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               Derneðimiz, çocuklar ve gazeteleri olacak. Gazete gençlerin 
gençlere yönelik yaptýðý çalýþmalarda yazý lar ý ,  haber ler i ,  ça l ýþmalar ý  
aldýðý olumlu sonuçlar doðrultusunda doðrultusunda ve genç bir kadro ile þekil 
Wenge Týram adlý gazeteyi çýkarma Alacak. 
kararý aldý. Bu güne kadar Dersim'de 
kurulan diðer sivil toplum örgütlerinden Týram Gençlik Kültür Sanat 
farklý olarak gençler kim? Ne ister? Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný olarak 
Hedefleri ne? gibi sorular doðrultusunda v e  D e r n e k  Ü y e l e r i  a d ý n a  
kendi çalýþmalarýna yön vererek çalýþmalarýmýza destek sunan Ýsveç 
Dersim'de gençlere yönelik sosyal ve bir Alevi Kültür Merkezine, Olof Palme 
o kadar aktif bir saha sunan Týram bu Merkezine, Gün Þahin, Helin Þahin, 
çalýþmalarýn meyvelerini toplamaya Berrin Þahin, Rojda Þahin, Tülin Þahin 
baþladý. Wenge Týram da bu çalýþmanýn ve en çok da gençleri sabýrla dinleyen 
sonucu olarak çýkýyor. Gençler daha Ercan Topaç'a ve Týram çalýþanlarýna 
önce çeþitli gazetelerde ve bazý Sonsuz teþekkürler.
gazetelerin gençlik eklerinde yazýyordu 
ancak artýk tamamen baðýmsýz bir                    Songül ÇÝÇEK

Yeni bir ses
yeni bir uyanýþ ile
merhaba Dersim

Týram Gençlik Kültür Sanat Derneði,

uzunca bir çalýþmanýn ardýndan bir yýl önce kuruldu. 

Seçimler yaklaþtýkça heyecan da artmaya 
baþladý. Adaylarýn gençlere yönelik ne 
gibi projeler ürettiklerini merak ediyorum. 
Bizler Dersim Gençliði olarak gençlerin 
sorunlarýnýn çözümü konusunda adaylarýn 
proje üretmesini istiyoruz. Gençler için 
kültürel, sanatsal geniþ kapsamlý projeleri 
hayata geçirmelerini istiyoruz. Ýlimizde 
çokça bulunan genç iþsizlerin bu 
sorunlarýnýn aþýlmasýnda, doðanýn 
korunmasý, barajlara izin verilmemesi, 
ziyaretlerimizin sular altýnda kalmamasý, 
çocuklarýmýzýn daha iyi bir gelecek için 
eðitim almasý için çalýþmalar yapýlmasýný; 
projeler üretilmesini bekliyoruz. Bugüne 
kadar çok sözler verildi ancak gençlerin 
sorunlarýný dinleyen milletvekili 
adaylarýmýz olmadý. Sürekli seçimden 
seçime bu sorunlarla ilgilendiler. 
Seçimlerden sonra verilen sözler 
tutulmadý.

Seçim yaklaþýyor yine. 12 Haziran'a kadar 
gençlerin sorunlarýný dinleyecek, projeler 
üretecek ve seçilmeleri halinde gençlerin 
sorunlarýný çözecek milletvekilleri 
istiyoruz.                       

                                      Hüseyin TÜNEY                                    

Seçimler
ve

Gençlik 
          Bir otogar kenttir Dersim.. 
Belki de bu yüzden þehirlerarasý 
otobüsler gibi yüreklerimiz de 
hareket halindedir çoðu zaman. 
Bazen sevinçten hüzne, bazen 
hüzünden mutluluða sýk sýk 
yolculuk yapar içimizdekiler; bizi 
biz yapan her þeyi ile…

Memleket
Manzaralarý

Yazýsý 3’te

Her erkek bir iþ sahibi evine, kendisini çok yorabilir 
olabilir, az çok demeden evini Sevdiði takýmýn hiçbir 
geçindirebilecek kadar para maçýný kaçýrmayabilir… Alýnan 
kazanabilir. yenilgiler için günlerce kafa 

Arkadaþlarý olabilir yorabilir…
Kendisine güvenen… Evlatlarýnýn geleceði için türlü 

Kendisinin de onlara güvendiði… yatýrýmlar yapabilir. Onlara her 
Sözü; sohbeti keyifli olabilir… þeyin en iyisini, en kalitelisini 
Hiç incitmediði… Hiç ihmal almak için kendisini 
etmediði kim varsa etrafýnda, paralayabilir…
kýrmamak için, onlara “HAYIR” Çocuklarýna nasihat etmek 
dememek için koþuþturabilir için “Aferin. Akýllý ol… Benim 

Akþama kadar birçok gibi sýkýntý çekme… Çalýþ adam 
kiþinin sýkýntýsýyla uðraþabilir. Ýki ol… Ezdirme kendini” diyebilir.
lokma ekmek götürebilmek için 

Herkes baba olamaz ki!

Yazýsý 4’de

BÝR MEVSÝMLÝK
MEMLEKET

Yazýsý 5’te

yakýn 200300 km yol alarak Ziyaretin ilk gününde Sami 
daðlara doðru gidiyorlar ve orda Gençleri kendi kültürlerini; 
doðumlarýný gerçekleþtiriyorlar. yaþam tarzlarýný bizlere anlattýlar. 
Her aile sadece belli sayýda Ren Ýsveç'te yaþayan etnik bir grup 
Geyiði besleyebiliyor. olan Sami'lerin birçoðu Ren 
Bu sýnýrlamayý Ýsveç devleti Geyiði besiciliði yapýyor. 
koymuþ. Aileler de Geyikleri Besicilik yapan aileler yýlýn 
kendi aralarýnda paylaþýyor. büyük bölümünü daðlarda 

geçiriyor. Ren Geyikleri doðuma 

Geçtiðimiz günlerde Ýsveç'ten bir grup
Sami Genci Tunceli'yi ve Týram Gençlik Kültür Sanat Derneði'ni ziyaret etti. 

Yazýsý 5’te

Samiler Dersim'deydi
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           Dersim çok büyük bir uçurumun 
baþýnda. Karar verdiler dönüþü olmayan yola 
Dersim'i sokmak istiyorlar. 38'den bu yana 
neler yaþadýðýmýzý bilmeyen yok. Katliamlar ve 
darbelerle en çok Dersimliler karþý karþýya 
geldi. Kýrdýlar, yaktýlar, yýktýlar, bir türlü tatmin 
olmadýlar. Daha derdimizi anlatamadan, 
acýlarýmýzý sarmadan vurdukça vurdular.

    Dersimliler doðasý ve kültürü hakkýnda ne 
kadar çok þey bilirse o kadar iyi sahip çýkarlar. 
Uzunçayýr Barajýyla Dersimliler gerçekle 
yüzleþtiler ve yüzleþme Dersimlilere çok aðýr 
geldi, kabullenemediler. Bundan dolayý biz 
Dersimli gençler olarak doðamýza ve 
kültürümüze sahip çýkýlmasý için elimizden 
gelen gayreti göstereceðiz.
                                                                                                         

         Cem SEYREK

MAYIS 2011MAYIS 2011

otlatýrken bir koyun sürüden ayrýlmýþ. O da koyunu Halk tarafýndan anlatýldýðýna göre; Çoban 
takip ederek Mazgirt Ýlçesi'ne kadar gelmiþ. Ýlçe Baba Hazreti Ýbrahim Peygamber' in çobanýymýþ. Sürü 
merkezinin doðusunda bulunan mezarlýðýn altýna 
geldiðinde koyunu tutmuþ ve þöyle demiþ; "Bre 
hayvan! Bana acýmadýnsa kendine demi acýmadýn?" 
Koyun orada kaybolmuþ. Koyunun kaybolduðu 
yerden su çýkmýþ (Yöre halkýnca Cuma akþamlarý 
buradan süt aktýðý söylenir). Çoban Baba da oraya 
yerleþmiþ zenginlerden almýþ fakirlere daðýtmýþ. Diðer 
bir efsaneye göre de Çoban Baba, Moðollar 
Anadolu'yu iþgal edince Hacý Bektaþi Veli tarafýndan 
Mazgirt'e gönderilmiþ, “Git oradaki halký irþat et, 
halkýn göç etmesini engelle! Bu istila bitecek, insanlar 
ferah olacak” demiþ. O da Mazgirt'e gelmiþ aþevi 
kurmuþ yoksullara yedirmiþ, içirmiþ, giydirmiþ... Bu 
halka sahip çýkmýþ. Þimdi Ýse Ýnsanlarýmýz Buraya 
Gelerek Kurbanlarýný kesip Fakirlere Daðýtýyor.

           Metin GÖLÇÜR

                        ÇOBAN BABA EFSANESÝ       DERSÝM ÇIPLAK!

baþa düþünce mecburen çekmek Bu sayýda Ovacýk'ta baþlattýðýmýz 
zorunda kaldým. Aslýnda öðrenmek kýsa film çekimlerimizden 
istiyordum doðru çekimi hata bahsedeceðim.
yaparak ta öðrenebilirdim. Ama ne Her þey toplantýmýzda alýnan bir 
yazýk ki Ovacýk bizim kararla baþladý. Ve 26 Þubat 
bulunduðumuz yere uzak ve Cumartesi günü Ovacýk'a gitme 
masraflý bir yer sürekli hazýrlýklarý yapýldý. Nihayet o gün 
ulaþamayacaðýmýz bir yer. Bundan geldi ve saat 8:30'da dernekten 
dolayýn herkes elinden geldikçe yola çýktýk. Arabada halay çekerek 
kendi bildiði iþi yapmaya çalýþýyor gittik. Yer yerde güzel manzaralarý 
ve hata yapmamak için elinden da çektik. Böylece çekimler 
geleni yapýyordu. Ben de bundan baþlamýþ oldu. Yönetmenimiz 
dolayý kamerayý kullanmaktan Yýlmaz Abi'nin bize dediði þuydu 
çekiniyordum “Ya hata yaparsam.” “sizin çekim yapmaya gittiðiniz 
O zaman arkadaþlarýmýn emeði andan yaptýðýnýz ana kadar olan 
boþa gidebilirdi. Bundan dolayý çekimlerde birer filmdir” Ve biz bitmek üzere olan bataryalarýný 
kamerayý sadece iþ baþa de her anýmýzý çekmeye özen þarj ettik. Çay sonrasýnda kapýnýn 
düþtüðünde kullanýyordum. Ýþte o gösteriyorduk. Yolda giderken önünde iki kare daha çektik. Ve en 
günde iþ baþa düþmüþtü. Mecburen güzel þelaleler vardý ve bu güzel sonunda final çekimler bitti. Ýlçeye 
çekecektim ve çektim çok kötü de þelaleleri çekmeden gidemezdik ve doðru yola çýktýk yolda gelirken 
deðildim çok iyi de deðildim ama o þelaleleri de çekerek yolumuza köy mezralarýndan Goriþi de 
biraz kötüydüm diyebilirim ve devam ettik. Nihayetinde Ovacýk durduk ve orda da bir çekim 
çektim. Nihayet arabayý ilçesine vardýk. yaptýk. Ve ilçeye yolculuðumuza 
kurtarabildik. Þansýmýza köye az Ve bize yolu açýk bir köy lazýmdý. kaldýðýmýz yerden devam ettik. 
bir yer kalmýþtý ve araba gitti ve Biz kahvaltý için bir patisseriye Ben o ara not tutarken arkadaþlar 
bizde yürüyerek gittik bu arada girip kahvaltý yaptýk. Yýlmaz abi arabada eðleniyorlardý ve ben de 
köye “Az bir yer kalmýþ” demiþtim önceden kahvaltýsýný yapmýþtý. Biz bir an önce notlarýmý yazýp 
ya sadece köye 100 metre kalmýþ kahvaltýmýzý yaparken o da yolu katýlmayý planlýyordum ve nihayet 
bunu da þimdi fark ettim. Çünkü açýk bir köy buldu. Gideceðimiz bitti bende katýldým eðlenceye. 
her taraf kar yoldan baktýðýn köy Çakmaklý Köyüydü. Arabada halay çekerek ilçeye 
zaman bir þey göremiyorsunuz. Kahvaltýmýzý yaptýktan sonra yola geldik. Arkadaþlar açtý ve 
Yani arabamýz sadece köye 100 çýktýk. Yanlýþlýkla farklý yola lokantaya gittik yemek yedik ve 
metre uzaklýkta kara saplanmýþtý. saptýk yanlýþ bir köye gittik. Bu oradan sonra Tunceli merkezine 
Neyse arabanýn dönüþ almasý köyün adý da Hanuþaðý köyüydü. doðru yola çýktýk. Bir þeyi,  daha 
gerekiyordu. Ve kardan dolayý Yolda bir arabayla karþýlaþtýk ve belirtmek isterim hava yaðmurlu 
arkadaþlar arabanýn dönmesi için ona doðru yolda olduðumuzu olmasýndan dolayý karda çekim 
iterek yandan dönmesine yardýmcý sorduk ve yanlýþ yolda yaparken ayaklarýmýz sýrýlsýklam 
oldular. Ve arabayý çevirdik tüm olduðumuzu öðrendikten sonra oldu ayaklarým resmen suda 
malzemeleri alýp köyde çekim yardým istedik. Faysal Gültakur yüzüyordu. Yolda gelirken bir iki 
yapabileceðimiz ev ve insanlarý bize yardým etti. Doðru yolu detay aldýk. Yýlmaz abi arabayý 
aradýk.  Arama sýrasýnda bulduk sonunda. Yola 15 santim durdurdu ve aramýzdan birinin en 
arkadaþlar fotoðraf çektiler ve kalýnlýðýnda kar yaðmýþtý hiçbir acýklý ve korkak bir þekilde rol 
çektirdiler. Bu arada arabayý þekilde köyün yolu açýlmamýþtý. yapmasýný istedi ve ben rolümü iyi 
döndürdükten sonra ben kamerayý Arabanýn saydýrmamasý için ve yaptýðýmý için beni seçti ve iki 
býraktým. Neyse bir ev bulduk ve rahatlýkla çýka bilmesi için hepimiz kiþinin baðýrmasýný istedi Serkan 
çekim yapmak için hazýrlýklarýmýzý arkaya oturduk. Bayaðý bir mesafe ve Murat bu görevi üstlendi. Ve 
yaptýk ve çekimlerin ilk ayaðý aldýktan sonra araba kara saplandý çekim yaptýk nihayet onlarý da 
baþlamýþ oldu. Ve bir kadýn bulduk ve arabayý çýkarmak için hepimiz bitirdik. Ve Tunceli merkeze 
çekim yaptýk. Ýlk çekimlerde arabadan indik ve arabayý ittik.  yarým kalan yolculuðumuz devam 
kocasý uzaklara gitmiþ gibi bir Araba hemen çýkmadý tabiî ki. etti.  Ve en sonunda Tunceli 
kadýnla ilgili sahne çektik. Sonra Biraz uðraþtýk çýkmayýnca farklý merkezine ulaþtýk geldiðimizde 
kadýnýn ahýr süpürme sahnesi vardý bir yöntem deneme kararý aldýk. gece olmuþtu. Derneðe 
ve onu da çektik.  Sonra küçük Yýlmaz abi de bu arda bu ayrýntýyý malzemelerimizi býraktýktan sonra 
çocukla baþladýk ve dedesiyle almamýzý istedi ilk baþta Murat evlerimize gittik ve çekim ayaðý 
devam ettik ve onunla ilgili arkadaþýmýz kamerayý almak için bitti þimdi sýra montajda. Montajda 
çekimler bitti. Onlardan sonra arabaya doðru yöneldi ve da bir hafta uðraþtýktan sonra iki 
birini gördü yýlmaz abi ve onunla arkadaþlar arabayý ittikleri için film çýkara bildik kar kabuklarý ve 
ilgili kafasýnda bir þey planladý ve alamadý. Sonra ben arkadaþlarýn kamera arkasýndan bir film 
yýkýk bir evde çekim yaptýk. arabayý itmediði bir anda arabanýn çýkardýk ve film gösterimizi yaptýk 
Onunla ilgili sahnemiz bitti içine girip kamerayý aldým. ve sonuçta emeðimizin karþýlýðýný 
nihayet. Eve geçtik ve evde Arkadaþlar iterken ben de bu aldýk. Buradan tüm arkadaþlara 
atýþtýrmalýk ve çay içtik ayrýntýyý çektim. Normalde teþekkür ediyorum.
yorgunluðumuzu da aldý. Çay çekimim iyi deðildir. Bu yüzden 
içerken o arada kameralarýn kamerayla pek ilgilenmiyordum. Ýþ Özkan KANILMAZ

Nehrin dehþet girdabýndan kurtulmak gibiydi 
kabusundan kurtulmak.

Sonrasýnda bir ardý ardýna alýnan nefes.
O kadar ki hayat. O kadar ki mutluluk ve o kadar ki 

hüzün.
Hayata dair þarkýlar, bitmeyecek ayrýlýðý haykýrýyorlar.

Ýnsanlarý kederlerinden tanýyorum.
Derin bir sitem alýp götürüyor baþka sabahlara seni.

Çaresiz kalýyor saatler.
Çetin bir yolun baþýnda buluyorum seni, hiç 

aramamýþken.
Þimdi buradasýn ey sevgili;

Bu evrenin ana maddesi su, girdabý sen,
Bir nefesten mahrumunum ben.

En asil ayrýlýðý, terk edilen yaþar,
Ben artýk bu karanlýða isim aramayacaðým.

Sýnýr ötesi aþklarý ve mülteci bakýþlarý anlamayacaðým.
Kalabalýklar içinde, içi buruk düþünceler salacaðým 

göklere.
Daðlara salacaðým sol yanýmý. Ama seni asla 

unutmayacaðým..
                                                

                                                           Okan VARDAR
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Kendime en çok yakýnlaþtýðým gruplar halinde getirilmesiydi. Kaç mahkeme tarafýndan neden emsal Sami gençleri bekliyor. Dersim'de ilk 
zamanlar baþka diyarlara gittiðim kiþinin ve kimlerin geleceðini alýnmadýðýný da soruyor hakime. defa tanýþtýðýmýz, Ýskandinavya'dan 
zamanlardýr.  Ýçinde yaþadýðým þehri savunma avukatlarý ve aileler davanýn Savunma avukatlarý adýna konuþan gelen ve en saðlam demokrasilerin 
kýsa bir süreliðine olsa da terk edip baþladýðý günün sabahý Diyarbakýr Barosu Baþkaný Mehmet yaþandýðý yer olan Ýsveç'te haklarýný 
baþka yerlere gitmem farkýndalýðýmý öðrenebilmiþler. Koridorda Emin Aktar davanýn baþlangýcýndan korumak için eðitilen azýnlýk halk 
arttýrýyor. Ýstanbul'da bir ay kaldýktan Ýstanbul'dan gelen bir anne ile beri hiç bir savunma yapamadýklarýný, Samilerden gelen gençler kültürlerini 
sonra hemen yola çýkmak istiyorum konuþuyorum. Otobüsle 25 saatlik bir sanýklardan ziyade hep avukatlarýn ve yaþam biçimlerini sürdürebilme 
gene. Türkiye'nin doðusu için kalbim yoldan geldiðini ve çok yorulduðunu konuþtuðunu, iki yýldýr adeta mücadelelerini anlatýyorlar. Yasadýðý 
küt küt atýyor. söylüyor. Tutuklu sanýklardan birisi sabýrlarýnýn sýnandýðýný, hiç bir topraklarý kaybetmemek için o 
Bu defa Diyarbakýr ile baþlýyor de onun kýzýymýþ. Nasýl durumu, taleplerinin kabul edilmediðini ve topraklarýn kendilerine ait olduklarýný 
yolculuðum. 17 Ekim 2010'dan beri diyoruz, çok iyi çok! diyor baþýný müvekkillerinin savunma haklarýnýn ispat etmek zorundalar. Doðaya olan 
süregelen KCK davasýný izlemek için sallayarak. Biz sohbet ederken tamamen ortadan kaldýrýldýðýný saygýlarýndan dolayý atalarýnýn 
gittiðim Diyarbakýr çok kalabalýk ve bekleme salonunda kimlerin söylüyor ve bu durumun arkalarýndan iz býrakmamalarý, 
sýcak. Ýstanbul'da ýsýnmak için üst getirildiði konuþuluyor. Yanýmdaki hukuksuzluðuna dikkat çekiyor. gittikleri yerleri terk etmeden önce 
üste giyinirken baþka bir kýtaya Ýsveçli avukatlar merakla soruyorlar Birçok taleplerinin reddedilmesinden olduðu gibi býrakmalarý iþlerini 
gelmiþ gibi akþam saatlerinde 20 teyzeye; senin kýzýn da var mý sonra “savunma olarak artýk bir þey zorlaþtýrýyor. Dersim gençlerine 
derecenin içinde buluyorum kendimi. içlerinde? Hayýr, diyor teyze yapamýyoruz ve duruþmayý terk þunlarý söylüyor Sami gençleri; 
Havasýnýn yaný sýra ruhu da sýcak üzülerek. Avukatlarla konuþup ertesi ediyoruz” diyerek alkýþlar eþliðinde Demokrasinin yaþandýðý en iyi ülkede 
Diyarbakýr'ýn.  Þehir merkezine gün yasadýðý Ýstanbul'a geri dönüp bütün avukatlar dýþarý çýkýyorlar. bile biz her gün haklarýmýzý 
vardýðýmda kendisini her haliyle dönmemeye karar vereceðini Mahkeme 26 Nisan'a erteleniyor. kaybediyoruz, bizim için de zor ve 
hissettiren hareketliliði görmemek söylüyor. Diyarbakýr'da ayný gün birçok kere sizi anlýyoruz; belki de 200 yýl alacak, 
mümkün deðil. Gerginliðin kokusunu olaylar oluyor. Ýlkini oturduðum belki de 300 yýl, ama bu mücadeleyi 
alýyorum her yerde. Diyarbakýr Dava baþladýktan hemen sonra yüksek bir terastan izliyorum. Eski vermeye deðer, buna inanmanýzý 
YSK'nýn ayný akþam aldýðý kararla mahkeme salonuna geçiyoruz. BDP eþbaþkanlarý tarafýndan yapýlan istiyoruz. 
çalkalanýyor. Otele varmadan Tutuksuz yargýlanan sanýklardan konuþmalardan sonra bir þeyler 
önünden geçtiðimiz BDP binasýndaki birisini tanýdýðýmý fark ediyorum; patlýyor aniden, ne olduðunu Onlara kaç tane Ren geyiklerine sahip 
kalabalýðý fark ediyorum. Otelde Tunceli Belediye Eski Baþkaný anlamadan bir anda ortalýk karýþýyor. olduklarýný sorarsanýz cevap 
izlediðim bütün televizyon kanallarý Songül Erol Abdil. Kimlik tespitini Göz yaþartýcý bombalar atýlýyor bolca alamazsýnýz. Ama gökyüzü renkli 
þahit olduðum gerginliði doðruluyor. kendi anadilinde yaptýktan sonra ve oturduðumuz yere kadar geliyor. gözleriyle Almi Calmi adýndaki en 
Ertesi sabah Ýsveç'ten de gelen iddianame okunuyor kýsaca. Ýlk defa göz yaþartýcý bombalarýn güzel Ren geyiðini bize gururla 
avukatlarla birlikte Diyarbakýr 6.  Ýddianameye göre  “PKK'den aldýðý dumanýný tecrübe ediyoruz ben ve göstermek istiyorlar. Kendi 
Aðýr Ceza Mahkemesine gidiyoruz. emir ve talimatlara göre faaliyetler yanýmdaki Ýsveçli avukatlar. geleneklerini yaþatmaya çalýþan 
Bir kaç arama noktasýný geçtikten yürüttüðü, kadýn komitesi Tanklardan sular fýþkýrtýlýyor, þeffaf okullara gidiyorlar ve aslýnda “bu 
sonra büyük bir restorasyondan geçen kapsamýnda faaliyetler yürüttüðü, ve kýrmýzý renkli. Taþlar atýlýyor, okulu doðuþtan okuyorsun” diyorlar.
mahkeme salonuna giriyoruz. Ne Cumhuriyet bayramýna KCK-TM'den kaçýlýyor, kovalanýyor. Birçok genç Ne kadar uzak olsak da, tenlerimiz ve 
kadar restore edilse de hep çirkin aldýðý talimat doðrultusunda gözaltýna altýna alýnýyor. Sokaklar dillerimiz ne kadar farklý olsa da 
kalacak bu bina, diyor yanýmdaki katýlmadýðý” gerekçesi ile kendisine sakinleþti derken gene toplanýyor bir aslýnda birbirimize ne çok 
avukatlar. Koridorda karþýlaþtýðým kamu davasýnýn açýldýðýný söylüyor kalabalýk ve gene tekrarlanýyor ayný benzediðimizi anlayýp hüzünleniyor 
gazeteciler her gün bu toz toprak hakim.  Yazýlý olarak içeri verdiði þeyler. Bütün bir öðleden sonra ve ve umutlanýyoruz. Sami gençleri ve 
içinde çalýþmaktan þikayet ediyorlar. savunmaya hakim bir göz attýktan akþamüzeri devam ediyor olaylar. Dersim gençleri ile birlikte Ovacýk'a 
Yurt dýþýndan gelen gözlemciler çok sonra savunmanýn “Türkçe dýþýnda bir Yanýmdaki avukatlar olaylarý hayretle giderken yaðmuru ve soðuðu da gene 
olmasa da yoðun bir kalabalýk var. dilde verildiði” gerekçesi ile izlerken dehþete de düþüyorlar. bu mekanda sevmeye baþlýyor, ateþin 
KCK-davasýna olan büyük ilgiden savunmayý iade ediyor kendisine. Duygusal mide bulantýlarý kutsallýðýný burada yeniden 
dolayý yenilenen mahkeme salonuna Savunma avukatlarý bunun AIHM'nin yasadýklarýný söylüyorlar. hatýrlýyorum. Huzur bulduðum ve 
varmadan önce üçüncü bir polis 6. maddesine aykýrý olduðu gerekçesi þimdiyi yasadýðým nadir yerlerden 
kontrolünden geçiyoruz.  Çantamý ile mahkemenin bu kararýna itiraz Aksama doðru kaldýðým otelin biri olan Ovacýk'ta oradaki insanlarla 
ararken “atýlacak ne varsa yasak” edip CMK'da her türlü dilden yazýlý penceresinden hemen yani baþýmdaki birlikte kendime ve doðaya ne kadar 
diyen kadýn polisler nazikçe “keþke olarak savunma verebilineceðini öne olaylarý izliyorum. Film sahneleri gibi yakýn olduðumu hissediyorum. 
bunlarý dýþarýda býraksaydýnýz” diyor. sürüyorlar. Hakim, savcýlarýn önerisi gözlerimin önünden geçen kareler bu Uzaktaki kendimiz ile burada 
“Ama ben sadece cep telefonumun üzerine “Türkçe dýþýnda bir dilde insanlarýn gerçekliði.  Diyarbakýr'dan buluþmak ne kadar da doðal geliyor.  
yasak olduðunu sanýyordum ve olan” savunmanýn tercüme gitmem gerekirken kalmayý da Unutmamak için belleðime 
eþyalarýmý býrakacak kimse yok” edilmesinin zaman kaybý olacaðý ve istiyorum. Taksiyle gittiðim kazýyorum bu manzaralarý. Ýstanbul'a 
diyorum bende ve en çok da ayrýca sanýðýnda Türkçe bildiðinin þehirlerarasý terminal þehirden en dönmek için sabahýn erken saatinde 
çantamda bulundurduðum anlaþýldýðý gerekçeleri ile bu talebi fazla 20 dakika uzaklýkta belki. Ama uyanýrken Dersim'de muhteþem bir 
kalemlerimin alýnmasý ihtimaline reddediyor. gittiðim yer þehirlerarasý otobüs güneþ karþýlýyor beni.  Ve gene bir 
üzülüyorum.  Sonunda elimdeki su Sanýklarýn anadilde savunma talebi ve terminali olunca mesafeler çoðalýyor yerden baþka bir yere giderken 
þiþesini býrakýp diðerlerini içeri mahkemenin de bu talebi geri gözümde ve ve o an geri dönüþün aslýnda hiç gitmek istemediðimi ve 
almama izin veriyorlar. Kalemlerin çevirmesi davanýn baþlangýcýndan olmadýðýný hissediyorum. Kaçýyor hep bu topraklarda kalmak istediðimi 
benden alýnmamasýndan büyük beri bu davanýn ilerlemesinde büyük muyum ya da bir yerlere mi anlýyorum. Sami gençlerine gýpta 
minnettarlýk duyuyorum. engel taþýyor. Fakat savunma gidiyorum bilmiyorum. Hikayemi ediyor ve anadilimi yeniden 
Enternasyonal alanda da büyük yanký avukatlarý Siirt'te süregelen ve ayný yazabilmek için gitmem gerektiðine öðrenmek için onlardan biraz güç 
uyandýran KCK davasý gene bir kýsýr davadan yargýlanan sanýklarýn karar verip kendimi teselli ediyorum. ödünç alýyorum. Gidiþimi 
döngü ile baþlýyor. Önceki davalardan anadillerinde savunma yapýlmasýna Gideceðim yerde de beni Ovacýk, kolaylaþtýrýyor bu, çünkü gene 
farklýlýðý 104 tutuklu sanýðýn artýk karar verildiðini ve bu durumun bu Dersim gençleri ve kuzeyden gelen geleceðimi biliyorum.

Memleket
Manzaralarý
Memleket
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            Novus ordo seclorum (New world order)-
(yenidünya düzeni) için yaratýlan bir teknolojidir. 
Novus ordo seclorum Amerikan dolarýnda yazan 
Latince bir yazýdýr ve anlamý da yukarýda 
belirttiðim gibi yenidünya düzenidir. Peki, 
Amerika neden ulusal para biriminde böyle bir 
yazý kullanmayý tercih etmiþtir ve masonik 
öðeler kullanmýþtýr. Annuit coeptis baþlanmýþýn 
tamamlanmasý anlamýna gelir ve masonik bir 
semboldür. Tepe kýsmýnda göz bulunan 
bitirilmemiþ bir piramide benzeyen bu sembol 
masonlar tarafýndan kullanýlýr. Bu sembolde 
ABD dolarýnýn üzerinde bulunur. Peki neden? 

Neden bu sembolleri bu kadar çok kullanýyor 
ABD? Bu sorunun tek bir yanýtý olabilir o da 
ABD'nin uzun süredir üzerinde çalýþtýðý bir 
proje; adý da tek dünya projesi. Peki, bu proje 
nasýl gerçekleþecek? NASA uzun yýllar boyunca 
hologramik teknoloji üzerine çalýþtý ve bu 
teknoloji üzerine birçok deney yapýldý. Bu 
projenin amacý Mesih'i gökyüzünden indirmek 
ve insanlarýn tek bir þeye inanmalarýný 
saðlamaktýr.

                 Serkan ÇETÝN
Devam Edecek

MAVÝ IÞIK PROJESÝ

Ýnsan dediðin nedir ki
Yeri gelir vicdaný açar
Yer gelir zalim olur
Bazen de piþman bir yaratýk.

Ýnsan dediðin nedir ki
Çok yoksul ama gururlu
Zengin ama vicdansýz
Acýlarla kahrolmuþ.

Ýnsan dediðin nedir ki
Derdine derman arar
Bulamayýnca aðýt yakar
Bulunca yeni dert açar.

Ýnsan dediðin; 
Bazý vicdanlý, bazý gururlu,
Bazý dertli, bazý dermanlý
Ýnsan dediðin naptýðýný bilmeyen
Sevimli bir yaratýk.

Özüm Lizge KARABULUT

ÝNSAN DEDÝÐÝN

Her erkek bir iþ üzerinde soðuk havalarýn da 
sahibi olabilir, az çok etkisiyle buz tutmuþ bir kaygan 
demeden evini zeminde, düþüp baþýný 
geçindirebilecek kadar para çarpmayacak kadar baþarýlý bir 
kazanabilir. koþucu… Buzu kýrmamayý 

Arkadaþlarý olabilir baþaracak kadar hassas 
Kendisine hareketlerle yürümeyi bir 

güvenen… Kendisinin de dengeleyici… Ve tüm bu 
onlara güvendiði… Sözü; koþuþturmalarýn arasýnda da 
sohbeti keyifli olabilir… elindeki kendisine emanet 
Hiç incitmediði… Hiç edilmiþ minik kalplere, 
ihmal etmediði kim varsa babalýðýn nasýl bir þey olduðunu 
etrafýnda, kýrmamak için, yaþatabilecek ve onlarý hayata 
onlara “HAYIR” dememek güvenle hazýrlayabilecek kadar 
için koþuþturabilir donanýmlý olabilmeyi 

Akþama kadar baþarmaktýr. 
birçok kiþinin sýkýntýsýyla Öyle bir hayat ki… 
uðraþabilir. Ýki lokma Bizi azgýn sularda boðulmadan 
ekmek götürebilmek için yaþamanýn bir yolunu bulmaya 
evine, kendisini çok zorluyor… Tüm bu zorlantýlarýn 
yorabilir arasýnda da olan çocuklara 

Sevdiði takýmýn oluyor.
hiçbir maçýný Çocuklar için baba, 
kaçýrmayabilir… Alýnan bilinçaltýný gizli kahramanýdýr.
yenilgiler için günlerce kafa Babamýz 
yorabilir… yanýmýzdayken korkmayýz…

Evlatlarýnýn Babamýz 
geleceði için türlü yatýrýmlar yanýmýzdayken güvendeyiz…
yapabilir. Onlara her þeyin Peki ya babamýz 
en iyisini, en kalitelisini yanýmýzda deðilse?
almak için kendisini Babanýn olmadýðý 
paralayabilir… yerlerde anneler devreye 

Çocuklarýna giriyor.
nasihat etmek için “Aferin. “Caným yabancý deðil 
Akýllý ol… Benim gibi ya… O da annesi… Benim 
sýkýntý çekme… Çalýþ adam yerime ilgilensin” diyerek 
ol… Ezdirme kendini” kendinizi kurtaramazsýnýz. 
diyebilir. Çünkü annenin karþýlýðý 

Her erkek bunlarýn duygusal beslenmeyle, babanýn 
tümünü yapabilir… Ama karþýladýðý duygusal beslenme 
her erkek “baba” olmaz ki son derece farklý.

Çünkü tüm bu Baba “özgüven, güç, 
saydýklarým erkekleri kuvvet” gibi duygularý 
“Baba” yapmaz ki karþýlarken, anne “merhamet, 

Baba olmak nasýl vicdan” gibi duygularý 
bir þey biliyor musunuz? karþýlýyor.

Baba olmak, dibi 
azgýn sularla dolu bir göl Tuðçe POLAT

HERKES
BABA

OLAMAZ KÝ!

Zone ma zone 
Xýzýr'o. Zone 
ma endi beno 
wind, milete 
ma zone xo xo 
wira keno. Çe 
xo de zone xo 
qesey nikeno. 
Ma wame ki 
zone xo 
domonane xora 
ki bimisneri; 

kamime; kotra yemi? inu endi zone xo 
Kokumema xer çi zonene. qeseybikeri. Naderi, uki 
inura perskerime. Ma çae gurbetiye deri çitur zone 
xen kemi? Ez nizon ki na xo qeseykeni. 
cenci ma ça zone xo Domonane xore misneni; 
qeseykineni, ez perskon ma sekemi? Ma zone xo 
cencura wane ki moema, qeseynikemi, zone Týrki 
piyema mare qeseynikeni. qeseykemi. Ma ki hen 
Moe, piye, apo, xalo, kemi zone ma beno 
qaliku, deke, ez sýmare wan wind. Ez wazen ki çe 
mewerderi: cencura zone xode zone xo 
ma qeseybikeri ki inuk qeseybikerime. Nadere 
bimisere.kokumema endi sono a 
ÇE XODE ZONE XO dina. inu xona ki nimerd 
QESEYBÝKERÝME ma inura perskerime 

zone ma kotra yeno, ma 
Ozan KALMAZ

ZONE XO XO WÝRA MEKE

Foto: Barýþ SARICA
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sayesinde görmedikleri yerleri 
görme þansýný bulduklarýný dile 
getirdi.  

Bu yýl karýn olmamasý týrmanýþý 
biraz daha kolaylaþtýrdý. Her hafta 
farklý doðal güzelliklerin olduðu 
yerlere týrmanýþ yapýlýyor. 
Munzur Daðcýlýk ve Doða Sporlarý 
Topluluðu tarafýndan bugüne kadar, 
Zel Daðý, Baðýr Paþa, Büyük 
Çeþme, Gelin Odalarý, Mercan 
Vadisi, Rabat Kalesi, Karagöl, 
Havaçor, Kýrkmerdiven Þalelesi, 
Süpürgeç Daðý, Sarý Saltuk, Kýrklar 
Daðý gibi yerlere geziler Daðý'na üç saatlik týrmanýþla zirve Munzur Daðcýlýk ve Doða 
düzenlendi.yapýldý. Zirvede, mumlar yakýlarak Sporlarý Topluluðu tarafýndan 
Katýldýðým bu týrmanýþ ve geziler dualar edildi. Daha sonra geçen yýl baþlattýðý doða 
sayesinde, ilimin doðal katýlýmcýlarýn getirdikleri gezilerine devam ediyor. 
güzelliklerini görme þansýný kumanyalar paylaþýldý. Zorlu bir Topluluk, Zel Daðý'na bir 
yakaladým. Herkese de bu tür týrmanýþýn ardýndan zirveye týrmanýþ gerçekleþtirdi. 
etkinliklere katýlmayý tavsiye varýldýðýnda muhteþem bir Yaklaþýk elli kiþinin katýlýmýyla 
ediyorum.manzarayla karþýlaþan grup üyeleri gerçekleþen gezide bayanlarýn 

yorgunluklarýný unuttu.çokluðu dikkat çekti.  2 bin 300 
Hüseyin TÜNEY Týrmanýþa katýlanlar, geziler metre yüksekliði bulunan Zel 

Zel Daðý'na týrmanýþ 
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1 Mayýs iþçi, köylü, miktarla aç susuz hiçbir 
emekçi halkýn ve her güvencesi olmadan çok zor 
kesimden insanlarýn bir þartlar altýnda ölümü göze 
araya gelerek ortaklaþa alarak çalýþýrken, evine bir 
yürüttükleri; patronlara, kuru ekmek götürebilme 
aðalara karþý verilen bir pahasýna ölümün gölgesinde 
mücadelenin simgesidir. çalýþýrken bazýlarý çýkýp 
Ne acýdýr ki yine iþçiler, televizyonda iki þaklabanlýk 
köylüler, emekçiler 1 yapýyor ve dünyanýn 
Mayýs'ý kutlarken 1 parasýný alýyor, bu ülkede 
Mayýs 1977 yýlýnda üniversite sýnavý yapýlýyor o 
Taksim Meydaný’nda 1 kadar öðrenci çalýþýyor, 
Mayýs’ý kutlayan çabalýyor ailesinin zor 
insanlarýn üzerine koþullar altýnda çalýþýp 
kimliði hala kazandýðý parayý yine bu 
belirlenemeyen kiþilerce düzenin getirdiði paralý 
ateþ açýlmýþ ve 34 kiþi dershanelere harcýyor ki 
yaþamýný yitirmiþti. 1 sýnavda baþarýlý olsun da bir 
Mayýs halklarýn meslek sahibi olup ailesine 
kardeþliði ve haklarýn bakabilsin hayatýný kursun. 
arandýðý bir gündür. Ama ne oldu yine çalýþan, 
Binlerce iþçi, köylü, emek harcayan insanlarýn 
emekçi bir araya gelerek emeklerini boþa çýkarýp hiç 
davul zurna eþliðinde emek harcamayan 
halaylar çeker, türküler sistemden yana kiþiler 
söyler. Ýþçi, köylü her birinci oluyor. Kimin 
zaman alýn teriyle para sayesinde? Bu sistemi 
kazanýp ailesine kuranlarýn sayesinde. Geçen 
bakmakla yükümlü üniversite sýnavýnda lise son 
olduðu kiþilere bir lokma öðrencisi bir kýz sýnavda 
ekmek götürebilmek için istediði puaný alamayýnca 
diþini týrnaðýna takarak intihar etti. Artýk bunlarý 
çalýþýrken bu ülkede görmemezlikten 
bazýlarý yan gelip yatarak gelmeyelim. Yazýk bu 
sadece insanlara laf memlekete, bu insanlara. 
söyleyerek insanlara Yazýk emeklerimize görün 
hiçbir faydasý artýk bu düzen böyle devam 
olmamasýna raðmen ne ederse emeklerimiz hep 
hikmettir ki dünya boþa çýkacak, alýn terimiz 
zengini oluyorlar. yok sayýlacak. Sadece 1 
Nasýl bir hukuk sistemi Mayýs’ta deðil her daim 
iþliyor bu ülkede? Hiç omuz omuza kardeþçe 
mi kimse görmüyor bu birlikte hakkýmýzý arayalým, 
haksýzlýðý, bu zulmü? sesimizi duyuralým 
Yazýklar olsun bu emeðimizin hakkýný 
sisteme bu sistemin alabilmek için mücadele 
baþýndakilere. edelim.
Analarýmýz, babalarýmýz 
aðabeylerimiz Ozan KALMAZ
kardeþlerimiz çok az bir 

ÝÞÇÝ KÖYLÜ

EMEKÇÝNÝN BAYRAMI          Bir otogar kenttir Dersim.. Belki de bu 
yüzden þehirlerarasý otobüsler gibi yüreklerimiz 
de hareket halindedir çoðu zaman. Bazen 
sevinçten hüzne, bazen hüzünden mutluluða sýk 
sýk yolculuk yapar içimizdekiler; bizi biz yapan 
her þeyi ile…

          Yolculanmayý, karþýlanmayý veya 
yolculanýp unutulmayý öðreniriz kimi zaman. 
Haritalardan seçtiðimiz þehirler, öykülerden 
bildiðimiz ülkeler yeni yaþam alanlarýmýz olur. 
Kalanlarý unuturuz, onlar da gidenleri unuturlar 
ama beklemeyi asla unutmazlar. Çünkü bu minik 
kentin, bu koca otogarýn yeni yolculara ev 

bizler de canlanýyoruz. Dersim'de ilkbahar sahipliði yapmasý gerekir. Gönüllü hancýlarýn 
sevdiklerimizi, dostlarýmýzý ve misafirlerimiz yaþadýðý bir handýr Dersim. Ne tuhaftýr ki hancý 
karþýlama vaktinin yaklaþtýðýnýn habercisidir. kelimesinin beþ harfinden üç harfi 'acý' yý ifade 
Gelenleri, bizler ve yoksulluk birlikte eder. Þehirlerarasý yoldaki bir dinlenme tesisinde 
karþýlayacaðýz yine. Bizi gelir gelmez otogarda ne hissedersiniz, ayrýldýðýnýz yerin hüznü mü 
bulacaksýnýz. Yoksulluðu görmek içinse otogarýn baskýndýr, kavuþacaðýnýz yerin verdiði sevinç mi? 
çevresine bakýnmanýz yeterli.Kuþkusuz bu ayrýldýðýnýz ve kavuþacaðýnýz yere 

göre deðiþir. Peki ya siz o tesiste çalýþansanýz? 
Her þeye raðmen coþkulu bir yaz mevsimi daha Nasýl hissederler gitmek ve kalmak arasýnda 
geçireceðiz. Yaz bittiðinde ve herkesin gitme kalanlar. 
vakti geldiðindeyse, birçok Dersim sevdalýsý 
güzel düþünce ve duygularla beraber hüzünle Gidenler, her þeylerini almadan gittikleri için 
karýþýk vedalaþmalar eþliðinde ayrýlacak..kalmak daha zordur çoðu zaman. Siz kalansanýz 
Burada dýþarýdan gelecek olan dostlarýmýza þunu eðer, evinizde duvara asýlý duran bir fotoðrafýn 
hatýrlatmak istiyorum: Bir mevsimlik olmasýn aðýrlýðý da diðer tüm hatýralar gibi size kalýr, 
memleket sevdanýz. Uzaktan sevilecek platonik yalnýzlýk da size kalýr ve siz kalanlarla 
aþkýnýz da olmasýn. Onu baðrýnýza basýn. Dört zenginleþmezsiniz. Kalmak hep hüzünlü müdür 
mevsim sahip çýkýn memleketinize ve unutmayýn, diye sorarsanýz elbette hayýr. Dedim ya bir otogar 
biz sizi hep bekliyoruz… kenttir Dersim… Gidenler kadar, gelenler 

olacaktýr. Baþka 'gidecek olanlar' gelecektir. 
Murat DEMÝREL     Ýlkbahar mevsimindeyiz, önümüz yaz.. Doða gibi 

BÝR MEVSÝMLÝK MEMLEKET

Geçtiðimiz günlerde Ýsveç'ten 
bir grup Sami Genci Tunceli'yi 
ve Týram Gençlik Kültür Sanat 
Derneði'ni ziyaret etti. 
Ziyaretin ilk gününde Sami 
Gençleri kendi kültürlerini; 
yaþam tarzlarýný bizlere 
anlattýlar. Ýsveç'te yaþayan etnik 
bir grup olan Sami'lerin birçoðu 
Ren Geyiði besiciliði yapýyor. 
Besicilik yapan aileler yýlýn 
büyük bölümünü daðlarda 
geçiriyor. Ren Geyikleri 
doðuma yakýn 200300 km yol 
alarak daðlara doðru gidiyorlar 
ve orda doðumlarýný 
gerçekleþtiriyorlar. Her aile 
sadece belli sayýda Ren Geyiði 

iþaretlemek için bir alana iþaretlerini koyuyorlar. Bu besleyebiliyor. Bu sýnýrlamayý 
topluyorlar ve orda yavrularý sayede herkesin hayvaný belli Ýsveç devleti koymuþ. Aileler 
iþaretliyorlar.  Bunu yaparken o oluyor. Sonbaharda hayvanlarýn de Geyikleri kendi aralarýnda 
yavrularýn kendi hayvanlarýnýn bir bölümünü kesiyorlar. paylaþýyor. Bu sürüler birbiriyle 
yavrusu olduðunu anlýyorlar. Samilerin kýyafetleri de karýþtýklarý için her ailenin özel 
Malum yavru annesinden bölgeden bölgeye farklýlýk bir iþareti var. Bu iþaretler 
ayrýlmaz. Bakýyorlar iþarete gösteriyor. Samiler dört ülkede kulaktan yapýlýyor. Ve böylece 
eðer kendi koyduðu iþaretse yaþýyor. Ýsveç, Norveç, hiç kimsenin sürüsü birbiriyle 
hayvanýn boynuna ipi atýp Finlandiya ve Rusya'da karýþmýyor. Doðumdan sonra 
yakalayýp iþaretledikten sonra yaþýyorlar. ilkbahar döneminde yavrularý 
býrakýyorlar. Bu þekilde kendi Ýnançlarý Alevilik inancýna çok 

yakýn. Þu anda Hýristiyanlaþmýþ 
olsalar da eskiden ibadetlerinde 
bir tane Þaman öbür dünyayla 
baðlantý kuruyor. Bizim Alevi 
inancýnda ise dedeler öbür 
dünyayla baðlantý kuruyorlar 
cemlerde. Cumartesi günü 
Ovacýk Munzur gözelerine 
gidip yerinde Munzur Babanýn 
efsanesini dinlediler. Sonra 
Alevilik anlatýldý. Pazar günü 
de Alevilerin inanç mekaný olan 
Cem Evi'ni ziyaret edip semah 
izlediler. 

Haber: Özkan kanýlmaz

Samiler Dersim'deydi
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Yaðan kara inat baþýný güneþe gösteren kardelenler kadar mutlu ve 
azimli olduðum görüþündeyim. Bunca engelleri aþýp geldim iþte. 
çok kolay olmadý aslýnda. Gözpýnarlarým kurudu, ayaklarým 
celimsiz bir ihtiyar gibi yorgun, bedenim aðýr beton yýðýnlarýnýn 
altýnda kalmýþ gibi çaresizdi. Açýkçasý yorucu ve uzun bir 
serüvendi benim için. Ama bu baki olan görkemli görünüþüme 
deðer. Ben sevgi, merhamet, saðlýk, temizlik, ölümsüzlük gibi aðýr 
yüklü duygularla yoðruldum. Bu mucizevi oluþumumu hüzün 
yüklü gemi diye anýlan yaðmur tanelerine borçluyum. Þayet 
yaðmur tanesi olmasaydý belki ben de olmayacaktým. Ahh! Dedim 
ya, ben çok zor doðumlarla geliþtim. Öncelikle benim 
oluþabilmem için buhar, daha sonra o yaðmurun buhara dönüþmesi 
ve son evresi olarak o yaðmurun yeryüzüne inmesi gerekiyordu.

Ben eskiden sýradan bir kum tanesiydim. Yani deðeri 
olmayandan paha biçilir bir hale geldim. Ben kum tanesiyken 
hayatýmdan pek de memnun sayýlmazdým. Hiç kimse için deðerim 
yoktu, varlýðýmdan haberdar bile deðillerdi. Biri vardý ki o bile 
haberdar deðildi varlýðýmdan. Beni hiçbir þekilde fark etmiyor 
yüzüme bile bakmýyordu. Kimi zaman hýrçýn dalgalarýn þiddetine 
yenilip bir yerlere savrulduðum zaman tekrar sürüne sürüne ona 
yakýn bir yerlere gelip olduðum yerde gömülüp uzaktan sessiz ve 
zararsýz en saf duygularýmla onu seyredalardým. Ama dedim ya o 
beni hiç fark etmedi bile. Günün birinde yaðmuryaðmaya baþladý. 
Bütün kum taneleri telaþ içindeydi tabi o da. Herkesin amacý 
yaðmurdan kaçan balýklarýn þiddetiyle midye ya da istiridyenin 
vücuduna girebilmekti. Herkes heyecanla beklerken hýrçýn bir 
balýk kuyruðuyla sevdiðimi, gözümden bile sakýndýðýmý bir kenara 
savurdu. Aslýnda onu bir midyenin içine gönderdi. Eskiden 
yanýmda olduðu halde ulaþýlmazdý ama þimdi aramýzda ulaþýlmasý 
güç uçurumlar, mesafeler girmiþti. Günlerce, aylarca aðladým. 
Gözüme uyku girmiyordu. Günlerdir yemek de yemiyordum. 
Ýçimde kopan fýrtýnalar gün geçtikçe daha  da hýrçýnlaþýyordu. 
Neden Allahým neden? Gördüðüm zamanlarda bile özlerken onu 
þimdi kapalý bir kutudayken nasýl dayanabilirim hasretine.

Günlerim böylesine acý ve feryatla geçerken, yüreðimdeki 
yara büyürken, gözlerim yar hasreti ile kararmýþken ve bu hasrete 
bir çare bulamazken, yine içimde yarimin olduðu derin ve duygu 
yüklü bir hayale dalacakken; gözümde yaþ yerðimde fiðan olduðu 
bir anda yaðmur bu düþtüðüm dertten dolayý bana acýmýþ olacak ki 
“senin için yaðacaðým bugün” dedi. Ve sonra öylesine narin 
yaðýyordu ki, keþke dokunabilsem þu damlalara diyordum çýðlýk 
çýðlýða. O an bütün balýklar benim için çabalayýp durdular. Hepsi 
de benim bir midyenin içine girebilmem için uðraþýyordu. Sonunda 
bir yaðmur tanesi gelip elimden tuttu. Ve beni alarak bir midyenin 
içine koydu. Kendimi bir anda sýcacýk kollarýn arasýnda buldum. O 
kadar þefkatliydi ki artýk onu kendime anne olarak ilan ettim. Ama 
daha sonra yanýldýðýmý anladým. Çünkü midye beni istemiyordu. 
Beni her fýrsatta dýþarý atmak istiyor ama baþaramýyordu. Neden 
sonra varlýðýmýn rahatsýzlýðýný en aza indirmek için sedef denilen 
bir þey salgýlamaya baþladý. Beni bu salgý ile çepeçevre sarmaladý. 
Ben bu salgýdan sonra güzelleþtim artýk bembeyaz bir parlaklýðým 
vardý. Güzelliðim beni bile þaþýrtýyordu. Ne kadar süre geçti 
bilmiyorum belki günler, belki aylar, belki de yýllar…

Sonra sihirli bir el gelip beni midyeye hiç acýmadan 
parçalayarak çýkardý. Bana hayranlýkla bakan yüzler sevinçle 
parlýyordu. Artýk yeryüzündeydim. Iþýk parlýyordu, rüzgarýn o 
güzel sesi kulaklarýma geliyordu. “inci tanesi” diyorlardý bana. 
Beni en kýymetliler arasýnda saydýlar. Kuyumcu denilen birine 
verdiler. Kendimi deðerli bulmaya baþlamýþtým. Ama bir yaným 
hep eksikti. Sevdiðim ile olamayýnca neye yarardý inci olmak. 
Onunla kum tanesi olmak benim için en büyük deðerdi.

Etrafýma bakýndým, benim gibiler sýralanmýþtý. O an 
gözlerim kamaþtý. Ýþte oradaydý. Bütün zerafeti ve güzelliði ile. 
Beni görüyordu evet o da beni fark etmiþti. Artýk deðerim 
gerçekten paha biçilmezdi. Çünkü beni sevdiðimle birlikte bir ipe 
geçirdiler. Onunla yan yana gelince asýl parlaklýðým ortaya 
çýkmýþtý.

Gerçek umut, sevgi yüklüsün saðol yaðmur tanesi…

Konu: Yaðmur damlasýnýn, bir kum tanesini istiridyenin kabuðuna 
sürüklemesiyle oluþmaya baþlarmýþ inci tanesi…

YAÐMUR

DAMLASININ

ÝNCÝ

YOLCULUÐU

Çilem GÜMÜÞYAY

yaþanan aptallýklar gözler önüne çaðda piyonlarý vardý, bir sorun         Garip bir dünyada 
serilecek, o zaman yaþanacak çýktýðýnda halk onun yaþýyoruz. Doðru söyleyen 
aptallýklarýn konuþulmasý için de piyonlarýyla uðraþýrken o; söz dokuz köyden kovulur, onuncu 
yeni birkaç yüzyýlýn geçmesi konusu olaya sebep olan iþini köyü arayan sürgün edilir, güçlü 
beklenecek, dolayýsýyla tarih yapmaya devam ediyordu. olan haklý olur, zayýf olan ya 
tekerrür edecektir. Mevcut tv programlarýna, ya da yalaka olur ya da heder olur, 

bazý haber programlarýna bu farklý olana çok zaman gülünür, 
Ýnsanlarýn cehaletle dostluðunu gözle bakýldýðýnda bazý þeylerin çaðýnýn ilerisinde ya da en 
kullanarak kendi ideolojilerini deðiþmediðinin birçok kanýtý azýndan toplumun ilerisinde 
empoze eden, kendilerine rant görülebilir. Aslýnda sokaða olan beyinler engellenir ve o 
yaratan kötü niyetli, kurnaz bakmak bile yeterli olabilir. bireyler beyinsiz olmak þartýyla 
insanlar her çaðda olmuþtur. Hatta kendimize bakmalýyýz yaþamak erdemine nail olurlar 
Bugün suskun bir toplumsak, belki de. Sevdiðimiz þeylere veya tamamen dýþlanýrlar. Keza 
bunun nedeni; kurnaz saygý duymaktan çok yüzyýllar önce Galileo dünya 
adamlarýn, cehaleti ve korktuðumuz þeylere saygý Güneþ'in etrafýnda dönüyor 
teknolojiyi kullanarak güç duyuyoruz. Zaten kurnaz dediðinde önce gülmüþler, iþ 
kazandýðý bu çaðda, adamlar da korktuklarýmýza ciddiye binince de engizisyon 
aydýnlarýmýzýn bile (her saygý duymamýzý ister. Çünkü mahkemesi tarafýndan afaroz 
doðrunun her yerde sevdirmek zor ama korkutmak edip cezalandýrmýþlardý.
söylenmeyeceði gerçeðine kolaydýr. Sevmekten korkan, 
aykýrý davranýþtan) susturulmuþ kavgadan korkmayan; baþka bir        Ýnsanlýðýn baþlangýcýndan 
olmalarý büyük etkendir. deyiþle insan olan tarafý korkak, beri insanlarýn büyük 
Bu gün; orta çað Avrupasý'nda evrimleþmemiþ tarafýysa cesur çoðunluðu; insaný insan yapan, 
din adamlarýnýn yüklendiði bir toplum olma yolunda insaný önce hayvandan ayýran 
kutsal görevi medya ilerliyoruz.sonra da cehaletten kurtaran 
üstlenmiþtir. Belki içerik þeye; akla ve düþünebilme 
deðiþmiþ, konu deðiþmiþ ama Çocuklarýna, gençlerine oku, yeteneðine düþman oldular. Her 
görev deðiþmemiþtir. Hatta çok çalýþ, üret diyen ey halkým; çaðda cehaletle iþbirliði 
daha çaðdaþ ve çok yeni birçok hepsi güzel ama kandýrmayý, yapmaya adeta yemin ettiler. 
metodu uygulamayý medya uyutmayý sanat edinmiþ bir sesin Ýnsanlýðýn yegane dostu bilgi ya 
kendine görev bilmiþtir. her söylediðine inanan da uygarlýk deðil, maalesef 

insanlarýn çok büyük bir kesimi cehalet oldu. Cehalete karþý 
Ýnsanlarýn ilgi alanlarýna; kendi oluþturduðu bir toplumda savaþ veren aklýn yolu, çok 
hayatlarýný, dünya gündemini, bilmek, (bilgiyi paylaþmaya yavaþ adýmlarla zaferler 
ülkede olup biten olumsuz çalýþtýkça) insaný kazanmaya baþlamýþsa da 
þeyleri unutturacak þekilde yalnýzlaþtýrýyor. günümüzde dahi ancak aðýr 
yeniden þekil veren medya ve aksak adýmlarla yoluna devam 
medyayý kullanan güçler boþ Bilginin sözde deðil, özde etmektedir.
þeylerle ekranlarý erdem sayýldýðý, farklý 
doldurmuþlardýr. düþüncelere saygý duyulan, Ancak cehalet, hiçbir 
Saçma sapan kadýn cehaletin sonucu yaþanan þeyleri zaman yok olmamýþ, sadece 
programlarýyla reytingler yüzlerce yýl sonra deðil de formatý deðiþmiþtir. Zamanla 
yükseltilmiþ, insanlarýn kendi yaþanan zamanda gören, boþ insanlar, eski çaðlardaki eski 
gerçek yaþantýlarýnda etik sözler dinleyip durmayan, cehaletlerinden vazgeçtiler. Eski 
bulmadýðý (ya da bulmamýþ gibi insanlarýn asýl düþmanýnýn dostlarý 'cehaletle' el ele verip 
davrandýðý) konular dizilerde cehalet olduðunu fark eden, kurduklarý engizisyon 
iþlenince de reytingler tavan cehaletleri yüzünden sürekli mahkemeleri, çocuklarýný diri 
yapmýþtýr. Medya bunu kandýrýlmadýklarý, özgür diri gömmeleri, müziðin, resmin 
utanmadan yapmýþ, halk da eski seçimlerini yapabilen bireyler yasak olmasý gibi durumlarýn 
dostuyla kol kola ekran olduklarý bir dünyada ve ne her biri kendi çaðýnda doðru 
karþýsýnda uyumuþtur. Kendi olduðunu bilmedikleri her þeyi olan þeylerdi… Ýnsanlýðýn 
çocuðunun yaþantýsýndan sýrf kurnaz adam bu öcüdür büyük bölümü bu durumlarý, 
habersiz binlerce kiþi; anlamsýz dediði için öcü sanýp, bu cicidir yüzlerce yýl sonra irdelediðinde 
yarýþma programlarýndaki dediði için cici sananlarýn çok aptalca olduðuna kanaat 
gençler için sevinmiþ, neslinin tükendiði, hayatýn akýp getirmekle beraber 'cehaletten' 
üzülmüþtür. gitmesine izin vermeyen bir asla vazgeçmemeye dair 
Her çaðda kurnaz adamýn toplumda yaþamak umuduyla...            yeminlerini de unutmamýþlardýr. 
yaptýðý hile bu çaðda da iþe Sadece her çaðda, çaða daha 
yarýyor. Kurnaz adamýn her uygun, onlarý dost düþman Murat DEMÝREL

içinde madara etmeyecek bir 
cehaletle yaþamalarý 
gerekecekti, öyle de oldu. 

Örneðin bugün tuttuðu futbol 
takýmý uðruna adam öldüren bir 
holigana dahi çocuðunu diri diri 
gömmek büyük olasýlýkla bir 
vahþet olarak görünse de kendi 
vahþetini görmeyecektir. Daha 
vahim olaný, toplumun duyarlý 
küçük bir kýsmý haricinde kalan 
kýsmý bu olayla pek 
ilgilenmeyecek, toplum her 
zaman olduðu gibi bu olayý da 
istisnai bir olay olarak görecek, 
sýk sýk tekrarlanan bu tür 
olaylarýn arkasýnda sosyal, 
psikolojik ya da siyasal nedenler 
aramaya hiç gerek duymayacak, 
suçlularýn kendi yansýmalarý 
olduðunu fark etmeyecektir. Her 
zaman olduðu gibi sorgulamak 
için birkaç yüzyýl beklenecektir. 
Birkaç yüzyýl sonra; yani artýk 
bunlarý konuþmanýn sakýncasý 
kalmadýðýnda, toplumda 

HAYAT GÖREBÝLDÝÐÝN KADAR
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Kitabýn konusu gençlik yýllarýnda yaþanan sendromlar. 
Kitapta üniversitede okuyan gençlerin hikayeleri 
anlatýlýyor. Baþarýlý bir doktor olma yolunda ilerleyen 
Ilgýn, hayatýnýn aþkýný arýyor ve sonunda Neva'yý buluyor. 
Ama Neva'nýn küçük bir hatasýndan dolayý yaptýklarýyla 
onun intiharýna sebep oluyor. Kitabýn ana fikri insanlarý 
gençlik döneminde yaptýklarý hatalardan dolayý 
yargýlamamak ve hayata daha geniþ bir pencereden 
bakabilmek. Bu kitabýn güzel olmasýnýn sebeplerinden biri 
gerçek bir olaydan alýnmýþ olmasý ve her insanýn baþýna 
gelebilecek bir olayý anlatýyor olmasý. Ayrýca kitap akýcý 
ve sýkýlmadan okunabiliyor.  Umarým sizler de okuma 
fýrsatý bulabilirsiniz. Bolca okumanýz dileðiyle…

        Seda ÞEKER

Ilgýn Olut  Neva

MAYIS 2011MAYIS 2011

Doðma büyüme yaralýyým Aslen sevdadandýr kayýplar,
kör bir býçak sýrtýnda. Tabakasý boþ bir amcanýn tütüne 
Bir ülkenin doðulusu, baþka hasret bakýþlarýný hemen hemen 
bir ülkenin ise batýlýsýyým. herkes fark eder Dersim'de.
Ýnce bir çizgidir Dersim, Fark etmeleri bir yana, telafidir o 
sýrat köprüsünü buradan an her yan.
bilirim. Kavuþmaktan mýdýr? Bilmem 
Okul defterleri düzden ama ilk duman ciðerle gök 
riyaziye, tersten reel hayat arasýnda bir masal gibi daðýlýr.
felsefesidir. Ýnceden bir geçmiþ zaman 
Ömrümüzü türküsü duyulur bir boyacý 
kamulaþtýrmaktýr tek çocuðun aðzýndan.
dertleri, Yaþamý, amcanýn derin derin 
Bu yüzden direnç anlam öksürüðü altýnda yýrtýk 
doludur bu kentte. ayakkabýlarýna sürdüðü boya gibi 
Kalbe gömülen hatýralar kapkaradýr ve bilir bunu o yaþta.
çýkmaz bir daha asla Bir fikrin esnafýdýr, fikrine 
burada. sevdalýdýr o yaþta.
Güncesi kocaman bir Ayaklar yere basmaz yaðlý bir 
kimsesizliktir ömrün. urganla boynundan tutunur 
Sevilen en güzel kelime hiç hayata.
konmamýþ burada hiçbir Denizler...
dile. Denizler kurulur Dersim'e. Boðar 
Ecel zamansýz düþmüþ yiðit Munzur'u týpký denizler gibi.
bedenlere ve Aðýt her                                            
hanede yer bulmuþ kendine.            Özgür BAÞARAN

Aslen sevdalýyým

yakmaya çalýþtým olmadý. Oturdum Dün yine gittim anlamsýz cümlelerin 
boynumu bükerek o hýrçýn dalgalarýn kördüðüm olmuþ sözcüklerini 
kýyýya vuruþunu dinledim. Her bulmaya. Yine yüreðimin can çekiþtiði 
vurduðunda bize isyan ediyordu. yere. Munzur'a gittim. O da 
Yüreðinden bir þeyler alýp gidiþini durulmuþtu benim gibi. O da 
anlatýyordu. O zulmü gören Munzur isyanlardaydý canýný incitmiþlerdi. 
þahlandý sanki yüzüme þamar atar gibi Onun da yüreðini yakmýþlardý. 
vurdu. Bir an irkildim. Elimi Kalbine kelepçe takmýþlardý. Akan 
yanaðýma koyup kýzardýðýný hissettim. caný durdurmuþlardý. Yapraðýn yere 
Gökyüzüne baktým yýldýzlar artýk düþüþünü izledim; son çýrpýnýþlarýný 
parlamýyor Gole Çetu artýk bize kucak veriyorlardý kavak aðaçlarý. Öylece 
açmýyor.  Kar düþmüyor artýk oturdum gözlerim doldu bir an. 
yüreðimize Munzur Munzur aðlýyor Yanaðýmda usulca topraða döküldü. 

inançlarýmýz yok oluyorsa duyarsýz o artýk yaþlandý aklar düþtü saçýna; her gece. Hýrçýn, asi Munzur yorulmuþtu artýk. 
kalýyorsak bu çýðlýða kendimize en sakalýna. Hýzýr aþkýna, inançlarýmýzýn Kimsenin haberi yok. Bu ses çýðlýk Atalarýmýzýn kanýný taþýyan ve o zulme 
büyük kötülüðü yapýyoruz. Anafatma aþkýna býrakýn özgürce aksýn yataðýnda olmuyor mu yüreðinizde ve halen þahit olan hýrçýn Munzur susmuþtu 
her gece sesiz aðlýyorsa durun Hýzýr asi Munzur. susuyorsanýz halen izliyorsanýz bu artýk. Ve isyan edercesine kalktým 
aþkýna durun durun ki o yorgun ve çirkinliði. Anafatma'ya doðru gittim. Mum 
yaþlý kalbin kelepçelerimi açýn. Çünkü   Barýþ AKTAÞKendimiz, kültürümüz; inandýðýmýz yaktým. Rüzgar býrakmadý; tekrardan 

Munzur

   8 Nisan tarihinde Çaça ekibinden 7 arkadaþýmýz 
Tunceli'ye geldi ve nasýl çocuk çalýþmalarý yapabiliriz, 
çocuklarla çalýþýrken nelere dikkat etmeliyiz gibi 
birçok konuda bize bilgi verdiler. Çalýþmanýn ilk günü 
Týram'ý ve Çaça'yý konuþtuk. Genel olarak bu 3 günlük 
etkinliðimizde neyi nasýl yaparýzý ve bu konudaki 
düþüncelerimizi tartýþtýk. Ayrýca çok güzel oyunlar 
oynadýk. Ýkinci gün atölyeler gerçekleþti. Resim, ebru, 
heykel, oyun, batik ve yüz boyama atölyelerinde 
gerçekten çok þey öðrendik. Öðretici yanýný bir kenara 
býrakýrsak müthiþ keyif verici atölyelerdi. Biz hepsine 
katýlmaya fýrsat bulabildik ve çalýþmanýn son günü bu 
atölyelerden oluþan bir þenlik hazýrladýk. Çocuklara 
öðrendiðimiz atölyeleri hazýrladýk ve onlarýn da 
katýlýmýyla çok güzel bir etkinlik yapmýþ olduk. Bu 

   öðrendiklerimizle gelecekte de daha fazla çocukla 
yine böyle güzel atölyeler yapabileceðiz. Bize böyle 
yararlý ve eðlenceli þeyler öðretip ayný zamanda 
keyifli zaman geçirmemizi saðlayan Çaça grubuna çok 
teþekkür ederiz.

  Seda ÞEKER

Týram ve Çaça'dan Ortak Çalýþma

Gidiyorum Yeþilde geçmeyi
Þeritlere baka baka Uygulattýrýyordu 
Yol çizgilerine kana ayaklarýma
kana Ne kadar uzaða 

gidebilirdim
Her bir þehirde Ne kadar sürerdi bu arayýþ
Büyüyordu benliðim Ne zaman bitecekti
Gerçekler ve.. Kan gibi akan yýllar
Acýlarýn verdiði
Hüzünlerle Bir ben miydim?
Yolun suskunluðu Yollarda yürüyen zavallý
Daha bir çok üzüyordu Bir ben miydim 
beni düþüncelerimi

Sunacak
Neden konuþmuyordu Þehirde yaþam arayan
benimle

Bazen sonu gelmeyecek
Ufuðun belli etmediði Diyen bu yolun
Karanlýðýn bitmediði Beynimi umudumu
gecelerde Kemirdiði saatler
Korku dolu umutlar Biraz daha eritiyordu
Korku dolu aydýnlýklar Bedenimi...
aradým Gidiyorum
Araba sanýyordum Þeritlere baka baka
kendimi Yol çizgilerine kana kana
Kalbim             
Kýrmýzý ýþýkta durmayý   Bilal KAPLAN...

enge
TW ýram

7

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Songül ÇÝÇEK

Yazý Ýþleri Müdürü

Murat Düzgün HANOÐLU

BASKI YERÝ

Tunceli’nin Sesi Gazetesi
Moðultay Mah. Boysan Cad. No: 41 - TUNCELÝ

DÝZGÝ & TASARIM

Barýþ SARICA

Ýletiþim

web: tiramyouth.wordpress.com
Sorularýnýz Ýçin e-mail : tiramyouth@gmail.com

Týram Gençlik Kültür Sanat Derneði

Moðultay Mah. Sanat Sk. Yuvam Ýþhaný
Kat: 2 - TUNCELÝ

Tel: (0428) 212 59 19

SAHÝBÝ
Týram Kültür Sanat Derneði Adýna
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Vatêne meterse, tarî de çîyê çin o. de xo vîr ra kerd. Mi ezbetê xo 
Înan dî. Tarî de leþa mi çin a. Tarî roþtîye de vîndî kerd. Hezar serrî 
de çimê mi çin ê. Tarî de rîyê mi yê ke mi dirbeta roþtîye xo vîr ra 
çin o. nêkerde.

 Payîz o, velg riþêno. Ez hezar Nameyê mi tarî ya. Ez zana qet 
serrî ya. Ez mîyanê tarî der a. nêqedîyeno teynayîyê talihê minê 
Nameyê mi tarî ya. Ez tarî ra tarî. Tim geyrena rîye erdî de tik û 
nêtersena. Ê tarî ra tersenî. Ez teyna… Heta ke ez leteyê tarîya 
keynaya tarî ya. Ma pîya hardo ke xo ya sirgunkerdîye bivînî. 
tede Heq çin o ra sirgun bîme. Cayêko Heqî xo vîr ra kerd, uca ra 
Cayêko merdim çin o, mezelê domananê tarîye sey xo arê dana. 
bêkesê de xo nimnenîme. Ez Tarîya rîyê hardî bêro ancî 
zereyê tarî de bîya pîl, tarî zereyê vêþanena, tarîya mi nêqedîna. 
mi de bîye pîle. Ez tarîya xo de Payîz þiro kotî, merdimî uca bi 
zêdîyena. Leþa mi leþa tarî ya. vengê linganê mi hesyenî.
Tîya de cayê roþtîye çin o. 

No payîz ti ameyî tarîya mi. Ez 
Nameyê mi tarî ya. Barê vileyê mi nîyadana to seba çinkerdiþê tarîya 
giran o. Roþtîye zerrîya mi de çin mi ameyî. Peyser þo roþtîya xo. Ez 
a. Asmênê mi tarî yo. Hardê mi to ra qet çîyê nêwazena Teyna 

Bedrîye Topaç tarî yo. Mi çend serrî destê xo çimanê xo caverde. Çimê to leteyê serrî ya. Ez eþtêne tarî. Nameyê 
zerrîya merdimê ra nêda. Rengê tarîya min ê. Zerrîya min a tarîye tarî barkerdiþ o. Ez tarî ra zaf 

Payîz o, velg riþêno. Ez hewt serrî demserran û vengê awe xo vîr ra ra dûr vinde. Tarîye mi, mi rê bes tersena. Vatêne meterse, tarî de 
ya. Ez eþtêne tarî. Nameyê tarî pîl kerdî. Huyayîþê mi bermayîþ o. a... (*)çîyê çin o. Mi dî. Tarî de welatê 
biyêne. Ez tarî ra zaf tersena. Vengê mi her dem peyser agêreno mi çin o. Tarî de dewa mi çin a. 
Vatêne meterse, tarî de çîyê çin o. mi. Dinyaya mi sîya ya, sewbîna __________Tarî de ezbetê mi çin o. 
Mi dî. Tarî de maya mi çin a. Tarî reng nêzana. Ez roþtîye ra 
de pîyê mi çin o. Tarî de kewe, hesnêkena. Roþtîye de mi (*) No nuþte hûmara 3. ya Payîz o, velg riþêno. Ez vîst serrî 
tarî de hewz çin o. bêkesîye dî. Domanîya mi roþtîye rojnameyê Newepelî, rîpel 6 de ya. Ez eþtêne tarî. Nameyê tarî 
Payîz o, velg riþêno. Ez des û hîrê de vîndî bîye. Mi heskerdiþ roþtîye weþanîyyociwîyayîþ o. Ez tarî ra zaf tersena. 

Nameyê Mi Tarî ya!

gençlerle, bizlere yardýmcý olabilecek Dersim'de herkes bir gençlik sorunu olduðunu 
yüreði Dersim Gençliði için çarpan dile getiriyor. Ancak maalesef bazý duyarlý 
insanlarýmýzla beraber çevreler dýþýnda gençlerin yaþadýðý sorunlarýn 
giderebileceðimizi düþünüyoruz. çözümü yönünde adým atan yok gibi. Týram 
Týram, Zazaca bir sözcük ve köz Gençlik Kültür Sanat Derneði, gençlerin 
anlamýna geliyor. Dersim Gençliðini kendilerini ifade edebilecekleri, kültürel; 
bir köze benzetiyoruz. Eðer onlara bir sanatsal etkinlikler yürütebilecekleri bir 
soluk, bir yel olursanýz o köz platform olarak geçtiðimiz yýlýn baþýnda 
tutuþmaya baþlayacak. kuruldu. Kurulan baðýmsýz gençlik derneðinin 
Sevgili Gençler, sevgili büyükler, en önemli amaçlarýndan biri de gençlerin 
gerek Týram Gençlik Kültür Sanat kendilerini ifade edecekleri bir gençlik 
Derneðine gerekse de Gençlik gazetesiydi. Ve nihayet o gazete ilk sayýsýyla 
Gazetemiz olan Wenge Týram'a karþýnýzda. Bu gazeteyi emeklemeye yeni yeni 
yüreðinizle, beyninizle katký baþlayan bir bebek gibi düþünmenizi istiyoruz. 
yapmanýzý bekliyoruz.Elbette eksiklerimiz oldu; olmaya da devam 

edecek. Ancak bu eksikleri kendini bu 
baðýmsýz platformda ifade etmek isteyen Hoþça kalýn….

Neden Wenge Týram?

seviyorum seni. Hani o Hani Mazgirt Daðý'nda güneþ Seni sevmek Zel Daðý'nýn 
Gömülgan'dan bizim köye bir ilk kýzýllýðýný saçar ya eteklerinde bir kardelen olup 
rüzgar eser ya o rüzgara Dersim'e. Güneþin o ilk açmaktýr ve dört mevsime 
sesimi verip uzaklarda þarký titretici bakýþlarý bizim köye direnmektir solmamak için.
yapýp kayalara çarpmasýný çarpar da ilk o güneþi görüp Seni sevmek direnmektir 
seviyorum açan geven çiçekleri gibi çok ölmek yerine inadýna 

Seni köyümde yaþamaktýr hayatý.
bir taze çökelek; Seni sevmek acýnýn 
tuzlanmýþ bir kýyýlarýnda mavilenmiþ bir 
postik kokusu sevgi kenti kurabilmektir.
kadar çok Seni sevmek bir sevgi çýðý 
seviyorum. olup Munzurun yüreðine 
Seviyorum iþte düþmektir ve dalga dalga 
seni; yavru bir büyümektir. Seni Dersim 
dananýn annesini kadar büyük bir yürekle 
emmek için seviyorum.
attýðý bakýþlarý 
kadar. Serdal TARHAN

Seni SevmekSeni Sevmek
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