi vi, gere bavau, ağlem, 
hem hete ilimi ra, hemi ki hete bilinıi ra zof çi pilune aşiru bivi. Esker xafılde kot çe ma, ma pe 
zonıtene. guretime, mara pia xey le mılet re sa pe. Wax to ka 

1981 de mılet bi vi top, cıra pers kerd: ma berdime, mı piye hora vake,'bao, bıremine, 
"Piro, tı sa vana, sone asme, turlu-çesıt tiyaru sa vana?' Vake, 'çiyo hene meke,waxto ke rema, 
vırazene, sone tiji, fıkre to çıko?" oncia nane tora. Ma bene Pılemoriye, uza mor-

Vake: "Buko, her çi azeademi dero, isoni demu vineme, ma verdene ra. Ma se se kerdo ke, 
dero; Heqi ki isoni dero, zerre isoni dero. Heqi ma kısene.' " 
isoni ra gore esto. Her fıkır isoni ra vejino. Aqıle "Ma berdinıe Pılemoriye, eştime zere ke, 
ho zor kene, fendu vezene. Şi asme, son e ye binu tee, nejdiye 50-60 to lı ve ma pe gurete. Eni 
ki. Baqıldam alaturk diyo, tiyarey vıraste, radyo omıde ma şikiya. Qerar da vi cı ke, perune ağır
vırasto, her çiki beno. Isu aqıle hora gore ğaal- makina sane. Waxto ke dest u paye ma sarray 
karo. Rama tiji nesone, çae nesone? Heq uzaro! zıncıle, deste mı rınd pe neame vi, zıncıle sıst 
Ne, çiyo nianen nebeno, cı ise Heqi uza esto? Na mende . 

. qese gunaa. Heq u Tala dina ho napera, seveta "Ma ke berdime endi ağırmakina ver 
isoni. Heq tiji de niyo. Nia de, tiji mara çıqae sane, mı piye hora va, 'bao, deste mı sıste, raxe
düra, oncia çıqae kene genn. Eke şere nejdiye lesni, bıremi?' Vake, 'cı roze re vındena!' Çııne 
tiji vesnena, gennira nejdi nebene." mı bi ve pıre hersu, zere mı gırgıriya we. Mı va, 

Çe Bava Duzgıni ra Çe Sey Momıde Ana 'ya Yınıam Wuşene Kervela, ya Xızıre sata ten-
Yemıse vane. giy e!', deste ho xeles-
Bamasorune Pırdosuri nay ra, Dere 
de dewa Tasniye de Pılemuriye de davacer 
niştene ro. Name piye remune. Pey ra ağır-

ho Sey Momıd viyo. makinu ra nane mıra, 
Ye Sey Moımdi dı laze qerqesuni dornıe 

ho biye. Jü ki laze ape gosune mı de guzene. 
ho Yımam Wuşen bi. İse Heqi, nure thoa 
Bava Yımam Wuşen na ne bi. Amune werte 
serrune peenu de, des Piriye u Qeymazu de 
ser beno, Estemol de geme esta. Kohıne a 
merd. Waxto ke qewğa geme. Piye ımamera 
38i kota te, dewlete çımune mı ver. Bırae 
wasto ke pero bavau, mı ame ra çımııne mı 
ağau, pil u ağlerune ver, hona 16 serre de 
Dersımi qırkero, ~=~';;====""'==============ı vi. Hamanma derg vi, 
qırkerde ki. Çıke dewle- calasun vi. Talıve 
te vato, ma ke pile Dersımi kışti, ni be sare mı, qom u qevil amey ra çımune mı ver. Hore 
manene, o taw Dersımi ceme bıne bandıra ho. vesa tesa a geme de mendune. Zofi ki bivi vesan. 

O waxt Bawa Yımam Wuşen remeno, Wuza bono de tek bi, ye ki talıve ma vi. Dızdeni, 
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dızdeni mı Jı_o est çe dine. Talıva ım ke ez dine, 
berve, vake, 'piro Heqi re sıkır ke tı ama.' Mı cıra 
vake, 'qe kes pe meheşiyo, keşi ra mevaze.' Mı 
pize ho kerd mırd, şine geme. Mıre tene orğa ve 
nunira ard, heni geme de mendune." 

Qeseykerdene ra gore, waxto ke Bava 
Duzgın remo, pey ra ke eve ağırmakina aylım do 
cı, o waxt Bava Duzgın biyo hews-kesk şiyo; 
peyra hen diyo. 
( ... ) 

1980 de ihtilali ra dın1e oncia gere Bava 
Duzgıni kerd. Vato, 'no pire piruno, coka ro na 
mılet canliye nesono.' O waxt valiye Turreeliye 
Kenan Güven Pırdosur de camiye davi ve vıra
stene. Han1a qe kes camiye neşiyene. Na sev et ra 
Bava Duzgın heşte Mamekiye de est zerre. 
Anqara ra Fakülta İlahiyati ra mordem da vi 
ardaene. Hete ma de duste Bava Duzgıni ra mor
demo zonaoğ senık vi. 

Wertalığ ke bi xıravın, mılet ke surgın 
kerd ya ki nuleti ke goç kerd, dewi bi tol, Bava 
Duzgıni ki hete Bursa, hete Estemoli sere şi. Ge 
Bursa de ge Estemol de mendene. Video de 
qesey keno, gureto· cı, vano, 'Nesimi poste ser 
kerd, Pir Sultan est ra dare, Dersım koke ra qır 
kerd, sungi kerd; hata nıka se bi, kan1i sa va?Ez 
se vajine, na serru derime, welatu de melul men
dime,vıle çewt mendime, sımawo vinene.' 

Bava Duzgın hona zof rınd vi, zof çip vi, 
xafıl de bi persa, 20e asma wusara vırene de 
Estemol de rest ramata Heqi. Serre ho 100 serre 
ra jede bi. 

Werte gul u nur de ve pire mı, werte gul 
u nur de ve! 

10.8. '97, X. Sefkan 
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Dosteni kuna ra mı 

Asme.no. Bewa.yir 

Dermanane derdu de teyna ne, weşiya ma de, hala 
ğeriviye de, dostenia isani jüvini re, bara de muima; 
dostenia raşt u germ u nejdiye. Awa ke mordeme 
mae kokımi gegane qale cı ane ra, kune nostaljiye, 
vane »Ax, i mordeme khani, ax o gundo vıren«. Nae 
vaji, teyna i ,kokımi" niye ke gerre çine biyena ya 
ki senıkiya dostenia mılete xo kene (ye mıletiyo ke 
welate ğeriviye ya ki sukane gırs u pırru dero ). 
Ezu ke qurbetiye de biyu pil, isanane Anadoliye 
Ewropa ra gerreciyu. Dostenia ke ez ero cı fetelinu, 
ita zaf senık yena vinıtene. 
Heya, çiyane ke ma binu de veneme, ma re weşi 
n ine, ma ki guretime. İ ye ke new e W e Iate Ma ra, 
vajiıne her cae Anadoliye ra ame ita, ma ra rınd 
şikine nine tevera bıvene. Ma ke ney rında rınd 
biariıne çıınane xo ver, belkia o taw soniıne ser. 

İsane ke gerre mordem u sısteme Ewropa kene, jede
ri, ye heme isanu kene, çiyo lee wazene binu de 
bıvene, hama no çi lee xo de cino oerre u ooc ker-

~ ' o o ~ 

dene çınay re bena? Çıme u pençane her çiye qılen-
ni Ewropa u suku de diyene, dıma ki tıp-teyna "mor
demane xo" pir u pak vetene ki mı çım de raşte niya. 
Tavi vatena fıkru heqa isaniya, hama ave xo de sıfte 
kerdene, deguretene ki zaf rınd bena. Fıkrane xo era 
weşiye ardene, raştiye kerdene karo de çetıno. 

Bızanime: zerri wazena lee bıremo qolaiye. İsani 
vatene ra jede kerdene de beli bene, tede keşiya xo 
ane meydan. Çand mordemi este lee ebe kerdenane 
xo ideolojiya xo ra nejdiye ... 

Seme (bara) sosyal u sıyaşi u weşiya kar u guri u 
musnaişiye (eğitim) de ma ğerivi naza Ewropa de 
"zovin" u hewleqız yenime diyene, zafeteniya sare 
itay ra thon dinime kaleke. Nae ser lee dostenia ma 
jüvini re keıne bo, phışti daene çine bo, weşiye re 
omıde ma şikino. Be ae ra isaneniama benavindi 
sunıka "robotizekerdoğe" itay lee ıneqsede xo de r~ 
mıleti, ma pe ceno, phel u şele xo de tey beno, ma 
quletneno ro; be serşiyena ma. Qelbe taine re ki 
wastene sısteıni hona neame. 
Kaleka nae de ğerivi xeta kene lee, inadu ra, mentıqi 
ra düri, din u erf u edet u zagone xo re je kore zele
qine pıra. Hete bini ra ki bara taşiliye de isanane 
Anadoliye ra daa peyser mende, tedüşt u jüaney 
niye, çıke ita imkani çine lee ebe zon u zagone xo 
weşiya xo bırame. Zanıtise dine je serrane 60i dere. 
Ae ra xele ğerive Anadaliye neşikine feodalizme xo 
ra raqılaiye. 

people are strange 
when you're a stranger 
faces look ugly 
when you' re alone 

JimMorrison (The Doors) 

Davişt serri ra rave, waxto ke Almanciy şiene welate 
xo, taine Ewropa beni goynene, tıvana qale harde 
ceneti kerdene. Ney ki tavi mereqe isanane welati 
celb kerdene; kami lee şikiay, amey na Ewropa 
vesaiye, Ewropawa lee welatane feqıru polknena ro 
(sömürrnis kena).. Çıqa lee ita teknik u ekonomi 
raverşiyaey bıbe, xele mordeme Anadoliye şiy ser 
ke isaneni ita zaf peyser menda. iye lee data, yane 
welati ra hale itay di, nata verde ra neamey. ine re lee 
isaneni u dosteni, pere u feqıri u persaniye ser kune. 

İsane nazay qelevine hucrane xo, ya ki meyle cı 
dane; tıvana dorme xo de zır vırasto lee hede xo bıza
niyo, dest zaf nejdiye dine pure megıno. Eke jüye 
bıwazo herbina tede albaz/e bo, tani era cımusno, i 
isani desınde bene ser, dane zanıtene lee tharze 
albaz/e biaena Cl ra bene nereeti. İsane lee musae 
dosteni u albazenia germ u nejdiye, geyma vırene de 
ni tharzane dine ra ceneqine ra, sas bene, xo cı ra 
fine düri; raane binu de ki ebe tersu ra cerrevnene 
keşi de albaz/e be ya ki nethawrene nejdi şere. 

36 

Eke çiye de tüyo ebe fayde u kare bıbo, o waxt tı 
muima, hama teyna ebe keşiya xo (sexşiyet) sari de 
qevul nebena. Waxte tenge de kes jüvini re wayir 
nevejino, eke yardım u phıştidariye wajine, zamane 
keşi nebeno. Waxt heni biyo teng lee, kes "neşkino" 
jüvini bıveno. Hedıria xo vere televizyoni de, zerre 
çar desane xo de ane. 
Na jükekçieni (bireycilik) niya, "ezcieni", yane egoiz
mo. Mı çım de jükekçieni be ezcieni ra jü mana 
nekune. Ezciy (egoişti) xo merkeze dina xo de 
venene, xo de i binu ra berz u hewl u muim u 
qimetın nia dane. Nae re jükekçiy wazene qaviliyet 
u hewlane xo bısevekne, ine raver bere, werte 
cemiyeti de ki ine nas kerdene bıde, bare kerdene re 
ki hazır bene, feqet be rovılesnsais u hukme zafe
teniya cemiyeti. 
Televizyoni, aravey, nezon sene serveti, roza tenge 
de ma re wayir nevejine. 
Goniserdiye, sık u guman, nete xıravıni, suiistıfada 
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dosteni, isani pede pede thon dane ra şikiaise zerri u 
ğeyali. Tawe ra tepia ni çiye vajiaey (qal biaey) 
fenda mordemu vurnene, mordemi ni biaisu ra cene 
re xo, nine ra mıtesır bene. Dosteniane itay de 
tecrube xıravıni, isani dosteni sero dane fıkır kerde
na xıravıne. 

Mesela itay "ma" be "i binu" ra niya, çiyane qılep
nu sare re mal kerdene niya; mesela dostenia xuya. 
Kam de bena bıbo, te ke memıro, aslen her kes de 
bıbol 

Hale kerdena ni derdi (belkia taine re derd niyo) pe 
wes peguretena, cewnaena germi u zerreweşiye 

bena. isan hira biaen u rarestena zerre xo re, tım 
musaene re hazır bone. Zovin ney çıturi raderime ? 

37 
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tusko khez 

»Roze pir yeno çe pirıka maa mı. Name pirıka 
maa mı Raze (Raziye) bena. Beno cerne soni, 
Raze sona bone çey, wazena ke samia soni zerfe
ti pozo. Laze xo yeno, vano: "Dae, piri re tusko 
khez sare bırrnimel" Raze ki vana: "ne, zerfeti 
kon adırl", neverdana laak tuş ki sa re bırrno. Pir 
qulva boni ra nine hesneno. Sonde zerfeti wone. 
Peydena pir cem gire dano, tewte xo de vano: 

Tusko khezo 
Şüariye Xızıri beyanane xo vezo 
seye mı yeno ke kardi era vıle erzo 
Raze yena ke çımane seye mı vezo 
Şüariye Xızıri çengelu Raze erzo • 
Koe Qafi ser erzo!« 

* * 
sanıka sıne 

gola bebme 
Qerezu Jdşt 

Badıru pişt 

aşira xo ame 
bıne dımi lişt 

Vatoğ: Heqiye Keşki 
Peguretoğe: Gula Keşld 

ıVelat: Mezra Sılemanu-Pılemoriye 

İsu' berna u be pi sey·maneho 
Ye.mı, maamı,·piyemı•löemı dero 
Ez se u bekesıne, şer ke ı;evetaJo ra 

Welate şitiye torge, torjele bi 
nu re tiji, guli, gulistan bi 
Zona seveta to ra 
Tı dorme mı.de biya 

Nılcagemıo araqemıleti sono 
Roştia, sodıro, perozo, anıa mıre . · .. ··· ... 
Tıngu tariyo qayte çı~urıe hoken,kor 

Amanevenen 
Ree şer ke anmne çı hal 
sevetune to. ra, sevehıne to. ra 
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JÜ ÇENEKADA CENCA ElEViYA ZAZAE ... FEKE GÜlÜMSER KAliKE 
RA DESIM, DEWA AŞKiREKi RA HEKATE BOlU 

ka 
1 

Leyla Neyzi 

Tırki ra: Uşen Canpolat 

i ave ca u welate ho ra marum kerdi. 
Peydena ki serva wendişi kati ra rae. 
Serva kar u guri goç kerd. Serrone 
peyenu de oncia welate ho kerd ho 
desta. Cazıke re çond nufışi qele
vnay. Dewe ho bi ve tholi. Dina endi 
inu re biye welat. 

D orme Taqsimi de jü bone qate bini. Jü cao 
tariyo do qız. Zelemela, hayleme teveri. 

Deşi ra resme suretay (rengıni). Sur gureto pa, 
orte vaşi de dı çeney. Vaşi esto zoniyu. Dı diney, 
ye Gülümser Kalike. Jüye ruka Estamol de, 
w eşi ya kari de, a bine ki Desın1 (Tunceli ye) de 
dewa Aşkiregi (Koca tepe) de. Ho viri de biyene 
veri u omıde raceraişi. Tere (je) zafetenu, hae ke 
goç diyo, Gülümsere re ki kamenia ho ve welate 
ho ra her waxt gırane. 

'EZ ŞİYENE VOREKU' 

Gülümser Kalike serra 1970i de, Desım de, qeza 
Pılemoriye de, dewa Aşkiregi de an1a dina. 
Dewa ho, name huyo khan Aşkireg sero nia 
vana, dana nas kerdene: »dorme dewe kouna 
çarnaiyo, orte de vırasta. Anmon, vas miya isoni 
ra vereno ra: Dare gozu honde gırse ke bovera 
boni thoa neağsene. Vore qe sere dewe ra, kouna 
neqedina.« Dewe, dewa de khana, hata na waxte 
nejdi se xaney biy. Tıdarek cıt u naxır ra beno. 
Anınoru ki sone waru. »Ez ve olvozu ra pia şiye
ne voreku. Voreki şiyene, cerene, nu ra zaf has 

kerdene.« Sare dewe tere zafe Desırnızu Elevi u 
Kurdo (nustoğe vati bi 'Kürt', W are). Zone ma u 
piye ho Zazakiyo. Jiar u diaru şiyene, waru de 
şeng kerdene, dewu de hurendia de hewle ceno. 
Waru de adır beno we, dorme de cerene, tae sera 
xıl dane. Asma Gujige de çor roji Roze Xızıri 
cerino. Hae ke çor roji ağwe nesımene, hewne 
ho de, kan1 de zewejine, ey/ae venene. Sare 
Aşkiregi ra Bolu (Baluşaklan) vane. Eke qale 
gunde vıreni lcerd, en rave 38, sare wedarderra 
Desımi yeno ra viri. 

'HAQ PEYSER MİARO ! ' 

Kanıile ke waxte 38i diyo, vane »Haq peyser 
miaro!« İ serru de dewe de biyene alaqal nebe
na. İ ye kesone eskeriye, qayte nufıse ho ke esto, 
Tırki zonene, seruk bene. Serrune 1930u de 
de w le te gınena ra lıngu ser ke çekune mıleti are 
do, uzau bijero ho dest. Mılet hetune bin u ro goç 
kero. 

38 

Sıfte kerdena rozune çetınu nia yene ra kokı
mune Aşkiregi viri. N ane mıleti ra, pero kune 
telasa carre ho. Hae ke bese kene, remene, kune 
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eskeftu (mığaru). Iye ke manene, hete Tırkiya ra 
goç bene. Aşkireg beno thol. Waxte 38i de çe 
Gülümsere ra zafeteni mırene, ya ki bene vindi. 
Na waxt damone ke sey manene, oluğ dine. Piye 
Gülümser Kalike, Sılemon, 38 de 8 serri de sey 
maneno, jü subay ey beno, Anqara de dano leye 
jü kıncdestoği (terji), xızmekareni (çırağeni) re. 
Pinka (maa mae) Gülümsere, Fadima 38 de 
merde ho kena vindi. Suro ke eskeftu de ho dane 
w e, jü mordeme ho ( derezae ho) cı re sıtare veji
no (yardım keno). Name ho Ali beno, tede zewe
jina. Ey ki cenık:a ho kerdi viya vindi. Goç kene, 
sone Sinopi. O waxt maa Gülümsere, Xatune, 6 
serri de bena. Bolu, hete Sinop, Merzifon, 
Tekirdağ, Dengızli de, tere caune nianenu de 
mıqerrem bene (nisene ro). Kam mıreno, kan1 
maneno, nezonino. Caune kesone cı, Tırki nezo
naene ra, zovin kes biyene ra xeyle çetıneni 
venene. Xalıka Gülüınsere, Fadima, jü laake de 
Suni (Tırki) ra has kena. Leze (itiraze) çey 
(pilone ho) beno, oncia ki zewejina. Veyve ra 
tipia bena newese, mırena. Deka (maa mae) 
Gülüınsere merdena çena ho, cao ke şiya cı, uza 
de newastene ra alaqe venena. 

DESIM BENO RA 

Des serri goçuna tipia ef vejino. Desını beno ra. 
Zafetene çeu (fan1ilu) peniya 1940i de peyser 
yene dewe. »Cae ke şiye, tania, rındekenia 

welate ho nediya. Perune sare ho gureto peyser, 
ame. Boni vıraste, oncia surnka (düzen) sıfte 

kerda.« Deka Gülümsere, çena ho Xatune, maa 
Gülümsere, endi pede biya cüanık:e (cence), 
mekteve malimeni ra vezena. Terserra ke a ki 
fenda waa merdiye ra şero. Deke doste de ho ke 
38 de merdo, laze dey Sılemoni pe temey kena 
ke çena ho bıremno. Televa mekteve malimeni 
Xatune ke seveta tatilate anınani ama dewe, 
Sılemon remneno. 
Dewe de manene, howt damonu ra bene jü fami
le. Gülümsere Kalike çım de, hae ke 38 diyo, inu 
re jü paradoks qesawa ( qalo ). He te ra cao ke 
şiye, goç kerdo, uza ho ve ho biyene de, fırsen
do vıren de cerene ra dewe. Heto bin ra sıre 
goçu de dina tevera naskerden u 'zon' nezonae
ne ra çetıneni diya. Nae vera qerar dane, domo
mıne ho dane wendene. Domomıne ho ra ke düri 
biyene, oncia ki wasto ke i dı dinau ki nas 
bıkere, çıke inu derde nae zaf onto. 

Jllmor 11 

'EZ CEREN RA DEWE ... ' 

Aşkireg de mektevo vıren 1950u de beno ra. 
Damone ke mekteve vıreni qedenene, rusnine 
caune binu, leye mordemone ho. Gülümser 
Kalike ki seveta wendena mekteve w erteni 1 1 
serrone ho de dewe ra vejina. 1981 de rusnina 
İzmiri, leye bırae pili. 
Gülümsere İzmir de bena peker (çiyo ke ğeal 
kerdo, nevenena, Farşki ra ceria, Ware). »Mı 
domoneni de qısawıte kerdene ke, na dewe ra 
qeyr çı esto, tevera, cao bin de. Peydena şine, 
qail nebine. Cae ke kıtavone sanıku de vajiene, 
inu feteline. Mı fam nekerdene ke, bene gırs, nia 
honde xıravın bene. Mı re hen amene ke, sae ke 
mı desta çiye gureto.« Hem wendis tere ğeale ho 
nebeno, hemıki çe ho re hesrete manena: »Eve 
serru be ma u piye ho bine. Eke şiyene dewe, 
tere meymane bine. Reetenia domoneni nediye
ne, ho tere salage (bar) diyene.« Çetınenia Elevi 
biyene, Zazaki ve Tırki tewerte ra kerdene vene
na: »Derse de olvoze va ke 'i Qızılbase'. Mı no 
ho vira nekerdo. Na qeşi, vatena pilone mı heq 
vete. Vatene: »mevaze, luzme ho çino, mezone, 
sıma xor venene« 
Çe ho ra bestaeni, tersa dina teveri, bezariya aze
veni (ergenlik bunalımı), thon dane ve ho ve ho: 
»ez neşiyene çe olvazone Suniyu. Ge merax ker
dene, gegane va ke 'mı re xıraveni, zerar ben o'« 
Domonenia ho ana ra ho viri, dewe şiyene ğeal 
kena: »Uza kes to ra nevano 'ney bık:e, ey bık:e', 
hora tı heme çi zonena. -eale mı de no bi. Lise 
qedenen, son dewe. Eke şine, i su' per se mı keno. 
Uza jü dinada mma rındeke bena.« 

39 

'EZ MORDEMADA SARE ONTOGUNE, NA 
HORABIYENAMIRA YENA' 

Gülümsere Lise qedenena, reyna çare ho goç de 
venena. Serra 1988 de yena Estan1ol, leye waa 
huya pile. »Mı va, ez son Estamol. Bırae mıne 
pili ree nia şer kerd, va ke 'tey na nesona! ' Mı va 
'çae? Ez bıne zoniyone sıma de nisan ro ?! ' 
Kamenia mı kotiya?« cı ra pers kerd. 
Gülümsere Estan1ol de hem kar feteliaene, hemı 
ki diyena ho ve ho re lez dana: »Mı re izne nede
ne. N o ki hi se de dırr daene, verva cı vejiaena ke 
gereka, ey vırazeno. Mı qezeta kerde xo dest, 
vejine, ero kar feteline.« Cemate weçinıtişi de 
(seçin1 kurulu), şirkete elektirike jü mordeme ho 
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de gurina. Eke beli kena ke mordemone ho ra 
qeyr, diyena i binu re nırğe nina ro, şirkete çey 
ra bınina ra. 5 serriyo jü büroe salıxe piskolojiki 
de sekretereni kena. Hedefe ho, musnaişiya 

Serratone Rındeku diyena. 
Gülümsere eve vatena ho Estamol de 'her ke şi, 
bena sare ontoğe' (asi), şikina ver ra jederi dırr 
do. »Eke anıune ita, şiyena werte Suniyu qısawı
te kerdene. Mı kam ke newe nas kerdene, vatene 
'Ez Elevine, eke wazene qesee vaze! Eke sıma 
çım de Eleviyon de qesey kerdene çewta, mazu
ra, sıma re oğur bo van!« Gülümsere çım de 
heyate famile dewe de ke serbesta, na suke de 
vurina. Seveve nae, ye Eleviyu, hala iye ke 38 
diyo, terse xor diyene, tever kerdene ra, eve 
tayvetiye çenekone ho re mrğu (kısıtlamalar) 
ronaene rao: »Dewe de ison kanı de ke wazeno, 
tede fetelino, qayt keno. Waxto ke şiye tever, 
eke isone uzae terrumtey diye, inu ki ho motaze 
temınıtişi diyo.« 

VOREKU RE TOMETE ESTA 

Gülümsere wazena ke newde domona esqıli u 
hosera ke sona voreku, a vo: »Mı weşenia dewe 
ra has kerdene. Çeone suku ra has neken, çıke ni 
weşenia nuna suke de, mı re biene maney. İne ki 
waxte 38i ra bestnen. Terse ni isoni gunde, awa 
ke diya, tede alaqe esto.« 
Gülümsere 8 serriyo neşikina şero dewe. Eke 
biaiye PKK cerine de, malimi bınine ra. W are 
şiyaene re icaza çina, neverdane. Azraqe ke 
dewiji cene, qereqol de cı ra cene: »Warey rın
dekenia uzay biy. Gıındo vıren de iye ke suku de 
bi, perüne dewe de izna ho viarnene ra. Nıka 
cenci nesone.« 1990 de jü ki hardlerz beno. Ney 
ra tipia dewe ra goço de peen beno. Na çee ke 
yene Helqeliye, de w e ra zora vejine. N aza ki 
çetıneni venene. »Hae ke yene, ho rast nekene. 
Eve ciane (qezenc) de semki ra bıne bandıra jüye 
bini de guriaene kare inu niyo. Zerre ho nae gotır 
nekeno. Alkol sımene, cığara sımene, sone 
qewu.« Endi dewe de çond çey mende. Teyna 
kokınli este. Ma u piye Gülümsere, Xatune ve 
Sılemoni ra her serre, vore ke uste ra, ra neuste, 
sone dewe. iye ma bese nekene ita vındere. 
Gereke hedıria ho biare, bıfeteliye, şere vostene 
de bıvoze. Qender ve inone ke ita serkatiye 
(başarılı), eke biy emekli, wazene peyser şere.« 
Boliji endi ağme çor kuncıkone (kosone) dina 
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biye. Tırkiya de, Estamol, Arıqara, Bursa, Izmir, 
İzmit, Antalya dere, dugelone teveri de 
Almanya, İngiltera, Qanada u Avusturalya dere. 
Geale Gülümsere, raceraena Aşkiregi ser, na sa te 
ğeal mendene re makumo. 

SULALA 1000 MORDEMU 

Aşira Bolu, pera Nexsu. Veyva pile Nexsu 
Daqze, eke merde ho mırena, bırae merde huye 
qıji de zewejina, ey kena pil. A pere eve name 
Daqze dekerina. Cae Aşire Desımo. Zerre kou 
de, bıne sertone taviyu ve vırasteo sosyalo de ho 
ve ho re biyene, dewre Osmanono peeni ra hata 
Cumuriyete Tırkiya (tawo ke name Manıekiye 
vurne ra 'Tunceliye') bındest guretena Desırni cı 
re kerd çetın. 1935 de jü qanun vet, valiye do 
esker rusna Mamekiye. Pılan vırast ke sare uzay 
goç kere. Serestena eskeru hata peniya 38i ranu
te. 38i ra tipia i çee ke mende, caone binuro goç 
kerdi. Racerais peyniya serrone 1940u de cerino 
de. Saro ke peyser sono, waxte ra tipia seveta 
tıdarek u wendişi oncia welati ca verdano. Des 
serru ra nat xıraveni ra, perodaişi ra, mal weiye 
kerdene, waru ro şiyene biye tenıke, dewi bi ve 
tholi. Zafetene Sare Desmono nıka hete rozwar 
(batı) u tevere dugelu dero. 

1No nuste 6il Guciga 1997i de rocnamil Hürriyeti de, pelga 'Joker'i de, 

narnil "Bal Kızı" ra vecia. 
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Adresa waştene: 

T uncelililer KU1ür 
ve Dayanışma 

Derneği 

Gençtürk Cad. 
Defter Emini Sk. 
No.: 2, Kat 3/8 

Laleli-istanbul 

Tel/Fax.: 
(212) 513 20 49 
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Arekerdo~: Torne Eliye Xmısıji Memed 

Roze jü dewe de jü cenıka de viae be hire laji u 
jü çena ho bene. Bıray hiremena roze sone pee 
hawt kou, uza gurine. Hire serri werte ra vereno 
ra, çeneke vana: 

"Dae, bırae mı kewti ra mı viri, mıre 
here bar ke, ez şeri bıraune ho bivini." 
Mua ho vana: 

"Meso, bırae tu pee hawt kou dere, deve 
tu wena." 

Mae se kena ke, çena ho de rae nevine
na, ana cıre here pal kena, mm kena thurık, 
çeneke nana here, cıre rae salıx dana. Yana: 

"Heni bıke ke ho era deve memısne, 
deve tu wena. Jü ki, 
yamu yamu, rae ra here 
ra mevaze "çüüş", vaze 
"ço", tu ke va "çüüş", 
hera tu vındena, endi 
nesona." 

Na xele ca ke 
sona, ho viri ra kena, 
here ra vana "çüüş", 
hera ho vındena. 
Niadana ke, here neso-
na, peya sanerra rae 
sona. Hire roji hire 
sewi ke sona, nune ho 
qedino (xeleşino ). 

Çeneke niadana ke, düri ra jü lozınge dü kena. 
Teknena sona, bono ke lozınga ho dü keno, uza 
de vejina. Lozınge ra qayt bena ke, zere boni de 
jü deve ' be hire çenune horae. Deve hewn de 
bena, çene ho ki nışte ro sare maa ho kut kene; 
hete jü de ki daniye adır seree, girine. Çene 
deve se ke çeneke vinene, erra vane: 

"Tu an1a ita çın ay? N ıka maa ma ke 
hesar bo, tu wena. Hona ke maa ma hewn dera, 
hore itara so." 

Çeneke vana: 
"Bırae mı pee hawt kou dere, maa mı 

mıre here kerde hazır, thılsım kerd cı, mı thıl
sıme here ğelet va, hera mı vınete, neşiye, nune 
mı ki xeleşiya, bine vesan, ae ra anmne ita." 

Çene deve ane thurıke çeneke kene pırre 
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mıni, taseki daniyu 'be sane pırrçi dane cı. 
Yane: 

"Maa ma ke hesar biye boa tu oncena, 
ma neşikime inkar (bı)keme, eke heni bıkeme, 
a ma ki wena. İtara hervi so, qe cae mevınde, 
maa ma ke boa tu onte, kuna ra to dıme. A tu 
dırna zırçena, se ke tu venge dae hesna, ni 
daniu ho dın1a berze, ni dani bene bırr. Daniye 
tu ke xeleşiay, na raa ki s ane pırrçi berze, o ki 
beno geme. A hatan werte bırr u geme ra bıwe
jio ke, tu reserra bıraune ho, bırae tu itara nej
diye." 

Çeneke sona. Tene ke maneno, deve 
hesar bena. Çemme hora pers kena, vana: 

"Kam ame çe ma?" 
Çene ho inkar kene, vane: 
"Kes nean1e". 
Deve reyna vana: 
"Bua mordeme peşi yena mı, kam an1e 

çe ma? Yane, vaze, nevane, sıma sıpon we 
(wenune)." 

Tersu vera erra vane, deve kuna ra çene
ke dıme, borrena. Çeneke se ke venge deve 
hesnena, daniyu ho dın1a erzena, dani bene bırr, 
deve hatan werte bırri ra vejina ke, çene ke na 
raa ki sane pırrçi ho dıma erzena, o ki beno 
geme. Deve hatan werte geme ra vejina ke, 
çeneke reserra çe bıratıne ho. Han1a bırae çene
ke çe de nebene. Çeneke çeveri ca dana, dari 
dana peye çeveri re. Deve yena reserra vere 
çeveri, çeneke ra vana: 

"Çeveri kenara, ra ke, nekena ra, çeveri 
sıknenu." 

Çeneke zof tersena, hama cıre çeveri ra 
nekena. 

Deve vana: 
"Uyo ke tu mıre çeveri ra nekena, beçı

ka ho qule ra (lonıke ra) derg ke, beçıka tu bıli
ni, h eni nekena bıraune tu sıp on w e." 

Çeneke qule ra beçıka ho kena derg, 
deve beçıka çeneke lina, key ke çeneke bolmis 
biye, ca verdana sona.Beno sund, bırae çeneke 
yene ke, waa ho ama. Yane,"vae, xera?" 

Yana, "bıraene, xera, sıma kewtı ra mı 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



W are 
viri, ez aa ra amune." 

V ane, "maa ma çıtura?" 
V ana, "rında." 
Beno roza bine, bıray sone kar. waa ho 

terney kene, vane, "keşi re çeveri ra make, 
sami ya ma poze, ma key ke ameyme." 

Se ke 
bıray sone, 
deve oncia 
yena, vana: 

"Beçıka 

ho veze, neve
zena, bıraune 
tu wenune." 

Deve beçıka çeneke lina, hemı ki vana: 
"Bıraune hora mevaze, eke vana, sıma 

perune ki wenune." 
Çeneke ke uncia bolmis bena, deve 

teknena sona. Waxte nia devam keno, çeneke 
zof bena zar. Bırae ho erra pers kene, vane: 

"Wae tore se bi, dake kewte ra tu viri?" 
V ana, "thaae mı çin o, dake ki nekewta 

mı viri." 
Bıray niadane ke, waa ho roze 'be roze 

peyser sona, rınd bena zar. Bırao pil vano: 
"Sın1a şere kar, ez na waa ma bıpini, ala 

derde na waa mı çıko?" 
Bıraune ho rusneno kar, ebe ho ki qama 

ceno, tevera ho dano we. Tene ke maneno, qayt 
beno ke, deva hire sariye ame, waa ho beçıka 
ho kerde derg, deve beçıke lite, key ke çeneke 
bolmis biye, tekite şiye. Beno sond, bırae ho 
karira yene, dızdiya bırae hora pers kene, vane: 

"Bıra ti çı di, çı nedi, derde waa ma 
çıko?" 

Vano," thaa çino, mı thaa nedi." 
Roza bine ki bırao werten çe de mane

no. O ki deve vineno. Han1a netharono ke nej
diye deve bo. Beno sond, bırao qız pers keno, 
van o: 

" Tu thaa di?" 
V an o, "ne, ne bıra, mı thaa nedi." 
Roza hireine ki bırao qız nesono kar. 

Qama ho ceno, vere çeveri de ho dano we. 
Deve oncia vejina yena, beçıka çeneke lina, 
çeneke bolmis bena. Nu qama erzeno, hiremena 
saru erra keno. Çeneke ke hesar bena, bırae ho 
erra pers keno, vano: 

"Tu na deve koti diye? Çıra mara eskera 
nekerd?" 

.9lmor 11 

Hata a roze çı ke amo sare çeneke ser, 
nisena ro bırae hore qesey kena. Sonde bırae 
bini ke kari ra yene, nu ki bıraune hore qesey 
keno. Ni sarune deve cene, sone lewe çenune 
deve, çenane deve cene ' yene çe ho, ninu de 
zewejine. 

Ramaçene deve kune qırre çeneke. 
Roze bırae çeneke kesone kari, çene deve jüvi
ni ra pers kene, vane: 

"Ma se bıkeme ke, hefe maa ho nae ra 
bıjime?" 

Ane pore maa ho şüne, a ağwa pori 
dane çeneke. Ura dıme roze 'be roze vere çene
ke beno perrç. Bırae çeneke ceniyune hora pers 
kene, vane: 

"Na waa mare se biyo, vere nae çıra 
honde biyo gırs?" 

Ceniye ho vane: 
"Waa sıma ebe doruani newesa." 
Bıray yene telewe, vane: 
"Ma se bıkerime ke nae werte ra we 

darin1e?" 
Bırae qıji ra vane: 
"Werte ma de tu çhera, nae bere, ko de 

bıkise, goniya nae ki fiştane nae ra ke, bi ya." 
Bırao qız waa hora vano, " Be, tu beri 

lewe dake." 
Waa ho ceno sono. Wae guman kena 

ke bıray wazene ke, ae bıkise. Tae ca ke sone, 
bıra vano: 

"Ez qefeliane, hewne mı ama, tene ra 
oroşime." 

Meredino ra, ho nano ro hewn. Wae hin 
zanena ke, raşti hewna şiyo. A ki hewna sona. 
Nu nia dano ke, waa ho hewna şiya, urzeno ra 
ke bıkıso, qemise cı nebeno. Fıstane daa ra pole 
erra keno, ca verdano sono. Rae ra jü mılçık.e 
kiseno, polo ke fistane waa hora erra kerdo ey 
cıneno goniya milçıke re, beno musneno 
bıraune ho, vano, "mı wae kişte." Çene deve 
zof bene sa ke, çeneke kişiya 
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Wae ko de hesar bena ke, bırae ho çino, 
tersena, sona hore kuna koka de bırri. Şüane de 
naxıri yeno ke, koka bırri de jükeke roniştaiya, 
je saa sure vesena Nae ceno sono. Rae ra erra 
pers keno, vano: 

"Tı kama, çıka-çıwaa?" 
Na her çi cıre qesey kena. Şüane ano jü 

bıze sare bırrneno, çeneke keno poste bıze, 
saneno, perrçe zerre çeneke niseno. Ni jüvini de 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



W are 
zewejine. Jü laze ho, jü ki çeneka ho bena. 

Waxte ra tepiya maa ninu yena çe 
lazune ho. Y ena ke, çena ho çina. Lazune hora 
vana. 

"Waa sın1a kotiya" 
Ni vane: 
"W aa ma vake,' dake kewte ra mı viri', 

ma ki oncia nere here peyser rusne." 
Mae çinebiaena çena hore hunde ke ber

bena, çınm ra bena (şefil). 
Werte ra hawt serri verene ra. Roze na 

çeneke kıncune khanu cena pa (kena pay), ho 
kena je cüamerdu, tene ardu kena thurike ho ke, 
vaze, "hore dana are." Sona çe bıraune ho, 
vana: 

"Meymanu cene?" 
Maa vana:"Sare u çırnune ma ser." 
Çeneke hire roji uza bena meyman, maa 

çeneke vana: "Boa çena mı tora yena." · 
Vana, "çena tore se biyo?" 
Mae vana, "mı rusne lewe bırau, bıray 

vane, 'ma peyser rusne lewe tu.' hawt serriyo 
ke çena ını vindbiyaiya." 

Beno sond, çene ke vana, "jükek mare 
sanıke qesey bıkero." Ni van e, "ma sanıke 
nezaneme." 

Vana: "ekena ez sın1are jü sanıke qesey 
bikeri, hama sıma gereke çeveru ca de, ye 
te veri mere zerre, ye zerri ki meşere te ver." 

Ni çeveru ca dane, nisene ro. Çeneke çı 
ke an1o sari ser qesey kena. Tene ke qesey 
kena, çene deve gınene pure ke, na w aa merde 
dinuna. Çene deve wazene ke şere tever, hama 
çeneke vana: 

"Ye teveri meere zerre, ye zerri ki 
meşere te ver." 

Na sarnka ho k e qedenena, bıraune hora 
kena eskera. Bıray hiremena ceniune hora pers 
kene, vane: 

"Sın1a çı da ve waa ma?" 
i ki vane: 
"Ma pore maa ho da ve cı." D ıma ki 

vane, "sırna ke ma nekisene, çırnune maa sıma 
keme wes" 

Pore maa ho ane, kene çımura, kene 
wes. Ni uncia ki çenune deve kisene. U ra tepia 
bene çewres roze, çewres sewe veyve waa ho 
'be şüani ra kene. 

Köln, 25.4.' 97 

bıra Saano, bıra Saano 
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Am or 5 
ve c i ya'! 

Adresa wa§tene: 

Cuma Arslan 
Stenhagsv. 233 
75266 Uppsala

Schweden 

Saane mı gulçıçege koe Muzırano 
way lernıne Muzırano 

serrane Saane mı pers~ne 
hana domano, way lemıne damane 

bıra Saano, bıra Saano 
Saane mı gulçıçege koe Muzırano 

co kı mavzer dest dı 
koan dı gereno, 
way lemıne gereno 
oo kı taburan xırabı keno 
way lemıne keno 

bıra Saano, bıra Saano 
Saane mı gulcıcege koe Muzırano 

kheza mına bora 
kheza mına bora 
ez goyna xo kenu 
na wakhıla xo ra 

nuri! Ana Fatma esto nuri! to de 
soy€! Ali esto esi€! piyll to de 
to çıra vındena Bahnhof Berlin Zoo de 
kheza mı na bora, goyna xo ken to ra 

Dewres /smail~ m' çiyll nllzano 
ma u piyll dil estll, çiy€! nE!vano 
dı-hire keliman€! to-mın sero vano 
kheza mına bora, kheza mına bora 
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Kutıke Qereqole Tursmege 

Ali Gültekin 

Dersım de jü dewa de zaf nndek u §irine esta ke, cıra 
Tursmege vajina. Na dewe raa tomofile sero, feke Çeme 
Muzıri de, mavene Pırde Mazgerdi u Mamekiye dera. 

Jü dewa de aviya, ebe bag u bostane ho her waxt 

khewiya. Na dewe de jü qereqole de dewlata Tırki esto. 

Qereqol ki heni zaf gırs niyo, qeraro. Jü çawus be çor
ponc cendennu ra nisene ro tede. Qereqolo de qhano, yi 
dı-hire qaraqole ke Dersım de sıfte ame vırastene yinu
ra jüyo. Dewe ra hete Pertage ser çor-ponc sey game 

duri, deste ra§ti ser ki vi§t-hiris game rea ra cor pul 
ra o. 

Roze çawus sono, koti ra ke ano, jü kutıki tey 
ano qereqol. Jü kutıko de §ia, je hese de bırri gırs, je 

verge de yavani har. Kutık sodır-sonde donne qereqoli 
de çiv dano u vi§t u çor sati laweno. Ne verdano ke 

hewn çıme ke§i kuyo, ne ki kes qaraqoli ser §ero. 
Ardena kutıki sera dı-hire roji ke verdi ra, 

roze çawus 'be cendermu ra vere d~i de roni§te bene u 
çıme ho cer raa tomofile sero kune ra jü mordemek u 

hermete. Niadana ke, cüamerd vero cınıke dımcra hae 
gıra gıra sone Tursmege. Ni xafılde kutıki verdane be 

cüamerd u cınıke. Kutik pereno, desınde reseno naynu, 
kınc-pı§te hurdemine çervır keno, werte goni u 

gona§eri de verdano. Hora dewera ke kC§i nediyene, 
nerestene u fek ra neguretene, kutiki hurdmena u cade 
xenelut vi, werd vi. Çawus 'be cendermu ra ki cor 
huwais dest qır biye, hore huine. Ni roza de bine kutıki 
verdane be jüe de bini nafa. Nae sera kes nethoreno ke 

qereqoli vera bero §ero. Sare dewe xevere dano be pero 
ciran u dewu ke, kes teyna qereqoli vera mevero ra. 

Mılet çond rey ki kuno be vırendiya çawu§i, 

cıre çıxa reca u ınınete kene ke, kutıki ya gıredo ya 
çiye bıkero. Rama qe gos ro cı nedano. Pereno mıletı 

ra, vano, 11 ne istiyorsunuz, sizinde köpekleriniz var, biz 

size bir §CY diyor muyuz!" 
Kes venge ho nevezeno, nethorene zaf §ere ra ser. 
Cüamerde dewe resene pe, qesey kene, hama tawayi sere 
nine hure U waxt Sılo Phıt hona weso u çe ra ki 
Tursmege dero. Sılo Phıt xevere rusneno be Aliye Xıdıri 

re, Şiyagewre de. Aliye Xıdıri ki jü mordomo de çher 
u sefkan vi. U ki jü cengbere '38 vi, je Sıle Phıti. 

Hurdmena jümini hora o waxt ra nas kerdene, olvoze 
de nnd vi. Aliye Xıdıri ke xevere ceno, darino we yeno 

çe Sıle Phıti. Sılo Phıt niseno ro, cıre hal-hekat jü 'be 

jü qesey keno, vano 11 piro, naynu vijeri ma q~rkerdime, 
ewro ki kutıki verdane be ma, hermet u çeneke ma pe 

ma kaykene. 11 Ni tene ke ni§ti ro qeseykerd, qerare hu 
dane, vane, 11ma gune kutıki ebe çheki bıkı§ime, ma 

se kerime zovina?" Kutık heni je her kutıki niyo ke, 
ison bıwano ra ho, §ero nejdi. Jü ki çıme qereqoli her 
waxt sereo, heni bewayır ki niyo. Hurdemena qerar 
dane, pilane ho vırazene, roze bırnene, Aliye Xıdıri urze

no ra sono çe. Hurdemena cengberi Dersımi, honde serru 
sera gune oncia çhek bıcere ho dest. Oncia serva dewa 
mıleti, dewa namu§i qersunu berze ... 

Roza ke bırna a roza. Çıtur ke bırno heni, Sılo 

Phıt 'be Aliye Xıdıri ra çheke ho hode rewra sone caune 
ho cene Aliye Xıdıri cereniya rae de, çhemi ser, worte 

bırri de cae ho ceno. Waxt ra vera soniyo. Çawus 'be 
cendennu ra §La dese qereqoli de lıngi kerde ra derg, ni§te 
ro. Kutık ki lewe de koto ro, pet pet helkejino, zone ho 
fek ra verdio ro, sanino ra, cıra gılgeji risena. Jü her 

mete dewe ra kuna ra rae, qereqoli ser sona. Waxto ke 
resena duste qereqoli, hata dı-hire gami ki verena ra, çıme 
çawus 'be cendennu ra gınenora cı. Pero jümini de nia 

dane, pennC§ine ra. Bene sa ke, cıre oncia çiye vejiyo ke, 

hore pe bıxeceliye. Çawus çım sıkneno ra jüyi, o ki 
kutıki hasar keno, verdano be hennete. Kutık je je fıse

ge xelC§ino ra cor ra. Dı xılin de reseno hennete, waxto 
ke pey ra pe cınıke bıcero, jü dest gınniye gınena ro 
tıfongu. Kutık hawa ra je jü çüale sımeri gıneno be hard 
ro, gır beno, sono cer dere. Cınıke qe sare ho neçarnena, 

ho dıme ra nia nedena. Sae ke tawa nehesno, tawa nebiyo. 
Çawus be cendermu ra til bene, ho erzene zere, bene be 

tıfangune horo, davacer vozene Jü helm de vırendiya 

cınıke cene, tıfangu çarnene ra be cı, vane, "söyle kimdi 

onlar?" Cınıke deste ho kuna be jüyra thom dana vana, 
11ma ben çi bilem kimdir, gidin yakalayın kimse!", vere

na ra raa hora sona. Cendenney rae sero heni manene, 
ree davacer ree ovorde nia dane ke, qe kes neoseno. Ae 

de ters ki kuno be zere, korposema cerene ra hore sone. 
Hete dewe ra venge sazu beno ra berz. Domani vozene 

ke, xcvere bıresne cıran u dewu. V eng dane na ver-bover 
ke kutıke qereqoli ci werdo, endi kes meterso, hore ret
dılali bero §Ô:o. 
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SEV QAJI SERO REPORTAJ ~m 

Daimi Cengiz 

Sevdino Sevdino Sae mı Sevdino 
Bıra Sevdino Sae mı Sevdino 
Sayder (Sa Heyder) vano: Dursın rave meso 
Wırıs 've çheku neqedino 
Dursun vano: Sayder lerze meke 
Ma mıreme, mara ewlad çino 

Sayder vano: Dursın pero de perodime 
Dewlete ra mare aylığ vejino 
Aylığa dewlete fincane ağuyo 
B ıra ret newerin o 

Komsor Yismail Efendi 've Mıstefa Beği ra 
Qariye Herdifi denişte ro 
Durdera fekerino 
Wano: Male salete şiawo 
Meterıse giawıri ra fetelino 

Sevdine Sewtimali ver de 
Saydere mı sona dale 
Qerqesune Saydere mı gureta 
Golım u life sale 
Cıneza Saydeere mı kerda ra berda balığ 
Bıne şiya viale. 
Y ıvrayime Dewres Heseni van o: 
Sayder dost u dısme zafo 
Y awas ya w as (gıra gıra) bınale 
To ma u piye ho verdo 
V or u vili u tipiye na dinade. 

Y ımam: Hewae Khane, maviri de nemende, bırae 
mm o! 
Daimi: Horana qeyde hondero? 
Y.: Hondero. 
D.: Kami vati vi? 
Y.: Qeyde ape mıne, qeyde ape mı Sey Qajiye. 
Pero ey vate. 

Welat welat, welate ceri 
N ae mare am e celve Mazgerdi 
Tedarık bıvene, sodıro şeri 

V ane: Pir nawo am e 
Mı va: Dı gami verva pire ho şeri 
Pir ke dorği vo 
Mare keno ra çevere xeri 
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Merkez persena Qızıl Kiliseo 
Qanun rındo, çetın hepiso 
Zalım şiyo yıftıra ra gere ma kerdo 
Haqo tora aseno, jede yiso de piso 
Sodir bine ve rast xerzlığ mıde çino 
Teko zu qurıso. 
V ano: Ye Qaji ne karo, ne ki yiso 
Honde ke weso hepıste roniso. 

Hao amo, sere asma gulane 
Çefe Aşiruno de newarano 
Zewqe cenıkuno sanena doyano 
Wondere hepışi pırre khekano 
Colmağe hepışi pırre khekano 
Tağıre raa Mıhemed Oli çino 
Kes mare bardağe do hepıs neano 
Mı va belka (belku) Meme Ale Deste mare xere 
van o 
Mı nezona ke beçıke bınde tadano 
N alati şero ro cı cısne ( duste) hora aqıle 

Xormeçıkano 

Y.: Hepıste viyo, hore vato. 
D.: Na qeyde hora niya vajiyo? 
Y.: Ye qeyde deyi ayre ayree. Qeyde yılısmıse 
qeyde nekerdo (Her hewa zovi vajiya, tek jü qeyde 
ra neşiyo-D.C.) Hamama viri de nemende. 
D.: Gere Sey Qaji kami kerdo? 
Y.: Xormeçıku kerd. Bertal Efendi kerdi vi, 
Cıvrak de. Ma tekotey vime, gere kerd, gere Ape 
mı kerdo. 
D.: Çma re gere kerdo, çi sero? 
Y.: Arajiye (hardi) sero tekotey vime. 

"Koe sere mawa, de surgıni (serıngıni) 
Çewrese merde Xormeçıki dest esto jünıini. 
Ye mı dal u budağe mı çino 
Mı de st esto ra Kemere Duzgıni" 

Y.: Ne la lawo, sıma can mıra cene! (Ap Yimam 
zof qefeliyo-D.C.) 

"Memede mı tıfange ma erjino 
Koto sere asma marti 
Onder bımano koto sere asme guze 
Ne bıko, verve tovi ma ri de rınd niyo 
Tıfonge dara Zımağe onder bımane 
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Phetıkune pee ondera Duze (wıyi .... ) 

Ma yına Mursae Y ılaşi ser o 
Tıfonge ma u Lolu erjiya 
Verve tovi, suka je suka Pasae Temıri 
Zar u zafe viye 
Ax, viame bıye yısıze (wıyi .... ) 

Apo verva ma şerkene, 12 Aşire Desımi 
Tede dısmeno khano, ax sa beno. 
Ax Memede mi merdo Lolızı .... 
Apo male Pancıraşi, ma do pıro 
Male dısmene cae gıraniyo 
Qewğa ma dıme sığıya .... 
Eyub Ağayi ra vaze 
Sate nemo vi Qemero Şiade perodo. 
Metense hora hereyi ra wurze .... 

Bıko ne kawo, ne leqa, ne yaraniya 
Jüyo je Muzıre Qereman Ağayi sare no ra 
Helvet ke merdena cencu bena wızıze (wıyi. .. ) 
Dız bi veso Memede mı, cığera mı pey de na kemero 
Apo Eyub Ağay ra vaze, mı 've Beğe laze hora 
mısayıv kero 
Roze camate aşıru rew herey vo 
Koe berji sero yeno peser 
Ax, gediğe gırani ve ro k er o (w ıyi ... ) 

Dız bı veso Memede mı, cığera mı verde vae 
Veng de veng de jü feqira kokıma mae 
Memede ım mıra tepiya ne piyo, ne bırawo, ne ki 
wae 
Bıko mı tora va, meso, hire roji mudete veyve to 
men do 

ı Thoınıre SEY QAJİ 

/ 
47 cm (Dorgonia teiQ 

' 43 cm (Wertıi gimıga aır ıı cori) ' 
26 cm 1., .. 4 cm (Şimıg<> c<>rll 

!" i' 

If~""" [J ~ 
• • 
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Veyvıka to çe piye ho de naro, ho sare, ax, puşiya 
şiae. 

Aşkinğ bıveso Memede mı, cığera mı, Koe Buyere 
ve ra 
Bıko to sare nora, dina ra xeversıza, Memede mı, 
lal u khera 
Laze Bake Gulavi Hepıs ra verdo ra 
Çıxaşi ke dısmeno, mordem bext de vazo 
Çe mao pilo, dı qati ve to sera. 
Ewro rae ra amo kıstene, Bozuku mefte berdo 
Zerre Thojinge de (Tojiğe), ax, deşti kerde ho vera 
(wıyi ... ) 

Y.: Weşenia ma ... Heyderu de virne, ma şirne, 
Aşkiroğ de va. Dede ho Seyidxane Hesene Khalıki 
vi. .. 
D.: To 've Sey Qaji ra piya şi? 
Y.: Ez ve ape ho ra piya şime. Dı teney tey şirne. 
Jü ez vi, jü ki derezae de mı bi, zamae ma vi. 
D.: No qeyde wo sıreda va? 
Y.: No qeyde wo sırede va. Qeyde çe de va, weşe
na ro cı şi (şirne) Aşkirığ, Aşkinğ de qeyde (hona) 
va. Na çekuyo pee ke vake, vake hona to zere mı 
orosna ra. 

Na çekuyo k e; 

"Aşkirığ bı veso, Ko ye Buyere vera 
Bıko to sare no ra, dinara xeversıza, lal u khera 
Mordem bext te vazo, cıxaşi ke dısmeno 
Çe mao pilo, dı qati ve to sera 
Bozık ewro verdo ra amo, rae ra amo kiştene 
Bozıku ewro mefte berdo 

13cm 

T 

Zerre Tojiğe de deşti kerde ho vera" 

D.: No qeyde karniyo, kami ser vato? 
Y.:Bırazae Seyd Hesene Seydxane Khalıki. 
Şexsenız vi. Bolız vi, ye Bolu vi. 
D.: Yine 've kami ra davi pero? Bolu ho 've 
ho, yaki yine 've Lolu ra? 

9 cm 
,..-~--~'[) 

Y.: Nawo ke amo kıstene, wo Memed bıra
zae Seydhesene Seyıdxaniyo. Wo meriko 
ke hepıs J, ~ 

'-.. 
[J 

~ ı.~ 1 /]7,5cm ~ 

~ 
(Şim gg cori §lım. r11o) 

(SoQ 2,2 cm ) 

(Fa#) 1,8cm ---7 

(Ml)~ 

5cm~ 

(Pe~ e) 

(D ergeniıı thomuri) 62 cm 

GıraJU-VıNJto5: Datmı c-.gtz 
K<;mpiıur-grra.jik: !Jmı::ylfl Tcrne. Uinl StU P.~mi 
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..., 

ra verdo ra amo, wo ki Keçelu ra viyo, 
dısme' viyo. Xevere gureta ke, hepıs ra ver
dane ra, meriku şiye vıreniye. Mare qeseyi 
kerd Seydxane Khalıki, vake: Eyub Ağa ki 
ma de vi. V ake: Durdiye gurete ma. Tholde 
niştime ro. Cer boğaz de dı mordemi 
vejiyai. Vake: Ey durdiye gurete. Vake: Ez 
hen zon, selala jüye selala deya. Arney, 
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se ke arney, ma nat-dot tholde mendime. Se ke 
waxto ke ro ma vero, ma wıştime ra, qesey kerd, 
hewadişi pers kerdi. A niya, cılune dey sero nia 
niştime ro (Çe Seydhesene Seyixani re vano 
D. C.). 
Eve çın mara vake: "Sıma ame çiçeğe vezene, çı 
vajifi re ame, vajife ho bıvene raşti ve. Mıra soğır 
pers mekere." V ak e: Ma h ona nayi pa. Ape mı Sey 
Qaji vake: "Seyidxan Ağa, sıma pa nenene, sıma 
bebexteni nekerdene!"Seyidxan Agay vake: ,,Xo, 
budela, hen mavaze, ye mae ma, niade veyvıke çe 
piye hode ra." Sey Qaji vake: "W o sıma mal do 
pıro, qewğa de amo kıstene. No sıma gureto. Hepıs 
ra verdo ra. Sıma zof be bexteni kerda, çe Bake 
Gulavi re." 

D.;. Sıma 38 'ra ave 
şi, ya ki wora dıme 
şi? 

Y.: Ne ne, rew 
kışıyo. Rew vajiyo, 
wo qeyde rew 
vajiyo. Ape mı Sey 
Qaji, ma bar kerd 
Heyderu de vime. 
Heyderu de merd. 
Ne pero hewae Ape 
ının e. 

fllmor 11 

D.: Heyderu de lee çe Xıdır Ağay de vi? 
(Peyniya ho esta) 
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"BU EL E GJ.RŞİ" sero 

Cef Çareluz 

Maa nu, mıra vatene: 
, Çevere hemu çime estu. Tay çeveri kijiyar u diyare. 
Çevere asme u roji, mare roştiye u tiji rusnene. Coka, 
ney çevere jiargie. Xora tu ke çevere ciraniye de kota 
zerre, honde ke şikina, tey roştiye bere. Heq beyhude
ni u xıraveni çeverekeşi meke ro" 

Heqie Merganji, neame çe ma, hama kıtave ho 
çevere ma de kot zerre. Kıtave Heqie Mergarıji, 
"Budelae Gırşi" ame çe, çe de wend, raya ra şiyu
ne, raya ra trene de wend; şiyune kar, kar de w en d. 
"Budelae Gırşi" zaf rındek nuşiyo. Mı na kıtav je 
Awa Xızıri sırnıt. H. Mergarıji ben: u dar bo, wes 
u war bo. 

Reçe lınga H. Mergarıji sone koti şere, H. 
Mergarıji koti beno bıbo, xeyale ho sono Desım. U 
De sım 'ra nevışiyo. Raya (raa) H. Mergarıji raya de 
rında u raşta. Na raya de teqlid çin o. Co ka ez van u 
ke, Mihail Solohove ma ki Heqie Mergarıjiyo. 
( ... ) 

"Budelae Gırşi" de H. Mergarıji xo neesto kıtave 
xo ver; mesele mılete ma ardo ve kıtav ver. Nu zaf 
çiyo de mühumo. Mı ke na kıtav wend, H. 
Mergarıji, mıre je kkalo de herdisın baqıl ame. 

Hekate "Qulığa Xıdırali" de, sae ke ez ki lewe 
Xıdırali u le w e mıleti de b ane (bine). H.Mergarıji 
na hekate hode, cor u cer de , nat u dot de kam 
esto, kam çino, arde verva çımu, jü ve jü nusne. 
Meymaniya mılete ma rınd arda vera (verva) 
çımane ma. Nustoği eve pırdo de rındeki ra naver 
u bover jübini ra rınd giredo. Eve na hekat 
H.Mergarıji zone ma kerdo berz, veto ro jile. Bıra, 
be rx u dar be! 

Ez newazemı ke peteniya nustoxi ita bıgoynine. 
Çıke nustoğ çerenia (kariyer) ho ser ne, mılete ho 
sero vındeno. Ey çıke diyo, çıke hesno, ney (ni) 
meselei nuste kerde. Na game, zaf gama da hew la. 

Her mılet k:haluk u pirukune hora beno rındek, 
raveri sono. H. Mergarıji "Budelae Gırşi"de 

khalıke ho Bava Şoşeni ra qal ano ra. Mı zaf qimet 
da ve ney (na) nuste. Tay isan bene rameti, sone 
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bıne hardi, rısıne (re sene) rametiya Heqi. 
Haskerdena B ava Soşeni xam niya. Serbest mıreno 
Bava Soşe. Pernu ra (peroyinera) xatır wazeno. 
Wazeno ke, eve hastenira qome hora cia bo, rame
tiya Heqi n su (re so). Merdena xere ra mıreno. 
Kara her keşi niya, nia rındek merdene. 

Belkiya kıtave Heqi tayenu re rındek u germ, 
tayenure serdın, tayenure ki honık yeno. Na kıtav 
mıre hem honık, hem serdın, hem ki germ ama 
(ame). Hekate "Germanist M." mıre serdın ama; 
"Qulığa Xıdırali" mıre germ u rındek ama, 
"Hengure" honık ama. Her je hekati ra çiye musa
ne. Nu nme rınd yeno. 

"Mıleto ke Ma Cıre Gureeme" - na nuste bınde
stiya mılete ma keno zalal. Pizemırdeni re heme çi 
mi wes yeno. Taye vesane ke este, wazene ke, je 
xozi heme cı mi buciye. Taye ki werte tu u çılmi 

de xore qılerıniye rınd venıne. Tertelekerdene 
isane rınd neano werte. Mılete ma nire nekerdo 
vıle mıletune binu. Hama ma, bıne niru de astık 
mendime. Pizegırsu goşte ma werdo. 

Eve je kıtavune "Budelae Gırşi" game 've game 
raveri some. Pıra pıra goşt yeno astıkane ma 
ser."Tija Sodıri", "Ware", "Desmala Sure", "Pir", 
"Dersim", "Kormişkan" u nae kezone ma nusne
ne, peru ra (peroyine ra) Heq raji bol 

Mare gurenaise paki lazıme. Qeret kerdene u 
baqıleni lazıma. Xo cor guretenera raveri, vere 
namdariya ma gere gurenaise ma bıjero. "Budelae 
Gırşi"de zone ma biyo zelal, biyo rındek, biyo 
hira. Hen bıkerime ke zaf tenu re na kıtav salıx 
bıdime, zaf tenu rısneme (resnime). 

"Budelae Gırşi" mare, domanane mare qezenco de 
rındeko, xer bo! Ney kitav ra tepia (ber), hona H. 
Mergarıji ra kıtavu wazeme. O werte nulete made 
ro. Ejiyataneü ma zaneno. Pemendene (peymenda
ene) çıka zaneno. Coka kıtavan e nanenu 
do manane xore darınwa. V efakarenia nustoğune 
nianenu xo vira mekerime. 

Laufen, asma çeliye, 1997 
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Her hete ma 
tırk u tetenı 
sana ve torjenune ho ver: 
Sıkıti per u pae ma. 
Neverda ke, 
ma şime jiar u dianıne ho ser. 
Ma vırast, inu rızna. 
Ma neest ra ho ver, 
hore bonu vırajime. 
Lese ra sıngır kerdime, 
hete aqıl u fami ra seqetime nıka. 

Hete mao bin 
kurdu sana ve laşere ho ver: 
Bıne bandıra tırku de 
mılete marebi şer. 
Ciranune mae kurdu, 
mıri rewı ra xapıto. 
Eve kıtav u qezetu 
zuru sanene pe ewro, 
mara vane: ,Suna çine!" 
Kamiama 
kerda ve qıloncine nıka. 

Cence ma, seweta ma ne, 
seweta sari mırene nıka. 

Mıleto laz, 
tırku re bi ve maykek, 
mare bi ve ner: 
Cerra, corra, natra, dotra 
eve dine islan1iyeo gonewer 
tırki, kurdi u laji bi jükek. 
Est ma ser, 
adır kerd ve ma ver. 

Zov u zeçe ma xapiya: 
Lınge es te ve ma ver, 
her çiye ma rızna. 
Gos ro maa u piye ho nena. 
Zere haqi, 
zere xızıri dazna. 
Her jü hete ser de şi, 
cence ma bi vıla, 
ita, uza bi ve boka vergi. 
Ma peropia ki 
besıtare u bewelatime nıka. 

Ma çıturi bime ve xeg 

Mılete made nemendo xer: 
Toz esto reça ho, 
biyo genn, biyo xeğ, 
rewı xapino, 
ho yinkar keno. 
Tırki, eleveni kerda na wertu. 
Heto jüra eve serdeste, 
eve canbajiye u dekbajiye, 
heto bini ra 
eve kutkeni u tereşeni 
wazeno ke 
kamiya ma vind kero, 
uwa ma bero ve aree ho ser. 

.9Lmor 11 

Heqie Mergarıji 
1997 

Bırae ke, wae ke na kıtavi wazene, gere crrıne na kıtavi 

've cırrne posti 15 DM bırusne hesave na panga: 

H.Çimen 
Sparkasse Krefeld 
Konto Nr. 50604529 
Bankleitzahl: 320 500 00 

Postfach: 561 
D-4 7705 Krefeld 
Telefon: 02151/776383 

Überweisungauftrag'de Verwendungszweck: Bude1ae 
Gırşi, name ho, adresa ho nustene ho viri ra mekere! 

49 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



W are 

sewe n~bena sodır 

her deqa mı viri 

n~zon ke ez se bıkeri 

tı ho vıle ra keri 

kuya roştia çımun~ to 

wert~ tari de mendıne 
tij i, asm~n~ mı tıya 

roştia çım~ mı tıya 

meredin cila ho de 

resm~ to deste mı de 

tı zof kota ra mı viri 

h~ştir sono çım~ mı de 

aax, n~beno 

sewe sodır n~beno 

tı lew~ mı de niya 
sewe sodır nebeno 

Venge Bewaylrl 

.91..mor 11 

Dae Meverve 

To ke ver~ ho çama tija amnoni ser 

To ke vake, "ya Tijia Mıhemedi, 
thoa ve laz~ mı ser meke!" 

Meverve da~. 
Meverve ke dısmen sa mevo 

Seveta mıra meverve 

Beno ke dısmen mı erzeno zında 

Onda meverve 

Yinu pi u khalık~ ma, 

ap u xale ma ki eşti zındanu 

To ke sodır usta ra 

Ver~ bora tija amnoni ser çama 

Meverve da~ 
To ke berva, dısmen beno sa 

Meverve ke dı sm en bıterso ... 

50 

YAR u YARE 

KoE DEsıM RA pERA 
AMANE cERA VERA 

Mı vA dmE xo MıdE 
Mı MEkE WAiRE dERdA 

YANA IAo sE bıkERi 
GERE xo kAMi dE bıkERi 

lERi çıkA NEZANE 
MA juMiNi NEdANE 

ÇENE EZ TO REMNENA 
CENA koA sER bENA 
PiyE To kE fElEk bo 

Ez TO QE kEsi NEdANA 
BERO ROAlE Ml bERO 
Mı bıcERO RApERO 
PAiz VEyvE MA bıbo 

lEdE QOM TEY kAykERO 
BERO ROAIA Ml bERO 

BERO ZERANCA Ml bERO 
BERO dm juMiNi diME 

KoANE MA sER şiME 
BERO ROAlE Ml bERO 
BERo ŞERE Mı bERO 

BERO dm juMiNi diME 
ZE T~EYRA RApERiME 

M et. 
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Aşağıdaki yazı 

Metin-Kemal 
Kahraman' ın hazır

ladıkları "Yaşlılar 

Dersim Türküleri 
Söylüyor" adlı 

kasetin tanıtım 

kapağından alın-

mıştır. 

ııDÜNYA ANA"tJt.. SE'f UŞhf'E ... 
llEMENANlAR~A ~ .. 

Unutulan bir dili, yok olmaya mahkum edilmi~ bir 
kültürü, "el değmemiş uzaklıklar"dan bugüne 
getirmek... günümüzün en kestirme degimiyleı 

"insan kar~ıtı", modern toplumlarımna alternatif 
olabilecek önemde motiflere sahip bir kültürün 
varlığına kayıt düşmek ... Tabii ki sadece ip 
uçlarıyla, küçük örnekleriyle farklı dilleri, farklı 

dinleri, farklı doğruları kendi doğallıkları içinde 
yüzyıllarca yanyana yaşatabilmiş bir coğrafya 

Dersim: hem de öyle hesap kitap yapmadan, büyük 
laflarla teorize etmeden, Kırmançlar (Zazalar), 
Kırdaşlar (Alevi Kürtler), Ermeniler, Türkler ve 
hatta Osmanlı imparatorluğu'nun büyük Alevi
Katliamlarından kaçıp otoritenin ulaşamadığı bu 
dağlık bölgeye sığınmış irili ufaklı ba~ka halklar 
bir "iç rahatlığı" (Zerreweşiye) düzeni içinde 
yaşaya bi 1 m iş ler. 

Binlerce yıl öncesinden getirdikleri "doğa 
tanrıcı" inançlamii Alevilik'le bütünleştirerek 

"mutlak kutsal doğrular" yerine insanı ve doğayı 

eksen alan bir felsefi yaşam tam yaratan 
Dersimliler, bu özellikleri dolayısıyla asırlarca 

siyasi otorite hışımına uğramı~lar. Gerek Osmanlı 
imparatorluğu dönemeninde, gerekse de bu gün, 
medeni olmak adına savunulan "tek doğru, tek dil, · 
tek kültür, tek bayrak, tek şef, tek isim, tek 

..9Lmor 11 

sınır, tek ulus" yaklaşımlarının ilk hedeflerinden 
biri Dersim olmu~tur. Çünkü Dersim, çok dilli, 
çok dinli, çok doğrulu, çok kültürlü, çok şefli, 

çok isimli bir bölgedir ve "hizaya getirilmesi" 
gerekmektedir. Bütün bu "hizaya getirme" çaba
larına rağmen t938 Katliamı'na kadar Dersimliler 
kendi doğrularını yaşama ısrarlarında başarılı ola
bilmişlerdir. Devletin bu gün açıklanan resmi 
kayıtlarına göre yaklaşık 10 yıl öncesinden 
başlayarak ön hazırlıkları yapılan katliamda 
70.000 insan katledilip, bir o kadarı batı illeri
ne sürgün edildikten ve toplumun katliamdan kur
tulan ileri gelenleri Elazığ'da idam edildikten 
sonradır ki sistem bütün kurumlarıyla Dersim'e 
girmi~tir. 

sonra .•• 
Sonrası, bu gün artık neredeyse insansızlaştırıl

mış bir bölge, binlerce yıl derinden gelen bir kül
tür ve onun en önemli ta~ıyıcısı dilin yok olma 
sınırlarına varması realitesi, işte bu yüzden sade
ce ip uçiarıyla, küçücük örnekleriyle de olsa bir 
kültürün varlığına işaret eden, tarih ve böylesi bir 
kayıt düşen her türlü çaba bu gün önemli bir 
boşluğu doldurmu~ oluyor. Bu konuda yapılanlar o 
kadar az i~te ... « 
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Sey Weli 

mı va, buko, Sey Weli l 
cigere ını, ını ra data vake, ha 
ını va, be, gos ro ını ne, 
tı ıneso sayde koal 

dılo dılo na sewda 
tew dıl, tew dıl na sewda 
kote ra rae, sone, dı bıray u zu zama 
kotu ra dııne, ını veng da 
gos ro ını nena, da ra 
sate werte nekote 

aıno çığe koune ma 
ewro de are, berde, dı bıray u zu zama 

ınıno tlıoınıre xo guretı, 

çığ sera kotu sema 
çewres çee Xorıneçıka 

vejiye sere bana 
ını va, lao, ınevındere 

biare zengen u lıuyal 

Mıno kokııno ke heni va 
tedine peye xo çarna, 
tedine voz da, kati zerre 
çever xo sera da ve ca 
va ke rneyte Khuresu 
biyo werde lü u kuza 

ınıno thoınıre xo guretı, 

çığ sera ını veng da 
venge ınıno khal-kokııni 

cor §İ ulu diwa' 
ını nia da khalo kokıın 

nİ§t ostori, data vejia 
va ke, çıka, se vane ? 
to qey berde gos u kherrıke ınal? 

Şirn§ere xo ont we 
da çığ ro, çığ kerd vıla 
bıne çığ ra vejiye, dı bıray u zu zama 

oo A A 

§Une çevere na goıne 

ınalo ke zerre de, ını kerd qırva' 

ını va, Haqo to re sıkır vol 
Pe se kon ınale dina 

Ala verdİye Mamelu"ye 

5 
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·Zerre xo de deze de serrano kırısnonu 
Her sate zerre goni de 

Çımane xu dağ konune 
Bela mı şikiya, ceser phıjkia 

Weşiya mı parçe u pırtıley 

Hini guman konu ke 
gunde de vero ke newe dano, tey cewinu we 

Phıştia mı de selega be maniya 
Teynaiya mına, mı dest de serdeçina 

Awa ke zune mı sero vajina 
Haskerden u be diyağiya 

Endi mevınde de roe mı 

Vaze zerre to de çı ke esta 
Her sata ke tepia erjina 

Cori reyna peyser nina ke. 

Saseneme 
Ttrki ra çarnaoğ: Cansa 

Ebe çtmane domanon 

Perre Sodu·i 

Sıma qı des kerd? 
Bırri ke vesay, se beno? 
Mı çıme xo kerdi kapa, kerdi ya. Zerre mı 
qerıfiya. 
Milçiki perrene, xoji, heşi, lüy, cınowri 
remene. 
Çe ninon vesay bi. Ye peron çe xo vesay 
bi, bi bi welı. 
Nıka çe ninon çino. Nesle xo beno vindi. 
Herd rıjino, sel yeno. 
Eke jü welat dı bırri vesay, howa bena 
qılerıft (qılerın), isan bese nekeno nefes 
bıcero. Neweşinı yena werte, isan beno 
newes. Varıs kı nevara, bereket darina 

we, hegay bene 
husk. Her ca beno 
jia. Eke bırri bi vindi, 
howa bena qılerıft u 
tesıre radyasoni 
beno zat. Bırri ra 
isan bese keno 
qezenç bıkıro. 
Gereke isan bırran 
weiye kıra. Her mor
dem gerekı qewaxon 
ronıro. Be bırran jü 
dina, be bırran jü 
Desım nıwazon. 
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Qıjenia Ma. 

-ayv edev-
Ma ke qız bime, .ş,ıene çlıeme Pılemoriye de 
awe kerdene ho re, awe ra ke vejiene, 
tumane ho vetene, pıroznene ro, vatene »Kam 
ke qayte mı keno, qayte maa ho kero!« Coru 
ke.ş,' qayt nekerdene 

-Cızık tek-
Ma ke newe .ş,ıene mektev, o waxt Tu·ki qe 
nezonıtene, ho re Zone Ma ra qesey kerde
ne. Tae domonu qax, taine soltnc, taine ki 
tlıolosey ardene mektev. Ma vatene »Ala tene 
bıde!« Taine dene, ma werdene; eke jüye 
mende, deste ho kerdene ra derg, beçıke 

lınga ceke ve becıka qıze kerdene ra, beçıke 
bini qapa kerdene, vatene »Cızıke maa to 
teko, xıravo, tek ClZlk nebeno, ClZlki ÇÜte, ala 
jüna bıde! « 

-Adet-
Iii cenıke biye, zor yena ra mı viri. O 
waxt vatene se, se u des serri dera. Zof 
dina di vi, zof zonıtene. Oxto ke çay nane 
ro, her waxt a yena ra mı viri. Ae vatene: 
»Hire bardaği çay sımıtene adeto, 
Çor saltaneta 
Phonc jivane ra veto« 

X eri 

Laco Laco 

Eskere Tırki nao amo 
Lace mı geno, beno 

Dest ll pay gıre dano, kiseno 
Meyite lace mı be ma nedano 

De wey laco laeo 
La c se re m ı re tae o 

Kamo nae mae re vaco 
Lac derdane mıre ilaeo 

Meyit ll mezele ma hel kerdi, rıznay 

Ceni ll domani sungı ra viarnay 
Suko ser ma surgın rusnay 

Tornane Selim u munkir Mawyay 
Lacane Celal Bayar u M ıstefa Kemali 

Merdena lace mı san u serefo 
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Dersım wes u war bımano 
U rze bı ra waxto zama no 

Çe me Muz ı ri reyna go ni m eve no 
Herde Dersım reyna goni meveno 

De wey laeo laco 
lac sere mıre hco 

Kamo nae mae re vaeo 
Lac derdane mıre ilaeo 

Koi Taıuu 

Koe Tauxı mız o dumano 
Bıra ninandı ne aro ne namuso 

Dllzgıne mı xorto ciwano 
Gul çiçege havalano 

Kadire mı xorto ciwano 
Gul çiçege havalano 

Am ay bı ra 'be doştina 
Ma ki~time bebextina 

Koe Dersım dı delal dane 
Laf u gerane ma zaf kene 
Nan u sola Dersımi wene 

Dest u riye xo 'be gonia ma ~üne 

Amay bıra 'be do~tina 
Ma kiştime bebextina 

Ne bıra vano, kamo sa vano 
Kamo, kami sero meymano? 

Dersım welate mao 
Herd u asmen nae zano 

Amay bıra 'be do~tina 
Ma kiştime bebextina 

Ne bıra, kamo kam kamo 
Xayin kamo, bebext kamo 
Engin, Cihan gul çiçego 

Kırmance l>ersımi nae zano 

Am ay bı ra 'be do~tina 
Ma ki~time bebextina 

Bıra havalan re vace 
Tarıx u numre roci cı sane 
Phe~ti phe~tia jübini sane 
Dost dısmen rınd bızane 

Amay bıra 'be do~tina 
Ma ki~time bebextina 

Mahmut Yılmaz 
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W ele 
Mordeme museno wele, wele weno. Roze nia, dı 
roji nia, cenıka na mordemi, merde xu dest de 
bezar bena. Roze se beno pire xu vejino, yeno. 
Çe na talıbe xu, cenike vana, »piro, a nu talıbe tu 
muso wele weno, ez çı vajine se bıkerirıe ki gos 
re mı nenano. Beka tı çiye ke vazere, pire xuya 
gos nano ro tu, na xuye ca verdano«. Pir vano: 
»khıla mı, Heq ero cı wes kero. Doman niyo ke 
ez cıra vajine gığ.« 

Vozde 
Feqıre sono raa Heq de xore dano are, goliga 
(here) xu bar keno, cereno ra raa çey ser, hera xu 
ço ço keno, yeno nejdiye dewe. Bıne dewa dine 
de ki jü raa da çetıne bena. Kuno orajia rae, endi 
keno ke cao çetıni bıqedeno, here seweşina ra, 
gındır bena. Wayire golige xu erzeno golige ver 
kesale vımtene dero. Here herke gınena di sero, 
nu nia dano ke bıne here de maneno, mordemek 
here vera düri voz dano; pede xore venga Xızıri 
dan o ke sal e ne hera xu, ne ki geştia (pars) xure 
thawae bı bo. »Ya Xızır« vano nevano ke, se 
keno ki, here tila til bena, haylemeo sona. 
Teseliya xu ke here u geşti ra kuna, vano: » 

Xızır, voz de here ame! Xızır, voz de here an1e!« 

Gule 
Xalceniya Gule Saxanın1e roze vana, »ez ewre 
şeri çe Gula ma«. Bena ra rast, sona çe Gule. 
Saxanıme eke kuna nejdiye çey, Gule verba xal
ceniya xu yena, lew nana destı ra, xalceniya 
Gule Saxanıme vana, »ma 'be xer di, Gule!« 
Gule vana, » xer miande be, xalceni, wıy xalceni, 
koti menda kuta ra ma viri«. Gule hal xatıre xal
ceniye pers kena, xalceniye ki hal xatıre werezae 
merde xu pers kena. Gule vana, »xalceni, ma 
ewre şin1e Klıalo Sıpe. Mı tusko herren berd jiare 
ke raa Heqi de bıvero, xunde vışterae bi«. Gule 
tusko ke sare bırrno, ciranu ra kerdo vıla, 

nemendo. Xalceniya Gule Saxanıme vana, »nere 
Gule, sırna ke qurbano hin gırs kerdo, ekeno 
mka sın1a seme mı ki verdo«. Se ke Saxanın1e 
nia vana, aliye re Gule bırrina, vana, »wıy xal
ceni, xalceni! Xızır bo ke a nia xunde pısınge 
bi«. 

Arekerdoğ: H. Cansa 
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Tai mertali 

1-Mola mına tadaiye, bıne hardi de ramere
diaiye, çıka? 
2-Xanın1a sere kurşi, loqme newerra be turşi, 

çıka? 

3-Çiye de mı esto, tora besto, çıko? 
4-Wae de mı esta dı qene xu este, çıka? 
5-Çar wae mı este; çaremena kemerane xu 
erzene jü gol, çıke? 
6-Phonc bırae nu este, plııştia her jü ra jü sale 
esta, çıke? 
7-Phonc bırae ım este, her jü hunere de xu esto, 
çık e? 
8-Pençere baki, pırre huraki, çıke? 
9-Çiye de mı esto, sodıri ra sundi bıne hardi de 
gurino, vejino yeno ke riye xu ri ye nuno, riye 
tora pako, çıko? 
10-Tenekeo bari, kuncıko tari, çıko? 
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11-Jü mereka nu esta, gırzee vas necena, hazar 
mese cena, çıka? 
12-Dedo (apo) dere de kulıke sare de,çıka? 
13-Phonc wae mı este, phoncemena ki je xeğu 
bene gızike jübini re, çıke? 

r:'ind g,(pn-ET 'gA:nos: -zı 'n:ııı:Jaınun:ınb-H 
'ruefıgp-oı 'rs.rıs-6 'ıımpra-8 'rıır:'ies:-L 'n){I:leq eıııuQN-9 

UllUUW e)fi:'iT:)-ç \1~0'1-t 'aumN-10 'rfub UIT:)-z 'amp ~JOumqı-I 
:ıqun:) 

Arekerdoğe: Nilüfera Korte 

Adresa Waştene: 
"Serbestiye" 

Postfach 3 10662 
D-68266 Mannheim 
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Hirıs u I-Iire Qersuni 

-1-
No ko, koe Mengenio 
Zereqe sod.n·i ke s·nka Vanide est, 
Parçıke de Neınrodio na ko 
Fejire sodıri ke verva Neınrodi est, 
Hete ınıno ju rewa ceno, diare Qp.fqasi 
Hete ınıno bin cacııno, ınılke Eceıni 
Sero sanine ra helquşte cemedi 
Agwe seroe gogerçine yavani 
Bele Gezali 
U re fe Zaranci .... 

Çhereni inkar nebena 
Leza xuya juvejuye de bınnekoti qe 
Hazar serru ra nat xorte na cay 
Be ke xe.vere koti ra bıdime! 
Ni refe suqulıngu niye 
Asmen ra koıne Astanı qe niye 
Hins u hire zerre eve qersuni 
Hirıs u hire çhıınee gonini 
Beştiye de na koy sem 
Ben nebene. 

Kişi yu, 
Glle koe issizi ra 
Wa..."'l:te fejire sod.n·i de 
Gına ve ını 
Raınerdayune, 

Dergaderg 
Werte gon u gonaşeri de. 

Geyale ını 
Zılaınotia sewu ra tadyo 
Kese de ını nevejino ke 
bıcerevno xere re, 
Can u me. ını cene kogıncle 
Kıtavu de neşikinu ca keri 
Seı-va ını şifre do pasae 
Ezo kiştu be pers u be berfek. 

Kewra, 
Hale ma nia nia bınusne! 
Tersa ke riwayet saybo 
Cız:ıke şene şişi niye 
Qersune cloındoıne 
Feke ınıne pırtley de ... 
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-2-
Fennane kiştene ard hurendi, 
Mıze koyio hewz 
u sızına vae sodıria hewn u hayige 
Çarne ve gon u gonaşed ro. 
Dıına lewe macle çheki sanay pe 
Pıstıne ma juveju saekerdi 
Ma sem qırse neverda. 
Sala mına st.u·a hira.ma Kerınanşay 
Tezbe :ın:ı u qutiya :ın:ı gureti berdi 
Haleti bi mıre, tede harele Eceıni ra .. 

Kewrayime, 
Xınamime 

Gonia jü:ıninime 
Ma ve dewız u morebaune boveri 
J nınini ra çe ney gurete 
Guncle veri ra nat, 
Cirani:ıne naver n bover pia 
Mal n ınnle makuno tewerte 
Nezoıı:ıtene ra ne, 
Fıqareni rao, 
Zere ma ve Pasaporte neveso 
Nawa qırrkerdena ınare sevet, 
Endi name ma vejino jevegen re 
Qeçaxçiyen re 
Dızel en n xayinen re ... 

Pmde em prode! 
Ez hen rehet nemıron! 
Lozıne de traınia ınına welıne, 
Hona qese zere ını este 
Jnye de hal-zonagi re. 

Pie mı vere Urfa ele çıme xo day 
Bire ki brae xo; 
Bire terne nazıki 
Bire çivike koy, weşiya xore nebiay vi sa. 
Kewray, derezay 
U doınane aşire bi tecle 
Diyar n ınetens n minaı-u ra 
Verva qersuna Fransıji ke vınetene. 
Zımele xo hona newe vejiay vi 
Xale ınıno qız Nazif 
Semt 
X ort 
U aspom de hewl 
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>Prode bra! Roza cuamerdına!' va to 
U vıı·eniya astore xo fişta hewa. 

Kewra, 
Hale ma nia nia bınusne! 
Tersa ke riwayet saybo 
Cızıkc şene şişi niye 
Qersmıe domdome 
Feke mıne pıı-tley de. 

Ahmed Arif 
Tırkira çarnais: H. Tornecengi 

V eyvık.a Dersrmi 

Munzur ve qar, Munzur hersın 
Munzur ve goni surkeno 
Cendege nıeyitune ma 
Zalıınure ters u xof dano 

Veyvıka vilıke, veyvılm Dersınli 

Dana' ra kou, dana' ra çheku 
Nedc'lna zalıınu dest-roe xo 
Nedana clısmenu dest-roe xo. 

Je parzune, cene 'ra xo ver 
Pone çcnekmıe ma ağwi, 
Gılc sungi ra cemedino 
Çikayise domanune sawi. 

Veyv:ıJm vilıl~e, veyvılm Dersuni 
Dana' ra kon, dana' ra çheku 
Ncelana zalımu dest-roc xo 
Ncelana dısmenu dest-roe xo. 

Bebe:A'i:U na ve pa, kişti cence mae rowali 
Zen·e nıara goni sona 
Harcl goni ra sur keno 
Bereqiııo je tasa cami. 

Veyvılm vilıl~e, veyvılm Dersımi 

Dana 'ra kon, dana 'ra çheku 
Ncelana zalımu clest-roe xo 
Nedana dısmenu clest-roe xo. 

Qese & Qeyde: Ah Aydın, 1976 
Tıı-lti ra çarnais: H. Tornecengi 

Mevınde 

Mevmcle hen 
Hen mılayim, hen ğeriv 
Koti bena va bıve, 
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Zere de, tever de, derse ele, dore de 
Bırame 'ra ser, so 'ra ser 
T üye ri ye celladi ke, 
kemfersendi, 
fesad u xayini! 

Hover bıcle eve kıtav 
Hover bıcle eve kar u gure 
Eve nenıl~, eve clıdon 
Eve omıcl, eve sawda ll ğeyal 
Hover bıde ha! 
Rişia meke mı! 

Bıvene çıtllr newede yenu dina 
Eve qeyrete tuye pak ll zelali 
Hona çene mı este, 
lazc mı resene ra 
Her jüye xo, cıra niııo nevercloğe homete 
Sosma kesreta mma ye çoncl hazar-senu. 
Lewe mmo çımune tora 
Omıde mı toclero, 
Zonena! 

AhmedArif 
Tırlti ra çarnais: H. Tornecengi 

:{ 
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o Fek e Gulğulnaene 
ya ki 

Zazay Este, Çine? 

Mursao Areyiz 

Na dahase serri ra raver ma tae olvoji anıey
me peser, haqa zone ho ele, haqa lnılttıre ho 
de qesey kerel, Ware vet, name Warey ra 
zone ho Zazaki sero guı·eayme. vVare ke 
vejiya, weıi:e mıleti de bi vıla, tene ke rae 
gurete, tae olvoji vejiyay verva ma v111eti, va 
ke, sıma ça ııia kene? İ ye ke emege ho resto 
Ware sevetmıe eline ra ki na havalu ze fd::e 
ho sepelno ra, qesu fetelnene. 

Eke nu vinene, ze eve mı kaleke ele 
vuıdene, ez ne havalu taiııe tıın u tıın nas 
ken. Hama oelete mı ııiyo ke, ez nam1-uıe 
keşi wedarine. Ez ke maa hora amune clina, 
seveta mıleti re dısmen biyaene neamune 
clina. 

Çı esto ke morelem şindoreloste zumi
no, qezenc kerelene de barebımğe zumino. 
Ora gore bıvo, nebo, isu zuıniııi ele sare 
ceno. Zu ki clina de şinclori este, zoni este, 
tae ınılet xeleşiyo, tae ki hona nexeleşiyo; 
tae biye wayıı·e dewletu, tae nebiye; taine 
zone ho sevekno, taine ki zone ho kerdo 
viııdi. Coka ro na xeveru sero clina de pem
clais esto, qal-qır esto, cengi beııe, qewğey 
bene. Na neqeni welate ma ele ki esta. Ora 
gore welate made ki na peroclais, na ceng 
biyaene clero; eve sern1 na perodais tım u 
tıın biyo, amo gıno ro clewre ma. 

Na clewre ma ele ki endi nııleto Kurcl 
, nuleto Zaza, mıleto Soran, mıleto Ezici, 
nııleto Goran, nııleto Asur tede hesare ho 
biyo, welate ho ele verva dewleta Trrki ya ki 
Aravi ya ki Farsi ceng clero, bedel clano. 

Seke cae qale Zazau ame ra, tae 
havali qeycle kune, c111i yeııe ra ser. 
Mezopotamya u Anacloliye de teyna mıleto 
Kurdu Trrk çino. Ze ke mı cor va, zovina 
ki mılet esto. Hona zoviııa ki ınılet biyaene 

qıı· kerdo, tepia 1-Ulcia ki werte ra we nedar
do, vindi nekerdo; tepia na nulet hata roza 
ewroene ho beyan kerclo ardo, ınendo ruka. 
Nıka ki kes neşikino ke na mıleti werte ra 
we daro, vincl kero, pak kero. 

Zazay (Kırınanc/Dımıli) 've ho 
mılete ro, zone ho ki Dınıılkiyo 

(Kırınancki/Zazaki). 

Nıka tae vane ke, tı na qesu koti ra vezena? 
Dine re cave ını nawo ke, ez 've ho Zazaune, 
weıi:e mılete hora yen, mılete hora na qesu 
musune. Na qesey ke sıına mu·cl nekene, 
ora dnne sonıe tarL"'C. 

Beme Kurdu. Kurd 
(Kırclas/Khurnnanc) 've ho ınılet.e ro, zone 
ho I\:ırclaşkiyo. 

Ni hurdeınena komeli zaf raveri ra 
've nılç:a tezere de viye, hata roza ewreene 
pia ame. Zazaki de vane "merdo Iüu·cl" (yaııi 
Kiiıi:lere mensup olan, Kürt kökenli olan). 
Tepia Zazaki devane "qaviıne Kurdu" (Küıi: 
ulusu aıılammdadrr). 

Zazay qaviıne sıma qewul kene. 
Beme Zazau. Zazay ho 've ho hora 

vane ma "merclo Zaza" , (yani Zazalara men
sup olan, Zaza kökenli olan), "qavime 
Zazau" (yani Zaza 1-ılusu aıılamınd.:cı kencli
leriııi ifade ediyorlar). 

Na qese çıra van, iye ke jede lerze 
kene eline ra van: Zazay qaviınena sıına 
Kurdu qew1-ıl kene. Sıına ki kewte ra daye 
ser, Zazau ki ho de Kuı·cl say kene, biyaena 
Zazau qew1.ıl nekene. Na sene bu·aeııa nia
nena sıma kene? 

Kureli 've Zazau ra zone zumini fam 
kene, ya ki fam nekeııe? Se ra 10 fam kene, 
Se ra 90e fam nekene. Zazay 've Kurdu ra 
'ke zu dewe ele biye pil, helvet ke huı·cleme-

dero. Ma 'ke tarL"'C de ııia da, veneme ke, na na heti ki zonuııe Zl.Uniııi fam kene, qesey 
mılete Zazay ÇL"'Ca ke Aravu, Farsu, Tırku kene. İye ke vane ma fam keme, ye ııia, na 
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sevet ra fam kene; coka ro ke vane Zazaki 
lehçe da Kırdaşkiya! 

Ez uzme na qesu nevejin. İye ke 
zonu sero gureene, sınat u ilm.e zonu sero 
wendo urafe. ne kaı·iye, no kare clinmıo. 

Kemera ke mı bese nekerde hawa fine, bıne 
a keınere ne.kun; zu zonaene ra qeyr. 

Nae ke verva nıa vınete, eve ho ki 
Zazae. Ni kami ra tersene nia vane? Ya ki 
eve vatena sınıa, kaın zone hu ca verdano? 
Ma dincra vame ke, peki snna no aqıl kami 
ra gıu·eto ya ki kami no aqıl dave sıına; sıma 
na phoşti kaıni ra gı.u·eta, sıına name kami 
ra qesey kene, sıına na huJ.;::m kaıni ra 
gı.u·et? Name mıleti ra qeseykerdene haqa 
sıına keşi ki niya. Ewro sata ye qesu ııiya. 
Ewro dısmen phoştia marao. Vatena mı 
awa ke, kanı çı beno bıvo, Zazay bene, 
Kureli bene, Sorani bene, Gorani bene, 
Ezidi bene., Asuri bene, çı bene, bıve, xele
sa ma 've zubiaena zunıini bena, ına 've 
zumini xeleşiıne. Yane xeleşiyaena Zazau 
iye Kurcluna, ye. Kı.u·clu ki ye Zazauna. Her 
ç.ı mıleto ke Mezopot:-ı.mya 've dorme dae 
dero nae nia bızono. Key ke ma xeleşiıne, a 
roze ke aıne, her kes zone ho qesey keno, 
raa heqiya ho eve usıle ho rameno, her çire 
qaı·are ho eve ho dano, ora dııne ki qal-qır ce 
vışıno. 

Beme lehça. 
Taine qese ro gureto ho fek, vane 

lehça, zuna nevane. Dina de çı zon ke qesey 
bene tede zumini de barebıroğe, zumini de 
weıiağe. Dine sero nevmden. Pe qesu kene 
je.cle, feke ho de ğnlğulnene vmdene .. 

Zazay tede zu kokerae. Ez aşiı·une 
Zazau sero ki nevmden. Sewetune clinerao 
na Zazay zar kote, biye ve dıletey. Tae kote 
ve bıne hanelım Çe. Osmaııi, tae ki kote ve 
banc1ıra Arav u Farslı. Yane tae biye 
Elevi, tae ki biye ve Suni. Çağe ro hen ame 
ke, Zazay ho 've ho hive c1ısmene zunıini. 
Zumiııi ra qır kerdene, kes meyite keşi ser 
neşiyene, ııiaz u qıı·vane ho zumini nedene. 
Gonia Zlunini ke bıwerdene, ınu·dnebiyene. 
Na mılet çıra nia bi vi, kanıi ııia kerdi vi? 
Sevetune dine Aravu ra bi ve c1ısmene zumi
ni. Hal ÇLxaş ke vana, honde xu·avm vi. 
Çefe clısmeni hurendi ele vi, çılce Zazay 
ceser fişti vi, hal tecle nevercla vi, je vatena 
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ho ser fetelnene. 
Beme Kurdu. 
Km·di ki nia vi. Yi ki dine Aravu sera 

khewti vi te; tae bi vi Elevi, tae bi vi Smıi, 
khewti vi bıne handım clewletune teveri. 

Kurele ke Eleviye zone ho 
Kırdaşkiyo, qavime Km·clu rae; yane zu 
kokerae. Çı bi ke Iüu·clune Eleviu qerete 
Zazaune Eleviu kerdene, Kurdune Suniu ki 
qerete Zazaune Suniu kerdene. Çıra ııiya 
kerclene? Sewetune a dina nia kerclene ke, 
pe şere Cenet. Zazae Suni 've Kurch.uıe 

Suniu ra tewerte ele vi, dewe ho tezerı-e de 
vi. Crrane zuınini vi, tavi ke zone zumin, 
jede-senılc, ınusay vi, zumini ı·a zewejiay vi, 
bi vi xınamiyc zuınini. 

Zazae Elevi 've Km·clune Eleviu ra ki 
nia vi. Yiııe ki çeney dene zmnini. Yine ki 
qerete zmnini kerdene, ye ki tezerre de vi. 
Zone z:umini, jede-se.nılc, musay vi. 

Ae.ra gore weıi:e Zazau de ki lehçey 
este. \Veıi:e Zazaune Desımi de bile feki 
este. Hamama Zazae Desımi, Zazae Paloy, 
Zazae Sewregi, Zazae Çewligi 'ke ameyme 
tclewe, hete zon ra zuınini faın keıne, qe 
çetmeni neonceıne. Coka ına nae ra vaıne, 
weıie zone Kurdu de ki lehçey, feki este. 
Hama yi ki zumiııi fam kene. 

Çı esto ke, iye. ke na qesa ho fek ele 
fetelnene, tae qesu bme zone ho de dane 
we, vıreniye vezene, peyniye neane, uwo ke 
hen ğulğulnene, sola vaze ke, ınıleto Zaza 
çino, tecle Kurde, ora gore mılet pe bızano, 
m.a ki pe heşime. 

Be. me "kırtılceni" ya ki "I\irclki". 
Kırelki uwo ke, zone hora qedir zovi

na zu zoneno, haına eke qesey kerd, ver ele 
ınaneno ya ki zone ho tanı necereno ser, 
eleyra vane, "zone ho kırtkıno". Yane zue 
Zazay ke Kırdaşki qesey kercl, hama zone 
ho ke tam necera, qese ho ke tam neard ra 
zon ser, cleyra vane, "zone kırtılun". 
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Zazaki ele zovina ınane ho ki esto. Haına 
yitika ele hnrencliya ho nia. Na I\irelki taiııe 
kerclo ho tek ra, tım u tıın cınene we, vın
de.ne. 

Qesa "khı.uT"i Zazaki de cae ho kotio, 
koke ho çılm, qe.sekerelene. de vılabiae.na ho 
çıturia?: 

1) neınekhurr: Yarmı, kısa ınanasm-
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dadır. 

2) amırkhuı-r: Kısa ömfu-lü manasın-
dadır. 

3) khm-rkerdene: Bir fidam veya 
kavağı yarıya kadar budamak anlamındadır. 

{;) klını-re kerdene: Yerden birbuçuk 
veya iki metre yukanda iki çatala ayrılmış 
bir ağaca güzi.Uı kesilen yaprağı konırnak 
için istif etmek nıanasmdadır. 

5) gos de kh1u-rkerdene: 
a- Yeni kuzulamış ineğin buzağısımıı 

kclağına seslenerek, "sen bu dünyaya yeni 
geldin, senin haberin olsun, zamanmda eve 
gel, süıiiden ayrılma, dağda kurt var, ayı 
var", diye tembih. etmek manasmcladır. 

b- Mecazi olarak da başka bir şalısm 
kulağına fısıldamak, yol göstermek, tembilı 
etmek, filtir vermek, akıl vermek, teşvik 
etmek vb. manasmdaclıı-. 

6) khurr paguretene ya da khurr 
pıraguretene: Kısa giyınek ınanasındadır 

(kaclınlar için). 

Werte ma Zazaune Desııni de 
"I'Cırınanciye" çıka, çıra vane I\innanciye? 
IZ.ırınanciye sero çı qeseybeno, Kınnanciye 
çıxa mileti ra düria, ınılet çn;:a Kınnanciye 
ra nejdiyo?. Mılet çıxa I\irınanciye nas 
keno? Kırınanc çık o?, I\irınancki çıko? 
Zn temsile ke bıdine; 
Zazay çLxa Zazaistan nas kene? 
Türkler ne kadar Tüı-kiye 'yi tamyorlar? 
Kureli ÇLXa Kurdisic'lti nas kene? 
Kürtler ne kadar Kürdistan' ı tamyor? 

Vatena tayina ra gore Kırınanciye 
welato, zagono, qanuno, çerxo, davara. 
Yani, iükedir, anayasadır, kanundur, düzen
dir. 

dilıg: idare, geçiın. 
dilıgiye: idarecilik 
Tainera gore Illi-ınaneiye name de 

welate Zazauno. Mılete Desımi ra ke pers 
kercl, va ke, "snna Zazae ya ki Kırmance", 
tae vane ke, "nıa I\innanciıne", tae vane, 
"ma Zazayıne", tae ki vane ke, "Illi-ınanc çı, 
Zaza çı, Zazay u Illi-manci tecle zn ınıleto". 
Tae ki vane, "ma Zazayme, Illi-ınane name 
de ma Zazauno". 

Ni qesey qese "I\irmanc"i ra yene: 
Illi-ınane > Illi·manclti > Kırmanciye. 
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Krrmanc name mıletiyo, yane mıleto 
Krrmanc (ınıleto Elewiyo ke So-Be qesey 
keno). 

Illi-maneki name zone na mıletiyo, 
yane zone I\irmancu (Zazaki/Dımılki/So
Be). 

Kırmanciye hem name welatiyo, 
yan e W elate I\irmancu, hem ki name zagon 
u klliturio, yane zagon u kulture I\iı-ınancu 

Zazay I\irmanciye sero ııia vane: 
- Na Illi-manciya olğane. 
-Na Illi·manciya ııianene. 
-Na sene Illi·manciya ııianena? 
- Na zagone I\irmanciye. 
-Na zagono ııian Illi·manciye de çino. 
-Na usılo elenian Kirmanciye de çino. 
- Ozeva nianene hona ma Kırmanciye ele 
nediya. 
- Camate ma camate I\innanciyeo. 
- Ma I\innaciıne. 
- Ma Kırınanciye ele hona qeso do ııiane 
nehesno. 
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- Ma hona zagone Illi-ınaneiye de ııisera 
ııianene nediya. 
- Zagone Krrmanciye zagone Tırk:u ra rmd 
vi. 
- Zagone I\irmaııciye de oze.va nianene ne 
biya, ne ki ama şiya. 

Temele Kınnanciye rmcl cı neerjiyo. 
Hona I\innanciya, tever ra nemaneme. 

- Kerme ma kerme I\irmaııciyo. 
-Na I\irmanciya beleke. 
- Xnnale Kırmanciya beleke! 
- Ax, ax, waxte Illi·manciya beleke! 

"Çlıik paniso biveso qanune hukmati, 
ondera Kırmanciye dariya we, nişto ro 
qanuııe Cumureti!" 

"belek": Alacalı. Büyük parçalar 
halinde değişik reniderelen oluşan kanşnn
lara verilen ad. 

"Kırmanciya beleke": Alaca 
Krrmanciye, renkli I\innanciye. 

Mılete Desnni dorme hocle zovina 
mıleti çıtur veneno, eve kamıji çımi ra 
Kurdu ya lti Trrku de ııia dano? İ ye ke vane 
mılete Desınıi ho grrs ceno ya ki ho cor ra 
ceno, çmaı·e nia vane? 

Her kes ki zonono ke mılete Desımi 
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jeclaiye ra Zazao, zone ho ki Dımilldyo. 
Sıma zonene ke jii mılet eve zone ho, eve 
kulture ho, eve odet u tore ho yeno weıi:e. 
QFtnbiyena mılete Desımi zone hoı-e, kulttıı-e 
hoı-e, odet u tore hoı-e, ca u haı-de hoı-e 

wayır vejiyaena. 
Hete din u itıqat ra ld niam: 
Dine Aravu ra rave, yane İslamiye ra 

rave Desıın, Xarpet, Palo, Diarbekır, Lıce, 
Çennug, Sewrege, Bitlıs, Muş, Xııııs, Varto, 
Erzıngan, Çewlıg (Bıngol), ..Malazgerd
Zazae ke na cografya de qeteliye ( qır kerde) 
eline tedine ki zu viyo, gıredae eline 
Zerdnşti viye. İslamiye ke eve zore şinışeı-i 
biya ve vıla, ınılet eve zore serdesüye m qır 
kerdo, tel-tnko ke peyele ınendo ki eve zora 
berdo dino ho ser. Endi hal ınıleti de newer
do, honclae ke cane ho xelesno. 

Zazay weıi:e de bene dı qelfey, tae 
bene İslam, kuııe bıne taı-iqate Aravu, jede 
bene dinclar. 

Zazae Desüne ki bıne name Eleveni 
de tım u tım hete tornune Pexaınberi, yane 
doınonune Eli (ya ld Oli) cene, aze Eli hore 
kene rehber, ama dino hnyo klıan ki ca 
neverdane. Tiji-Roji hore Mıheıned u Eli 
vinene: 
"Mılıeıne.d vejino, Oli ve vero, 
Na ceıne ına de henı piı-o henı rayvero." 
Yane Mılıeıned 've Oli ra cever nevezene. 

Rt:tlıani: 

Uzagoli: 
Din adaını 
Din adanıı 

Uzagzade: Din adaını ve soyundan gelen
ler 
Uzage: İbadet yeri 
Bone nzagi: Ocak 
Bone cemi: Cem evi 
Caune nianenu ele ınılet cem ceno ele, tecle 
qale Heqiye kene, Raa Haqiye raınene; cem 
u ceınate Raa Heqiye kene. 

Asıne ra ld vane, "ya Ana Fatına, ma 
d ye to diyo, tı ki ri ye Ana Fadiına bıvine". 
Ana Facliına kaına? Desıın ele Des u Dı 

Ewlay este. Des u Dı Ewlay çıl):e? Çıra vane 
Qeb:::eru, Ceme Qebceru? Çonclnuı-ani biye, 
çoncl teney hori biye, Desını ele name hori 
çınare no ve ca u ra?. 

Mıheınecl ke aıno Ceıne Qeb:::eru, çıra 
zerre neverclo? Nuri Qenclil ya ki Xntbei 
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Qenclil çıko? Faclinıa ya ki Fadiınei Zuhira 
kaına; sene taco saı-e rao, sene gosarey 
gosu dere, sene kenıero miyerao, sene 
ınoreke lıngu dere. Ceni çınare ınoreku 

kene ra lıngıne ho? Eke ne eline Zercluşti de 
este, Pexaınber çntiı- aıno Cem e Qeb:::eru? 

Na ıneseley ye. itay niye., ye. zovina 
cae. Geyim ele, cae ho ke ame, nusnenune. 

Na rewal rao ke sare Dersım ho 've 
feqer (ferq) veneno. Zn ki isone Desıın ke 
ho sem qesey kercl, xelesbiaena welate ho 
ke waste, çherenia ınılete ho ke qesey 
kerde, zone ho ke qesey kercl, eve zone hora 
ke lawıld vati, qale qırkerclena ınılete ho ke 
arcle ra, xeleskerclena ınılete ho ke kerde, 
mesela kaıniya u zubiyaena nulete ho ke 
arde ra zu, ne ıneseley çınayı-e çımune zovi
na ke.şi de honcle grrs asene?. 

Mılete Desımi qe ho zovina ınıletu ra 
gırs neceno. Qeytan Kurdu hora qız neve
neno; Kuı-cli ki bırae ınae. Ni na qesu kote 
ho ra vezene, ya ki çı aqıl re xısmete kene. 
Aqıle ma qesune naynu ser niseno. 

'38i ra raver 1877i de dewleta 
Osınani bıne quınanclarenia muşiri Mehmet 
Derviş Pasay ordiye hete Erzıngani dota 
ont ve Desını sercle. O taw aşınıne Desııni 
tecle bi zu, zof zaiyat da ve orcli. Tesela 
Osınanu ke kote, leskere ho peyser ont. 
Tepia waxte ra clııne 1908i ele ordiye 
Osınanu ancia yeno Desını ser, tepia neşi
kino huzıne Desııni vejiyo, a rae ld leşkere 
ho peyser onceno. Ma ke tanx ele nia da, 
tım u tım Trrk biyo bar, nişto ra phoştia 
Desııni. Dıına '38i ele Tuku a..xre Dersım 
guret. Haına na şian şiane T rrku nevi. 
Aşinıne Dersım ki cever nevejiyene, o taw 
dyo şia u sıpe belu biyene. Çı hef ke 
Aşirune Desımi Desım da ve Trrku gure
tene. 

Herve Cihane V rreni ele Uns hata ve 
Desını aıne, hata ve Soa Thale, hata ve 
Keınere Deleverge, hata ve bıne Reveti ame. 
Tepia aşinme Desııni bi zu Uns welate ho 
neverda. Neçe Sefkane Desııni Herve Unşi 
de aıney kıstene. Sayır Sa Heyder, Bıra 
Dm-stm, S ey U şe ne IChali, Xıdrre Mursay, 
Cı ve Be ge Tanjige 've neçe tene bini ... 
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Ne ıneseley clergie, ita ki cae ho niyo; coka 
ke iye ke Herve Uriş ra xeleşiyay vi, yine 
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vatene ke, "ına k:e bızone, Tırki ma qırk:ene, 
ma kotene bıne bandu·a Urusu, mka ma 
xeleşiyay viıne." O ınera..x eline de şi bıne 
hardi. 

'38i ra rave zu eskero de biağki 

Desun nekoti vi. '38i de ke Tırku mu·ode ho 
kerd, domone zerre ınae ra bıje, hata ve 
kokııne 100 serazu qır kerd. Dina de je 
merde Tırki keşi zulıın nekerdo. Tainera 
gore 80 hazar taiııera gore ıto hazar qu· 
kerdo. Raştiya ho ki awa ke, ıto hazar qu· 
kerclo. Ne mıleti se kerdi vi, kaımji gırane 
kerdi vi? O taw werte ınıleti ele zu çeneke 
bıne meytu ele xeleşiya. Pesewe renıa 

xeleşiya. Mıre nia qesey kercl: 
Sıro ke ına qırl\:erdime sıfte ve.yvıl\:e 

clıgani berclene. Eskeru werte hocle sert 
guretene., vate.ne, ma ke clomu zere mae ra 
vet, eke çeneke biye ez kiseiı, eke lazek bi tı 
bıkıse. 

Peki ma naine qesey nekeriıne çı 

qesey bıkerime? Ni meseley ke qesey bi, 
sunara gore sare Desımi ho zovina sar ra 
gırs ceno. Nia mekere, saxsiyete sımare ayv 
yeno. Ez 'be ye 111lleti iftar ke.n. Macle zu 
usıle Kırmanciye esto. Sıma ki zanene ke 
Desnn ele, ha pile aşıru bo, ha ruhani bo, 
kam beno bıbo sate ke ame clısmene hore 
bile bene turab. Hata cn·e bene harclo 
clewre.s, vane, be mı ser ra bıfeteliye. Coka 
van ke mılete Desımi qetya keşi hora qıc 
nevineno, tey xor nia neclano. 

Ma 've Iüu·clu ra ki tnn u tnn bıray
me. Ez mılete Des1111i nia venen, nia nas
ken. Mara gore Zaza biyo, Km·cl biyo, Ezidi 
biyo, kam beno bıbo; iye ke welate hore 
wayır vejine, tecle ki tace sare mae. Helvet 
ke ma ıl11lete ho qesey keme. Helvet ke ma 
welate ho qesey keme. Haqa keşi niya ke, 
haqa mılete Desım ele feke ho ra sepelno. 

Dina ele, tarLx de nia ele, kamıji 

Dewlete je clewleta Tn-ku niya zulını kerclo? 
Dina ele 'ke koke mılete Desnn ke bero, cıra 
zu az ke bıınano, oncia zulune '38i ho viri 
ra nekeno. 

Her ıl11let ra tae xıravıni -je Rayvere 
Qopi, je Bozi- vejiııe. Sare Desnni ninu hora 
say nekeno, ho sero neınoreno. Na ıniyan 
ele nae ke vajine ma, ma iııu ra towa qale 
keşi keıne, towa vame ke, zovina ınılet xu·a-
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vıno de geveso, ya niaro ya ki heneno. Ye 
zu ke clawa huya şaxsi esta, cae ho zovinao. 
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İye ke vane ınılete Dersım ho gırs 
ceno, çıra nae vane, ya ki hore çı bare 
vezene, ya ki sene paya dane ho, ma yine 
rınclnas keıne. Haqa keşi çina ke Zazau ra, 
Zone Zazau ra qese vazo. Her kes ki nae 
rınd bızono! 

Tepia zu perlocle (dergi) ele qese ro 
ııiane aıno ve nustaene; vane ke: 
Şix Said Kurclo, 
Sey Rıza Kurclo, 
Vt. Dr. Nm·i Km·clo, 
Sait Elçi Kurclo, 
Dr. Sait Kırmızıtoprak Km·clo, 
Sahan Ağa Km·clo, 
Bak e Pasay Km~do. 

Qe Desnn ra bo, qe Palo ra bo, qe 
Sewrege ra bo iye ke Zazae tecline kene 
Km·d. Yane honcle xelefe ki nebena! Nae ke 
name ho cor nuşiyo eline ra kes baqiye de 
neınenclo, tecle ki şiye haqiya ho. Ne ke wes 
biyene, na vatena sıına ke pe heşiyene, nezo 
sımara se vatene! 
Nia ınekere, roe dine eve xeriye ser bıcle
kerne. Snna ve ho ki zonene ke ne ve ho 
Zazae. Nı ka na dıriyena ke snne kene çıka? 
Snna ke vaze ne Zazae se beno? Xora iye ke 
vane sare Desnni ho gırs veneno, ye ho 
nevenene. Ye xapiye, coka ya sare Desnni 
ya ki Zazau qız venene. Ye eke Zazau say 
nekene sarnilniyete dine gıra gn·a beno 
araze. 
Kürdistan ele Zazay este, ayane. Kes ne Şıx 
Sayidi keno Kuı·d, ne ki Seyicl Rızayi, ne ki 
iye binu. Ye Zazae, Zazaıu·e bene mal. Iye 
ke nae qebul nekene, ye kaıni re ho kene 
ınal, wa şere ho cıre mal kere. Nae ke cor 
name biye, esle inu tecline ki Zaza wo. Tnn 
u tnn ni verva clewleta T ırku vınete, verva 
cı clopero. Çıra do pero? Sevetune zone 
hora, sevetııne welate hora, sevetLme xelas
biyena hora do pero, tepiya ebe namus u 
şerefe ho ki darele biye. 
Peki sıına ke vaze esle naine Zaza wo toa 
dina qınfina? Xelefe ınekere, me qesu ser 
meçarne, uske 've uske serele ıneare. 

Ne tae name Zazaeni we neclane, eve 
Kır:ı:r;ıanciye qeseykene; ne ero kay feteline. 
Çıra name Zazau we nedane? Çıke name 
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Zazau ra tersenel Çıra tersene? Vane ma ke 
qale Zazau kerd, biyaena Zazau yena werte. 
Kamiya ho rehet nas bena. Ma ke va,.sıma 
Kırmance, Zazay çıne, Kırmanc ve 
KlTLUTrnanc jüyo, zone sıma Kırınanckiyo, 
zone yine ki Khurrnıanciyo, o waxt ye ki ho 
tenena ret IGTı..ırrnıanc venene. Ç:ılce qese 
"Kırnıanc"i "I\Jıurrınanc"i ra tene je jümini 
osene. Ni wazene ke eve nae hile u dekba
jeni ma werte- ra wedare. Mıra gore ni na 
aqili re xısmete kene. Nat-bota qese. nianeni 
yeni gose mı ... 

Vatena tainera gore, tae vane ke, 
çımeroste Zazau, ulema Zazau lll1Lxpıriye 
kene, mızavriye kene, xefiyeni kene. 
Qesune tainera namana vejina, bınge qeşi 
naneno. 

Anqara de zu agınexane kıtavu veze
no: "Zaza Kiütür Yayınları." Yane cence 
Zazau Anqara de yayınune ho vezene, be 
perre mıleti ra kene vıla, uwa na heni koti 
ra yena, isu çıtı.u· be perre çiye ho mıleti ra 
keno vıla? Nia vane. Tepiya vane ke 
Anqara de Taga Newuye de, Posta İşlem 
Merkeziyo ke lewe qonaxe MİT dero eyra u 
Yozgat Yerköyü ra nısnene. Nu tesadüf 
niyo. Yane vane ke, werte na qesu de beçı
ka dewlete esta; niye ke Zazaeni kene, ni 
tede dewlete re xefiyeni kene. 

Ez ki dine ra van ke, nero bıra, sıına 
ke inu çıxaşi nas kene, ma ki honde nas 
keme. Ça her keşi kene zu. Lao mordemene, 
sıına ça vınete, mevınde, desti sera şere 
Anqara haqa dine ele zonaiye are kere, ispot 
kere, delil beare teare, bıjere bere, era nıılet 
mısne; mılet pe bızono, vaxo rio şia u sıpe 
areze bo, ma ki pe bızonime, va ınılete ma 
ki pe bızono. Sıma honcle ke towa ispot 
nekercl, kes ve vatena sıına qan nebeno. 
Newaiya nianene cı saynene rıncl niya. Ma 
vanıe ke, wayu·e na vatene ke karrıo ya ki 
kanıe ma eline ra ispot wazenıe. Çıke sıına 
ke esto veze nıeycla, ma pe bızoninıe. Honcle 
ke sıına towa ispot nekercl u waxt sıma bıne 
tomete ele nıanene. Sınıa bıne qnlvune nııle
ti ra nexeleşine. Nae ra clınıe hen inanı ken 
ke, wayu·e na newaiye na qesu tenena kene 
eraze. 

Ebubekir Panıukçu sero kanı çı 

qesey keno? 
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Ebubekir Panıukçu Çernıug rao. 
\Venclo, bio malını, nıektevu ele derse da 
clomanu, nıalinıeni kercla. Ebubekir 
Panıukçu nıka baqiye ele niyo, xele serı-o 
şiyo heqiya ho. Werte gul u nur de bo. Peye 
zu nıerclogi ele qeseykerclene şahsiyete nııre 
ayv yena. Moreleme Ebubekir este, taqıze 
ke cıra zu cave na qesu clano. E. Pamukçu 
waxte İsveç ele vu·en ele name "Ayre"y ra, 
clora clınıe ki name "Piya"y ra dergi vetene. 
Na dergi ke vejiay taine kaleke herele hora. 
Menclo nıka, nıka ki haqa Panıukçu ele her 
zu qese vano. 

Pamukçu kemalını viyo, se kerclo? 
-Sultan Selim sero şiir yimis kerclo. 
- Vato, "ez Oguzt.uıe". 
- Vato, "ez bege çheru Osnıanune". 
- Vato, "ez Mustafa Kenıalune". 

Eke koto cleste poleşi, poleşi çira 
vato, "be, ına ele bıgt.u·ee", nezu çı. .. E. 
Pamukçu hora nayiııe iillmr nekeno ke! 

Eve ho ki vano, dewleta Tırki hen ke 
ma qan kerdinıe ke, aqıle ma tırtı vi, ma 
biıne Yavuz Selim, ma binıe Fatih Sultan, 
ma biıne Mustafa Kemal, ma ho je pilune 
Tırku cliyene. Ma welate ho ele doruone ho 
kercli Tırki. Hata aqıl ame ma sare ke, kar 
kari ra verdi vi ra. Mendo n:ılm, nıka ki nııle
te. hore wayu· vejinıe. E. Panıukçu weşena 
hocle honcle ke zone ho cerene na qesey 
vatene. Endi vatena sımare hacet çino ke! 

Benıe mesela polişi. Piya ele nıorclise 
lOine ele Ebubekir 've polosu ra ke sekerclo, 
uza ele ey 've ho ııusno. Reyna nusnaena mı 
lozını nekeno. 

İye ke nae vane, ye çıxapake? Sınıae 
ke nıka qeleme guı·eta ho clest 20-30 serre 
ra raver sınıa kot vi? Sıına ke rnalııneni ker
clene, qusıre sıına qe çine bi? 
Sınıa Kemalist nebi? 
Sıına "İstiklal Marşı" clonıanu re vatene 
nedene? 
Sıına bıne fotrafe Atatürki ele clerse doınanu 
nedene? 
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Sıına nevatene ke, "Atanı, sen kalk ben 
yatarn!". 
Sıına nevatene,"Dısnıene Tu·ku Yunano". 
No sıına ııebi ke, Tertele Desuni ele Mısto 
I\Jıorr, İsnıo Iilierrr, Celo IGTırr pak vete
ne. 
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No sıma nebi ke, ma n piye ho, zone ho, 
zagon u kulture ho qız guretene. 
Zuy ke vatene, "ına K-ıu·dime" ya ki "ma 
Zazayme", no sıma ne bi ke, vatene, "Knrdi
murdi, Zazay-nıazay çine, ma tede Tırkime". 
Tepia no sıma nebi ke, vatene, "zu Tırk 
bedele dinao". 

A yve ma te din e ki zede-se111k es to. 
Tavi ke isu zu qarar de nemaneno. Helvet 
ke zene çağ de morelem gıneno ho ro, hata 
aqıle pee yen o ke, aqılo vıre se keno keno ... 

Xıtanıo pee. 
Kamo ke vano, Zazay kemeru dane 

berge. zubiaena Kudistaııi ye xelefe kene. Ye 
pe paa gırane dane ho. Tıd.\:u Kurdu ra raver 

en zede Zazay qırkerde; nae sıma Kureli ki 
nnd zonene. 

Xelesa ına tedine eve zubiaene bena. 
J\ila dewro hene elerüne ke, feke kareli sero 
soıne. Sata vınetene niya. Destbera kami ra 
ke yeno seweta mılete hora, seweta 
xeleşiyaena hora, seweta welate hora, sewe
ta namus u şerefe hora tepia medo. Her kes 
ki ho dustc'l. phoşti dano partine ho. Roza 
numayışi nmnayiş elero. Çiyo ke esto, 
Zazay zone hore wayıriye kene, kulttu·e 
hore wayır vejine. Rama ma vineme ke, tae 
raa qesu çanıene, qale Zazau ke kerel, tae 
xuye kene; hem ki ni eve zone Tn·ku qesey 
kene! Nia bıraeni nebena! Bımena isonu 
gune eve zerre ra belü bo. Dawa huya 
şaxsıye werte ınıleti ınekere. Her kes fıkre 
ho va ho vazo, kes keşi tehdit mekero. Beno 
l\e zu çiye zede, zu ki tene keıni zoneno. 
Pileni awa ke, uwo ke zede zonono ye bini 
qız neveno. Ho 've ho ho gırs necero, va 
mılet ey pil bıviııo. Hunnet tım u üm mor
dem ele havalo, qıınete ho ki gırso. Teyua 
aqılmorclemi idare nekeııo; lewe aqıl ele fam 
lozımo, izan lozııno, çım-nezer loznno, qeret 

lozımo. 

Zazay "bölüceni" kene, qerete dewle
te kene, nezu se kene. - kes eve ne kesu 
nexapino. Sıma 've na qesu mıleti nexapne
ne. Qewğa qewga zonia, qewga kamia. Zon 
u kamia zu mıleti cıra gnretene peyniye de 
ğezevu vezena. Gere ke temel u ustına bone 
newi mka ra, ewro ra rıncl bıerjiyo. Çıke 

her kes ho dnsta bedel dano. 
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u sxane Cemali 

.Mereve Kurdu u clewleta Tırk, Leze elern
dar-un e T ırk u dewlete, Welate Zaza'u sero 
beno. Na meı·eve u lezra Zazau ki, pil ra qız 
xeyle dırveti guret. En jecle ki Zazaune 
Dersmıi. Zazae kokım qesei ke bi ra vane: 11 

Heşira ke ma nıka vineme, pi u kaliqune ma 
38 ele neclia11

• 

I-Iiris u hetş ele Zazae Dersım ke surgune 
şiware Tıkiya kercli, ca da cı, ınılk daa cı. 

Ewm dewleta barbaru Zazau clewura kena 
tever, vana: ll Şere kata sone şere, sekene 
bıkere, çı wene bore. Teoristi yene sımara 

non wazene sıma ki dane cı, kene weyi saiya 
sıma de temristi tıkawu ra payra manene, 
dewleta ma ki na clewu kena thol 11

• .Mılete ma 
o Zaza ki mecburi harele xo clewa xo, mal u 
ınıilçe xo, jiar u darune xo, mezelune xo ca 
verdano, JYial u ga'une xo zaf ucuz roseno eve 
dı gurşi sono şiware Tırkia. Na sukune gırsu 
ele n:ıt u ropal perisan nıanene. Ne nona wer
dene, ne. karo gure, ne ki awa S11111tene. 
Her kes sono lee mordem u naskercloxune xo. 
Na suJmne gırsude jü çecle gegane des, wişt 
mordem weşiyedere. 

Na mesela geri sera 92' de Dersim ele biya. 
Sare jü niazciniya kokıme ra vercia ra. 
Niazciııiye Xane bone xo vere kherte mazger
di ele verva veraze JYiamekiye ra beno. Xane, 
bıne bone xode teyna weşiye dera. Bone 
Niazciniye Xane, jü çıme o. Hire çor bızi, dı 
hire manele xo este. Niyazciniye Xane mal u 
gaune xo soder kena tever bena clonne klıe
nıere sıpı de çıraynena, verva soneli ana çe. 
Xane dewa deve seşt u ponc sene dera. Bıne. 
borıcle werte mal u gaune xode kuna ra urze
na ra. 
Oncia roze verva soneli niazciniye Xane, mal 
u gae xo arde vere bani, tij gıra gıra sona war. 
Xane mali closena, sıt bena zereele kena buro
so ele gırs cerena ra tever. Niaclana ke bırnba
rek endi xatıre xo vazeno. lVIal u gaıuıe xo 
çevero pee ra kena zerre. Yena vere çeber de 
kırşi sero nisena ro, oroşina ra. 
Gosdana ke navere keınere sıpira moreleme 
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veng elano! 
" Niazciniiiiiii, male ma çe neamo, towa malo 
xam werte ınale to ele esto, çino?" Xane 
elesınele zonena ke "elevrinci" e.. Yani ınane na 
qeşi, elewecle yakiçe ele esker, "özeltim" esto 
çino. Sare elewe ke vake: " yaaa, Malo xam 
nawo amo werte male ma clero, bere bere". u 
wa..--rt "devrimci" zonene ki clewe ele yakiçeele 
esker esto. Hama sare elewe ke vake: " Malo 
xam werte male macle çino". U waht "clevriın
ci" zonene ke clewe ele ya ki çeele esker çino, 
yene clewe, pize xo kene mırcl. 
A roze ki oncia " elewriıııci ene, veng dane. 
Xane ki vana : " Malo xam werte male ınıele 
çino". Nenı sate ra tepia niyazciniye Xane 
niaelana ke haut cenci vejay amay. Pero eve 
çek u sesachre. Roze ki bia tari, elektınke 
Mamekiye (roşta) sewle kertı dane. Tair u tur 
lingu ra onciyo. " Devrimciye. ke ame hire 
çeneke, çar lazeke. Niazciniye Xane "clevrim
ciu11 bena zerre. Çeneke u Lazele ra tever ra 
novete cene. İye bini zerre elenisene ro. Xane 
cıre sıto teze, do, rono sıpe., most u nano 
ınişte ana. 11 Devriınci11 none xo wene.. Na 11 

devrimci" pero zone zazaki qesey kene. Qetya 
sermaeni, geriveni çina cenci je çe xo rehe
tiye dere. None xo wene, pize xo kene ı111rcl. 

Dı cenci sone tever novete, nafa ki iye ke 
novet ele i yene zerre, non wene. Werte xocle, 
ııiazciniye Xane ele qesey kene hata sewe lete. 
Na werte ele her sate ele novetkari vurine. 
vVa..--rte rakotene ele pero werte mal u gau ele 
eve kıncu ra, cek virare de kune ra. Verva 
socleri Xane rew urzena ra, şepüııe xo sanena 
pe cloe xo sanena ra. 11 Devrünci" hewn dere. 
Dı teney ki sero bon ro yene nat sone dot 
Niazciııiye niaclana ke sere ldıemere suri ele 
hewr bie ra sur. Cerena ra novetkare sere 
boni ra vana" ero şe.re olvozune xo raurzne11 . 
Jü sono olvezune xo urzneno ra, nat clotc-ı. ri u 
clestune xo şüne. Ara xo kene. Verva kherti 
te clıma bene tek sıra, techma cleste niajci
niye lew kene., xatır vazene bena ra rast, sone. 
Niazciniye clinıa niaclana hata ke çimra bi 
vincli. Bınıbarek gıle koy ra oseno, xane 
kiııa& cleşra ldıele xo bırnena. Riye xo çanıe
ııa ra bınıbareki, bımbareki re, Xizir u 
Duzgıni re dua kena. Doe xo ke nana ro, Mal 
u gaune xo kena tever hete Geme ser cena 
sona. 
Roza bine onci Xane, mal u gaune xo kena 
tever u viyarcle ra bena, Niaclana ke cero hete 
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Mamekiya ra esker guret bırr ra. Esker yeno 
çe Xane keno saye, her çi keno te werte ra. 
Xane kelepçe kene bene! Xane bene 
Mamekiye, qereqol. Polis u esker niyajciııiye 
re zaf haqaret u heşireni kene, vane : " Tı non 
dana devrinciu". 
Dewa ceri ra Sılemani desınde xevere gureta, 
domaııe xo sane mal u gaune Xane ver, eve xo 
ki hire roji wo Mamekiye clero. Çor roji ra 
tepiya niajciniya Xane verdane ra. Sılema 

xane ceno beno çe xo. Xane rınd sanina ra, 
bese nekena ke rae ra şero. Xane dı roj i çe 
Sılemani de bena meyman. Ura tepiya sona 
bıne bone xo, kar u gure xo ser. 
Werte ra dı heşt verbıe ra. Xane vere çeverde 
kırşi sero nişta ro cıgara xo sımena, clüe cıga
ra lıete Mamekiye ser henke puf kena to vana 
qe.rekol u polişi ra hefe xo cena. 
Bovere deri, puli ser ra jü veng claııo, vano. " 
Niajciııiiiiii male ma biyo viııcli, towa hete to 
ser amo, werte male to clero, niyo?11 

Niyajciııiye nata cuav dana vana: " nn bıze 
sıına necliye, malo xam ki werte male mı ele 
çino11 . Yane ceııclermey u tim tılm çine bere. 
Oncia i haut 11clevrimci" vejine yene. 
Niyajciniye bena zerre, cıre sıt, most, do, 
none palka ana. Xonça werte ele uana ro sere 
xonça kena .pır. 
11 Devrimci" oneine ra ser. Ye her jü çeke xo 
virare clera. Xane vana: cigere nıı, rehet roni
se, j e çe xo rehet kere 11. Çekune xo oncnene 
des ro. 
Loqme, dı loqme wene newene, Xane bena ve 
keleşnikov ro xo erzena pee çeveri gıl kena ra 
"devrinıcu11 ser vana: " Nero sınıa yenenone 
xo wene, cloe XO sımene, tae ki tey bene. Bıne 
na bonde jü eza, jü ki sıınae. Ala mıra vace 
kanıi gere 1111 kerclo?" Devrinicin ra jii urzeno 
ra pay, niajciniye ra vano " Niyajciııi to o 
(kheleze) keles bide mı, ez hefe to cen, kam 
ke gere to kerclo, merclena xo ve xo ınor 
kerda. Nıka ma beme tever, soıne, to ke venge 
keleji hesna, hızone ke lıefe to ceriyo". 
Niyajciniye Xane keleji dana cenci, bene 
teven sone. Des deqa ra tepiya, niajciniye 
gosdana ke "girgirgir girrrr11 venge ame. 
Pee coy niajciniye xevere cena, oxreke werte 
na "devriınciu11 ra jü milis biyo. 
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Ko wenca owe dene. ra qe 

TE.YNA. xebere weşi niyame
ne. Zeranige de 
hanele ke esker zecl
nay bi, teqiya-reqiya 
çekura gose ma biy 

Farıık Eren 

Kesegan ke di, huye 
xo gırot 'be veştena 

ama. Vice meııcl ke 
Kesagan reso. 

bi kher. Teqiya çeku ra hewne sewe 
nekotene çımane ma. Eskeri şiya xora ter
sene. Gın111ene şiya xo ser, hewn mare kene 
heram. Endi biyu bezar. Mı va, şeri dewa 
xalane xo (Çexperiye) tene gosane xo reet 
keri. Aca de qereqol çiı111o, eskeri çinno. 
Zeranige de tıji ki ko ra aneiye kutene zerre, 
hata sodır ııeşkiyene teber veciyim. 

Şiyu Pulur, hata nejdiye sani Pulur 
de xeceliyu. San de şiyu Çexpe.riye. A san 
de xalceniya ını qesi kerd, ını gosna ser. 
Sewe veciyu teber, donne dewe de teııe fete
liyu. I-Ielme ını biya, çı vaxto sewe neve
ciyene teber, honikiya sewe xovir rakerdi 
bi. Hewne mı ama, şiyu kotu ra. 

Sodır ra uştu ro, xalceniyamı va, 
bıra camerdi tecle şi Pulur. Nejcliye 
Bu.kebırku de clomani kote ceınsa eskeri 
ver, eskeri kerele dırbetiıı. Camerdi tersay 
tede eliyay are şi Pulur. Nıka esker yeııo ni 
cau, eke araba viııena tı ki so. Peya meso, 
rae de to çanıene ra. ]\;Iı va, thaba ııebeno. 
Ara xo kercle, olte xo gırot şiyu ınasu pegu
retene. Şiyu dere ~\:se dere ~\:se dewe ra 
nejcliyo , dere de tene xeceliyu. Thaba ıııasu 
neamay, olte xo da are şiyu Çeıne Muzuri. 
Maben ra 5 cleqqi neverdi ra rae ra venge 
arabu ama. Dıma helikopteri asay. 
Helilmpteri şi Bukebırku ser hawa ele fın

cleti, aca ra sereııiya Arztunake de boınbey, 
lavi eşti ko. Bonıba koticle gmeııe hard, aca. 
ra adır veciyeııe. Tae caan ele bu-ra dü dar
iyene we. Venge boınbey u çeku ra koy 
saniye.ne ro. Dover ele dı golıgi vereliyay _bi 
ro Puluri serele veştene. Lmgane goligu m 

' 
çik dariyeııe we. Heywani zaf tersay bi. 

Mı olte xo anca da are, cera ra bmiya 
dewe yajüe ele veciyu me ser. 20 metro dot 
ele Kesegan zerre me ele sas biyo fındeto, mı 
de serkeııo. Heywano zar genna pemji ele 
yajüa Çexperiye ele veciyo me ser. Kesegan 
venge çeku bı bombau ra sasbiyo, amo naca 
fmdeto rüye ını de serkenu. Eji sasbiyu, 
heııi fıı;det~ı icle serkenu. İra dot ki ju layıki 
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Kesagan qe h1u·endiya 
xom nelewiyene. Layık pey ra reşt cı hu 
daı-d we ke pıroclo, Kesegan zey qersmıe 
verdiya m dere Axse miyande bi viııdi. Şiyu 
dewe ceni lee mektebe clewe de diye are, 
helilmpteri de serkene. Hete m araba esker 
u tiınu yene. sone. Arabu ser ra mare sero 
sanene ra. Ceniy u clomanu xo miyande 
qeşil\:erdene, huyene. Mı va, hore me ser de 
nefmdere. Şiın zerre dewe. Vati thaba ııebe
no pari niya bi, na dot bomba kercli, vemy 
ra şi. Huyay va, to meterse thaba nebeno. 
Mı arkerd. 

Domani a ca de diyaybe are, ju 
hevale xo pittene. Xo ıniyan de vatene no 
koti de mend, ma herey meııdiın. (lt 15 
sene de 5-6 domani bi) Mı va xero sıma 
sone koti? Vati, sonlin dover de futbol kay
keniın. Mı va, nelaw haye i can bomba kene, 
sımaçıton soııe a ca. Va, i kon bomba kene 
eleşte re bomba neercene. ]\;Iı tersnay va, 
bomba erzene sıma ser vane, 'nıa ğelet 

eş te'. Domani nuradiyay va, domani qonaği 
nıka yeııe. Ma ke ıneşerim vane, tersay ııea
ınay .. Mı va, i nıka helilmptere eskeru 
viı;ene cereııe ra sone. Ebe zora ını doınani 
texelnay. Amu zerre dewe. Ju qamyone 
Siverege ra sımer ardi bi, şiyu lee şoferi. 
Va, be ma şim. Nıka esker yeııo ına nacacle 
xamim, ma ceııe beııe. Şoferi va, araba 
satiya ez neşkin nnclkeri. Anca şiyu rae 
ser. Ju taxsiye hete Arzumal\:e ra ame. 
Veştu niştu taxsiye. ]\;Iı va, sıma çıton ver
day ra. Va, ma çı waxto acadiın. 

Eke mara vati ele şere, hete ra heli
kopteri boınbi eştene bırre Arzuınake. 

Reştiın Pulur terse ını vercl ra, helıne mı bi 
lıiı·a. Şiyu lokante pizze xo mırdkeri, ju 
kurye niştibi ro nan werclene. Hete ra ki 
reql smııtene. Şiyu lee, ını va, xera germe 
penozi ele no çı reqiyo. Va, vengde ını ezu 
şeri ko. Mı cıre hire(3) dubley da sımıtene. 
Layık nnd bi nenn ustra şi. Eji dıma uştu 
ra, mı serkerd howo nişto ıniııibüse. Şiyu 
lee ıruva, kaınci het ser sona. Va, hete 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



W are 

Arzumake. Mı va, i cay rınd niye meso. Gos 
nena ını ser şi. 

Ez ke usari amu Pulur, keşi mıra xer 
ama nevat. Tede vatene çaye neaınay. Mı va, 
sıma çaye hanele tersene, se biyo. Hona mı 
zana ke, na qeyda qeyda rınde niya. 
Pasta.-x:ane hevala maa mı gurenena. Ez cıre 
xalci vonu. Şiyu lee xatıre xalka xo perskeri. 
Veredukani ele biye. Se ke ez cliyow cere ra ju 
mormeko xanı avor ele şiyene, vengela i mor
ıneki da, çarna ra. Morıneki ra va, to ke no 
naskerel. Morınelc 7 O serre bi. Ser ele saxpa, 
dest de bastone estebiye. Tırk bi. Va, nişkiya 
veci. Xalka nıı va, ma saate raver qale kanıi 
kerel? .IYiormeki va, neno ını viri. Va, no lace 
rametiyo. Name piye ını vat. Merik hurencliya 
xode ama şi, zaf bi sa. Xatıre mı pers kerd, 
bıraye ını pers kercli. Serı·e ını pers kercli. Va, 
ez ke ita ele biyu to hona çinııe biya. 

10 serre ra zeele Pulur ele memuriye 

Banaz de sar mara 

Banaz de Sar Mara Pir Sultan vano 
Sar ma honde. seruk mordem sayne.kero 
Pasa mordeme ho çip terney kero 
Nero son u sodır çelçuke ma nepero 

U~en Qaji ostori niso bıramo bero 
Zulme zabmi gırano qe neoncino 
Ma vera sılarn ro çel u çuke ma kere 
Sola nere verva sare teveri neberve 

Çıme rındeka mı bıskune ho rmd tado 
Luska huya sure sero lernın rove:rdo 
Ali Bava Haqi ra ınınete bıkero 
Ma vere daraxaciye de neve:rdo 

Ali Bava qese hode vmdo lemıne 
Emre Haqio, begi ke qemise mı bene 
Domone mıne hurdi ke xevere cene 
Verva sari seweta mı ~ia gıre nede 

Pir Sultan A vdal 
Raçarnae: Zılfi 

(Ni Lawıki ma kıtave Zılfi "Lawıke Pir Sultani" ra gureti.) 
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kerela. İ rocan ra tene qeşikerd. U st ra va, ez 
tene bıfeteliyi. Xalka nıı va, no merik naca de 
memur bi tede made hevaliye kerdene. Tırku 
ele hevaliye nekerelene. Zaf isane hewli bi. 
Xanıma xo merda. İ roci vira neşiye, eno ita. 
Biriya i rozu keno. Merelena xanıma xo cıre 
zaf gıran ama. Revale i rozu teele perskerdi. 
Nıka şi soqaqu, banu ele serkeno. Hele vur
riye ya nevuriye. Xanım xatune qeşikerel 

qeşikerd tene berbe. İ rozi arcli xo viri. Merele 
xo, maa ını, piye ınıra qeşikercl, berbe. 

Uştu ra şiyu qewa, qewa de neşikiyu 
ronisi. Raste ju hevali biyu. Na het a hete 
Puluri ele. tene feteliyayim. Raşte i meriku 
bi yu. Merik ma ver ele na h et a h ete xoele 
serkerelena şiyene. Mayi kotim clıme şim, 

hem u ... Puluri ele serkerel. D aran ele, yeniyan 
ele, çemu de, banu de. Mayi i clıı:na serkeel. 
Teyna mendene çıqa çetin biya. 
Heqo keşi teyna meverele. 

Mewane bılbıl mewane 

Mewane bılbıl mewane 
De:rde to ver ezo indi vesune 
Fitde m' qediyo rone m' nemendo 
Derde to ver ezo indi vesune 

Derya de ze la~eri biune vıla 
Ze gula oowaxte biune ve ra 
Ze wela beadıre bıune ve ~ia 
Derde to ver ezo indi vesune 

Xevera mı cene eve elçiu 
Dırvetia m' melem ke eve sehidu 
Çewres serre kora biyo ve geyigu 
Derde to ver ezo indi vesune 

Pir Sultan Avdalo ezo nalenune 
Werdene u sımıtene ra ez bıriune 
Mılete hora has kerd coka darde biune 
Derde to ver ezo indi vesune 
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IK 
U sxane Cemali 

Dewe de mordeme beno, jü laze xo, jü cini
ka xo jü ki gae xo wo de bor beno. Na mor
dem zaf pist,sist beno. Laze mordemeki, 
mordemek ra daha pist, bargıra beno. 
Sare dewe. kar-gm·e u suxre xo keno. Na 
mordemek 've laze xora qetya kare de xo 
nekene. w a.xte hega wu ramıtene, cı te ker
dene yena. Dewuci pero cıta xo kene. Na 
mordemek ve lace xora cıte nekene. Dewuzi 
yene hegawune mordemeki ramene. 
Zıınistan gıra vereno ra usar ki rama Hızın 
rıncl varena. Verva anınoni hekin hen ke 
beno ra derg lesa ison ra vereno ra. Hekin 
ke bene ra zerk, ge1111ll ke reseno ra ver, 
dewuzi hekıne xo çinene, oncene cün çar
nene tıxe cia sımer cia, cüne xo dane we. 
Hekin u ge1111lle na mordemelci hona hegacle 
beno. 
Dewuci yene teaı·e vane. " bere pero pia şime 
yergatiye, hekin u genime na mordemi bıçi
nime, guna wo, honde hekin bıne lingu ele 
sono, genıın lti niıneto xıravo, hora ma 
raınıt, çinitene ki o nci ya mare mendeli. 
Dewuzi yene morelem ra vane! Piya sone 
hegawune Mordemi (e her dewuji hore eli

yerxati ra vaze bem non bore." Mordemek 
sas beno, vano " sene ga wo, sene sojqar
meşiya?" Cuanıke vana: 11 hal-mecal nia, 
nia ... " Mordemek vere lozıne de beno, Qoç 
ki çever de pay ra vıneto, desto jü esto kale
ka xo, clesto bin ki oznoro kasa çeveri gos
clano. Mordemek pıngıle adir ceno kuno ve 
Qoç ra, Cl negıneno. Qoç pıngıle ceno beno 
tever, sono cün. Yerxatu ra vano: " Pie mı 
va ke tıxe ve sımera ra tewerte kere, eve na 
pıngıle adır cılç:ere bıvesne, rew bere nu 
hazıro nane xo bore." Yerxat tıxe ve sımer 
ra kene tewerte adır kene ver, vesnene. Ae 
de mordemek çever ra beno tever ke çı bıvi
no! Cün de kıle vejiya ro asme. Vozdano · 
sono din ke hekın pero veso. Qoçi ra mılqi 
keno, Qoç remeno sono. 
Qoç sono raste ostere beno. Niseno m 
osted rameno sono raste bostane yeno. 
Oster ra yeno war, sopra jü tersonek (mor
clemeke vere bostani) vırazeno nano ro 
oster, oster veı-va bostan kenora rast. Oster 
sono kuno bostan. Qoç ki oster dıma onei
no sono. Waire bostan dota osteri saneno 
xir u berxu ver tersoneke sere osteri tıro 

hiı-e hegae ho beno ). Yerxat ceno hegawu ra keno war. Qoç vozeno yeno lee waire 
je melei roze u nem de çinitena hekini bostam pemeno ra ser vano: " To pie mı 
qedenene. Gırzu oncene kene cün, ciı·e cün kıst!" Waiı·e bostani vano: " ını xatu·e haq u 
çarnene, vay dane, tL."'Ce ca, sımer ca kene Hızır sane, ını çızona ke pie to wo! Q;:trse 
top, Mordemek ve lace xo Qoçi ra cünde mı mebe, na bostan ra xore çı wazena bıce 
bene. Mordemek cereno ra laze xo Qoçi so. 11 

vano" ero so çe maa xora vace yerxati biye Qoç bostane mordemelci ra qawun-qarpuja, 
vesa, non hazır kero, yeme non weme". xiar, lolik(fırıng), isot, lovig u kundıra ceno, 
Qoç vazeno sono çe, maa xora vano "dae pie oster bar keno, ceno sono. Bar beno suke de 
ını vake, gae bori sare bıbırno, sojqameşi roseno, peru keno ceve xo sono. 
kero, yerxat yeno non weno." Raste clewe yeno. A clewe de ki moro de gırs 
Cinike sona gae bori ana sarebırnene, koto lule heni. Sare dewe ra kam ke seveta 
çenne kene, gost kene hurcli, koli kene lozi- awe sono heni, dano pede kıseno. Qoç 
ne, lozıne de gıınena. Soji kene adir sero xevere ceno. Dewuzu ra vano: "Ez na mod 
goste gai kene soji, fiııe hure beno ra sm·. kısen!" Sınışer ceno sono serehenide vın
Na kar xeyle wa."'Ct ceno. Mordemek niaclano cleno. Mor çıtm· ke lule heni ra sare xo veze
ke lozına xora duma je dum.ane papm·e veji- no, Qoç sımşer dano vıle ro, vıle çel keno. 
no, mereq keno, yeno çe. Vano : " Xatmı, to Sare dewe zaf beno sa. Pasae suke Qoçi ano 
yerx:ata re non kerdo hazır?" Cuanıke vana: lee x:o, haleta ey çena x:o dano cı, çewres roj 
" Ma ga sarebırna kerd sojqarmeşi, hazıro, u çewres sewe veyve keno. Zern u şeınu 
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dano Qoçi. Qoç çimiye xo bar keno, çena 
pasay ki ceno beno ra rast sono. 
Qoç sono pee haut kowu ele qonağe vırazeno, 
tede lınge erzeno lınge ser, çefe xo ele niacla
no. Xeyle wa..."X:t werte ra veren.o ra. Haut 
bezirgani nejcliye qonaği ra verene ra, qonaxi 
vineııe vane: " Na qonaği ele meymaıı vime." 
soııe qonağ, çe qoçi. Qoç çever de verva cı 
yeno, bezırganu beno zerre. QFtturu ki beno 
a..."X:ure, bar nano ro, gire dano, siıner keno 
vere qaüu-u. Ciniya qoçi bezırganure. werd 
ana, wercle xo wene. Hata sewelete xeceline 
waxte rakotene yeno. Qoç oda meymanu ele 
haut cılu teververcle keno ra, vengda bezırga
nu clano, beno oda ıneymanu cıra vano: " 
Bıraene, cıle mı newee, nevo sıma cılune ınıele 
riye ya ki ci bıkere 11 • Bezırgani vane: 11 Ma 
towa clonıano soe ıne, ça cılune to bDcerepni
ıne!. Bezırgan kune cılu, kmıe ra. Sewe lete ele 
Qoç urzeno ra keslm pozeno. Keno sercluı 

beno oda meyınanu. E her bezırgani closegi 
sero jü kuncleze keslm keno ro. cereno ra 
sono kuno ra. Verva sacleri bezırgamıra jü 
beno haıg. Nia clano ke riye vercia xo u cıle. 

Lewe xocle kuno bezırgane bin ra vano: 11 Bıra 

ıu-ze nıı riye vercia xo! 11 Uwo bın vano: 11 

Wuyyy, mı ki nye vercia xo!". Pero urzene ra, 
kıncune xo cene, clızcliya qaturu, qav-qaca...x 
caverdane, remene sone. Teneke çe ra bene 
clüri, Qoç clınıe ra zırçeno, Vano: " Weye, ero 
sıına cılune ınıeleriye kercla? Sıına meşere ke 
ez sıına bıkışinel 11 Qoç qaturu ve qav-qaca...xa 
beno suke ele roseno. 
Serura tepia qonağ ele heclıra Qoç nina, savre 
xo beno teng. Qoç çe, çena pasay caverclano 
terkneno sono. Zaf sono, senıle ke sono, raste 
clewe yeno. 
Dewuzu ra vano ez zaf feqırne, seviyo tene 
non mıcle. Dewuj i non, cıl, ca dane Qoçi. Qoç 
çefe xocle ro. Dewuji nia dane ke hete ra ki 
çimiye Dewuzu tıreno. Roce nia, dı mji nia, 
Deuji endi sawr nekene. Donııe ro bone Qoç 
cene. Qoç çever kılıt keno, pençeru keno 
tomer. Dewuji sone lozıne m cie xo kene, çe 
Qoçi beno pıre ci. Qoç na ci ceno keno husk. 
Nano ro qatıre beno rast sono. Qoç sono raste 
dalılee u heniye yeno. Qefeliya wo awa xo 
sııneno bıne jü viale de oroşino ra. Qatıre ki 
hora dür gireelana ke boe cı nıeero. Qoç şia 
viale de sono hewn ra. Xeyle tepia bezirgane 
clota yeno, hete Binelistani ra amo bare xo 
ipege Hincl'i wo. Yeno lee Qoçi, qatıre lee 
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xocle gireclano. Qoçira vano: 11 Bıra, mave xer!" 
Qoç van o 11 xer aına. 11 Bezırgan van o: "B ıra to 
ça qatıra xo xora honcle eliiri gire da? " Qoç 
vano: 11bare mı qunıaso, kuraso ele lıewlo boa 
xo vincl mebo coka11

• Hurclemena dalılee ele 
bıne vialecle sone lıewn ra. Bezırgan gıra 

urzeno ra bare xo u bare qoçi vurneno bare 
Qoçi ceno sono. Qoç bıne çimiira niaclano. 
Bezırgan ke çıın ra beno vincl, Qoç ipege 
Hincl'i beno roseno. 
Onciya kuno ra rawu. Kowu seercle sono 
raste koe yeno. U koo ele ki lıire devi bene. 
Qoç sono çe clevu. None devu weııo, awa clevu 
sııneııo. sono pee anelali ele xo clano we. 
Sonele devi yene çe ke çı bıvive, ne awe esta, 
ne ki non. Devi zunıiıu·a vane : " Çevesaene, 
ma honcle kou ra cereıne, xeraz ceme, ison 
weme, nu morclenıek çıxa çlıero ke kuno 
zerre 11011e ına I.Veno!" 
Devi Qoçi ra tersene. Qoç ke fam keııo, pee 
anelali ra vejino. Roza bine socler devi, Qoç ra 
vane: 11 Bıra, ma tek u tek eve clore soıne dere 
ra eve meske awe ame, ewro sıra tocle ra, su 
dere ra awe biya11

• 
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Qoç ıneske ceno sono dere awe. Meske keııo 
pıre awe, bese nekeno hewa fiyo. Oncia awa 
meske keno tlıol, uskore awe keno meske, 
meske puf keno, ceno ano vere bone clevu. 
lVIeske ııano ro vano : " ÜL"X:XX ÇLXa qefeline". 
Qoç meske keno xo serele uslilie awe srmeno. 
Hewa keııo tlıol. Devi tersu ver nıij verdane 
xo. Zmninra vane: " Çevesaene, ma sekeme 
bıleeme ına na nıorclemi ra bLxeleşime, ına 
meske awe heşte ele sımeme, ni jü helm ele 
awa meske qeclene! 11 Werte lıocle vane: "Soncle 
cıle Qoçi tevera keme ra, sewe lete ele cıl sane
me phizu ver, Qoçi kıseme. Zewna ma deste 
neyi ra nexeleşinıe". 
Cıle Qoçi tevera kene ra, Qoç sono kuno ra. 
Sewe lete ra ave Qoç cıl ra vejiııo, hm·enda 
xode loğe keno cıl. Sono zewna cacle kuno ra. 
Hire devi sone tever cıl sanene plıizu ver 
lıenke cıl hencnene. Socler sone tever ke Qoç 
hawo cılcle ralcote WO. Devi vane : ll Bıra to 
emşo relıet kota ra?" Qoç vano : "Bıraene, 
cılune sıma ele zaf aspıji, keki, riski, este. 
Es mo ez werclıne." Devi zmnin ra vane : 
"Çevesaene, ma cıl lıoncle phiz kercl, onda ki 
besenekercl ke bılcışime". Devi, her çie xo 
caverclane, remene. Qoç mal u millee devu 
ceno sono reseno ınırocle xo. 
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DERSİM BİR KESİT 
Candaş Hoca 

DERSİM DAGLARI DA ŞAHİDİMİZDİR 

Yaşananlara ve size anlatacaklarıma, Dersim 
Dağları (Koe Desımi) ve Munzur Baba (Muzır Bava) 
şahittir. 

Yaz ve güz boyunca askerler sürekli bu 
dağlarda adam avladılar. Abdal Musa'nın (Evdıl 

Mursa) askerleri kadar çoktular. Köyleriınizde bize 
rahat vermediler ve ordularıyla saldırıya geçtiler. 
Onlar saldırınca, biz sarp ve ulaşınu zor ormanlık 
tepelere çekiliyorduk. Az da olsa, biziın de silalılı 

adamlarımız vardı. Bazen çatışmalar oluyordu. 
Karşıımzdakiler de can taşıyor, korkuyorlardı. Çok 
sarp ve ormanlık bölgelere gelemiyorlardı. Askerler 
bazen, özellikle kışın dayanılmaz şartlarında dağlık 
bölgeleri terk edip, şehirlerdeki kışlalarına çekiliyor
lardı. 

adam Ali Bağazı mağarasında saklanan yaşlıların, 

kadınların, çocukların başlarına gelenleri bize anlat
tı. Kendisi de bir gün önce bu mağaradaymış. Silahlı 
grublar bir gün önceki çatışmada bu mağarayı 
koruyabilınişler. Derin vadide bulunan mağaranın bir 
yanını, Kopo ve arkadaşları, diğer yanını da, Alarege 
köyünden bizim aşiretten H esen ve U şen adında iki 
kardeş tutmuş. 

Kayaların arkasına saklanarak, üst tepeleri ve 
mağarayı koruma altına almışlar. Sonra asker 
saldıraya geçmiş. Ama bizimkiler çok iyi yerlerde 
mevzilenmiş, silahlarla karşılıklı birbirlerini koru
muşlar. 

Üç saat çatışma olmuş. Akşama yakın aske
rin komutanı vurulmuş. Aslında komutanın rütbeleri, 
yıldızları parladığı için, hedef seçilerek ateş edilmiş. 
Bu komutanı Akıreg köyünden Hesen vurmuş. 

Biz dağlardaki, değişik otlar, meyveler vs. Morali bozulan asker o bölgeyi terk edip gitmiş. 
gibi yabani bitkilerden, yiyeceklerden faydalanıyor- Kopo'nun lider olarak gösterdiği cesaret ve 
duk. Sürgün edilmeyen ova köylerinden, güvendiği- yiğitliği sizlere ilk gün anlatmıştırn. 
miz ailelerden bazı geceler gidip yiyecek temin Kopo cesur insanları iyi tarıırnuş, bu iki kar
ediyorduk, ama yetıniyordu. Yine çok zaman aç deşe çok güvenirıniş. Grupta her insana yetecek kadar 
kalıyorduk. silah yokmuş. Kopo, çatışma başlamadan önce, 

Generaller tarafından ilk gündenberi sürekli silahların en iyilerinden iki tanesini kendi eliyle bu iki 
teslim olun diye bildiriler atılıyor, çağrıları yapılıyor- kardeşe vermiş. 

dı. Biz teslim olmayı düşünınüyorduk. Çünkü "yasak Aslında büyük kardeş Hesen Seyit Rıza'nın 
nuntıka" olarak ilan edilen bölgelerden ilk teslim (Sey Rıza) yanında Ruslara karşı da savaşnuş. Silahı 
olanların hepsini, hiç çoluk çocuk demeden, topluca seven biriymiş. Küçük kardeş U şen ise Alevi kültürü
kurşuna dizildiklerini biliyorduk. Toplu kurşuna dizi- ne göre yetiştirilmiş bir alevi hacası ve insancıl biriy
len köylerin isimleri bize kadar ulaşıyordu. miş. Ölmemek ve kadınları, çocukları kurtarmak için 

Ayrıca biz, Osmanlı Ordusu bile bu dağlarda o gün silah kullannuş. 
tutunan1adı, dağlarımızı yüzyıllarca kimse işgal ede- Bu çatışma ile ilgili yıllar sonra yapılan bir 
medi, bu askerler de diğerleri gibi geçip gider, diye ihbarı size aktarmak istiyorum. 
düşünüyorduk. Ulaşılmaz dağlarınııza güverıiyorduk. Gerçek gizlenemez, eninde sonunda açığa 

Güze doğru samimi ve dürüst dostlar tarafın- çıkar, derler. 
dan bize artık teslim olanlar kurşuna dizilmiyor, sade- Bu olayı onbeş yıl sonra bir ihbar sonucu 
ce sürgün ediliyorlar, diye haber gönderiliyordu. öğrenen Çemişgezek'in sert ve genç bir savcısı 

Ama biz güvenemiyorduk. Hesen'i ifadeye çağırnuş. 
Daha önce, askeri hareket başladığında, iki Savcı Hesen'e Ali Bağazı'ndaki çatışmada 

guruba ayrıldığınuzı söylemiştim. Kopo'nun (Qopo) bir komutanı öldürdüğünü, bundan dolayı tutuklana
gurubu bizden ayrılınca, ilk gün Ali Bağazı'nın cağını, söylemiş. 

büyük mağarasına gitıniş. Hesen savcıya: "Begirn benden ne soruyor-
Bu mağaranın girişi daracık bir delikti, ama sun. Aramızda savaş oldu. Siz bizden, biz sizden çok 

içine iki köy sığardı. adam öldürdük. Ama KIRKLAR şahidimizdir. Biz 
Birgün ormanda Kopo'nun gurubundan kadınlara, çocuklara kurşun atmadık. Askerler binler

ayrılnuş ve yanlız kalmış bir tanış adama rasltldık. Bu ce kadını ve çocuğu kurşuna dizdi. Birçok köy batıya 
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sürüldü. On yıl sonra af çıktı. Biz yine köyümüze 
döndük. Aramızda sulh oldu, sen bana hangi hesabı 
soruyorsun," demiş. "Sen Bozan köyünü bilirsin, 
köydeki vahşeti sana mutlaka anlatmışlardır. Bunun 
gibi yüzlerce köyde kurşuna dizilen binlerce çocuğun · 
ve kadının hesabını kim verecek," diye sormuş. Savcı 
bu yaşlı adaını haklı görmüş ve tutuklamaınış, serbest 
bırakmış. 

Biz yine grubun genel durmuna geçelim. 
Kopo'nun grubu o gece bir durum değerlen

dirmesi yapmış. Askerden yeni gelen, bundan dolayı 
askeri bilgisi fazla olan UşSn: "Burayı savunamayız. 
Zaten mağaranın arkası çok ince. Biz ön tarafı, silahla 
savunsak bile, göremediğiıniz arka tarafını dinanritle 
patlatırlar," demiş. 

"Burayı terkedip, küçük guruplara ayrılıp, 

ormanların içine çekileliın. Toplu gezıneıniz hepimi
zin için de daha tehlikelidir, görürlerse hep birlikte 
öldürülürüz," demiş. U zun tartışmalardan sonra top
luca burayı terk etme kararı almışlar. 

Ama yaşlılar, çocuklu kadınlar, "biz kaçacak 
dumında değiliz, dağlarda kaçak gezecek gücümüz, 
takadımız yok," demişler. Belki askerler bir daha gel
mez diye mağarayı terk etınemişler. 

BOZAN KÖYÜNDEKi ÇIGLIKLAR 

Uzakta orman içinde bulunan, bu mağarada 
ve sonra Bozan köyünde silahsız sivil halkın başına 
gelenleri acıklı bir film gibi seyretıniş olan bu adam, 
olaydan iki gün sonra bize rastadı. Gözleriyle gör
düğü bu olayı biziın dağdaki guruba aynen şöyle 
anlattı: 

"Askerler ikinci gün gelip tekrar mağarayı 
sardılar. Askeri taktiklerle silahlı kimsenin kalma
dığınıda anladılar. Mağarayı arkadan dinaınitle pat
lattılar. Arkadan mağaranın içine ateş attılar, kuru 
odunları yakıp içine atarak, duman verdiler. Duman 
zehirinden dolayı mağaradaki sivil halk, yaşlılar, 

çocuklar hepsi petekteki tütsü verilnriş arılar gibi can 
havliyle dışarı kaçtılar. 

"Askerler bu sivil halkı, yaırl ihtiyar ve çocu
kları topluca Bozan köyüne, büyük bir düz tarlanın 
içine götürdüler. İki yüze yakın insaıu burada kurşu
na dizdil er. 

"Bu salıneyi ancak taş yürekli insanlar seyre
debilir. Dayanabildiğime göre, ben de taş yürekliyim, 
belki de acıma duygularımı yitirdim. 

"Kurşunlama başladığı an, bu zavallı insan
ların acı çığlıklan bir top gibi gidip Kırklar Dağı'nın 
kayalıklarına çarpıp geri geliyordu. 

"Dağlarımızda yankılanan halkımızın bu acı 
çığlıkları, beynimi patlatıyor, ciğerimi dağlıyordu ... 
Benim beynim bu çığlıkları unutamaz. Tüm bu 
dağlardaki evliyalannıız, KIRKLAR VE SULTAN 
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BABA (Çewres Aspere Qelxeri u Sultan Bava) bu 
çığlıkları duydular. Bu zavallı insanların inilti ve 
çığlıklarının çarpıp yankılandığı Yılan Dağı'nın (Koe 
Mori) dilsiz sarp kayalan da buna şalrittiler," deyip 
gözyaşlarıyla sözlerini bitirdi. 

Ben hep kendi kendime düşünürüm. Y ıliardır 
inandığımız, güvendimiz evliyalanmız niçin hal
kımızın, bu zavallı çocuklarımızın, kundaktaki 
masum bebeklerin iındadına yetişeınediler? 

Niçin bir keraınet gösterip, bebeklere kurşun 
sıkanlan taş gibi dondurmadılar? 

Niçin bu barbarlığı, bu haksızlığı, bu zulmu 
durduramadılar? 

Ya biziın hatalarmuzdan dolayı evliyalar da 
bu halka düşman olmuştu, ya da evliyaların keramet
leri üzerine dinledikleriıniz, duyduklarırnız yanlıştı ... 

Zaten bu ınağarayı önceden terkedenlerin 
çoğuyla sonradan zaman zaman buluştuk. Olaylan 
ayrıntılarına kadar konuştuk. Onlardan birçoğu da 
ınağarada kalan güçsüz yaşlı ve çocukların başlarına 
gelen bu acı sonu ormanda saklandıkları yerden 
üzüntüyle, çaresizlik içinde seyretınişler. 

Aradan geçen yıllardan sonra, yaşanan acı 
olaylan kıyasladığıında, bu toplu kurşuna diztime 
olaylarının silahlı çatışmada ölenlerden daha feci 
olduğunu düşünüyorum. Çünkü buradakilerin çoğu 
takatı kalmamış yaşlılar ve masum çocuklardı, 

bebeklerdi ... Hiç birinin elinde silah yoktu. 
Binlerce çocuk dağlannıızda, kırlarda kele

beklerle, kuzularla oynayacak yaştayken kurşuna 
dizildiler. 

Aslında düşınan ordusunun işgali halinde 
bile, savaş sırasında silahsız sivillerin, yaşlıların, 

kadınların ve çocukların kurşuna dizilmesi bir insan
lık suçudur. 

Umarınıki çağdaş insanlık bir daha bu tür 
katliamlara, acılara müsaade etmez. 

Umarın1ki çağdaş insanlık bilinen bütün bu 
katliam yerlerine birer hatıra aıutları diker. 

YAKILAN 
İNSANLARDAN 

KALAN 
KEMiKLER 

Biz dağda 

kaçak gezerken, kaç
mayan bazı köyler 
daha çok zarar gör
müş. Biz can derdin
de kaçak gezerken, 
Khewıc 'ler bizim 
köye yaylaya gelmiş, 
meşelerden kendileri
ne holık (gögelik) 
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yapmışlar. Güzün sagugu başlayınca, bırakıp git
mişler. Biz artık tapulu malımızı düşünecek halde 
değildik. Bizim aşiretin köylerinin çoğu bomboş kal
mıştı. 

Bir gün belki yiyecek buluruz diye, Bılgeç · 
köyüne indik. Köyün düz bir yerinde yaz sıcağında 
kurumuş olan bu holiklerin odunları alana yığılmış ve 
yakılmış. Yangın yeri insan iskeletleriyle dolu. Ama 
insan olduğu belli olan hiçbir iskelet düz durınuyor
du. Her iskelet büzülmüş, kafa kemikleri bacak 
kemiklerinin arasına gelmişti. Y anımızdaki büyükler 
herhalde insan yanınca büzülüyor, dediler. 

Bu feci manzaraya çok üzüldük. Hala her 
yangın olayı duyduğumda, bu büzülmüş gibi duran 
iskeletleri hatırlarım. Belkide ateşin verdiği acıyla 

böyle büzülmüşlerdir, diye düşünürüm. O günden 
beıi her yangın çıktığında yanan insanların geri kalan 
kemiklerinin o dağda gördüğüm iskeletler gibi 
büzüleceğiııi hayal edelim. O insan kemiklerinin 
niçin yanıp kül olmadığının, niçin büzülmüş insanlar 
gibi kaldıklarının sebebini hala beynimde çözmüş 
değilim. 

Sonradan öğrendiili askerler Laçinan 
köyünden toplayıp, ellerini bağlayarak buraya getir
diği 25 'e yakın insanı elleri bağlı olarak bu oduııların 
üzerine yatırıp, gaz döküp yakmışlar. Laçin aşiretin
den birçok insan bu olayı biliyor. Askerlerin önünde 
milis olarak gezenler benim gözlerimle gördüğüm bu 
iskeletlerin canlı canlı yakılışiarını gözleriyle gördük
lerini sürgünden sonra bana da anlattılar. Bunlar 
Laçinan köyünün erkekleıiymiş. 

BİR ANNENİN ÇIKMAZI 

İnsanların çektiği acıları anlamanız için size 
diğer grubumuzda olan bir olayı anlatayım. 

Kopo'nun gurubunda bulunan genç bir 
kadının küçücük bebeği sürekli ağlıyor. Çocuğun 

sesinden dolayı 

yeri tespit edilen 
bu insanların 

hepsi öldürülebi
lir. Bu insanların 
hayatını düşünen 

anne, bebeğille 

yalvarıyor: 

"Ağlama 

yavruın, bağırma 

yavrum, bak 
üzederimizdeki 
tepeler askerle 
çevrili. 
Duyarlarsa sesi
ni, yok ederler 
bütün yiğitleri-
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mizi." Ama bebek bu hiç sözden anlar ını? 

Etrafındaki kadınlar korku ve panik içindeler. 
Bebeğin annesine bağırıyorlar. "Bir bebek yüzünden 
hepimiz öleceğiz, kurşuna dizileceğiz. KIRKLAR 
aşkına sustur şu bebeği." Anne çıkmaz içinde. Ya bu 
bebek susacak, ya da tüm gurup, yüzlerce insan öle
cek! 

"YA KIRKLAR bağışla beni, ya MERDAN 
J\Lİ affet güinahlarırm," diyor, kaldırıp bebeğini 
Munzur Suyu'na atıyor. Ama annenin ciğeri 

parçalanıyor, içinden kanlar akıyor. Bu sahne unutul
muyor. Anne ölene kadar bu derdi içinde taşıyor. 
Şartlar ve acılar o kadar ağır, o kadar dayanılınazdır 
ki, bir anneyi kendi küçücük yavrusunu suya atarak 
öldürecek duruma itmiştir. 

Bu kadar ağır şartlara rağmen bu olayı son
radan duyan Kopo : "Bundan sonra çocuğunu bırakan 
veya suya atan kadını kurşunlarım," demiştir. Burada 
esas suçlu olanlar bu savaşa karar veren ve yürüten
lerdir. Bu anne günahsız, yavrusu da masumdur. Bu 
masum yavrular için söylenmiş Zazaca dertli halk tür
küleri vardır. 

Çağımızda televizyoııların başında savaşı 

oyuncak gibi seyredeııler, savaşın ortasında kalan 
sivillerin, annelerin, çocukların ne acılar çektiklerini 
aıılıyaınazlar. Ben savaşın içinde yaşayan biri olarak 
biliyorum, savaşın mantığı olmaz. Acımasız ve 
mantıksız savaşın ağır şartları anneyi öz bebeğini 
boğdurtacak duruma itebilir. 

ÜÇ YİGİT KARDEŞ 

Lolan Taneri'nde (Tanere Lolu) askerler 
bütün köyü büyük ve küçüklerle birlikte toplayıp 

yanyana duran iki evin içine dolduruyorlar. 
Kuresu aşiretinden Budala'nın adları Sey 

U şen, Sey Momıd ve Ali Ekber olan üç yiğit oğlu da 
bunların içindeymiş. Evlerin kapılarının karşısına 

makinalı tüfek kurulmuş, tüfeği kullanan asker de 
başında bekliyor. 

Evlerin etrafına gaz döküyorlar, açık olan 
kapıdan askerler tarafından serpilen gazı gören Ali 
Ekber, "bizi de diğer köylüler gibi yakacaklar," diyor. 
Kendi dilleriyle fısıldayarak, etrefındakilere 

anlatıyorlar. Onlar yakılacaklarına inanmıyorlar. 

Zaten kurtuluş ta yok. Ama bu üç kardeş sessizce 
anlaşıp kaçınaya karar veriyorlar. "Nasıl olsa öle
ceğiz. Başaramasak bile böyle ölümü beklemektense, 
kaçarken yiğitçe ölürüz," diye düşünüyorlar. "Orman 
çok yakın, belki vurolmadan ulaşabiliriz ve kurtulabi
liriz," diyorlar. 

Genç ve bekar olan Ali Ekber: "YA HIZIR!" 
diye gürlüyor, yaydan çıkmış bir ok gibi fırlayıp, 

makinalı tüfeği tutan askerin göğsüne bir yumruk 
vuruyor. Asker ınakinalıyla beraber devriliyor. Diğer 
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erler silahlarına davranana kadar üç kardeş birden 
ormana doğru kaçıyor. Makinalı tüfeği etkisiz hale 
getiren Ali Ekber, arkada kaldığı için kaçarken vuru
luyor. Diğer iki kardeş kaçıp, ormana dalıyarlar ve 
kurtuluyorlar. İster mucize, isterse HIZIR kurtardı 
deyin, ama bu olay olağan üstüdür ... 

Kaçıp kurtulan bu iki kardeşten başka, Lolan 
Taneri köyünün ISO'ye yakın tüm sakinleri kurşunl

anmış ve 25 kişi de anlattığım yerde yakılmıştı. 
Duyduğuma göre, insanların topluca 

yakıldığı evde, bir gençte evin bucasının orta yerine 
tutunarak saklanıınş ve kurtulmuş. Ama ben bu insanı 
görmediğim için, bu söylentiye inanaınıyoruın. Bu üç 
cesur kardeşten sağ kalan ikisi başlarından geçen o 
olayı, yüzlerce Dersiınli gibi, bana da anlattılar. Bu 
iki kardeşin çocukları hala hayattalar. 

Dersim'in birçok köyü, suçsuz oldukları için, 
ilk başlarda, askerlerden kendilerine zarar gelmiy
eceğine inandılar ve kaçmadılar. Ama bu kaçmayan 
köylerden birçoğu çoluk çocukla beraber topluca 
kurşuna dizildiler. Yani kaçan köylerden daha az 
adam öldü. Çünkü hareketin başlarında yakalanan 
insanlar veya teslim olan birçok köy topluca 
öldürüldü, geç kalanlara, dağda kaçak gezip teslim 
o lımyaniara ise sonradan af çıktı ... 

Silahsız insanları, yaşlıları, çocukları kurşuna 

dizilm e eımini veren Ankara' daki hükümet midir? 
Elazizdeki (Xarpet) olağanüstü hal komutanı 

Abdullah Paşa mıdır? Cephedeki komutan ımdır? 

Bunu ben hala bilmiyorum. Kesin olan, askeri 
harekete Ankara' daki tüm mebuslar ortak karar ver
mişler. Bu yanlış karar uzun dönem uygulanmış ve 
halkımıza, yani Dersimlilere, Hi tl erin Yahudilere 
çektirdiği kadar acılar çektirilmiştir. Yaşannuş bir 
tarih çok kötü ve acı da olsa, öğrenilmesi ve ders 
çıkarılması gerekir. 

Benim dağda kaçak gezdiğimi duyanlar, bir 
çocuk olarak, hep niye devletten kaçtığımı sorarlar. 
Demokrasi ve insan haklarının olduğu normal şart

larda, insanların, özellikle çocukların, dağa kaçına
ması lazım. Ama o dönemde bir baba veya bir kar
deşin işlediği suç yüzünden tüm akrabalar, hatta tüm 
köy kurşuna diziliyordu. Dersim'de insan haklarına 
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dair bir kıtıntı bile yoktu. Savaş ve zorbalık ortanun
da hukuktan, adeletten eser kalmamıştı. 

1938'de benim yaşta olan ve dağa kaçnuyan 
binlerce çocuk kurşuna dizildiler. Bunu savaş bölge
sindeki tüm Dersim köylüleri biliyorlar. Eğer biz 
dağa kaçmasaydık, milislik ve ihbarcılık yapma
dığınuz için kurşuna dizilecektik. Kaldıki milisler ve 
ihbarcı Dersimliler de sonradan kurşunlandılar. Her 
Dersinıli bilirki dağa kaçan ailelerden birçoğunun en 
az yarısı kurtuldu. 

Bir söz vardır. "Ateş düştüğü yeri yakar." 
Ateşten daha yakıcı olan bu acıları savaş içindeki her 
Dersinıli çekti. Bir çocuk olarak çektiğim bu olağanü
stü çileleri başkalarının kavraması çok zordur. Çünkü 
çektirilen acılar, yapılan gaddarbklar normal insan
ların yapacağı şeyler değildir. Bu nedenle normal bir 
insan mantığı, bu yapılanları kavrayamaz. Şimdi 

düşünüyorumda, benim gibi birçok Dersirnli çocuk, 
oyuncaklarla oynayacak yaştayken, asker kurşun

larından korunmak için can derdine düşmüşler. Bu 
anlamsız savaşlar niçin oluyor? 

Köpek köpeğin etini yemez. Maymun ınaym
unu öldürmez. Hayvanlar kendi cinsine zarar vermez. 
Bu vahşi yaratık insanlar niçin birbirini, yani kendi 
cinsini kurşunlar veya boğazlar? 

Biz insanlara, zavallı küçük yavrucaklara bu 
kadar acı çektiren savaşın bir mantığı var mı? İnsan
lık bu önemli sorunun mantıklı bir cevabını bul
malıdır. Savaş vahşetine son vermelidir. 

Bevengiya ma nawa xelesina. 
Qısawete ma, c..:ırd O kule ma, ki!ıf o şahiyt!ı ma naera tepya 

·:·.,,,::::::· endi enere zon. 
Desüponce aşma payizya wertenera dıme, programe 

Zonema ÇEVRE RADYO 1 05.7'de şaneno cı. 
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edebi s .. e ler 
Sait Çiya 

S on yıllarda Dersim' e y~~elik: araştırm~arda belli 
bir artış var. Bu elbette oneelikle Dersım halkı ve 

aydınlarının kendi davalarına sahip çıkmalarıyla 

yakından ilgilidir. Ancak, bu artışın olumsuz yönleri 
de var. Dersim'in ulusal, dinsel, tarihsel özellikleri 

inkar edilerek, değişfullerek yapılan çalışmalar yar

ardan çok, zarar veriyor. inkarcılar siyasal hakimiyet 

ve ulusal asimilasyon için edebiyat alanında, siyasal 

alandan geri kalmayan çalışmalar yürütüyorlar. 

Dersim raporları kadar eski olmasa da, bir anlamda 

raporların devaını olan bu sözüm ona edebiyat çalış

malarını öne çıkan yönleriyle incelemek, hiç değilse 
kaba yarılış ve tahrifatları açığa çıkarmak gerekiyor. 

Zira, sessizlik Dersimillerin yazılan ve söylenenleri 

onayladıkları anlamına yorumlanıyor ve sırada 

bekleyenierin iştahını kabartıyor. 

kop o 

Kopo, Mustafa Yeşilova tarafından yazılan 
ve 1978 yılında milliyet yayınları tarafından yayın
lanan romanın ismi. Milliyet tarafından düzenlenen 3. 
roman yarışmasında da birineilikle ödüllendirilmişti. 

Yıllar sonra neden bu romanla ilgileniliyor, 
denilebilinir. Gecikmiş olmak bu romanı değerlendir
menin önünde engel değil. Roman, Dersim kahra
ınanı Qo po 'yu konu edinmiş. Qopo 'nun şahsında, 

Dersim katliaın ve sürgünü de romanın sayfaları 

arasında inceleniyor. Bugün Dersim gerçeğini savun
ma iddiası ile yazılan eserlerin bazılarına bakıldığın
da, M. Yeşilova'nın Kopo'da izlediği çizginin devam 
ettirtldiğini görüyoruz. Y eşilova, güya Dersim' in ale
viliğini öne çıkarıyor. oradan Türklüğe geçiş yapıyor. 
H. Işık gibileri ise Dersim'i Kürtlüğe terfi ettiriyor. 
Dersim'in dilini, kültürünü tanınmaz hale getiriyor. 
Aleviliğin rolünü, muhalif kinıliğini, direnişte oyna
dığı rolü inkar ediyor. İkisinin de ortak yanları var. 
Fakat, H. Işık devletin yaptıklarını net olarak ortaya 
koyuyor. Katliaın ve sürgünü edebiyat diliyle ince
liyor. 

Edebiyatçı işlediği konuyu belli bir değişik
liğe uğratabilir. Roman, eğer edebiyatçının düşünce 
ve hayal dünyasında yaratılmışsa, tabiatı gereği olay
lar ve kahramanlar esas olarak tasarlanmıştır. Burda · 
gerçek, edebiyatçının hayal ve yaratım gücü ile sınır
landırılmıştır. Ama, belgesel roman gerçeği kendisine 

temel alır. Roman, eğer yaşanmış bir olayı, somut bir 
yeri, belli bir kişiyi ele alıyorsa, işlenen konu değişti
rilemez. Edebiyatçı, roman dilinin, anlatım biçiminin 
kendisine verdiği zenginlikle konuyu genişletip abar
tabilir. Veya, istediği yönü öne çıkartabilir. 

Bunun ötesine gidilir, olayın özü değiştirilir
se belgesel romandan söz edilemez. Dahası, roman 
ulusal, dinsel ve siyasal olayları konu ediniyorsa daha 
dikkatli olmak gerekiyor. Roman kahramanları 

gerçek kişiler ve olaylar gerçek yaşamdan seçilmişse, 
edebiyatçının fantazisi, yaratım gücü gibi gerekçeler
le gerçekler değiştirilemez. Değiştirilirse, romandan 
ziyade propaganda broşürü yazılır. Gerçekleri değişti
rip, ardındanda 'romanda böyle şeyler olur' demek 
burada mümkün değildir. Kaldı ki, roman konusu 
belli bir olaydan hareket edilerek yazılmamış olsa 
dahi, yazarın çizdiği çevre, dil, kültür vb. yönden 
gerçek olgular, yine de yazarı sınırlar. Sibirya'yı 

yazan birisi şu veya bu şekilde buzulları, Eskimaları 
yazmak zorundadır. 

Mustafa Yeşilova'nın romanı çıktığı günden 
beri ilgirni çekmişti. Qopo, benim için de bir kahra
mandı. Çocukluğumdan beri Qopo 'ya ilişkin onlarca 
öykü, tanıklık dinlemiş, giderek Qopo 'yu efsane
leştirmiştim. Son yıllarda yaptığım araştırmalar sonu
cu efsane yerini gerçeğe bıraktı. Qopo gibi bir kahra
manın efsaneleşınesi de norınaldi. Bugünkü kor
kaklık ve kaypaklıkları, gerçeklikten kaçışları gör
dükçe, geçmiş kahramanlıklar bize efsane gibi 
geliyor. Ayrıca, kahramanların hayatı ve mücadelele
ri yazılıp belgelenmeyince sözlü anlatım ve hafıza 
onu efsaneleştiriyor. 

Mustafa Yeşilova nasıl Qopo ismini Kopo 
yaparak Türkçeleştirmişse, olayları, dönemi de 
Türklerin gözüyle, kemalizmin gözüyle yazıya dök
ınüş. Yazar sol kemalizmin bakış açısını kendisine 
temel aldığı için, kemalizmin barındırdığı çelişkiler 
onun kalemine dolanmış. Yeşilova'ya göre 'devlet 
dersim'e uygarlık getiriyordu'. Bu uygarlığın ne 
menem şey olduğunu kendisi de açıklıyor. 

'1936 yılı Dersim'i çomaklaına, 1937 ise av 
mevsimiydi '. ' .. halk hükümetten korkmalıydı .. 

Ürken sürü dağlara doğru kaçarken, kurt 
"suyum bulandı" diyordu'. 'Ordu Dersiın'deydi. 

Osmanlı ağalarıyla yobazların ağızları kulaklarına 

varıyordu. Çevre illerle birlikte, sürgün kafileleri de 
çıkarılmıştı yola'. 'Asker, kadın, çocuk demeden bul-
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duğuna basıyordu kurşunu. Dersim 'li öldürülebildiği 
kadar öldürülüyordı.i.'. 

Aslında bu söylenenler gerçeği ele veriyor. 
Bu Türk usulü uygarlaştırmaydı. Evet, direnme 
eşkiyalılc, katliam ve sürgün ise uygarlaştırmaydı. 
Bilinen bir söylem. Yazar' a kalırsa, Dersimliler 
Türlcmendir. Bu nasıl Türlclülcse, 'Dersimlinin dili 
yoktur'. Yani, Türkçe bilmemektedir. 

M. Yeşilova'ya göre, Atatürk'ün katliamdan 
haberi yotur. Yerel görevliler bu işte aşırıya 

kaçnuşlardır. Oysa, Tunceli Kanunu 1936 yılı sonun
da çıkartılıyor. 1937-38 boyunca katliam ve sürgün 
devam ediyor. Atatürk, mecliste yaptığı bir konuşma
da 'Dersim sorununun köleünden halledilmesi'ni 
istiyor. Sey Rıza'nın idarnı ile bizzat ilgileniyor. 
Abdullah Alpdoğan 'a şükranlarını sunuyor. Celal 
Bayar'ın anlattığına göre hareketin sorumluluğunu 
üstüne alıyor. 1937'de bizzat ordu manevralarına 

katılıyor. M. Yeşilova da bunları biliyor. 
Bilmediğinden değil, devlet memuru olarak görev 
gereği gerçeği istediği gibi değiştiriyor. Edebiyatçı 
yanından çok, emniyetçi yanı öne çıkıyor. 

M. Yeşilova tam bir sömürgeci gibi 
konuşuyor. Aleviliği kötülüyor. Pirleri, Dedeleri cahil 
ilan ediyor. Dersim köylülerini ağanın elinde inleyen 
cahil, bilgisiz insanlar olarak gösteriyor. Cumhuriyet 
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Ovacığ'ın içinde bir tur atıyor. Atını öpüyor. 
Kaymakam, askeri yetldliler karışnuyorlar. Çünkü 
anlaşma var. Onlar da saygı duyuyorlar. Onlar için 
Qopo'nun sürgünü kabul etmesi, Dersim'i terk etme
si dahi büyük bir başarı. Qopo atından iniyor, fakat 
silahını bıraknuyor. Silahı ile karaleola girmek istiyor. 
Bir er silahı elinden almak istiyor. Qopo tarihsel 
yanıtım veriyor: Madem bu kadar cesaretin vardı, 
gelip yılan dağında bu silahı alırdın! Karaleola girip 
silahını duvara asıyor. Qopo 'nun sürgünü kabul 
ettiği, dağdan indiği duyulduğunda Elazığlılar sokağa 

dökülüp sevinç gösterileri yapıyorlar. 
Roman'da bunları okuyanuyoruz. Yazar, 

resmi belgelerden edindiği bazı bilgileri senaryo
laştırıyor. kemalizme, onun vahşetine, sömürgeleştir
me süreçlerine karşı savaşan bir kahraman, kemalist 
süreçlere elclemleniyor. Qopo, Kopo yapılarak 

savaştığı ve uğrunda hayatını verdiği Dersim 
davasının karşısına çıkartılıyor. 

Yine de romandan bazı gerçelcleri öğrenebili
riz. Unutmamak gerekiyor ki, biz tarihimize sahip 
çılcmazsak, işgalciler tarihimizi de işgal ederele yağ
malarlar. 

dersim tertelesi 

idaresini de medeniyet getiren kurum olarak sunuyor. Dersim Tertelesi Haydar Işık tarafından 

İyi sömürgeci olduğundan, yerel görevlilerin kötülük- yazılnuş ve belge yayınları tarafından Kasım 1996'da 
lerini yazıyor. Sisteme temiz raporu veriliyor, yapılan yayınlanmış. Haydar Işık Dersim'i yakından biliyor. 
"aşırılıklar" bir-iki meınura havale ediliyor. Kendisi Dersimli. Dersim inancına, diline, sosyal-

Qopo'nun hayatı, kişiliği, ailesi de tümüyle kültürel özellilclerine yabancı değil. H. Işık'ın daha 
değiştirilmiş. Qopo Qoçan önderlerinden birisidir. önce Dersimli Memik Ağa diye konuyla ilgili bir 
Zavallı, kimsesiz, topraksız bir köylüye dönderilmiş. kitabı da yayınlannuştı. 
Örnek olsun annesinin ismi Çele'dir. Fatıma olmuş. Yeni ldtabında devletin Dersim'e yönelik 
Qopo evli ve çoculcları var. Bir oğlu hariç katıedildiği saldırıları, katliam ve sürgün, direniş, çaresizlik ve 
zaman tüm aile bireyleri, kendisiyle birlikte umut, ihanet ve yurtseverlik iç içe işlenmiş. Ağırlıklı 
öldürüldü. Ölüm Qo po 'yu Aliboğazı'nda Tağar olarak N azmi ye yöresinin anlatıldığı romanı, edebiyat 
deresinde yakalamıştı. Yazar onu Munzur ve dili, roman tekniği yönünden değerlendirmeyeceğim. 
Xarçik'in birleştiği noktada öldürtüyor. H. Işık da romanında politik kaygısını öne çıkartarak 

Qopo'nun direnişinin esası Dersim davasıdır. belli bir mesajı vermeye çalışıyor. Roman, "anlatı 

bu Dersim'in toprak birliği, dili, dini anlamına gelir. dizisi" serisinde verilmiş. Kitap okunduğunda döne
y azar, onu haksızlığa uğramış, bireysel tepki duyan min olayları, gerçeklerden kesitler görülüyor. 
birisine çevirmiş. Qopo, sürgüne giderken bilerek Yaşanmış olaylar ile yazarın tasarımı birbirini 
Kayseri'yi seçiyor. Gönlünde özgürlüğün ve direnişin tamamlamış. 

toprağı ana-baba yadigan Dersim vardır. Dağlarında Ne varki H. Işık mesaj taşıma kaygısıyla 

tüfek sıktığı, at koşturduğu Dersim topralclarına gerçeği önemli ölçüde değiştirmiş. Yer yer roman 
kavuşmak istiyor. Onun için, ona Kayseri'den öteye kahran1anı yerine kendisi konuşmuş. Roman'ın ana 
bir yer seç dedikleri zaman Kayseri'yi sürgün yeri kahramanı olan Alibinat'a söylettirdilcleri, leendisinin 
olarak seçmişti. Fırsat çıktığında yine geri gelmek zaman zaman Ö. Politika'da yazdığı köşe yazılarına 
için, mümkün oldukça Dersim'e yakın olmak dönüşmüş. Yazar, kitabına aniatı dizisi ismini ver
gerekiyordu. Nitelcim, Qopo 39 kışında Kayseri'ye diğine göre daha dikkatli davranmalıydı. Kendi 
gidiyor. 39 yaz-güz döneminde Kangal-Divrigi yolu- görüşünü, zaman makinesini kullanan sinama sena-
nu izleyerek Dersim' e geri dönüyor. ristleri gibi yetıniş yıl öneeye ışınlamamalıydı. 

Sürgünü kabul etmesini de pazarlık sonucu Öyle yanlışlılclar yapılnuş ki, insan ne diy-
tam bir zafere dönüştürüyor. Atıyla Ovacığ'a giriyor. eceğini şaşırıyor. Metinde geçen Zazaca deyim ve şiir 
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örnekleri çevrilirken keyfine göre yorumlayıp Devlet sunni islamı kendisine resmi din seçmiştir. 

değiştirmiş. Kırmanc, Kürt, Kırmanciye, Kürdistan Dersim aleviliği ise, dalıa doğru ifadeyle İtiqate 
olmuş. H. Işık'ın kendi fikri böyle olabilir. Ancak, Kırmanciye (Kırmanciye inancı), Dersim ulusal kim
çeviri adına yorum yapılamaz. Neden Kırmanc çevri- liği ile iç içe geçmiştir. Bunun için Tanzimat'tan beri 
lirken Kürt olsun? Kürt terimini Dersimliler kendi başlayan devletin Dersim'e yerleşme saldırısının 

diliyle söylediklerinde iki şekilde telafuz ediyorlar. hedeflerinden birisi hep alevilik olmuştur. Aleviliği 
Kırdaş ve Khur. Alevi Kürtler için Kırdaşi, sunni Dersim tarihinden çıkartıp atmak mümkün değildir. 
Kürtler için ise Khurri deniliyor. H. Işık eğer bu tar- Son yıllara kadar cenıler yasaktı. Kemalizmin barbar 
tışmalara katılmak istemiyorsa, kendisini zorlamasına saldırı yıllarında, ziyaretler, cenıler, pir ve dedelerin 
gerek yok. Türkçesine de Kırmanc diye yazabilir. faaliyetleri yasak alanlardı. 37-38'de aleviliğe ve 
Hele Kumaneiye neden Kürdistan olsun ki? onun kurumlarına karşı büyük bir saldırı yapılmıştır. 
Kırmanciye bir yer ismi. Kırmanciarın üstünde yaşa- Dersim'in dili, tarihi, inancı birbiri ile iç içe geç
dıkları toprağa, ülkeye verelikleri isim. Kırmanciye miştir. Milliclir. ithal malı değildir. Dualar, dini tören
Türkçe'ye çevriliise Kırmanciarın ülkesi olarak çevri- ler, efsane ve elinsel kutsallığa ait söylenceler 
lebilir. H. Işık bunları bilmiyor değil. Bilmesine Zazaca'dır. Devlet, ulusal asimilasyonu gerçekleştir
biliyor da, ona kalırsa bunlar eski dönemin alışkanlı- rnek için Kırmanciye'nin inancını da ortadan kaldır
kları, ortadan kalkması gerekiyor. Bir kişi siyasal mak istemiştir. Yalnızca sözlü tarih değil, resmi bel
görüşünü, inancını ve hatta zor olmasına rağmen ulu- geler de bu gerçeği doğrulamaktadır. 
sal kimliğini değiştirebilir. Buraya kadar anlaşılır. Kopo romanında M. Yeşilova'nın da kalıra
Dalla ileri gidip, kendi kimlik ve inancını topluma manlarından birisi Kuresu aşiretinden Molla. Bakın 
kabul ettirmek ister ve bunu hakarete varan bir uslu- M. Yeşilova Molla'yı nasıl konuşturınuş: "Dersim 
pla yaparsa çekilmez oluyor. Ne yani, her kimliğini halkı alevi inanışlannın salıibidir. Sünnilerle 
değiştirenle tarihimiz ve toplumsal kimliğimizi aramızda, uçurumlaşan çatlamalar meydana gel
değiştirmemiz mi gerekiyor? miştir. Yalnız dışarlıklı çıkarcılar değil, yerli çıkar-

Işık'ın gerçeklerden ne kadar koptuğunu gör- cılar da bu anlaşmazlığı körüklemişler, halkı sömür
menliz için, onun roman kahramanı Alibinat'a söylet- mek için ... Yalnız eskiden değil bugün de .. biliyorsu
tirdiği sözlerden bir parça buraya alalım: nuz, yobazların tümü Mustafa Kemal düşmanıdır. 

"Eli şer, Seyid Rıza elevilik için mi ortaya Atatürk'e düşman bir tek aleviye rasıayabilir misiniz? 
çıktılar? Onların eleviliğine kimsenin karıştığı yoktu. Mustafa Kemal'in savaşı bizim öz malımızdır ... 
Ne de Türk hükümetinin bir diyeceği olmuştu.... Hoca ve seyyit, alevi-sünni davasını canlı tutmak için, 
Elevilik sunuilik olmadan atalarımız Zerdüşt'e tapar- ellerinden geleni yapmaktadır". (kopo, sf. 18) 
mış". (sf. 13) Bu yaklaşıma edebiyatçının yaratım gücü, 

1937'de bunu söyleyen Kuresu aşiretinden romancının tasarımı deyip geçebilir miyiz? Hayır, 

bir pir! Modern bir Kürt milliyetçisi gibi konuşuyor. burda açık bir tahrifat ve saldırı vardır. Kimse ede
Alevi inancının, Dersim aleviliğinin adeta temsilcisi biyat veya başka bir yolla gerçekleri değiştiremez. 
olmuş bir ocağın böyle konuşması mümkün mü? H. İlginç olan H. Işık'ın yaklaşımı ile M. Yeşilova'nın 
Işık dalıi Zerdüşt'ün ismini bu son yıllardaA vrupa' da yaklaşımının örtüşmesictir. İkisi de aleviliği bir 
duydu. Döneme ait deyiş ve şürlerde, dualarda, söy- ayrıntıya indirgiyor. Onlara kalırsa bazı çıkarcılar 

lencelerde, masal ve atasözlerinde Zerdüşt'e ait bir istedi diye halk alevi ve sunni inancını salıiplenmiş. 
belirti yok. Zerdüştlük ve alevilik arasındaki ilişkiye İkisi de devletin aleviliğe bir şey demediğini söy-
1980'den sonra alevi ve Kürt çevrelerinin tartışma- lüyor. Ters cepheden kemalizm olumlanıyor. M. 
larında vurgu yapılmaya başlandı. Bitmiş bir tartışma Yeşilova, "dedelerin haraç topladığı"nı da ilave etmiş. 
da değil. Yazar, subjektivizm olarak da adlan- Biz yine H. Işık'a dönelim. Zazaca ile 
dırılamıyacalc bir hayal dünyasında yaşıyor. Kürtçe'nin ilişkisine de Dersim Tertelesi'nde değinil-

Peki, Türk hükümetinin aleviliğe, "onların miş. Roınanda, Kürtçe konuşan sunni bir Kürt ailesi 
aleviliğine" bir diyeceği olmamıştı mı? Tekke ve Dersim'e sığınma gelmiş. Sonradan Zazaca'da 
Zaviyeler kapatıldığında ilk hedef neresiydi? Elbetde öğrenmiş, bu misafir aile. Köylülerin bu durumu 
genel olarak alevi Tekke ve Cem Evleri, özel olarak garipsemesi üzerine H. Işık'ın kahramanı Alibirrat 
Dersim aleviliği. Koçgiri direnişi aynı zamanda bir bakın ne cevab vermiş: "İkisi de aynı dil. Fark var mı 
alevi direnişidir. Alişer şiirlerinde bunu çok iyi dile birbirinden? Biliyorsunuz ben talipleriine gidiyorum 
getirnliş. Devletin Dersim'in dini ve dilini birlikte tas- her yıl. Kimi köyler biliyorum her iki lehçeyi de fev
viye etmek istediği sabittir, belgelidir. Devletin alevi- kalade konuşuyorlar. Kürt halkını birbirine bağlayan 
liğe bir şey demediğini iddia etmek için, bu taraftan işte bu dildir". 
değil, öbür taraftan bakmak gerekiyor. Alevilik uzun H. Işık'ın yarattığı Alibirrat bugünün Kürt 
yıllar Türkiye'de yasak dindi. Aslında hala öyledir. milliyetçileri gibi konuşuyor. Khurınanci ve 
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Zazaki'nin lehçe olduğunu da tespit etmiş!. Enterasan 
olan Zazaki ve Khurmanci'nin, "Kürt halkını birbiri
ne bağlaması". Hadi diyelim, H. Işık coştu lehçe
mehçe diye çala kalem yazdı. Peki, bugün dahi 
Zazaki ile Khurmanci Kürt halkını birbirine 
bağlamıyor. Toplantılarda 20-30 yıldır beraber müca
dele eden insanlar üçüncü bir dille anlaşıyorlar. 

Bunun için H. Işık Sivas'tan Kirmanşah'a kadar her
kesin Khunnanci öğrenmesini istiyor. Kürt örgütleri, 
'günün pratik görevi herkesin anladığı bir dil yarat
maktır' diye kongre kararları alıyorlar. Dilin temel 
işlevi insanlar arasında iletişim kurmasıdır. Dil 
aracılığıyla kurulan bir bağ ancak aynı elille aniaşan 
topluluklar için geçerlidir. Aynı dili konuşmayan, bir
birini anlamayan toplumlar nasıl olurcia farklı eliller 
aracılığıyla birbirine bağlanırlar'? 

M. Yeşilova ve H. Işık'ın kahramanları 

bunun için kendi kendileri ile çelişki halincleclirler. Bu 
çelişki onları konuşam az hale getirmiş. Yazarlar bir 
yandan yerel özellikleri dile getirmişler. Öte yandan 
kendi düşüncelerini roman kahramanlarının ağzına 
monte etmişler. Somut gerçeği perele yaparak belli bir 
mesajı, bizzat o gerçeğe aykırı bir mesajı venne 
çabası her iki yazarı da kendi kendilerinin yalan
layıcıları haline getirmiş. 

dersim 

Muzaffer Oruçoğlu son romanında Dersim 
direniş ve katliamını incelemiş. Romanın ismi ele 
Dersim. Kitap 97 Mayıs'ında yayınlandı. M. 
Oruçoğlu daha önce yazdığı Tohum isimli romanında 
da Dersim'i işlemişti. Ancak Tohum'da yazar 
Dersim' e teğet geçmişti. Dersim gerçekliğine 

dışarelan bakıyordu. Yeni romanında konuya içerden 
bakmış. Gerçeği edebiyat diliyle verdiğini söyleyebi
lirim. Romanda gerçek olaylar ile yazarın tasarım ve 
hayalleri iç içe geçerek birbirini tamamlamış. 

Romanın ilk bölümlerinde gerçeklik duygusu daha 
iyi işlenmiş. Sonlara doğru hayal gücü öne geçmiş. 
Normalele kitap sona yaklaştıkça akıcılık, heyacan 
yükselir. Ama Dersim romanında akıcılık yarıda kesi
liyor. Son bölümlerele roman kahramanı Yavan öne 
geçmiş. Yavan'ın hayalleri, cinsel fantazileri oldukça 
geniş. Ancak bana ismi gibi biraz yavan geleli. 

M. Oruçoğlu belgesel roman gerçekliğine 

çok yaklaşımş. Yörenin inancını, dilini, alışkanlı

klannı kendisine temel alnuş. şunu da diyebilirim. H. 
Işık'ın kitabı ile karşılaştırıldığında Zazaca yazımda 
daha az hata var. Yine ele Zazaca yazımda önemli 
eksiklikler var. Bunlar elbette yeni baskılarda clüzelti
lebilinir. 

Okuyucu 37-38 tertelesi hakkında ön bilgiye 
sahip ve önemli ayrıntıları biliyorsa, M. Oruçoğlu'nu 
okuduğunda gerçek onu karşılıyacaktır. 
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Duyduklarını, anlatılanları, efsaneleri orada bulacak
tır. 

M. Oruçoğlu da romanda bir mesaj veriyor. 
Mesajı Dersim'in haklılığı ve çaresizliği şeklinele 

okunabilinir. Ama roman bir misyoner tavrıyla yazıl
maımş. Yazar'ın romaıu yazmadan iyi bir saha çalış
ması yaptığı, yöre kültürünü tanıyıp anlamaya 
çalıştığı belli oluyor. M. Oruçoğlu Kürt ve Türk sol 
hareketlerinin, resmi tarihierin söylemini pek dikkate 
almamış. Dersimlllerin kendilerine Kırmanc elemele
rini esas almış. Dersim'in dilini ve milli kimliğini 
inkar etmemiş. Bugüne kadar bir çokları 

Dersimiiierin isyan ettiğini yazmıştı. M. Oruçoğlu bu 
görüşe itibar etmemiş. Devletin saldırısı ve ona karşı 
gelişen direniş gerçeğini işlemiş. Sey Rıza'nın son 
sözleri konusunda da Kürt milliyetçilerinin söylemini 
tekrarlamamış. Birinci elden kaynakları derlemiş. 

Resmi belgelerden de yararlandığı belli oluyor. 
Oruçoğlu'nu başarılı kılan gerçeği öne alması, kendi 
fikir ve tarih bilgisi ile birleştinnesidir. 

M. Oruçoğlu'nun en çok abarttığı, roman 
kahramanı Y av an' ın palavracı kişiliği gibi gerçek 
olgulardan uzaklaştığı alan erotizmclir.Yer yer 
oldukça aşırı ya kaçmış. Büyük bir katliam, sürgün ve 
elireniş ortamında cinselliğin bu kadar öne çıkartıl
ması, sonlara doğru giderek ağırlık kazanması 

roman 'm belgesel özelliğini zayıflatıyor. 
Gerçek kişiler ve olaylar ya da yerler hakkın

da da bazı yanlışlar var. Bunlar bir dereceye kadar 
olabilir. Ya da yazar, bazı yönleri görmezlikten gelip, 
bazı yönlere daha fazla vurgu yapabilir. Ancak bir 
yanlışlığa elikkat çekmek gerekiyor. S ey Rıza U se 
Seyd'e, "Usen ağa" diye, Erzincan'lı birisi Sey 
Rıza'ya "rızo, rızo" diye hitap ediyor. Sey Rıza ve 
Use Seycl arasındaki ilişki böyle değil. Zaten, Use 
Seyd'in de manevi kişiliği daha belirgin. Sey Rıza'ya 
gelince, genellikle rayher diye hitap ediliyor. 

Yine ele M. Oruçoğlu'nun Dersim romanı 
bügüne kadar yazılanlar arasında gerçeğe en yakın 
olanı dır. 

Dersim'e yönelik askeri seferlere, edebiyat 
seferleri eklendi. Askeri işgalin açtığı yoldan, kültürel 
işgal girdi. Son 60 yıllık dönem asimilasyonun clerin
leştiği, kökleştiği bir dönem oldu. Dersim'in sol ve 
muhalif kimliğinelen dolayı sol görünümlü asimilatör 
akımlar daha fazla etkin oldular. Dersim'in dini, dili, 
tarihi, bir bütün olarak ulusal kimliği inkar edilerek, 
Dersim gerçekliği yazılamaz. M. Y eşliova ve H. 
Işık'ın yazdıklarını edebiyat seferleri içinde değerlen
dirmek gerekiyor. M. Oruçoğlu'nun izlediği çizgi ise, 
edebiyat seferleri'ne karşı bir çıkış olarak görülmeli
dir. 
Tekrara gerek yok. Dersim'e sefer olur, zafer olmaz. 
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Bundan evvel de bir 
kaç fıkra ile (konusu 
pir ve talip ilişkilerinin 

Gula Keski 

olmadığı, dayak 
yediği, eşitliğin 

sözkonusu bile 
edilmeği gerçeğini 

halk arasındaki şaka 

yollu yorumu idi) işti-

rak etmiştim. Belki bu fıkralara kızanlar, hatta belki 
beni inançsız zannedenler de oldu. Ben ancak duy
duklarımı aktardım. Hem bir şey hakkında şaka yap
mak, gülrnek inançsızlık değil, tersine kaynaşmanın, 
hoşgörünün sonucudur. 
Dilimizde yayınlanan dergi ve kitaplara elimden gel
diğince ulaşıp· okumaya çalışıyorum. Genel olarak 
yapılanlar ve yazılan yazılardan ınemnunum. Tam 
olarak 'ınemnunum' diyebilmeyi çok isterdim, ama 
bu eksillerinüzi görmezden gelmek olurdu. Mesela 
bazı arkadaşlar, bizim Müslümanlık ve Alevilik'le 
ilişkisi olmayan başka bir din e mensup olduğumuzun 
kanaatinde; bazı arkadaşlar yaşayıp kalemimizi, kaf
aınızı kullanarak, birikimlerinlizi değerlendirip yar
arlı olmak yerine dağlarda ölmeyi, bu yolla mücade
le etmeyi savunur (sanki yeteri kadar öldürülmedi 
gençlerimiz, gözü yaşlı analarmuz ve öksüz kalan 
çocuklarımızın sayısı azmış gibi); bazılarımız ise her 
şeyin güllük gülistanlık olduğundan, kusursuzluğu
muzdan bahseder. 

Ben burada bir Zaza kadını olarak, kadınların da 
düşüncelerini, beklentilerini, olumlu ve olumsuz 
yaşam tarzlarını yazmalarını bekliyorum. Bu konuya 
sadece bir kaç kişi değindi, ama bu bence yeterli 
değil 

Şimdiye kadar yazılan metinlerde (bir kaçı hariç) 
okuduğum kadarıyla biz (Zaza, Kırmanc, Dımıli) her 
yönüyle dört dörtlük bir yaşam felsefesine sahibiz. 
Örneğin toplumumuzun kadınlara saygı ve eşitlik 
konusunda, diğer toplumlardan daha ilerici olduğu
muz söylenir hep. 
Bu görüşe şahsen katılmıyorum. Tabii ki bazı istis
nalar var, ama bu yaşayıp gördüğüm çevrede, genel 
olarak toplumumuzda, kadınların ezildiği, söz sahibi 

değiştirmez. Çevre 
değisse bile, 
yaşananlar hep 

aynı. Mesela köyde bir kadın sabahın alaca karan
lığında kalkıp hem ev işine, hem çocuklara, hem 
hayvanlara, tarlaya ve daha bir çok işe bakar. Bunun 
yanısıra kocasına yardım eder, kendisine ayıracak 
zamanı bile olmaz. En ufak şeyde dayak yer, kocası 
tarafından aşağılanır (baş tacı edilmesi gerektiği 

yerde). Erkek ve kız çocukları aynı değerde değildir. 
Kızlar okutulmuyor, bazan sevdiği insanla evlenme
sine karşı çıkılıyor, sevınediği insanla evlendiriliyor. 
Böylece çoğu için işkence başlamış oluyor. Bu 
sorunlar kentlerde ve diğer ülkelerde de farklı boyut
larda veya aynen karşımıza çıkıyor. Kadınlarımız 

böyle hakaretlere katlanmak zorunda bırakılıyor. Bir 
kız, bir kadın haklı olarak baş kaldırsa bile çevresi 
tarafından hor görülüyor, dışlanıyor; bunun için de 
hep susmak zorunda kalıyor. 
Mesela bizde derler ki: »Haq ceniya xıravına soysu
ze yaxe isani de mevezo« (Allah kötü ve soysuz 
kadını insanın başına çıkarmasın), »Haq to re jüya 
sıthelale nasıv kero« (Allah sana bir helal süt emıniş 
kızı nasib eylesin); bunlar çoğaltılabilir. Soysuz ve 
helal süt emıniş: biri haksızlığa baş kaldıran, diğeri 
sineye çeken kadın anianunda kullanılır. Evlenen bir 
kız gelin gittiği evde de herşeye susup katlanmak 
zorunda kalıyor, haklı olduğu halde hakaredere kat
lanıyor. Hatta bazı ailelerde gelinin kaynı, kayın 

babası, kaynanası ve çevresindeki büyüklerle konuş
ınası çok büyük bir ayıp olarak görülüyor. 
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Kavga eden erkekler birbirlerinin şahsına küfretmek 
yerine, diğerin karısına, kızına, bacısına, hatta en 
iğrenç bir şekilde beşikieki bebeğine bile küfrediyor. 
Şiddetten ve küfürden nefTet eden bir kadın olarak 
diyorum ki: Lütfen beyler, küfretıneden duraıruyor
sanız birbirinizin şahsına küfTedin, biz kadınlara ve 
kızlara dil uzatınayın! Çocuklarıınız yarınlarıınızdır; 
onları dünyaya acılarla getirip yetiştiren analarınnza, 
bacılarıınıza, kızlarıınıza, kadınlarınnza biraz saygılı 
olalım! 

Var olan güzel yön ve davranışlarınuzı geliştirip 
koruınalı, eksikleriınizi ve yanlışlarımızı görme 
olgunluğunu gösterebilıneliyiz ve bunları düzeli
ıneye çalışınalıyız. Bu her konu için geçerlidir. Birey 
ve toplum olarak birbirimize saygı, sevgi ve 
hoşgörüyle yaklaşalım, şiddetle değil ! 
Hepinize başarılar diliyorum. Daha güzel yarınlara 
ulaşmak dileğimle hepinizi selamllyorum! 
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esut zcan lle 
Röporta) 

Hüseyin Çiçek 

Bu görü§me Mart 1997' de Ankara' da yapıldı. 

Konu§manın bir lasmı Zazaca olarak yapıldı ve 
Türkçe'ye çevrildi. 

Mesut Özcan: Ben Mesut Özcan, ı969 Dersiın doğ
umluyum. Şimdiye kadar iki kitabım çıktı. Kitaplardan 
biri »Dersiın (Zaza) Atasözleri«; kitabın önsözünü 
Mehmet Bedri Gültekin yazdı. ı 99 ı' de çıktı. İkinci 
kitabım »Dersim Aşk Türlcüleri«; önsözünü Vechi 
Timuroğlu yazdı. Kaynak yayınlarında ı995'te çıktı. 
Daha iki kitap var, biri »Zazaca-Türlcçe sözlük«, öbürü 
»GenelKurmay Belgeleriııde Dersiın«. Dersim İsyanı 
olmadan önce G.K.B, Dersiın'de hareleeti nasıl yapa
cağını, lciıni nereye yonayacağını tek tek, isiın be isiın 
aşiretleri ile belli etmiş. İkisi de bir iki ayda çıkacak. 
( Konu§manın §imdiye kadar olan Zazaca fasmını 

ben çevirdim. Konu§manın bunda sonraki lasmz 
Türkçe olarak yapıldı) 

H.Ç.: Çalı§maları hangi amaçla ve hangi kayna
klardan yararlanarak yapıyorsunuz? 

M.Ö.: Şimdi ben bu çalışmalara ı99ı 'de başladım. 
Zaten ilk kitabın çıkış taril1i 1992 mna, 1992'niıı tam 
başlarıdır. Ben bir süre Tunceli'de gazetecilik yaptım. 
O dönemde yöre halkı ile iç içe yaşadık. 

H.Ç.: Hangi gazetede çalıştınız ? 

M.Ö.: Önce 2000'e doğruda, bir süre de Özgür 
Gündem'de çalıştım. Bu dönemde halk kültürü ile ilgi
li çalışınalara giriştilc ve özellikle kitapta bütün şeyleri 
halktan aldık, herhangi bir yazılı kaynağa baş vurma
dık, Herhangi yazılı bir kaynaktan alıp kitaplaştırmadık. 
Bu bakımdan sözlük çok önenili bir yer tutuyor. 
Sözlülcte herhangi bir yazılı kaynağa baş vunnadık ve 
direle halkın ağzından tek tek kelimeleriıı karşılıklarını 
bularak 6-7 senede hazırladım. Bu çalışmalara ymılız 
girdim ve şimdiye kadar herhangi bir yardım almadım. 
Bu da sözcüklerin toplatılması olsun ya da toplanması 
olsun, alfabetik sıraya geçirilmesi olsun, bir kaç kez bil
gisayardan geçirilmesi olsun, bayağı bir emek verdik 
yani. 
Amaç, benim kendiılle göre olan birşey, bu var olan 
kültürü ya da kaybolmaya yüz tutmuş kültürü biraz da 
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olsun ayakta tutmaya yönelik. Şiındi bakiyoruz güney
doğuda, güneydoğunun lcöyleriııde Zazaca konuştuğu 
için, Kürtçe konuştuğu için ya da Türkçe konuşmadığı 
içiıı iıısanlar öldürülüyor. Ama biz büyük şehirlerde 
görüyoruz, insanların öldürülmelerine sebep olan 
müzikler eşliğinde kadeh kaldınlıp halay çekiliyor. 

H.Ç.: Peki kültürünüzün ne kadarını Zaza kültürü 
olarak aldınız? Aslında hepimiz bir §ekilde Türkiye 
kültürünün etkisinde kaldık ve yeti§tik. 

M.Ö.: Şimdi ben ağırlıklı olarale Zaza kültürü ile 
yetiştiğiiDi söylerim, ya da öyle iddia ediyorum. Türk 
kültürünü Zaza kültürüne uyarlanıale gibi bir yaşayış 
şeklım var. Zaza olarak ben Zaza toplumunda ne isem, 
ya da Zazalar nasıl yemek yerse, Türk kültüründe 
ayınsını uygularım. 

H.Ç.: Yeri gelmi§ken sorayım. Yemek kültürü hak
landa izlemleriniz var mı ? 

M.Ö.: Şu ana kadar öyle bir çalışmmn yok. 

H.Ç.: Siz, Zaza kültürü ile bire bir ilgili biri ola
rak, bu kültürü tammaya çalı§an birisi olarak, 
Zazalığzn, dilinin ve kültürünün bireysellikten çıkıp 

geni§ J.:itlelerle birlikte dünya halkları arasında 

olması gereken yerini alıp almayacağı konusunda 
ne dü§iinüyorsunuz? 

M.Ö.: Şimdi Zazaca'nın ölü bir dil olduğu yönünde biı' 
görüş var. Biziın çalışmalarınuzı gören herkes böyle 
der. Yani dil aşağı yukarı silinmiş, ayakta tutulması zor 
derler. Şimdi şöyle biı' şey var: herşey bireysellilcle 
başlar, kitleleşiı' ve çoğalır. Bu konuda çalışını insanlar 
var, bu çabalar yeterli değil ama, yeni oluşumlar 
sağlayacak. 

H.Ç.: Bundan sonra/d çalı§malarınız ne yönde ola
cak ? 

M.Ö.: Bundan sonraki 
"Dersim Türküleri" 
çahşınası özellikle 38 
ağıtlarını ve aşiretlerle 

ilgili iürküleri, söylen
celeri ve hikayeleri 
kapsıyor. Sözlüğü 

çıkarHsam, bundan son
raki amacım bu olacak. 

H.Ç.: Çalışma

lannızda başanlar 

dilerim! 
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RADiO ZAZA "'Radone Zone Ma DımıJi .. Kırmanc .. zaza~da.n 4 
Röportaj 

Hesene Dılavi 

Cem Özdemir. 31.05.1997. Sindelfin0en 

Radio Zaza: Kendinizi bize tanıtır mısınız? 

C. Ö.: Adım Cem Özdemir, millet vekiliyim. 

R. Z.: Türkiye'ye çok erken gidip, geliyorsunuz, 
Türkiye' deki son olaylar ve Kürdistan' daki geliş

meler hakkında ne düşünüyorsunuz? 

C. Ö.: Artık şiddetin birşey getirmeyeceğini 
Türkiye'de herkes biliyor. Herkes bunu görmüştür. 
Son Operasyonlar da farklı bir sonuç getirmeyecek. 
Son operasyon bir operasyon daha getirecek, bu bir 
çözümsüzlüktür. Artık barış yoluna doğru 

Türkiye'de çözüm yolları aranmalıdır. 

R. Z.: Konuşmalarınızda bazan Zazalar' a deği

niyorsunuz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

C. Ö.: Bunu kasıtlı olarak yapıyorum. Çünkü 
Zazalar genelde unutuluyor. Zazalar genelde bir asi
milasyon politikasıyla karşı karşıyalar. Ben insanları 
oldukları gibi kabul ediyorum. Ben insanlara "siz 
'bu'sunuz, ya da 'şu'sunuz" demiyorum. Zazalar 
kendilerini Zaza olarak görüyorlarsa, ne mutlu onla
ra. Ben de Zazalar'ın Anadolu mozaiyiğinin bir 
parçası olarak görüyorum. Diğer . insanlar gibi 
Türkiye'nin diğer mozaik taşları gibi onlar da 
Türkiye' nin birinci sınıf vatandaşları olsun diyorum. 

R. Z.: Zazalar sizce Kürt mü veya değil mi, bu 
konuda ne düşünüyorsunuz? 

C. Ö.: Onu Cem Özdemir bilmez, onu Zazalar'a sor
malı, onu Zazalar bilir. Cem Özdemir bu konuda ne 
düşünüyor, önemli değil; bu konuda önemli olan 
Zazalar neyse, kendilerini ne olarak hissediyorlarsa, 
o benim için önemlidir. 

R. Z.: Çok teşekkürleri 

C. Ö.: Ben teşekkür ederim! 

Not: Cem Özdemir, Zazalar' dan çok sayıda mek
tup aldığını da belirtiyor. 
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AABF Genel Ba~kanı Ali Kılıç. 22.02. 
1997. Frankfurt 

R.Z.: Kendinizi bize tanıtır mısınız? 

A. K.: Ben AABF Genel Başkanı Ali Kılıç. Bugün 
Frankfurt'ta Avrupa'nın dört bir yanından akın akın 
buraya gelen canlarımız Türkiye'deki karanlık güçle
rin emellerine ulaşmaması için şeriat, çete, mafya 
ilişkilerin su üzerine çıktığı şu son günlerde demo
kratilc kitle güçlerinin de Avrupa'da yan yana, omuz 
omuza yürüdüklerini bir kez daha haykırmak başta 
olmak üzere, özellikle Refah hükümetinin adaletsiz 
Şevket Kazan'ı Aleviler'e yönelik olarak söylemiş 
olduğu »bunlar mum söndü oynuyorlar« ya da ertesi 
gün yaptığı açıklamada »bunların, Aleviler'in 
Annevi geleneklerinden bahsetmek istemedim, ben 
onu kastetınedim« diyerek bir kez daha densizlik 
yapan o Şevket Kazan'ı kınamak ve istifasını sağla
mak için burada toplandık. Çok mutluyuz, 
lü.OOO'nin üzerinde katılım var. Bu bizi gerçekten 
çok sevindiriyor. Ümid ediyoruz ki, Demokratik 
Kitle Kuruluşların Avrupa'da bize verdiği bu desteği 
önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde ortaya 
çıkaracak ve buradan bir kez daha güçlü bir şekilde 
haykıracağız. 

R. Z.: Dersimli/er ve Zazalar hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 

A. K.: Ben kendim o yörenin insanıyım. Orada 
büyüdüm, orada eğitim gördüm. Hasbel kader 80'li 
yılların sonunda Avrupa'ya geldim. Bu noktada 
benim kendi insanlarıma, özellikle Tunceli başta 

olmak üzere, Türkiye'nin her tarafında olan 
sıkıntıları görmezlikten gelmem mümkün değildi. O 
konulara elbette ki duyarlı davranıyoruz. 

Köylerimizin bombalanması, insanlarımızın köy
lerinden edilmesi, yaşlılarımız artık kendi toprakları
na hasret kaldılar. Bunu, yurt dışında da olsak, 
Avrupa'nın neresinde olursanız olun, bırakın orada, 
Amerika' da olsanız, dünyanın dört bir bucağında, 
herhangi bir yerinde olsanız, bu konuya duyarsız 
kalaınazsınız. Bu nedenle hepimizin özellikle yurt 
dışındaki bütün Tuncelililer'in, tüm demokratik kişi
lerin kuruluşlarla bir araya gelerek bi bölgenin sorun-
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larını uluslararası alana taşımaları gerekmektedir. 
Biz bu konuda somut adımlar attık. Konuyu Avrupa 
Parlamentosu'na kadar getirdik. Avrupa 
Parlamentosu önümüzdeki aylarda bir heyet oluştur
arak Tunceli'ye götürüp, oradaki bütün olumsuzlu
kları artık 2000 yılına iki-üç kala yaşanan o gıda 
ambargosunu, insanlık dışı bir gıda ambargosunu 
Avrupa'ya taşımak için, gözler önüne sermek için bir 
mücadele başlatıyoruz, bir heyet götürüyoruz. Bu 
konuda çalışmalarımız devam etmektedir. 

R. Z.: Kendinizi nasıl ifade ediyorsunuz, ve 
konuştuğunuz dile ne diyorsunuz? 

A. K.: Zone Ma vane Zone Xızıriyo, böyle biraz 
Zazaca konuşayım bu arada. Şimdi ne yazık ki süreç 
içerisinde bu dili unuttuk. En etnik kökenden dillerin 
bile kendisini çok rahat ifade ettikleri bir ortamda 
Zazaca'nın yok olmasına karşı seyirci kalınamamız 
gerekiyor. Bu noktada bu işi bilen uzmanlar, bilim 
adamları, araştırmacılar vardır. Bunlarla mutlaka bir 
araya gelerek bu konuda somut çalışmalar yapmak 
gerekiyor. Bir kültürün yok olmasına seyirci kalma
malıyız. Darmadağan olduk, yurt dışında yemin 
ediyorum ki, birileri çıkar, hep birlikte bir araya gelip 
bu konuda somut adımlar atacaklardır. Biz de bunu 
alkışlayacağız. 

R. Z.: Teşekkür ederiz! 

A. K.: Rica ederim. 

Torne Sey Rızay, Rüstem Polat, 22ye 
Guci0a 1997i, Frankfurt 

Radio Zaza: Nıka ma ewru Frankfurt derime, jü 
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ma dau _,r;ede qesı kerdene. Ee, wes o war be, kundu
ro re sılan1o von. Name mı Rüstem Polato. Ez Desım 
rao. 

R. Z.: Nıka ez wazon çiyo de bin pers bıkeri. 

Tae vane ke Sey Rıza ke şiyo dar ağaciye se 
vato, to ae ma ra reyna vaze, rnzlete ma bıhes

nero? 

R. P.: Sey Rıza sıra kı şiyo dar ağaciye, vato: »Seyd 
Sedat, evlad-ı Resil.l'üm, evlad-ı Kerbela'yım, 

ayıpdır, bi xetayım« yane: awa kı sıma kene zulmo, 
nae kes nekeno. Sey Rızay na vato. Sıra kı dar ağa
ciye dı »Seyit Sedat evlad-ı Resil.l'üm, na kerdayna 
sıma nnd niya«, Sey Rıza na vato pe hesnayna mı 
niawa. Ee, tae ki vane kı, Sey Rıza sıra kı şiyo dar 
ağaciye, vato kı yane "ez son dar ağaciye, mı ra tepia 
Kürdistan mano, Kürdistan gençligi mesele hHe ma 
cene", ino re nay ki vato. Na hen kı vane, nızon. Ez 
na heşiyo pe. 

R. Z.: Name ni zoni ke ma qesey keme, çıka? 

R.P.: Name ni jüani Kırmanckiyo. Jüane mao, ma 
Kırmaneki qesı kem. Jüane Ma ye Desımiyo. 

R.Z.: Haq raji bo! 

R.P.: Haq to ra ki raji bo! 

Mustafa Kul, 31.05.1997, Sindelfin~Jen 

Radio Zaza: Kendinizi bize tanıtır mısınız ? 

M. K.: Mustafa Kul, Erzincan milletvekiliyim. 

meymane ma es to, wazeme ke meymane ma, xo R. Z.: Erzincan' ın neresindensiniz? 
ma re naskerdene dero; ala meymane ma kanıo? 

Rüstem Polat: Ez Desım ra torne Sey Rizayo, yane. 
Öwro suka Frankfurt dı yürüs bi. Yürüşe Aleviyo. 
Ma ki amaym, tey yürüs dı birn. İta no heval raşt 
ama, tene qesıkerdena ını vat bıceri cı, eji ki zaf 
memnun biyo. Wes o war bo, Haq raji bo. Eee, na 
mılete ma vesno, döwe ma vesne, mılet persano. 
Dewon dı kes çino. Birligi mesela kuli jü bi, pia 
buguriye. Xo dest dı, hawa kı destebera sıına yena, 
çalış be. Ne neçe nesle ma vesnene. Dewleta Tırk' 
hawa kı ma re kerda hata roca öwro nıqedia. Nay ra 
tepia ki ma vaym kı fırset ma dest dıro, ma çiye halı 
bıkerim. Ez nay hende vaci. Nıka zamane ma çino, 
ma yürüş dırim. Öwro müsait zamane ma kı bıbiene, 
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M. K.: Merkez ilçeden. 

R. Z.: Zazaca biliyor musunuz? 

M. K.: Bilmiyorum. 

R. Z.: Kürtçe de biliyor musunuz? 

M. K.: Bilmiyorum. 

R. Z.: Yani, daha doğrusu Türk milliyelinden misi
niz? 

M. K.: Eee, evet. Yani ben kalktım babam, dedem, 
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hiç kimse Kürtçe ve Zazaca bilmiyordu. Ama bu 
demek değil ki Kürtler'in hakkını, hukukunu 
Türkiye'deki Kürt meselesinin çözülmesi konusunda 
birşeyler söylemek için, çözüm bulmak için mutlaka 
herkesin Kürt olması gerekmiyor. Benim solcu 
olmam yeterli. 

R. Z.: Radio Zaza dinleyicileri için söylemek iste
diğiniz birşey var mı? 

M. K.: Bütün Radio dinleyicilerine iyi günler 
diliyorum, hepsini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

R. Z.: Son bir soru sormak istiyorum: Zazalar 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 

M. K.: Valla, biz Türkiye'deki bütün vatan
daşlarımızın eşitliğini savunuyoruz. Bütün vatan
daşlarıınızün barış ve kardeşlik duygusu içinde bir
likte yaşamasını savunuyoruz. Bu nedenle bütün vat
andaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti'nin eşitlik teme
linde aynı haklara sahip vatandaşı olarak görüyoruz. 
Demokrasi olduğu zaman bütün etnik kökenlerden, 
bütün herkesin daha rahat mutlu yaşayacağına 

inanıyoruz. 

R.Z.: Çok tqekkürler! 

Ylnwr 11 

BiR TARiH DÜŞ 

Mevsim 

Talan kıg;ladı 

Pug;t pusu 
Gül kırımı 

Yangınlar 

O o oy 

Bir ben değilim 

Yaralı 

Bir ben değilim 
Yaralı 

Bir ben değilim 

Yar 

Bu dünya 
Sensiz zulüm 

Sensiz dar 

Ateg; Ü!?Ür 

Kar yanar 

Yaaar 
Yar 

Kavu!?maya 
Bir tari h dü!? 

Ne zaman 

Ne zaman 

M.K.: Ben teşekkür ederim. Mehmet Karabulut 

RADIO ZAZA - Radone Zone Ma Dımıli~Kırmanc-Zaza 

Degedi dostlar, 
Radyo yayınımız 9.2.1997 tarihinden beri Zaıaca. yayın yapmaktadır. Bu güne 
kadar dört program hazırladık. ve. bu proglariılafl . sizlere sundu k .. Edindigizmiz bil-' ... 

. . . 

·~"t'ih:ı;,~ .. RAIHOZAZA 
·._l1· .·~r. 11\}·1;..· ·;ti ~rr6·~,;ıı·_•,f.J).*'-; . .r:~:~~-'~~.'.~1f_· ll.JL v~ ... ··~.J~~~~?kl.,.l~-'lV:l.~~-~r \:)C~J: .. Vl .. ~~JJ 

gilere göre yayırumız zevkle ve ilgiyle dinleniyor. Radyo yayırumıda Kürtçe ve QCSek~nknc 
Türkçe de yer almaktadır. 28.02.97 tarihinden itibaren yayılllmızı cuma günleri Hnsan D~ıwnı.ıı ($air) 
saatl7:00-18.00 arası dinleyebilirsiniz. Şu an yayırumızı sıkıntılar içinde yapmak- A,>lSt~{ Dem.ir·ı>-.~ıı::ı~.'<~)::~,,,,,t. 
tayız; Dıınıli-Kırınanc-Zaza kültürünü, dilini ve RADIO ZAZA'yı y~tmak için 
açtıgımız kampanyaya halkımızı ve. tüm dostlarıın\zı duyarlı alınaya davet KIJRATIYE-:YARA,Nf'[E 
ediyoruz. IIeyder 
RADIO ZAZA, yüzyıllardır karanlıkta kalan kültürüınüzü, tarihiınizi, gelenek ve SJNAJKARl 
görebekleriınizi, dilimizi, güzel türküleriınizi dinlemek ve ya§lınak için yayın yap
maktadır. RADIO ZAZA'run herhangi bir geliri yoktur. Şu an bazı teknik cihaz
Iara ihtiyaç duyulınakta. Bu teknik cihaziarı temin edebilmek için bankada özel 
bir konto açını§ bulunuyoruz. Maddi yardıınlanruzı bu kontoya havale edebilr veya 
direk bize ulıi§tırabilirsiniz. 

Dinleyici telefonları: 07 441/88222 Telefa:x: 07 441/88223 
Yayın: Cuma günleri saat 17.00-18:00 arası, Freudenstadt'ta UKW 100,0 MHz, 
Baiersbronn da UKW !04,IJ'rekansında canlı olacaktır. 

Adres: RADIO ZAZA 
Postfaclı 1369 
72258 Baiersbronn 

Yardıınlannız için: H. Dilber, Volkslıank Baiersbronn, Kontnr.:3012 026, BLZ: 642 
613 63 

({e~k<.~r, 

Rerlafw)•ontfa.n H Di/ber, 1.3.97 Düzenltryen.1?.adio Z.,4Zl!i · 
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Dilimiz ve C. M. Jacobson'nun 

"Zazaca Okuma-Yaz ma 
El Kitabı'' Üzerine 

Mehmet Doğan 

C.M. Jacobson'nun dilimize katkıları 

sürüyor. "Zazaca OkumawYazma El 
Kitabı", yazarı farkında olsun olmasın, dili
mizin kurtarılması için yapılmış muazzam 
bir hamledir. Böylece son on yılda harcan
mış emekterin ürünü olarak Zaza dilinin 
(Dımılki-Kırmancki-Zazaki) alfabesi tamam
lanıp, ilan edilmiş oluyor. 

Zazaca yazanların yüzde doksaru bu alfaw 
beyi kullanıyor. Aynı şekilde Zazaca der
giler -W are, Tija Sodiri, Dersim, 
Kormışkan, Serbestiye
de bu alfabeyi kullanıyor. 
Yazarının da kitabın 

önsözünde belirttigi gibi, 
bu eser aynı zamanda 
kollektif bir çalışmanın 

ürünüdür. Yani bu aliabe 
Kırmanc-Zaza aydın-

larının ve bir tür 
"enstitü"müzün iradesini 
de yansıtıyor. 

Son dört yıldan beri 
Avrupa'da Zazaca'da 
yazaruar periyodik ola
rak her altı ayda bir dil 
seminerleri düze.nliyor. 
Dil bilimcileriyle birlikte 
dilin grameri, alfabesi, 
yazım kuralları vb. üzeri
ne çalışıyorlar ve ortak kararlara varıp, 

bunları uyguluyorlar. Yukarıda "enstitü" 
diye sözünü ettigim şey budur. İşte bu alfa
be bu seminerlere katı-lanların iradesinin 
de ifadesidir. 

Zazaca konuşmayı bilenler, ustalıkla ve 
alıştırmalı hazırlanmış bu eser ile üç-beş 

saatte kesinlikle Zazaca okuma-yazmayı 

ögrenebilirler. Kitap yayınİanmadan önce 
test edildi. Bizzat kendim de ayrı ayrı beş 
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kişiyle test ettim. Kitap ilk haliyle bile 
oldukça başarılıydı. Hepsi de sesleri/harile
ri ögrendikten sonra kitabın sonundaki 
teksderi "takır-takır" okudular. Tabi ki bu 
kişiler daha önce hiç Zazaca okum.amış
yazmamışlar arasından seçilmişti. Her 
neyse, okuyun, kendiniz görün. 

Şimdi de biraz dil alanında yapılacak en 
ivedi işlerden söz etmek istiyorum. 
Birincisi: Bu kitap ile dilimizi konuşan her
kesi okur-yazar hale getirmektir. 
Bunun için de; 
Bu kitabı hızla yaymak gerekir. Bizde 
hemen herkes Türkçe okuma-yazma bildi
gi_ne göre, hedefimiz "her eve bir kitap" 
olmalıdır. 

Bu kitabı malzeme olarak alıp hafta sonu 
seminerlerini düzenlemek gerekir. Her bir 
seminerle onlarca kişi sistematik olarak 
okur-yazar hale getirilebilir. 

İkincisi: Düzenli dil kursları yapmak ve 
bunları kurumlaştırmak gerekir. Yani alfa
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be, gramer ve dogruya
zım kurallarının ögretil
digi profesyonel dil kurs
larını kastediyorum. Tabi 
bu kurslar haliyle 
Kırmancki-Zazaki konuş

masını bilenler için ola
caktır. Bunun için elimiz
deki malzeme, 'Zazaca 
Okuma- Yazma El 
Kitabı", "Rastnusten.a 
Zon.e Ma" ve yukarda 
sözünü ettigim seminer
lerde bize verilen tekst
lerdir. Sadece bu ki
taplar ve tekstlerle bir 
kaç sömestrilik mükem
mel bir dil kursu düzen
lenebilir. Ben bunun ilkini 
Köln'de yaptım ve başarı 

ile sona erdi. Kurs düzenlemek isteyenler 
sözünü ettigim teksderi "Almanya Dersim 
Cemaati" aracılıgıyla benden temin edebi
lirler. Bu kurslar mümkünse dil kurum
larında yapılmalıdır. VHS, üniversiteler, dil 
ögreten dernekler vb. yerlerde. V e kurslar 
bittiginde, katılımcılara sertifika verilmeli
dir. Zazaca konuşan meslekten ögretmen
ler özellikle hedeflenmelidir. Okullarda ana
dil dersi uygulamaya girdiginde ögretmen
lerimiz hazır olmalıdır. 
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Oysaki biz bu konuda hazırlıksızız. 

Üçüncüsü: Dilimizi hiç hilmiyenler veya çok 
az bilenler için de kurslar düzenlenmelidir. 
Anadilini bilmeyen veya çok az bilen genç 
ku~akta bu yönde istek günbegün artıyor. 

Bunun için elimizdeki malzeme nedir? Her 
:şeyden önce Ware dergisinin her sayısında 
yayınlanan "Dersa Zo.ne Ma" tekstleridir. 
Bu güne kadar yayınlamı~ malzeme ile 
rahatlıkla böyle bir kurs düzenlenebilir. 
Tabi yayınlanmı~ her dergi ve kitap, her 
makale ve yazı, her masal ve hikaye, her 
şiir ve kaset vb. bu temel malzeme için 
yardımcı araçlardır. Yeni ders malzemesi 
üretmek için ögretmenler bunlardan kolay
lıkla yaralanabilirler. 

Dördünciisü: Geçenlerde Ware Yayın 

Kurulu toplantısında bazı arkada~ların 

önerdigi gibi, en kısa zamanda aylık bir 
dergiye geçmek gerekir. 

Be~incisi: Biraz daha uzun bir vadede, hlç 
olmazsa önce Almanya'da, radyo yayınma 
geçmek gerekir. 

Altıncısı: Toplantı, seminer, yazışma vs. 
bütün faaliyetierimiz Kırmanc-Zaza 

dilinde yürütülmelidir. Dogrusu 
Avrupa'da bu alanda oldukça ileri 
adımlar atıldı. Toplantıların ve diger 
faaliyetlerin dili son dört yıldan beri 
tamamen Zazaca oldu, denilebilir. 

.9lmor 11 
Sonuncusu, ve tabii ki en. önemlisi, kendi 
aramızda ve çocuklarımızla kesinlikle dili
mizi konu~malıyız. Ev dili giderek yeniden. 
Zazaca olmalıdır. 

Kırman.c-Zaza uyaru~ın.ın. saglıklı geli~mesi

n.in. temel nedenlerinden biri çalı~malarıru 

baştan beri kendi ana dilinde, üstelik uydu
ruk, sözümona standardize edilmi~ bir dilde 
degil, konuşulan. dilde, konuşulan. ~ivelerde 

yapmasıdır. Bu gelenek titizlikle ve ısrarla 
sürdürülmelidir. Yeri gelmi~ken. burada 
bunun. büyük ölçüde Ware gelenegine 
borçlu oldugumuzu belirtmek isterim. 

Bütün. bu dilekler Avrupa içindi. Şüphesiz 
bu ve benzer faaliyetleri hızla Türkiye'ye 
ve Kırman.c-Zaza Ülkesi'ne taşımak gerekir. 

Eger böyle devam ederse, Kı.rmanc-Zaza Ülkesi 
tamamen insansızlaşbnlm.az, soyumuz kuırutul

ma.zsa. artık dilimiz kurtulm~ demektir, ve artık 
hiç kimse on.u yok edemez. 

Er>C!Minwıgs Datum: May 1997 
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"Yitiqate Dersimi de DUZGIN" adlı yazının Türkçesi. 

Dersim İnan cı 'nda 

u Gl 
(ASPARE ASTORE KİMETi /DORUAT'IN SÜVARİSİ) 

Can ile Cihanın Tanrısı, Rehberi ve Himayesidir! 
Dersim'in Sultam ve Kumandam Duzgm'dır. Ayrıca Dersim'deki Kutsal Yer 

veYatırlarm da Başıdır. 

Duzgm Aydmhğı Simgeliyor, Evdıl Musa'ysa Karanhğı! 
Evdıl Musa'nın Askerleri'ne Karşı 

Duzgm'm Askerleri Duruyor. 

Munzır COMERD 

Biz bu yazıyla yine Dersim Inancı'nın ayrıntılanndan 
birini daha ele almaya çalışacağız. ı Henüz konuya girme
den bir özelliğe açıklık getirmek istiyoruz. "Dersim İnan
cı" tanımıyla anlatmak istediğimiz, Dersim halkının 

bütün zorluklara rağmen günümüze kadar ulaştırmayı 

başardığı Alevilik öncesi inançlarıdır. Kürtler ve 
Türklerde rastlamadığımız bu inançlar Dersimli'lerin 
yaşamında canlılığını ve önemini bugün de korumaktalar. 
İşte biz, söz konusu bu inançların hepsine birden "Dersim 
inancı" demekteyiz.ı 

Tabü Dersinıli'lerin bugünki inancı da, bilindiği gibi, 
yalnızca Dersim inancı'yla sınırlı değil. Dersim İnan
cı'nı Alevilik'le ustaca birleştiren ve kaynaştıran 

Dersimli'lerin bugünki inancını belirleyen de işte bu sen
tezdir ve biz bunu "Dersim Aleviliği" olarak adlandırabi
liriz. Dolayısıyla bizler Dersim inancı'nı karanlıktan gün 
ışığına çıkardığımız oranda Aleviliğe veya diğer adıyla 
Kızılbaşlığa da yararlı oluruz. Çünkü Alevilik bunlarla 
zenginleşirve renklerine yeni renkler katar. 

Şimdi asıl konumuza geçmeye çalışacağız. 
Okuyucularınnz anımsıyacaklardır; biz ayrı bir çalış

mayla Kures'i ele almış ve incelemiştik. Bu yazımızın adı 
"Dersim inancı'nda KURES"di.3 Söz konusu bu yazıda, 
Duzgm da tıpkı Kures gibi Kuresli tanrılarından biridir, 
demiş ama yalnız Kures ve Kuresli'ler üzerinde durmuş
tuk. Kures'in Horisi (Weriya Kuresi), Kures'in 
Masumu (Xorte Kuresi) ve Kures'in Kurtları'na 

(Verge Kuresi) değinmiştik. Kuresli'lerin keran1etlerin
den "kaynar suya girme"yle "ateşe girme''ye ışık tut
maya çalışrnıştık:ı 

Bu yazıyla da şin1di Duzgm'ı hem geniş olarak hem de 
bütün boyutlarıyla ele alacağız. Her ne kadar bu yazının 
adını "Dersim inancı'nda DUZGIN" olarak belirlediy
sek de, esasında bu "Dersim inancı'nda KURES" adlı 
yazımızın bir devarnı olduğunu söylemeden geçemiy
eceğiz. Okuyucunun bunu dikatte alacağını sanıyoruz. 

Bu çalışmanın oluşumunda ağırlığı yine folklorik 
ürünlere verdik. Derlediğimiz folklorik ürünlerden burada 
ilk kez yararlanıp yayırnladıklarırnız çoğunlukta. Ama 
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bunun dışında yayınılanmış bazı ürünleri de kaynağını 
belirterek yine burada kullandık. 

A=DUZGIN 
Duzgm dendiğinde ilk akla gelenin Dersim ve Dersim 

İnan cı olduğu bilinmektedir. Tabii Duzgm 'ın Deı·sim 
inancı'ndaki önemi ve konumu Hızır ve Kures'in bu 
inançdaki konumlarıyla aynı düzeyde ve önemdedir. 

Yine bu inançda zaman zaman Duzgm'ın adı Hızır ve 
Kures'in adından daha ileride görüldüğü de olur. Bunun 
nedeni de Duzgm'ın kimliğini belirleyen bazı özelliklerin 
Hızır'ın karakteristik özelliklerine olan benzerliğidir. Bu 
özelliklerden biri Atlı olmasıdır, bir diğeri de dar 
günün dostu olduğu sayılabilir, tabii buna öğretmen 
olup eğiten ve verdiği ikrarda duran da eklenebilir. Bu 
nedenle çoğu kez O'nun adıyla Hızır'ınkisi birbirine 
karışır. Bir diğer nedeni de Duzgm'ın kimi zaman Xorte 
Kuresi (Kures'iıı Masumu) olarak görülmesidir. Böyle 
olunca da özellikleri ayrı da olsa en azından O'nun adıyla 
Kures'inkisi karışır. Yani Duzgın'ın Dersim inancı'nda
ki yeri ve önemi bir hayli yücelerde seyrediyor. Ama bu 
inan~~ta birçok değer birbirine karıştığı gibi, ne yazık ki 
daha bir~~ok değer de henüz karanlığa gömülü durumda
dır .. 

Duzgm kimdir? Kemere Duzgıni nedir? Neden 
Dersim'in dört bir yanından Dersim halkı akın akın burayı 
ziyarete geliyor? Duzgm neden savaş topu atmaktadır? 
Heliye Sultan Duzgmi nedir? Eskere Duzgmi 
(Duzgm'm Askerleri) nedir? Kime karşı savaşıyor? 

Astoro Kirnet (Duzgm'ın atı) nasıldır? Dağkeçisi ve gey
ikler neden Duzgm'ın hayvanlarıdır? Duzgm neden kut
sal yer ve yatırların başıdır? 

Bu arada Duzgm 'a değindik mi Evdıl Musa ve 
Eskere Evdıl Musay'a (Evdıl Musa'nın Askerleri) da 
değinmek zorundayız. Bunları biribirinden ayırmak 

oldukça güç. Evdıl Musa kimdir? Esere Evdil Musay 
nedir? 

Sorular ... ve daha nice nice sorular. İşte bu her bir 
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soruya vereceğimiz yanıt veya yanıtlar, aynı zamanda bu 
sorunu da gün ışığına çıkaracaktır. 

O halde, gelin şimdi elimizden geldiği kadar bu 
konuyu ayrıntılarıyla ele alalım. 

1-DERSİM'iN BİR 
T ANRISI DA DUZGIN'DIR! 

Dersim inancı'ndan söz edildi mi, çoktanrılı olduğun
dan akla ilkin tanrılar geliyor. Dersim halkı açısından ister 
canlı olsun, isterse cansız bu dünyadaki hiç bir varlık tan
rısız değildir. Tabii bu anlayış bir varlık olarak dünyanın 
kendisi için de geçerlidir. Biz, Dersirnli yaşlılann ağzın
dan dökülen şu cümleyi kendi kulakl arımızla çok duyduk: 
"Bu dünya tanrısız değildir! Bir tanrısının olması 

gerekir, bir tanrısı mutlaka vardır!" 
Dersin1'de birçağuna göre Hızır bu dünyanın tan

rılarından biridir. Dünyayı koruyup kollayandır. Dünyayı 
yöneten, çekip çeviren O'dur. Kurtaran da O'dur, batıran 
da. O'nun izni olmadan dalda yaprak dahi kıpırdayamaz. 
Dersin1 folklorunda (bir atasözönde) "Kuş dahi korun
mak için varıp bir ağaca sığımr!" deniyor. Bu anlayış 
Dersim inancı'nda dünyaya da yansıyor. Bu dünyanın 
tanrısı, rehberi ve himayesi Hızır' dır, deniyor. 

Ama gel gör ki, Hmr ile Duzgm'ın karakterlerini 
belirleyen özelliklerin birbirine çok benzediğini işte tam 
da burada bir kez daha söylemeden edemiyeceğiz. Bu 
nedenle Dersim inancı'ında Duzgm da can He cihaınm 
tanrısı, rehberi ve himayesidir. 

Yalnız dünya mı, Dersinui'lerin inancında ev ve aile 
de tanrısız değil ki. Dersim inancı'nda ev ve aile tan
ırısı 'nı bilmeyen mi var. Üstelik her ev ve ailenin tanrısı da 
ayrı ayrı. Tabii bu inançda ev ve ailenin yaşamını belir
leyen de işte bu ev ve aile tanrısı'dır. Ayrıca evin halkını 
korumakta, rızkını ve nasibini vermekte, kötülük melekle
rini evden uzaklaştırmaktadır.s 

Dersim İnan cı 'nda bir de hayvanlar (koyun, keçi, 
inek vb. küçük- ve büyükbaş hayvanlar) tanrısı var. 
Bunlardan biri iyilik tanrısıdır. Bu, hayvanları korumakta
dır. Adı ise "Sank Şüan"dır. Biri de var ki hayvaniara 
kötülük yapmaktadır. Buna da "Memık Gavan" demek
teler.6 

Dersim inancı'ndaki kutsal yerveyatır tanrıları'na 
gelirsek, bunların haddi var hesabı yoktur. Bu tanrılar da 
insanların dileklerini karşılar ve kötülük melekleriyle 
savaşırlar. Dersim halkını koruyan bu tanrıların göründük
leri yerler kutsal mekanlardır. 

Geçmişte, yani aşiretsel yaşan1ın Dersim toplumuna 
egemen olduğu dönemde, her aşiret kendisine en yakın 
olan kutsal yer ya da yatıra aşiret adına sahip çıkardı. Yani 
bir "aşiret tanrısı" ya da diğer adıyla "kabile tanrısı" 
inancı vardı. Ama Kuresli'lerin bu inanca sıcak bakma
dığını hemen belirtelim. Kuresli '!erin dışında hiç bir kabi
lenin "kabile tanrısı" yoktur, dini misyonu olmayan 
kabHelerin "kabile tanrısı" da olamaz, demekteler. 

Bu konu oldukça genişdir. Kutsal yer ve yatır tan
rıları'nı ayrı bir yazıyla ele aldığımızda, onun kapsamın
da bu konuya da bütün ayrıntılarıyla eğilmeğe çalışacağız. 
Ama şimdilik, bu görüşlerde "kabile tanrısı" inancının 
izlerini gördüğümüzü belirtmekle yetiniyoruz. 

Dersim inancı 'nda Ku resti 'ler kutsal bir kabiledirler. 
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Tabii Duzgm da Kures gibi bir Kuresli tanrısıdır. Ve 
tıpkı Hızır gibi Duzgm'ın da sayısız ad ve ünvana sahip
tir. "Duzgm" deniyor, "Sultan Duzgın" deniyor, 
"Bımbarek"7 deniyor, "Duzgme Kemeri"s deniyor, 
"Duzgm Bava"o deniyor, "Sultan Duzgme Kemeri" 
deniyor, "Aspare Astore Kimeti"ıo deniyor, "Asparo 
Yaxız"ıı deniyor, "Wayır"ıı deniyor ... ve bırnlar böyle 
uzayıp gidiyor. 

Duzgın bütünüyle aklara bürünük bir tanrıdır, yani ak 
giyisilidir, ak donludur. Duzgm aydınlıktır. O, Kemer'de 
ışıklar saçıyor. Karanlıktan kurtulmak için canıgönülden 
O'nun eteğinden tutıııak yeter de artar bile. 

Duzgm, dara düşende yardırna koşandır. Duzgm en 
zor engelleri ustaca aşan dır. Hal ve hastalık yayan kötülük 
meleklerinin düşmanıdır Duzgm. Duzgın arka verendir. 
Sırtını Duzgın'a verenin sırtı yere gelmez ve o asla kim
seye yenilmez. 

Duzgm murat verendir. Yürekten Duzgm'a inanan
mak O'ndan murat almak için yeterlidir. 

Duızgın haksızlığıa karşı, zulüme karşı, zalime karşı ve 
kötülüğe karşı durandır. 

Dersim inancı'nda Duzgm'ın etkilemediği hiç bir 
alan yoktur. Bunıın sonucu olarak O'nun etkisi ibabete de 
yansımaktadır. 

Bava'lar Hak'ka yakardıklarında ilahi ezgide Hızır'ın, 
Kures'in, Atlı 'ların, kutsal yer ve yatırlarm adlarını 

anarlar; tabii bu arada Duzgın'J.I? adını da anar, bu tan
rıianma da yakarırlar. Şin1di bu konuda birkaç örnek ver
meye çalışalım. 

Bava Rıza13 okuduğu ilahi ezgilerden birinde diyor ki: 

" ... Gelin yalvarıp yakaraluın, 
çığlığınuz ıu~mere Duzgmi'yeı" gitsin 
(Duzgm) Senin mekanın gösterişlidir, 
Rüzgar gibi bir Aspar (Atlı) ıs geçiyor, 
Kardeşlerin1 O'na yakarın 
darımızda yetişip 

bizi zorluklardan korusun 
Hey be gönül, hey be gönül! 
Tanrın1, hey tanruın! 
Tanrm1, gel tanrım!" 

yücedir 
çok aceledir 

Davut Sulari de bir Kuresli 'dir. O'nun, yalnız Türkçe 
deyişlerle yetinmeyip bunun yanında bizim dilden de 
(Dersinı dili) birçok ilahi söylediği bilinmektedir. İşte bu 
ilahilerden birini biz Apo İsmail'denı6 derledik ve bunu 
"Da Da Duızgın" (Haydi Gel Duzgın) olarak adlandırdık. 

Davut Sulari, konumuzia bağlantılı şu dizeleri söy
lüyor: 

"Davut Sulari Sana yakarıyor 
Beni başkalarına emanet etıııe! 
Şayet Sen benim tanrımsan Duzgm 
hin1meti Hak eyle de beri gel! 

Gel Duzgm, gel Duzgm 
Haydi gel Duızgm!" 

Davut Sulari "Xo Vira Meke"ı7 (Sakın Unutma) adlı 
ilahide de yine Duzgın'a ilişkin şu dizeleri okuyor: 
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"Duzgın Duzgın Duzgıu! 

Unutma ki bizde, haşa, ne dubara vardır ne de dolap! 
Dalımız da budağıınız da Sensin, 
Sen ocağıınızı şenlendir! 
Darıınızda sakın Sen bizi unutma!''ıs 

Bava Usenı9 de tanrısına, yani Dı.ızgm'a şöyle sesle
niyor: 

"Ne önerirsin Sen bana, ben ne yapayım? 
Derdimin dermanını Sende bulayım! 
Sen ceddiınin öğretmenisin, 
Sultan Duzgıne Kemeri! "zo 

Bava Hesene Koıuzı da Hak'ka yakarırken Duzgın'ın 
adını anarak diyor ki: 

"Başkalarının ağaları varsa, 
başkalarının beyleri varsa, 
benim de ağam Sultan Duzgın'dır!"zz 

Bu verdiğimiz örneklerden de anlaşılacağı gibi Dı.ızgın 
da kendi başına özgür bir Dersim tanrısıdır. Tanrısal işle
vini Duzgm yalnız başına yerine getirmektedir. Ne kimse-

den emir almakta, ne de kimseye hizmet etmekte. 
Dersimli'ler açısından Duzgm, tıpkı diğer tanrılarından 
Hızır ve Kures gibi ayrı kişiliği ve özelliği olan bir tan
ndır. 

Görüyoruz ki bava'lar okudukları ilahilerde Duzgm'a 
tanrı demekteler. Şinıdi de bu tanrı sözcüğü Duzgm'ın 
kişiliğinde ne anlanıa geliyor, biraz da bunun üstünde dur
maya çalışalım. Yani Duzgm nasıl bir tanndır, O'nun 
karakterini belirleyen özellikler nelerdir, bunları 

tanıyalım. 

2-DUZGIN 
DERSİM:'iN "SULT AN"IDIR! 

Ylmor 11 

Biz, her ne kadar yukarıda Dı.ızgın bir Kuresli tan
rısıdır dediysek de, aslında Duzgın 'a sahip çıkan yalnız bu 
kabile değildir. Dersim'de her kim olursa olsun, ister bir 
ocak üyesi olsun ister olmasın, başka bir deyişle ister 
Kuresli olsun isterse halktan olsun, hepsi de hem iyi hem 
de kötü günlerinde Dı.ızgm'ı anar, O'na sığınırlar. 

Dersim inancı'nda Duzgın, başka bir yönüyle de bir 
Kuresli tanrısı olarak benirnsenir. Ve zaten bunu ne 
yadsıyan var, ne de tartışma konusu yapan. Ama 
Duzgın'ın bu yönü Kures'de olduğu gibi pek öyle öne 
çıkmıyor, göze batnuyor. Yani Kures'in tersine, bu görüş 
Duzgm' da daha ar kalara düşüyor. 

Şimdi hep birlikte, Duzgm'ın bir Kuresli tanrısı da 
olduğu yönünündeki özelliğini gölgede bırakıp öne çıkan 
diğer özelliklerine göz atalım. 

Dersim inancı'nda Duzgm dara düşenin kurt
ancısıdır. O, "Kimet"23 adındaki atıyla, yani O'nun süva
risi olarak böylelerinin imdadına yetişmektedir. İşte 
önemli bir özelliği budur Duzgın'ın. Diğer bir özelliği de, 
Dersim'deki kutsal yer ve yatırların başının Duzgın 

olmasıdır. Tabii kutsal yer ve yatırların ardında yalnızca 
Kuresli'lerin olmadığı da vurgulanması gereken ayrı bir 
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gerçek. Bir diğer özelliği de, Dersim inancı 'nda 
Duzgm'm Askerieri'nin (Eskere Duzgıni) olmasıdır. O, 
söz konusu bu Askerlerin komutanıdır. Dersimli'lerin 
"Eskere Duzgmi" (Duzgın'm Askerleri) dedikleri bu iyi
lik melekleri ordusu kötülük melekleriyle savaşıyor ve 
böylece onlara fırsat vem1iyorlar. Bir de bu Askerin 
Dersim'in kutsal yer ve yatır tanrılarından oluştuğunu 

belirtmek istiyoruz. İşte yazının akışı içinde üzerinde daha 
uzun durmaya çalışacağınuz Duzgın'ın bu özellikleri, 
O'nun bir Kuresli tanrısı olması yönündeki özelliğinden 
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çok daha öne çıkmaktalar. Duzgın, yalınz Kuresli'leri 
değil, bir ocağa üye oslun ya da olmasın, Dersim'deki her
kesi derinden etkiliyor. Dersimli'lerin O'na "Sultan" 
demeleri boşuna değildir. Eğer bu yazıda Kuresli'Ierin adı 
çok az anılacaksa, bunun nedeni Duzgın'ın bu karakterin
den dolayıdır. 

Dersim ilini gözeten ve kayıran Duzgm'dır. Duzgm, 
Dersim semalarında gürleyerek kanat çırpan ve Dersim'i 
kanatlarının altına alandır. Dersim'in "Sultan"ıdır 

Duzgm. Tabü bütün Dersim halkının O'ndan dilikierde 
bulunması da bu nedenledir. 

Hak'ka yakardıklarında Duzgın'ın adını anan yalnız 
Kuresli'ler değil kuşkusuz. Halk da Duzgm'a yakarıyor, 
dileklerde bulunuyor ve O'nun gölgesine sığınıyor. 

Dersim halkı O'nun "Kimet" adlı atının yollarını göz
lüyor. Onlara göre bütün derderin derınanı Duzgm'dadır. 
O'na erişmek isteyenin yüreği yeterki temiz olsun. Çünkü 
kutsal olsun veya olmasın O'nun açısından bunların hep
side birdir. Hele hele yakın ile ırak sözcükleri O'na hiç 
bir şey ifade etmiyorlar. O 'nun vaktinde erişmediği yer 
olur mu hiç. 

Dersim inancı'nda Duzgm da tıpkı Hızır gibi dara 
düşenin kurtarıcısıdır. Hangi Dersimli darında "Ya Hak!", 
"Ya Duzgm!" diye yakarmışsa, Duzgm da atı "Kimet"le 
onlara yetişmiş ve tabii ki dileklerini vermiştir. Duzgm 
insanı bütün kötülüklerden, olmadık kazalardan, türlü bel
alardan sakınmaktadır. O'nun bu özellikleri, Hızn·'ın 

karakterini belirleyen benzer özelliklerle özdeşleşiyor. 
Şimdi, Kuresli'lerin dışında kalan diğer Dersimli'ler 

Hak 'ka tapındıklarında Duzgın 'a nasıl yakarıyor lar; veya 
dara düştüklerinde Duzgm'ı nasıl çağırıyorlar; ya da söy
lencelerde Duzgm'ın adını nasıl anıyorlar, bunları bir bir 
örnekliyerek verelim. 

İlk örnek: 
Piye Bıra Dergi24, Dersim halkının kutsal olmayan 

kesimindendir. Almanya'da bir gün oturup Hak'ka 
yakarıyor. Yakarış esnasında okuduğu ilahide yer yer 
Duzgm'ırı adını da anıyor ve O'na yakarıyor. İşte bu ilalıi 
ezginin bir kesitinde Duzgm'a şöyle diyor: 

"Karanlık vaktidir, akşan1dır 
Artık şu yoksulun (benim) 
dersini okumanın zan1anıdır 
Haydi gel, haydi gel, haydi gel! 
Ayaklarına kurban olduğum! 
De ki, şu yoksulun beli ağırıyor 
Sen dua et de derınanın 
Sultan Duzgıne Kemeri'den gelsin 
De ki, Sultan Duzgm gelsin de 
derınanı kendi elleriyle bulsun 
bizi doktorlara, hekimlere terketmesin! "ıs 

İkinci örnek: 
Alaverdi, "Sılo Feqir" adlı ezginin bir variyantını 

okuyor. Burada konumuzia bağlantılı olarak şu dizeler de 
Duzgın'ın adı geçiyor: 

"Haydi uyan Sılo, gün doğuyor 
Üç yılı daldurduktan sonra 
kafir gene beni dara çekiyor! 

Dedim ki, ben Sana hayran olayım 
Kemer'deki Duzgın, 
insanlar Sana dileklerde bulunmaktalar 
(Senden umut kesilmez!)"26 

Üçüncü örnek: 
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Dersim'de oniki Alevi Ocağı vardır. Hiç bir ocağın 
Dersim halkı üstündeki etkisi Kuresli'lerinkisi kadar yay
gın ve yoğun değildir. Kuresli 'ler hariç, bu ocakların çoğu 
Dersim'in dışındaki Alevilere hizmet götürmektedirler. 
Ve bunlardan da yer yer, aile aile Kuresli'lerden hayli 
etkilenenler vardır. 

Bir Dersim söylencesinde aktarılır ki; 
"TaseniyeJi27 Bamasurlarıs aslen Muxmdiye'denı9 

gelmedirler. Bamasurların ceddi Muxmdiye'den çıkıp 
yola koyulduğunda önce Jele'ye3o varıp (kimileride 
Zargovit'eJı vardığını aktarınaktalar) orada yapı için ağaç 
keser. Kestiği bu ağaçları öküz yerine iki yılaula çeker. 
Bırakın ydanlar ağaçları çeksinler, onlar yorulup 
nerede dururlarsa biz de kazınayı vurup evimizi orada 
yaparız, der. Yılanlar gelir, bugün Taseniye'de hata 
kalıntıları bulunan ve "Bone Taseniye" olarak tanınan 
kutsal yerde dururlar. Bamasurlar da yılanların durduğu 
bu yeri kendilerine mekan tutarlar." 

Bu söylencede de Duzgm'ın etkisini insan kolaylıkla 
saptıyabiliyor. Pırdo Sur32, ağaç ve ormandan geçilnıiyor. 
NedenJeleya da Zargovit'e gidiyorlar? Jeleve Zargovit 
Duzgm'm kutsal mekanlarıdırlar da ondan. Dersin1'in 
"Sultan"ı Duzgm'ın bu söylencedeki izleri işte böyle 
göze çarpıyor. 

Dördüncü örnek: 
S ey Qaji 'yi tanın1ayan Dersimli bugün bile yoktur. O, 

Ô38'den önce yaşanuş en ünlü şanlı Dersim şairlerinden
dir. Qırdım33 köyünden Apo Mıstefa34 bugün 95 yaşında
dır. O'nunla yaptığımız söyleşiierin birinde bundan beş yıl 
önce bize Sey Qaji'ye dair şunları aktardı: "Sey Qaji bir 
gece uyudoğunda kendisine bir rüya görür. Bu 
rüyasında, aksakallı bir yaşli elindeki bir ölçek 
buğdayı O'nun boğazına döker. Bu rüyasının ardm
dan O, başlar ezgiler dizmeye, söyleyip gezmeye. Ve 
O'nun ömrü işte böyle tükenir, ama hazinesi bir türlü 
tükenmez." 

Zılfı, Sey Qaji 'nin bu hazinesinden birçok ürünü der
leyen Dersimli'lerden biri. Bunlardan birinde Sey Qaji 
diyor ki: 

"Memleket memleket, aşağıdaki memleket 
(Yasalara gelince) 
Aslında iyi olan yasalar, 
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yukarının (Tanrının) yasalandır! 

Ben gidip ifademi vereyim de 
bari erken döneyim 
Bunlar, Ömer Osman'a başvurmuşlar, 
bense Duzgme Kemeri!"3s 

Sey Qaji'nin kendisi Sey Sabunlu ocağındandır. 

Duzgın'ın etkisi onun yukarıdaki dizelerine de yansıyor. 
Uzun sözün kısası, Duzgın'ın Dersim inancı'ndaki 

yeri bir Kuresli tanrısı olmakla sınırlı değildir. 

Dersin1li'Ier Duzgın'ın adını dualarda ve diliklerde, bed-
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dualarda ve bütün yakarışlarda anar, dillerinden düşür
mezler. Hepsinin de gözü o "Sultan"dadır. 

3-DUZGIN'IN ATINA 
"ASTORO KİMET" DENiYOR. 

Dersim inancı'nda Hızır aksakallı bir yaşlı donunda 
somutlaşıyor. Yalnız saçı sakalıyla değil, giyisileriyle de 
beyazlara bürünüktür. Bir de atı vardır Hızır'ın. 

Dersimli'ler bu atı "Asoro Qır" (Kırat) olarak adlan
dırıyorlar. O da tıpkı Hmr gibi beyaz renklidir. 

Kures ise iki melek ile temsil ediliyor ve bunlarla 
somutlaşıyor. Bunlara "Weriya Kuresi" (Kures'in 
Haırisi) ve "Masume Kuresi" Kures'in Masumu) 
deniyor. Bir de "Verge Kuresi" (Kures'in Kurtlan) 
denen kurt donunda melekleri var Kures'in. Bunlar da 
beyaz renkdedirler. Yalnız bunların boyunlarında kırmızı 
birer kllrdele bulunmaktadır. 

Duzgm da beyaz donludur. Aklara bürünüktür. Ve 
Duzgm da Atlı. olarak somutlaşıyor. Atına "Astoro 
Kimet" (Doruat) deniyor. 

Bava Hesen Hak'ka yakardığında ilahide "Astoro 
Kimet"in adını şu dizelerle anıyor: 

"Gidip baktım ki Astoro Qır'dır orada 
V e süvarisi sırtında 
Hz. Hızır'ın Kırat'ıdır bu 
Senin atın, Astoro Kirnet'tir ayakları bilezikli 
Duzgm Bava'yı sorarsan atlı ve buğday tenli 
Doruat'ırıı kuşan1ış, derlitopluca! "36 

Bava Hesen, ilahinin bu kesitinde dağın doruğundaki 
nillrraba çıktığını ve burada bir atlı gördüğünü dile geti
riyor. [nce dili sürçerek bu ata "Astoro Qır" (Kırat) diyor 
ve sonra bu yanlışırı bilincine vararak ilahide anında 
Duzgm 'a seslenerek "Qır (Kı rat) Hz. Hızır'm, Senin 
atm Astoro Kirnet'tir (Doruat'hr)" diye düzeltiyor. 
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Tabiiki "qır" (kır) ile "kimet" (doru) farklırenklerdir. 
Dersim dilinde "qır" (kır), beyazın bir tonuna verilen 
addır; "kimet" (doru) ise kırmızının bir tonudur, kara ile 
kızıl arasırıda kızıl kahverengidir. Yukarıdaki dil siliçmesi 
bu nedenle düzeltiliyor. Ama bu dil sürçmesini anıda 
düzeltmenin esas nedeni; "Astoro Qır" ve "Astoro 
Kimet" tan1f11ları iki atın değişik renklerini gözler önüne 
getirmekten daha ziyade, Dersim inancı 'ndaki iki önem
li tanrıyla, yani Hızır ve Duzgm'nla özdeşleşmiş atiarına 
verilen adlardan en yaygırıı olmalarıdır. 

Tabii Duzgm'la birlikte de burada yine karşımıza 

Dersim inancı'nın kutsal rekleri çıkıyor. Bunlar, beyaz ve 
kırmızı renkleridir. Duzgm ak donlu, atı ise kırmızıdır. 

Bava Rıza da ilahide Kimefi (Doruat'ı) şu dizelerle 
anıyor: 

"Kimet'in (Doruat) süvarisi sırtında 
Duzgın'dır O, düzgün sürer kimseyi komaz yollarda 
Merhamet etsin de, O nazlı 
bana ve sizlere gücenmesin! 
De gel, de gel, irndadımıza gel tanrım! 
De gel, de gel, irndadırnıza yetiş tanrım!" 

Bu arada, Hızır ile Duzgm 'ın karakterlerini belirleyen 
bazı özelliklerin birbirine çok benzediğini yukarıda birçok 
kez belirttik, ama yine de burada bir kez daha söylemek 
gereğini duyumsuyoruz. Bu benzerlikten dolayı bazen az 
sayıda bava hiç de farkırıda olmadan ilahi ezgiyi okurken 
bu iki tanrının atıarını değiştirdiği de oluyor. Yine az 
sayıda ki bava da bu atların renklerini önemsemiyor, 
yalnız ilahinin edebi içeriğini zenginleştirmek için bu tan
rıların atıarına verdikleri adları hangi rengi içerdiklerine 
bakmaksızın çağaltmaya çalışırlar. Zaten Dersinlli her 
bava bir şair değil midir? 

Davut Sulari, "Nazhye Mı Rew Be" (Tez Gel 
Nazlırı1) adlı ilahide Duzgm'ırı atı "Kimet"i şu dizelerle 

an ar: 

"B av am, 
Duzgm Bava 
binmiş atı 

"Kimet"e 
Elbette 

bende olan 
sizin verdiği

niz 
hinlmettir 
Bak hele şu 

kahrolasıca 

dünyada 
çektiğimiz 

dert ile min
nete 
Bilmem bu 

kulun derdine 
dermanırı var 
mı yok mu 
Senin?"37 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



W are 
4-ESKERE DUZGINI 

(DUZGIN'IN ASKERLERi). 
Dersim inancı'nda Duzgm'ın karakterini oluşturan 

bazı özellikler Hızır ile Kures'inkisinden çok an1a çok 
başkadırlar. Biz, diğer yazılarınuzda kısa da olsa bun
lardan bazılarına değin dik. B u özelliklerden biri de 
Dersin1li'lerin "Eskere Duzgmi" dedikleri Duzgm'm 
Askerieri'dir. Diğer önemli iki tanrının, yani ne Hızır'ın, 
ne de Ku.ı-es'in bu inançta Askerleri vardır. Tabii 
Duzgm 'ın bu özelliği O'nun Dersim İnan cı 'ndaki öne
mini ve konumunu güçlendirmekle kalmıyor, bunun 
yanında sivriJip öne çıkmasına da neden oluyor. Ve zaten 
O'nun Dersim inancı'ndaki bu konumu tartışma götür
mez bir gerçektir. 

Nedir Dersin1li'lerin şu "Eskere Duzgıni" (Duzgm'm 
Askerleri) dedikleri? Duzgm bu orduyu kin1lerden oluş
turmuştur? Bunu niye ve kin1e karşı kurmuştur'? 

Konun1Uza açıklık kazandırmak istiyorsak bu soruları 

yanıtlamak zorundayız. 

Konuya girerken burada ilk söylenınesi gerekenin, 
Dersim İnan cı 'nın bir taraftan da yer yer dualist olduğu 
gerçeğidir. Bu görüş iyilik ve kötülük üzerine kuruludur. 
Tabii bunlar, devamlı biribirleriyle acımasız bir savaş sür
dürmekteler. 

Dersim inancı'nda bir tarafta iyilik melekleri durur
ken, diğer tarafta da onlara karşı l•ötülük melekleri dur
maktadır lar. 

Kötülük melekleri Dersim halkına binbir türlü zulüm 
yapmakta, hastalık bulaştırmakta, acırnadan öldürmek
teler. Yani bu kötülük melekleri Dersin1li'lere karşı yapa
bilecekleri hiç bir kötülükten geri dunmamaktalar. 

İyilik melekleri kötülere karşı dum1akta, bunlarla 
savaşarak Dersin1'i ve Dersim halkını bunlardan korum
aktalar. İşte Duzgm kendi askerlerini bu iyilik melek
lerinden oluşturmuştur. Yani DersimiPierin "Eskere 
Duzgmi" (Duzgm'm Askerleri) dedikleri bu ordu, 
Duzgm'm komutasındaki bir iyilik melekleri ordusu
dur. 

Bava Dewres, "Duzgm, Askerlerini kutsal yer ve 
yatırlarm atlı tanrılanndan oluşturmuştur" diyor. 

Bava Dewres'in bu cümlesinde Dersim inancı'nın bir 
başka özelliği daha gündeme geliyor. O da, kutsal yer ve 
yatır tannlarının da atlı olduklarıdır. Biz bu konuya, 
kutsal yer ve yatır tanrılarını ele alacağımız ayrı bir 
yazıda daha geniş olarak değineceğiz. 

Tabii bu arada Duzgm'm Askerleri'ne değindik mi 
Cennet ile Cehennem konusuna da değinmek zorun
dayız. Neden derseniz, bunu yanıtını kısacana şöyle ver
ebiliriz. 

Dersim inancı'nda Cennet ile Cehennem yoktur. 
Hızır, kendi hesabını bu dünyada görmektedir. İnsan 
öldüğünde ruhu yeni bir devirde bir başka canlıya 

göçüyor. Ama bu kuralın istisnasız olarak herkes için 
geçerli olduğunu söyliyemeyiz. Şimdi bunu biraz açmaya 
çalışalım. 

[rneğin, Dersim inancı'nda kutsal bir insan öldüğün
de, onun ruhu yeni bir devirde bir başka canlıya 

göçmüyor. Bunun yerine daha yüce bir yere, yani tanrısal
Iaşarak Eskere Duzgmi'ye (Duzgm'm Askerleri) 
katılıyor. Duzgın'm Askerleri'ni oluşturanlar zaten 
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Dersim' in ev li yalarıdır .38 

Nasıl ki Duzgm atlıdır, O'nun Askerleri de tıpkı 

O'nun gibi atlıdırlar. O'nun her Askerine bir bir "Aspar" 
(Atlı) deniyor. Bava'lar cem bağladıklarında, bazı ilahile
ri yalnız "Asparu"ya (Atlılar'a) adar, O'nların adlarını 
anarak okurlar. Dersim ilahilerini biribirinden ayıran da 
işte bu içerikleridir. Bava bu ilahide "Asparu"yu 
(Atlılar'ı) anıyor, bunda tanrısını, bunda kutsal yer ve 
yatırları, diye ayırırlar. 

Hem ibabette, hem de günlük konuşmalarda ne zaman 
Eskere Duzgmi (Duzgm'm Askerleri) konusu geçse 
bunların "Tabure Eskeri" (Bir Tabur Asker) olduğunu 
söylerler. Tabii ki Duzgm, bu bir tabur Askerin önün
de yürüyen Kumandandır. Yani bunların başı ve 
komutamdır. 

Hem Duzgm'ın resmi mekanı, hem de Duzgm'm 
Askerleri'nin mekanı Dersim'deki Kemere Duzgmi'dir. 

Bava'lar Hak'ka yakardıklarında ilahide Duzgm'm 
Askerleri'ni (Eskere Duzgmi) de anarlar. Şin1di bun
lardan bazı örnekler verelin1. 

Bava Hesene Kolu, yanımızda bir hastanın başucuna 
oturup iyileşmesi için Hak 'ka yakardı, tanrısına yalvarıp 
dilekte bulundu. Bu ilahi ezginin bazı dizelerinde 
"Tabure" (Tabur) adını da anarak şunları okuyor: 

"Kemer'in güzeldir, uçurumu çok 
Tabur'unu dizmiş yan yana 
Kimet'e binmiş elinde dizgin 
Çark dönerek, pervaz giderek 
çıkıyor üstteki milrraba!" 

Davut Sulari de "Da Da Duzgm" adlı ilailisinde 
"Tabur"un adını anıyor. 

"Haydi gel artık, gece bitmek üzere 
Tabur'un önü çıktı görünüyor 
Başını çeken Kumandana39 kurban olayım! 
Ceddim Sa Heyder'in40 kılavuzu 
gecikmeden imdadıma yetişsin! 

Gel Duzgm, gel Duzgm 
Haydi gel Duzgm!" 

Bava Rıza da ilalüde "Asparu"ya, yani Duzgm'm 
Askerleri'ne değiniyor. 

"Kurban olayın1 bu havaya 
Ceddim bunu söylediğinde 
K em ere Duzgmi 'den gelirdiler 
Atlılar ve kardeşler!4ı" 

Bu konuyla bağlantılı olarak son bir örnek daha ver
mek istiyoruz. 

Apo İsmail halktan biridir, an1a cemiere katılmış, 
meclislerde oturmuştur. Dersim inancı'nı iytbilmektedir. 
Apo İsmail, hava'lar ilahi okuyunca şu dizeleri de 
onlardan çok duymuştur: 

"Kemere Duzgmi'yi sorarsan uçurumu vardır 
Oradan bir Asker çıkıyor ki sıra sıradır!" 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



IJVare 

Burada kastedilen Askerler tabii ki Duzgm'm 
Askerleri'dir. 

S-KUTSAL YER VE YATIRLARIN 
BAŞKANI VE DUZGIN'IN RESMİ 

MEKaNI "KEMERE DUZGINİ"DİR. 
Duzgm'ın resmi mekanı ve Dersim'in en kutsal yeri 

olan Kemere Duzgmi'nin, yine Dersim'deki kutsal yer ve 
yatırların başı ve büyüğü olduğu söylenir. Bu cümlenin 
çok zengin bir anlan1ı var. Baş olmak, başkaıı olmak, 
büyük olmak herkesin hakkından gelebileceği bir iş değil
dir. 

[reğin, Dersimli'ler evin içinde ileri gelene "Evin 
Büyüğü", köyde ileri gelene "Köyün Büyüğü" derler ve 
bir aşiret içinde ileri gelene de "Aşiret Büyüğü" derlerdi. 

Kutsal yer ve yatırlar da bu anlayıştan nasibini almak
tadırlar. Kernere Duzgmi de Dersim'deki kutsal yer ve 
yatırlardan en ileri geleni olduğundan kendisine "kutsal 
yer ve yatırlarm başkanı" demekteler. Tabii kutsal yer 
ve yatırlarınıızın hiç de az olmadığını burada belirtıneden 
geçemeyiz. Sey Qaji, bir ezgide Dersim'in "365 
evliyası"na değinir. 

Biz, Dersim'deki kutsal yer veyatırları şimdiye kadar 
hiç kimsenin sayanıadığını hemen söylemek istiyoruz. 
Kolay bir iş de değil bu. Acaba Dersin1'de kLitsal yer ve 
yatırın olmadığı bir tek köy var mıdır? Üstünde kutsal yer 
ve yatırın olmadığı bir Dersim dağı var mıdır? Dersim'in 
kaç gölü, kaç kaynağı kutsal değildir? 

Okuyucunun bir fikir edinmesi için yalnızca Mentere 
köyü ve yakm çevresinde onikiden çok kutsal yer ve 
yatın saıltadığımm burada belitmek istiyoruz. İşte 
Size adları: Jiara Dare, Gı.ran Goli, Aci Gol, Jiara 
Qewaxe, Seyd Eyias, Hewse Bava Eylasi, Hewse Kela 
Kmdıri, Hewse Dere Qurdeli, Hewse Kurna Vıradiye, 
Hewse Berx Bavay, Heniye Kemeri, Jiara Qaynatan.,ıı 

Hiç kimse yalnız başına Dersinı' deki kutsal yer ve 
yatırlan, hakkında söylenen öykü ve söylenceleriyle bir
likte saptayanıaz. Bu, insanın yıllarını alan kollektif bir 
çalışmayla ancak mümkün olabilir. Sey Qaji de bu 
güçlüğün farkmda olduğundan, bir yıldaki 365 gün
den yola çıkarak yuvarlak bir hesapla Dersim'deki 
kutsal yer veyatırlarm sayısım 365 olarak veriyor. 

Sey Qaji'nin ünlü bir ezgisi "Welat Welat" adıyla 
tanınır. Bunun da birçok variyantı vardır. Bu variyant
lardan birini de, yukarıda işaret ettiğimiz gibi, Zılfı derle
miş. Sey Qaji bu ezgide yer yer kutsal yer ve yatırların 
adlarını da bazı dizelerde anıyor. Bunlardan Hewse Dewe, 
Khal Ferat, Heniye Celal Abasi, Jiara Aliye Kistimi ve 
Ewliya Tosniye'nin (Bone Taseniye)43 adını andıktan 
sonra sözü Kemere Duzgmi 'ye getirip diyor ki: 

"K em ere Duzgmi 'ye gittim 
O'dur kutsal yer ve yatırların başkam!"44 

"Welat Welat" adlı bu ezginin bir diğer variyantını 
da H. Tornecengi Bava Kudız'dan derlemiş. Bu 
variyantda da Jete, Gola Buyere, Sultan Bava, Qoçe 
Sori, Ewliya Kistimi, Ewliya Buki, Zengule, Sayiye, 
Bone Taseniye, Xızıre Tuzuke, Xızıre Pe Pırde Suri, 
Lmga Duldıle, Ewliya Ware Miri, Ewliya Bone Gole, 

Xızıre Koye Seri, Çıme Bone Sulvıse Tariye, Hewse 
Ceri, Bone Khal Ferati, Hewse Dewe, Diware (Dese) 
Muxmdiy'nin45 adını anarak ard arda sayıyor ve bunların 
arasından sözü Duzgm' a getirip diyor ki : 

"Kemere Duzgmi, 
can ile dhaıımıı taııınsı, 
rehberi ve himayesidir!"46 

Sey Qaji'nin bir diğer ezgisi de "De Be" adıyla bili
niyor. O, bu ezgide de kutsal yerveyatırların adını anıyor. 
Bunlardan Hewse Dewe, Khal Ferat, Ewliyaye (Bone) 
Taseniye, Gola Buyere, Sultan Bava, Qoçe Sori, Xızıre 
Tıızıke, Ewiiyaye Ware Miri, Ewliyaye Bone Gole, 
Ewiiya Kistimi, Zengule, Bağıre, Diware (Dese) 
Muxmdiye47 ve K em ere Duzgmi 'nin adlarını sayıyor. 

Bunların içinden yalnız Kemere Duzgmi için şunları söy
lüyor: 

"Kemere Dtızgmi 
(kutsal yer ve yatırlann) 
büyükler büyüğüdür!"4s 

Adını verdiğimiz bu çok sayıdaki kutsal yer veyatırlar 
içinden en ileri geleni Kemere Duzgmi'dir. O hepsinin 
önünde duımaktadır, yani onların başı, başkanı, 

büyüğüdi.ir. Bu demek oluyor ki Kemere Duzgmi'nin 
önemi diğedirne oranla daha ağır basıyor ve daha güçlü 
görünüyor. Nedir O'nu bu derece önemli kılan? Şinıdi 
bunu biraz irdeliyelim. 

En önemli nedenlerinden ilki, burasının, yani Kemere 
Duzgıni diye bilinen bu kutsal yerin Duzgm'ın resmi 
mekanı olmasıdır. Duzgm'ın Dersim inancı'ndaki konu
mu da, bildiğiniz gibi Hızır ve Kuıres'le aynı düzeyde ön 
sıralardadır. Bundan dolayıdır ki Kemere Duzgmi, 
Dersinı'deki diğer kutsal yer ve yatırlardan dalıa öndedir. 

Bava Sayder49 (Sa Heyder), bir keresinde Dersin1 ilin
den çok uzakta yabancı bir memlektte Hak'ka yakarıyor. 
Okuduğu bu ilahide Duzgm'ın mekanını, yani Kemere 
Duzgmi şu dizelerle anıyor: 
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"Senin mekanın Dersim'dedir 
[ksüzün olan bense, 
yabancı memleketlerden Sana yakarıyorum 

Yine de sen bize merhemet eyle, 
bu günlerde iındadırnıza yetiş 
Haydi gel, haydi gel, haydi gel artıkl" 

Bir diğer önemli nedeni de, Kemere Duzgıni denen bu 
kutsal yerin Eskere Duzgmi'nin (Duzgm'm Askerleri) 
mekanı olmasıdır. Duzgın'm Askerleri'nin hepsi de 
atlıdırlar. Yani bir diğer değişle, burası Atlı'ların 

mekanıdır. 

Dersim' e arka çıkan Duzgm'ın Askerleri'dir. Eskere 
Evdıl Musay'a (Evdıl Musa'nın Askerleri) karşı 

Duzgın'm Askerleri duruyor. Ve onlarla savaşarak 

Dersim ilinden kovuyorlar. 
Tabii K em ere Duzgmi 'yi asıl önemili kılan nedenler

den biri de, Duzgın'ın dardakalanın kurtarıcısı olmasıdır. 
Dersim halkı dara düştüğünde "Ya Duzgm!", "Ya Hak!" 
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diye yakanp K e m ere Dı.ı.zgmi 'ye bakar dururlar. Onlar 
biliyorlar ki Astoro Kirnet ve Athlaır buradarı 
yola koyulurlar. haberler buradan 

Şimdi konuya ıutmak için birkaç örnek veriyoruz. 
Bıra H~Liı:'ka yakannca diyor ki: 

gel. 
Her klın ki 

kurban olduğum! "so 

Bava llsen de Kemere ki: 

Dersim'de yaşıyan doğa hayvanlanndan kulsanan bir 
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de kartal türü var. Bunun Dersim dilindeki (Zazaca) adı 
Çhal''dıT. Nesli az olmakla birlikte, Dersirn'in 

hemen hemen her yerinde görülmektedir. 
Çhal" adındaki bu kartal türü; Türkçede adı 

ya da veya "atmaca" olarak bilinen etçil 
kanatlılardan biri değildir. O, bunlardan daha iridir. 

onun bir çepiç yaşını aşmış genç teke) 
bUyüklüğünde olduğunu söylerler. 

kamıtlanm 

fazla ve kaırıat.larmm 
sırtı, lmnatlanmn üstü ve 

türü dür. 

ve aym donda 
sanır ki bu sis bu duman

ıaiibi bu yaş,.wanlarm hiç de 
de pir' inkisinden 

Taii.bi buna dönerek der ki, 
-Piı·im! Sen yer Ya hani 
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benim payım nerede'?! ... " 

Gelelim Sultan Duzgm'e. 
"Heliye Sultan Duzgmi" (Duzgın'm Kartalı) dedik

leri de işte böyle bir "Heliyo Çhal"dır. Duzgm, "Heliyo 
Çhal"m donunda Dersim'in semalarında kanat çır
pıyor, Dersim'i kolluyor ve koruyor. "Heliye Sultan 
Duzgmi" (Duzgm'm Kartalı), Duzgm'ı temsil etmek
tedir. Bundan dolayı Dersimli'ler topluca Hak'ka yakar
dıklarında, ya da dua ve dileklerde bulunduklarında 

"Heliye Sultan Duzgmi" diye Duzgm'm Kartalı'nın 
adını da anmaktalar. Buna ilişkin iki örnek verelim. 

Bava Hesen ilahide, "Heliye Sultan Duzgmi" 
(Duzgm'm Kartah) adını şu dizelerle anar: 

"Duzgın Duzgm Duzgm Duzgm! 
Senin karıalının kanatları benekli 
imdadırmza gürleyerek yetişsin 
Heliye Sultan Duzgmi 
Bizi, atı Kirnet'in tırnağına bağışlasın!" 

Bava Sayder de Hak'ka yakardığında ilahide "Heliye 
Sultan Duzgmi" (Duzgm'm Kartalı) şöyle anıyor: 

"Ceddim Senin yatırın yandadırs6 
Ama lanımak yetmez onu, 
insan kadrini bilmili 
Diyor ki, kendisine yalvarın 
deyin ki, biz her nereye gidersek gidelim 
Heliye Sultan Duzgmi yaban elierde 
başımızın üstünde kanat çırpsıın, 
bize göz kulak olsun! 
Haydi gel, haydi gel, haydi gel be tanrım!" 

Şimdiki örneğin1iz de bir söylence ve biz Heliye 
Sultan Duzgmi (Duzgm'm Kartalı) konusunu bununla 
bağlamaya çalışacağız. 

"Üç derviş birlikte yola düşüp bir şehire varırlar. 
Bazıları bu şehiriri İstanbul olduğunu söylerler. Her 
neresi olursa olsun bizinı dervişlerirı1iz çok beceriksizmiş. 
Ama yirıe de onlar bu şehirde atıp tutmaktan geri kal
mamışlar. Kendilerini öve öve göklere çıkarırlarmış. Biri, 
ben falanca ocak'tanım; bir başkası, ben peygamber 
soyundanım; öteki de, ben şöyle kerameti er çıkarırını ... 
der dururlarmış. 

Sonunda bir gün onların söylediklerini bu şehirin 

padişalu da duymuş. Padişalı bu, duyar da durur mu? 
Hemen bunları getirtip sarayında ağırlanıış. Ama bununla 
kalmayıp dervişlere demiş ki, 

-Arılattıklarınızı duydum. Ben şimdi sizi deniyeceğirıı, 
o zanıan ne mal olduğunuz ortaya çıkar! 

Emirler yağdırır, hizmetçiler hazırlığa girişirler. 
Padişah, dervişlerden habersiz bir köpek eniğini 

kestirir. Bunu bulgurla birlikte pişirterek yemeleri için 
önlerine indirtir. Kendi kendine der ki "Eğer bunların 
söyledikleri gerçekse, bunun bir köpek eniği olduğunu 
bilmeleri gerekir!" 

Dersirıı'de oniki Alevi Ocağı vardır. Dervişlerin bu 
darı Dersını'deki bu ocaklara ayan olur. Bunlar toplanıp 
dervişleriri bu durumunu ıartışırlar. Ocağın biri der ki, ben 
on günde onların imdadına yetişirim; biri, ben beş günde 
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yetişirim; biri, ben on saatte yetişirim ... derlernliş. 
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Kures (Kuresli Ocağı) der ki, 
-Ben onları bir dakikada kurtarır dönerim! 
Kalkar "Heliyo Çhal" kartalı olur ve kanat çırpıp 

gider. 
Padişalıın sarayına varan Kures, bakar ki dervişler 

sofraya yöneliyorlar. Bu değneğini çekip, 
-Oşt oşt! 

diye sofraya vuırunca, bulguırun içindeki pişmiş köpek 
eniği dirilip kapıdan dışarı çıkar." 

Bu söylencede Kures adı, Kuresli Ocağı adına her 
hangi bir Kuresli için kullanılıyor. 

U zun sözün kısası, Kuresli'lerden aynlmayan, onlara 
tanrılık yapan, kılavuzluk yapan "Heliye Sultan 
Du.zgmi"dir (Duzgm'm Kartah). Sultan Duzgm burada, 
söylediğimiz gibi "Heliyo Çhal" donunda görülüyor. 

7-DUZGIN, SAVAŞ 
TOPLARI A TlYOR! 

Dersim inancı'nda Duzgm savaş topları atmakta
dır. O'nun attığı topları kendi gözleriyle görenlerin yanın
da, kendi kulaklarıyla bunların seslerini duyanlar da var
dır. Duzgm, bu topları zalirıılere, haksıziara ve kötülere 
atmaktadır. Dersim inancı'nda Duzgm; askeri olan, 
savaş topları atan ve Evdıl Musa'nın Askiırleri'yle 

(Eskere Evdıl Musay) savaşan bir tanrıdır. Savaşmal<, 
Duzgm'm karakterindeki çok belirgin bir özelliğidir. 

Tabii Duzgm, durup dururken yersiz nedenlerle bu 
sava~ toplarını atmadığını biliyoruz. Ayrıca bu topları 

yalnızca resmi meka.nı olan "Kemer"den atmadığını da 
belirtmeliyiz. Duzgm, savaş toplarını daha çok 
"Kemer"den atmakla birlikte, her kim olursa olsun dara 
düşenin iriıdadına nerede yetişiyorsa gerektiğinde orada da 
atmaktadır. 

Şimdi bunula ilgili bir örnek verelirıı. Bu bir söylence. 
(Biz bu söylenceyi Apo İsmail'den dirıledik.) 

"Meı:ıtere, Dere Balabanu'ya yakın ve Çayır h yönü
ne düşen bir köy. Bu köyde, "Çe Dıli" adıyla Hemıçıku 
kabilesinden bir aile var. Tabii bunlar halktan bir aile, 
Kuresli değiller. 

Rus ordusu ilk dünya savaşında Erzincan yöresine gir
diğinde, Ernıeniler bunlardan gördükleri yardırrılarla bu 
yöredeki köylerde Dersimli'lere de çok zulüm yaparlar. 
Ellerine geçirdiklerirıi hemen öldüriiyorlarmış. 

Ermeniler, işte bu Mentere köyüne bir gün saldırır 

dört bir yandan kuşatırlar. Köy halkı, bu saldırılar 

karşısında çoluk cocuğunu toplar, gidip "Çe Dıli" gilin 
evlerine sığınırlar. Bunlar, burada Duzgm'a yakarır imda
da çağırırlar. 

Duzgın, bunlara sahip çıkarak "Çe Dıli" gilde aşi
kar olur. Buradan Ermenileri bir topa tutar ki, 
saldırganlarm ödü kopar, köye baskından cayarak 
kaçarlar. 

Duzgm'ın aşikar olduğu "Çe Dıli" gilirı bu evi, dalıa 
kalıntılarıyla kısmen ayakta duruyor. Yanından geçenler, 
kalıntılarını öperek bu eve niyaz etmekteler." 

Dersim halkı Hak'ka yakardığında, dua ve dileklerde 
bulunduğunda, ya da beddua ettiğirıde Duzgm'm Savaş 
Topu 'nu da anmaktalar. 

Piye Bıra Dergi, yakarışında diyor ki, 
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"Bu gece durumum ne olacak? 
Ben bu feryadımı, 
Kerte Mezela Sıpiyes7 ve 
Aspare Serre Qosani 'yess yapıyorum! 
Sen gece gündüz savaş topu atardm, 
ulu adına kurban olduğum 
Adın uludur Senin Sultan Duzgme Kemeri, 
ben onu anamıyorurn!"s9 

Bir örnek de Sey Qa,ji'den verelim: 

" ... Dedim, tanrımdan dilğim 
ocağma bir top atsın ki, 
soyunda bir tek erkek dahi kalmasın!"6o 
(Tanrı huzurundakileri sakınsın!) 

Bir örnek de Hesen Efendiye BaskoyC:den6ı 

(Başköylü Hasan Efendi) verelim. 
Hesen Efendi, Bava Dewres'in dediği gibi 

"çağımızm peygamberiydi, öyle boş bir insan değildi!" 
H esen Efendi, yıllarca IG!mere Duzgmi 'de kalıp hiz

met etmiş bir zat. Bir taraftan da gidip köyleri, aşiretleri ve 
ocakları dolaşırmış. "'38 Dersim Kırımı"na eğiliyormuş. 
Haklı kim, haksız kin1; onu bulup ortaya çıkarmak için 
araştınyormuş. Bu çalışmalarının sonucunda O, Dersim 
halkının haksız yere zulüme uğradığını, kırın1dan geçtiği
ni saptıyor. 

H esen Efendi, bundan sonra Kemere Duzgmi 'de 
Duzgm 'la kavga eder. Der ki, 

-Hani Senin Askerlerin vardı! Hani Sen savaş topu 
atardm! Hani Sen Dersim'in Sultan'ıydm! Peki Senin 
gözlerinin önünde, bu Dersim milletini kırıp 

geçtiklerinde Sen neredeydin? 
Sonunda kendine haki"m olamaz Hesen Efendi, kal

kıp Kemer'e vurunca bir yanı kırılaral{ dökülür ve O, 
artik bu kutsal mekanı terkedip evine döner. 

Bundan sonra gelişen olayları da bize Sey Memed62 
aktarıyor: 

"Ben, bir gün Kemere Duzgmi'yi ziyarete gittim. Bir 
de baktırn ki yer yer Kemer biraz kırılnuş. Tabü bu duru
ma ben çok üzüldüm. Nedenini merak ettiğim için dedim 
ki, 

- Kim kırmış burayı böyle? 
Dediler, 
-Hes kırdı! 
Şu bizim Hesen Efendiye Baskoye'yi kastediyorlar. 
Hesen Efendi'yle bir gün Erzincan'da karşılaştık. 

Selfun keUim ve hal batırdan sonra ben dedim ki, 
-Sen neden Kemere Duzgmi'nin bir tarafını kırdın 

öyle? 
Bana, 
-Onu benin1 kırdığımı sen nereden biliyorsun? 

dedi. 
Ben de, 
-Oraya gittiğin1de sornmştum, bana "Hes kırdı!" 

demişlerdi. 

("Hes" Dersin1 dili Zazacada yalnızca "Hesen" 
(Hasan) adının kısaltılınış biçimi değil (aynı yaşlardaki 
çok saminn kişilerin birbirlerinin adlarını andıklarında 

kullandıkları bir kısaltmadır), aynı zamanda 
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Dersimli'lerin ayı'ya verdikleri addır. Yani Türkçe 
"ayı" veya Kürtçe "hırç" sözcüklerinin Zazaca karşılığı 
"hes"dir. Hesen Efendi, birazdan vereceği yanıtta 

"Hesen" adının kısaltılınış biçimi olarak kullanılan "Hes" 
sözcüğünü, Sey Memed'le şakalaşarak "ayı" anlamında 
anlıyommş gibi konuşuyor.) 
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Hesen Efendi gülümseyerek bana dedi ki, 
-Bu memleket kurt dolu, ayı (Hes) dolu! Benden başka 

ayı mı (Hes mi) yok? Sen, o ayının (Hes'in) ben olduğu
mu nereden biliyorsun? 

Ben de gülerek, 
-Onlar seni iyi tanıyorlar. Kemer'in orasını kıran ayı 

(Hes) sensin! 
dedim. 

Ben öyle deyince bu kabul etti, 
-Evet! O ayı (Hes) bendim! 

diyerek beni yanıtladı. 
Dedim, 
-Senin gibi ulu bir adam kalkım böyle bir iş yaparsa, 

peki o zaman cahillerirniz ne yapar? Sen, o Kemer' den ne 
istedin? 

Hesen Efendi dedi ki, 
-Devlet, Dersim'e asker yığıp Duzgm'm gözleri 

önünde halkımızı kırıp bitirdiğinl:le, şu Duzgm neden 
sesini hiç yükseltmedi'? Ben, O'ndan bunun hesahım 
sordum! Duzgm 'm attığı şu savaş toplan nerede kaldı? 
Neden zatimin askerini topa tutmadı?" 

Tabii biz burada "'38 Dersim Kırımı''nı tar
tışmıyoruz. Onun konusu verdiğimiz bu son örnekte 
geçiyor. Görüyoruz ki Hesen Efendi burada Duzgm'a 
nazlanıyor. Sen neden savaş toplarını atmadın? diyor. Sen 
neden Askerlerini onlara karşı göndermedin? Neden onları 
şu Dersin1 iline koydun? 

Sırası gelınişken söylemeliyiz ki, Hesen Efendi gibi 
daha niceleri DersiJ;n'de Duzgm'dan, Hmr'dan, kutsal 
yer ve yatırlardan bunları sornmşlardır. Yani H esen 
Efendi bir istisna değildir. Ama bildiğimiz gibi, her halkın 
inancında bu tip sorulara verilen yanıtlar da çoktur. 
Dersim inancı'nda da bu soruların yanıtlarını bulabi
liyoruz. Bakın Apo İsmail bu soruyu nasıl yanıtlıyor: 

"İnanç eksiidi inanç! İnanç kalmadı! Azaldı! [nceleri 
inanç vardı. İnanç olduğundan Duzgm da Dersim'e 
arka çıkıyordu, yardım ediyordu. Onun için de kimse 
Dersin1'i yenen1iyordu. Kimse Dersim'e giremiyordu. 
Duzgın'm Dersim halkına sahip çıkması aşikardı. 

Dersim' e saidıranlan öyle bir topa tutarda ki köklerini 
getirirdi. Sonunda ne oldu? İnanç kalmadı. İnanç kal
mayınca Duzgın ne yapsın, Hızır ne yapsın. Şimdi de 
öyle. Bazı gençlerimiz kendi kökenierini ve inançlarını 
inkar ederek "Biz Kürdüz" diyorlar ve onlara önayak 
oluyorlar. Bakın Dersim ne hale geldi!... İnsan kutsal 
yer ve yatırlarını ziyaret edemiyor, hatta ölülerinin 
mezarlarını dahi ziyaret edemiyor. Böyle bir millete 
Duzgm nasıl sahip çıksın, Hızır nasıl çıksın." 

8-DUZGIN KURES'İN 
NEYİ OLUYOR? 

Kures kim, Duzgm kim? Başımızı ağırtmak pahasına 
da olsa bu soru üzerinde durmak zorundayız. Zaten yap
tığımız da odur. Kures ile Duzgm biribirlerinin neyi olur-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



W are 
lar'? Baba ile oğullar mı? Amca ile yeğenlen mi'? Adı "Sa 

olan haııgisi? mı Sa , Km·es mi? 
Mamude kim'? Xorte Km·esi 

kim? Budelaye Kuresi kim? 
Burada ilk önce Kı.ıresli'lerLn göıiişlerine başvuralım 

ki bakalun onlar bu konuda neler söylüyorlar. 
Bava Hesene bir hastanın başı ucunda Hal{'ka 

yakannca konunmza bağlantılı şu dizeieri de ilahi ezgide 
okudu: 

"Sabah oldu, sabah oldu sabah! 

Bu ilahinin bir 
le anıyor: 

ilahide de şu dizc-leri okudu: 

Yengesi, 
O'na diyor ki, 

sözlerine 

şu dize!er-

gülüyor. 

Bana kalırsa aslında Senin canın 

.!!Lmor 11 

"roneni" çekiyor, neden amcanı bahane ediyorsun! Gel 
bana de ki, hir tas "roneni" yap da kendiıı1e doya doya 
yiyeyiml Amcan gideli kaç ay oldu. Şimdi kaç dağın 
ardında. kaç memleketin uzağındadır kin1 bilir. 

Yengesi bir tas "roneıni" yapıp kendisine verir ki 
götürüp yesin. O dalası alıp dışarı çıkar. 

Amcası bakar ki kutsal bir el önüne bir tas "roneni" 
indirdi. bir güzel yer, tası da yanına alıp 

der 

-Sakın bu öksüze 
suni 

sır olur." 
Göriildü<>ü b 
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biteni hanmmıa anlatır. Hanımı 

verdim! 

belaııı bulur-

bir kısmını 

birlikte gidip Kemer' de 

bu söylencedeki görüş de (Tabii 
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Torı:ıe Dewres Dıli Bava Hesen'in görüşleri olarak da) 
Kures ile Duzgm'ın amca He yeğen olduklandır. 

Bava Usen adlı bava'mız da, Sa Heyder'in Duzgm 
değil babası olduğunu şu dizelerle ileri sürüyor. 

"Sultan Duzgm, Sa Heyder'in oğlu 
çark döne döne, pervaz gide gide 
çıktı üstteki mihraba 
Derieyin perdeyi cemalini göreyim!" 

Dewres Hesene Quzverani de okuduğu ilahi ezgide, 
Duzgm'ı "Sa Heyder'in oğlu" diye anıyor. 

Hesen Efendiye Baskoye'ye gelince, O' da Kures'i 
"Mamude Heyranu", Dıızgm'i da "Kures'iın evladı" 
olarak anıyor. 

Davut Sulari ise Duzgm'a "Sa Heyder" demektedir. 
(Duzgm'm Askerleri bölümüne bakın!) 

Şimdi birazcık da Dı.ıızgm'ın ya~ı ve görünüşii üzerin
de duraiın1. 

Torne Dewres Dı li 'n bize aktardığı söylencede, 
karakışın ortasında Zargovit'de bağ bostan yeşerten 

Duzgm henüz çok genç ve elinde değneğiyle mal güt
mektedir. Bilindiği gibi bu Kemer'de su olur. 

Bava DewresÖin bize aktardığı başka bir söylencede
ki Duzgm da; Evdıl Musa'nın Askerleri'ni (Eskere 
Evdıl Musay) kuan ve bunlar tarafindan (başa!) "Duzo 
Qxrr" (Kel Duzgm) diye anılan biridir ki, saçları dökük 
hiç de genç olmayan biridir. 

Dewres Sıieman'ın imdadına yetişip O'nu Evdıl 
Musa'm Askerleri 'nden, yani kötiilük meleklerinden 
kurtaran Duzgm ise, elinde değnek yerine kılıç olan ve 
sağlanı bilekleriyle kılıç sallıyan biridir. 

Bunu daha da uzatmak mümkün. Ama sonuç değiş
meyecektir. 

Tabü bu arada hemen söylemeliyiz ki, Duzgm'ın yaşı 
ve görüntüleriyle ilgili verdiğimiz bu örneklerden hiç biri 
yanlış değil, bizce hepsi de doğrudur. Bir halkın kültürii, 
tarihi, ya da inancı zamanıda yazılmazsa, öyle sapasağlam 
yol alıp günümüze ulaşması da mümkün değildir. Sorun 
buradan kaynaklanıyor. 

Gelin, bu konuda Pir Sultan örneğini ele alalım. 
Halkbilimciler Türkiye' de Pir Sultan' ı araştırdılar ve 

eserlerini derleyip yayımladılar. Tabii bu ürünleri değerle
dirdiler, üzerinde çalıştılar. Bu çalışmaların sonunda, Pir 
Sultan adıyla söylenen eserlerin ardında, aslında bir Pir 
Sultan değil tersine otuza yakın Pir Sultan'ın gizli 
olduğunu saptadılar. 

Sözlü halk kültüründe yaşanan bu gerçek, yalnız Pir 
Sultan'ın eserlerinde göriilmüyor, dal1a niceleri için de 
geçerliliğini koruyor. 

İşte bizin1 Kures'imiz ve Duzgm 'muz da halknnızın 
inancında bu gerçeği yaşamaktalar. Kures ve Duzgın 
adları altında kim bilir kaç kişi vardır.68 Bunlardan bir 
baba ve oğul da olabilir ki, bundan etkilenerek Duzgın'a 
"Xorte Kuresi" (Kures'in Masumu) ünvanını da zaman 
zaman vermekteler. 

(Ama halklar kendi kültürlerini kuşaktan kuşağa taşu
ken, yalnız yukarıda işaret ettiğimiz gerçeği yaşamakla 
kalrnıyorlar.) Bir taraftan da halkların inançları değişir, ya 
da tarihlerinde çok önemli bir olay yaşar ve bu onların 
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yaşamlarında derin izler bırakırsa, buda kaçınılmaz olarak 
onların göriişlerine (inançlarına) yansır. 

Bir örnek verecek olursak, Dersim inancı'nda güneş; 
ışığın ve nurun sahibi ve tanrısıdu. Bu inançlarından 
dolayı Dersimli'ler, gün doğduğunda ve gün batlığında 
yönlerini güneşe dönerek O'na yakaru, dualarda eder, kur
banlar adar, lokmalar dağıtular. Onlar güneşten muratlar 
ister, dileklerde bulunurlar. Dersim halkı, inançsal açıdan 
güneşe "Meherned" (Muhamrnet) demekte ve bu adla 
anmaktalar. Bu ne demektir? Hiç kuşkusuz Muhammet 
Mustafa'nın ad düzeyinde de olsa inancırnızdaki etkisidir. 
Burada, bir tanrı olarak güneşin karakterini belirleyen 
özellikler kalmakla birlikte, adının değiştiğini görüyoruz. 

Yine Kures ile Duzgm'a dönüyoruz. 
Dersim inancı'nda Kures'in karakterini belirleyen 

özellikler başkadır, Duzgm'mkileır de başka. 
Artık karakteristik özelliklerini çok iyi bildiğin1iz bu 

iki Dersim tanrısının adlarını, Dersim halkı ne zamandan 
beri Kures ve Duzgm olarak tannnlarnaktadu. Bu tan
rıların adları, giineşin adında olduğu gibi, hiç değiştiler 
mi, değişınediler mi? İşte burası henüz karanlık, biz bu 
soruları yanıtiayabilecek durumda değiliz. 

Bizim açlllllzdan önemli olan, birer tanrı olarak Kures 
ile Duzgm'ın Dersim inancı'ndaki yeri ve O'nların tem
sil ettiği tanrısal özellikleridir. Yani genel olarak karakter
leridir. Amacın1ız, O'nların bu yönlerini gün ışığına çılcar
maktı, diğeri zaten gözler önünde duruyor. 

9-DAGKEÇiSi, GEYiK vb. 
DUZGIN'IN HA YV ANLARIDIR. 

Dersim inancı'nda dağkeçisi, geyik vb. doğa hayvan
ları Duzgm 'a aitti.r. Duzgın, söylencede anlatıldığı gibi, 
Zargovıt'ten kaçıp Kemer' e yöneldiğinde O'nun hayvan
ları da ardına takılular. Bunlar, (aıncasına ayudıkları 

dışında) O'nunla su olurlar. Bilindiği gibi Duzgm, 
karakışın ortasında değneğiyle ağaçlar ve otlar yeşertir ve 
kerametleriyle yeşerttiği bu alanlarda hayvanlarını otaru. 

Dersirııli'ler; dağkeçisi, geyik vb. hayvanların, 

Duzgın'ın Zargovit'te beslediği ve Kemer'de O'nunla su 
olan hayvanlardan çoğaldığına inanular. Kutsaldular. 
(Duzgm bunların tanrısıdu.) Bundan dolayı da Dersim'de 
bunları öldiirnıek günal1tır. Her kim ki bunları öldiirürse 
ba~ını kaza ve beladan kurtararnaz. Bunu yapanlara 
çoğunlukla yılduırn çarptığı düşlineesi Dersim İnan cı 'n
da hakimdir. Uzun sözün kısası, bunu yapanın yanına kal
maz.69 

B-EVDIL MUSA VE DUZGIN. 
Dersim inancı 'nda insanı baskı altına alan, bulaşıcı 

hastalıklar yayan ve her çeşit kötülüğü yapan kötü 
melekler de var. Bunların hepsine birden Dersinıli'ler 

"Eskere Evdıl Musay" (Evdıl Musa'nın Askerleri) 
demektel er. 

Bunlar, kötü meleklerin bilinen donları dışında, ayrıca 
bir de hayvan donlarına girerler. Yani bu bir eşek ola
bilir, bir köpek olabilir, bir tilki olabilir veya bir yılan da 
olabilir. Onlar, bu hayvan donlarmda da çok görül
müşler. Bu dona, insanları daha kolay kanduabilecekleri
ni hesaplıyarak giriyor ve önlerine çıkıyorlar. Bu 
inançlarmdan dolayı, Dersimli'ler karanlıkta bir 
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hayvanla karşılaştılar mı ödleri kopuyor, onları izle
mek şöyle dursun, uzaklaşmak için kaçıyorlar. 

Kötü melekler de tıpkı insanlar gibi çoluk çocuk 
sahibidirler. Kadınian ve çocukları, yani aileleri var. 
Davul zurna çalıp düğün dernek de yapmaktalar. 
Akşamları, Evdıl Musa'nın Askerleri olarak bilinen bu 
kötü meleklerin çaldığı davul zurnanın sesini birçok 
Dersimlikendi kulaklaayla duymuştur. Yani bunların sür
dürdüğü yaşama biçimi birçok noktada insanlarınkisinden 
farklı değil. 

Dersim inancı'nda bütün bu kötü meleklerin 
hükümdan Evdıl Musa'dır. Bunlar, Evdıl Musa'nın 
bilgisi ve izni olmadan kimseye kötülük etmiyorlar. 
Emri, O'ndan alrnaktalar. Dersimli'lerce, Evdıl 

Musa'nın kötü meleklerin "Kumandan"ı, "Kornutan"ı 
olduğu söylenir. 

Burada, inancınıızdaki dualist izlerle yüz yüze 
geliyoruz. Evdıl Musa ve Eskere Evdıl Musay (Evdıl 
Musa'nın Askerleri) kötülüğü; Duzgm ve Eskere 
Duzgmi (Duzgın'm Askerleri) de iyiliği temsil etmek
teler. Bunlar, biribirleriyle sürekli savaşmaktalar. 

Madem öyle, o halde Türkçe çıkan kitaplarda Evdıl 
Musa hakkında neler yazılı? Kirndir bu Evdıl Musa 
dedikleri? 

Kitaplardan öğrendiğimize göre, Evdıl Musa (Abdal 
Musa Sultan) yaklaşık olarak bundan 650 yıl önce 
Anadolu'da yaşamıştır. Mezarı (Türbesi) Antalya'ya 
bağh Elmalı'nm Tekke Köyü'ndedir. Ama daha birçok 
yerde O'na mal edilen mezarlar da vardır. Bunların arasın
dan Antalya'dakinin Evdıl Musa'nın gerçek mezarı 

olduğuna en büyük ihtimali verirler ve çoğunluk tarafın
dan bugün benin1senen de odur. 

Ayrıca kitaplarda Evdıl Musa'nın çıkardığı ileri 
sürülen keranıetlere ve yaşadığı olaylara da değiniliyor. 
Ne var ki bu kitaplarda yeterli bilginin bulunmadığını, 
Evdıl Musa'nın devriyle karanlıkta kaldığını söylemek 
mümkün. 

Beldaşilerin oniki posttan birini Evdıl Musa'ya 
verdikleri biliniyor. 

Biz, yukarıda Evdıl Musa'nın 650 yıl önce yaşadığını 
belirttik. Tabii insan Dersim inancı 'ndaki dualist görüşle
re bakarsa bunların kökünün daha da derinlere indiğini 
saptayabilir. Sonra, inancıınızdaki tek dualist görüş de 
yalnız Duzgm ile Evdıl Musa'nın temsil ettiği karakterle 
sınırlı kalmıyor. Bunun kapsan1ı daha da geniş bir alana 
yayılıyor. 

[rneklersek, Dersim inancı'nda Dersimli'lerin 
"Wayıre Mali" dedikleri iyi olan, iyilik yapan bir 
"Hayvanlar Tanrısı" (koyun, keçi, inek vb. küçük- ve 
büyükbaş hayvanlar) var; anıa bir de kötü olan, kötülükte 
bulunan tanrılan daha var hayvanların. 10 Görüldüğü gibi 
bu inançtaki dualist görüşlerin altyüz yıllık, yediyüz yıllık 
olmadığı ortada. Ama Evdıl Musa'nın bu yıllar içinde 
gelip inancınuzda yerini aldığı tartışma götürmez bir 
gerçek. Dersin1li'ler, Dersim inancı'nda kötülüğün ve 
karanlığın başına O'nu getirmişler. Ama neden? 

Bu soruyu yanıtlan1ak için elirnizde ne yazık ki kanıt 
yok, ama birazdan aşağıda vereceğirniz söylencelerden ve 
diğer örneklerden çıkardığınuz sonuç, Dersimli'Ierin 
Evdıl Musa tarafından ağır bir zulüme uğradıklarıdır. 
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Yoksa neden durup dururken Evdıl Musa'yı getirip (sal
gın hastalıklar yayan, insanları baskısına alan ve hiç bir 
kötülükten geri kalmayan) alınlarının tan1 ortasında tek 
bir gözü olan bu kötü melekler ordusunun başına 

Komutan yapsınlar ki? Gördükleri zulüm karşısında 

dayanamayan Dersinıli'ler inançlarındaki kötülük tan
rısının adını değiştirerek, yerine Evdıl Musa'nın adını 
koymuşlardır. Ve bu böyle günümüze kadar sürüp gel
mektedir. 

Bizde, nasıl ki inançsal açıdan güneşe "Meherned" 
(Muharnmet) denmişse, aynı yöntemin Evdıl Musa'nın 
adında da uygulandığını söyliyebiliriz. Kötülük tanrısının 
temsil ettiği karakter, Evdıl Musa'dan önce zaten Dersim 
inancı'nda vardır. Evdıl Musa'yla yalnızca bu karakteri 
temsil eden tanrının adı değişmiştir. 

Zaten ister insanın inancı olsun, isterse kültürü tarihten 
süzülerek günümüze dek ulaşması pek öyle kolay olmıyor. 
Yitirdiği değerleri oluyor, ya da yenilerini kazana kazana 
geliyor. Evdıl Musa'nın da inancınuzın katarına böyle 
katıldığını düşünüyoruz. 

Tabii ki Dersimli'ler Evdıl Musa'ya derin bir inanç 
duyarlar. Ama O'ndan ödleri kopar, irkilirler. Bundan 
dolayı da kimisi çocuklarını sünnet ettirirken O'nu kivre 
olarak kabul eder, kimisi O'nun adına kurban adar ve 
kin1isi de lokmalar dağıtır ki Evdıl Musa onlara bir 
kötülükte bulunmasın. 

Bizde dua ve dileklerde bulunurken de Evdd Musa'ya 
yakarırlar. Askerleriyle onlara saldırmamasını ve kötülük 
etmemesini dilerler. Niyaz pişirdiklerirıde veya kurban 
kestiklerinde bir lokma da Evdıl Musa'nın adına verirler. 
Dua edince derler ki, 

-Evdıl Musa lokması olsun da kötülükleri önlesin! 
-Evdıl Musa Askerleriyle bizi kuşatmasın, bize 

yaklaşmasını 

-Evdıl Musa! Askerlerini bizden uzak tut, bizlere 
kötülük etme! 

İnancın1ızda Evdıl Musa kurbanı yoktur. Ama isteyen 
Evdıl Musa adına da kurban adayabilir. Evdıl Musa 
adına kurban kesrnek isteyenlerin bunu karanlikta 
yapması zorunludur, aydmlıkta olmaz. Çünkü Dersim 
inancı'nda Evdıl Musa'nın Askerleri karanlıkta gezi
nirler de ondan. 

Arada bir Evdıl Musa'nın Askerleri'nden O'nun 
enliderine uymayanlar da çıkıyor. Bazılan da gündüz 
gözüyle gezinen kötü meleklerin aslında "asker kaça
ldarı" olduklarını söylerler. Evdıl Musa'nın emirlerine 
uyman1aları ve karanlık yerirıe aydınlıkta gezinmelirinin 
nedeni de budur. 

Bizde, Evdıl Musa'nın adı anılarak beddua da edilir. 
Birkaç örnek veriyoruz: 

(Evdıl Musa huzurundakileri sakınsın!) 
-Evdıl Musa'nın "Qejeriye"sine7ı çarpılasın! 

-Böğrüne Evdıl Musa'nın "Xiştike"sin çarpsın! 

-Evdıl Musa size öyle dadansın ki neslinizi tüketsin! 
Şin1di de Duzgm ve Duzgm'm Askerleri'yle, Evdıl 

Musa ve Evdıl Musa'nın Askerleri arasında süren kav
gadan bazı örnekler verelim. Bunlar, Kuresli'lerin bize 
aktardığı söylencelerdir ve buraya da bu nedenle alıyoruz. 
Yoksa, Evdıl Musa'nın Dersim inancı'ndaki yeri daim 
çok geniştir. O'nun adının anıldığı dal1a birçok söylence 
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vardır. Bunların hepsini birden burada vererek konu
muzdan uzaklaşmak istemiyoruz. 

1-EVDIL MUSA 
KARANLIGI SİMGELİYOR. 

Biz yukarıda Evdıl Musa'nın karanlığı temsil 
ettiğini ve O'nun Askerlerinin de karanlıkta gezindiği
ni belirtmiştik. Bundan dolayı da Dersim'de Evdıl 

Musa'ya yapılan hizmetlerin hepsini karanlıkta yerine 
getirmekteler, derniştik. 

Henüz Evdıl Musa'yla Duzgın'ın kavgalanndan 
örneklere geçmeden, Evdıl Musa'nın karanlıkla 

bağlantısını işleyen bir söylenceye öncelik vermek 
istiyoruz. 

Verdiğin1iz bu örneği bize Apo Mıstefa anlatıyor: 
"Qırdım'da (l(ırdım) adamın biri sabah saatlerinde, 

yani daha günün ilk yarısıyken evinin önünde bir yılan 
görüyor. Bu sıçrayıp yerden bir taş kapıyar ve bunu yıla
na sa vuruyor. Yılan yaralanı yar, ama kaçıp gözden de 
kayboluyor. 

Gün bitip de akşan1ın karanlığı bastığı zaman, bunun 
evine iki Atlı geliyor. Meğer bu Atılar Evdıl Musa'nın 
Askerleri'ymiş. Bunlar adama diyorlar ki, 

-Sen bugün büyük bir suç işledin! Bundan dolayı biz 
seni götürmeye geldik. Sultan'ırmz (Evdıl Musa) senin 
mahkemeni görecek! 

Atlılar adamı götürür Evdıl Musa'nın huzuruna 
çıkarırlar. Evdıl Musa buna, 

-Bugün sen büyük bir suç işledin! 
diyor. 

Adam düşünüyor, ama suçunu bir türlü anırn

sayanuyor. 
-Ben suç işlemedim! 

diyerek karşılık veriyor. 
Evdıl Musa da ona hatasını anırnsatarak, 
-Peki sen taşiadığın o yılandan ne istedin? 

diyor. 
Buda, 
-Gündüz vaktiydi. Evin1izin önünde beliren o yılandan 

ben çok korktum ve bundan dolayı da kendisine bir taş fır
lattın1. 

diyerek Evdıl Musa'nın sorusunu yanıtlıyor. 
Sultan, Askeleri'ne huyurup diyor ki, 
-Çağırın onu buraya gelsin! 
Gidip haber verirler. Biraz sonra, bizin1kisi bakar ki 

aşağıdan Askerin biri topallanarak geliyor. Adamın taşla
dığı yılan dameğer bu Askermiş. Ve bu, gündüz vakti 
bir yılan donmıda gezinmiş. 

Evdıl Musa diyor ki, 
-Ben size kaç kez gündüz değil gece gezinin dedim. 

Sen, benin1 enilllerime uymayarak gündüz vakti gidip 
gezinmişsin. Bu adamın suçu yok, suçlu olan sen kendin
sin! 

Sultan, adama karışmamaları için Askerleri'ne emir 
verir ve onu götürüp yine evinde serbest bırakırlar. " 

2-EVDIL MUSA ASKERLERİNİ 
TOPLAYARAK DERSİM'E SALDIRIR! 

Bu söylenceyi bize Bava Dewres aktarıyor. Diyor ki, 
"Almeliya Civice köyü, Qırgma Tırku köyünün 
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yakınındadır. Almeliya Civice köyünün arka tarafında bir 
köy var. Buraya Çawusek köyü deniyor, ama Dewa Pile 
de denmektedir. Çawusek, Bızan ve Sengule'nin arka 
tarafına düşüyor. 

Bu Çawusek köyünden bizim bir Dersinui'yi askere 
alırlar, ta Yemen'e götürürler. Ve bu, Yemen'de tam yedi 
yıl askerlik görevi yapar. Bakar ki askerliğin biteceği yok, 
bu da firar eder ve eve gelmek için yola koyulur. 

Gece gündüz demeden yol alır. Artık kaç gün yol 
yürümüşse bilinmiyor, an1a çok acıkmış. Yiyecek ekmek 
bulan1adığından yabanın otlarını yiye yiye yoluna bu 
halde devan1 ediyornmş. Ama bir taraftan da bu çok mu 
çok susamış. Susuzluk bunu perişan etmiş. Böyle aç susuz 
yol aldığı sırada önüne bir (dişi) tilki çıkmış. Bu da (su 
bulma umuduyla) tilkinin ardına takılıp onu izlemiş. 

Tilki önde bu arkada, bunu götüriip bir dağın başına 
çıkarır. Bakar ki dağın arka yüzündeki düzlükte çok 
sayıda çadır kurulu. Bu, çadırları görünce içinden hayli 
sevinir ve kendi aklından Ôşimdi bunlarda su mutlaka 
vardır' diye geçirir. 

Bu, dağın arka yüzünde gördüğü çadıların yanına 

gider. Bir de bakar ki çadırlardaki adamlarm yalmz 
bir tek gözleri bulunuyor, o da alınlarının ortasında. 
Tek gözlü olmalan bir yana, vücutları da insanların

kisine hiç benzemiyor. Bunun ödü kopar ve biraz çekin
ıneye başlar. 

Fakat bunlar adamı görür ve seslenirler, 
-Beni Adem! Çekinme öyle! Nereden geldin sen 

buraya? 
Bu da der ki, 
-Beni askere götürdüler. Ve ben Yemen'de yedi yıl 

askerlik yaptın1. Baktım ki askerliğin biteceği yok, ben de 
kaçtın1. Yolda çok susadığın1dan kendime su arıyordum. 
[nüme bir (dişi) tilki çıktı, onu izlediğimden yolumu şaşır
arak buraya geldin1. 

Çadırdakiler buna, 
-Biz önce seni Kumandan'ımızın yanına götüreceğiz! 

derler. 
Bunların Kumandan'ı da Evdıl Musa'dır. Askerler 

bu adamı alır çadıriann arasından geçe geçe, yeşil bir 
çadırın önüne gelirler. Bu yeşil çadırda Evdıl Musa 
kalmaktaymış. içeriye girip O Sultan'a, 

-Buraya bir beni adem çıkıp gelmiş! 
derler. 

Evdıl Musa bu adan1ı sorguya çeker. Onun verdiği 
yanıtları dinledikten sonra Askerlerine, 

-Buna karışmayın! Götürüp kendisiyle ilgilenin! 
Kendisine hizmet edin, bir şeyi eksik olmasın! 
diye emir verir. 

Dersimli ağlıyarak yere secdeye gelir der ki, 
-Beni menuekete yollayın! Ne olur O Sultana deyin ki 

beni memlekete yollasın! 
Sultan da ona, 
-Acele etme! Vakti zan1anı geldiğinde memleketine 

gideceksen. 
der. 

Bunu çadırdan çıkarırlar. Ve götürüp kendisine bakar
lar. 

Bir zaman bu böyle orada kalır. Sonra bir gün, 
-Askerler toplansın! 
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diye bağırırlar. 

Bizim Dersinıli'ye de haber iletip derler ki, 
-Biz senin memleketine gidiyoruz! Haydi yol hazır

lığını yap, seni de birlikte alacağız! 
Dersimli duyduğu bu habere çok sevinir. 
Evdıl Musa'nın Askerleri getirip buna bir at verirler. 

Bir de bunun başına bir külalı geçirirler. Külah, bunu 
gözlerden gizliyormuş, yani bunu giyince insanlarm 
gözlerine görünmezmiş. 

Askerin sefer yapma haberi çıkmca, bunlarm çoluk 
çocukları arasında feryat ile figan sesleri yükselir. 
Tabii bunlarm da kadmları, anneleri, babaları ve 
çocuklan var. Bunun üzerine Dersimli bunlara, 

-Sizin bu kadınlarınız, bu çocuklarınız niye böyle 
ağlıyorlar? Bir nedeni mi var? 
diye sorar. 

Onlar da derler ki, 
-Sizin memleketinizde bir (haşa!) "Duzo de Qırr" 

(Kel bir Duzgm) var, -Mübarek Duzgm'ı kastediyorlar
Askerimiz oraya varmca, bu, orada Askerimizin 
yansını kınp yok ediyor. Sultan Duzgm bizde Asker 
komuyor, işte bundan ötürü ağlıyorlar. 

Efendimsin benim! Bunun başma külahı geçirir ve 
ata bindirip bizim memlekete getirirler. 

Bu adamı Dewa Pile köyünün yakınına kadar getirir
ler. Yanında, sayılmayacak kadar çok asker varmış. 
Adamı alıp Evdıl Musa'nın yanına götürürler. 

Evdıl Musa buna der ki, 
-Korkma! Biz seni buraya getirdik. Sana birşey olmaz. 

Külalıını burada sakla, öyle eve git. Ama sakın ola ki evde 
bizden söz etmiyesin! İki gün evde kal, üçüncü gün buraya 
gelip külalıını al. Ben Asker gönderecem, atm yollıyacam, 
binip birlikte bizim yanımıza geleceksin! Biz, ondan sonra 
iki-üç gün kalacağız, ardından seni bırakıp memleketimi
ze döneceğiz. 

Evdıl Musa bunu bırakır, Askerini alıp yola devam 
eder. 

Evdıl Musa Askeri'ni alıp gidince, adam, onların 
başma geçirdiği külahı çıkarır ve bunu ormamn içinde 
saklıyarak evine gider. 

Evdekiler bunu görünce çok sevinirler, kimi sevinç 
çığlıklan atar, kimi sevinç gözyaşlan döker, yani ortalık 
iyiden şenlenir. Kolay değil, yaşadığına artık hiç de inan
madıkları bir aile üyesi sapa sağlam çıkıp eve geliyor! 
Bunlar, bir öküz getirip kendisine kurban etmek isterler, 
fakat bu müsade etmez. Der ki, 

-Sakın öküzü kesmeyin! 
Evdekiler de, 
-Neden'? 

diye sorarlar. 
Oda, 
-İki gün evde kaldıktan sonra üçüncü gün bir yolcu

luğa çıkacağım. Eğer dönersem o zaman kurbanımızı 
yaparız! 

Bunun üzerine kurbanı ertelerler. 
Üçüncü günde bu kalkıp orınana gider. Külalıını gizle

diği yerden çıkanp başına geçirir. Evdıl Musa'nın söyle
diği gibi Askerler atıyla birlikte gelirler. Ve bu atma binip 
hep birlikte Ev dil Musa'nın Askerleri 'ne yetişir ler. 
Ondan sonra da hepsi birlikte Gawrinciya Loiu köyü, 
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Pelegoze köyü ve bu yöredeki diğer köylere doğru 
giderler. 

Bu yöredeki köylerde çocuklar çok hastalamrlar. 
Evdıl Musa'nın Askerleri bu köylerdeki çocuklara 
girişip çok sayıda çocuğu öldürüler. 

Askerlerle birlikte bir köye varırlar. Sonra kendi 
aralannda bunlar Askerleri evlere dağıtırlar. Dersimli de 
bazı Askerlerle birlikte bir eve düşer. Düştükleri eve gidip 
yüklüğün üstünde otururlar. Bunlar evdekileri görebiliyor
lar, ama evdekiler bunlan göremiyor. Evdıl Musa'nın 
Askerleri zaten kötü meleklerdir, dolayısıyla isterlerse 
zaten göıiinmeyebiliyorlar. Dersimli'ye gelince, o da başı
na örttüğü k.iilalıın sayesinde görünmüyor. 

Bu evin de küçük bir çocuğu varmış. Yöredeki 
diğer çocuklar gibi bu da çok hastalannuş. Dersimli'yi 
yanına alarak yüklüğün üstünde oturan Askerler 
(kötü melekler) de, ev halkmm uyumasmı bekliyorlar
miŞ ki, onlar uykuya daldıklarmda bunlar kalkıp 
çocuğu mızrak!ıyarak öldürecekler. Çocuk da bu evin 
tek oğluymuş. Babası bir bava çağırtır ve oğlunun tekrar 
sağlığına kavuşması için de bir kurban adan1ak ister. 

Köye bir bava gelir. Çocuğun babası kurbanı keser, 
sonra da bunun evinde cem bağlayıp Hak'ka yakanrlar. 
Cem geç saatiere kadar sürer ve bitince de herkes dağılıp 
evine gider. Adamla Askerler de yüklüğün üzerinde bun
ları izliyorlarmış. Çocuğun anne ve babası da çırayı sön
dürüp yatağa girerler. Yatakta, babasının aklına geldiğin
den kadına der ki, 

-Kadın! Biliyorsun, şu bizim evin böğründe otm·an 
gelin gebe. Sen ona kurban etinden bir Hak lokmasa 
verdin mi vermedin mi'? 

Kadın da üzülerek, 
-Vah!. .. Ben onu unutmuşum! 

diye döğünür. 
Kocası, 

-Evde kurban etinden ne kaldı? 
diye sorar. 

Oda, 
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-Karaciğerden başka hiç et kalmadı. 
der. 

Kadının kocası bunu duyunca, 
-Çabuk ol!. .. 

diye kadını tekrar yataktan kaldırır. 
Kadın çırayı yakar. Ateşi körükler. Sonra karaciğeri 

keser, tuzlar, pişirir ve bir ekmeğin içine koyarak geline 
götürür. Kapıya varır ki gelin henüz uyumarnış. Kapıya 
vuronca gelin kapıyı açar ve kadına der ki, 

-Ah yengeciğim! Hak'~a ayandır ki kapının yolunu 
gözlüye gözlüye bir hal oldum! Bana şimdi bir lokma 
getirirler, yok birazdan sonra getirirler, diye içimden geçi
rip durdum. İnan, ta akşamdan beri kapıya bakıyorum. 
Ondan dolayı da yatmadım. 

Gelin, böyle her şeyi açıkça konuştuktan sonra, bol bol 
dua eder der ki, 

-Cenabı Hak sizin verdiğiniz bu lokmayı kabul 
etsin! Bütün zorlukları ve kötülükleri önlesin! O 
çocuğunuzu huzuruhürmetine bağışlasm! 

Kadın dönüp eve gelir ve gidip yatağına uzanır. 

Kocası, 

-Verdin mi? 
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diye soruyor. 

o da, 
-Evet, verdim döndiim. Gelin de zaten kapıyı göz

lüyom1Uş. Kadıncağız çok da dua etti! 
diye yanıtlıyor. 

Kadınla kocası tam uykuya dalmak üzereyken aniden 
köyün içine atların çıkardığı gürültü, patırtı ve nal ses
leri dalar. Bunlar yataktan sıçrayıp hemen çıra yı yakarlar. 
Bakarlar ki köyde atların hızla yürürken çıkardığı nal 
sesleri ve kişnemeleri duyulmasına rağmen kendileri 
görünmüyorlar. Sonra ortalık bağıran, ağlayan ve 
kaçanlarm ses[eriyle inler. 

Meğer, Duzgm merhamet ederek bunların geline ver
diği lokmayı kabul etmiş. Gelinin dualarını kabul eden 
Duzgın, Askerlerini alarak Evdıl Musa'nın Askerleri'ne 
saldırır. 

O geline verilen lokmadan dolayı Dıızgm'm 

Askerleri imdada yetişir ve EvdRi Musa'mn 
Askerleri'ni kıra kıra kovalayaı·ak Pırde Kotıre denen 
yere getirirler. Tabii Evdıl Musa'nın Askerleri'nden 
geriye yarısı bile kalmamış. Kurban yapan adamın 
oğlunu da böylelikle kurtarırlar. 

Yaaa!. .. [yle çok kınyor ki mübarek Duzgm!. .. Yani 
Evdil Musa'da sağ Asker bırakmıyor! Bunu çok iyi bil
diklerinden, birlikte götürdükleri Çawusek köylü 
Dersimli'ye diyorlar ki, 

-Sizin bir Duzgm'ınız var ya, işte O, bizim 
Askerimizin kökünü getiriyor! Biz çoğumuz buradan 
sağlam gidiyoruz, ama oradan sağ dönmüyoruz. 
Duzgın'm Askeri bizi kırıp bitiriyor! 

Evdıl Musa'mn Askerleri, Duzgın'm Askerleri'ne 
karşı duranuyor, dayanamıyor. Duzgm onları silip 
süpürüyor. 

Evdıl Musa'nın Askerleri öldüklerinde Ôkoseve' 
(Tr. kösevi?) olurlar. Hani ağaç (bir ucundan) yanar da 
kömür olur, (bir ucundan da sağlam kalır) ya, işte ona 
Dersimli'ler Ôkoseve' derler. Dışarıda görülen Ôkose
ve'ler Evdıi Musa'nın Askerleri'nin ölüleridir. 

(Söylenceırıizi bitirirsek), bunlar Pırde Kotıre denen 
yere geldiklerinde, Evdıl Musa bakar ki Askerinin üçte 
biri geriye sağ kalmamış. Ve bunlar, beraber gezdirdikleri 
tutsakları Dersinıli'yi götürüp köyü Çawuısek'de serbest 
bırakır, kendileri de çekip giderler. 

Adam eve gider ve sonra kurbanını yapar." 
Bava Dewres bu söylenceyi bitirdikten sonra konuş

masını şu cümlelerle sürdürdü: 
"Duzgm'm Askerleri olmasaydı Evdıl Musa halkı 

kırar kökünü getirirdi. Duzgm'm Askerleri 'ne ÔDert, 
Keder ve Salgın Düşmanı" da denmesi bundandır. O, 
kötü meleklerin düşrnanıdu-. Evdıl Musa'nın Askerleri 
Duzgm 'dan korktuklarından fazla açılarnıyorlar. 

[nceleri, Evdıl Musa'nın Askerleri her yıl gelirlerdi. 
Çocuklar kızamık çıkardıklannda, biz de ÔEvdıl 
Musa'nın Askerleri gelmiş' derlerdi. Onun için de ÔYa 
cenabı Hak Sen bize merhamet eyle!'; ÔYa Aspare 
Astore Qıri (Kırat'm Süvarisi= Hızır), ya Dert, Keder 
ve Salgın Düşmanı (Duzgın) Sen imdadımıza yetiş!' 
diye dualar ederlerdi." 

Bava Dewres'in hanımı da burada söze girdi: 
"Gewnke köyünde bir bava Hak'ka yakardı ve bu 
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yakarL~ esnasında gaipten konuşarak dedi ki, 
-Ya Hızır! Ya Duzgın! Bir tabur Asker gelip geçti 

buradan, Evdıl Musa'nın taburuydu bu! 
İbabete katılan cemaat da, 
-Ya Hızır! Ya Duzgın! Sen imdadımıza gecikme! 

diye yakarıp yardım dilediler." 

3-DEWRES SILEMAN'LA 
EVDIL MUSA'NIN ASKERLERi. 

QzılbeUi (Kızılbel) Kuresli'lerin söylediklerine 
bakarsanız, Evdıl Musa'nın Askerleri halktan kişileri de 
Kuresli olanlan da aynı düzeyde görmekte ve bir bakış 
açısıyla yaklaşmaktalar. Ama bunlar özellikle de 
Kuresli 'lere zulüm yapmaktalar. Eğer yapabilseler bütün 
Kuresli 'lerin kökünü kurutmak istemekteler. 
Kı.ıresli'lerle Evdıl Musa'nın Askerleri birçok kere 
dövüşmüşler ve her iki taraftan da ölenler olmuş. Yani 
bunlar hiç geçinememlşler. 

Bava Rıza anlatıyor: 
"Salgın hastalık yayan kötü meleklerle insanları bas

kıları altına alan kötü melekler Qmlbel'i işgal eder, çok 
etkili olurlar. Bunlar, Eskere Evdd Musay'dır (Evdıl 
Musa'nın Askerleri). Evdıl Musa, Askerlerini 
Qızıibel'den geri çekmiyor. 

Dewres Silernan kardeşlerine der ki, 
-Kendinize çok dikkat edin! Sakın onlara (kötü 

meleklere) fırsat vermeyesiniz. Nereye giderseniz gidin, 
ama önleminizi alın, eliniz hiç boş olmasın. Tarlada 
çalışacak olursanız, ya da sulamada çalışırsanız küreğinizi 
kendinizden uzaklarda bırakmayın. 
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Dewres Sıleman'ın küçük kardeşinin adı 

ÔMamudxan'mış. Bu, tarlasını sular, küreğini ve belini 
orada bırakıp eve yemele yemeye gelir. 

Bu fırsatı kaçırmak istemeyen (salgına neden olan) 
kötü melekler içeriye dalar ve bunu dört bir yandan 
kuşatırlar. Mamudxan, elindeki tası attığı gibi onlardan 
birini öldüriir. Buna değen tas da dümdüz olur. Asker 
(kötii melekler) çok kalabalık olduğundan, Mamudxan 
kendisini bunların elinden kurtaramaz. V e bunlar da 
Mamudxan'ı öldüriirler. 

Dewres Sıleman'ın kardeşleri bakarlar ki işler kötiiye 
gidiyor, yani Evdıl Musa'nın Askerleri bunlara aman 
vermiyor, bunlar da kalkıp göç ederek Bağıre dağının 
eteklerine gider ve orada çadırlarını kurarlar. 

Dewres Sıleman bırnlara diyor ki, 
-Kardeşlerim! Siz çekip burdan gidin! Ama ben ken

dim her ne olursa olsun burada kalacağım. Benim ateşirn 
yanıp ocağım tütmedikçe, bilin ki adamlar (kötü melekler) 
henüz burada hükümdarlar. Yok, eğer ateşim yanar da 
ocağım tüterse, bilin ki ben kötü melekleri yenmişim artık. 
Siz de o zaman çadırlarınızı söküp Qızılbel'e geri gelirsi
niz. 

Dewres Sıleman, Qmlbel'in çukın kesinline gelir ve 
orada çadırını kurarak kalır. Bu kalrriasına kalır, ama tan
rısından da çok soğur. Yüreği kendisinden hoşnut olmaz. 
Ve uzun bir zaman hiç tanrısına yakarmaz olur. Tanrısına 
der ki, 

-Sen neden yakarnızı bunların eline verdin? Kim 
oluyormuş bunlar? Eğer tanrılık görevini tam yapacaksan 
bunları bizden uzaklaştır! Ne istiyorsun Sen bizden? 
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Işte bu sözlerle tanrısına biraz nazlanır. 
Bir gün, Dewres Sıleman'ın kızı ahırda hayvaniara 

bakıyormuş. Aniden Evdıl Musa'nın Askerieri alııra 

dalar ve hayvanları önlerine kattıkları gibi dağa vururlar. 
Kızcağız bunların ardına takılır. Bunların hayvanları 

kaçırmaktak i amacı, Dewres Sıleman 'ı böy! elikle dağa 
çekerek öldürmektir. 

Kız ile bunlar biribirlerini çok kovalar, kaçar, 
dolaştırırlar ve sonunda artık buluşacaklan vakit, bir de 
bakar ki "Astore Aspare Kimet" (Doruat'm Süvarisi= 
Duzgm) aşağıdan göründü. Atlı (=Duzgm), kılıcını atın 
başında tam kulukların arasına ortalamış ve aşağıdan ışı
klar saçarak geliyor. Bu, atını bunların üzerine sürer ve 
Evdd Musa'nın Askerleri'ni kız ile hayvanlardan ayıra
rak önüne katıp kovalar. Aradan biraz zaman geçince 
çıkıp gelir. Kıza der ki, 

-Kızım, sen beni tanıyor musun'? 
Kız da, 
-Hayır! 

diye yanıtlar. 
Atlı diyor ki, 
-Ben senin babanın ceddi Sultan Dıızgm 'ım. Senin o 

babanın neden kaç gündür ki inadı tutmuş bana hiç yakar 
nuyor'? 

Bu, kollarını sıvayarak yaralarını kıza gösterir ve şun
ları söyler: 

-Bak! Ben bu kollarımı sizi korumak için kalkan 
gibi kullandığımdan ne hale geldiler! Beni koliarımdan 
böyle yaralayan Eskere Evdıl Musay'dır (Evdıl 

Musa'nın Askerleri). Onlar, her defasında size vurmak 
isterken, ben kollarımı önüne atarak darbeyi savuştu
ruyordum. İşte bu yaralar hep oradan kaldı. Yine de 
senin baban mı bana güceniyor'? Git babana de ki, ben 
onları artık töbe ettirdin1. Bundan sonra bir şey olmaz. 
Çadırlarını söküp eve dönsünler. 

Dewres Silernan ateş yakıp duman tütünce kardeşleri 
de eve gelirler." 

4-DEWRES KEKIL İLE 
EVDIL MUSA'NIN ASKERLERi. 

Tabii Qızılbel' de (Qızılbelli Kuresli'ler) yalnız 

Dewres Sıleman'la kardeşleri Evdıl Musa'nm 
Askerleri'yle savaşmamışlar, onlardan sonra da bu olay 
zaman zaman gündeme gelmiştir. Bunlarda da iyiliğin 

ba?ını çeken yine bazen Hızır, bazen Kures ve bazen de 
Duzgm'dır. 

Bava Rıza bize bir örnek daha aktarıyor: 
"Dewres Kekıl, Axveran köyü değirmenine gidip 

kendine un öğütür. Herkes, kendi ununu öğütünce çekip 
gider, O'na sıra geldiğinde değirmende kimsecikler kal
maz. Değirmenci de dışarıdaynuş. 

O zaman da kötü melekler çok mu çokmuş! [yle ki hiç 
kin1se kendini bunların elinden kurtaramanuş. Bunlar, 
peygamber soyundan gelenlere, yani Kuresli'lere de 
çok zıtmış. Nasıl iki düşman biribiriyle savaşır da araları 
olmaz ya, işte bunlarınkisi de öyleymiş. Keke Dewres 
Usıvi73 değirmende yalnız kalınca oturup kendi kendine 
Hak'ka yakarır. Biraz sonra bakar ki (salgın yayan) kötü 
melekler değirmeni kuşatmışlar ve dang dang kapıya vur
maktalar. 
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Dewres Kekıl kendini topariayıp ilahide tanrısına 

yakarır der ki, 

"Gözlerim Senin Mekanma bakıyor7.ı 
Dalım, budağım kesilmiş benim 
Ne olur Atma atlayıp, 
Kekıl'ının in1dadına yetiş bir yol 
(Diyor ki), yakar Kekıl yakar 
Asparo Y axız gelip 
ışık saçsın Kemero Deng'de 
Ceddirn Sultan Duzgm'dır 
kafirlerle cengde!" 

Dare Paçıke'nin karşısında büyük taşlarla belirlenen 
bir yer var. Asparo Y axız, yani Duzgm saçtığıışıkla orayı 
parlatır ve Dewres Kekıl'ın in1dadına yetişir. Evdıl 

Musa'nın Askerleri'ni kovalıyarak darma dağan eder." 

5-SEY QAJİ'YLE 
EVDIL MUSA'NIN ASKERLERi. 

Sey Qa,ji'nin (bir diğer adı da "Dewres Qaji"dir) göz
leri görmüyormuş.7s Bir gün bunu alıp Koma Çhareku 
köyüne götürürler. Sey Qaji, bu köyde cem bağlar, 

Hak'ka yakarır. 
Gecenin kaçı olduğu bilinmiyor, ama henüz cem töre

ni sürmekteymiş ki, Evdıl Musa'nın Askerleri bunlara 
saldırırlar. Bir telaş başlar ve cemaatten sesler yükselir. 
Sey Qaji, yakarır da yakarır, tanrının eteğirıi koyvermez 
ve sonunda Xorte Kuresi'yi (Kures'in Musumu) iriıda
da yetiştirmeyi başarır. Evdıl Musa'nın Askerleri'yle 
Xorte Kuresi savaşırlar. Xorte Kuresi bunları bozguna 
uğratarak dağlara sürer. 

6-DEWRES DIL İLE 
EVDIL MUSA'NIN ASKERLERi. 

Dewres Dıl, Mazra Lolu köyünde cem bağlar. Eliyle 
üç telli curasını çalarken, diliyle de ilahi ezgiyi okuyor. 
Aniden biri içeriye dalar der ki, 

-Köyün içinde beyaz fıstanlı bir kadın geziyor! 
Dewres Dıl, bu kadmm (salgm yayan) kötü bir 

melek, yani Evdıl Musa'nın Askeri olduğunu bilir. 
Beyaz dona da kimse tanımasın diye bürünmüş. 

Bu kötü meleklerden bir kadın da, Hak'ka 
yakanlan yere gelip kapımn arkasma gizlenir. Dewres 
Dıl bunun farkına varır. Bu, Hak'ka yakarırken üstünde 
oturduğu döşeğinden fırlar ki köyün içindekini kovalasın, 
ama kapmm arkasında gizleneni Dewres Dıl'ı omuzun
dan ısırır. Dewres Dıl ikisini de kovalar der ki, 

-Siz öyle sanıyorsunuz ki ben Evdıl Musa'nın 

Askerleri'yle Weriya Kuresi'yi (Kures'in Hurisi) ayrıt 
ederniyecek miyim? 

Yakarışına Weriya Kuresi yetişir ve kötü melekleri 
kovalıyarak köyden uzaklaştırırlar. 

Dewres Dıl, bütün yaşamı boyunca yalnız bir kez 
burada Hak'ka yakarırken döşeğini terketmiş. O, burada 
ceddinin vasiyetine uymanuştır. Dewres Sıleman, bundan 
yaklaşık olarak 400 yıl önce Qızılbel'e gelip yerleşir. 

Qızılbelli Kuresli'lerin atasıdır. O, çocuklarına uzun bir 
vasiyette bulunken şunu da öğütler: 

-Siz Hak'ka yakanrken döşeğinizi asla terketmey-
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in! Ne zaman ki yakarışımzı bitirdiniz, ondan sonra 
döşeğinizden kalkabilirsiniz! 

Dewres Dıl burada hastalanır ve bir hafta yatakla
ra düşer. Nedeni olarak da, kapının ardma saklanarak 
O'nu omuzundan ısıran (salgın yayan) kötü melek 
gösterilir.76 

C-SONUÇ. 
Elimizden geldiği oranda Duzgm'ın Dersim immo'n

daki konumunu gün ışığına çıkarmaya çalıştık. Bu yazının 
içeriğinden Dersim halkının inançsal özelliklerinin, 
Anadolu'daki hiç bir halkın inancıyla kıyaslanamaz 

olduğunu Siz de mutlaka çıkarmışsınızdır. 
Tabii Dersin1 halkının gökten inmediğini de biliyoruz. 

Yani, dünyada hiç bir halkın inancı Dersim inancı'na 
benzemiyor, diye düşünmemeli. Bizce, bu yanlış bir 
düşüncedir. Dünyada yaşıyan halklar biribirleriyle 
giriştikleri ilişkiler oranında hem kültürel, hem de özel 
olarak inançsal alış verişte bulunurlar. 

Burada Kalaş halkının inancını ömekliyerek konuya 
ışık tutmak istiyoruz. 

Kalaş halkı; Pakistan'ın kuzeyinde, Afganistan 
sınırına yakın Hindukuş dağlarında yeriişik bir halktır. 
Kalaş'ların inancı çoktanrılıdır. Bundan dolayı da çevre
sindeki Müslümünlar tarafından Kalaş halkına "Kafir" 
ve yurtlarınada "Kafiristan" deniyor. 

Hemen söylemeliyiz ki, Dersim halkının inancıyla 

Kalaş halkının inancı bir ve aynı değildir, an1a yer yer çok 
büyük benzerlikler içermekteler. [reğin, Kalaş'ların bir 
tanrısı var ki Dersim'in Hmr'ı ve Duzgm'ı gibi "Atlı" 
olarak gündeme geliyor. Bu tanrının adı "Balumain"dir. 
"Balumain" bir bereket tanrısıdır (Alm: Gott der 
Fruchtbarkeit). Tabii bu tanrı "Balumain" çok görkem
li bir atm suvarisidir. 

Kalaş halkının kutsal yerlerinden (ziyaretler) 
bazılarının ardmda "Balumain"in Atı bulunuyor. 
Kalaş'lar, O'nun Atını her nerede görmüşlerse orayı kut
sal yer olarak benimsemişler ve buraları ziyaret ederek 
kurbanlar sunmaktalar. Dersim'de de, ardmda "Astoro 
Qır" denen Hmr'm Bozat'ının bulunduğu sayısız kut
sal yer var. 

Hem Dersim inancı 'nda, hem de Kalaş halkının inan
cında "At"ların çok güçlü bir konumu var. Dersim'de 
yalnız Hızır ve Duzgm Atlı değiller; kutsal yer ve yatır 
tanrıları da Atlıdırlar; ayrıca Evdd Musa ve Evdıl 

Musa'nın Askerleri de Atlıdırlar. Kalaş halkının inancın
da da dal1a Atlı olan birçok tanrı var. 

Nasıl ki Dersim inancı'nda Hızır, her yıl ocak 
ay'mın onüçünden itibaren dört hafta süren bir konu
kluğa çıkıyorsa; Kalaş halkının inancında da 
"Balumain" her ydm aralık ayında birkaç günlük bir 
konukluğa çıkmaktadır. Dersim halkı bu bayramlarına 
"Roce Xızıri" (Hızır Orucu), Kalaş halkı ise "Şomoz" 
demekte. Bu bayramda Kalaş'lar "Balumain"e yakanyor, 
O'nun Atının ayaklarına atılıyor, kurbanlar sunuyor, lok
malar pişiriyor, dua ve dileklerde bulunuyorlar. 

Dersim' de, Kuresli'ler açısından onların okuduğu ila
hiler kutsaldırlar. Bunları okumanın yeri ve zamanı vardır; 
her zaman ve her yerde okunmaz. 

Kalaş halkının da bu yönde bir inancı var. "Şomoz" 
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bayramında "Balumain" konukluğa çıktığında O'na özel 
bir ilahiyle yakarırlar. Bu ilahi ezgi kutsaldır. Bununla 
yalnız "Şomoz"da "Balumain"e yakarmaktalar. 

Yazının akışı içinde değinmiştik. Dersim inancı'nda 
dağkeçisi, geyik vb. doğa hayvanları Duzgm'ın hayvan
larıdır ve bu nedenle kutsaldırlar. Benzer bir inanç da 
Kalaş halkında var. Onlar da dağkeçisini kutsarlar. 
"Balumain"le bağlantılı bir inanışdır bu. 

Kalaş'ların inancı çoktannlı. Kalaş yurdundaki kutsal 
yerlerin de tanrıları var. Nasıl ki Dersim'de kavgalı 

dövüşlü ve kanlı bıçaklı olanlar kutsal yerlerde banşırlar, 
Kalaş halkının da benzer bir geleneği var. 

Kalaş'ların inancında "hayvanlar tanrısı" da var. Bu 
yazının girişinde değindiğin1iz gibi, Dersim inancı'nda 
"hayvanlar tanrısı" da var. Kalaş halkının "hayvanlar 
tanrısı"yla ilgili anlattıkları söylenceler, bizde, Duzgm'ın 
karakışta hayvanları yeşil bitkiyle otardığını anlatan söy
lenceye benzemekteler. (Bu yazıda "Du:ıgm Kures'in 
neyi oluyor?" bölümüne bakın.) 

Ayrıca Kalaş halkının Dersim inancı'ndaki gibi her 
evde ayrı bir "ev ve aile tanrısı" değil, bütün ev ve ailele
ri kapsıyan bir tek "ev ve aile taıımsı" var. Bu (kadın) tan
rının adı da "Ce:ıtag"dır (Alın: Gott der Familie und des 
Hauses). 

Kalaş halkının Dersimli'Iere olan benzerlikleri yalnız 
inançsal alanda değil, sosyal yaşamda sürdürülen bazı 
geleneklerde de kendini gösteriyor. Bir örnek verecek 
olursak, evlenecek Kalaş çiftierin biribirierine yedi 
göbek uzak olması zorunluğu, evlilikte aranan en önem
li koşuldur. Yani da yı oğlu, amca kızı vb. evliliklere 
müsade edilmiyor. 

Dersim'de de müsahip olan ve kivrelik kuran aile
lerden evlenecek olanlarm biribirlerinden en az yedi 
göbek uzak olmaları koşulu aranmaktadır. Bize öyle 
geliyor ki, Dersimli'lerin kısmen de olsa yitirdikleri bu 
gelenekleri (Dersim' de akraba evliliklerine dikkat çekmek 
istiyoruz.) inançsal nedenlere (kivrelik, müsahiplik) 
dayandırılarak daha da yaşatılıyor. Çünkü Türkçe veya 
Kürtçe konuşan Alevi'lerde evlenecek olanlarda, eğer 

kivrelik veya müsalüplik bağları varsa yedi göbek koşulu 
ileri süriilmüyor. 

Dersim inancı'yla benzerlikler yalnız Kalaş halkının 
inancıyla sınırlı değil. Yine (bu Hindukuş bölgesinde), 
"Güney Kafiristan"da bir başka halkın inancında da 
"Mara" (Hint'teki inançlar sözkonusu olduğunda hiç de 
yabancısı olmadığınuz bir ad) diye adlandırdıkları tanrıları 
bir kuş (cinsinin ne olduğu konusunda yeterli açıklama 
yok) donunda onların imdadına yetişiyor. Tabii Dersim 
inancı'nda da Duzgm'ın, kimi vakit "Heliyo Çhal" 
dedikleri bir karta! donunda Dersimli'nin imdadına 
yetiştiğini unutmamak gerekir.77 

Dersim nere, Hindulmş nere? Ve üstelik Dersim 
inancı'nın bu bölgedeki inançlara yakınlığını yalnız 
Kalaş halkı inancında görmüyoruz. Hindukuş'ta yerleşik 
daha birçok halkın inancında Dersim inancı 'ndan motif
ler görebiliyoruz. Hatta bunu Hindistan' da da görmek 
mümkün. [rneğin, Atlı tanrı motiflerinin modern sanatla 
yapılmış birçok heykeli var Hindistan'da. Konuyla ilgili 
kitaplarda resimleri çok bunların. 

Bu bölümün ba~ında da belirttiğimiz gibi, Dersim 
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Inancı'yla Kalaş halkının inancı bir ve aynı değil; tabii 
bizim amacımız bunlan kıyaslamak da değil. Bu, kendi 
başına çok geniş bir konu olduğu gibi, zaten bu incele
menin kapsamında olmıyan ayrı bir konu olduğunu da 
buruda yine belirtmek istiyoruz. Ama bu iki inancın 
yakınlığını yukarıda verdiğimiz örneklerde görmek müm
kün. Biz bunu kendi açımızdan çok ilginç bulduk. 

Bu yakınlık neden? Bu soruyu mutlaka yanıtlamak 
gerekiyor. [yleyse buna eğilrnek ve nedenini araştırmak 
lazım. Biz, Kalaş halkını örnek göstererek okuyucunun 
dikkatini bu bölgeye çekmek istedik. 

Tabii ilgimizi çeken yalnız bu bölgenin inançları değil, 
aynı zamanda dilleridir de. [rneğin, bu bölgede konuşulan 
dillerden birinin adı "Dameli"dir. Yine bir diğer dilin adı 
da "Dumaki"dir. Bunlar Dersim diline, yani Zazacaya 
yakın olmıyabilirler (biliyoruz ki değiller), ama bunların 
adları yakın. Bilindiği gibi Dersiın diline verilen bir diğer 
ad da "D&mıli"dir. Acaba bu dillerin yukarıdaki adlarla 
anılmasında yalmz milli öğeler mi etkin oldu, yoksa 
inanem lımıda belirleyici işlevi oldu mu? 

Dersim inancı'nın kökleri çok derinlerde. Dersim'i ve 
Dersimli'leri aşan bir zemine yayılıyor. Dersim inancı 
denince, uydurulan iki keramete duyulan inanç akla gel
memeli. Sistemi olan bir inançtır bu. Ve Dersim'de bu 
neyse, Hindukuş'da da odur. 

Zerdüştlüğün Dersim inancı'nı aşın ölçüde etkile
diğini söyliyemeyiz. Kişi, kendi inancını dalıa yakından 
tanırsa bunu dalıa kolay saptayabilir, diye düşünüyoruz. 
Kürt milliyetçileri Dersim inancı'nı Zerdüştlüğe bağla
dılar, Dersim inancı'nın Zerdüştlülc'ten doğduğunu ve 
değişik bir adla da olsa bugün Zerdüştlüğü yaşattığını 
ileri sürdüler. Onlar, bu görüşleriyle inancıımza çok ağır 
zararlar verdiler. Ve bu görüşlerin etkisi henüz kınlmadı. 
Aydınlarmuz ve gençlerimiz dalıa bu görüşlerin etkisin
den kurtulamadılar. 

Tabii Dersim halkının Alevi olduğu biliniyor. 
Dersirnli'ler Hızn·, Kures, Duzgm ve dalıa kendilerine 
özgü nice inançlan varsa bugün Aleviliğe yansıtmaktalar. 

Anadolu hem halklar, hem inançlar ve hem de kültür
ler açısından çok renkli bir zenginliğe sahip. Onun bu zen
ginliği kaçınılmaz olarale Aleviliğe de yansıyor. Herkesin 
kendi yarattığı değerlerden Aleviliğe az veya çok katkısı 
var. Ve tabii bunlar da Aleviliğin zenginliğine zenginlik, 
renklerine renk katıyor. İşte Duzgm da Dersim inancı 'n
dan Alevmğe yansıyan böyle bir renkdir. 

Dersirnli'lerin inançlarından dolayı yazgıları da yine 
birazcık Kalaş halkının yazgısına benzediğini görüyoruz. 
Nasıl ki çevresindeki Müslümünlar tarafından onlara 
"Kafir" deniyorsa, Dersim halkına da çevresindeki bazı 
Müsliimünlar tarafından aynı anlamda "Kızılbaş" 

deniyor. Ayrıca bunlar açısından Dersim, Anadolu 
Alevilerinin "Kafiristan"ı olarak da görülüyor. Ve bun
ların anlayışında "Kızılbaş" tanımı (haşa) "kafir" 
anlamında benimseniyor. Bu anlayışlarından dolayı da 
bazı yobazlar Kızılbaşlarm ellerinden ne yiyorlar, ne de 
içiyorlar. 

Tabii bu "Kızılbaş" sözcüğü yalnız Dersim halkı için 
kullanılmıyor. Bu, konuştukları dile bakmaksızın Anadolu 
Alevilirinin hepsine birden "kafir" anlamında sözkonusu 
çevrelerce söyleniyor. Aslında Anadolu Alevilerini biri-
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birlerinden ayırmak da sanıldığı kadar kolay değil. Bu 
konuda titiz davranan Dersiın halkı, inancı, tüm diğer 

özelliklerinden dalıa ileride tutmaktadır. Bilindiği gibi 
ister Türkçe konuşsunlar isterse Kürtçe, ister Zazaca 
konuşsunlar isterse Arapça, Alevilerin Anadolu'~a kurdu
kları dostluğun kökleri tarihin yüzyıllara varan derirıliğine 
iniyor. Bize düşen görev bu dostluğu korumak, sürdürmek 
ve daha da ileriye götürmek olmalıdır. Hem Alevilik, hem 
de tüm insaniıle yalnız bizden bunu beklemiyor, ayrıca 
Anadolu halklarının kardeşliği ve birliği de bunu gerekti
riyor. 

Zazaca'dan Türkçe'ye çeviren: M. COMERD 

•ilk kez PİR, Sayı 6, Yitiqate Dersimi de DUZGIN (Zazaca=Za), 
Munzır COMERD, adıyla çıkan yazının burada Türkçe çevirisini ver
iyoruz. 
2Dersimli'lerin Alevilik öncesi inançları için kullanılan bu "Dersim 
İnan cı" tanımını biz kendimizden üretmedik. Dersim li 'ler kendi 
inançlarını dilleriyle (Zazaca) "Yitiqate Dersimi" ya da "Yitiqate 
Kırmanciye'' diye adlandırma1.'1alar. Biz, burada yalnız bu tanımın 

Türkçesini vermeye çalışıyonız. 
ıpiR, Sayı S, Dersim inancı'nda KURES (Türkçe=Tr.), Munzır 
COMERD. 
PİR, Sayı 4, Yitiqate Dersimi de KURES (Za.), Munzır COMERD. 
•Kures'le ilgili daha geniş bilgi için bkz. PİR, Sayı S (Tr.) ve PİR, Sayı 
4 (Za.), (a.g.y.). 
5Ev ve Aile Tanrısı hakkında daha geniş bilgi için bkz. 
Ware, Sayı 9, Dersim inancı'nda Ev ve Aile Taıırısı(Tr.), Munzır 
COMERD ve yine aynı sayıda "Yitiqate Dersimi de W A YIRE 
ÇEİ"(Za) adlı yazı. 
•Hayvanlar Tanrısı hakkında daha geniş bilgi için bkz. 
Ware, Sayı 10, Dersim inancı'nda HAYVANLAR TANRISI(Tr), 
Munzır COMERD ve aynı sayıda "Yitiqate Dersimi de WA YIRE 
MALİ"(Za). 
7Zazaca "bımbarek" sözcüğünün Türkçede bilinen karşılığı "mübarek" 
veya "kutlu" sözcükleridir. Kürtçede deki karşılığı ise "piroz"dur. 
Dersim İnan cı 'nda, açıklamaya çalıştığımız bu anlamının dışında aynca 
Dıızgm' a da verilen ad ve ünvaniardan biri olarak da kullanılıyor. 
'"Kemer" Zazaca bir sözcüktür. Bele takılan "kemer"le ilişkisi yoktur. 
"Kemer"in Türkçedeki anlamı "kaya"dır. Kürtçede ise "kaya"ya 
"zinar" denmektedir. Fakat burada kutsal bir yer adı olarak kullanılıyor. 
Yer adlannın ne anlama geldiği açıklanabilir, ama bir başka dile çevirisi 
olmaz. Burası Dersim'deki kutsal yerveyatırların b:ışı ve başkanıdır. 
Dersim'in tanrılarından Duzgın'ın bilinen resmi mekfuudır. Nazimiye 
ilçesine yakındır. Bu kutsal yere "Kemer" denmesinin yanında en yay
gın olarak "Kemere Duzgıni" denmektedir, fakat "Kemeri\ Sultan 
Duzgıni" ve "Kemere Bımlıareld" olarak da ünlüdür. Daha geniş bilgi 
için bu yazının ilgili bölümüne bakınız. 
•"Bava", Dersimli'lerin Alevi din adamlarına, yani "dede"lere verdikle
ri addır. "Dede" sözcüğü son yıllarda Türkçenin yaygınlaşmasıyla bu dili 
öğrenen Dersimli'ler tarafından kullanılmaya başlandı. 
10"Aspare A~1ore Kimeti", Duzgın'a verilen sayısız ad ve ünvaniarın en 
tanınanlanndan biri. Türkçede "Do mat'ın Süvarisi" anlamına gelir. 
ıı"Asparo Yaxız" Duzgın'ın adlarından. Türkçe "Yağız Suvari" 
anlamın dadır. 

""Wayır"ın Dersim dilinde iki anlamı var. Bir, "sahip" demektir. İkinci 
anlamı ise, inançsal açıdan Türkçedeki "Tanrı" sözcüğüne karşılık kul
lanılır. "Tanrı"mn Dersim dilindeki karşılığı "Heq" ve "Wayır"dır. 
Dersimli 'ler bu iki sözcüğü Hızır, Kures, Duzgın, ev ve aile tanrısı, 
hayvanlar tanrısı ve daha nice kutsal yer ve yatır tanrıları için kul
lanırlar. "Heq" ve "Wayır" dışında Dersim dilinde (Zazaca) "Tanrı" 
anlamına gelebilecek bir tek sözcük bile yoktur. "Allah", "Tanrı", 
"Hüda", "Hode", "Xode", "Homa" gibi sözcüklerin ne Dersim İnan
cı'yla ne de Dersim diliyle uzaktan yakından hiç bir ilgisi yoktur. 
nBava Rıza(6S)(199S), Kuresli'lerin Qajiyu kolundan. Qırdını'a 

(Kırdım) bağlı Garşiye mezrasından Dewres Hesene Deri'nin tornu
dur. Şimdi Erzincana yakın bir köyde kalmaktadır. 
••"Kemer"i açıkladığımız 8 nolu dip nota bkz. 
15"Aspar", Dersim inancı'nda tanrıların büyük bir çoğunluğu atlı olarak 
gündeme geldiklerinden, yine "atlı" anlamında tannlara verilen bir 
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ünvandır. 

ı•Apo İsmail emeklidir, Almanya'da kalmaktadır, Çayırlı'nın bir 
köyündendir. 
ı1B u adı biz verdik. 
ısBERHEM, İsveç, Sayı ll- !2, Dı Beyite Davut Sulari, Munzır 
COMERD, Bıra Ali vano, s.9l(Za.). 
19Bava Usen(55)(1995), Kuresli olup Qızılbel'den (Kızılbel) Dewres 
Memede Warway'in tomu. Şimdi Konya'ya bağlı bir köyde kalmakta
dır. 

20BERHEM, Ankaıa, Sayı 3, Taye Çeküye Kılmi, Munzır COMERD, 
s.36(Za.). 
zıBava Hesene Kolu (Hasan Eroğlu) Kuresli'ydi. Yaşı 70'in üstünde 
ve kalbinden rahatsızdı. 18. Ol, !996'da Hızır Orucu'nun perşembe 
günü Avusturya 'nın başkenti Viyana' dayken kalp krizine yakalandı. 
Kurtularnayarak Hak'ka yürüdü. Erzincan'a götürülerek köyii Kani 
Efendi Çiftliği 'nde toprağa verildi. 
22BERHEM, Ankara, Sayı 6-7, Bava Hesene Kolu Venga Heqi Dano, 
Munzır COMERD, s.9l(Za), Türkçesi: Mustafa DÜZGÜN. 
23"Kinıet", Türkçe atlar için kullanılan "doru" renginin Zazaca 
karşılığıdır. Zazacada da bu "kimet" rengi Türkçe "doru" da olduğu gibi 
yainızca atlar için kullanılır. Tabii Dersim inancı 'nda "Kim et" 
Duzgın 'ın atma verilen en ünlü addır. 
"'Piye Bıra Dergi(65)(1996), Almanya'da çalışıp emekli olmuş bir 
DersirniL 
"BERHEM, Ankara, Sayı !, Yitiqate Kırmaucu de Venga Heqi 
Dayeııe, Munzır COMERD, Derleyen: Bıra DERG(Za.). 
26BERHEM, İsveç, Sayı 7, Urze Sı lo Soılıro, Okuyıın: Alaverdi, 
Derleyen: Hawar Tomecengi, s.44(Za.). 
27Pülümür'e bağlı bir köydür Taseniye. Türkçede adı "Gökçekonak"dır. 
ısTürkçe "Baba Mansur" olarak bilinirler. Dersim dilinde "Bamasur" 
adıyla anılan bir Alevi Ocağı'dır. 
29"Muxındiye"nin şimdiki adı "Darıkent"tir. Mazgirt'e bağlı bir nalıiy
ııdir. 

\':lO"Jele", Duzgın'la bağlantılı Dersim'in en kutsal yerlerinden biridir. 
''"Zargovit", Duzgın'ın resmi mekiinı "Kemeri! Duzgmi"ye yakın 

,"Ji!le" gibi Dersim 'in en kutsal mekanlarından sayılabilecek bir ziyaret
tir. Duzgın'ın karakışın tam ortasında ağaç ve bitkiyeşerttiği söylence

'ierde anlatılır. Dersim'in tanrılarından Duzgın, Hızır ve Kures'i temsil 
eden Weriya Kuresi ve Masume Kuresi'nin çok sık görüldükleri bir 

'Ztanrılar durağıdır burası. 
,t'\''Pırdo Sur"un şimdiki adı "Kırmızı Köprü"dür. Taseniye köyünün 
bulunduğu yöredir. 
JJ"Qırdım" (Kırdım) birçok mezraden oluşan Pülümür'e bağlı bir köy
dUr. 
34Apo Mıstefa şimdi Bursa- Kestel'de kalmaktadır. 
"HEVİ, Paris, Hejmar ı, Folklore Kurdi ebe zara ve dımılki, Zılfi 
(Za.). Buraya aldığımız kesitin Türkçe çevirisini biz yaptık. 
l<iBERHEM, Ankara, Sayı 6-7(a.g.y.). Türkçesi: Mustafa DÜZGÜN(Biz 
bir-iki değişiklik yaptık). 
"llERHEM, İsveç, Sayı IO(a.g.y.)(Za.). 
ısBiz, Dersim inancı'nda Cennet ile Cehennem'in konumunu ayrı bir 
incelemeyle ele aldık. Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. PİR, Sayı 6, 
Dersim inancı'nda CENNET'LE CEHENNEM YOKTUR, Munzır 
COMERD (Tü.) 1 PİR, Sayı 5, Yitiqate Dersim de CENET 'BE 
CENEME ÇİNO, Munzır COMERD (Za.). 
39"Kunıandan"la kastadilen Duzgın'dır. 
•o"Sa Heyder" (Sayder), çok yaygın Dersinıli erkek adlarındandır. "Sa" 
Dersim dili Zazacada "Şah" sözcüğü için kullanılıyor. Dersim 'in 
geleneksel erkek adları arasında "Hünldir" ve "Bektaş" hiç bulunmaz
ken, buna karşılık "Sa" (Şah) ile başlayan adiar bir hayli çoktur. 
Dersim 'de "Sa" ile başlayan "Sa Heyder"den başka "Sa verdi" (Sa
verdi), "Sayican" (Sa-yi can), "Sa Usıv", "Sa İsmail" (Sasmail), "Sa 
Usen" gibi sayısız erkek adları yanında "Sa Senem", "Sa Xanım" ve 
"Sayicane" (Sa-yi cane) gibi birçok kadın adı da vardır. Davut 
Sulari'nin "ceddim" dediği "Sa Heyder"e gelirsek, bu, kimilerine göre 
Kures'in ve kimilerince de Duzgın 'ın adlarıdan biridir. Daha geniş bil
giyi bu yazının "Duzgııı Ku res'in Neyi Oluyor" bölümünde bulabilirsi
niz. 
41Bava Rıza Qızılbel kökenli Kuresli'lerdendir. O'nun "kardeşler'1e 
kastettiği, bundan tahminen 400 yıl önce Qızılbel'e gelip yerleşen ilk 
Kuresli'lerdir Bunlar dört kardeştir. Adları; Dewres Sıleman, Dewres 
Usıv, Dewres Qemer ve Dewres Mamudxan 'dır. Bu ulu insanlar tanrı
sallığıa ulaşarak Kemere Duzgıııi'de yerini almışlardır. 
•ı Dersim' deki her bir kutsal yer ve ya tır için çok sayıda öykü ve keramet 
anlatılır. Biz, burada bunları tek tek aklararak konumuzu aşmak iste-

illttWT 11 
miyoruz. V e zaten bu konuda daha geniş bilgiyi Dersim' in kutsal yer ve 
ya tır tannları 'yla ilgili incelemede okuyucuya sunma yı düşünüyoruz. 
Yalnız, Menter e köyü ve çevresindeki kutsal yer veyatırlar hakkında şu 
notu düşmeden de edemiyeceğiz: Bunların ikisi ağaç, ikisi göl, altısı 

yatır, biri bir kayadan doğan pınar ve biri de yerden kaynayarak doğan 
bir kaynaktır. 
"Burada adı geçen kutsal yer ve yatırların biri pınar, biri yılan donuna 
giren bir değnek (erkan değneği olarak da kullanılan), ikisi ağaçlarını yıl
anlarla çekerek yaptıkları ev kalıntıları ve biri de yatırdır. 
"HftVİ, Paris, Hejmar ı (a.g.y.). 
"Burada adı geçen kutsal yer ve ya tırlar da dağ, göl, ev, değnek, 
kayalarda ve ta.~!ardaki at ayağı izleri, Hızır'ın görüldüğü ve her an orada 
hazır olduğuna inanılan mekiinlar ve de Bamasurlu'ların ceddlerinden 
bir zattın binip yürüttüğü bir duvar kalıntısıdır. 
<6BERHEM, !sveç, Sayı 10, Şaire Dersimi Dava Sey Qaji, M. DUZ
GIN. 
41Burada adı geçenler de yine yatır, göl, ev, dağ, değnek, duvar ve 
Hızır'ın hazır ve nazır olduğu mekiinlardır. 
"BERHEM, İsveç, Sayı 10 (a.g.y.). 
<9Bava Sayder (Sa Heyder) (76) (1995), Mazra Dewresi adıyla bilinen 
mezradan Bava Eylas'ın oğlu, Dewres Murteza'nın tomudur. Şimdi 
Erzincan 'ın içinde kalmaktadır. 
soBERHEM, Ankara, Sayı 1 (a.g.y.). 
""Perde", Dersimli hava'ların Dersim diliyle Hak 'ka yakardıklarında üç 
telli curayla çaldıkları ezgiye, melodiye verdikleri addır. Curayı kendi
leri şelpeyle çalar ve bizzat kendileri ilahiyi o kurlar. Dersim' de birçok 
hava'nın yine kendi adıyla anılan birçok "perde" si biliniyor. Biz, yalnız 
Qızılbel köyünde yirminin üstünde "perde" saptadık. Dersim'de cemler 
bu "perde"lerle yürtitültirdü ve bugün çok sık olmasa da daha 
yürütülüyor. Dersim cemlerinin en önemli ayrıcalığı yalnız Dersim 
dilinde ilalıilerin okunınası değildir. Ayı zamanda bu ilabilerin melodile 
ri, yani curayla çalınan ezgileri de Dersim damgalı olmalarıdır. 
s2BERHEM, Ankara, Sayı 3 (a.g.y.). 
sıBERHEM, İsveç, Sayı 10 (a.g.y.). 
''"'Bağıre", Dersim dilinde dişi! bir addır. Ayrıca bu dağ Dersim mitolo
jisinde bir kadındır. Buna rağmen adı Türkçe "Bağırpaşa" olarak 
değiştirilmiştir. 

ss"Roneni", Dersim' in çok sevilen ve çok yayguı olan geleneksel yemek
lerirıdendir. Taze ekmek pişirilirken yapılır. Sac üstünde pişen yufka 
ekmekten bir veya birkaç tane sıcak sıcak alarak bir tasın içine indirirler. 
Sonra bu ekmeğin arasına taze tereyağı koyar ve kenarlarından tasın 
içine doğru katlarlar. Bir taraftan tereyağı ekmeğin sıcağında yavaş yavaş 
erirken, diğer taraftan da bu ekmeği bir kaşık veya başka bir araçla ince 
ince doğrarlar. Ekmekle tereyağını güzelce karıştırdıktan sonra oturup 
sıcak sıcak yerler. 
s•Bava Sayder (Sa Heyder) burada ceddi Dewres Sıleman 'ı anmaktadır. 
Dewres Sıleman'ın yatırı Qızılbel'dedir. Bava Sayder de Qızılbelli 
Kuresli'lerle aynı kökenden gelmektedir. 
s7''Mezela Sıpiye" Qırdım'da bir yatır. Burada yatan zatın "Kbaloli" 
olduğu söylenir. "Klıaloli"ne Hızır ikrar vermiş, konuk olmuştur. Hatta 
O öldüğünde "Mezela Sıpiye" denen bu 1.-utsal yere gömülmesini de yine 
Hızır belirlemiştir. "Klıaloli" Kuresli değil, Kılauşia kabilesinden halk
tan biridir. 
ss"Aspare Serre Qosani", burada Hızır'a verilen ünvaniardan biri ola
rak geçiyor. Türkçe "Qosan Dağının Athsı" anlamına geliyor. Qosan 
dağı (Koşan) Dersim 'in kutsal dağlarındandır, çünkü Hızır'ın mekiin 
seçtiği ve sık sık görüldüğü bir yerdir. Bağıre dağına yakındır. Dersim 
inancı'nda "Aspar" (Atlı) olan tek tanrı yalnız Hızır değildir. Duzgıu 
da Atlıdır, kutsal yer ve yatır tanrıları da Atlıdırlar. İlahiele "Aspar" 
sözcüğü geçti mi, bununla hangi lanrının kastedildiğini somut olarak sap
tamak gerekiyor. 
s•BERHEM, Ankara, Sayı 1 (a.g.y.). 
60BERHEM, İsveç, Sayı 10 (a.g.y.). 
•ıHesen Efendiye Baskoye, 1973 yılmda Hak'ka yürümüş Kuresli 
Ocağı 'ndan tinlü bir Dersimli din adamıdır. 
•ZSey Memed(74)(1995), Aliye Abbasi gilden Dewres Klıali'nin oğlu
dur. Dewa Kuresu olarak bilinen köyden gelip Alnıeliya Dere 
Balabanu köyüne yerleşirler. Şimdi de Erzincan'ın içinde kalmaktadır. 
63BERHEM, Ankara, Sayı 6-7 (a.g.y.), Türkçesi: Mustafa Düzgün. 
<>•Torııe Dewres Dıli Bava Heseıı(65) (1995), Dewres Usen'in oğlu, 
Qızılbelli Kuresli'lerden, Erzincan'a yakın bir köyde kalmaktadır. 
65Hayvan gübresinin ahırda üst üste yığılmış olması; karakış da olsa 
hayvanların yem sorununun olmadğına, iyi beslendiklerine işarettir. 
66Kures; "Weriya Kuresi"(Kures'in Hurisi) ve "Masume Kuresi" 
(Kures'in Masum u) adındaki iki melekle temsil edilen bir Dersim 
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tanrısıdır. Daha geniş bilgi için bkz. PİR, Sayı 5, (a.g.y.). "Kureso 
Kurr" ise; "Kurr" lakabıyla anılan ve "Kures" adındaki tanrı şem
siyesinin altında bulumınlardan biri olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca, 

Dersim dilinde ''Kurr"; küçük ve yuvarlak olan kulakları tanımlamak 
için ];:ullanılan bir sözcüktür. [rneğin, kulakları küçük ve yuvarlak olan 
koyuna "miya kurre" deniyor. 
ti7Duzgm 'ın amcasından u tanması ve sonuçta O 'ndan kaçmasının nedeni, 
"Kureso Kurr" diyerek O'nu adı ve lakabıyla anmasıdır. "Kures'' 
addır, ''Kurr''sa lakap. "Kureso Kurr" ise "küçük ve yuvarlak kulaklı 
Kures" anlamındadır. Dersim kültüründe yaşça küçük olanların, yaşça 
büyük olanlan adlarıyla anınası saygısızlık olarak görülür; hele hele bir 
de küçük büyüğü lakabıyla anarsa, bu o durumda saygızlığı da aşarak 
küfür alırrak algılanır. Bu söylencede de, Dıızgm'ın amcasından kaç
masına neden ohın bu "lıata''sını bilmesinden kaynaklanıyor. 

Dersiınli'lerin ilişkilerinde hala canlılığını koruyan bu anlayış; kökü tari
hin binlerce yıllık derinliklerine inen ve dildin dile, kuşaktan kuşağa 
ak-tarılarak bize dek gelen Duzgın 'ın bu ünlü "Zargovıt'te hayvan otar
ma•· söylencesine, günümüzde işte böyle yıınsıyor. 
"'Birçok yaşlı Dersinıli sözkonusu olduğunda bir "Kureso Pil" (Büyük 
Kures), bir de "Kureso Qıc'' (Küçük Kures) olduğwm söylerler. Ve hatta 
''Kiıal Ferat" adındaki zatın "Kuroso Qıc" yani "Küçük Kures" döne
minde yaşadığını aktaran Areyli kabilesinden yaşlılarla tanıştık. Bu da 
gösteriyor ki "Kures" adı a1Lında birçok kişi bulunmııktadır. Aynı kural 
"Duzgın" adı için de geçerlidir. 
mBu konuda dalıa geniş bilgi için bkz. Ware, Sayı 10, Yitiqate Dersimi 
de WA YIRE MALİ, Munzır COMEliD (Za.) ve yine W are'nin aynı 
sayısında Dersim inancı'nda HAYVANLAR TANRISI, Munzır 

.9lmor 11 

COMERD (Tü.). 
·mDersinı inancı 'nda hayvanlar tanrısı hakkında daha geniş bilgi için 
bkz. Ware, Sayı 10 (a.g.y.). 
""Qejeriye'', Evdıl Musa'nın emrindeki dişi bir kötülük meleği olduğu 
söylenmektedir. Ve bu kimi çarparsa, o, aniden hastalanıp ölmektedir. 
n"Xiştike", Evdıl Musa'nın veya O'nun Askerlerinin göze görünmeyen 
mızrağıdır. O 'nun mızrağıyla vurduğu insan veya hayvan olabiliyor. 
Kime atarsa, o, ani bir hastalıkla öliiyor. Zaten "Xiştike" aynı zamanda 
ölümcül bir hayvan hastalığının da aciıdır Dersim' de. 
1ıDewres Kekıl burada değişik bir adla anılıyor. Babasının adı Dewres 
Usıv olduğundım "Keld! Dewres U sı vi" (Dewres U sıv 'ın K ekı! 'ı) diye de 
tarunıyor. 

7·1Burada kastedilen Duzgın ve O'nun resmi mekanı Kemer' dir. 
"Burada adı geçen Sey Qaji, Dersim'in ünlü halk şairlerinden Sey Qaji 
değildir. Halk şairi Sey Qaji'yle isim benzerliği yanında bir de O'nun 
gibi görme özürlü olması raslantıdır. Tabii bu arada her ikisinin de bava 
olduklarını (biri Sey Sabunlu, diğeri Kuresli ocağından) ııkıldan çıkar
mamak lazım. Ama burada andığımız Sey Qaji'nin, parantez içlııde 

belirttiğimiz gibi, bir diğer adı da Dewres Qaji 'dir. Qızılbelli 

Kuresli ']erin kökeninden gelmediL Dewres M ıstefa 'nın, oğlu, Dewres 
Hesene Deri'nin kardeşi ve Dewres Dıl'ın amcasıdır. 
7'Dewres Dıl'ın yaşamı ve inancı uğruna çabası hakkında daha geniş 
bilgi için bkz. BERHEM, Ankara, Sayı 3, Perda Dewres Dıli, Munzır 
COMERD (Za.). 
nKarl Jettmar u. a., Die Religioııen des Hindukusclı, Verlag W. 
Kohlhammer. 

Özetilkle Avrupa'nın beli ül<e- ınyor. l11Sanh<, farklı bir ve ültüıü tamyor, tamyacac 
lerinde Dersim sorununa ili§kin Avrupa'da yürütülen bu çalışnalar sonucun da dilimizin ve kül-
yapılan çalı§malarda epeyce türümüzün kom§U halkiann dil ve kültürleriyle olan farklıhklanm 

mesafe alındığına tanık oluyoruz. §imdi daha iyi anlıyoruz. 
e Dersimli'lerin dili, taıihi ve dini Daha önceleri Der'Sim dilini Kürtce'nin bir lehçesi olarak görüyor-

inana hakkında yapılan çalı§ma duk Bir Küri ile yanyana geldigimizde birbirimizi anlayamadıgımız 
S ve aı·a§tırınalar sonucunda, bir için Türkçe konli§mak zorunda kalıyordu]<, bunun nedenleri Üzerin-

çok konunun aydınlandığını, bu de dÜ§ündügümüzde çözüm bulamıyorduk, zorluk çekiyorduk. 
konular hakkında epeyce bir Halkımız kendi dilinde kendisini dil ve kültür· açısındaıı koın§U 

bilgilenmenin oldugunu, yine halk-lardan ayınyordu. Kendi diline 1Cırrnancki (ZazakiY, Kürtlerin 
Hüsnü Aydın burada yürütülen çalı§malann diline de 'Kırdski', kendiıli 1Cırrnanc', Kürileri de 1Cırdas' olarak 

Dersimli'lileıi etkilediğiıli, bütürı tanımhyordu. Ancak bu faı-khlık hiç bir zaman teorik bakımdan 
Dersimli aydınlaıın, kendi sorun- formüle edilerek yazıya dökülmeıııi§ti. Aydınlanınız bunu ve 

lanyla i~ilenmek zorunda kaldıklaıını görmekteyiz. Dersim Aleviliginin içlnde ta§ıdığı kültüıüı:i Küıi kültüründen 
Özellikle dil ve kültür konuswıda yapılan ara§tırmalarda Önemli farklı olduğunu nedenleri ile birlikte bir çok yönden oriaya çıkaı-
bilgilerin elde edildigini, bu nedenle Dersimiiierin kendi dilleri ve dılaı· ve bwıun forınülasyonwıu yaptılar. 

kültürleri yönündeki çalışnalan dikkatle izlediklerini de göıüyoruz. Bu çalı§malar sürdükçe, kitlelerin bu yöndeki bilinci de aıiacak 

Dil, ](ültür· ve kimlik konulannın açıklığa kavu§tmulması husu- Bu dü§Ünceler· Dersimli'lerin ya.:ıadığı her yerde kendisine yer· bula-
sunda yaym yapan yayın organlaıı vaı·. Vakıl1ar ve cemaatler caktır. 
kuıuluyor. Çok çt§İtli etkinlikler· yapılıyor. Bu çalı§malaı· Deı'Simli İ§te ymt dı§ında yapılan bu çalı§ınalardan Dersimli'leıin faı·klı bir 
kitleleri etkiliyor. Hareket geli§Crek kitlesellC§iyor. taıihe, farklı bir dile ve kültür·e sahip olduklanm kanıtlaııyla öğı·e-
Bu çalı§malar ağırlıkla ywi clr§ında yürütülüyor. Türkiye ve nıyoruz. 
Deı·sim de bu yöndeki çah§ınalann çok insam etkilemedigini Küıileri ve Deı·simlileri Türkiye devletinden ve rejiınindeıı kuıiaı-

biliyoruz. Bunun nedenleri vaı·. Türkiye'deki baskı rejiminin ba§ka mak, bu hakiann demokratik bir oriamda Türk halkıyla yan yana 
dilleri ve kültür·leri yok saymak ve yok etmek yönürıdeki sistemli ya.'l'lınalaını saglaınak içln yapılınası ve izleııınesi gerekerı yol 
politikası bunun önürıde büyük bir engel. önümüzdeki süreçte taıiı§ılacaktır. Bwıu ba.:ıarınak kolay olmaya-
8a§ka dilleri ve kültürleri yok sayan devlet, bunlaıın bilince çık- caktır. Özellik-le biz Deı·siınlileı· açısından sorını oldukça kaı-
ınarnası için elinden geleni yapıyor. Bu yönde çalı§ına yapanlıı ına§ıktır. Çünkü biz varlığı kabul edilerı bir halk degiliz. Ama 
erıgelliyor. biliyoruzki biz kendi özgürlügümüz içln çalı§ınazsak, özgürlük bize 
Avrupa'daki aydınlanınız, Avıupa'daki seı·bestlik ortaınından ya- gökterı inıneyecektir. 
rarlanaı·ak bu konudaki çah§ınalaıını daha rahat yürütebiliyorlar. T.C. i§galinin kınlması, topraklanınızın, dilimizin, kültürümüzün ve 
Bunlaıın yürüttügü çah§ınalar mutlaka ki Dersim ve Türliye'de dini inançlanmızın özgürlC§tirilmesi için ilk tohumlar atılını§tır. 
yil§ilyan in-sanlaıımıza da ula.~ıyor, ulil§ilcaktır. Bir halkın tarihini Önümüzdeki süreç, bu tohuınun filizlenip büyümesini ber·aberinde 
bilince çıkarmak, bir halkın dilini yazıya dökmek, bizi gurmlan- getirecektir. 
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Özgür Pulur 

Herkes söylediğini sahiplenmek koşuluyla fikirlerini 
açıkça beyan etme özgürlüğüne sahiptir. Bunu, gerici
sinden ilericisine, burjuvaziden proletere, devrin1cisin
den karşı-devrimcisine kadar her kesimden insan, lafta 
da olsa kabul etmektedir. Ne var ki, teoride tartışmasız 
kabul edilen bu genel doğru, ,şartların özel durumu" 
nedeniyle bir çok kez pratikte rafa kaldırılmış ve de 
kaldırılıyor. Fikirlerini beyan edenler, egemen olan 
resmi düşünce sahipleri tarafından fiziki olarak ortadan 
kaldırıldılar. Demek ki dilden çıkan her şeyin temel 
alınarak değerlendirilmesi; elin yaptıklarinı hesaba kat
madan kendi başına ele alınması, bizi yanlış tavır alışla
ra götürür. 

Baskı ve şiddete başvuranların kullandıkları 

ortak jargonlar vardır: ,Parti, hükümet, devlet düş
manı", ,komplocu", ,dış destekli provakatör, ajan", 
,kışkırtıcı", ,bölücü" vb ... Böylesi bir ortamda açık ki 
bilimsel tartışma, bilin1 verilerinin sağlıklı olarak ele 
alınmasının koşulları yoktur. Temel hak ve özgürlükle
rin savunulmasının, bu yönde kamu oyunun yaratılarak 
tavır alışın yolları bu ve benzeri iddialarla kapatılmaya 
çalışılır. Ulu orta sarfedilen bu tip sorumsuzca atıf1ar, 
iddialar eleştiri özgürlüğü adına yapılamaz, yapılma
malıdır. 

Her yeni dönemde yeni fikirler yaygın olan, 
'kabul' görmüş egemen görüşlerle çatışırlar. Bu 
doğaldır. Çünkü resmiyete karşı, misyonerliğe karşı bir 
baş kaldırış söz konusudur. Fakat unutulmaması 

gereken bir şey var ki, o da: egemenlerin baş vurdukları 
akıl almaz davranışlar halklara, özgürlüğe, bilime, 
uygarlığa, kısacası insanlığa hiç bir şey kazandırma
dığıdır. 

Öyleyse ,tariliten alınacak dersler var" derken, 
samimi ve ciddi olmak; aynı hata ve uygulamalara düş
ınemek durumundayız. Özgürlük kavramının tüm duru
luğunu, güzelliğiili sonuna kadar korumamız; onu 
sahıplenmemiz gerekiyor. 

Bugün özgürlük mücahidi kesilen bir çok 
,aydın"ın ne yazık ki, tarihten ders almadığı 

anlaşılıyor. Bunlar ön yargıların veya içinde bulundu
kları örgütlerin ideolojik hapishanesinden ,dışarıları" 
yorumluyorlar. Anlaşılan bunlar ya kendileriyle barışık 
değildirler ya da birilerine yamanmanın verdiği haz 
yanında yaptıklarından hoşnut gözükmektedirler. 

Özgür Politika gazetesinde çıkan yazılarından 
tanıdığım Dersimli hemşerinüz Haydar Işık' da görebil
diğinüz kadarıyla bu yönde bir psikolojik ruh hali ser
gilemektedir. Bu nedenle onun bir kaç yazısını ele ala
rak bazı değerlendirmelerde bulunmayı gerekli görmek
teyiz. 

14 Kasım 1995 tarihli Özgür Politika (ÖP) 
Gazetesindeki bir yazısında, tahrif edilmiş kavramlar, 
ön yargılar diz boyu. Bu yazının 2. bölümü 21 Kasım 

1995 tariliinde yine aynı gazetede yayınlandı. 
H. Işık ,Zazaca konuşan 60-70 yaşmdaki 

yaşlllara kimin dilini konuştuğunu bir soralım 

bakalm1. Yanıt: <zone ma zone kırmancuno' (bizim 
dilimiz Kürtlerin dilidir)" (14.11.95-ÖP) diye yaz
maktadır. Bu alıntıdaki ,Kırmanc" kavramı Türkçeye 
bir çok yerde olduğu gibi ,Kürt" diye tercüme edil
mektedir. Bilerek veya bilmeyerek yapılan bu çeviri 
hatası (tahrifat), yazısının ikinci bölümünde de 
(21.1 1.95-ÖP) yine takrarlanmaktadır. Haydar, Dersim 
yöresinden şu ağıtı alır, , ... Axzoniqo vvasayia, lernın 

na cı m ız dumano. Sare Kırman cu qırkerdo ... " 
(21.11.95-ÖP). Bu ağıtta Kırmanc kelimesinin geçtiği 
mısrayı ,Kürt milleti kat/ediliyor" diye Türkçeye 
çevirir. Bunu bilinçli yaptığını, devanundaki yorumun
da yaptığı demogojiden anlaşılıyor. Bizim Haydar 
soruyor, ,peki ağıt niye Zaza halkım ya da ... Zaza 
ulusunu kmp geçimzedi (geçirdi olacak? -b n) 
demiyor. Hani bu zazacılann çı.kardığt. dergide 
Dersim halkı Zaza olarak gösteriliyor". 
,Kırmancu kelimesinin Kürt lıalkl anlamına geldiği

ni de biliyorum". ( agy.) Bitmedi bilgeliğini sür
dürüyor bizim Haydar: ,Eğer Dersim halkı gerçekten 
Kiirt değil de ayrı bir halktan olsaydı, diyelim Zaza 
halkı olsaydı bu ağıt K iirt dermiydi?a.( agy.) Haydar 
Işık burada, Zaza halkını Kürtlerden tamamen ayrı bir 
halk olarak gösterdiğinin bilincinde midir acaba? 
Çünkü ona göre ,Kırınanc" kelimesi Dersimlilerin Zaza 
halkı olmadığını, tersine Kürt" olduklarını göstemlek
tedir! 

Bu söylediklerinde acaba samimi mi Haydar? 
Burada bilerek demogoji yapılarak sorumsuzca tahrifat
lar yapılmaktadır. 

Bakın bir başka yazısında Haydar bu söyledik
lerini nasıl tekzip ediyor: ,Bir çok kavram henüz 
Zazaca'ya (Kırmanci) girmediği... ıçın güçlükler 
var." ,Bazı arkadaşlar kendilerini Za::;aca (Kırmanci) 
ile ifade edememenin ezikliğini, ben de dahil, 
duyuyoruz." (23.7.1996 ÖP) 

Hani Haydar yukarıda Kumane kelimesini 
,Kürt" diye tercüme ederek bunu Türkçe'ye ,Zaza" 
olarak tercüme edenlere verip veriştiriyordun! 

,Kırınanc" teriminin ,Zaza" olmadığını iddia ediyor
dun! Bu makalende ise Zaza/Kırınanc kavramlarını 

aynı anlamda bizzat sen kullanıyorsun. 
Görüldüğü gibi, ne yazık ki Haydar Işık ne 

söylediğinin farkında değildir. Dünyası farklı ikilemier
le dolu bir ruhsal yapı arzetmektedir o. Bu belirleme
mizde haksız olmadığnnızı Haydar' dan alınan bir çok 
alıntıda rahatlıkla görebiliriz. 

Bizim Haydar gibi bir çok ,Kırmanc aydını", 
kendini ıanımlarken bir belirsizlik içindedir. Çünkü bir 
kere onlar, kendi ana dillerinde kendilerini etnik olarak 
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tanımlayan kavramların bilincinde değildirler. Ya da 
bilerek bunları görmemezliicten 
Zaza kavramı ge1;mediğine 
kalıyor: KUrt! 
kavrammın içeriği, kendi 
alınmadığıdır. Ya da bunun 

şey neden bu ,Kırmanc" 
etnilc açıdan ele 

Dersimliler nezdinde ne 
anlama geldiği açık iken, neden tahrif 
Bunun nedenini sanırım. 

Bir kere Deı-sim ağılı11da veya 60' lık 
yanıtmda geçen Dersimlilerin ken-· 
dilerini eınik olarak tamn'.larken kendilerine veyc. hal
kına verdikleri etnik bir adlandı.rmadır. 

da 
d~..::rken, I(ürdere 
etnik hir aynmı ifade eder. 
da~ 

k lan 
uygun olarak ele 
hlr icadı sayıp 

vardır. 

, Alman dilinde 
aynı Ermeniler 

Türk dilinde Ermeniler 

eınik kavramla ifade 
Ennenilere ısrarla "siz 

deme cüretini 
Ahmıniamı kendi 

dile ,Dcutsch" dediklerini biliyoruz. Bu dile Türkler 
,Almanca", İngilizler , İtalyanlar da 
de hiç~ alakası olmadan ,Tedesco" derler. 
lyanca'da Alman dili ve ülkesi farklı kavramlarla ifade 
ediliyor. Dil söz konusu olduğunda ,Tedesco" denilıne
sine rağmen, ülke yani Aimanya sözkonusu olduğunda 
,Germania" denilmektedir. Görlilc1üğU gibi dört ayrı 

dilde dört ayrı kavram söz konusudur. Hiç bir 
kalkıp Almanlara sizin diliniz ,Deutsch" 
,German"dır komikliğine düşınediği gibi, Almanc;.ı 

konuşan bir İtalyan 'da, Almanca konuşurken sp re
che Tedesco" (hen Tedesco konuşuyorum) diyemez. 
Aynı İtalyan şahıs, İtalyanca konuştuğu zaman 
,Tedesco" kavramını kullanabilir ama, aynı kavramı 

Almanca konuşurken kullanması doğru olmaz. 
Bizim Haydar'ı.n çıkınazı işte buradadır. O 

kendi ana diliyle konuşurken kendisine 

konuşar; birine kulak 
Zazacıi konuşuyor" der. 

hir anneye: 

,.Kürt" kavramını 
söz-

demek Tlirkler'in KUrtler' e yaptıklan gibi 
bir de o ,küfür" ediyor. Sakm Haydar'ın annesi bir 
'Türk olmasın! !.. Kendilerini 
,Kım1anc", Kürtleri diye, halkımızın da sesine 
kulak vererek adlandıran insan larmuz 'aydın larımız' 

vb. atıflarla az: töhmet altına alınmadılar. 
.,.Bunlar TUrk devletinin ağzıyla konuşuyorhır" diyen 
bir çok ,Kırmanc-Zaza aydını" nı az: görmedik. Haydar 
lşık biraz daha işe 'yumuşak' girerek şöyle diyor: , Bu 
Kuro sözcüğünü bir kaç kendini bilrnez kullansa 
bile, bunların nesli can çekişiyor." (aynı yerde) 'Bu 
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kendLrıi bilmezler'in arasında Haydar'm annesının ve 
kardeşlerinin de yer aldığını biı- paragraf sonra (bak. 
yukandaki alıntı) hemen unuı.uveriyor bizim Ha,;rdar! 

Burada geçen ,Kuro" sözcüğü bir kere böyle 
yazılmaz. Artc yazılsa bile Türkçedeki gibi okunmaz. 
Bunun bilinmesi gerek. Bu sözcük Tiirkçede 'küfür' 
anlamında kullanılsa bile Kınnaneki de böyle olma
dığını, \ersine bir halkı adlandndığmı yukarda söyledik. 
Örneğin insanlarımız J(ürl radyosunu dinlernek isterler
Jcen ,Raduna Khurru radyosunu açalım) 

Yine A. Menderes zamanmda Ovacık 
ovasını sulaınak için bir kanal var. Bu 

o r>J.ralar Diyarbakır civarından Kürt 
Bu yüzden Ovacık civarında bu 

harka veya kanala hala ,,-\lna I<hurnı'" 

oluruz. 

gılı oL 
ulustan 
lerine 

Kürr 
misin 
kim'? 

burada adı geçen 
;_ın lasnında an !an1ai' bir 

hile korkar!ar. Bu ruh 
eli kimin cebindc 
ZazaCilar. Aleviler FS. 

demektedir. 
Desene işin zor Haydar! Etrafın t~epe-çevre 

durumda. Kmıddanmana imbm 

Purlamen to sn'', Ulusal 
J(urtuluş Mücadelesi". MED TV", ,Welate Ivfe gazete
si" diyerek bu korkulu dünyasından bir nebze de olsa 
uzaklaşabiliyor ı 

Yanlış anlaşılmasm: Yukandaki söz konusu 
kuruluş ve gazetelere burada bir eleştiri söz konusu 
değildir. Buradaki konumuz zaten bu da değildir. 

Burada söz konusu olan, kendine güven duygusu eksik 
olan birinin davranış biçimine bir örnek vermektir. 

Tartışmaları sağlıklı yola sokmanın yolu, kor
kulardan kendimizi arındırn1aktan geçer. Kendi kendi-
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mizi gülünç duruma düşüm1ek istemiyorsak, sağ duyu
muzia hareket ederek, kişiliğL:nizi ön plana çıkararak, 
kafalarımızdaki ve kalemlerimizdeki kalepçeleri kır

malıyız. Kimsenin. halklan karşı karşıya getirmesine 
izin vennemeiiyiz. İnanırım ,evvet öyleee" diyecektir 
bizim Haydar! ,İşte ben de bunu söyliyorum" diyecek

Haydar, ,,Aristo" mantığınla bir kere hes-

Gerçekle, aslen Türk oları biri, Kürt cemaatin-
de neden kendi , reddetsin. Bu red etr(ley

olsun. Dahası insaııcla..n 

neden bu ısrarla istensin ... kendisini Kiirt 
değilde, 

likmen ,bölücü" 
l.en aynı kmıahilsin ... Ne zanıan halklar kendile
rini inkar ederek Hhammdan kurıu!abilir-
ler'? Bunu en 
Y d larelir bu 
bardunanı altındadırlar. Kürtler' in en sıra.d::ın insani 

olarak İnk3rcılık, 
ve kaldııddL Demek ki 

tarihsel 
al mmama!ıdıc. 

Bizim 

kio Kun<zanci 

unutuhıcak kadaı hafife 

daha bir çok 
rahat/ı

" demek-

anianıtısı nedeı1 bir 

konuşarak 

gören varsa beri 
ve Zazaca konuşan 

anlaşamıyorlar. Onlar biri
birlerini anlamak Türkçe veya bir dili kull
anmak zorundu kalıyorlar. Bu, ,iyi Kürtçe konuşan biri 

du·. 

mantığının ters yüz edilmiş 

bağdaşmayan kuru-sıkı bir iddia-

duhu .iı mal hat" Kürtçe cümlesini 
annesi ne kadar iyi Kınnancki-Zazaca 

biiirse bilsin, bunu anlayamaz. Hadi Haydar oğludur, 
bu anladı diyelim. Bu ,duhu" nedir, bu ,hat" 
nedir, buradaki ,,jı" ve ,mal" nedir? Zazaca'da hat, yan, 
taraf ya da kenar anlamındadır. Fakat buradaki ,geldi" 
anlamına hiç gelmez. Çünkü geldi'nin karşılığı bizde 
,ama" dır. ,duhu" kelimesi ise hiç yoktur ve burada 
,dün" anlamındadır. Zazaca'da ,dün" ün karşılığı ise 
,vızer/vijer"dır. Mal kelimesinin 
Kınnancki/Zazaki' deki anlamı hayvan sürüsü (koyun
keçi-sığır hepsi) demektir ki buradaki Kürtçe anlamla 
hiç alakah değildir. Çünkü ,mal" kelin1esinin anlamı 
Kürtçe'de ,ev" dir ve bu ,jı" ile birlikte olursa ,evden" 
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anlamına gelir. 
,Heyder duhu jı mal hat" Kürtçe cümlesi, ,Heyder 
vızer çe ra ama" olarak Kırmancki-Zazaki'de yazılır 
ve bu cümlenin Türkçesi ,Haydar dün evden geldi" dir. 
Görüldüğü gibi bu iki cümleyi aniayıp anlamamak iyi 
dil bilip bilmemekle alakah değildir. Ya da bir başka 
örnek: ,Mm lı zozane ş ir vexwar". Bunun Kırmancki
Zazaca karşılığı ,Mı ware dı sıt sımıt". Şimdi bu iki 
cümleyi yanyana getirelin1: Kürtce: ,Mm h zozane şir 
vexwar=. Zazaca: ,Mı wan dı sıt sımıt". Anlayana 
aşkolsun! Bizim Haydar anladığını söylemektedir. Bu 
işin sırrını bize de söyler misin allah aşkına? Yoksa 
keran1et sahibi misin? Böylesi keramet sahibi birinin 
dünyada herhalde anlamadığı dil olmasa gerek! 
Oysa buradaki sesler veya sözcükler tamamen ayrıdır
lar: Mesela buradaki ,şir , sözcüğünü anladık diyelin1. 
Çünkü bu sözcük Zazaca'da da vardır. Fakat hatırlat
mak gerekir ki bu üç harflikısa sözcük Zazaca'da tama
men ayrı bir anlama gelmektedir ki, o da ,samusak" 
demektir. Yani yukarıda örnek olarak verilen Kürtçe 
cümledeki ,şir" ,süt" sözcüğü herhangi bir Zazaca 
çeviri de ,sarmısak" olarak çevirilir ki bu da cümleyi 
anlamsız kılar. Demek ki sözcük dağarcığımızı zorlaya
rak veya seslerin benzerliği nedeniyle yorum yaparak 
anlamaya çalışsak bile, oldukça farklı ve de hatalı 

sonuçlara varabiliriz. Çünkü süt ve sarınısak bu diller
de iki farklı kavram olup iki farklı anlama gel~r. Ya da 
,vexwar" sesini ele alalım. Zazaca' da bu kelimenin 
sonundaki ,xwar" sesine yakın bir ses var: ,werd". 
Fakat bu da ,yedi" anlamına gelmektedir ki, buradaki 
,içti" anlamına hiç gelmemektedir. 

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi 
Zazaca ve Kürtçe konuşan insanlar ,rahatlıkla biribiri
ni" anlamıyorlar. Bunun tersi iddialar tabanı olmayan, 
sırf politik ön yargının dayatması sonucu ortaya atılan 
kuru ve bir o kadar da halk gerçekliğine dayanmayan 
zorlama iddialar olmaktan öteye gidememektedir. Oysa 
iddia başka bir şey, gerçeklik bir başka seydir. Bunları 
biribine karıştırman1ak gerekir. En azından bir ,aydın" 
sorumluluğu bunu gerektirir. ,Ben söylerim, öyleyse 
doğrudur" mantığının inandırıcılığı ise olamaz zaten. 

Haydar Işık, Kım1ancki/Zazaki'de de olan şu 
Kürtçe sesleri lütfen bize tercüme etmeye çalıssın. Sev, 
şir, ri, jan, mal, çe, pe, sar, sal, şin, kurık, hermi, 
gurçık... inanıyorum ki Haydar da dahil, 
Kırrnancki/Zazaki konuşan biri, bunları Zazaca'daki 
anlamları itibari ile tercüme edecektir. Fakat öylesi bir 
tercüme başından sona yanlış olur. Çünkü bu Kürtçe 
sözcükler, Kırrnancki/Zazaki de tamamen ayrı anlamla
ra gelmektedir. Şimdi bu sözcüklerin iki dilde yazım 
biçimlerine ve bu dillerdeki Türkçe karşılıkianna 

bakalım: 

Günlük hayatta sık sık kullandığımız şu Kürtçe 
kelimeleri bize, dili ,iyi konuşanlar" Zazaca'ya tercü
me etsinler: çiya, çelek, bırçi, ti, xwang, ter, gı.md, 
berx, kar, rovi, hiv, mezm, sto, derew, zırav, bi, 
brin, das, pıxerig, vexwarm, gotm, kırm ... 

Ya da şu Kırmancki/Zazaki kelimeleri 
Kürtçe'ye tercüme etsinler: ko, manga, vesan, tesan, 
wae, mırd, dewı, verek, bızek, lüye, asmı, gırs, vde, 
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zun, bari, via, khul, vaştiriye, locım, sımıtem, 

vatem, kerdem ... 
Okuyucu, yukarıda iki ayrı dilde, Kürtçe ve 

Kırmancki/Zazaki olarak yazılmış kelimelerin Türkçe 
anlan1larının aslında aynı olduğunu farketti mi acaba? 
Buna evet demek mümkün mü? Doğal olarak Hayır! 
Çünkü bir kere, yorum yapma imkanı bile vermeyecek 
ölçüde yazım bıçin1leri biribirinden taman1en ayrıdır. 

İkinci olarak bu haliyle her iki dildeki kelimeleri tercü
me edecek veya aniayabilecek kerameti gösterebilen 
insanoğlu yok maalesef dünyamızda. 

O zaman okuyucuyu fazla merakta bırakma
dan, yukarıdaki Kürtçe ve Zazaca kelimelerin sırasıylan 
Türkçe karşılıklarını verelim: dağ, inek, aç, susuz, kız 
kardeş, tok, köy, kuzu, oğlak, tilki, ay, büyük, boyun, 
yalan, ince, dul, yara, orak, baca, içmek, söy I emek, 
yapmak ... 

Devam ediyoruz. 
23.7.96 ÖP. da ,Kültür Devrimi" adlı makale

sinde Haydar Işık şunları söylemektedir: ,.Genelde 
Kültür, özelde ise Zazaca' da bir devrim yapmak 
zorunlu "dur. Haydar bunun nasıl bir ,devrim" olduğu
nu ise, bedirtmekten açıkça kaçınmaktadır. Fakat 
görüldüğü kadarıyla bu ,devrim" pekte hayırlı bir 
devrime benzememektedir! O, bu devrimle 
Kırmancki/Zazaki'yi ,Kürtçe" içinde eritme çabası 

içindedir. Bu gizli isteği şu satırlarda bulabiliriz: 
,.K urmanci /zer Kürd' ün konuşabileceği, görüşlerini 

ifade edebileceği bir dil olarak yaygınlaştırılmalıdır. 
Kermanşalz' tan Sevaz' a, Dersim' den Musul' a kadar 
Kurmanci'yle anlaşma olanak dahilinde olmalı" (ag. 

Kürtçe Türkçe Zazaca Türkçe 

çe iyi çe ev 
gurçık böbrek qurçık cimcik 
hem1i armut hermi omuz(lar) 
jan san cı jian dil 
kurık çorap kurık tay 
mal ev mal hayvan sürüsü 
pe ay ale pe arka 
ri sak al ri yüz 
sal yıl salı yassı taş 

sar soğuk sar yabancı 

sev elma se w e gece 
şin mavi şin yas 
ş ir süt ş ir sarımsak 

Makale). Bunun nasıl olanak dahiline sokulacağınırı 
yollarını ise Haydar şimdiden bulmuş bile! ,Bir çok 
toplantılarda dile Kürtçe zorunluluğu getiriliyor. 
Aydınlar Birliği, Öğretmenler Birliği toplantılarında 
ortak dil Kürtçe'dir. Doğrusu bunun böyle olması 
oldukça sevindiricidir". (Aynı makale) 

Şimdi anladınız mı Haydar'ın ,Zazaca'da 
devrin1 yapmanın" altında hangi niyet taşıdığını. Hem 
bu çelişki nasıl açıklanır: Bir yanda ,Zazaca (Kırmanci) 
ile" kendini ,ifade edernemenin ezikliğini" duyacaksın, 
diğer yanda ,Bir çok toplantıda Kürtçe konuşma zorun-
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W are 
luluğunu oldukça sevindirici" bulacaksın! Inanıyorum 
ki, Haydar Işık'ta her iki duygu da vardır. Fakat ne 
yapacağını, hangi duygusunu ön plana alacağını bile
miyor. Kısacası o, iki ruh halini bir anda yaşıyor. Her 
haliyle bir kimlik ve kişilik bunalımını yaşıyor. Ben 
Haydar'a (kendisi nasıl aniarsa anlasın) şunu dostça 
söylemek istiyorum: Anadilinde (Zazaca-Kırmancki) 

ısrar etmen; bu dil ile kendini ifade etmen bir tek çıkar 
yoldur senin için. Bu hem senin en doğal hakkındır da. 
Senin kendini ,anadilinde ifade etmenin" ortanunı orta
dan kaldıran mantık ,sevindirici" değil, oldukça üzücü 
bir durumdur. Üstelik tehlikelidir de ... Bu mantığa karşı 
bir aydın sorumluluğu ile karşı koyman gerekir. 

Haydar Işık bu makalesinin devamında ,Diğer 
telıçelere gelince onlar Kürt lıalktmn zenginliğidir. 

Kültür devrimi bu Zelıçelerin gereğince zenginleşme

sine yardım edecektir". demektedir. 
Aynı ifade biçimleri sürekli olarak başkaları 

tarafından da söylenmektedir. Fakat çoğu kez bu söyle
nenlerin pratikteki yansımalarının teorideki gibi olumlu 
olmadıklarını görüyoruz. Hatta teoride söylenenlerin de 
ciddi ve tutarlı olmadıklarını söyliyebiliriz. H. Işık 

örneği burada buna kanıttır. Bir yanda ,lehçeleri zen
ginlik" olarak görüp bunların ,gereğince zenginleşme
sine yardım" etmekten dem vuracaksın, diğer yandan 
pratikte insanları ,bir çok toplantıda" bu ,lehçeler" ile 
kendilerini ifade etmekten men edeceksin! Bu anlaşılır 
şey değil. Bunun tutarlı yanı nerede? .. 

Aynı ikircikli tutum ve tutarsızlık bakın H. 
Işık'ın bir başka makalesinde nasıl tekrarlanmakatadır: 

,Bu arkadaşlar: 'ZAZACA, Kürtlerin bir 
lehçesi değil!' diyorlar . ... ve en çok da Sürgünde 
Kürdistan Parlamentosu' nun Kurmanci telıçesini 

ortak konuşm.a dili ilan ettiğini, bu nedenle 
Zazaca' mn ihmal edildiğini yayıp duruyor/ar ... Oysa 
parlamentomuz Kürtlerin lehçelerini, Kürt lıalkımn 

zenginliği olarak görmektedir. Kim hangi lelıçede 

düşüncelerini daha iyi if"ade edebiliyorsa, o lehçede 
konuşup yazma özgürlüğüne sahiptir." (14.1 1.95-ÖP) 

Özellikle son cümlelerdeki anlayışa bakılırsa 
H. Işık haklıdır. Gel gör ki o, bu ,duyarlılığı" her 
zaman göstermemektedir. Aynı cümlelerin çok değil, 
bir kaç cümle sonrası görüşünü değiştirmek zorunda 
kalıyor. Zorunda dedik çünkü, ,Kürdistan 
Parlamentosu" yukarıdaki kararı aldığına göre H. Işık 
hizaya gelmek durumundadır! Bakın mahzun bir biçim
de bu hizaya gelişini nasıl açıklıyor: , Eğer 
Parlamentomuz KURMANCİ'yi resmi lehçe olarak 
kabul eden bir kararı almışsa, bunu ben bil-
miyorum, ama şüphesiz ... parlamento Kürt lıalkıntn 

çtkamıa karar vermiştir ... Kürtlerin bir ortak lehçe-
lerinin (ortak lehçeler nasıl oluyorsa-bn) olması 

şüphesiz iyi olur". ( 14.1 1. 95-ÖP) 
Görüldüğü gibi H. Işık neyi, nasıl savunacağını 

bilememektedir. Yüreğinin buruk olduğu izlenimi 
sezinlenebiliyor. Fakat emir (karar) Kürdistan 
Parlamentosu gibi 'büyük' bir yerden geldiğine göre H. 
Işık'ın yapacağı bir şey yok!. Çaresiz bu en1re uymak 
zorunda!. .. 

Burada iki şeyi oldukça açık bir şekilde göre-
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biliyoruz: Birincisi, ,diğer lehçelerin" adım adım asi
mile edilebileceği yönünde bir çabanın varlığı. İkincisi, 
,birlik, beraberlik", ,bölünme" vb. fobileri ile insan
ların korkutularak yavaş yavaş bu asimilasyonun 
,gerekliliğine" inandmimaya çalışıldığı... Her iki 
eğilin1 de tehlikeli sonuçlan beraberinde getirir ki, her 
insanın, hele hele ,aydınlar"ın daha bir uyanık olması 
gerekir. Nitekim benzer söylemiere ilişkin demagojiler, 
Türk egemen sınıHan tarafından da yıllardır ısrarla 

yapılmaktadır. Görüldüğü kadarıyla ,Resmi Dil" 
mantığı T.C. den aynen kopye edilmektedir. ,Birlik, 
bereberlik" veya ,bölünme"ye karşı çıkartılan ve de 
dayatılan acı reçeteler ne Türkiye ne de Türkiye 
Kürdistan'ındaki halklar mozaiğine uygunluk arzet
miyor. Uygunluk ne kelime, bünyeyi her geçen gün 
daha da sonuna yaklaştırıyor, öldürüyor. 

Her şeyden önce bu ,bölünme" fobisinden 
kurtarmalıyız kendimizi. Daha doğrusu bölünmenin ne 
ifade edip etmediğini bilince çıkarmalıyız. Değişik dil 
ve kültürlerin var olduğu bir toprak parçasında ,bölün
meme" adına ,resmi ve tek dil" dayatılırsa, 

bölücülüğün en büyüğü yapılmış olur. T.C. örneğinde 
görüldüğü gibi ,resmi dil", ,bölücülük" gibi kavramlar, 
değişik dil ve kültürler üzerinde baskı ve zulüm araçları 
olarak kullanılmıştır. Farklı zenginlilclerin ,farklılığı" 
resmiyelin ayrılmaz parçası olarak dayatılmış; bu 
kavramlar, değişik halkiara karşı, düzen ideolojisinin 
saldırı silahlan olarak kullanılmıştır. 

SONUÇ YERİNE 
İsviçre örneği çok somuttur: Bu ülkede 

,bölücülük", resmi ve tek dil dayatmanın ta kendisidir. 
Bir başka değişle yukandaki paronoya hükümlüsü 
mantığa bakılırsa İsviçre devleti " resmi tek dil" kabul 
etmeyerek tabiri caizse ,bölücülük" yapmaktadır! Bu 
ülkede bilindiği gibi 4 ayrı dil ,resmi" olarale konuşul
maktadır. Örneğin, Alplerin bir bölgesinde 39.600 
civarında bir nüfus tarafından konuşulan Raeto-Roman 
lehçesi aynı zamanda o bölgenin resmi dilidir de. Şimdi 
İsviçre nüfusunun yaklaşık % 64 ile çoğunluğu oluş
turan Almanlar bu % 0.6 lık ,azınlık" karşısında kendi 
dillerini, ,resmi tek dil" olarak mı dayatmalıdırlar. 

Kuşkusuz hayır. Öyle ise Türkiye'de 4-5 Milyon nüfu
sa sahip Kırmancki/Zazaki konuşan bir halk neden bu 
hakka sahip olmasın. İsviçre'de İtalyanlar, Fransızlar 
ya da Raeto-Romanlar'a bu hak teslim ediliyor da 
neden Kırmanc/Zazalara bu hak tanınmıyor? Bir başka 
değişle İsviçre'de nüfusun çok az bir kesimini oluşturan 
Raeto-Romanlar bu hakkı istemekle bölücü ohnadılar 
da, neden Türkiye'de veya T. Kürdistan'ında 

Kırmanc/Zazalar bu hakkı istemekle ,bölücü" oluyor? .. 
,Bölücülük" veya ,tek ulusçuluk" kavramları arkasına 
sığınarak ,resmi ve tek dil" ilan edenlerin, savundukları 
,demokratik" ve ,özgürlükçü" sistemleri acaba 
İsviçre' den daha mı demokratilc bir aşamaya tekabül 
ediyor. Veya aşağı yukarı aynı nedenle 1923'lerde 
oluşturulan Kemalist rejimden, kurulacak bu düzenin 
farkı nerede? .. 
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Bir devletler arasındaki sınırlar 
kiar birbirinin hakianna saygıli olmaya 
yandan da aciz olan devlet ve hükümetler ya da hal-
klar, halklan inkar 
ve diktatörlük 

Bu tavır
halen devanı etmektedir. 

bu kadar değiL Türk ve i<ürt 
etçileri Zaza halkından sahte guruplar 

Sözde Zaza davasmı savunan bu sözümo
gerçek Zaza 
ve o1tarnı 

önünü almaktır. Bun!ann arkasın-
Türk ve Kürt milliyetçi!igidir" Türk ve Kürt 
bu sahte oluşumlan ve ekonomik 

, Zaza hareketinin 
Türk milliyetçiliğinin uzun süredir 

bir yola, Kürt milliyetçileri de ortak olmuştur. 
da bir gerçek, sahte örgütlenmeler sahiplerine de yara
mayacaktır. Yapılanlar halklar 
zarar veriyor. 

Türkiye'de Zaza Gençliği ismiyle bir örgütlen
meden söz ediliyor. Zc:ıza milli meselesini, 
Zazalann ulusal lıaklannı savunuyoıiarrmş. Ancak bun
lann ne kadar ciddi, ne kadar samimi ve olarak 
Zaza davas1nı savundukları belli değildir. Doğrusu bu 
bana bir oyun gibi gelmektedir. Halkının davasını savu
nanlar, mücadelelerini halkın önünde açıkça yaparlar. 
Yurtsever kamuoyundan kendini gizlemezler. Bugünkü 
koşullarda neden halkın 
önüne açıkça çıkılmıyor? Halk davası açık görülmeli, 
açık savunulmalı, kararlı ve inançlı davranılmalıdır. 

Gerçekten bir Zaza Gençliği 
neden bunlar kendi halkının 

arasma çıkıp siyasal kimliklerini 
buyuz demiyorlar? 
lar? Halkının arasına 

Tabi bu konuda eleştirilecek olan Zaza 
Gençliği değildir. Zazalann ulusal-demokratik mücade
issine olanlar da sadec:e onlar değildir. Zazalara 
i<ırd diyenler, Türk, KCırt diyenler aynı yoidadır!ar. Zaza 
halkınmönüne yeni birtehlike Çikartıimıştır. Kürt parti ve 
örgütleri tarafından kurulup organize edilen sözümona 
bazı Zaza yazar ve aydınlanndan oluşmuş bir gurup, 
Zazalann bağımsız tarihsel eyleminin önünü kesrnek 

meydana sürülmüştür. . 
Bunlar ilk defa 1995 yılında lsveç'te bir araya 

ge(tiri)lip bii Koordinasyon o!uşturduiar. Enteresan 
olan bu kişilerin büyük çoğunluğu birbirinden nefret 
ederlerdi. Birbirini sevmez, birlikte çalışmak bir yana, 
birbirini gördüklerinde herkesin aklına kavga-döğüş 
gelirdi. Peki, hangi sihirli güç bunlan bir araya getirdi? 
Zazalann Türk ve Kürt milliyetçiliğini aşarak örgütlen-
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meleıi, mücadele ederek Zaza sorununun üstüne 
örtülmek istenen ölü bunlann 
sunu ve aleiaceie bir Praya gelmelerini 
sağlamışt1r. Zazalann 
sahte 

iand:iar. 

katılmadan 

ve Osmanlıian öven bir 
bunlardan birisine vermiş. Bu kişi de onun 

k.u!lanarak, Bu şiiri Ebubekir'i karalamak, müca
delesini gözden düşürmek 

Zaza, Kürt, Türk aydınlanna, devrimcilerine 
soruyorum. Devrimci mücadeleye katılmadan önce, 
okul sıralannda Kemalist rnarşlan okumuyanız var mı? 
istıklal Marşı'nı söylemiyeniz var mı? Bayramlarda, 
törenlerde kaç taneniz şiirler, methiyeler okudu? 
Atatürl<'ü övme yanşına kaç taneniz katılmadınız? Hadi 
diyelim bunlar geçmişte kaldı. Bugün geçmişin anlı
şanlı sürgünleri Türk Konsolosluklan'nın kapısını aşın-

dırmakia meşguller. Binlerce Mark, 
askerlik yapmaya gidiyorlar. Bazılan "'"'":"'·'"'~"'" 
de iş açıyor, evler aliyorlar. Bunların 

, Botan gelmiyor. Ebubekir'e 
enierin bir kısmı da yukardakilerin 

öncelikle de hızlı Kürt milliyetçilerini 
dürüst ve mantıklı olmaya çağınyorum. çar-

ve elinizi olun. 
iftira ve zulüm nasıll<emalist 

dırmaz. 

de bir 
bir şey kazan-

~~n ~ 

Kürtçe öğretmek midir? Sizin görevımz, dilimizin 
"lehçe", halkımızın da başka halkiann bir alt 
reti" vs. olduğunu ispatlamak mıdır? Siz kimden 
yanasınız? Fazla derine ınıneye gerek yok. Bu soru
Iann cevabı onların gerçek kimliklerinin de göstergesi
dir. 

Sahte lazacıların çabalan boşunadır. Zaza 
Özgürlük Hareketi bu tür saptırmalan açığa çıkartacak, 
halkımızın haklı davasını zafere taşıyacaktır. 
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edenleri rf ar 
Hlbert 'Zamus 

Son iki yıldır gördüklerimizden sonra, hiç bir 
doğruluğun, doğrudan doğruya ya da dolaysıy
la, bir adamı öldürtmeğe hakkı olacağını kabul 
edemiyeceğimi söylediğim bir gün, düşüncele
rine zaman zaman saygı duyduğum bazı kimse
ler, benim bir ütopyada yaşadığımı söylediler. 
Dediler ki, her siyasal doğruluk er geç öldür
mek zorunda kalır. İnsan ya bu aşırılığa düş
meyi göze alır ya da dünyayı olduğu gibi kabul 
eder. 

Bu yargı büyük bir coşkunlukla öne 
sürülüyordu. Ama, öyle sanıyorum ki, bu coş
kunlukları başkalarının ölümünü düşlerinde 

yaşıyamadıklarından ileri geliyordu. 
Başkalarının ölümünü düşüneınemek çağımızın 
bir bozukluğudur. Nasıl telefonda birbirimizi 
görmeden sevebiliyorsak, nasıl madde üzerinde 
ellerimizle değil makine ile çalışıyorsak, öldür
me ve öldürülme zamanımızcia bir vekil, bir 
aracı eliyle oluyor. Böylesi, şüphesiz, temiz 
olmasına daha temiz ama, insan yaptığı işin ne 
olduğunu daha iyi biliyor. 

Bu yargının doğrudan doğruya olmasa 
da, bir başka gücü daha var. Ütopya sorununu 
ortaya koyuyor. Benim ve benim gibilerin iste
diğimiz dünya, kimsenin kimseyi öldürmediği 
(o kadar deli değiliz) bir dünya değil, adam 
öldürmenin haklı olamıyacağı bir dünyadır. 

B u nda gerçekte ütopya ve çelişme içincleyiz. 
Çünkü, yaşadığımız dünya öldürmenin haklı 

sayıldığı bır dünyadır, onu istemiyorsak, 
değiştirmek zorundayız. Değiştirmek isteyince 
ele, öldürmeyi göz önüne almak gerekecek gibi 
görünüyor. Demek, bir öldürme bir başka 

öldürmeye yol açacak ve hep korku içinde 
yaşayıp gideceğiz: ister buna boyun eğelim, 

ister yerine bir başka korku getirerek onu orta
dan kaldırmağa çalışalım. Bence herkes bunun 
üstünde düşünmeli. Çünkü, bütün bu düşünce 
çatışmaları, korkutmalar, öfkeler ortasında 

beni şaşırtan şey, herkesin iyi niyetli olması. 
Herkes -sağdaki soldaki vurguncular bir yana
kendi doğrusunun insanları mutluluğa götüre
ceğine inanıyor. Ne var ki, bütün bu iyi niyet
ler bir araya geldi mi, bu cehennemİ anelıran 
dünya çıkıyor ortaya; öyle bir dünya ki, orada 
insanlar öldürülüyor, korkutuluyor, sürülüyor, 

yeni bir savaş hazırlanıyor. Oyle bir dünya ki 
orada insan hakarete, ihanete uğramadan bir 
tek kelime söyliyemiyor. Bundan şu çıkıyor: 

eğer bizim gibiler çelişme içindey s ek, hiç ele 
yalnız değiliz. Bizimkine ütopya diyenierin 
kendileri ele, bir başka ütopya içinde yaşıyor
lar. Hem de sonunda daha pahalıya mal olacak 
bir ütopyada. O halde, öldürme hakkını reddet
mek bizi ütopya kavramı üzerinde yenielen 
düşünmeğe zorluyor. Şunu da söyleyebiliriz 
sanıyorum, bu konuda: Ütopya gerçekle çeliş
me halinde olan şeydir. Bu bakımdan kimsenin 
kimseyi öldürmemesini istemek tam anlamıyla 
bir ütopyadır, salt ütopyaclır. Ama adam öldür
menin haklı görülmemesini istemek ütopya 
olarak çok daha hafiftir. Oysa, ilerleme düşün
cesine dayanan ve ilkelerinin toplumu er geç 
dengeye götüreceğine inanan Marksist ve kapi
talist ideolojilerin ütopyalık dereceleri çok 
daha fazladır. Üstelik bize çok pahalıya da mal 
oluyorlar. Pratik olarak şu sonuca varabiliriz: 
Gelecek yıllardaki savaş ütopya güçleri ile 
gerçek güçleri arasında değil, gerçeği kendine 
mal etmek istiyen değişik ütopyalar arasında 
olacak ve insanın yapabileceği ele bu ütopy
alardan en zararsızını seçmek tenbaşka bir şey 
olınıyacak. Ben şuna inanıyorum ki, her şeyi 
kurtaracağımızı, ummak akıl karı olmaktan 
çıktı. 

Görülüyor ki, kimseye öldürme hakkı 
tanımamak hiç ele bugünkü gerçekçi 
davranışlardan daha ütopik değildir. Bütün 
mesele, bu davranışların daha az mı, daha çok 
mu pahalıya mal olduğudur. Bu da, çözülmesi 
gereken bir şey olduğuna göre, kafaları ve 
ulusları barışa götürecek koşulları aramanın bir 
ütopya olarak da, faydalı olduğunu düşünebili
rim. Bu düşünce korkusuz ve icldiasız olmak 
şartıyla, doğru bir inanışa ve, ne cellat ne de 
kurban olmak istemiyen insanlar arasında geçi
ci ele olsa, bir uzlaşmaya yol açabilir. 

(Actuelles 1 'den) 

Not: Bu yazı, S. Eyuboi}lu ve V. Günyol tarafından Albert 
Gamus'un 'Denemeler ve Bir Alman Dosta Mektuplar' 
ismiyle yayınlanan çevirinin üçüncü baskısından alındı. 
Çan Yayınları, 1965. (red.) 
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A§iretlrerinJeıJl 

ve Bllızll Tllırihi 

TllırilJl§el Ke§itler 

Belgeler 

Ha.ya.loğJ:a 

Dersim'de başta Kureyşan (K'uresu) , Baba 
Mansur (Bamasur) ve Seydan-Seyh Hasanan olmak 
üzere bazı aşiretlere ait seeerelerin olduğu iddia edil
mekte ve yer yer bazı kaynaklarda bunların bahsi 
geçmektedir. Ancak, bugüne kadar bunların doğru 
dürüst yayınlanmış olanına rastlayamadım. Doğrusu, 
bir çok kişinin eline geçmiş olmasına rağmen yayın
lanmamış olması da ayrı bir kuşku ve merak uyan
clırmaktadır. 

'seeere'nin 'Derviş Beyaz' adlı bir alevi babasına 
-( dede, seyit, vs ... )- verildiğini, (s. 28); ve 'Şeyh 
Mensur'a (Baba Mansur: Bamasur)'da 'ayrı bir seee
re'nin verilmiş olduğunu yazmaktadır, (s. 78). Bu 
durumda ortada iki tane 'seeere' nin olduğu 

anlaşılıyor. Bunlardan, kendisine seeere verilen ya da 
yazılmış olan seceresi taslik edilen Baba Mansur 
noktasında bir çelişki yoktur. M.Ş.Fıra.t yazdığı 

tarihlerde, bu secerenin, Şöbek köyünde olduğunu 
belirtiyor.2 

Meselesi: Fakat, ikinci seeerenin kimde ve nerede 
Önce bu seeerelerin ne olduğuna bakalım. olduğu noktasında bir karışıklık olduğu görülüyor. 
Dr. Vet. M.N. Dersimi, ' ... 736 Hicride, M.Ş.Fırat'tan bir seeerenin Derviş Beyaz'a verilmiş 

Dersim' de bulunan... Kureyş ile Baınasuran, olduğunu yukarıda akta.rmıştım. Ancak bu seeeren in, 
Alaeeldin Selçuki tarafından ve daha sonra Sultan Kureyş'e verilen seeere ile aynı mı yoksa ayrı mı 
Orhan ve Murat taratlarından halifelik ünvanı aldılar' olduğu belli değildir. Ayrıca, bu seeerenin doğal ola
diye yazmaktadır, (bkz, ND/ KTD. s.25). 'Hatıratım' rak Kureyşanlarda bulunması gerekirken, V arto'nun 
adlı kitabında ise, bu tarihi 'Hicri 628, miladi 1212' Şorık köyünde benzer bir sececerenin bulunmuş 
olarak belirtiyor, s.162). Bu tarih değişikliğinin olması da tuhaf! Kureyşan aşiretinden biri, bana., 
nedenini merak edip araştınrken, M.Ş. Fırat'ın D.İ. Kurey- şanlara ait secerenin, bugün Ankara'da yaşa
ve V arto Tarihi adlı eseri eliıne geçti. Bu kitabı dik- makta olan Kureyşanlı birinin himayesinde olduğunu 
katıice okurken, N.Dersimi'nin -kaynak ismi belirt.- söyledi. Sonuç olarak ortaya şu çıkıyor: Biri 
meden- bir çok bilgi ve olayı buradan aldığını gör- Bamasurlarda, biri Kureyşanlarda olmak üzere en az 
düm. Fakat bu o kadar ilginç bir kopyecilik ld, iki tane seeerenin olduğu kesin. Derviş Beyaz'a ayrı
doğrularda olduğu kadar, rakamlarda görüldüğü gibi, ca verilmişse ve M. Ş. Fırat'ın V arto'nun Şorık 

yanlışlarda da ortaklığa varmaktadır. köyünde bulunduğunu söylediği seeere de göz önüne 
Fırat, kitabının 28. sahifesinde bu alındığında sayının daha da çoğaldığı görülüyor. 

'secere'den bahsettikten sonra, s. 75'te Hicri ve mila- Ancak, dikkat edilecek olursa bu seeereler içerik 
di olarak '628-1232' tarihlerini verirken, s. 80'de bakımından hemen hemen aynıdul ar ve ayrıca 

bunu miladi-Hieri '1212-628' şeklinde yazmaktadır. hemen hepsi ilkin Sultan Alaeeldin Keykubat-1 
Görüldüğü gibi bu tarihlerde bir kanşıklık var. tarafından, bir asır sonrada Osmanlı padişahlarından 
Ayrıca miladi takvim yılları değiştiği halde Hicri Sultan Orhan ve daha sonra Sultan Murat tarafından 
yıllar aynı kalmış. Diğer bir karışıklık da' seeere'nin tastik edilmişlerdir. 
bulunduğu mahal yani köy noktasında ortaya çık- Bir de Şeyh Hasanan-Seydan aşiretleri fa
maktadır. M.Ş. Fırat, 'H. 582 yılında yazılmış' ve milyasına ait bir seeerenin varlığından bahsedilınek
'628-1232' tarihinde tastik edilmiş olan seeerenin tedir. M.N. Dersimi, 'Hatıratım'ında ' ... bahs ettiğim 
V arto'nun Şarik - Şorık olacak- köyünde 'son secere, Seydan aşiretlerinin Keçelan aşireti dahilinde 
çağlarda' ortaya çıktığını söylüyor. Sayfa 78'deki dip Budik ismindeki köyde Seyit Kemalan kabilesiıle 
notta ise, 'Şahmensure ayrı bir' seeerenin verildiğini mensup Posooğlu Koca So ri isminde bir zatın hane
ve bunun Mazgirt'in 'Şöbek' köyünde Seyyit Cafer sinde muhteşem bir odada mahfuzdur' diye yazmak
oğullarının elinde olduğunu yazar. Bu karışıklıklam tadır. M.N. Dersimi, Budik köyündeki bu seeerenin 
rağmen ili seeerenin içeriğinin aynı ya da yakın de Kureyş ve Bamasur'a verilmiş olan seeereler 
olduğu ve ayrıca ikisinin de Selçuklu Sultanı türünden biri olduğu kanısındadır, ancak bütün 
Alaeeldin Keykubat tarafından tastik edildiği uğraşiarına rağmen ulaşamadığını belirtiyor, 
anlaşılıyor.! (bkz.s.134-163). Ancak, daha sonra Alb. Nazmi 

M.Ş. Fırat, Alaeeldin Keykubat tarafindan bir Sevgen bu secereyi elde edebilecektir. 
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bir çok tarihi eser yanında, bu seeereleri de götür
düğü; ancak seeerelerin kopyalannı aldıktan sonra 
sahiplerine geri iade ettiği şeklinde duyumlar edin
dim. Ayrıca, bu seeerelerin kopyalarının ellerinde 
bulunduğunu söyleyen bazı şahsiyetler var. Fakat 
nedense, bunları yayıniayabilme 'şerefine' bugüne 
kadar henüz kimse erişemedi. 

Ben, buradan bir çağrıda bulunuyorum : Bu 
secerelerin, aslı veya kopyası kimde varsa, açıkla
malı; neden yayınlamadığım ya da yayınlayama
dığım da lütfen belirtmelidir. 

Ramasur ve Kureyş Seceresi: 
Peki Bamasur ve Kureyş'e verildiği söylenen 

seeerenin içeriğinde neler var? Bu konuda tek kayna
ğın, M.Ş. Fırat'ın kitabında yazdıklarıyla sınırlı 

olduğu görülüyor. M.Ş. Fırat, Şonk köyünde bulun
duğunu söylediği 'secere'nin, ' ... H. 582 ~ılında yazıl
mış olduğunu ve 628-1232 yılında Selçuk hüküm
ctarı Alaeddin'i Keykubat tarafından tastik edilerek, 
Sultanlık mühürüyle mühürlen'diğini belirtiyor, (s. 
75). Başlı başına bir kitap dolduracak kadar uzun 
olduğunu belirttiği bu secerede, 'on iki' aşiretin 

adının yazılı olduğunu, bu aşiretlerin başmda 'Seyyit 
Mahmudi-Hayrani' ve 'Şahmensur baba'nın bulun
duğunu belirttikten sonra, ' ... Şahmensurla Seyit 
Mahmud'un oğlu Haci Kureyşi ve Seyit Ali adıyla 
anılan Derviş Beyazi, bu on iki aşiretin ağalarını 

Bağın'da toplayarak bu seyyitlerden ınucizat istemiş, 
bunlardan Şah Mensur duvar yürütmüş, Haci Kureyş 
ile Derviş Beyaz da fırındaki ateşe girmişlerdir' diye 

!llmor Ll, 

yazmaktadır. Devamında Sultan Alaeddin'in, bun
ların bu mucizelerini seeerede tespit edip silsileleri
ni taslik ettiğini ve adı geçen on Lld aşireti 'pirlik ve 
mürşitlik' bakımından Şah Mansurla Hacı Kureyş'e 
ve 'rehberlik' makamında Derviş Beyaz' a 'mürit edip 
lokma hakkına' bağladığını anlatmaktadır, (bkz, age, 
s.76). Arapça -ve bazı yerlerinin de Türkçe ile karışık 
bir yazı ile- yazılmış olduğunu belirttiği bu secere
nin, Sultan Alaeddin ve daha sonra Sultan Orhan ve 
Murat tarafından taslik edildiğini, Sultan Murat'ın 
ayrıca Derviş Beyaz oğullarından 'Ali Uygun' adlı 
zata, gösterdiği 'liyakattan' dolayı kendisine 
Çapakçur (Bingöl) ovasını vakfettiğini ve nanıma bir 
tekke açtırdığını eklemektedir,(s.77). 

Bu fırına 'girme' veya 'atılma' ile 'duvar 
yürütme' olaylarının çeşitli kişi ve kaynaldar tarafın
dan küçük nüaslarlarla aktarılan değişik versiyonlan 
varsa da öz itibariyle aynıdır. Bu efsanenin ilk yazılı 
olan kaynağının söz konusu 'Barnasur-Kureyş 

Seeere'si olduğu anlaşılıyor. 
Bütün bu olayların Dersim coğrafyası içinde 

geçtiği fu'llaşılıyor. M.Ş. Fırat, bu aşiretlerin o zaman 
'Bağın' ve 'Hüsnü Mensur' kasabalarında bulunduğu
nu, secerede, Bağın'ın Peri nehri üzerinde kurulmuş 
büyük bir kasaba olduğunun anlatıldığını, bugün ise 
küçük bir köy olduğunu yazıyor, (s.76). Bağın, 

bugün Mazgirt'in Muxundu bucağına bağlı değiştiril
miş yeni adı Dedebağ olan köydür. 'Hüsnü Mensur 
kasabası' hakkında ise yazar, her hangi bir malumat 
vermiyor ama aynı coğrafyada olduğu kesin. Gelelim 
seeeredeki bazı detaylara. 

Bamasur ve Kureyş Seeeresinde Adları Geçen Aşiretler: 

Seeerede geçen biçim Aşiretiii adı Bugünkü durum M.Ş.F.'ın verdiği isimler 
(M.Ş.Fırat'tın aktarmasıyla) Bamasur seeeresinden 

l.Cafer min kabileti delisenler, Delihasanlar Böyle bir aşiret l.Hormek: Xormeku 
elmussamma ükseü dağ. (Delisenler) yok. MŞF'a göre (Birinci seeerede bu 
İsmühü Sülbüsen. Lakabı: ise : 'Horınek' aşiretin adı belirsiz ) 
Bilak:abı Hurem Began. Hurem Began aşiretidir,'. Dili: Zazaca/karışık 

2.Teymur Min kabileti aHin. Alan l.Alan aşireti 2.Arili:Arezu : Zazaca da 
Elmusamma burkent budan. 'Burkent budan' ! (Alu) 1 var. ( Alan ismi yok ? ) 

3.Hüseyin Min kabileti Ba-ilyas. Ba-(ba)- İlyas --- (Aşiretin adı) 

Elmusamma Han. ('Han' da denir) bilinmiyor:. 

4.Muhammet Min kabileti Milli. Milli (Mıllan) 2.Mıllan'lar 3.Mıllan: Mıllu 

Elmusaınına Bozkır. 'Bozkır' da denir var Dili : Zazaca 
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5 .Abdullah Min kabileti İzol. İzol 3.İzol aşireti 4.İzol : İzoluıku 
Elınusamma üç ayak, (Tuhaf!) var Dili: Kırdaşça 
bilakabı iki bölük. 

6.Ali Min kabileti Haydar. H aydaran 4.Haydaran 5.Haydaran 
Elmusamma Bedirkan. ( 'Bedirkan' lar) var (Heyderu/Heydenzu) 
Yulakkabu karavel. Dili: Zazaca 

7 .Mustafa Min kabileti Karsan. Karsan/an 5 .Karsan/an 6.Karsan : Karsanu 
Elmusamma hançer dik. ( Hançer/i Dik ) var Dili: Zazaca 
Yulakkabu şaz. Lakabı: Şaz 

8.İbrahim Min kabileti Lfll. UU ('Bayi-kara') 6.Şadan'ların 7 .Şadili (Sadu) 
Elmusamma bayi-kara, Lakabı : (Yürük) bir -alt- kabilesi (Şadan: Sadızu) 

yulakkabu yürük uzun. Uzun Yürük olarak var. Dili: Kırdaşça 

9 .Mahmut Min kabileti 'Çakır Tahir'ler --- 1 Bilinmiyor. 
Çakır Tahir. 

lO.Muhammed Min kabileti Dada. 'Dada'lar --- 1 Bilinmiyor. 
Börek uzun. İbtidası -(İptidası 'Börek Uzun'lar! 

olmalı/b.n.)- bucaktan gelmedir. bucaktan gelme 
başlangıcı) 

1 l.Yusuf Min kabileti Zor Veliyan 7 .Şahveliyan. S. Şahveliyan 
zor veliyan. 'Duvardelen' de ( Sawliyu) (Sawliyu/Saweliyu) 
Elmusanıma duvardelen. denirmiş. var Dili: Zazaca 

12.Abbas Min kabileti Merdis. Merdis --- 1 Dersim' de 9. Hıran (Xıranuıku) 
Elmusanuna külalı dik. 'Külah/ı dik' miş! yok,s. (Birinci seeerede yok) 

Dili : Kırdaşça 

Seeereler deki bazı bilgiler ve çıkarılabilecek M.Ş. Fırat, ' ... diğer üç aşiretiri hangileri olduğu 
sonuçlar: bilinmemektedir' diye yazmaktadır, (s. 79). 

M.Ş.Fırat'ın Şonk köyünde bulunduğu- Ancak, Şorıle köyündeki seeerede adı geçmeyen 
nu söylediği seeerede adı geçen on iki aşiretten 'Arili' ve 'Hıran' aşiretlerini nereden çıkardığını 
yedisi, bugün hala Dersim'de var olan aşiretler- belirtlllediği gibi, 'Alan' adını neden sayma
dir. Bunlar Zazaca konuşan Alan (Alu), Mıllan dığını da açıklan1amaktadır. İki olasılık var: Ya 
(Mıllu), Haydaran (Heyderu), Karsan/an M.Ş.Fırat, bunları da 'Xormek' aşiretirıde olduğu 
(Karsanu), Şah Veliyan (Sawliyu) ile Kırdaşça gibi yorum olarak vermiştir; ya da daha büyük 
ko- nuşan İzol ve Şadan'dır. Şadan aşiretine, bir olasılık olarak Şöbek köyündeki Bamasur 
'Uil' adlı kabilesi bulunduğundan hükmedil- seceresirıe dayandırmıştır. Bu ikirıci varsayımı 
miştir. Şah Veliyan ise 'zor veliyan' şeklınde daha kuvvetli kabul ediyorum, çünkü M.Ş.Fırat, 
geçmektedir. Geriye kalan beş isınin ise, hangi Şöbek köyünde Seyit Cafer oğullarının yanında 
aşiret- lere tekabül ettiği bilinmemektedir. olan Baba Mansur seceresirıde de bu 'on iki' aşi
M.Ş.Fırat, bu isimlerden reisieri Cafer olan ret isminiri yazılı olduğunu ve 'bunlar: Hıran 

'Delisenler'm, Hormek aşireti olduğu kanısında- aşireti, Cafer'ın kardeşi olan Ali-dost oğullarıdır' 
dır. Bu durumda Şorık köyündeki seeerede dört diye not düşmektedir, (bkz, s.78'deki dip not). 
isim belirsiz kalırken, sekiz aşiret adı netleşmiş Adı tespit edilen bu dokuz aşiretten beşi 
olmaktadır. olan Haydaran, Karsan, Şahveliyan, Aran 

M.Ş.Fırat ise, dokuz aşiretiri adını ver- (Areli) ve Mıllan bugün Zazaca (Kırmanciki) 
mektedir. Bunlar, yukarıda sayılan aşiretlerle konuşurken, İzol, Şadan ve Hıran'dan oluşan üç 
beraber, ancak Alan (Alu) yerine 'Arili'/Aran aşiret Kürtçe (Kırdaşki) konuşmaktadırlar. 
(Arezu/Areyizu) ile Hıran (Xıranuıku) aşiretidir. Geriye kalan Horrnek (Xormeku) aşireti ise, aynı 
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zamanda Honnek aşiretinin ileri gelenlerinden 
biri olan yazar MŞ.Fırat'ın belirttiğine göre 
'karışık' konuşmaktadır! Daha doğrusu Göle 
(Kars), Kuruçay, Refahiye (Erzincan) ke- simle
rinin Kurmanci ve V arto, Ki ği -( ile Hınıs, 

Nazımiye, Çayırlı ve Erzincan merkeze bağ- lı 

köylerde kalan)- kesimlerinin Zazaca konuş
tuğumı görüyoruz6. Daha fazla detay olmak
sızın ana dilin tespitinde kesin belirlemede 
bulunmak mümkün değil. Ancak, bu kanşıklığa 
rağmen ben, gerek Hormeklerin kendilerini 
tanımlamalarından ve gerekse ana kütlesinin Za
zaca konuşmasından hareketle, Hormek aşireti
nin ana dilinin bugün Zazaca olduğunu kabul 
ediyorum. 

Aşiretlerin dillerinden de anlaşılacağı 

üzere, söz konusu secerelerdeki aşiretlerin ori
jinieri değil, inançları baz -(temel)- alınmıştır. 

Ayrıca, eğer başka bilgiler mevcut değilse, söz 
konusu belge bir 'soy' tespitini değil, o dönem
de, o yörede mevcut olan aşiretlerin varlığım 

kamtlamaktadır. Bu durum, söz konusu belge
nin, Sultan Alaeddin Keykubat-I ve daha sonra 
Sultan Orhan ve Murat tarafından neden tastik 
edildiğinin veya bu Sultanlar tarafından neden 
buna gerek duyulup önem verildiğinin de 
gerekçesini oluşturmaktadır. Sultanlarm asıl 

amacı, bölgede hakimiyetlerini kum1ak ve de 
sürdürmek olup yerel müttefik edinmeye yöne
liktir. Adı geçen Seyitlerin hedefi de, bölgede 
kendilerine çıkar ve nüfuz edinmektir. Nitekim, 
bazı seyitlere toprak, vb. maddiyata dayanan 
olanakların sağlanması bunu ispatlamaktadır. 

'Lokma' veya 'Çıralık' hakkı, 'tekke' açma gibi 
dini örtü altında yürütülecek faaliyet hem esnek 
ve hem de günün koşullarına uygundur. 

Seeerenin aktarılan bu bölümünden, 
onun, 'inanç' ortaklığında birleşen bazı aşiretle
rin dummuna 'tarihi' bir değer kattığını söyley
ebiliriz. Her ne kadar, ilk tastik tarihinden önce
ki 'soy-silsilesi' hakkında bir bilgi aktarılmamış
sada, gerek seeerenin bu tarihten önce H. 582, 
-(M. 1166 olsa gerek)- yılında yazılmış olması ve 
gerekse bir kitap dolduracak kadar uzun olması, 
daha başka bilgilerin de mevcut olduğunun 
kanıtıdır. Fakat, şu da bir gerçek ki, seeere 
Dersim aşiretlerinin tümünü değil, önemli 
olmasına rağmen küçük bir kesimini kapsamak
ta ve ancak bu kesim hakkında bilgi içerme k
te dir. 

.9lmor 11 

M.Ş.Fırat, adları geçen 'on iki' aşiretin, 
Horasan'dan 'Seyyit Mahmudi-Hayran ve 
Şahmensur baba'nın öncülüğünde Erzincan, 
Bağın ve Hüsnü Mensur kasabalarına geldiğini 
yazıyorsa da, bu 'geliş' işinin seeeredeki bilgiye 
değil, M.Ş. Fırat'ın yorumuna dayandığı 

görülüyor, (bkz.s.76). Çünkü, bu 'gelişi' belge
leyen hiç bir aletarınada bulunmamıştır. Aynı 

şekilde M.N. Dersimi de, 'Şeyh Hasanan'ları da 
katarak ve üstelik H.700 -(M.l284)- gibi daha 
geç bir tarihte bu aşiretleri Horasan'dan getir
tiyor, (bkz. KTD,s.24). M.N. Dersimi de her 
hangi bir kayıt göstem1ediği gibi kaynak da 
belirtıniyor. Çelişıneli 'bilgi'ler ve birbirini tut
mayan tarihler vermekte cömert davranan M. N. 
Dersimi, yine kendi kendisini 'Hatıratım' adlı 

kitapçığında, aşiretlerin Horasan'dan gelmiş 

oldukları iddialarının bir 'efsane' ve 'hurafe'den 
ibaret olduğunu belirterek yalanlıyor. 

Devamında M.N. Dersimi, ' ... Horasan'dan gel
miş olsalar bile zikr edilen yerli aşiretlerle 

karışmış oldukları muhakkaktır' diye ekliyor ki, 
bu görüş daha isabetlidir. 

Horasan ve Deylaın gibi İran'ın bazı böl
gelerinden, geldiği varsayılan göçleri reddetme
mek ve ihtimal dahilinde göm1ek mün1kün. Ama 
aynı zamanda Dersim'in yerli halkının çok daha 
eskilere dayanan bir tarihe sahip olduğunu da 
kabul etmek gerekir, diye düşünüyorum. 

Britanya'nın Erzurun1 konsolosu olarak görev 
yapmış ve Dersim'i de gezmiş olan J.G. Taylor, 
Dersim'i ve Dersimli'leri kabaca ikiye ayırmak
tadır. 'Şeyh Hasananlılar' ve 'Gerçek 
Dersinuiler' diye bir tasnifte buhınduktan sonra, 
şunu belirtiyor : 'Şeyh Hasananlılar' köken ola
rak İran Horasan'ındandırlar ve şimdi bulundu
kları yerlere daha geç bir tarihte 'Akçadağ' dan 
göç etmişler, oysa 'Dersimliler'in 
Hıristiyanlıktan önce bile orada var olan oriji
nal.... stoktan kalma oldukları kuşku götürmez, 
( Kırmanclar, Kızılbaşlar ve Zazalar, s.20 1 
Der.S. Cengiz). Bu orijinal stoktan 'Ermeni' ve 
'pagan' olanlar kastedilmiş ise de, bunların 

neden ta o zamandan beri Zaza olamayacağı bir 
soru olarak kalmaktadır. Dersin1lilerin inancı 

bugün hala bir çeşit doğa tamıcılığına dayanan 
'Panteizm'dir. W.E.D. Allen'de 
'Dersimli Zazalar, tamamen, Kürt olmayan yerli 
unsurları temsil ederler. Bunlar, daha eski bir 
nesle mensupturlar. ... Tarih boyunca, Dersiın 
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mıntıkasındaki Zaza kabileleri On Asya'nın en 
eski ırk nesiini temsil etmektedir' diye yazmak
tadır7. Yine de bu tür varsayımları, birer iddia 
olarak değil, daha çok incelenmeyi gerektiren 
hipotezler olarak ele almak gerekiyor. 

Seyit Mahmudi-Heyrani ve Kureyş ilişkisi: 
M.Ş. Fırat'ın aktardığına göre, seeereden 

ayrıca şunları öğreniyoruz: Seyit Mahmut 
Hayrani'nin (Sey Mamude Heyraniye ), Kureyş 
ve Seyit Ali adıyla anılan Derviş Beyaz adında 
iki oğlu olduğu belirtiliyor. Eğer bu bilgi doğru 
ise, Seyit Mahmut Heyrani ve Kureyş'in duru
ımınun açıklığa kavuşması ve bugün yürütülen 
bazı tartışmalara da açıklık getirmesi bakımın
dan büyük önem arzetmektedir. Belirtildiği gibi 
Seyit Mahmut Hayrani Kureyş değil ama 
Kureyş'in babasıdır. Denebilir ki, soy silsilesi 
neden Seyit Mahmut Hayrani adını değil de 
Kureyş'in adını taşıyor? Böyle bir soru mantıklı 
olmakla beraber, Ku- reyş'in göstermiş olduğu 

'keramet'ten ötürü, seeerenin Kureyş'ten itibaren 
başlatılması da mantıksız değildir ve tarih bu tip 
örneklerle doludur. Kureyş gökten inmediğine 
göre, babasının olması gayet doğaldır ve bunun 
Seyit Mahmut olmasında garipsenecek bir şey 
yoktur. Bugün, Erzincan' a bağlı, Seyit 
Mahmut'a atfen Hayrani (Heyraniye) adıyla 

anılan bir Kureyşan köyünün mevcut olduğıınu 
da not edelim. Bunu, Seyit Mahmut'un ve 
dolayısıyla Kureyşanların geldikleri ya da 
bulundukları ilk yerleşim yeri olmasının bir işa
reti de sayabiliriz. 

Seydan ya da Seyit Kemal Seceresi: 
N.Dersimi'rıin bahsettiği Seydan ve Şeyh 

Hasanan seeereleri hakkında, Dersim-3 7-38 
harekatıarına 'insan kasabı' olarak katıldığı 

anlaşılan Alb. Nazmi Sevgen şunları yazmakta
dır: "Vesika (Şecere)'yi, Munzur dağlarının 

kuytuluklarına sığınmış olan Budik köyünde 
Kalan aşiretinden Gülabi kızı 95 yaşındaki 

Leyla'nın elinde buldıık. Dersimlilerin, ceylan 
derisi üzerine olduğunu iddia ve beyan ederek 
kendisine efsanevi mahiyet izafe etmeye çalıştı
kları bu vesikayı muşambalara ve yeşil bezlere 
sarılmış, teneke bir kutu içerisinde kemali dikkat 
ve itina ile saklanır bir halde gördük. Alelade bir 
kağıt üzerine yazılmış olan Şecere, 27 santimet
re en, 1.97 metre uzunluğundadır8. (N.Sevgen, 
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Efsaneden Hakikate, Tarih Dünyası, sayı: 

21/1951/ Aktaran: M. Bayrak, M.N. Dersimi'nin 
'Hatıratım' a eklenen notlardan, s.236). 

Seeere'nin Farsça ve Arapça -(belkide 
Arap harfleriyle yazılmış Farsça-), tarihinin ise 
'930 H/1523 Miladi' olduğunu, daha sonraki 
yüzyıllarda da, ocak mensubu ailelere bağlı 

tekke ve zaviyelere verilen gelirleri gösteren İca
zetname'ler ve Ferman'lar bulunduğunu -veya 
eklendiğini- öğreniyoruz. 

Ali ve yandaşlarına olan bağlılığın, 

Seeere'nin içeriğini oluşturduğıınu yazara daya
na- rak belirten M. Bayrak, şöyle bir aktarma da 
bulunur: " ... Saye-i iltifat-ı hatır-ı feyyaz ez u 
baz nezirend ve beher şehir ve karye ve zaviye 
ve tekye ve havanik ve savami ve beka'-ı hayr 
der Arab ve Acem ve Türk ve Deylem ve Ekrad 
(Kürtler, y.n.) ve ehl-i Haşem ... "Bu Farsça akt
armayı yapan M.Bayrak şöyle bir yonın1 yapar: 
"Görüldüğü gibi, hangi millet diyarında olursa 
olstın -ki bunların tümü alevilik ve türevlerinin 
yaygın olduğu milletlerdir-, bu inançca kutsal 
sayılan yerlerin korunması öngörülüyor." Ancak 
burada M. Bayrak ve kafadarlarının görmek iste
mediği bir gerçeğe de vurgu yapılmıştır. O da, 
'Deylem' ile 'Ekrad'ın açık bir biçimde ayrı şey
ler olduklarının belirtilmiş olmasıdır. Şüphesiz, 
seeerenin aktanlmış olan bu kadarlık kısmıyla, 
bu konuda daha fazla yorun1 yapamıyoruz. 

Ancak, ,gerek N. Sevgen'in vermiş olduğu 

bölümlerin ve esas olarak da tümünün incelen
mesiyle daha sağlıklı şeyler söylemek mün1kün 
olacaktır. Şu kadarını söyleyelim ki, 'Deylem' 
ile Dersim ve Dersimliler arasındaki ilişki nok
tasında önemli bir ip ucunu 'M-1523' gibi tarihi 
bir belgede tespit etmiş oluyoruz. Öncesini de 
hesaba kattığımızda hiç de önemsenmeyecek bir 
tarih değil! 

Açık ki, gerek bu seeere ve gerekse Baba 
Mansur, Kureyş ve Seyit Ali (Derviş Beyaz) 
seeereleri tümüyle yayınlandığında bir çok 
mesele karanlıktan aydınlığa çıkmış olacaktır. O 
zaman araştırn1acılara önemli bir görev düşmek
tedir. An1a bu görev başta Dersin1li aydınların 
görevidir. Çünkü, Kırman c -( bu terimi, 
Dersimiiierin kendilerini nitelediği gibi Zaza 
anla- mında kullandığımı vurgulamalıyım )
halkının tarihinin bilinmesine ve aydınlanması
na başta biz Dersin1lilerin ihtiyacı var. O halde 
bunun önemini artık kavramalı ve belgelerin 
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bulunmasını ve yayınlarunasını hiç vakit kaybet
meden sağlamalıyız. 

Notlar: 
I M.Ş. Fırat, s. 69'da ise, H.736 tarihini ve 
'Hacı Kureyş ile Alaeddini Ertena' adlarını veriyor. 
Ancak, bununla da ayrı bir karışıklığa neden oluyor. 
Ertena beyliğinin kurucusu olan Alaeddin Erteııa 

Anadolu -(Rum)- Selçuklu Sultam I. Alaeddin 
Keykubat'tan yaklaşık yüz yıl sonra hüküm sürmüştür. 
A. Kemali'nin yazdığuıa göre Ertena, hastırdığı par
alarında 'Sultan Alaettin' adım kullanmıştır. M.Ş. 

Fırat'ın Alaeddin keykubat ile Alaeddin Ertena'yı 

birbirine karıştırdığı anlaşılıyor. M.N. Dersimi'yi 
yamltan noktanın da bu tarih ile ilişkili olduğu 

görülüyor. 
Anadolu Selçuklu devletinin, Alaeddin 

Keykubat adıyla üç hükümdarımn bulunduğu; ancak 
kastedilenin 1. Alaeddin Keykubat olduğu anlaşılıyor. 
Çünkü, verilen tarihlerden de anlaşıldığı üzere Sultan 
A. Keykubat-1, 13.yüzyılın birinci yarısında hüküm 
sürmüştür. A. Kemali'nin yazdıklahndan Alaeddin 
Keykubat-1, '1211 (608)' ile '1220 (617)' tarihleri 
arasmda kardeşi İzzeddin Keykavus ile kapışmış ve 
yenilmesine rağmen kardeşininin ölümü üzerine '1220 
(617)'- ile 1230'lu yılların sonlarına kadar -(1237)
Anadolu Selçuklu devletinin hükümdarlığılll yapmıştır. 

Aslında seeerede yazı.lı olan tarih kesin olarak bili
nirse bu karışıklık ortadan kalkacak. O s m a n l ı 

devletininin kuruluşundan sonra, padişah unvanlı ilk 
hükümdan olan Sultan Orhan, 14.yy.'m başında 

hüküm sürmüştür. Sultan Murat'tan, kastedilenin 
Murat-4 olduğunu s.102'de verilen bilgiden 
çıkarıyoruz. Sultan 4. Murat, 1628 yılında Doğu sefe
renine çıkmıştır. 

2 M.Ş. Fırat'ın, Mazgirt kazası, Muxwıdu 

(Darıkent) bucağma bağlı Şöbek olarak belirttiği 

köyün bugünkü adının 'Yeldeğen' yapıldığını görüyoruz 
ve köyün sakinlerinin Bamasurlu 
( Bamasuru!Bom.esurızu) olduklarını belirtelim. 
3 M.Ş. Fırat, 'Delisenler' veya 'Delilıasanlar' 

kabilesinin reisi olarak gösterilen Cafer' in, 'H01·mek' 
aşiretinin temsilcisi olduğu kamsındadır. Bunu, 
Hıms' ın Alagöz köyünde bulunan ve H. 950' de 
yazıldığım belirttiği 'Horrnek Seceresi'ne dayandırmak
tadır. Sülbüs dağı mn Cafer' in kurduğunu söylediği 

'Hormek köyünün üstünde' olduğunu belirten M.Ş. 

Fırat' ın bu noktada yazdıkları mantığa aykırı olma
makla beraber, bunları akıl yürütme yoluyla söylediği 

de ortada. Yani, eğer seeerede başka bir kanıt yoksa, 
kastedilen kabilenin Horrnek olması oldukça kuşkulu 

kalmaktadır. 

M.Şerif Fırat, 'Hormek Seceresi'nin, H.950 
yani M.1534 tarihinde yazıldığılll ve H.1065 1 M.1649 
tarihinde ise ilaveler yapıldığılll belirtiyor. Bir soy 
'Secere' si olduğu anlaşılan bu belgede Cafer, kabi
lenin kurucusu gözükmektedir ki, bu Kureyş-Bamasur 
seceresindeki bilgi ile de uyum içindedir,(s.74). 
Ancak, Cafer öncesi dönem 'karanlık'tadır. M.Ş. 

Fırat'in, Cafer'e Türk baba ve dede arama çabası, 
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tıpkı Xormek aşiretini ve Dersimiileri -(aslında resmi 
görüş doğrultusunda bütün Zaza ve Kürtleri)- Türk 
gösterme bahtsızlığı kadar beylıude ve saçmadır. 
4 'Ba-ilyas' ve 'Han' terimleri, Dersim'de böyle 
bir aşiretin varlığına tamklık etme- mektedir. 'Baba 
İlyas' adıyla Kureyşanlı biri olduğu ve bunun bugün 
'B üklü' olarak bilinen kabilenin atası olduğu bu aile 
mensupları tarafmdan belirtilmektedir. Ayrıca Kevan 
(Kiıewu) aşiretinin, 'Topuz' adıyla da bilinen Pezgevr 
(Phezgewru) kabilesinin Ovacık-Yeşilyazı (Zeranige) 
bucağında Han (Xanu) olarak bilinen bir alt kolu ve 
aynı adlı köyleri mevcuttur. Ancak, tüm bunlar söz
konusu seeerede geçen aşireti belirlemeye yetmemek
tedir. 
5 Seeerede 'Merdis' olarak adı geçen bu aşire
te bugün Dersim'de rastlanmamaktadır. Ancak, M. 
Sykes'in Osmanlı İmparatorluğunda Kürt Aşiretleri 
adlı eserinde, Mardin çevresinde yaşadığı tahmin edi
len 'Merdis' aşireti ismine raslanılmaktadır. Aşiretlerle 
ilgili bilgileri M. Sykes'ten aldığı anlaşılan M.E. Zeki 
ise, bu ismi 'Mil·desi' şeklinde vermektedir. Minorsky 
de Selimnarnede Mirdesi olarak geçtiğini belirterek 
'Mirdasi' biçimini verir. Yine de, bütün bu bilgiler, 
seeerede adı geçen 'Merdis' ve Dersim ile bağlantı 

kurabilmek için yeterli kanıt sayılmaz. 
6 Aslında A. Kemali'nin 1930'/u yıllara ait ver
diği rakamlardan hareketle Kurmanci konuştuğu söy
lenen kesimin çok küçük bir oran olduğu söylenebilir. 
Ancak, M.Ş. Fırat'ın bu aşiret/e ilgili yazdığı bazı 

şeyler, onu sanıldığından da daha fazla 'karışık' duru
ma sokmaktadır. Bununla, M.Ş. Fırat'ın, Hormeklerin 
'Türk olduğu' şeklindeki saçmalığını dikkate bile 
almıyorum. Daha karışık olan M.Ş. Fırat, bir taraftan 
Hornıek ve Karsanlamı 'bir boydan' olduğunu yazar
ken, (s.91'deki dip not), öte yandan Hıranlarla 'kar
deş' çocukları olduklannı ve Koçgiri ile İzol aşiretle
rinin de Horrnek ile ' ... bir boydan oldukları'nın söy
lendiğini belirtmektedir. Bunu, M.Ş. Fırat'ın konuya 
yaklaşımındaki ciddiyetsizliğine yorup, Hormeklerin 
anadilinin Zazaca olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, yine 
de olasılıkları dışıalamıyor ve bazı aşiretlerin geçmiş

te farklı bir dil konuşup sonradan dönüşmüş olabile
ceğini ihtimal dalıilinde görüyorum. 
7 W.E.D. Allen-Paul Paulovich Murato(f, Kafkas 
Harekatı, 1828-1921 Türt-Kafkas Sınırındaki 

Harp/erin Tarihi, Genelkurmay Basımevi, Ank. 1966, 
s.14-385!Türkçe basım. 

Mark Sykes de Mutki Zazaları lıakkmda şun
ları yazmaktadır: 'Tüm verilere göre, Bubanlılar 

Mutki'deki en eski aşirettirler ... Çok açık ki, Motikan 
Zazaları ne Müslüman ne de Hıristiyan'dırlar .. .' 
(MS!KKZ; s. 124) 
8 Seyit Kemalan seceresi dışında var olduğu 

anlaşılan, Şey/ı Hasananlara ait seeere konusunda, 
N. Sevgen, M.N. Dersimi'den farklı olarak, seeerenin 
Cumhuriyetin ilk yıllarında Diyap Ağa tarafmdan 
almdığı, şimdi nerede olduğunun bilinmediğini belirt
mektedir, (agy). 
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AlMANYA DERSiM CEMAATi'NiN (KölN) fAAliyETlERi 

Cemaatin son bir yılki programı epeyce yoğun geçti. 
Cemaat yönetim kurulu toplumumuzun bütün 
geleneksel günlerini anmayı ya da kutlamayı, bu gün
lerde gelenekiere uygun faaaliyetler yürütmeyi ve 
yılda bir kez 1938 Soykırımı'nı anmayı karalaştırdı ve 
kararlarını uyguladı. Cemaat bütün faaliyetlerini, 
üyeleriyle yazışmalannı anadilde, yani Kırmancki
Zazaki ve Almanca yürütüyor. 
Aşağıda haber aldığımız etkinlikleri özetle sunuyoruz: 

8 SEWA HovirumdENA T ERTElE DERSIMi..-1 9 Hl9
: 

9 Kasım 1996'da Dersim Soykırımı'nı Anma Gecesi 
düzenledi. Gece başarılı geçti, katılanlar tarafından 
oldukça beğenildL 

"G.l\(jANi" 
3i Aralık i 996'da "Gağan" ayında (Aralık ayı) 
Gağan'ı, yani yeni yıla girişi kutladı. Özellikle gençler 
ve çocuklar "zerrefet'"deki talih "darık"larını bulmak 
için yanştılar ve bulanlar ödüllendirildiler. 

mXEyiAşi ,.. SEWA RozE Xızmim 
i 5 Şubat i 997 tarihinde Dersimiiierin en önemli 
geleneklerinden biri olan "Xeylaşi" 1 Hızır Ayı'nda bir 
gece düzenlendi. Herkes lokmasıyla geldi, lokmalar 
yenildi, kelamlar söylendi. 

aRoz..ll. GERMiA YiMAMU" 
20 Mayıs i 997 tari lı inde Aşure Günü yapıldı. Bu yıl 
aşureyi Sey Rıza'nın tarunu ve cemaatın onur baş
kanı Rüstem Polat ile eşi hazırladı. Aynı gün Ap Ali 
Aydın gelecek yılınkini üstlerıdiğini açıkladı. 

•foNE WENdoqu• 
Cemaat bir "Okutma Fonu" oluşturmayı kararlaştırdı 

ve oluşturdu. Bu amaçla 2 Haziran 1997 tarihinde 
işadamı ve hali vakti iyi olan Dersimlilerle bir toplantı 
düzenledi. Bu fonun amacı başarılı ama fakir öğren
cilere yüksek öğrenim süresi boyunca burs vermek 
olacak. Bursun önümüzdeki yıl verilmeye başlanması 
planlanıyor. Bu konuda bilgi almak ve fona katkı yap
mak isteyenler cemaata başvurabilirler. 

KmMANcki ... ZAZAki Dil KuRsu 
Friedens Bildungswerk Köln'de Mehmet Doğan 
tarafından yapılan iki sömestrilik Zazaca dil kursunun 
birincisi sona başarıyla sona erdi. Katılımcılar sertifi
kalannı alacaklar. Kursun ikincisi önümüzdeki yılın 
Ocak ayında başlayacak. Köln'den katılmak isteyen
ler cemaata başvurabilirler. 

0HEŞTE DERSIMin 
16-20 Eylül 1997 tarihieli arasında "Dersim Haftası" 
düzenlendi. Köln Belediye reisi tarafından açılan ve 
oldukca başarılı geçen hafta hakkında bazı bilgi ve 
belgeleli aşağıda sunuyoruz. 
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Köln'deki Dersim Cemaati'nin yaptığı çalışmalar 
örnek alınması gereken çalışmalardır. Dersimliler 
Almanya ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde benzer 
cemaatleri oluşturma faaliyetlerini hızlandırmalı ve 
giderek federasyonlaşmaiıdırlar. 
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ERöffNuNqsıu:dE dEs ObmbüRGERMEiSTERS dm STA.dT 
KölN, NoRbERT BuRqER, iN dm DmsiM..-Wod-ıE 

Eine wichtige Rolle nahm die Rede des Kölner 
Oberbürgem1eisters, Herm Norbert Burger, an, die er zur 
Eröffnung der Dersim-Woche hielt. Nach eiRer kurzen 
BegrüBung beglückwünschte er die Organisatoren der 
Dersim Woche für das gelungene Programın, was für die 
besandere Aktivitöt der Dersim-Gemeinde spreche _Er se i 
der Einladung geme gefolgt, auch wenn er zuvor nicht viel 
von der Dersim-Gemeinde gehört habe und sie aus diesem 
Grund nicht genau zuzuordnen wuBte. Erst nachdem er 
einige Ausführungen zur Dersim-Gemeinde und den 
Dersirnem gelesen hatte und nicht zuletzt durch 
Gesprache mit der Kandidatin der Bündnis 90/ die 
Grünen, Frau Şengül Şenol, habe er sich ein Bild von die
sen machen können. 
Die Betonung der Rede Herm Norbert Burgers lag auf 
dem Integrationspolitischen Aspekt. Die Stadt Köln sei als 
eine weltoffene Stadt bekannt. Dies sei ihrer bunten natio
nalen und kulturellen Misclmng zu verdanken.Allein 
187100 Migranten aus 183 Staaten ohne dentsehen PaB 
lebten in Köln, dies entspreche einem Anteil von 19e der 
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Kölner Bevölkerung. Hinzu 
kömen weitere Zahlen von 
Einwohnern, die bereits einge
bürgert sind. Darunter seien allen 
80 000 Einwohner aus der 
Türk ei. 
Für die politisch 
Verantwortlichen sowie für 
andere politische Instutitionen 
folge hieraus, für diese 
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Einwohner Sorge zu tragen.Die Stadt Köln sei sich ihrer 
Aufgabe in dieser Hinsicht auch bewuBt. Der 
Oberbürgermeister Burger ging hier auch auf die hervor
ragende Rolle der Stadt Köln bei der Definition einer 
kon1ffiunalen Auslanderpolitik mit umfassendem 
MaBnahmenprogramm seit demEnde der 70 er Jahre ein. 
Dabei erinnerte er an die Einrichtun a des b 

Auslanderbeirates vor mehr als zelın Jahren und an die 
Gründung des heutigen Interkulturellen Referats. 
Man habe aber auch erkann~ daB samtliche Versucheder 
Integration nur dann Erfolg haben, wenn die Bereitschaft 
zu einem bestin1ffiten MindestmaB an Gemeinsamkeit auf 
beiden Seiten, d.h. seitens der Zugewanderten und der ein-
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heimischen Bevölkerung da ist. Die deutsche Gesellschaft 
müsse sich für die Zugewanderten öffen, die 
Zugewanderten ihrerseits müBten sich lernen zu integrie
ren, nicht nach auBen sieh abschotten. 
Dieser Interkulturelle ProzeB, an dessen Ende eine neue 
veranderte Gesellschaft stehen sollte, sei gepragt von 
Zusammen- und Mit1;1rbeit, Gleichbereehtigung, Respekt, 
Toleranz und habe zahlreiche Akteure. 
Wie die Interkulturelle Woehe ihrerzeit, so sei auch die 
Dersim-Woche ein bedeutender Beitrag zum 

Kulturaustausch und dem KennenlernprozeB. Dieser 
Charakter der Dersim-Woehe sei aussehlaggebend dafür 
gewesen, weshalb die Stadt Köln mit ilrrer Unterstützung 
für die Dersin1-Woehe nieht gespart habe. Die Dersim
Woche -so hofite Herr Burger- werde die IdentHat der 
Dersin1er bekannt maehen und daınit einen groBen Beitrag 
zum Kennenlernen der Kultur der Dersin1er leisten. 
SehlieBlich sei die Dialogsuche sehon irrııner ein erwlli1r
tes Mittel zur Integration und darnit zum dauerhaften, 
friedlichen Zusammenleben gewesen. Herr Burger forder
te beide Teile der GesellschaJt. die Zugewanderten und die 
Einheinüsehen, dazu auf, mal über den Tellerrand zu 
sehauen, denn Immunillit gegen Vorurteile könne man 
sich nur dureh Kennenlernen versehafien. 
Zum spezielleren Thema der Dersin1er und Dersim, dem 
Sehieksal Dersims heute, tat der Oberbürgem1eister sein 
Mitgefühl und Verstandnis in der W e ise kund, daB er 
sagte:"Sie haben in ihrem Land ein Wehleid; die Dersin1er 
haben viel Sehlin1mes zu erdulden ... ". 

Als erstes Ziel-so riet Herr Burger den Dersin1ern- soliten 
sich die Dersimer, wenn sie in Köln weiterzuleben geden
ken, Köln als ihre Heimat betrachten, sieh also als ein Teil 
dieser Stadt zu sehen und so zu leben. 

Sanse 

REdE dEs RATSMhqliEdEs dER 
SıAdT KöLN, ŞENqüL ŞENqoL, 
BüNdNis 90/DiE GRÜNEN 

Frau Ş. Şenol riehtete in ihrer 
Rede ilrre Freude am Gelingen der 
Dersim-W oc he (Heşte Dersımi) 
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und ilrren Dank an alle Mitwirkenden der Veranstaltung. 
Als Frau Şenol nach den Dorfzerstörungen vor 3 Jahren 
mit einer Delegation Dersim besuchte, wurden sie 
Augenzeugen der Dorfzerstörung und der Assimilations
und Vertreibungspolitik des türkisehen Staates. Sowohl in 
Dersim als aueh in Kurdistan würde diese Politik weiler
hin fortgesetzt. 
Die Dersimerinnen und Dersimer hatten eine positive 
Überlebensstrategie entwickelt. Sie drückte ihre Liebe zu 
iliren Landsleuten aus und forderte sie auf, diese weiterhin 

fortzusetzen. In der türkisehen 
und europaisehen Diaspora 
würden etwa 200.000, in Köln 
bis zu 10.000 Dersimerinnen 
le ben. 
Şenals Eraehtens würde die 
BRD-Politik die 
Assimilations- und 
Islamisierungspolitik und den 
Krig in Dersim und in 
Kurdistan unterstützen. 
Deshalb rufte sie ilrre Kollegen 
im deutschen Parlament auf, 
nicht zuzulassen, daB man mit 
deutsehen Waffen ihr Volk 
und auch andere Völker 
ermordet, ilrre Dörfer und ilrre 

Lebensraume zerstört werden. ,Denn wir wollen niehı 
melrr die Waffenfreunde der türkisehen Republik. Wir 
wollen, aile Völker in Frieden leben, egal wo auf der 
WelL" Şenol spraeh sich für eine dringenden friedliehe 
Lösung des Kurden-Konl1ikts aus. Sie forderte in iliTer 
Rede auf, die deulsche Politik so lle gewllirrleisten, daB aile 
bekannte Gruppen gleiehbereehtigt werden sollen und bat 
um Untertützung in der PJ1ege der kulturellen Identitiit, 
verlangte einen muttersprachliehe Unterrieht in der 
Kınnanc [lies: Kern1ands] (Zaza)-Spraehe sowohl aueh in 
Kum1andschi-Kurdisch. Die Islarnisierung müsse beendet 
werden, es sollte aueh eine Belehrung des Dersim
Glaubens, aueh als alevitiseher Glaube bekannt, stattfin
den. Sie rief aile auf, Mitglied in Parteien zu werden, sieh 
in der Eigenorganisation zu organisiern. Demokratie 
könne nur dann funktionieren, wenn die Interessen von 
alien vertreten seien. Somit würde das friedliche 
Zusammenleben aller gewlli1rleistet. 
(red.) 

"HEŞTE DERSIMi" dE QEseykERdENA 
HAydAR BElTANi 
(SERVERE CEMAlE DERSIMi 
AIAMANyA..-KölN) 

Meymane delali, 
Cüanık u cümerde hewli, 
Cencene, domonene ! 

Tekteyna serra 1994ine de zerre Dersuni de 200 dewi 
sanay adıri ver vesnay, kerdi xan u xırave. Pera pia 480 
dewu ra hata nıka 400 ra jede kerdi thol, dewuji cıra kerdi 
tever, dorme dewu, dar u beri ki vesnay. 
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Na herv, siyasete tholkerdiş u tolakerdişi sare Dersııni re 
teyna vesaniye u feqıriye neano, tersa ma, peyniya zon., 
kultur, tanx, odet u tore dey ki an o. Halo ke ma nıka tede
rime '38i ra betero. 

Dersım ke asma paiza vırena 1994i de bombardumarı 
kerd, Köln de Dersımıji arney peser ke, mordeme huye ke 
welat de tenge dere, phoşti inu de. Cemate Dersırni 

Alamanya ki o taw ame ronaene. 
Cemate Dersımi wazeno ke, zon, kultur u tanxe Dersımi 
sero bıgureo, ey raver bero, iye ke na mesela sero gureene, 
phoşti inu do. 

Kare mao bini ki werte ğerivune Dersımuzu 've Alaman u 

zovina sarurıe bin u de dialoğ u ciranenia de rınde, eve zer-

reweşiye weşiya ho pia ramıtene meyda aı·dena. Ma zorre
me ke, evç na tore reng u belekenia kulture Alamanya 
dayna bena lıewl. 
Nıka ki wazen ke tene Dersım u Dersunuzu sero qesey 
bıkerine. 

Dersını harde Kırmanc-Zazauno. H ama hele kultur, odet u 
torey ra belekmo. Pi u khalukuııe ma vatene, "Kı.ımınciya 
Belele e". Dersımi de Kırmancki-Zazak:i. ra qeyr Kırdat?ki u 
Tırki ki. qesey beno. Waxte Hermenkiki qesey biyene. 

Mıleto ke Kımıancki-Zazaki qesey keno mıleto de khano, 
hete İraııuzu ser say beno. Kıraımınc-Zazay werte çhe
mune Fırat u Dicle de weşiya ho ramene, Dersım b mezge 
na welato. Tewrati de, yaııe İnculo Khaci de Ha.rde 
Dersım 've donne ho "Cae Ceneti" :;ay beno. Na sar 
wayıre zon u kulturo de hewlo. Vajime ke, hale 
nin u je hale Beznesumne Hemıllcaniyo. 

Dole Osmani 've dole Mewrani ver ra nıka, eve se 
serru koli§ nka Dersımi. Cıra vatene: "rafızi", 

"saresuri" yane "beheq u bekıtavi". Hona ki vane. 
Verva Musılmaıı u Tırku Dersım hata 1937--38 
on cia ki est ra ho ver, b me handıra k eşi n ek oL Go la 
Dersuni werte verg u delevergu de harde serbe
stiye u haştiye vi, hen ki mend. 
Dewleta Tırki 38i ra tepia welate Dersun gureli. 
bme baııdıra ho, hama ro u şerefe Dersuni neşi
kiya ke bıjero ho dest. Siyasete tırkkerdiş u musıl
mankerdişi murode ho nerest. Hem rewra, hem ki 
nıka oncia ki Dersım nisarıe serbestiyo, hem ki 
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sewet:a mılet u kultururıe bın
destu re jü diağo, jü roştia. 

Sare Dersım wayıre bextiyo. 
Tertele Hermeniu de deste 
hometune Musılmanu ra xele 
H ermeni xelesnay. 

Sare ma Demoqrato, pulurali
sto; no ki kulture mara yeno. 
Her keşi re hurmete ma esto. Ma haqa her keşi re hurırıet 
keme. Hama gune cırane ma Tırk u Kırdaşi ki kamıya ma, 
zon u kulture ma nasbıkere, yi ki mare hunnet bıkere. Na 
ki haqa maa. Kes nae rnare jede mevino. Her kes zoneno 
k e, hurdi he tu re ki xele xısrneta ma esta. 

Kırmanci peskare din u itiqate keşi 

nebene, yane zerrewese. Yi ve ho wayire 
jü itıqate de klıane. Tavina itıqat, itıqaturıe 
binu ra ki xele çi gııreto. Mesela İtıqate 
Mazdeki ra, İtıqate zerdüşt ra, xınstiyaııen 
u musılmaneni ra. Na sevet ra ki hem 
dewieta Osmani, hem devieta ırrki, iıeın ki 
musı1maııe binu sare Dersımi qe ret never
do. Yi dlııe hora vmıe "İtıqate Kırınanciye" 
ya ki "İtıqate Dersımi". Tırki de erra 
''Kızılbaş"., "Elevi" ya ki "Dersimli" vaji
no. Eleviye Dersımi zenehira u zerreweşe. 
Mesela Hermerıiu de yane xırıstiyilnu de., 
Asıqu de, musılmane biağkiye lee dıma 

arde kerde harde ma inn de ki eve baştiye, beqal-
qır weşiya ho ramene. 

Alamaııya de nejdiye 100 hozor Dersmuji este . .Tede averi 
ra seveta kar u gure ame. Tae ki na senune peenu de vera 
zulum u vera hervi ra vozday amey, ttlca koti bexte Federal 
Alanıanya ya ki dulgerune binıı. İta ma sare Avrupa re 
berx u dariya ho vaıne. 

Haına lıona ila ki kamiya ma nas nebiya, zon u kulture ma 
Ha ki bewayiro, phoştt Cl nedino. Deste Xızır u Duzgmi na 
hal ki nejcli de vurino. 
Berx u dar ve ! 
'Wes u war bımane ! 
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"HEŞTE DERSIMi" dE QESEykEnıdENA CEMAL hşi 
(EzAE koıvı[ idARE Cı::rvliHE Tımdlizu.-EsTAıvıol) 

Ma 'be xer di ! 

Sıma pero xer ame, pay no ser u 
çimane mı beni ame. 

Camate Dersımi Köln pesanaene de 
emege kam k e verdo ra Heq cıra raji 
bo, berxudar be. Saa yina ra sıma 
omede xırti ame peser, ma ita de 
hem fırsende jübini naskerdene 

diyo, hem ki ğeyale xo jübini re kerd anıze. Omede roşt
dar u welatheskerdoğe ma ewro serba dawa welati 'be 
derd u khule qome ma ser gurenais de gama de qewine 
esta. Diağe ma biyo deyra, çıme sıma roşti be, na roce 
mare bımbarek bo. 

B:ıraene, waene ! 
Pheştdariye endi mare ze non u sole lazuna, çıke ewro 
welate ma ze serran e vereni bın e kıla adıri de veseno. Her 
suk u dügele de ke, camate de ma pe saniyo, werte dost u 
dısmein de mare pheştia. Nae ra tıpia venge ma tenena 
gurlağ vecino, çar kose dina de gulbarıg dano. Destbera 
kami ke, çıqa ena, cat kere lee, ma ebe pera, ebe sıyaset u 
politika ebe şinate xover bıdime ke, weşiya pi u khalıkane 
xo, hata ke ro bıne qırtıka ma dero, biarime hurendi. 

Omeden e! 
Waxte de welat eşti bi, name xo Kırmanciye bi, nulete xo . 
Kınrıanc bi, cirane xo I<ırdas bi, Tırk bi, Hem1eni bi. . 
Mabene cirana de doze çine bi, çhıme keşi ne mal u ınılke 
keşi de, ne ki gımıike wela keşi de eşli bi. Çıqa qual u 
pasay Ice amay herde Anadaliye talan kerd, ke!epur berd, 
net kerd ke Dersım ki bıcere bıne bandıra xo, ama pi u 
khalıkane ma ni dısmeni bernırad rusnay. Çenday serri 
Dersını bıne tert.ele u qerebalığa de hata dewre dewleta 
Osmanli ama. Dole Osmaııi Tırka ki dügela xo san e pe, cat 
kerd ke nınge raver weşiya goniwerdoğane pi u khalikane 
xo biare hurendi. 

Tertele Qoca u Pılemoriye ra hala tertele 38'i Pi u 

Khalıkane ma serba namus u serefe Dersırni düste dısmeni 
de çhok ro nena. Herbe Urişi de Dersımıca Uns hata 
Erzurum berd, Sey Rıza Erzıngan de qonağe hukmati de 
nişt ro, Dersırn, uca ra idare kerd. Osmani a waxt de huk
mate Dersımi nas kerd. Serra 1920i ra tepia serba Dersuni 

· Anqara de qanuni mor kerdi. Feımane Dersuni vet 
Ağlarane Dersımi aınay telewe sond werd, pe çheka xo d~. 
ze cüamerda da pero. Dısmeni ebe zur u duvara dami nay 
ro, tae bebexte ma fiti hete xo, yine meterıs de ze zerece 
wend, ebe bebextiye nulete xore xaynine kerde. A waxt de 
Jiar u Diari mara mıradiay. Peyniye de mılete ma sana 
sungiya ver, ebe top u mitraliyozana dewe ma vesnay, 
candege ma tici vera poynay. iye Ice bıne meyta de 
xeleşiay surgune sukane ceri kerdi, werte sare xami de ze 
sole vılesnay ro. Mire Dersımi Sey Rıza 'be U sene Seydi, 
Qemer Ağa, Cıbrail Ağa 'be tae ağlerane binane Dersımi 
Xarpet de fiti dare. Candege Sey Rızay dewa Çorcuği de 
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vesna, wela candegi dımıte. Dısmeni vat Ice: 
"Meyte Sey Rızay ke nevesrrime sere mezala i de vas rewi
no, male nine yeno, sero çereno, qule Dersımi sıte ni mali 
sımeno, xuy u xesate Sey Rızay vereno qome 
Kırman ci, meste bero ni sere mare an cia ben e bela". 

Dısmeni serva welate ma, xo feka va ke: 
"Dersim'e sefer olur, zafer olmaz" 

Dewa ma de cae esto, name xo Qoriya, uca de ini esto, pe 
kemera ini sero, serra 38'de eskere Tırki ebe kınıtena nia 
nusto: "Er dönmez suyu" 

Dısmenna ğeyaıe xo de, hata roca ewroy nexapiyo. 
Vızer dewleta Tırki 50.000 eskere xo wa est Iraq ser. Ewru 
Dersmı de 150.000 esker esto. Tim u polise werte nemor
dişi de niye. 

Kokıme de ma serba 38'i nia qeşi keno: 
"Ma 39'de dewa Halvoriye derime ... 
Sey Rıza roştia welate mao, Rayher xaine mao." 

Bıraene, ma se kerd ? 
:Serra 1960i ra tepia hata 1980 ma Pir u Raybere xo, Jiar u 
Diyare xo nas nekerdi. Jüane xo, adet u tore xo ma ca 
verda. Kam ke ama Dersım ma n one xo cıla xo erra nese
vekıte. Ma mal kerd gorre, bavoke verga kerd remayme. 
Kokırne ınae k e uca mende meymana cıra va k e: "ya vate
na ma bıkere, ya ki i ta ra bar kere." 

Serra 1980i ra tepia 38 oncia peyser ama, ebe operasyana 
Lelefeti fiti nulete ma ser. Serra 1994i payız de oncia dewe 
ma, bme ma, gul u çiçege ma, leeimisema vesnay, ııulete 
ma goçe xo gureti, şi sulca. Jüane ma, adet u tore ma vin
dibiaene dero. Kokıme ma nıka vane Ice: "38 reet bi. A 
roce qerswli nay ma ra, helıne de xeleşiayme. Ewro ma 
hedi hedi ebe poynaena roca Heqi kisene. 
Muxtarane dewane ma waxte vesnaena dewa de nia qeşi 
k erde: 

Mı.ı.xtare Ağdadi: 

Ez xebera dewe vesnaene Xarpet de heşiya pe, gina rae, 
ama dewe. Mı ser kerd ke qule ma bıne dewe de do are. 
Cini, doman u cüamordi tede lerzefine. Mı xo xo de va Ice: 
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"Ez vana 38 amo, nioncia ma qır kene." Mı qumadar ra 
vake: 
- Qe ne cini u domana abırrne, yine ra thoa mavace. 
Yi dot ra ez sana gınnıka u şiliya ver, va ke: 
- Venge xo mevece, to kisena. 
Şin u şivan de qırraise doıııana vecia asmen, to vana 
Kerbela derime. Ma kerdime çala de xoriye, ağır makina
li çama ma ser. Pire ma lewe mı dero. Mı cı re va k e: 
-V en ge cede xo de, ma raxelesno! 
Pire ma keleberi bi, va ke: 
-Cede nu ki ni zalimana neşikino. 

Muxtare Çexperiye: 
Esker ke ama dewa ma, mi sere bone xo sero goze xo fite 
ra ke husk be. Werte bone mı de idare serre eşti bi. Çıke 

ma her paiz idare jü serre dayme are. Çiye werdene, alefe 
mali her çi de nu tıdareke xo di bi. Se ke anıay qe mecal 
neda mı, va ke: 
- Bon thal ke ! 
Mı xo sas kerd, qate cıle xo nu eşti xo doşi, ama teber. 
Tepia yi cıli peyser berdi zerre çey, oncia ama teber. Werte 
a leze de adır na bone nu verra vesnay. Ez ebı yi cılana 
oncia kota zerre çey. Kelpe de mıno kokım eşti bi, mı 
dıma pençere ro xo est zerre çey. Ez veciya teber, hama o 
endi nevecia. Yi dima ama ke ez ki xo berci adir, hama 
bado mı va ke: "Ez ke xo berci, kam kutıke mı sero saadi
ne dan o k e, zulme ni zalıma ver kutık bile darni.~t neda, xo 
est adır." 

Rukiye Kankotan: 
Kamer Genç, Sinan Yerlikaya sıma ra se vaci... Dersım 
bomba kene, vesnene, vay dane, sıma xo darene we. Ni 
vane ke, anarşisti ene, sıma non dane cı, ae ra ma sıma re 
nia keme. Esker ki eno, gerilla ki yeno. Esker k~ ama 
mara pers keno, vano: 
-Teröristi koti dere? 
Non yi 'be xo dane cı, fisega yi rosene cı, oncia ki eke 
kotiye, mara pers kene, no sene kae kutıkano? Na sene 
betera heqiya gırana? 
-Ma waire meremetime, ewra ma ewrae de paka, bingeşiya 
ma cae de xa~i ra ena. Ma cae de beli rayme, xeber u 
qeşiya xo zanime. Ma suka de becar nekenime. Ma gepe-
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sur, lewe boaxın fetelnayis ra 
hez nekeyme. Çeneke mae 
azebi ke musay çiye nianeni, 
pera nevenene, gınene raa 
xırabıne ro. 
Ma mezelane xora qunfnayme, 
jiar u diarane xora vısnayme, 
ardime Xozat. Ze pars areker
dena kiloe ardara, kiloe seker 
ra, nem pakıte çay ra ber thaba 
nedane ma. Ebe xere xo ne, ebe 
perana. Ma qıslaxci niyeme. 
Ez ke werte cade Xozati ro ebe 
file deşti ra şiya, berbis mı 
ceno, ez ar kena. To heni zane
na ke domano sawiya, do mı 
ro, mı dest ra thıthike mı gıro
to. Şeref u namuse ma kerdo 

bıne postalane xo. Ma ki neamayme Anqara ke sıma ra 
ınınete bıkime, sıma vero cerime, ma amayme ke ze cua
merdina Kirmanci sirııara perskerinıe, heqa xo bicerime. 
Endi ninare beso. Ma ke ret neverdane, 300 cinika dersim 
pers do be mi: 

1-Eyme ita soyme, xover dayme, dostane xora 
perskeyme, yinanra vayme dest berce ma, rae ma muskne. 
Xora vatena ma ke qebul nebiye, se ke '38 de cinıkane ma 
domane xo kerdi vırana xo, xo neda deste kemfırsenda, 
jindana ro est, ma ki roce, pesewe merdane xo hewn de, 
domanane xo derguse de verdayme, xo erceyme awa 
Pertage. 
2-Soyme pırre de sığde xo erceyme adır, dina pe heşiyo. 
3-Çheka xo ceyme ze cüanıka vecime ko, dayme pero. 
Vatena nu awa ke sımare bire çeku nay be ro. Dua bıkere 
ke çekuye hirine hesa sıma nekuyo. 

Ewro welat de donne dewane ma mayın kerde. Pesew u 
peroz donne qereqola de "Infıra-Rot-Kamara1i" top 
ronaiye. Theyre de yaban ke raperro, hukrne yira gıneno cı. 
Mekteb u Xestexani qapane. Elayi u taburl ronaiye. 

Tim u eskeri domanane ma musnene çiye thejiaine (Esrar, 
Eroin, Bali) 
Suk u qeza de saate 19inera tepia qule Haqi nefetelino. 
Saate 13 'ra tepia rae şiyaene çina. 
Qome ma vesan u tesan verdane, werdis ebe gıramana 
dane. Ambargo no ser. Mı ewro sımare zaf qese serdıni 
kerdi, kefe sıma remna. Tene ki qesane genna qeşi bıkeri. 

Ma phonc havali nanıe Camate Estemoli ra şime Dersim 
ke pera ağme kerime. Mamekiye ra kotime rae şime 
Vacuğe, bıne dewa Halvoriye de hazaz amo, rae qapana. 
Mirıübüsa Mamekiye na hete hazaji de mende, münübüsa 
ke dot ra ama dohete hazaji de vıneta. Milete na heti ebe 
ningana şi dot, e doheti ama na hat. Münübişi her jü koti 
ra ke amo, cerayi ra, koti ra ke ame a het ser şi. Zerre 
münübüse de, kes jubin de qesey nekeno, tede murujine. 
Her game de qontrol esto. Ma havali ebe esqo çef de 
qesey kenime, hunime, dı tenee ma ebe taxime kıncanae, 
qıravat gıredo, ni qıravetina ra jü ki eza. Mı cenike ra ebe 
Kırmaneki xebere pers kerde, ae ebe Tırki cüabe mı da. 
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Mı valce: 
-Najni to çae Tırkira cüabe mı dana? 
Ae valce: 
-Tey, tey, efendiyane ze sıına de Kırmaneki qeseykerdene 
ayb niya? 

Jü mesela de bine: 
Ni rocane peyena de polisa 'be tima Mamekiye radon sana 
pe, name xo "Bayrak Radon"o. Roce sata lauka wastene 
yena, cenıka de dersırnıce ki cıre tel oncena. Keso ke pro
gram vırazeno zaf beno sa, vano: 
-Qule Mamekiye ra sıfte to tel mare ont. Mırade to çıko 
vace, ma desınde biyarime hurendi. 
Cenıke vana ez lauke wazena, ae bıcıne, ez gos semi. 
Mom1ek vano: 
- Nan1e vace. 
A vana: 
-Kurşunlara gelesin (lauka Burhan Çaçani). 

Vatena mı awa Ice, rüye xo açarne welate xo, çırne qome 
ma raa sırna dero. S ıma k e beseken e izna xo welat de ravi
ame, mal u mılk welat de bıheme/bıcere. 
Hurendia kari welat de akere. Ma ewro phonc bırayme. 
Sodıra thirfıkana xo erceyme jü gole. 

Berx u dar be, wes u war bın1ane. Xatır be sırna. 
Xerweşiye reseme pe. 

ANAdolu ALEviliqi SEMpozyuMu 

Halanda Dersim Vakfı 24-26 Ocak 1997 tarihinde 
Amersfoort Anadolu Mozaik Vakfı ve Halk Birliği 

fil_mor 11 

Derneği (Rotterdam) adlı kuruluşlarla birlikte 
"Anadolu Aleviliği, Günümüzde Bağımsızlik ve 
Demokrasi Mücadelesinde Aleviliğin Yeri" konulu bir 
sempozyum düzenledi. Sempozyuma konuşmacı 

olarak Nejat Birdoğan, Ali Haydar Avcı ve Haluk 
Hepkon katıldılar. 

CEMi" 
Vakıf 15 mart 1997 tarihinde "Xızır Cemi" yaptı. Cem 
Zazaca (Kırmancki) ve Türkçe yürütüldü. 

• 'Oıwji' Ödülü" 
Vakıf Zazaca, Flemenkçe (Hollandaca), Türkçe ve 
Kürtçe yaptığı açıklamada her yıl vermeyi planladığı 
"OROJi" (yokuş) adlı haksızığa karşı direnme 
ödülünün ilkini bu yıl Hasan Ocak'ın annesi Emine 
Ocak'a verdiğini açıkladı. Ödül 23 Mayıs i 997 tari
hinde düzenllenen bir törenle verildi. Ancak Emine 
Ocak' ın yurtdışına çıkmasına izin verilmediği için, 
ödülü temsilen Emine Ocak'ın eşi Baba Ocak aldı. 

BREMEN'dE 11 SEWA ZAGONE DERSIMi 18 

(DERsiM KüLTuR GEcEsi) 

4 Temmuz i 997 tarihinde Bremen'de Bürgerhaus 
Wesserterrassen'nin BIZ, IZA (lnformatoinszentrum 
Afrika) ve Bremer Migrantlnnen adlı kuruluşların 
işbirliğiyle ve Senato'nun maddi desteğiyle düzenle
diği Dersim Kültür Gecesi yapıldı. Geceye Dersimli 
sanatçılardan Metin-Kemal Kahraman, Daimi, Ro 
Dersim ve Heyder katıldı. 
Gece öncesi organizatör Hıdır Arslan'ı tehdit eden bir 
grup PKK'li geceyi basıp dağıtmak istedi, ancak 
engellendiler; gece başarıyla sona erdi. Beş kişilik bir 
grup ile bir süre sonra Hıdır Arslan'ın evine baskın 
düzerılendi. Beyzbol sopalarıyla feci bir şekilde 

dövülen Hıdır Arslan üç gün komada kaldı. 
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KölN r d E SERbEsiiyE 'yi lAN HMA 

TopLANlls ı 

Serbestiye'yi tanıtma toplantılarının ilki 26 Haziran 
i 997 tarihinde Köln'de Altınçağ Kültür Merkezi'nde 
yapıldı. Toplantıda Serbestiye'nin kuruluŞ nedeni açı
klandı, programı tanıtıldı. Dinleyiciler sorularını sordu, 
görüş, eleştiri ve temennHerini dile getirdiler. 
Yaz tatilinden sonra tanıtma toplantıianna devam 
edileceği bildirildi. 

Yl..ttWT 11 

StiAivA / VEN(jdAiso 

PEsERAMAisE NAsku{dENA 

SERBESliY[ 

'1 

ln vi er W ochenendseminaren können 
Anf.:irıgerinnen und Anfıi.nfer (Seminare I und III) 
Grundkenntnisse des Zazaki erwerben oder 
Fortgeschriettene (Seminar H und IV) varhandene 
Kenntnisse ausbauen und Zazaki. Lesen und 
Schreiben lernen. Jedes Seminar umfast 22 
Unterichtseinheiten (UE) und kostet 60.- DM. 
Unterkhtszeiterı: 

Cüanık u cüamerde hewli! 

Serbestiye ho dana naskerdene. 
Ma wazenime ke hometa ma Serbestiye nas 
bıkero. 

Be re Serbestiye n as bıf,ere, fıkra ho ki vaz e! 

KOMto SERBESTiYA f·!IA DIMILi-I<IRMANC-ZAZAY 

Roze: 29.06.1997 
Sate: 14.00 
Ca: Altınçağ Kültür Merkezi 

Kyotostr. 19, 50670 Köln 

DAVET 

S ERbESTiyE 
1 
yi TA N IT MA lO plAN Tl S! 

Sayın bayanlar, bayları 
Serbestiye kendini tanıtıyor. 
Gelin Serbestiye'yi tanıyın, fikrinizi söyleyin! 

b=======-=~~==========d' 

ı 1 

Freitag: 18.00-21.45 Uhr (5 UE) 
Samstag: 09.30-12.30 Uhr (4 UE) 

14.00-17.45 Uhr (5UE) 
Sonntag: 09.00-13.00 Uhr (5 UE) 

14.15-17.15 Uhr (4 UE) 

ll 1 

1 L 

Kant-Schule, Neubau 
Kursleiter: Recai Yıldız 
Gebühr pro Seminar 65.- DM 

Daha önce Nisan 1997 tarihinde yayınla
dığı bir bildiri ile kuruluşunu ilan eden 
Dersim Sosyalist Partisi Haziran 1997 

tarihli bir bildirge ile de proğramını yayın
ladı. 

PARTIYASOS'fALISTA DERSllllll (PSD} 

BiLDiRGE 

1
1es&l'dM1GN'II'~yllz.yia0nıntıııı"'Datııitn~~ıadıytıı.tıawnc:rLmıxstır:vaıw~~ıı 
bit'in "''t1ı:dm &on.ırJı.f' eıl:sırM ~~ &ıenJ!1 -..w. IJJıJ ai:Wtt uanıd ~;Db~~~ r.dıim adım~ 
i:ı!tldtln!Atı:~ • 

tess<dmb.uyıınrı."'Tı.ınııı=l!l"ıtdıwııibn~t=reı!l~fnı~~~~~~~DıltOıı~ 
~1\:ı'ı::all'ı'ı~~~voatnocr'l.'ı..ııa-.Mdııdy:l..~~.lr.tuı&,.Urfa'\1111 
Dl,...tııaıkırllltıtWnbeflrt~.,..wdel;)ııırtr.O&IU'IIn~~ı.fli!ııh~V$p.~1007...:ı.G-Şııı'*'llt.d 
ltıı-;nnbınnın~c«W~da.~. 

Tıtnıiımrn b.dıtiıt:l ~ yQzcyU bo)'l:.n:ıs Ocn:t:n. datD QO!( Q~ ıı.d)'(a anü. Ot6D Q«n"~t 
~ftK'IUtkOUdm~f-.ım"~llkıMıi~bu~~cdUdfiCıl~~vwd..ıSL-'7'• 
S'll~.l=dır~yQ;ıı:y;ı'l~buı.duad~...,.._~r.W.tvaasyh!cı;)endıııırtkcıd. 

===~~~ltV~:ı~~=~~~~~ 
iııo~!1ba)6:~Uat.dDıcr.ını'd<l~-dGhe.~~Yo!lıncııttml"olcn!:RbnrlıdL~ 

ıe::==:~r.o:==-llkl~~~ı:=-:n~~~!:; 
oıgo t:ıır tDwık rc,Jkri.nııl. kendi cn::ıuııumı va =~ IHii'ıapt!. ~,..,m~ etoır .. :ı~ Dlm:trn'~ 
.)l'lıurııdb~Uı'lt/o!dukon~ 
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~[luıdm'IJI;~II:ıU\S~h<ıır~~blr~~"tıo~~Oıım=ri 
hıüıfo:'i)"d!! Derelm ~atre:n-nıı;ıtı.. OIGıJ'n!n ......-~ lhııl't.ed.n~ ~~-*ıl wı:un 
ollrd bir b.ııpıtınu. N~ ~.·Ka~ 9.lıı1nol aıır.q yı!&.~ Oı!i1nıMiı ~tmiNJ-~ 
Omaıi:nDcr.#IU'ıllllriıönıwı en.minl ~ OıııTııııara ~~~~ro~~ ı..urutı.ış 
~niU~Ocsln1&cn.ı:ıulbı.-tt~ıım\dlwiQ"UfiiJOemnnll~~~ 
~~ı btb w IDilik-~ ~::ıırtı p«<hı.lıı: v.nrı l<cım6tf. ~ FClOmnr wn 37 .... aı=.ı ıAıra11 
~luınlıabıu.tırdı.. 

ıRST-a. c.vıım bırthtrıd!lıı bir ®oOım ~.nu tarttWıı Dıenıa\m &ncı;6( tW" clrDc'ıtt ıt.ı:ıı;Hcdıyıta mı 1{\ıır ı=-~ ek:lı 
w b071!.ı~Dybo TC y8ıns1&nl ..ıtw. ~ 1ru9'da ~ V<l pvJV1I pıııırve. ~ eıy.w llhıı!ı:: aCnıat br:~ 
~endcıri"Co'IÖII"~bt"ııqb'.ılM!Dır.ııııTılcnd~CaoıJm"!!~ı=rlcçııksrtı!ıc:ı~to--15i}'!l 
oıl:lltıııcıııbitaıcıo.do TO~ d!lt. dft. cot'lı'llkri. ~ l'litSI1"l! ~ ordu:u. pclb!,. dwhı, ~U. htAwta.ı. 
~~w~ ,_ıl..tyiG ~~~im Gft.'\21 Oaııdnfa tam~ Yoüun b!:r 
~kıf*mo ~ ~. Dııntnft''*' tı.ırlh wlı:l.mıfllıt b&ıd., d!ll. km:!ııi), ~W: ~Wl~ lAr 
eıddıneatın=gınıl. . 

11150'1etdı:ın bu,... Dotaıılm cd:an .tım "l"C pı:anna"'"" ~ ~ ~ ~ ...... ~ lhıl:ı:ı 
olc:ancnı!kllhı:ıkl;jııdl,lJllp.o.Odöılontn~nuıı:l1'Dı"nı!ıtT"dııındL 

aa"e kada!" o..ım ıoplumu. ~ık. dn ı;d;ın"!kn ~ve lıdlı: o&n=ık azın 09 kıtıdmck:n ~ HlıSian lftfl 
p.daıdw;!rrd~ 3ffekaıhr0coiı"nbb" ll(h:ıt~Q(II1Jn0m0 ~ IEgcım;;;ın tnılmblotml ~ 
cı$; bY fooddttmdt. ~ OAcmırlıı t.ıırwnaahooıtvl ~ ~ bsllrgı!rdl ~ lıo ~ y;ıır y.w 

........,. __ 
aa"dıuı _..... o..Jm'1n lrtbadl w ~ ~ yunl ~ ...,.,.. bıo4kdı. Oc.&1a aın.rdcn ltbnn hızilınM: bu 
..arı.çtı:c nwaaınumtvııı ~~ paralelolı:ınııko.r.lrnto;ıkrnubıuırjı.Mrıiısr,. lı,ı;;ıhr fıl9lmlında )'VII~ 
........ bMlrdl.Diırınodtırn~'tıabdıııııllılol.ıgtu. 

BtıgQr*O ~ Dınılm, uluDili wırfO YO do:mcılnııdk hakJ=ır1 bnnıTııiılyan. onlıııırcıa )Wir Dcnlm Kı;nuıw. ~ 
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SEWA PıLE:MoniyE/PülüMÜR DAyANIŞMA GEcEsi 

Pülümür Dayanışma Gecesi 18 Mayrs'ta 
Münclıen' de, 24 Mayıs'ta da Darmstadt' da 
yapıldı. Biz, PiUümür Belediyesi başkanı 

sayın Ahmet Yaman' tn gecede yapmış olduğu 
konu.ş,mayı, Püfümür'ün sorunlarına bir nebze 
de olsa ilgi duyulması dileğiyle aşağıda 

olduğu gibi yayınlıyoruz. 

Değerli dostlar, 

Öncelikle Pü1Umür'ü tanımanız dileğiyle 
ilçemizden bahsetmek istiyoruz. Çünkü bizi, 
illçemizj tanımadan nesnel olanııyacağmızı 

biliyoruz. 

Piilümür (Tunceli-Dersim) 
Pülümür, Tunceli H merkezinin 

doğusunda yeralmaktadır. Doğuda Bingöl'ün 
Kıgı ilçesi, Batıda Ovacü;:, Güneyde Nazıniye 
ilçelerimizle, kuzeyde ise Erzincan ili ile komşu
dur. Hçemizin yüzölçümü 1505 km2 olup, 
rak1mı 1650 m'dir. 

Pülümür, 1847 yılmda Erzincan iline 
bağlı olarak Kuzucan adıyla ilçe olmuştm. 1935 
ytlında ise Tunceli'ye bağlanmıştır. 

Pülümür, 1915 yılında ÇarhkRusyasınm 
işgaline uğraımş, 17 P.Jalık 1917 de ise istiladan 
kurtulmuştur. Bu nedenle her yıl 17 Aralık 

PUlümür'ün kurtuluş günü olarale kutlamr. 
Ilçenıizin yüzey şekilleri engebelidir. 

Ilçe merkezi, her tarafı dağlar ve yiHc
sek tepelerle çevrili alana kurul
muştur. Bu açıdan kış sporları, 

avcıhk, hayvancılık ve ancıltk 

son derece elverişHdir. Anadolunun 
yerinde olduğu gibi PUlümür'de 

uygarlığın. kalmtılanna 

mümkündür. Bunların en 
ünlüleri Odalan", 
köpıiisü, Mezarlıklar ve Han1ardır". 
Ayrıca ilcemizin havası, suyu, 
güneşi, yeşili ve doğası tam bir hari
kadu. Öyleki ilçemizin güneydoğu
sunda yer alan "Arpadağı" ilçemizin 
tanıtım amblemi ve simgesi olmuştur. 
Geceleri ay ışığında karşıdan 

bakıldığında adeta bir "Arap kızının" 

.9lmor 11 

sere serpe yattığı gibi görünür. 
Ayrıca ilçemizde şifah sular da mevcut

tur. İlçe rnerkezimize 12 km mesafede bulunan 
Karaderbent kaplıcası en önemli şifalı su kayna
ğıdır. Yine ilçemiz dahilinde bir çok maden 
yatağı ve maden suyu kaynağı vardır. Ama 
bütün bu kaynaklar değerlendirilmemektedir. 

Ilçemizin bir diğer önemli kaynağı ise ormanlar
dJJ. Ilçemizde ceviz ağacı da adeta orman oluş
tmur durwndadu·. Ceviz meyvesi ve ağacı uzun 
yıllar ilçemizin önemli bir gelir kaynağı olmuş
tu ... 
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Ilçemizin son yıllardaki (1990 sonrası) 

en önemli gelir kaynağı ise ancılıktır. Yani bald
an sağlanan gelirdir. Pülümür balı daha bugün
den ülke çapmda kendisini kalitesiyle kabul 
ettirnıiştir. V e üç yıldır ilçemizde geleneksel 
"Bal Festivali" yapılıyor. 

Özetle; ilçemiz tarih, kültür. doğa yeraltı 
ve yerüstü maden kaynakları açısından ciddi 
zenginliklere sahiptir. Ama ne yazık ki bölge

yaşanan olumsuz koşullar nedeniyle 
işletilmemekte, 

makta, hayvancılık sekteye 
ve btmların sonucu 
makta, işsizlik ise hat 

göç yaşan
ulaşmış dununda-

olarak ilçemizdeki 
çözecek güçte değiliz. Gelirlerimiz 

Buna rağmen en yoksul ve 
ihtiyaçlllardan başlayarak işçi 

laştırdık. 

Sendikayla 
sözleşme 

gereği olarak da 
1 Mayıs'ı resmi 
bayram (tatil) 
kabül ettirdik. 

PUlümür'de en 
t e m e 
ihtiyaçlardan 
başlayarak 

önemli çalışma

lar yaptık. Kent 
olmanın olmazsa 
olmaz koşulu 

olan alt yapı ve 
konut sorun-
larının çözün1ü 

işçilerimizin çalışma haklarını 

için çalıştık. En temel ihtiyaç olan bir itfaiye 
aracı aldık. Bu sezon (yaz) altyapı çalışmalarını 
sürdürmek amacıyla bir adet beton parke 
makinası aldık. Daha yeşil bir ilçe merkezi için 
1500 ağaç diktik. Bunların yanısıra kültür ve 
sanat çalışmalarına ağırlık verdik. 1996 
Haziranından bu yana 4 tane önemli etkinlik 
düzenledik. 8 Mart'ta, 21 Mart'ta şenlikler yap-

tık. Halkımızın %90'ı bu şenliklerimize coşku 
ile katıldı. 

Yine biz Pülümür belediyesi olarak 
gençlerle, kadınlarla, ancılanmızla ayrı ayrı 

toplantılar yaparak onların temsilcilerini sap
tayıp, belediye yönetinünde söz ve karar sahibi 
olmalarmı sağladık. Ve yine peryodik olarak 

Toplantıları" düzenliyomz. 
belediye önderliğinde Pülümür' de 

partilerle, 
sorun-

bazı 

tanımıştır. 

Tunceli-Pülümür 

hafifletilmesine 
1994 'den beri 

olanak 
olan 

karayolunun açılmasını 

dostlar! 
Yukanda sonınlarımızı, 

anlatmaya çalıştım. 

yerine iş 

mak zorundayız. 
yapmak da, 
ve destek gerekti-
riyor. İşte 
nedenle omuz-
omuza vermeliyiz. 
İlçemiz 

Pülümür'ün sorun
lan ' saddece 
Pülümür' lülerin 
değil, Tunceli 'nin, 
Türkiye'nin, 
Almanya'nın, 

İsviçre'nin, İta-
lya'nın hatta 

Amerika'nın duyarlı tüm insanları'nın, aydın

larının, devrimcilerinin ortak sorunudur. Bu 
sonınıann çözümünde her dinden, her ırktan, her 
ülkeden insanları, emekçileri, kurum ve kuru
luşlan Pülümür'e maddi ve manevi yardın1a 

çağırıyoruz. 

Saygıların1la. 
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Pouie und Musik aıu der Türkei 
,Lyrischer Abend" im H au s der Vereine - Fernöst/iche 
und westliche K/ange 

amnesty international, Kreisvolkshochschule und 
Buchhandlung Oelbermann laden heute, Samstag, 20 Uhr, 
ein ins Haus der Vereine, 
RehbachstraBe I, zu 
einem lyrischen Abend. 
Der Eintritt ist kostenlos. 

Bettina Franke, 
Schauspielerin 
Mannheim, 
Gedichte von 

au s 
Ii e st 

Hasan 
Dewran aus dessen 
Gedichtsband ,Entlang 
des Euphrat'. Die Lesung 
wird begleitet von 
Percussion- und 
Gitarrenmusik des Inders 
Sundara, der femöstliche 
und westliche KHinge 'miteinander verschmelzen Hillt. 
Auch Hasan Dewran ist heute abend anwesend und wird 
falls gewünscht, Ausschnitte in Zazaki !esen. ' 

I979 kam Hasan Dewran aus der üsttürk ei, um in 
Deutschland zu studieren. Bis zu seiner Einschulung 
sprach er nur Zazaki, einen dem Kurdischen und dem 
Persischen nahestehenden Dialekt. Einen GroBteil seiner 
Lyrik verfaBt Hasan Dewran in Zazaki und übertragt sie 
anschlieBend ins Deutsche oder Türkische. In alien drei 
Sprachen fühlt er sich zu Hause, sornal er inzwischen in 
Mannhein1 eine psychotherapeutische Praxis betreibt und 
im psychosozialen Zentrum in Frankfurt Flüchtlinge 
betreut. In Hasan Dewrans Gedichten wird der rausch
schende Euphrat, der in der Osttürkei entspringt, zur 
Mutter der klagenden Anatolier, an denen jeder Tyrann im 
Laufe der Geschichte se ine Wut austobt. Er macht mit sei
nen Gedichten auf Millsilinde aufmerksan1, und er 
meint:"Nicht vordergründige Revolutionen.werden politi
sche Umstiinde iindern, sondemeine Rückbesinnuna von 1::> 

innen her". (red) 

Aus: Die Rlıeinpfalz, Sanıstag, 20. Septenzher 1997 

Wanderer zwischen Welten 
Hasan Dewrans Botschaften sanft wie Blumen 
VON GISELA ATTELN 

,Ach, ich möchte mit dir auf meine fernen Berge gehen", 
beschwört Hasan Dewran die Erinnerung an das Lan d, das 
im Osten Anatoliens ihm Heimat war, ehe er 1977 nach 
Deutschland übersiedelte. Auf Einladung der 
Schifferstadter Ortsgruppe von amnesty intemational (ai), 
der Kreisvolkshochschule und der Buchhandlung 
Oelbermann kam der in Mannheim ansassige ,deutsch-
zaza-türkische Lyriker", wie er sich selbst nennt, zusam
men mit der Schauspielerin Bettina Franke und dem indi
schen Musiker Lucius Sundara ins Haus der Vereine. 
,Menschen schaffen Zukunft" ist das Motto von ,ai' in 

.9lmor 11 

diesem Jahr, wie Ilse Bug zur Begriillung ausführte, wobei 
die weltweite Menschenrechtsorganisation die politischen 
Verhaltnisse in der Türkei schwerpunktma.Big beleuchtet. 

Hasan Dewran ist ein Mensch, der Zukunft schafft mit sei
nen Gedichten, die frei sind von HaB, die bisweilen um 
Verlorenes klagen, aber nie anklagen, die Politik nicht 
ausklan1mern, aber es tunlichst vermeiden, irgendwelche 
bedeutungsschwangeren Botschaften mit dem 
Holzhammer in die Köpfe zu schlagen. Die Berge bleiben 
dort, die Blumen aber habe ich euch mitgebracht, sagt er. 
Anatalien ist uns eine Mutter, eine getretene, verdorbene, 
infolge repressiver Politik ist Hasan Dewran notgedrungen 
ein Wanderer zwischen verschiedenen Welten. 
Hierzulande gilt er als Kurde, in der Türkei ist er Türke. 
Als Angehöriger der Zaza-Minderheit, die gleich den 
Kurden unter massiver Verfolgung und Unterdrückung 
leidet, wuchs er ,entlang des Euphrat" auf im ,Land der 
uralten Steine", wo es ,bald mehr Gendam1e" gibt als 
Steine. Er stan1mt aus einem Volk, das nicht mehr sprach
los ist, trotzdem nicht gehört wird, vergessen von der 
Weltöffentlichkeit, die nur laue Proteste zustande bringt, 
vergessen, weil offenbar auch ,Gott kein Zazaki spricht". 
Er spricht und schreibt in dieser Zaza-Sprache (zur 
indoeuropaischen Sprachenfamilie gehörend), aber auch 
deutsch und türkisch. Seine Gedichte und Aphorismen 
sin d eine Liebeserkliirung an all e drei. Dank dieser sprach
wandlerischen Fiihigkeit konnte er von innen her Wurzeln 
schlagen, und diese reichen tief hinab in Mythen, Marchen 
und die Wunder der belebten Natur. Seine Wortbilder 
sind zart, sensibel, zuweilen ungeheuer kraftvoll, andeu
tend, dennoch klar, dort wo ,Zeit fliegt durch den 
Winter". 
Bettina Franke, bis iggo am Nationaltheater Mannheim, 
dann freischaffend, nun an1 Theater in Karlsruhe, rezilier
te Dewrans Lyrik auBerst eindringlich, wobei dieser ihr 
mit der Lesung einiger Gedichte in Zazaki oder Türkisch 
assistierte. Se it zwei J ahren machen si e gemeinsam 
Progran1m, ergiinzt durch Lucius Sundara. Fernöstlich
westliche Klange entlockte er seiner Gitarre, die er inuner 
wieder unbekümmert zur Tabla umfunktionierte, 
Rhythmen darauf schlagend von fremdartigem Reiz. Er 
sang gröBtenteils in Englisch, aber auch in Kannada, sei
ner Hein1atsprache im indischen Süden, dem Sanskrit ver
wandt, und machte danüt die kosmopolitische Dimension 
des Abends perfekt. 

Die Rlıeinpfalz, Mittwoclı, 4. Septenıber 1997 

/ . ~ 

( ,Sprache .ist nicht logisch und ıar..t sich auch nicht zur Logik zwin~\ 

!gen, Wer Ordnung sehatfen will,verschiebtdie Unordnung nur. Und i 
:so würden wir Norweger uns wohl auf folgende Summe unsereri 
!Erfahrungen einigen können:. .· · ... · •... · ·.. . . . ·. . i 
! . . . . Wir soliten dara~f vertrauen, dar.. die Sprache ihre! 
!Problem~ schon. selbar löst; offizielle R~formen mit ihrer Pragung! 
:v~n Korrıdorkonıpn::ımissen. und Mehrheltsentscheidungen brlngen i 
ınıchts Gutes .. Die Sprache gehöıt ailE! n, nicht lrgendeinem Komitee. i 
!Sie lar..t sich nicht per Handzeichen vereintaehen oder demokratisie-i 
:ren; wir können nicht bl3sçhlie&Jn, sie zu reinigen oder zu verbes-i 
ısem; sie ist gror.. und unregierbar und unfar..bar, sie ist alter als wir! 

!und jünger als wir; sieist grör..er als wir und gehört niemandem." i 
;\. /Jas:/krSpk!J"/2711'191. S.llll,FomaHBMt!IJ in: !MıJ ll/ll Polmlcrrdr) 
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ı a ı a-Z e it s c h riften 

Noch vor 30 Jahren gab es nicht einmal eine eigene Schrift. 
Zaza war eine Sprache der entlegenen Bergregionen Zentral
und Ostanatoliens. W er Zaza sprach fühlte sic h als Kurde oder 
Türke oder einfaclı als Dersiıner. Za.za war einfach nur die 
Sprache. 

1963 wuıde erstınals versucht, eine dreisprachige literarische 
Zeitschrift zu gıünden, in zaza, kLmnanci (nordknrdisch) und 
tüıkisch: Roja Newe (Der Neue Tag). Prompt wurde der 
Herausgeber als Seperatist verhaftet, die Zeitschrift veıboten 
Erst zelın Jalıre spater erschienen danadı wieder in einigen 
Zeitschriften einzelne Artikel in Zaza. In dieser Zeit gingen 
irnmer ınehr Zaza-Sprecher nach Westeuropa, und ab 1 980 
nahmen kurdische Exil-Zeitschriften neben Aıiikeln in 
Kurmanci und Sorani (nord- bzw. südkurdisch) auclı solche in 
Zaza auf- das ebenfalls als kurdischer Dialekt galt. Die erste 
vonKurden unablıangige Zaza-Zeitschrift, Ayre (Mülıle), ent
stand damı Mitte der achtziger Jalıre in Schweden: Auf der 
ersten Seite wurde zuı:ıachst auf Türkisch das neue Zaza
Alphabet vorgestellt, danadı folgte die Zaza-lfbersetzung 
eines Gedichtes von Pablo-Neruda, 1988 \Vurde Ayre durch 
Piya (Zusanınıen) abgelöst, das Anfang der nellfl7iger Jalıre 
erste Fordenıngen nacu einer kulturellen Eigensllindigkeit der 
Zaza erhob. Bald erschien, ebenfalls in Schweden, auf 
Türkisch und Zaza Desmala Sure (Roter Schal) sowie, etwa 
gleichzeitig, als erste Z,az.a-Zeitschrift Deutschlands Ware 
(Sommerlager). Aile vier Monate clnıckt Ware seither Artikel 
auf Türkisch, Zaza oder Deutsch: Prosa, Gedichte, Politisches 
zur kulturellen Unterdruckung der Zaza, Landeskı.ınde und 
linguistische Abhandlungen über die unbekannte Sprache. 
Auf inımerhin 170 Seiten je Heft ist Ware mittleıweile ange
wachsen, und seit einem Jalır hat der gleiclıe Herausgebeıkreis 
auclı noch Tija Sodiri (Morgensonne) ins Lebcn geıufen, die 
sich aile drei Monate literarischen urıd mündlichen Überliefe
rungen des Zaza widmet. Iınıner mehr Zaza-Schriften ers
sclleinen nun, Desmale Sure wiederum aus Sclıweden, 
Konniskan, und selbst eine eigenc alevitisclıe Zaza
Zeitschrift, Pir (Der geistige Fülırer) am; Duisburg. Noch 
iınıner aber ist das Thema Zaza politisch heikel geblieben. 
Und noch iınmer bestreiten türkisch wie kurdische 
Nationalisten eine kulturelle Eigenstandigkeit des Zaza. Auf 
der anderen Seite jedoch eınpfındeıı auch viele Zaza-Sprecher 
selbst Fordenmgen nach ,Freiheit der Zaza" als neueste 
Auswüchse in einer unseligen Dominoreaktion des 
Nationalisınus. MARI!N GREVE 

Ware: Posttae h 1369; 72258 Baiersbronn 
Tija Sodiri: Postfach 70 12 40; 60562 Frankfurt/Main; 
Tei./Fax: 069-524549 
Pir: Postfach 21 0712; 47029 Duisburg 

(Aus: taz, Multi-Kulti-Pres se 19. 08. 97) 
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GROSSE NARREN 
(.BUDELAE GIRŞİ) 

Stimme derer zu sein, die lleine Stimm.e haben: 
darin sieht Heqie Mergarıji wohl sein Ziel. wenn 
er in Deutschland mit Erzahlungen aus 
Zazaista.n an die Öffentlichkeit tritt, einem. 
Landstrich, der bei uns so gut wie unbekannt ist 
un.d dessen &wohner ihre Identitat gegen einen 
tiirltisch.en NationaistaatsaZentralismus, der 
eigentiich. in.s 19. Jhdt. gehört, zu gewinnen bzw. 
zu behaupten suchen.. 

Weit entfemt von einem Modeli. ,Europa der 
Regionen" unterdrückt die Regierung in Ankara 
hier Menschen mit ein.et' e~enen Sprache und 
Kı.dtur, die keine Ttirken sind oder sein wollen. 

Merganjis Sammlung ,Gro& Naa-ı·en. Zazaische 
Erzahlun.gen" umfa8t siebzelm Erz.iihlungen, in. 
denen er mit viel Liebe zurn Detail die uns fırem· 
de H.ultuı· zum Lebeıı. erweckt. FuBnoten erkiiiren 
alles spezifisch Zazaisch.e. In den vor allem 
durch den reichlich verwendeten Dialog lebendig 
wirkenden Texten überwiegt der naa-rative 
Sprach.gestus den deskriptiv-kommentierenden, 
was angesichts der Exotik des Dargestellten und 
der aufklaredschen Intention des Autoırs gar 
nich.t so selbstverstandlich ist. 

H Mergaı·ıji vesucht aber nicht nur, aus folklo
ıristisch.en Mesailisteinen das Bild einer un.ver· 
trauten Ethnik entstehen zı.ıı iassen, vielmehr ruft 
er den Leser indirekt und stellenweise auch. 
recht deutlich. zur Soiidaa-itat mit se.in.en 
Landsieuten auf, die von Unterdrückun.g, ja 
Ausrottun.g bedroht sind. Und das tut er lı\ einer 
Sprache, die er, obzwar es nicht seine 
Mutterspırach.e ist, mit erstaunlicher 
Meisterscb.ait han.dhabt. Nirgendwo faut der 
frisch. und lebhaft wirkende Erzahlton au'i die 
gemiitHche Riederkeit hierzulande als 
,Heimatdichtung" gehandelter Trivialkunst ab. 

DR. PAUL EBER 

V orsit.z. V erbatıd deutscher ScJıriftstıeJler./jezirk 
Verband Niederrhein. 
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Gerd Höhler, »Europa und die Türken«, FR vom 29. 3. 1997 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Gerd Höhler nennt die Gründung der türkisehen 
Republik durch Kemal Atatürk »eine der gröGten 
medllehen Visionen dieses J ahrhunderts« (Europa 
und die Türken, FR vom 29. 3. 1997). Ein paar 
Fakten zum »friedlichen« Charakter der kemalisti
schen Vision und Wirklichkeit soliten nicht unter 
den Tiseh fallen: 
In der Tat hatte Atatürk sich die Aufgabe gestellt, die 
Überreste des Osmanisehen Reiches in eine moder
ne, westlich orientierte, laizistische Republik umzu
formen. Hierfür stand das Territorium zur 
Verfügung, auf das das Osmanische Relch im Laufe 
des vorigen Jahrhunderts zusammengeschrumpft 
war. Dort lebten und leben nicht nur die Türken, die 
im Mittelalter aus Zentralasien nach Anatalien ein
gewandert waren und von dort aus ein groGes Reich 
erobert hatten, sondem auch Kurden, Zaza, 
Armenier, Lazen und andere Volksgruppen. Die 
Gründung einer demokratisehen Republik aber muB 
sich legitimieren aus der Fiktion, sie sei das Resultat 
des freien Willens eines souveranen Volkes. Es 
muBte also für die türkische Republik ein Staatsvo1k 
konstruiert werden, über das die Türkei sich als 
moderner Nationalstaat konstituieren konnte. So 
wurden aile Einwohner des Staatsgebietes einfach 
per definitionem zu »Türk en« erk:liirt; die Existenz 
der vor allem in Ostanatohen lebenden ethnischen 

Minderbeiten wurde geleugnet, ihre Angehörigen 
wurden zur AssimHation gezwungen, ihre Sprachen 
verboten, ihre traditionellen Lebensformen zerstört -
al1es im Zeichen der »Modernisierung«. Anders 
gesagt: Den Sultanen war in erster Linie daran gele
gen, daB die unterworfenen Völker Steuern zahlten; 
ihre Sprache, Religion und Lebensweise war demge
genüber relativ gleichgültig, es gab gewisse 
Autonomierechte. Atatürks Republik dagegen ver
langt von ihren Staatsbürgern absolute Identifikation 
mit der türkisehen Nation und vollzieht an denen, die 
sich dazu nicht bereit finden, die entsprechenden 
Sanktionen. 
Au s e ben die se m Orunde sin d die 
Menschenrechtsverletzungen, die der W esten der 
Türkei vorhiilt, und der stiindige Terror in den osta
natolisehen Gebieten der Kurden und Zaza nicht 
unerfreuliche Entgleisungen, sondem logische 
Konsequenzen des kemalistisehen Programms, das 
Höhler als menschenfreundliches zivilisatorisches 
Projekt darstellt. Die Türkei hiilt Europa den Spiegel 
vor, indem sie zeigt daB modemer Verfassungsstaat 
und Barbarei mehr miteinander zu tun haben, als der 
Westen wahrhaben möchte. 

Henning Bök:e 
Frank:furter Rundschau 
Redaktion Seite 3 
GroBe Eschenheimer Str. 16-18 
D- 60327 Frankfurt arn Main 

Ein Fest für Dersim 

Musik und Informationen 

Lesungen Uııd Musik, ein Symposium und zmn 
AbschluB ein Fest das ist das Programm der 
Dersim-Woche, die heute um 18 Uhr mit einem 
Empfang und einer Ausstellungseröffnung in1 
VHS-Forum am Neumarkt beginnt. Dersim ist 
der Name einer Region in Ostanatolien (rund um 
Tunceli), deren Bewohner einen hierzulande 
wenig bekannten kulturellen Hintergrund haben: 

Am Mittvvoch, 17,30 Uhr, beginnt ein 
Symposimn in Deutsch und der Zaza-Sprache, 
am Donnerstag, ıs. September, stehen ab ı 7.30 
Uhr Gedichte und Anekdoten in beiden Sprachen 
an, Zeitzeugen. berichten über die Jahre ı937 /38. 
Am Freitag sind ab 17.30 Uhr (in Türkisch) 
,Dersims Glaube und das Alevitentum" Thema, 
am Samstag, 17.30 Uhr, beginnt das 
Abscblufifest mit Musik: und Disk:ussionen. In 
Deutschland le ben rund ı 00 000 Menschen aus 
Dersim. Köln ist der Sitz der Dersim-Gemeinde 
in Deutschland e. V. (BobstraBe 6-8, 0676 Köln, 
Fon/Fax 022ı; 240 6ı89. (bce) 

Viele von ihnen sprechen weder kurclisch noch 
türkisch, sondem eine Zaza genannte Sprache, 
die mit dem Iranisehen verwandt ist. Die 
Dersimer waren in den Jahren 1937/38 der 
Verfolgung ausgesetzt, viele von ihnen wurden 
ermordet; ı993 zerstörte das türkische Militar 
zahlreiche Dörfer. Kölner Stadt-Anzeiger - Nr. 215 - 16. September 1997 
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W are .9l.mor 11 
Am 16.-20.09.1997 fand in Köln eine Dersim-Woche statt, dessen Veransta/terin die Oersim
Gemeinde war. Es /ag in unserem lnteresse, dieses auch den Ware-Lesern zu veröffentlichen. red. 

Ce ma te Der.sımi 

Dersim-Gemei de in 
Al arnanya 
Deutschland 

.mr förderung .der Kultur, . Sprache und Geschichte . e. V. 

Bobstır; · 6-8, 50676 Köln Tel./fax.: Oıli-240 61 89 

Wir stelhn uru "or 

Die Enhtehung unserer Gemeinde 

Im Jahre 1993 haben die türkisehen Sicherheitskriifte und 
Militiirs in der Region Zentral-Dersim (Tunceli) mehr als 
200 Dörfer verbrannt und zerstört. V on den insgesamt 480 
Dörfem von Zentral-Dersin1 wurden bislang 400 Dörfer 
entvölkert, die Einwohner vertrieben. Dort wurde jede 
Lebensgrundlage und die Natur grausan1 und skrupellos 
zerstört und vemichtet. 

Diese Vertreibungs- und Zerstörungspolitik führte nicht 
nur zu Verelendung und Hungersnot, sondem auch zum 
Anfang des Untergangs von Sprache, Kultur, Geschichte 
und Brauchtun1 dieses Landes. 

Nach der Bombardierung von Dersim ["Kırmanciye - das 
Land der "Kınnancki" (Zaza) und Kırdaski (Kurdisch) 
sprechende Alewiten] in1 September 1994 kamen aus 
Dersin1 stan1mende Kınnaneki (Zaza) und Kırdaski 
(Kurdisch) sprechende Emigrantlnnen in Deutschland 
zusammen, um sich mit iliren Landsleuten zu solidarisie
ren. In dieser Zeit entstand die "Dersim Stiftung " in Köln, 
die spater in "Dersim-Gemeinde in Deutschland zur 
Förderung der Kultur, Sprache und Geschichte e.V." 
umbenannt wurde. 

Seit dem 8. Juni 1996 ist die "Dersim-Gemeinde in 
Deutschland zur Förderung der Kultur, Sprache und 
Geschichte e.V." als gemeinnütziger Verein anerkannt. 

Zweı:k 

Zweck der Dersim-Gemeinde ist die Förderung von 
Kultur, Sprache und Geschichte. Insbesondere werden 
Projekte gefördert, die die Geschichte der Migratian und 
der Region Dersin1 darstellen und sich mit dem soziokul
turellen Leben aus Dersin1, zu dem Themenkomplex wie 
Bildung, Kunst, Gesundheit, Sport und Wirtschaft 
gehören, beschiiftigen. 

Ein weiteres Ziel ist die Konzipierung und Durchführung 
von Projekten, die unmittelbar dem Dialog und der 
Kulturvermittlung zwischen Dersimer-Emigrantinnen, 
Deutschen und Nichtdeutschen dienen. Diese Initiativen 
sind gleichzeitig eine Bereicherung des kulturellen Lebens 
in Deutschland. 

Soweit die eigenen Mittel varhanden sind, wird die 
Dersin1-0emeinde für diese Forschungsvorhaben 
Stipendien vergeben um dies zu em1öglichen. Für ihre 

Arbeit setzt die Dersim Gemeinde audiovisuelle und 
schriftliche Mittel ein. Die Einrichtung eines eigenen der 
Öffentlichkeit zuganglichen Archivs und einer 
Dokun1entationsstelle wird angestrebt. 

Dersim und Deuimer 

Dersim ist ein buntes Mosaik von Kulturen. In der Region 
wird neben Zaza-Sprache Kurdisch, Türkisch, früher auch 
Armenisch, gesprochen. 

Das Zaza sprechendes Volk ist ein iranisehes Ku1turvolk. 
Die Zazas (Kırmancen) leben an der Wasserscheide der 
biblischen Flüsse, Tigris und Euphrat, deren Kemland 
Dersim heillt und in die Welt der Sagen als "Paradies" ein
gegangen ist. Die Kınnancen, Hüter und Triiger einer der 
altesten Kulturen und Sprache der Welt, sind z.B. ver
gleichbar mit den Indianervölkem N ord- und Südamerikas 
vor ihrer Ausrottung bzw. Missionierung. Dersim ist ein 
Dom im Auge des türkisehen Staates und seiner funda
mentalistisch-islamischen Parteien und wird seit 
Jahrhunderten als der Hort der "Heiden" "Ketzer" bzw. 
"Gottlosen" bekiimpft. Trotz aller Missionierungs- und 
Assimilierungsversuche seitens der islamisehen 
Ideologien und ihrer Staaten blieb Dersim bis 1937-38 
eine Insel der Freiheit und des Friedens. Seitdem hat die 
türkiselle Am1ee zwar den Boden Dersims erobert, nicht 
jedoch den Geist und die Seele seines Volkes. Die 
Türkisierungs- und Islamisierungspolitik ist gescheitert. 
Seitdem symbolisiert Dersim den Widerstand und ist eine 
Hoffnung für unterdrückende Kulturen und Ethnien in der 
Türk ei. 

Neben den Alewiten lebten und leben dort heute noch 
auch Am1enier, die vor Verfolgung und Vemichtung 
wahrend des osmanisehen Reiches in Dersim Schutz 
gefunden haben. Die Dersimerlnnen haben einen urirani
schen Glaube. Natürlich wurde ilir eigener Glaube von 
verschiedenen Religionen beeinfluBt und zwar von 
Mazdaismus und Zaratlmstrismus bis zum Christentum 
und Islam. Die Dersimerlnnen wurden nur deshalb jalır
hundertelang vom osmanisehen Reich und seinem 
Nachfolgerstaat verfolgt. Sie nennen ihren Glaube 
"Yitıqate Kırmanciye"(Dersin1S Glaube). In der türkisehen 
Sprache werden sie "Kizilbasch" ("Rotköpfe"), "Alewit" 
oder ,Dersimer" genannt. Die Alewiten von Dersim sind 
als to lerant und offen gegenüber den W eltreligionen 
bekannt. 
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Die Alewiten, Christen und spater umgesiedelten sunniti
schen MosiiiDen bilden ein multikulturelles bzw. multiet
hnisches Mosaik von Dersinı. 
Dies ist ein Zeichen der Toleranz und Akzeptanz der 
"Dersimer" gegenüber anderen Kulturen und Religionen. 
Ein besonderes Beispiel dafür ist der Schutz der Armenier 
in Dersim wahrend des Genozid von 1915/1916. 

In den Jahren 1937-38 erlebte die Dersim-Bevölkerung 
einen Genozid. Die Überlebenden wurden zwangsdepor
tiert. Seitlıer ninlmt ihre Unterdrückung und V erfolgung 
kein Ende. "Dersinıer" werden systematisch aufgrund 
ihrer ethnischen und kulturellen Identitat, ihres G1aubes, 
ihrer freiheitliebenden und widerstandischen 
Vergangenheit sowie ihrer demokratisch-pluralistischen 
politischen Orientierung bestraft 

Dersimer in Deutschland 

Unter den Migrantinnen und Flüchtlingen aus der Türkei 
in Deutschland sind Menschen aus diesem Gebiet beson
ders zalılreich vertreten. 

In Deutschland leben heute weitaus über 100.000 
Menschen aus Dersim. Sie leben hauptsachlich in den 
Stadten wie Köln, Bonn, Duisburg, Mainz, Frankfurt, 
Rüsselsheim, Berlin Hamburg und München. Der gröBte 
Teil dieser Menschen kam durch die 
Arbeitskrafteanwerbung in den 60er und 70er Jalıren in 
die Bundesrepublik Deutschland. Insbesondere wuchs die 
Zahl der Menschen aus dieser Region durch 
Familienzusanırnenführung und die hier geborene zweite 
und dritte Generation. Nach dem Militiirputsch im Jalıre 
1980 in der Türkei suchten viele politisch Verfo1gte 
Dersimer Schutz in Deutschland und Europa, wofür sie 
dankbar sind. 

Sie erfalıren jedoch keine politische Anerkennung als 
Vo1ksgruppe. Ihre Kultur und Sprache wird hier nicht 
gefördert. 

J2Lmor 11 

Lyrik- Abend 

in Dimli (Zaza) und Deutsch 

Die Studentin Sıuvar Temizbas stellt einige 

Gadlehte In ihrer Muttersprache in Dirnil m 

selbstandlger Übersetzung in Deutsch vor. 

Hierzu sind Sie herzllch elngeladen. 

Kuırsleiteır: Suvar Temlzbaa 

Teırmin: 07.03.1997 

Zeit: 18:00- 19:30 Uhr 

Ort: VHS Halla, GelststraBe 33 

GebOhr: 6.00 DM 

Volkshochschul 
DER STADT HAllE (SAAl 
ı...ıı.: 03<+5- '3.11.9 os o 
-:wı..: 034-5- ~2.'3090 

Ermutigung 

Du, IaB dich nicht verharten 

In dieser harten Zeit 

Die all zu hart sind, brechen 

Die all zu spitz sind, stechen 

und brechen ab sogleich 

Xeribey ıd 
: pBroheqeyseı· qrBey kenB. 
'eza ina go!?tarey kena 

Du, IaB dich nicht verbittern 

In dieser bittren Zeit 

Die Hen-schenden erzittern 

- sitzt du erst hinter Gittern -

Doch nicht vor deinem Leid 

dt· 
: g van/h heqi3 q;,çan 
: heq~ ~ıniyan, 
j heqe ınBanan. 

. ' '· . . .. 

qand8 emr;8 ncı. inBanetey. 
qand8 seı'beBteya zıwani. 
qand8 Bılasnaena nıa. 

• heqi. 

tl kı pernan re es te u !azını!!. 
Rechte 

Aile reden von Rechten; 
!ch. h öre Bi e s age n: Kinderrechte, 

Frauenrechte, 
l'iienschenrechte. 

lc/·ı. frage: Wo Bi nd dan n unBere Rechte '? 
Nach ei nem menBchenwürdigen Leben, 

nach der Freiheit der· Sprache, 
nadı ·der Freiheit der eigenen ·ldentitat-. 

Re.chte. 
die für aile da Bind und gebraucht werden~ 
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Du, IaB di ch nicht erschrecken 

In dieser Schreckenszeit 

Das wolln sie doch bezwecken 

DaB wir die Waffen strecken 

Schon vor dem groBen Streit 

Du, IaB dich nicht verbrauchen 

Gebrauche deine Zeit 

Du kannst nicht untertauchen 

Du 1/rauchst uns, und wr 1/rauchen 

Grad deine Heiterkeit 

Wir wolln es nicht verschweigen 

In dieser Schweigezeit 

Das Grün bricht aus den Zweigen 

Wir wolln das alien zeigen 

Dann wissen sie Bescheid 

Wolf Biermann 
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Am 4. Juli 1997 
um 20 Uhr fand 
im Bürgerhaus 
W es serterra s sen 
die W eltnacht 
"SEWA 

WELT-NACHT 
Das Dersimiand 
liegt im 
.M1ttelostanatolien, 11 SEWA ZAGONE DESIMi" 
zwischen 
Türkei 

der 
und hı Bremen 

ZAGONE DESIMİ" statt. 
Am Anfang erzahlte ich von der Geschichte und 
Kultur Dersims und zeigte ich Dias aus dem Dersim
Land. 
Danadı bereicherten Musiker mit Geigen, Thomur 
und GitarrenkHingen die Veranstaltung. Diese 
Mischung der lebhaften Dersimisehen Musik machte 
den besanderen Reiz aus, den diese oriantalischen 
Klarıge nach Bremen brachte. 
Daimi aus Mühlheim/Ruhr begeisterte mit ldassi
schen Volksliedern sein PublLicum ebenso wie 
Metin-Kemal Kahraman aus Berlin mit Ethnosound 
in Dersim Sprache. Ro Dersim und Heyder sorgten 
für eine Kabarettistische sehr lustige und huınorvol
le Unterhaltung. 
Ca. 200 Persorren nahmen an der Welt-Nacht 
"SEW A ZAGONE DESIMİ" teil. Leider gab es in 
der ersten Pause einen unerfTeulichen Z\Vischenfall: 
kurdische Nationalisten, die gegen die Durchfühnıng 
der "Sewa Zagone Desımi" Welt-Nacht waren, ver
suchten die Veranstaltung zu stören. 
Schon zu Beginn der V eranstaltung versuchten diese 
zu verhindern, dass das Publikum zum 
Veranstaltungsraum gelangen konnte. Die 
Mitarbeiter der Bremer Informationszentrum für 
Menschenrechte und Entwicldung griffen vermit
telnd ein und das Publikum konnte ungehindert pas
sieren. In der ersten Pause zerschulugen dann einige 
kurdische Nationalisten Geschirr, zerstörten die 
Bücherstand und warfen die Bücher auf den Boden. 
W enig spater kam die gerufene Polizei und die Störer 
entfemten sich. Trotz dieses Zwischenfalles 
beschlossen wir die Veranstaltung weiter fortzu
führen. 
Ich denke, dass dem Publikum die "Sewa Zagone 
Desımi" Welt-Nacht gut gefallen hat und es einiges 
neues über das Dersim-Land, ihre Bewohner und 
ihre Kultur erfahren hat. Folgende Rede habe ich an 
dem Abend gehalten: 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen 
und Freunde, 
Ich möchte sie zur unserer Sewa Zagone Desımi
Veranstaltımg herzlich begıiillen. Ich freue mich, 
dass sie so zahlreich erschienen sind. Besanders 
möchte ich den Mitarbeitern des Bremer 
Informationszentrums für Menschenrechte und 
Entwicklung danken, dass sie es ermöglicht haben, 
dass diese Veranstaltung zustandekoınmt. 

Kurdistan. Die 
Derslmer sind ein eigenstandiges ethnisches Volk 
mit eine langen kulturellen und gesellschaftlichen 
Tradition. Ihre Religion ist eine besandere 
Auspragung des Alevitentums, dass eine sehr tole
rante und humane Religion ist. Wir haben eine eigen
standige Sprache, die wir selber So-Be nennen und 
die in der wissenschaftlichen Literatur als Dinıli oder 
Zazaki bezeichnet wird. Das Zazaki ist eine nordwe
stiranische Sprache und gehört zur indoeurophlschen 
Sprachfaınilie. Diese Auffassung vertreten auch 
europ~iische und amerikanische 
Sprachwissenschaftler. Prof. MacKenzie von der 
Universitat Göttingen und Prof. Gippert von der 
U niversitat Frankfurt bezeichnen das Zazaki als 
eigensUi.ndige Sprache und nicht als kurdischen 
Dialekt Der Deutsche Iranist Oskar Mann war der 
erste Sprachwissenschaftler, der 1909 das Zazaki 
genauer erforscht und festgestellt hatte, dass es eine 
eigenstandige Sprache und nicht ein kurdischer 
Dialekt ist. 

W o her koınmen unsere Vorfaluen eigentlich'? 
Am meisten wissenschaftlich anerkannt ist die soge
nannte Daylanı Theorie. Nach dieser Theorie vermu
tet man, dass der Urspnıng der Dersimer bis in die 
Zeit zurückreicht, als die Sumerer und Babylonier 
lebten. Daylam am Kaspischen Meer nimmt man als 
Ursprungsland der Dersimer an. Die Zazas bezeich
nen sich auch als Nachfahren der Einwohner von 
Chorasan, östlich von Daylaın. Der Armenier 
;\ntranig, der Ende des 19. Jahrhunderts Dersim 
zweimal besucht hatte, stellte diese Dimli-Dayle
mie Theorie als erster auf und veröffentlichte sie in 
einem Buch. Nach dieser Theorie hatten die 
Dersüner und die Zazas den gleichen Urspnıng uad 
bildelen damals das V o lk der Dinıli. Diese Theorie 
wird von den vielen amerikanisehen und europai
schen Wissenschaftlern wie Oskar Mann, Karl 
Hadank, IV1inorsky, Lockwood, Blau ... unterstützt. 
Bis zur Zeit 1938 gab es unter den Dersimern noch 
sehr lebendige Staınmesstrukturen. Geographisch 
gesehen ist Dersim ein Gebirgsland und war damals 
fast völlig von der AuBenwelt abgeschnitten. Das 
hatte zur Folge, dass sie sich eine hohe 
Eigenstandigkeit bewahren konnten, nach iliren eige
nen Regeln und Gesetzen lebten. Die Dersimer wa
ren haupsachlich Bauern und Viehzüchter und lebten 
in kleinen Dörfern. Sie waren reine Selbstversorger 
und kannten den Tauschhandel und unterstützten 
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sich gegenseitig. Man kann sagen, dass sich das gan
ze Leben der Dersimer an dem Rhytmus der Natur 
orientierte. Bei Kriegsgefahr von auBen unterstützten 
sich die Stfunme untereinander und steilten sornit 
eine gewisse Gefahr für jede Zentralmacht dar. 
Obwohl die Türken seit dem ı ı. Jh. mehrere 
Annexionsversuche des Dersimlandes angestelit hat
ten, stieBen sie immer wieder auf die starke 
Veıteidigungsbereitschaft der Dersimer. Von keiner 
der seit dem 1 ı. Jh. in der Region herrschenden 
Dynastien der Seltschcuken, Karakoyunlu, Ak
koyunlu und Safawiden, auch nicht von den 
Osmanen, ist Dersim jemals direkt kontrailiert und 
verwaltet worden. 

ı514 führten die Osmanen einen Krieg gegen die 
Dimli (Dersimer und Zazas). Teile des Dimli 
Gebietes wurden kolonialisiert und die Dimli wurden 
in die Bergregionen zurückgedrfuıgt. Es gelang den 
Os manen jedoch nicht das Kernland Dersim einzu
nehmen. Dersim blieb unabhfuıgig. Nach diesem 
Krieg trennten sic h die W ege der Dersim er und der 
Zazas und entwickelten sich unterschiedlich und sie 
hatten keine gemeinsame Geschichte mehr. Im 19. 
Jahrhundert befand sich das osmanische Reich in 
ein.er ökonomischen Krise, weil sie viele ihrer 
Kolonlen verloren hatte und interessierte sich des
halb für Dersim, um es zu kolonialisieren. Die 
Stammesführer des Dersimlandes sollten mit 
Geschenken und Verwaltungsposteıı gekauft wer
den, doch dieser Versuch scheiterte. Im Jahre 1834 
wurde die Dersimproblematik bereits im osmani
schen Reich thematisiert und als emstes Problem 
betrachtet. Die Osmanen versuchten die Dersüner 
zum Militlirdienst und zur Steuerabgabe zu zwingen, 
aber das gelang ihnen nicht. 

Von ı834-1 930 hatten die osmanisehen und dann die 
türkisehen Machthaber elf mal versucht, das Dersim 
land militlirisch zu erobern. Es richtete sich gegen 
unterschiedliche Stamme, die sich wehrten. Aus zeit
lichen Gründen ist es nur möglich einige zu nennen: 

Koçgiri-WideK·stand und Dersim 
Koçgiri ist der westliche Teil des Dersimlandes. Die 
Bewohner sind Aleviten, in der Region hat sich 
gegen die türkische Eroberungspolitik 1920-21 eine 
Widerstandsbewegung gegründet. Die Führer der 
Widerstandsbewegung hieGen Haydar und Alisan 
Bey. Die Bewohner forderten eine Selbstverwaltung 
der Dersimer und muttersprachlichen 
Schulunterricht. M. Kemal entsandte eine Delegation 
nach Kocgiri und versprach die Forderungen zu 
erfüllen, was nicht geschah. Die Dersimer drohten 
der Regierung bei der Nichteinhaltung mit dem 
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bewaffneten Kampf. Die Stfunme von Ovacik unter
stützten die Kocgiri Stamrne mit 500 
Widerstandskampfern. Ein Aufstand im April ı921 
von den Kocgiri wurde von dem türkisehen Militars 
niedergeschlagen und ein Blutbad angerichtet. Alişer 
und seine Karnaraden zogen sich danach nach 
Zentral-Dersim zurück. 

Dersim nach der Gründung der türkisehen Republik 
Nach der Gründung der Republik wollte der türki
sche Staat au.ch die Dersimer unter seinen EinfluB 
bringen. Die dersimische Bevölkerung wehrte sich 
gegen eine geographische Einverleibung ihres 
Landes durch die Türkei. Die Kemalisten versuchten 
daraufhin durch W ahlen im Dersimlan d EinfluB zu 
bekommen. Damals lıJelt man durchaus, auf beiden 
Seiten, eine Autonomie für möglich. Die W ahi fand 
ı924 statt. Der Wunschkandidat von Seyid Riza, 
Hasan Hayri, wurde ins Parlament gewahlt. 
Trotzdem fanden die türkische Regierung und die 
dersimische Vertretung keine gerneinsamen 
Lösungen. Hayri wurde schlieBlich aus dem 
Parlan1ent ausgeschlossen und spater erhangt. 

Venıichtungskrieg gegen den Koçan (Qocu)-Stamm 
Am 16. September 1926 wurde vom türkisehen 
Militiir der Plan gefasst, gegen den Koçan Stamm, 
der stets Widerstand geleistet hatte, einen militfu·i
schen Vernichtungskrieg durchzuführen, um darnit 
Seyid Riza zu schwachen. Am 26.10.1926 griff das 
türkische Militar den Koçan Stamm mit modemen 
Waffen und Flugzeugen an. Bei diesem Angrifffan
den viele Mitglieder des Koçan-Stammes den Tod, 
nur wenige überlebten. 

Massendeportationen aus Nord-Dersim durch den 
damaligen Ministerprasidenten Isınet Inönü 1930 
plante der türkische Staat, unter dem 
Ministerprasidenten Isınet Inönü, in Norddersim, 
Massendeportationen durchzuführen. ıo.OOO 

Derslmer soliten nach Thrakien zwangsumgesiedelt 
werden. Der Staat leugnete die Existenz des dersimi
schen Volkes und erkHirte sie, unter Mithilfe der 
Sonnensprachtheorie und anderer Geschichtsthesen, 
zu Bergtürken. Inönü forderte, das die dersimisehen 
Dörfer, die sich weigerten, Steuern zu zahlen und 
ihrer Wehrpflicht nicht nachkaınen, zu unterwerfen 
seien. Widerstand leistende Dörfer soliten in den 
Westen der Türkei deportlert werden. Von Westen, 
Norden und Süden versuchte das türkische Militar 
Dersim zu schwachen, die angekündigten 
Deportationen wurden durchgeführt. 

1857 bis ı930 wurden über Dersim versernedene 
Berichte verfasst, wie man das nationale 
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SelbstbewuBtsein der Dersimer schwachen und die 
Staatsmacht starken könne. Der türkische 
Abgeordnete Nasit Ulug schrieb zwei Bücher über 
Dersim, in denen er eine kemalistische Sichtweise 
vertrat. Ulug forderte in seinen Schriften die zwangs
weise Vertreibung der Dersimer, daınit sie in der 
Fremde kultiviert werden könnten. Der damalige 
Innenminister Sükrü Kaya lieB verschiedene 
Berichte in einem Buch mit dem Titel Derslin 
zusammenfassen. Von den Dersim em wirdin diesem 
Buch ein Bild eines minderwertigen, unkultivierten 
Volkes gezeichnet, dass unbedingt "türkisiert und 
entwickelt" w erden müsse. Die politischen und reli
giösen Führer der Dersüner wurden in diesem Buch 
diffamiert und ihre Abschaffung gefordert. 
Vernichtungskrieg und Massakker gegen die dersi
mische Bevölkerung das Tunceli Gesetzes 1935 
wurde von der türkisehen Regierung ein hartes und 
gewaltsaınes Gesetz gegen die dersimische 
Bevölkerung verabschiedet. Darin wurde es ermög
licht, die Bevölkerung zur Deportation freizugeben 
und der türkische Gouverneur und Kanımandant 
erhielt aile Macht und Befehlsgewalt. Nach der 
Veröffentlichung des Gesetzes begannen zahlreiche 
Überfa.Jle des türkisehen Militars auf dersimische 
Dörfer. Die Menschen wurden gefoltert und vertrie
ben. Davon betroffen waren auch die Frauen und 
Kinder. Die gesamte Ernte wurde zerstört. Gegen 
diese standigen Überfalle wehrte sich die 
Bevölkerung und wandte sich am 20. November 
1937 an die Weltöffentlichkeit, um auf die schlimme 
Zustande aufmerksam zumachen. Nach dem aile 
Verhandlungsversuche zwischen der türkisehen 
Regierung und den dersimisehen Führern gescheitert 
waren, begann ein Widerstandkaınpf. Mehrere dersi
mische Stamme schlossen sich zusammen und füg
ten der anrückenden türkisehen Armee schwere 
Verluste zu. Die türkische Regierung wollte den der
simisehen Wiederstand unter der Führung von Seyid 
Riza zerschlagen und ordnete in der Westtürkei die 
Mobilmachung an. Die türkisehen Militars zerstörten 
viele Dörfer mit Bombenangriffen. Die 
Bevölkerung, Frauen, Kinder und alte Mtinner ver
steckten sich daraufhin in den Höhlen der Berge. Als 
das Militar sie erreichte, leiteten es Giftgas in die 
Höhleneingange und lieBen diese danach zuzemen
tieren. Der Herbst 1937 war sehr schwer für die der
simische Bevölkerung, die aile ihre Hab und Gut ver
loren. Dieses nahm sich das türkische Milittir als 
Kriegsbeute. Seyid Riza wandte sich mehrfach 
erfolglos an die Weltorganisationen. Er versuchte die 
türkisch e Regierung zu ne u en V erhandlungen zu 
bewegen. Als er zu einer geplanten Yerlıandlung 
nach Erzincan ging, wurde er festgenommen. 1937 
wurden zwei wichtige dersimische Persönlichkeiten, 
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Schahan Aga und Alişer erınordet. Zur gleichen Zeit 
wurden von der türkisehen Armee in mehreren dersi
misehen Siedlungen Massenhinrichtungen durchge
führt. Tansende verloren ihr Leben. Das türkische 
Milittir versuchte die Spuren der Massaker zu vertu
schen, in dem sie die Leichen verbrannte und in die 
Flüsse warfen. Auch Seyid Riza wurde mit sieben 
Gefahrten getötet. Man hangte sie auf und verbrann
te anschlieBend die Leichen, um jede Erinnerung an 
sie auszulöschen. Der Premierminister Inönü erklar
te 1938 öffentlich, dass die Dersim Frage nun erle
digt sei. 1938 unternahm der türkische Staat vieles, 
um Dersim völlig unter seine Kontralle zu bringen. 
Er lieB StraBen, Amter, Kasernen, 
Gendarınariestationen, Schulen und Brücken bauen. 
Alle 10-15 Kilometer wurde eine 
Gendarmariestation errichtet, bei den Bauarbeiten 
wurden die Dersüner zur Zwangsarbeit verpflichtet. 
Das Ziel der türkisehen Regierung war es die dersi
mische Identittit völlig auszulöschen und samttiche 
Dörfer zu entvölkern. Die Dorfbewohner soliten 
sogar daran gehindert werden, jemals wieder in ihre 
Dörfer zurückzukehren. Um diesen Plan durchführen 
zu können, wurden die Militareinheiten, die in 
Diyarbakir, Malatya, Erzincan, Sivas, Erzurum und 
Elazig stationiert waren, in den Süden und den 
Narden Dersims verlegt. Die entvölkerten Dörfer 
von Dersim ernannte das Militar zu verbotenen 
Sperrzonen. Der letzte GroBangriff des türkisehen 
Militars erfolgte am 28. Juni 1938. Dieser Angriff 
bezog sich diesınai auf das ganze dersimische Land 
und deren Bewohner, kein Stamm wurde verschont. 
Luftwaffeneinheiten, Sondereinheiten, 
Bodentruppen und die Dritte Armee wurden einge
setzt, höchtste Regierungsvertreter nahmen selbst am 
Angriff teil und und befehligten die Truppen. Auf 
der einen Seite wurden viele Siedlungen zerstört, auf 
der anderen Seite baute das Militar neue Orte, die fur 
die spatere Ansiedlung einer türkisehen Bevölkerung 
gedacht waren. Der Genozid von 1937-38 an1 dersi
misehen Volk forderte mindestens 70.000 Tote, 
100.000 Menschen wurden in die westliche Türkei 
zwangsumgesiedelt. In der darauf falgenden Zeit 
wurden die alten dersimisehen Namen und 
Ortschaften durch türkische Namen ausgetauscht. 
Seit dieser Zeit ist das Sprechen der dersimisehen 
Sprache verboten, ebenfalls wird die Pflege der 
Kultur untersagt. Seit 1938 ist Dersim eine Kolonie 
des türkisehen Staates. In den nachfolgenden 
Jahrzehnten herrschte im Dersim-Land fast ununter
brochen der Ausnahmezustand. Bis zu den 60er 
Jahren war es in der Türkei ein Tabuthema über 
Dersim zu sprechen, die früheren Verbrechen wur
den völlig totgeschwiegen. Seit den 60er Jahren ent
stand bei den Dersimern zunehmend ein politisches 
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Bewusstsein. Manche Dersimer organisierten sich in 
linken türkisehen und kurdischen Gruppierungen und 
Parteien. Den linken Organisationen waren jedoch die 
kommunistischen Ideen wichtiger als die Befassung mit 
der dersimisehen Identitat. Seit den 80-er Jahren besin
nen sich viele Dersimer, gerade auch Exil-Dersimer, auf 
ihre eigene Identitat, und haben eine neues Interesse an 
ihrer Kultur entdeckt. Das SelbstbewuBtsein der 
Dersimer hat zugenommen. 

Zur Zeit herrscht ein schmutziger Krieg zwischen dem 
türkisehen Staat und den kurdischen 
Befreiungsktimpfern. Darunter leidet auch die dersimi
sche Bevölkerung. In Dersim wurden von 420 Dörfern 
300 von den türkisehen Militfus niedergebrannt und 
zwangsgeraumt. Über unsere Volk wird eine 
Nahrungsmittelsperre verhangt, und unsere Landsleute 
sind gezwungen, die Besatzer um Erlaubnis zu bitten, 
wenn wenn sie sogar ein Kilo Mehl oder Zucker ein 
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kaufen wollen. In unserem Land wird eine ethnische 
Entvölkerung vom türkisehen Staat durchgeführt. 
Unser Volk wird aus seiner Heimat vertrieben und 
unser Land zwangsevakuiert. 
Wie könnte die Zukunft Dersims aussehen? 
Ich meine aile Dersimer soliten sich zuerst einmal ver
einigen. Dazu gehört besonders eine politische 
Einigung. Ich wünsche mir den Aufbau eines demokra
tisehen unabhtingigen Dersims, das seinen Platz, neben 
vielen anderen, gleichberechtigt in der Welt einnimmt. 
Mir ist klar, dass dieser Wunsch nur sehr schwer zu ver
wirklichen sein wird. Aber wenn unser Volk keine 
Zukunftsvisionen mehr hat, fürchte ich, wird es unter
gehen. Ich appelliere an alle anwesenden Dersimer und 
Freunde unserer Kultur, sich für die dersimische Idee 
und ein weiteres Bestehen unserer Kultur einzusetzen. 
Ich danke Ihnen/Euch herzlich für das Zuhören und 
wünsche Ihnen/Euch einen guten, unterhaltsamen Abend. 

XID!R ARSLAN 

Summarium 
Sozioökonomischer Wandel und ethnische ldentitat 
in der kurdisch-alevitischen Region Dersim 

Die Studie behandelt das Problem der inneren 
Differenzierung der Kurden hinsichtlich ihrer verschiede
nen Sprach- und Religionsgemeinschaften. Es wird 
erforscht, weiche ökonomischen und kulturellen 
Merkmale für die kurdisch-alevitische Gesellschaft in 
Dersim (Feldforschungsregion) charakteristisch sind. 
Die soziologische Fragestellung, inwiefern die kultuıiıi

storischen und ethnopolitischen Entwicklungen in die
sem Gebiet langfristig einen EinfluB auf die ethnische 

und religiöse ldentitat für die 
Bevölkerung ausüben, mündet in die zentrale Frage, 
welche ldentitat für die Bevölkerung Dersims aktuell von 
Bedeutung ist. 
Als theoretischer Ansatz wurde hier Ethnizitatsforschung 
nach Barth (1969, Ethnic Groups and Boundaries) und 
Weber herangezogen. Die Ergebnisse der Studie zei
gen ebenso, daB das ethnische Selbstverstandnis nicht 
unbedingt an die eigene Sprache gebunden ist, sondem 
sich vielmehr an den gemeinsamen sozialen und kultu
reilen Komponenten festmacht. 
Unter dem Begriff sozioökonomischer Wandel verbirgt 
sich hier ganz massive, durch politische Repression 
ausgelöste Vereiendungs- und i\ftigratiorisprozesse. 
Diese haben Auswirkungen auf emische 
ldentitatskonzepte, im Sinne von 
Solidarisierungseffekten gröBerer Gruppen, trotziger 
Selbstbehauptung und Verhartung der Abgrenzung 
nach auBen. 

Gü/sün Firat: Sozioökonomischer Wandel und ethni-
sche ldentitat in der kurdischalevitischen Region Dersim. 
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Introduction 

Our homeland, the homeland of the Kirmanj-Zaza people, is 
under the control of the Turks. lts language and identity are 
being destroyed. Some of the Kirmanj-Zaza people have 
come together in order to prevent this and have founded an 
organisation called in our language Koma Serbestiya Ma: 
Dimili-Kirmanc-Zazay (or in English, the Our Liberty 
Organisation: Dimili-Kirmanj-Zaza). The shorter name of our 
organisation is Serbestiye (i.e., Liberty). 

The purpose of K oma Serbestiya Ma is to struggle for our liber
ty and for the freedom of o ur homeland and to work towards a 
democratic and pluralistic society. 

Serbestiye is a democratic and patriotic orga- nisation. We 
defend the past struggle of our people for liberty and 
democracy. The principles of decentralisation and local mana
gement direct our activities. One may voluntarily become a 
member of our organisation and may voluntarily resign. In our 
organ.isation one m ay only perform an activity if he or she agre
es to ıt. To us the best way to work is with freedom of thought 
and faith. We believe that one works voluntarily more effec
tively than if he or she is forced to do so. We don't expect an 
absolute uniformity of ideas. Everyone is entitled to own his 
opinion. The truth is not and can not be uniform in the life of 
our society. 

We reject Turkish or any other domination. We want to live 
together, amicably, peacefully, and in a democratic manner 
together with our neighbouring societies and states. This is 
possible either through political autonomy, a federation, or a 
confederation. Nevertheless, if our neighbours in Anatolia do 
not agree with this, we will form an independent government. 
Serbestiye is willing to cooperate with the orga- nisations which 
struggle for the freedorn of their people, which demand coo
peration of nations, democracy and friendship, and which ack
nowledge our identity and our rights. We consider those who 
demand freedorn and democracy in Turkey and Kurdistan our 
allies. 

Our society is one of the oldest of Anatolia, Mesopotamia, and 
Iran. Our people were the victirns of genocide and much 
oppression; in spite of this, its presant population stands at 
more than five million. The language, culture, and identity of 
our ancestors have been preserved until the presant day. 
The Ottoman Empire surrounded our hornaland in the 16th 
century in cooperation with Kurdish rulers and gradually domi
nated it. Nevertheless, our people had always fought against 
the oppression of these tyrants and managed to retain inde
pendence until1938. 

When the Ottoman Empire lost the Rrst World War, the peo
ple under its control rose up and demanded their freedom. 
The Kirmanj-Zazas, the Armenians, the Greeks, and the Kurds 
fought for self-determination. Rrst the Armenians were mas
sacred, and then the remainder of them were banished. 
During the Armenian massacre, the Kurdish aghas and sheik
hs became the pawns of the Turks; but our people, on the 
other hand, did their best to protect the Armenians. Many 
Greeks were also massacred; the rest of them were exiled. 
Between 1918-1921 our people revolted for their freedom in 
Kochgiri, fought against the Kemalists, and demanded the 
autonomy of Kirmanjiye al so called Dersim (the name of a part 
of o ur homeland). The people of Kochgiri were defeated in this 
fight, and the Turkish state stained our hornaland with blood. 
Alisher, one of the leaders of the revolt, and his companions 
retreated into the region of Dersim. 

In 1925 the Zazas (from the south of our horneland) revolted 
under the leadership of Sheikh Said demanding their rights, 
and many of our people were also massacred there. Places 
li~e Hani, Piran, Palu, Chewlig and Harput were destroyed, the 
vıllages were burned down, and the people were exiled. 
Sheikh Said and his companions were hangad in Diyarbekir. 

Then it was Dersim's turn. The Turkish army attacked western 
Dersim in 1926 and Pulumur in eastarn Dersim in 1930. Our 
people forced the Turkish army to retreat, and once again it 
was unable to achieve daminance over our people. For this 
reason the Turkish state planned to attack and seize Dersim 
by fraud. In 1935 the so called "Tunceli Law" was approved by 
the Turkish parliament in Ankara to change the name of 
Dersim (or Mameki) to "Tunceli". In 1937 the Turkish army sur
rounded Dersim and attacked it on all sides, and Turkish sol
diers killed all the people they encountered, both young and 
old. They burned our forests, villages, and fields. Seid Riza 
and other leaders of Dersim were hanged in Harput, and near
ly seventy thousand people were massacred. This Dersim 
Massacre ended in 1938. The remainder of our paople were 
exiled to every part of Turkey. Some fighters of Kirmanjiye 
contınued resisting in the mountains until i 945. 

The Turkish state tried to assimiiate our people in every 
aspect. Dersim was the n just a forlorn ghost town for a period. 
After 1960 o ur people began to recover and to take their place 
among Turkish leftists. Nevertheless, the Turkish left and the 
Kurdish mavement both tried to assimiiate and to eliminata us. 
Afier 1980 o ur intellectuals began to become aware of this pro
cess of assimilation, to acl{nowledge and study our language 
and culture, and to defend our identity. Koma Serbestiya Ma is 
the res u lt of this development. 
Our homeland is very colourful and diverse with respect to its 
ethnic identity. Some of us call ourselves Kirmanj, some Zaza, 
and some Dimli; and some preferto cal! themselves simply Ma 
(''we"). We acknowledge all of these names as belonging to 
our culture. 
The population of our people living in and around Dersim call 
themselves Kirmanj, their language Kirmanjki, their homeland 
Kirmanjiye, and call their faith Yitiqate Kirmanjiye (the Faith of 
Kirmanjiye). Some, on the other hand, deseribe themselves as 
Elawi (~lawite), cal! their language Zone Ma (our language), 
and theır homeland Welate Ma (our homeland). 

Some of our Muslim people call themselves Dimli or Zaza, 
their language Dimilki or Zazaki, and their homeland Welate 
Ma (our homeland). Most of those who call themselves Dimli, 
al so acknowledge the term Zazaki for their language and Zaza 
for their ethnic name. 
All our people deseribe our homeland as Welate Kirmanj
Zazay. 
Serbestiye accepts any form of self description which our peo
ple choose to use. lt does not want to eliminata our diversity 
and colourfulness. 
Apart from our language, Kurdish and Turkish are spoken in 
our homeland. The Armenian language used to be spoken by 
the Armenians of o ur homeland as well. Our homeland belon
gs to all who live there. Nevertheless, we do not accept the 
relocation of people (who are not native to our hornaland into 
the areas of our hornaland from which the Turkish state exiled 
our people. 
Some of our people emigrated to other regions to find work, 
so me are in political exile and so me had to leave the ho m el and 
because of the continuing war there. We have a large 
Diaspora today. W e want to defend our people wherever they 
are. 

W e cl ai m the right of self-determination for our people. We will 
not accept any agreement made for us by any other than our 
people; we will reject it! 
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We will cooperate with everyone in our homeland no matter 
which class they are from, as long as they resi st the daminan
ce of those not native to it. 
We will not accept arıy act of violence or despotism. We will 
work voluntarily and peacefully; but we will never give up our 
policy of self-defence. 
We will work with our people without hiding anything from them 
and without putting any distance between ourselves. 

We will form our future from the present, replacing the ruins of 
the with something completely new. 
We a parliamentary, democratic, and pluralistic poli-
tical system. The foundation of our political system must be 
the rule of law. We do not wish for uniformity of ideas, ideolo
gies or parties; we do not believe that suchatiling is possible, 
and we reject any ki nd of dictatorship. The governmerıt of our 
home! and will be selected or discharged the elections of o ur 
people. We ai m for local management, i.e. selt-administration 
in our homeland. There must be autonomous iocal manage
ment in evef'J according to language and cultural diffe-
rences. 
We want to create a secular 
matter for each individual. 

1500 BC 1000 BC .500 BC 

~kant\ 

1 
! 
~ 
' 

1 

faith musı be a 

\ 

11 

W e reject militarism. However, we are aware that we have to 
find the right way to defend our people and our homeland. 
We demand the emandpation of languages. Everyone must 
be free to use his or her own language everywhere. We will 
strive to develop our language and literature. 
We aim towards a social system that guarantees the ıight of 
literacy, the safe living conditions, and job security for every 
member of society. 
We are in favour of the emancipation of men and women, the 
rights of children, and human rights in general. 
The protection of nature and animal s mu st be al so guaranteed. 
We want our sodety to be self-supporting. However, we do 
not want any industry or technology which is damaging to the 
environment. 
W e will protect our villages, and we will avoid further urbanisa
tion. 

Our are expressed in the statements above to info rm the 
i\irmanj-Zaza each person has to decide for himself 
how he would continue his life. 

.~~ 
' 

\ \, 

Tm~~ic-···-··t··---······?·--····· .. ·-···1 ~~ARANY 
ı <S: ı; CENTRALTA.""f! 
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"'Only The Kurdish Gıroı.:ııp Is Sho'Wn In Detail. 

ft Draw out "The Kurds: A Concise Handbook, Mchrdad R. lzday, Crane Russak Taylar & Francis International Publishers, Washington° Philadelphia* London 
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e de 1 rogram 
Serbestiye 

L' avant-propos 

La patrie 1 le pays de nous Zaza se trouve 
aujomd' Imi so us la domination des Turcs. L' exi
stence de notre identite, langue et culture est menace. 
Nous, les Zazas-Kınnancs, nous avons done reuni 
pour empecher ça. Par consequent on a donne nais
sance a la Ligue Pour la Liberte des Zaza-Kırmanc
Dimili. 

*** 
La Ligue Pour la Liberte des Zaza-Kırmanc-Dimili 
s' engage po ur la liberte de no tre peuple et po ur la 
liberation de notre pays de la doruination etrangere. 
Nous aspirons a uı1 systeme democratique et plurali
ste. · 

Serbestiye est une association democratique et patrio
tique. La Ligue veut preserver les acquisations ayant 
deja faites en service de la liberte et la democratie par 
no tre peuple. Le fondement de no tre engagement est 
le principe decentrale. L' entree dans la ligue et le 
depart est volontaire. L' activite de notres membres 
n' est que mesurer selon leurs seul opinion. Cela 
resulte de la liberte de conscience et la liberte d' opi
nion qui constitue la base de notre travail. Nous 
croyons qu' on ne peut pas extorquer une contributi
on a quelqu'uı1 par force et commandement. Par 
consequence toute contribution est de sorte volontai
re. L' uniformite absolu e d' opinion n' est pas ainsi 
uı1e condition chez nous. Chaque personne est libre 
a articuler son opinion car dans la vie sociale il n' exi
ste pas une seule verite: 

.9lmor 11 

aux attaques, repressions et genocides; tout de meme 
il a pu persister et compte aujourd' hui plus de 5 mil
lions. Ce sont notres ancetres qui ont succede a gar
der notre identite, notre langue et notre culture 
jusqu' a present. 
Au 16 ieme siecle les Turcs ottomans pactisaient avec 
des souverains kurdes, encerclaient notre pays et 
assujettaient notre peuple pas a pas. Pourtant notre 
peuple resistait a la supression de ces tyrannes et pro
tectait la liberte de Dersim jusqu' a 1938. 
Apres que les Turcs ottomans avaient perdu la 
Premiere Guerre Mondi~le les peuples supprimes se 
soulevaient reelarnant leur liberte. 
Les Zazas-Kırmancs, les am1eniens, les grecs et les 
kurdes luttaient pour leur liberte nationale. 
Les Armeniens etaient les premiers etant massacres et 
les survivants etant chasses du pays. Pour la realisati
on de cette genocide les turques se servaient aussi des 
Kurdes de sorte qu' ils tuaient les Am1eniens ensem
ble, en meme temps que notre peuple les protectait. 
Aussi de nombreux Grecs etaient massacres et les sur
vivants expulses. 
Notre peuple se soulevait en 1920-21 a Koçgiri pour 
sa liberte, il luttait contre les Kemalistes et reclan1ait 
1 'independance des Kırmancs ( Zaza ) . Quand ces 
luttes s' etaient tem1ines avec une defaite le regime 
turc fıt un camage entre notre peuple. Alişer et ses 
compagnons de lutte dus se retirer a Dersin-i. 
En 1925 les Zazas se soulevaient sous la direction de 
Cheik Sait et reclamaient leur droits. La le regime 
turc massacrait notre peuple encore une fois: 
Heni, Piran, Palu, Çewlig 1 Bingöl et Xarpet/ Elazığ 
furent detruits, les villages reduits en cendres et la 
population chassees. Cheik Sait et ses combattants 
furent pendus a Diyarbakır. 
Maintenant, c' etait le tour de Dersim. En 1926 le 
militaire turc envahit I' ouest de Dersim et en 1930 
Pılemoıiye ( Pülümür ). Notre peuple repoussa le 

N o us acceptons ni I' hegemonie du regime turc ni militaire turc. Cette fo is le militaire turc ne put plus 
une nouvelle. Ce que no us voulons, c' est de coexi- souınettre no tre peuple non plus. 
ster avec les peuples voisins en egalite, paix et Apres cet evenement le regime turc edieta en 1935 les 
democratie. Ce la peut e tre de forme d' une autono- "lois de Tunceli" et le no m de "Mamekiye" fut 
mie, un e federation o u meme co mm e confederation. change en "Tunceli", c' est a dire "la main de fer". Le 
Mais si no tre voisins n' approuvent pas cette ide e militaire envahissait Dersim de to us le s directions et 
no tre but sera de trouver une form e d' administrer massacrait le peuple. ll mettait le fe u aux villages et 
notres affaires. forets. Seyid Rıza et autres personnages furent pendus 
Serbestiye coopere avec ces organisations qui lutte a Xarpet ( Elazığ ). Presque 70.000 personnes ont ete 
po ur la liberte de son peuple, qui defendent la lega- tues. De meme est passe le genocide des Zazas s' est 
lite qui sont contre la doruination etrangere et qui res- passe en 1938. Les survivants etaient chasses et disper
pectent notre identite et notre droit. ses dans tous le pays. Neanmoins il y avaient des resi
Serbestiye considere les forces de la liberte et de la stants qui se cachaient aux montaignes jusqu' a 1945. 
democratie en Turquie et a Kurdistan des amies. La periode suivante etait marquee de la politique 
N o tre peuple est un des plus anciens peuples sur le d' assimilation. Le moment o u no tre peuple com
territoire d' Anatolie, de Mesopotamia et d' Iran. mençait a s' organiser c' etait 1' annee de 1960. No tre 
Notre peuple passe par des rudes epreuves, il assiste peuple prenait part dans des organisations turques et 
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kurdes de la gauche. Mais les Zazas bientôt remar
queaient les tentations d· assimilation de ces organisa
tions et autour de 1980 ils decidaient de s· engager 
pour ne pas laisser leur culture et langue disparaitre. 
La ligue pour la liberte des Zaza-Kırmanc-Dımıli est 
un des resultats de ces activites. 
En ce qui conceme le pays des Zazas, c· est un pays 
de couleurs ri che s et varies a ı· eırctrd de ı· identite 
ethnique. Dans notre societe les persoımes se quali
fient diflhemment dans chaque region. Les uns se 
qualifient comme des Kırmancs, !es autres comme 
des Zazas et d· autres comnıe des Dımılis. Il y a aussi 
ceux-ci qui se nomment seulement "Nous" ( l\1a ). 
Notre peuple aDersim se nomme Kınnanc et sa lan
gue lunnancki, son territoire Kırmanciye, sa religion 
Yitıqate Kırmanciye , c.a.d. la foi des Kırmancs. 

Quelqu · uns se qualifient comme des "Elawi" leur 
langue "Zone ma", 'no tre langue · et leur territoire 
comme "W elate Ma", 'no tre pays ·. 
Une partie de la population se caracterise comme 
Dımıli, une autre partie comme Zaza, sa langue dımıl
ki o u zazaki, leur patrie "Welate Ma" 'notre patrie ·. 
Ceux-ci qui s· appelent Dımıli acceptent aussi la sig
nification de Zaza. 
Notre peuple nomme sa patrie entiı~re le pays Zaza
Kınnanc. 

Serbestiye respecte cette signification avec laquelle 
no tre peuple s· identifie et elle n· esperent pas la perte 
de cette richesse. 
Dans notre pays on parle aussi la langue turque et 
kurde; autrefois on y parlait aussi la langue am1eni
enne. Notre conviction est que notre pays est aussi 
un e patrie po ur ceux qui parlent d· autres langues. 
Mais no us refusons to u te action d· expulser no tre 
peuples d· i ci et de coloniser no tre pays av ec des 
etrangers. 
Une grande partie des Zazas emigraient dans des 
pays etrangers pour trouver un travail une autre par
tie etait expulsees du pays. Aujourd 'Imi un nombre 
enom1e des Zazas vivent a ı· ouest de la Turquie. 
N o tre but e st d· obtenir ı· autonomie, d· e tre souver
ain. Nous considerons comme nul tous les contrats et 
conclusions etant faits sans notre accord. 
Nous cooperons avec ces organisations qui luttent 
pour la liberte de son peuple, qui defendent la !ega
lite et qui sont contre la doruination etrangere. Nous 
n' acceptons pas de la violence. 

Nous voulons remplacer !es ruines du passe par I' 
instruction d· u ne avenir par le system e de pluralisme 
et de la democratie parlementaire. La base de notre 
systeme politique est l 'Etat constitutionnel. Nous 
rejettons ı· unifom1ite de la religion, de ı· ideologie, 
de la politique et du parti. Nous rejettons toutes sor
tes de dictature. Le gouvemement est elu par elec-

.!llmor 11 

tion. Nous aspirons a une administration decentrale. 
Quant a la particularite de langue et culture ı· admi
nistration est autonome. 
Nous aspirons en plus a une societe laique. 
Nous refusons le militarisme. En depit de cela la 
defense de notre peuple et notre patrie doit etre 
assuree. 
Nous desirons ı· egalite des langues et nous consi
derons comme devoir de developper notre langue et 
culture. 
Une societe sociale est un autre but que nous avons . 
L' education, la science, la sante et le travail doivent 
etre garantis a tous. 
La femme et ı· homme sont egale. Les droits des 
enfants et des hommes en generals doivent e tre garan
tis et protectes. 
La protection des animals et de la nature est a garan
tir. 
Nous esperons que notre societe aprenne a gagner sa 
vie elle meme. No us rejettons toutes sortes d· indu
strie et technologie qui endoınmagent la nature. Les 
villages doivent etre garder et soigner. Une continui
tion d· expansion des grandes villes n· est pas voulue. 

Remarq u e finale 

Nous avons expresse notres buts en 'haut Tous les 
Zazas-Kırmancs sont ainsi informes de ce que nous 
nous avons propose. C· est d· eux maintenant de 
prendre ı· initiative sur leur vie. 

Schafe lm Gewitter 

Rollend dröhnt Donner über Donner, 
Bilitze peitschen über Wolkenrücken, 
lömmer suchen zitternd ihre Mütter, 

die geduldig, köpfehöngend, regenna-B 
von den jungen Grösern tröumen. 

Nur die Böcke stoBen kollernd laute, 
ungeduldig, voller Zorn gegen die Hunde, 

die noch im Sturme wachend kreisen. 

Sammler: H. Abbas 
Übersetzer: Azedeylam 
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mı. 

Peyniya xo çarne, 
Tekıt, şi.) 

heso, heso, heso, heso, heso! 
Dendıku bure, 
Tore beso, heso! (4x) 

Prrrşt! 

Hul 
Hu hooo! 
Pppişt, pppişt! 

Tay, tay! 

Nustoğe: Rozşene 

von 

beangstigt. 

"Bruder-Bar, ich bin Gast bei Dir, 
LaB mich gehen. 
Meine Kinder sind klein. 
1ch bin ann. 

bin nur ei n Bauer." 

(Der Bar schaute mich ins Gesicht an. . . 
Drehte sich um, 
und ging weg.) 

Ach, Bar, Bar, Bar, Bar, Bar! 
FriB Waldnüsse! 

reicht Dir, Bar! (4x) 

Prrrscht! 
Sclıoo! 

Ge/ı davon! 
Pppisclzt, pppisclıt! 

Tei tei! 
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(die beton te Sil be i st unterstrichen) 

Gast 

tali peymye 
Dicht- ald 

XO sel b st 

Verben 

kılmne de Gedicht mastar Infinitiv 

van e sie sagen vatene sagen 
ro son ich verkaufe ro sene verkaufen 
gunn ich arbeite gunyaene arbeiten 
rgji' soll ich sagen vatene sagen 
§ine ich ging/bin gegangen şıyaene gehen 
ve;iyqy_ bi war heraus gekommen ve1ıyaene herauskommen 
şikiyqy_ zerbrachen şikiyaene zerbrechen 
bırr.iya wurde unterbrochen bırriyaene unterbrechen 
ters u ne ich hatte Angst tersaene Angst haben 
sas bine ich war überrascht sas biyaene überrascht sein 
mendu ich biieb/bin geblieben mendene bleiben 
rema (er) lief davon remaene weglaufen 
ca verda (er) verlieB caverdaene verlassen 
ra verde IaB (mich) raverdaene lassen, erlauben 

A o daB ich gehen soll şıyaene gehen serı .,.._ 

qayt kerd schaute (mich) an qayt kerdene anschauen 
çar na drehte (sich) um çarnaene (um)drehen 
te kıt (er)verlieB (und ging) teknaene verlassen 
bu re friB 1 iB(imperative) w erde ne essen/ fressen 
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Adjektive 
ŞlQ 

bes 
feqir 

Prepositionen/Postpositionen 

-re 
've/eve 
de(r) 

Redewendungen 

T a!jye mı şig_o 
Çhoke nu şikiyg;y_ 

Çıturi vajime? 1 Aussprache 

Buchstabe Phonetisches Beispiel 
Zeichen 

q [ q] qzlancıke 

g [g] ga 

sc h w arz 
genug 
arın 

für 
mit 
zu/in/bei 

Ylnwr 11 

Ich habe kein Glück. 
Ich hatte keine Hoffnung, keine Kraft. 
(wörtlich: Meine Knie zitterten.) 

Deutsch Aussprache 

El s ter ahnlich wie ek in backen 2 

Oc h se wie g in Gm·ten 

Die folgenden vier Buchstaben sind in der Zaza-Sprache getrennte Phoneme, deren 
Aussprache durchaus verschieden ist: 

Buchstabe Phonetisches Zeichen 

k [klı] aus Lektion IV 

'k--> kh [k] aus Lektion IV 

(den neuen Rechtschreibregeln nach) 

q [q] 

g [g] 

2 Dieser uvularer VerschluBlaut wird mit dem hinteren Teil des Zungenrückens gegen das Halszapfchen artikuliert. 

144 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



W are .f2Lmor 11 

IV. Grammatik 

Wenn Substantive mit anderen Substantiven, Pronomen oder Adjektiven verknüpft werden, bilden 
sie eine Substantivphrase (Satzteil). Diese Substantivphrase wird durch eine ,Ezafe" zusanunenge
fügt (Ezafe isteine aus dem arabischen stanm1ende Bezeichnung für: Hinzufügung, Beifügung). Es 
gibt in Zazaki drei Ezafen: -e, -a und -o. (Nur die Ezafe für Substantlve ün Plural <..verden in die
.. , .. I ,: t'· · !. .,!. .-. ,·l·,'f•· ·c:v 'ı:: .ı ı:-· ..... <f ı.,.·· ··]·>">' I'J .. ,.·t".,. f-'-·,l :rt· :, 1 '"' ~'·'l' ··t·· ' •k .. '·'c• ) ı::· 'f:.,,...l S~:, .ı. .• eK :(Hi Ot,ll.dfl, t, Et, .ı.:,.ı.: le ... 1 E( d.ı.th'l.c, üt,l dO~ .~;,.ı. U: :,r..cl ı:.ü . t-: g . .ı.: l ( e, fbı., l.S t,rl Lk . d. .J: L .. Af: "" l 

am;;gedrückt, die Ezafe ist ein Vokal, der zwischen die beiden Teile der Substantivphrase tritt- also 
zwischen das Substantiv und dem anderen Wort, welches das Substantiv in irgendeiner Art 
beschreibt. Die Ezafe ist am ersten Substantiv, dem Kopf der Phrase befestigt. Das W ort, w elehes 
das Substantiv beschreibt, folgt dem Substantiv, auf das es sich bezieht. In Zazaki sagt man also 
nicht ,groBes Haus" sondern ,Haus groBes". 

Alle Substantive im Plural sind durch das -e verknüpft. Dieses -e. tritt an den Platz des -i, das sonst 
d.ie Plural .Kennzeichnnng de:< direktenKasus anzeigt. Wenn dann ein Adjektiv folgt, ist dieses als 
Plural markiert (Überei.nsUrnrmıng rnit dem Nornen). In der Lektion Dersa Zone Ma VII (Ware 
Amor 8, Gulane 1995) kann man die Regeln der Plural Kennzeichnung nachlesen. 

Nun einige Beispiele: 

maskuline Substantive: 

fiştan-i 

fiştan-e rındek-i 

Ni fiştani rındeke/rındekiye . 3 

do man-i 

doman-e qız-i --> doman-e qıji4 
Domane qıii bervene. 

Kleider 
schöne Kleider 

Die Kleider sind schön. 

Kinder 

kleine Kinder 
Kleine Kinder weinen. 

Es gibt einige Rechtschreibregeln, die man bedenken sollte, wenn die Ezafe an W örter, die auf einen 
Vokal enden gehangt wird. Als Faustregel gilt, daB ein -y- eingefügt wird -gemaB den 

Rechtschreibregeln - nach den Yokalen i-, u- und ü- (d.h.: -i'ye, -u-yi\ ~iiyiJ).5 Für gerranere 
Infom1ation kann man nachschlagen bei: C.M. JacobsoEt. 1993. Rastnustena Zone Ma (Handbuclı 

für die Reclıtsclıreibung der Zaza-Sprache). Bonn: Verlag für Kultur und Wissenschaft. 

ko-i--> koy 
ko-e ben-i -->ko-e berii 
Ni koy berze/berjiye. 

Berge 
hohe Berge 

Diese Berge sind hoch. 

3 Es ıst. hı~r zu bemerken, dd:l 'J;enn dk Kor;ub CV~rhum 'sein') an einem Adı'ektiv im P1um1 am:ehan,<ıt vv'ird. ist die t' ' , . •.. ~ 

Phı.r;ı.ll·::emı;ı.ekben f;ı.kuitatt·.ıe. Je ı:;ıdı. Dialekt bnn 't'auleld,'!l~ oder rm.drddi gt;~;rnm<:ti:;ch ri.dıtig se in. 

4 Denke daran, d<ıi.ı in emigen Dialekten: z +i--> ii 

5 Wenn du oder deine Freunde in Hıreı:n Dialekt auch nach anderen Yokalen ein -y- sprechen, dann sollte man das -y
auch in diesen Filllen schreiben. 
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feminine Substantive: 

çiti 
çit-e sur-i 
Dı çite suri este. 

mangey 
mang-e bor-i 
Dı mange bori axure dere. 

Kopftücher 
rote Kopftücher 
Es gibt zwei rote Kopftücher. 

Kühe 
Guernsey Rind 
Zwei Guernsey Rinder sind im Stall. 

.fllmor 11 

Wenn das der Ezafe folgende Wort ein Nomen oder Pronomen ist, muB es im obli
quen Kasus stehen. In Dersa Zone Ma Vlll(Ware Amor 10, Paiza Wertene 1996) 
haben wir gelernt, wie man den obliquen Kasus bildet. Es folgen nun die oblique 
Formen der Pronomen mit einigen Dialektvariationen: 

Direkt Oblique 
I ch ez mı 

Du tı, tu to, tu 
Er o, u ey, e ( also: ney, dey*) 

Si e a ae ( also: nae, dae*) 
Wir ma ma 
Ihr sıma, şıma sıma, şıma 

Si e i, yi, e 
. . 
me, yme 

* diese Formen drücken aus: ,dieser, jener" 

Fiştan-e mı rındeke/rındekiye. 

Doman-e mı qıze/qı;iye. 
Çhok-e mı şikiyay. 

Ko-e Dersım-i herzel ber;iye. 

Çen-e pasa-y zewe;ine. 

Meine Kleider sind schön. 
Meine Kinder sind klein. 
Meine Knie zitterten. 

Die Berge Dersims sind hoch. 

Die Königstöchter heiraten. 

Wenn die Ezafe einem Substantiv im Plural im obliquen Kasus zugefügt wird, dann 
entfallt das Kennzeichen -un vor der Ezafe nicht. Das Adjektiv, welches mit dem 
Substantiv übereinstimmt, ist ebenso mit dem obliquen Kasus gekennzeichnet. 

Hier einige Beispiele: 

Ez ga-u vinon. Ich sehe Ochsen. 
Ez ga-un-e gırs-u vinon. Ich sehe groBe Ochsen. 

o kınc-u ceno pıra. Er zieht Kleider an. 
o kınc-un-e mı ceno pıra. Er zieht meine Kleider an. 
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'W are 52lmor 11 

Pasa çen-u dano merde. 
Pasa çen-un-e pil-u dano merde. 

Der König verheinitet seine Töchter. 
Der König verheiratet altere Madchen. 

Tı lawık-u ra has kena? Magst Du Lieder? 
Tı lawık-un-e Dersım-i ra has kena? Magst Du Lieder aus Dersim? 

V. Nıka dora tuya!l Jetzt bist Du dran! 

A. Gfb die Pluralfonnen des direktenKasus der folgenden '\Vörter an. 
(AJs Wiederholung sieh Lektlon VH) 

ı. çe mı de este. Ich habe Gaste bei mir zu Hause. 
(meyman) 

2. Çond axure de este? Wi~viele Esel sind im Stall? 
(her) 

3. koli rosene. 
(dewız) 

4. Na kasete de ______ _ 

(lawıke) 

5. Zu hefte de hot _____ este. 
(roz) 

Bauern verkaufen Brennholz. 

este. Auf dieser Kasetle gibt es Lieder. 

Eine W oche hat sieben Tage. 

It Gih die Ph.ıralforımen des obliquen Kasm; de:r folgem:hm "\Vörter an. 
(Als \Viederhohmg sleh Lektion VIII) 

ı. Ma neweme. Wir essen kein Kaninchen. 
(awres) 

2. H esen ra terseno. Hesen hat Angst vor Baren. 
(hes) 

3. Metin van o. Metin singt (Lieder). 
(lawıke) 

4. S ıma ro sene? Verkauft Ihr Ochsen? 
(ga) 

5. Hes weno. Der Bar frillt WaldnüBe. 
(dendıke) 

C. Kurnbiniere die angegebe.nen VVörter. Die angegebene Form ist der Plu:ral 
des direkten Kmms. Bdrn Ersetzte:n der rkhtigen Form~ achte uuf den Kasus~ 

1. Maylımi ___________ dane ma. Die Lehrer geben uns schwierige 
(derş,ilçetıni) Lektionen. 
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W are. 

2. dendıku wene. 
(heşilbırri) 

3. Tı rosena? 
(çitil şiay) 

4. dewa ma de este. 
(dewıjilfeqıri) 

5. Ez vinon. 
(dewıjilfeqıri) 

6. Ph one es te. 
(ostori/ma) 

7. Ma . ra has keme. 
(lawıki/Dersım) 

8. ________ rındekiye./nndeke. 
(fiş tani/ çene ki) 

9. Dewıji eve ________ cıte kene. 
(gayl gırşi) 

10. Dersım de ________ este. 
(koy!berji) 

lfJgq ~OJ[ '01 
nsn~ ~unu~ '6 

UJ[.:m~5 ŞUtııSH '8 
PlliTSJŞ(l ~UUJ[Ih\UJ 'L 

UlU ŞlOlSO '9 
nJl bgJ ŞUnZih\gp ·ç 

11lbgJ ~Zih\gp 't 
nu1s ~Ill1H5 't 
nmq şsgl( ·z: 

nmıgj şunsJgp '1 
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Baren der Willder fressen 
Waldnü.Be. 

Verkaufts Du schwarze 
Kopftücher. 

In unserem Dorf gibt es arme 
Bauern. 

Ich sehe arme Bauern. 

Wir haben fünf Hengste. 

Wir mögen Lieder aus Dersim . 

Die Kleider der Madchen sind 
sc h ön. 

Die B auern pflügen mit gro.Ben 
Ochsen. 

Es gibt in Dersim hohe Berge. 

ıuyıpugp ·ç lfOJ ·ç 
nu~ 't P[Ih\U{ 't 

UJ[Ih\UI 't TfiMg(l 't 
n s gl( ·z: pgl( ·z: 

nsgJMU ·1 ·s: lUUlUAgW '1 ·v 
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~ IPA Zazaki 'l'lrkçe ~ Em~ FNMÇI!list 

Aa [a] ~ .ııy Mond moon lune 

Bb [b] lue b:fi li ege ... she-goat chivre 

Cc [dz] ale ylllıek &tt bed /it 

[dJ) dmke laıdm Frou WOililll'l fo m me 

Çç Lts" j ç*ı pna ~ lamp lam pe 

[tf'] çite ~ Kopftuch kcrchief fichu 

Dd [dj dm .c:.{ H cad h and main 

Ee [e] ~ Jmno ilzilm ~ Rusine ruisin rui:;in .'>4:c 

:U [i~] m!ee /llil't Bl eM be e abe/1/e 

[e] ll ~ grosser Topf large pal potgros 

H [fl . fek alu "Mımd !fflmth bouche 

Gg [g] ~s .bı.JtJt OM e ar o~ille 

tıt [ır] ~ huisc &Jwtz tnası1n ttisor 

Hiıı [h] bıik ~ Ei egg oeuff 

lı [i] • siJt Mi/ch mi/k !ait 

Bi [i] iı1üri boJ'fWZ H om h om come. bois 

JJ l3J ji!l filiz SprofJ sprout pousse 

Kk [k"] lro dal Jkrg mountain montagne 

u [1] ~ .ıw..rat FrtjJ foot pied 

Ma [mj murlye • Jlit11JIJt Bi emt pe or poire 

N n [n] BOB tJianelr Brot bread pat n 

()o [o] oeıaoır lll Pford hor se che va! 

Pp [ph] pellt ppnJc Blatt leaf feııille 

Qq [q) ~ sd:saju El mr Magpie pie 

ltr [r] ri yilz Gesieki face visage 

[r] liııOlr yı/m Selılan ge sP'k'lke urptnt 

Sil {s] l'lıl'me tırımt Km>! nt com b peigne 

Şı,ı m ;ye gdi ge Seltatten shadow ombn 

n Lt"J üıre okhva Nude/lwlz rol/ing-pin rouleau 

U u [u] ~ direk Sdulc colwm co/OFim: 

Öl [yj lll ye tilJd Fuchs fax renard 

V w [v] veıqg bd Wolf 'NO/[ l<n4p 

W w [w] WIBfll': yayla, oaık-yı.ıva Somwıerweide s~r pasi!Jre pdtwtd'ett 

Xx [X] ·upe yWI/3' Schlinge fiOOSf! noeud cmılant 

Yy fj] miiJe hı )Wl Schafo ,, slnep mouton 

b [z] Wl1.l dil lung e ton pe lange 

Çhçh [ts] ~ DChir F1ufl rlver rivien 

[tJJ çW«-çuk fOlukçcmlr Hau.çhalt, Fami/ie fwıı.rehold. family menage, famille 

.Khkiıı [lt] kJaoçı!ke bşık LIJ.Ifo/ spoon cui/Jer 

~ [p] piut küçiik çocuk, bı:bell Seugling infant petit enfcmt 

Thth [tJ thom~~ır su Lauue lut e hlth 

Un: [r] bm: ajaçlık, orll • .AD W ald woods bois 
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Peseroka Zon u Kulture Ma: Dımıli-Kırmanc-Zaza 
Periodical of the Dımıli-Kırmanc-Zaza Language and Culture 

( ... ) 
Dersim İst der Name einer Region in Üstanatalien (rund um Tunceli), deren Bewohner einen hierzu
lande wenig bekannten kulturetlen Hintergrund haben: Viele von ilmen sprechen weder kurdisch noch 
türkisch, sondem eine Zaza genanhte Sprache, die mit dem Iranisehen verwandt ist .. Die Dersiıner 
waren in den Jahren 1937/38 der Verfolgung ausgesetzt, viele von ihnen wurden ermordet; 1993 zer
störte das türkische Militar zahlreiche Dörfer. 
( ... ) 

Kölner Stadt-Anzeiger- N1: 215- 16. September 1997 

( ... ) 
Ein paar Fakten zum "friedlichen" Charakter der kemalistisehen Vision und Wirklichkeit sollten nieht 
unter den Tiseh fallen: 
In der Tat hatte Atatürk sieh die Aufgabe gestellt, die Überreste des Osmanisehen Reiehes in eine 
modeme, westlieh orientierte, laizistisehe Republik umzuformen. Hierfür stand das Territorium zur 
Verfügung, auf das das Osmanisehe Reieh im Laufe des vorigen Jahrhunderts zusammengesehrumpft 
war. Dort lebten und leben nieht nur die Türken, die im Mittelalter aus Zentralasien naeh Anatalien 
eingewandett waren und von dort aus ein groges Reieh erobert hatten, sondern aueh Kurden, Zaza, 
Armenier, Lazen und andere Volksgruppen. Die Gründung einer demokratisehen Republik aber mug 
sieh legitimieren aus der Fiktion, sie sei das Resultat des freien Willens eines souveranen Volkes. Es 
ımıgte also für die türkisehe Republik ein Staatsvolk konstruiert werden, über das die Türkei sieh als 
moderner Nationalstaat konstituieren konnte. So wıırden aile Einwohner des Staatsgebietes einfaeh 
per definitionem zu "Türken" erklart; die Existenz der vor allem in Ostanatohen lebenden ethnischen 
Minderbeiten wurde geleugnet, ihre Angehörigen wurden zur Assimilation gezwungen, ihre Sprachen 
verboten, ihre traditionellen Lebensfonnen zerstört - alles im Zeiehen der "Modernisierung". 
( .. ;) 

'Aus e ben diesem Grunde sind die Mensehenreehtsverletzungen, die der W es ten der Türkei vorhalt, 
und der standige Terror in den ostanatalisehen Gebieten der Kurdeıı. und Zaza nieht unerfreuliehe 
Entgleisungen, sondem logisehe Konsequenzen des kemalistisehen Programms, das Höhler als men
sehenfreundliehes zivilisatorisehes Projekt darstellt. Die Türkei halt Europa den Spiegel vor, indem sie 
zeigt dag modemer Verfassungsstaat und Barbarei mehr miteinander zu tun haben, als der Westen 
wahrhaben möehte. ' 

Henning Böke 
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