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2 DERSiM 

Sizlere Yeniden Ulaşman ı n Coşkusuyla 

Merhaba ! 	  
Yay ı n hayat ı n ı n henüz baş lang ı c ı nda olan der-
gimizin ikinci sayı s ı yla yine karşı n ı zday ı z. Fa-
katikinci say ı  gecikerek -gecikmiş olman ı nöz-
rünü ve hüznünü taşıyarak - çı ktı . Bundan böy-
le, daha düzenli ve sistemli bir yay ı n hayat ı na 
sah ip olaçak. Dersim, bu inanç ve umutla yürü-
yecek gönüllerin doruğuna. 

*** 

Egemen zorun saltanatı  halk ı n ac ı lar ı ndan do-
ğan gücün karşıs ı nda büsbütün sars ı lmaya, çü-
rümeye mahkûm etmiştir kendisini. Saltanatsa-
hipleri afallaşm ış  durumda. Bu yüzden daha 
sald ı rgan olmuş, iyiden, güzelden yana olan 
herşeye, herkese. Bu sald ı rganlığı n ı  pervasızca 
bir şekilde, as ı rlar boyu güzel, derin; köklü sev-
dalar ı  heslemiş  olan Dersim'e karşı  sürdürmek-
tedir. Dersim halk ı n ı n Yaşad ı klar ı  ve içinde bu-
lunduğu durum içler ac ı sı d ı r. Yaşam ı  akı lalmaz 
ac ı larladolu. 
Bombalayarak yokettiğini sand ığı  köyler, 
yaktığı  ormanlar, 
Kendisini yok edecek zoru ve bask ı s ı yla topra- 

~ 

ğından kopartı lan binlerce insan ı n ac ı sı , çığ l ığı, 
Katlettiklerinin o bereketli topraklar ı  sulayan 
kanlar ı , 
Yüreği Dersim(li)den yana çarpanlar ı n öfkesi 
karşısı ndatarih kayı ts ı z kalabilir mi? 
Hükmünü vermiştir tarih Dersimliden yana. 
işte bu sayı m ı zda yer alan yaz ı lar, rengini, solu-
ğunu Dersim'den alarak bu sayfaları  ortaya ç ı -
kard ı . 

*** 

Yeni bir y ı la daha girdik; umutla, sevinçle. 
Umutlar ı m ı z ı  Dersimce inancı n g ı dasıyla bes-
leyerek, Munzurca aks ı n sevdal ı  yüreklere. Ve 
yeni y ı l ı , umutlar ı m ı z ı  çoğaltarak yenilikleri 
gücedönüştürmenin coşkusu ile karşı layal ı m. 

Dergimiz Dersim'in sizokurlar ı n her yönlü des-
teğ ine ihtiyac ı  var. Haber, yaz i, fotoğraf yolla-
yarak, abone olup abone yaparak her Dersimli-
ye ulaşmal ı  ki, sakl ı  kalan umutlar ı m ız açığa 
ç ı ksı n. 
Yeni say ı da buluşmak dileğiyle. 
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DERSIM 3 

Dersim Direnişinin Önderlerinden Seyit 
Rıza, Erzincan'a geçerken yakalanır ve 

Elazığ'a getirilir. Burada Seyit Rıza ve arka-
daşlarından yedisi idam edilir. 

İdamlarında bulunan İ.Sabri Çağlayangil'in 
çok sonradan yayınladığı  Anılan'nda 

SEYİT RIZA 

"Aradan aylar geçti Seyit Rı za ve çevre-
si yakaland ı . Mahkemeleri sürüyor. İşte bu 
sı rada Atatürk Diyarbak ı r'daki Murat suyu 
üzerinde yeni yap ı lan Singeç Köprüsünü 
açmaya gidecek, Elazığ'a gelecek. Karayo-
luyla Singeç Köprüsü'ne geçecek. Emniyet 
Genel Müdürü Şükrü Sökmensüer Bey bana 
diyor ki "Atatürk, Singeç Köprüsünü açma-
ya gidecek. Dersim hareketi bitti. Beyaz 
donlu alt ı  bin doğulu Elazığ'a dolmuş. Ata-
türk'ten Seyit R ı za'n ı n hayat ı n ı  bağ iş lama-
sı n ı  isteyecekler. Beyaz donluları n Ata-
türk'ün karşıs ı na ç ı kmalar ı na meydan ver-
meye l i m." 

1937 yı l ı nda resmi tatil günü cumartesi 
öğleden sonra. Atatürk pazartesi günü Ela-
zığ'a gelecek. Bizden istenenler "as ı lacak 
ası ls ı n" ve Atatürk'ün karşı sı na Beyaz Don-
lular ç ı ktığı  zaman iş  işten geçmiş  olsun. 0 
dönemde Elazığ  Valisi Şükrü Bey, Savc ı  Ha-
temi Senihi Bey, Emniyet Müdürü Serezli 
İ brahim Bey, savc ı  yard ı mcı sı  arkadaşı m. 

Şükrü Sökmensüer "Sivillerden Emni-
yet Genel Müdürlüğünün siyasi şubesinden 
istediklerini al. Atatürk'ün istasyondan hal-
kevine kadar korunması  da size ait" dedi. 
Başta Macar Mustafa olmak üzere altı  kiş i 
al ı pyolaç ı ktı m.TrenleElazığ'avard ı m. Em-
niyet Müdürü Ibrahim Beye gittim. Savc ı  
için "kural d ışı  bir şey yapmaz, mümkün de-
ğil" dedi. 

Savc ı ya gittim. Durumu kendisine an-
lattı m. Bu konuda Adalet Bakanl ığı ndan da 
bir ş ifre ald ığı n ı , ama mahkemelerin cu- 

Seyit R[za ve Arkadaşlari idam edilmeden önce. 

martesi tatil olduğunu, tatilde ise sonuç al-
man ı n mümkün olmad ığı n ı  bana bildirdi. 
Ve ekledi: 

"Ben de mahkemeleri etkileyemem." 
Oysa, biz mahkemenin karar ı n ı  Atatürk 

gelmeden evvel vermesini ve geldiğinde 
Seyit R ı za meselesinin kapanm ış  olmas ı n ı  
istiyorduk. Ben bunu halletmek için Hükü-
mettaraf ı ndan buraya gönderilmiştim. 

Savc ı  yard ı mcısı  hukuktan sı n ı f arkada-
şı m. Bana, "Sen valiye söyle bu savc ı  rapor 
alsı n gitsin, ben senin istediğini yaparı m" 
dedi. 

Biz mahkemenin tatil günü iş lemesini 
ve al ı nacak sonucun infaz ı n ı  istiyorduk. 

Savc ı  rapor ald ı . Arkadaşı m vekil olarak 
savcı n ı n yerine geçti. Mahkeme hakimini 
evinde buldum. Gittiğinde mahkemenin al- 

Seyit Rıza ile birlikte 

idam edilen diğer direnişçiler: 

1- Seyit Rea'nın oğlu Resik Hüseyin 

2- Şexanlı  Aşiret Reisi Seyd Hüsen 

3 - Yusufan Aşiretinin Reisi Kamer' n oğlu Fındık 

4 - Demanan Aşiretinin Reisi Cebrail oğlu Hasan 

5- Kureyşan Aşiretinden Ulkiye oğlu Hasan 

6 - Mirza Afr nin oğlu Ali. 



DEMO' 

dığı  kararı  yazd ı r ı yordu. Hakimle konuştuk. 
Kendisi kararı  daktiloya çektirrnekle meş-
guldü. Devir, CHP devri. Herkes çekini yor. 

Hakim bana "cumartesi mahkeme top-
lanrnaz, ancak pazartesi günü mahkemeyi 
toplar, kararı  veririz. Sal ı  günü de idam hü-
kümlerini yerinegetiririz,"dedi. 

0 zamanlar dördüncü bölgede temyiz 
hakk ı  yok. 

Abdullah Paşa, Sı k ı yönetim Kumanda-
n ı  olarak karar ı  tasdikedecek. Oda "Yukar ı -
daki karartasdik olunur" demiş, basmış  boş  
kağıda imzası n ı . Yukar ı ya "Abdullah Paşa-
n ı n idam ı " diye yazsan ı z kendisi ası lacak. 
Hakimededik ki: "Bu dediğiniz gün Atatürk 
geliyor. Maksat has ı l olmuyor ki". Hakim 
"başkaca bir şey yapı lamaz" diyerek kestir-
di att ı . Ben de kendilerine sordum: 

"Sizin saat 17.00 den sonra davaya de-
vam ettiğiniz olmuyor mu?" 

"Ooo, çok oluyor. Gün oluyor, dokuz-
lara onlara kadarçal ışıyoruz,"cevabini ver-
di. 

-Eee sondan beş  saat ihlal ediyorsunuz 
da baştan beş  saat ihlal etseniz, olmuyor 
mu? Yani pazar akşam ı  sahurdan sonra 
mahkemeyi açar ı z. Pazartesi günü 00.24 
den baş l ı yor, dedim. 

Hakim: Elektrikler kesiliyor, dedi. Ona 
da çare bulduk. Otomobil farlar ı  ile hapis-
haneyi ayd ı nlat ı r ı z. Halkevine lükslerkoya-
r ı z. Hakim bu defa: Samiin yok, dedi. Ona 
da çare bulduk. Samiin de getiririz. Kaç kiş i 
ası lacak? Onu karardan önce söyleyernern, 
dedi. Ama ekledi: Savc ı  27 kişinin idam ı n ı  
istedi. Biz ona göre mi haz ı rl ığı m ı zı  yapa-
l ı m? Bilemem, dedi. 

Beni Asmaya mı  Geldin? 
Ceza lnfaz Kanunu her as ı lan ı n ayr ı  bir 

yerde ası lması n ı , ası lanlar ı n birbirini gör-
memesini emrediyordu. Bu şart ı  da yerine 
getirmeye çal ıştı k. Her meydana dört sehpa 
kurduk. Vali bir de Çingene cellat buldu. 
Gece 12.00 de hapishaneye gittik. Farlarla 
çevreyi ayd ı nlatt ı k. Mahkemenin 72 sanığı  

var. San ı klar ı  ald ı k. Mahkemeye götürdük. 
Çingene de geldi. Adam başı na on lira iste-
di, "Peki," dedik. San ı klar Türkçe bilmiyor. 
Mahkeme karar ı  açiklandi. Yedi kişi ölüm 
cezası na çarpt ı r ı lmış, saniklardan baz ı lar ı  
beraat etmiş, bazı ları  da çeşitli hapis ceza-
lar ı  almışt ı . Kararlar okununca hakim ilam-
da idam lafin ı  kullanmad ığı  veölüm cezas ı -
na çarpı t ı rı lmaktan bahsettiği için verilen 
hükmü iyi anlamad ı lar. İ dam "Tünne" diye 
bir vaveyle koptu. Biz Seyit R ı za'y ı  ald ı k. 
Otomobilde benimle Polis Müdürü Ibra-
him'in aras ı na oturdu. Jeep jandarma kara-
kolunun yan ı ndaki meydanda durdu. Seyit 
R ı za sehpaları  görünce durumu anlad ı . 
"Asacaksı n ı z," dedi ve bana döndü. "Sen 
Ankara'dan beni asmak için mi geldin? Ba-
kışt ı k. ilk kez idam edilecek bir insanla yüz-
yüze geliyorum. Bana güldü. Savc ı  namaz 
k ı l ı p k ı lmayacağı n ı  sordu. istemedi. Son sö-
zünü sorduk. "Kirk liram ve saatim var. Oğ-
luma verirsiniz", dedi. Bu sı rada F ı nd ı k Ha-
f ı z ası l ı yordu. Asarken iki kez ip koptu. Ben 
F ı nd ı k Haf ı z as ı l ı rken Seyit R ı za görmesin 
diye pencerenin önünde durdum. F ı nd ı k 
Haf ı z' ı n idam ı  bitti. Seyit R ı za'yı  meydana 
ç ı kard ı k. Hava soğuktu ve etrafta kimseler 
yoktu. Ama Seyit R ı za meydan insan doluy-
muş  gibi sessizliğe ve boş luğa hitap etti. 

"Evlad ı  Kerbelayı h. B ı  hatayı h. Ay ı pt ı r. 
Zulümdür. Cinayettir" dedi. Ben imtüylerim 
diken diken oldu. Bu yaşlı  adam rap rap yü-
rüdü. Çingeneyi itti. İ pi boynuna geçirdi. 
Sandalyeye ayağı  ile tekme vurdu, infazı nı  
gerçekleştirdi. Oğ lu yaşı nda bir subay ı  öl-

dürecek kadar kat ı  yürekli olan bir insan ı n 

bu mukadderak ı betineac ı makzor. Ama ih-
tiyarı n bu cesaretini takdir etmekten kendi-
mi alamad ı m. Asabı m çok bozuldu. Emni-
yet Müdürü ne "Ben üşüdüm, otele gidiyo-
rum" dedim. Seyit Rı za ası l ı rken ilerden oğ-
lunun da sesi geliyordu: "Kulun kölem 
olam. Sığı rtmac ı n olam. Gençliğime ac ı yı n, 
öldürmeyin beni!" 



"Seyit Rı  za, birgün Dersim'deki aşiret reisleri-

ni evinde toplarveDersim sorunlarznz tartişin. Fa-

kat baş  köşeye kimin oturacağı  tartışma konusu 
olur. Aşiret reisleri 'baş  köşe' konusunda kendi 

aralarında anlaşmazlığa düşdükleri için toplantı  
gerçekleşmez. Bu toplantıyı  yapmak için, Seyit 

Rıza odastm yıkar, dörtköşe olan odasının yerine 

yuvarlak, köşesiz bir oda yapar ve sorunu böylece 

bal edilir". 

(Yöre Ha lkından - DERSİM) 

"Biz Dersim'dde temizlik hareketine başlamiş-
tık. Birmağarada bir aile bulduk.Dede, baba, anne 

ve 5-6 yaşlarinda bir çocuk. Büyükleri orada sün-
güleyerek temizledik. Çocuğun ağzından bir şey 
aliriz diye öldiirmedik. çünkü biz Dersimli yetiş-
kinlerin ağzindan bir şey alamtyorduk. Onlari he-
men kesiyorduk. Biliyorduk ki yine de birşey söy-
lemiyecekler. Çocuk korkmaszn diye, anasını, ba-

basım ve dedesini keserken onu uzaklaştırmzştık. 
Çocukla dost olmaya çalıştyorduk. Yemek verdik, 
şeker verdik, yemiyordu. Bir ara üzerimizden bir 

uçağtmız geçti. O, tuttuğunuz ve kasılt vaziyette 
bulunan çocuk hemen olduğu yerdegerildi, bir sopa 
aldi ve tıpkı  bir tüfek gibi uçağimıza nişan aldı. Bu 
hareketine oldukça kizmişttm. Emir verdim, 'te-
mizleyin bupiç'i' diye. Askerler süngü ledilerve ka-
yalıktan aşağıya attılar." 

(Musa Anter, Hattralarim - Askerliğini yaptığı  sira- 
da Dersim Harekâtt'na katilan Bölük Komutanı  Secaet- 

tin'in anlatımı) 

DERSIM. 

Atatürk'ten Papara Yedim 
Ben çok kötü olmuştum. Otele döndüm 

iki daktilo sayfas ı  yazı  yazd ı m. Yaz ı n ı n ba-
şı na da "Bi hatayı h. Evlad ı  Kerbelay ı h. 
Ay ı ptı r. Zulümdür. Cinayettir" yazd ı m. , 

Fakat biz bu iş leri belki zaman ı nda hal-
ledemeyeceğiz diye, 
Atatürk bir gün sonra 
Elazığ'a geldi. Treni 
gece kör makasa 
çekmişler. Uyuyor-
muş, kendisini uyan-
d ı rmam ış lar. Ben sa-
bahleyin Atatürk'ün 
treninden çı kan Ulus 
muhabirine yazdi-
ğı m yaz ı y ı  okudum. 
Benden istedi. "Bas- 
mazlar", 	dedim. 
"Ver", dedi. Sonra-
dan Şükrü Kaya'ya 
okumuş lar, "Olmaz" 
demiş. Bu sı rada 
"Atatürk seni çağı r ı -
yor" dediler. Gittim, 
kahvalt ı  ediyorlard ı . 
Bana bir resim gös-
terdi. Seyit Riza'n ı n 
sehpada sallan ı rken 
resmi çekilmiş. "Bu 
resim ne Emniyet 
Müdürü?" dedi. Ha-
berim yok, dedim. 
Öyleyse maiyetine 
hakim değ ilsin dedi 
ve ekledi. Çabuk git 
bu resmin negatifini 
bul, bası lanları  imha 
et. Gittim, araşt ı r-
dim. Bizim sivil poli 
simiz Macar Mustafa, ben idam yerinden 
ayr ı l ı rken resim çekmiş. Bir yerlerde bast ı r-
m ış  ve Şükrü Kaya'n ı n yaverine vermiş. 
Şükrü Kaya'da Atatürk'e iletmiş. 0 k ı sa ko-
nuşmada anladim ki, Atatürk bu olayları  de-
tayl ı  olarak bilmiyor. Bu tür olaylar ı  da sev- 

miyor. Ve Atatürk demokrattavı rl ı  bir insan. 
Ben hemen camlar ı  negat ı fleri bası lanlari 
imha ettim. Resimlerden ikisini saklad ı m. 
Atatürk'e gittim. Resimlerden birini kendi-
sine uzattı m. "Emriniz yerine getirildi, de-

edildi mi? Edildi efen-
dim. Yaln ı z iki tanesini 
saklad ı m. Ne olacak 
onlar? Müsaade gider-
seniz birini zat-ı  dev-
letlerine vereceğ im, 
birini de kendime ali-
koyacağım. Sen bu re-
simleri ne yapacaksı n 
ki? Müsaade edersen iz 
ilerde an ı lar ı m ı  yaza-
cağım. Atatürk, "peki , 
bana ay ı rdğın ı  ver," 
dedi. Verdi m. Ve Ata-
türk trenden Halkevi-
ne hareket etti. Araba-
s ı na da binmedi. Be-
yaz donlular ı n arası n-
dan yürüyerek geçti. 
Benim ellerini cebim-
de ve iki elimde de ta-
banca yürüyorum. Be-
yaz donlular hiçbir şey 
söylemeden bak ı yor-
lar. Biri adam atsa, he- 
men 	önleyeceğiz. 
Neyse, Atatürk sağ  Sa-
lim Halkevine geldi ve 
buradan Singeç Köp-
rüsüne hareket etti. 
Ben de kafiledeyim. 
Atatürk'ün Özel Ka-
lem Müdürü Velid, 
"Görevin var m ı ?" de- 
di. 

Benim zaten can ı m s ı kk ı n. "Atatürk'ten 
papara yedim, yok," dedim. "Öyleyse, 
Harput'taArap Baba'ya gidelim" dedi. Biz 
gittik ve çabukdöndük. Atatürk de Singeç 
Köprüsü'nden akşamüstü döndü. 
(....) 

dim. " Hepsi imha 
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Yakilan 
köylerimizden 
Karataş  Köyü.. 

Dersim' de süregiden askeri hareketler/operasyonlar tüm vahşetiyie devam etmektedir 
Zoraki göÇ, köylerin ve ormanların yakılması  giderek bölgenin insansızlaştırdması  girla gidiyor. 

Son Yıllarda Dersim'de Estirilen Devlet Terörü Sonucu 
Bolaitılan, Yakılan Köylerimiz. 

BOŞALAN KÖYLER 
Büyükyurt (Hakis), Ballıca, 

Kil, Doğantaş  (Deşt), Ilıca, 

Kapıbaşı  (Dağyan), 

Demirce (Dizi), 

Yaylacık (Meskan), 

Doğancık (Cap), Dokuzkaya 

(Markasor), Eğribelen(Köhser) 

Han (Kervan), Bali Mezrası  

Bu köylerimiz tamamen boşaltıhnıştır. 

KISMEN BOŞALAN KÖYLER 
Beytaşı(Dalov), , Dereova 

Yazgeldi(Hodik), Güneycik, Sap, 
Dallıbahçe (Iresi), Aşağıdoluca (A. Hayik), 

Geriş, Yıkılhan Mezrası, Kort Mezrası  
Sarıyayla (Civarik), Yayıkağıl (Kimsar), 
Güzelpınar (Ho sum), Değirmendere , 
Günlüce (Kalman), Bostanlı  (Panan), 

Çevrecik(Sayrik),Ra mazan, 
Yukarıdoluca (Y.Harik), 

Ayranlı  (Keskuvar), Turnayolu (Ho1ik), 
Yiğitler(Kirik) 

Bu köylerin yüzde sekseni boşal(tıl)mıştır. 
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Devlet, hıncını  savunmasız köylülerden çıkarmaya yönelmiştir. 
Yakılan, boşaltılan köylerimizin 

sorumlusu devlettir. 

BOŞALAN KÖYLER 
Koru , Karaçavuş, Boydaş(Şamoşi) 

Yenibaş  (Amutka), Kunıkaymak (Kavga), 

Koçkozluca, Ormanyolu(Tağar) 

Esenevler(Bezavut),Kalecik, 

Ağırbaşak (Çötkerek), Yüceldi (Sırtıkan) 

Akören (Agveren) 

KISMEN BOŞALAN KÖYLER 

Uzundal (Hoşa), Kavuktepe (Geviiler), Tavuklar, 

Karaca, Taşıth(Torut), Sarısaltık(Derik) 

MERKEZE BAĞLI MAHALLELER 

Yeni Mah., Fikripaşa Mah., Hamidiye Mah., 

Köprübaşı  Mali. 

BOŞALMAMIş  KÖYLER 

Çığırlı  (Zımık), Akpınar (Ağzonik), 

Tiirktaner, Buzlupnar (Kirmek), 

Balkaynar (Cemolar), Yenidoğdu(Kilise), 

Geçimli (Ergan), İn, Çağlarca, Karabakır (Bargini), 

Akmezrasi, Altınçevre (İnciağa), 

Yoğuntoprak (Tarnoti), Alıncık (Puhazni), 

Çaytaşı  (Lolantanor), Dervişcemal, 

Beşelma(Hopik), Dalören (Pakire) 

KALAN KÖYLER 
Yoncalı  (Ortinik), Adaköy, Pulur Mah., 

Çakmaklı, Koyungölü(Kedek), Yeşilyazı  
BOŞALAN VE KISMEN BOŞALAN KÖYLER 

Ağaçpınar (Haçkirek), Akyayık (Solhasan), 
Arslandoğmuş  (Çirpazin), Aslıca (Nanikuşağı), 

Aşağıtornoba (Aşağı  Kirnıil) , Büyükköy, 
Çambulak(Kirgat), Çöğürlük (Bozikuşağı), 

Gözeler, Havuzlu, Isıtma, Konaklar, 
Öveçler (Kerdiz), Paşadüzü (Kodi), 

Sarıtosun (Mistiuşağı), Şahverdi, Tatuşağı, 
Tepsili (Mekikuşağı), Yakatarla (Zaruk), 

Yamanlar , Yan riıkaya (Hamzikuşağı), 
Yaylagünü (Arzumek), Yenisöğüt, 
Yoğunçam (Tillek), Aktaş  (Ağdaş), 

Doludibek (Mamlis) , Garipuşağı, Burnak, 
Eğripınar, Hüllükuşağı, Hanuşağı, 

Karayonca(Pardi), Kızık,Söğütlü, Topuzlu, 
Yenikonak, Ziyaret 
YAKILAN KÖYLER 

Balveren (Kulikan), Bilgeç, Çat, 
Çayüstü (Malmikrek), Dumantepe (Ağdat), 

Eğimli (Maraş), Eğrikavak (Kalikuşağı), 
Eskigedik (Birman), Güney Konak (Çarkperi), 

Işıkvuran(Harsin), Kozluca, Köseler 
Kuşluca (Derik), Mallaaliler, 

Otlubahçe (Gazikuşağı), Yazıören(Velolar), 
Karaoğlan, Buzlu tepe (Kakbil), Elgazi, Halitpınar, 

Cevizlidere (Merhop), Çalbaşi (Birdo), 
Karataş, Bilekli. 

Ovacık - Hac d,irim Köyü (Ekim 1994) Hozat - HadişerKöyü. 
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DERSiM'DE GIDA AMBARGOSU 
TOM HIZIYLA DEVAM EDIYOR 

Görüştüğümüz tüm insanlar ihtiyaçları  olan gıda 
maddelerini alamadıkları nı , zaman zaman aç kald ı k-
ları nı  söylediler. 60 yaş  ı ndaki insanlar bile terör suçlu-
su olarak içeri alı nıp işkencelerden geçiriliyor. Kış  
şartları nda verilmeyen gı da maddeleri neticesinde in-
sanları n aç kalması  söz konusu. Bölgenin insansızlaş-
tır ı lması  başlıça hedef haline getirilmiş. Köyferi, or-
manları  yakmakla Dersim yokedilmek isteniyor. 

Bugün Dersim'deyaşamak bir sanş  haline gelmiş  
durumda. Tunceli il sını rına yaklaştığınızda yabancı  
bir ülkenin s ı nırlar ında karşı loşmayacağınız baskı lar-
la karşılaşıyorsunuz. Kendi yaptıkları  zulmü gizlemek 
için her türlü yolu, yöntemi uygulayan bu devlet, bu 
mantı kla nereye kadar gidecek. Bunlar geçmişte de 
denendi. Bu utancı n hesabı  hala verilmiş  değil. 

Dersim halk ı na reva görülen bu zulümün uy-
gulayı cı lar ı  insan kan i üzerinde yaptı kları  politikalar-
dan ne zaman vazgeçecekler, daha ne kadar bu halkı  
aldatarak yönetecekler; bir gün mutlaka bu halk sal-
tanatlar ı nı  zulüm üzerine inşa edenlerin gerçek 
yüzünü görecektir. 

İŞTE BELGE I 
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ŞİMDİ  

UZAKLARDAN 

SESLENIYORUM 

Duyuyormusun beni 
Şimdi uzaklardan sesleniyorum sana, 

Sabah güneşinden 

Yeni doğan ayın şavkından 

Sarp,karlı  dağların arasından . 
Munzurun şöyle bir yalayıp geçtiği 

Bir vadiden sesleniyorum 

Duyuyormusun beni, 

Havada düşmanı  iliklerine dek ürperten, 

Kalınca bir sis var 

II

Nöbet sırasıda bana düştü 

Ay ışığı  yeni doğuyor tenhada 
Film güzelliği ve endamıyla 
Bekliyorum hey... 
Ve bir sigarayakıyorum 
Gecenin üstüne, üstüne 
Gecede sabaha devrediyor nöbeti 

Gün yeni doğuyor kirvem 

Ve eemeğimin son 
Üç günlük yemeğinin son 
Suyumun son 
Ve sigaramın son nefesini çekiyorum 
Zehir tadında da olsa 

Gün doğuyor kirvem, 
Sıcak, sıcacık bir dünya 
Düşümüzdeki 

• 

Recep Aydın 

DERSIM 

Devlet barbarca anlayış  ve yöntemle do-
ğaya,insana, canlı  namına ne varsa sal-
dırıp yoketmeyi pervasızca sürdürüyor. 

ATLARI DA VURUYORLAR 

ıı  ıı zun süreden beri yap ı lan askeri operasyon-
Uiaria birlikte Dersim'de köylerin yakı lması, 
zoraki göç, yiyecek ve giyecek amborgosu 
yetmiyormuş  gibi, şimdi de köylülerin hayvan-
ları  öldürülüyor. Gerekçe ise sözkonusu hay-
vanlarla gerilla yiyecek taşıyormuş. Hozat ve 
Çemizgezek'te köylülerin ellerindeki at ve ka-
tırlar numaralandırılmış. Katı r ve atların arazide 
ya da köylerin dışında herhangi bir yerde bu-
lunması  durumunda,devlete göre, gerilla, yi-
yecek taşıyormuş. Sahibini ve atını  "ölüm yol 
culuğuna" çıkarmanın gerekçesi hazırlanmış  
oluyor. Ycızdan beri devam eden bu uygulama 
kasım ayı  içinde Hozat ve Çemişgezek'te, ge-
rilla yiyecek taşıyor diye, nekadar at ve katır 
varsa öldürülmüş. Bölgede yaşam çekilmez hal 
almış  durumda. Köylüler bu hayvanları  çift sür-
meden tutun da her türlü yük taşıma işlerinde 
kullanmaktadı rlar. Yeniden satın almaya kalk-
sa 50-60 milyon verip alması  gerekiyor. Zaten 
istesede bulamaz. Çünkü onlarda suçlu gö-
rülmüş. Bu demektir ki size yaşam hakkı  tanimi-
yoruz. Çı kı n gidin,nereye giderseniz gidin. Yeter 
ki burada durmayın denilerek insanları  zoraki 
büyük şehirlere gönderip bölgeyi tamamen 
boşaltmak istiyorlar. 

Hadişer Köyü'nde vurulan atlardan biri. 
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KIZILDERİ L İ  RE İ S İ N MEKTUBU* 

ashington'daki büyük başkan toprakla- 
nmızı  satin almak istediğini bildiren bir 
haber yollamış. Dostluktan söz etmiş  bü- 

yük başkan... Ama biz sizin dostluğumuza ihtiyacınız 
olmadığını  biliriz. 

Biz onun isteğini düşüneceğiz, zira eğer satmaya 
razı  olmazsak, belki a zaman da beyaz adam tüfeğiyle 
gelecek ve bizim topraklanmızı  zorla alacaktır. 

Gökyüzünü nasıl satın alabilirsiniz? 
Ya da satabilirsiniz? 
Ya toprakların sıcaklığını? 
Havanın taze kokusuna, 
S uyun pınitısına, 
Sahip olmayan biri onu nasıl satabilir? 
Kutsaldır bu topraklar benim ve milletim için... 
Yağmur sonrası  ışıldayan her çam yaprağı , 
Denizi kucaklayan kumsallar, 
Karanlık ormanların koynundaki sis, 
Vızıldayan her böcek, 
Bu dünyanın her her biz parçası  milletim için kutsaldır.  

Hepsi bizim ailemizdir. 

Washington'daki büyük başkan bizden topraldan-
mızı  istediği zaman bütün bunları  da istiyor. 0 bizden 
çok şey istiyor. Büyük başkan bize bir yer vereceğini ve 
bizim orada rahatça yaşayabileceğimizi haber veriyor. 
0 bizim babamız, biz de onun çocukları  olacakmışız! 
Büyük ruh milletimizi sever fakat kızıldenli çocuklarını  
terk etti. Şimdi size makinalar yolluyor, sizin için büyük 
köyler yapacak. Ve beklenmedik yağmurlar sonrası  ır-
maklar nasıl yataklanndan taşarlarsa, siz de çok geçme-
den bu topraklar dolduracak, her tarafa taşacaksınız. 
Bizler yetim kaldık... Bilesiniz ki, derelerin ve ırmakla-
rın içinden geçerken pınldayan sular, yalnızca su değil-
dir. Atalarımızın kanlandır onlar... Size bu toprakları  
sattığımız zaman, bilesiniz ki onlar kutsaldır. Sizin ço-
cuklannız da öğrenmelidir onların kutsal olduklarını, 
Ve... Göllerin berrak sularında oynaşan her yansının, 
Benim milletime ait masalları, hikayeleri anlatmakla ol-
duklarım,.. 

Benim atalarmin sesleridir sularda şakırdayan 
sesler, 

Kızdderil i Reis ile Dersimli Memo. (r  Lim: 	rtFgdr..e 

Ve bilin ki: Kızılderili adamın anılan ağaçların öz-
suyunda saklıdır. 

Beyazların ölüleri, yıldızlann altından geçmek için 
uzaklara giderken doğduklan toprakları  unuturlar, Fakat 
bizim ölülerimiz bu büyülü dünyayı  hiç bir zaman unut-
mazlar. Çünkü toprak bizim anarnızdır. Biz bu toprakla-
em bir parçasiyız. Onlar da bizden birer parçadırlar. 0 
güzel kokan çiçekler bizim kızkardeşlerimizdir, geyik, 
at ve büyük kartal da erkek kardeşlerimiz... 

Yüksek kayalıklar, yeşil çayırlar, 
llık 

 
sıcak vücutlarıyla taylar ve insanlar, 

Bunlan hatınnızda tutun ve çocuklannıza öğretin, 
Esirgemeyin iyiliğinizi ırmaklardan ve diğer kar-

deşlerimizden. 
Babalarının mezarni geride bırakır beyaz adam, 
Onu ekle ettikten sonra ilerilere gider. Toprak onun 

kardeşi değil düşmanıdır. Babalarının mezarlarnı  ve ço-
cuklarının doğum hakkını  çabucak unutur. Annesi olan 
toprak ve kardeşi olan gökyüzü, satılacak, talan edilecek 
şeylerdir onun için, 

Ya da koyunlar, parıldayan inciler gibi satın alma-
cak... 0 topraği çocuklanndan çalar ve gene ilgilenmez. 
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Açlığın dünyayı  saracak beyaz adam 
Ve ardında çölden başka bir şey kalmayacak ! 
Beyazlann şehirlerinde sessizlik yoktur. Oralarda 

ilkbahar yapraklannın sesini, uçusan böceklerin vızıltı-
larını  işitemezsiniz. Gürültü, patırtı  kulaklarımızda 
uğuldar. Kuşların ötüşünü, su başında kurbağalann ba-
ğınşlarını  işetemezscn bu dünyada ne kalı r ki? 

Kızılderili adam vahşidir, sizin şehirlerinizi anla-
maz. O, bir gölün üstünden geçen rüzgarın mülayim gü-
rültüsünü sever; 

Öğleyin yağan yağmurun temizliği, taze çam yap-
raklarının ağırlaştırdığı rüzgarkokusundan hoşlanı r. Ki-
zil adam için hava kıymetlidir; çünkü hayvan, ağaç ve 
insan, hepsi aynı  solunumdan pay alır. Beyaz adam te-
neffüs ettiği havanın farkında değilmiş  sanki, 

Birkaç gün önce ölen bir insanın kötü kokuları  duy-
mayışı  gibi... 

Eğer topraklarımızi size satarsak, onu mübarek bir 
şey olarak değerlendirmeli, çayır çiçeklerinin üzerinden 
geçen rüzgarın onun kokusuyla nasıl tatlı  koktuğunu 
duymalısınız. 

Topraklanmizı  satma konusunda daha düşünece-
ğiz. Eğer buna karar verirsek bir şartımız olacak: Beyaz 
adam topraklanmızdaki hayvanlara kardeşleri gibi mu-
amele etmelidir. Ben bir vahşiyim ve başka türlüsanü 
anlayamam. Demir at (lokomotif), öldürüp çürümeye 
biraktığınız binlerce buffalo'dan nasıl daha kıymetli 
olabilir? 

Hayvanlar insanları  bıraksa,insanlar ruhlarının 
yalnızlığından ölmez mi? Hayvanların başına gelen, in-
sanlann da başına gelecektir. Toprağın başına gelen, 
oğullarnın da başına geiecektir. Toprak bizim anamız-
dır. İnsanlar toprağa tükürürlerse kendi yüzlerine tükür-
müş  olurlar. Toprak insana değil, insan toprağa aitttir. İn-
san hayat dokusunun içinde bir liftir sadece... 

Beyaz adam neyi satin almak istiyor? Gökyüzü ve 
toprakların sıcaklığını  mi?'Koşanantilöp-lann çabuklu-
ğunu mu? Biz size bunları  nasıl satabiliriz? Ve siz nasıl 
satın alabilirsiniz? Birkağıtparçastnı  imzalayıp verdiği-
miz için her şeyi yapabileceğini mi zanneder beyaz 
adam? Havanın taze kokusuna, suyun pırıltisrnd sahip 
değilsek, bunu nasıl satabiliriz jzc? Son buffalo da öl-
düğiinde onları  yeniden, geriye satın alabilir misiniz? 
Beyaz adam geçiçi bir iktidardadır ve o kendisini bütün 
dünyanın kendisine ait olduğu, tanrı  sanmaktadır. Bir in-
san annesine sahip olabilir mi? Günlerimizin kalan kıs-
mını  nerede geçireceğimiz önemli değil. Çoçuklanmız 
babalarını  gururları  kırılmış  ve yenilmiş  gördüler. Sa-
vaşçılanmız utandırıldılar. Yenilgiden sonra günlerini  

miskince geçirdiler, vücutlarını  tatlı  yemekler ve kuv-
vetli içkilerle zehirlediler. Birkaç kış  ömr imüzün kaldı-
ğı  bu topraklarda yakında matemimizi tutacak bir tek ki-
şi kalmayacak. Ama niye ağlayayım? İnsanlar denizdeki 
dalgalar gibi gelip geçerler. Biz gidiyoruz ama beyaz 
adamin da bir gün keşfedeceği şeyi şimdiden biliyoruz: 
Bizim tanrımız da aynı  tanrıdır. Sizler belki bizim top-
raklanmıza sahip olduğunuzu düşündüğünüz gibi, O'na 
da sahip olacagınızı  düşünüyorsünüz, fakat buna mukte-
dir olamayacaksınız. 0 insanların tannsıdir, kııılderili 
lerinde, beyazların da... 

Bu topraklar O'nun için kıymetlidir. Onları  yarala-
mak, onların yaratıcsını  hor görmek demektir. Beyazlar 
da bir gün bu topraklardan, bu dünyadan gidecektir. Bel-
ki de bütün ırklardan daha çabuk... 

Yataklannızı  zehirlemeye devam edin! 
Ve bir gece kendi çöplerînizin içinde boğulacaksı-

nız!.. Bütün buffaolar öldünıldükten, yaban atları  ehli-
leştirildikten, ormanların en gizli köşeleri binlerce insa-
nın ağır kokusuyla dolduktan, sevimli tepelerin görün-
tüsü konuşan sellerle kirletildikten sonra... 

Bir bakacaksınız ki... 
Gökteki kartallar yokolmuş. Hızlı  koşan taya ve 

ava elveda demişsiniz. Bu ne demektir, biliyor musu-
nuz? Bu yaşamın sonu ve sırf daha fazla hayatta kalma-
nın başlangıcıdir! Biz, her şeyden önce her insanın iste-
diği gibi yaşama hakkını  tanır ve sayanz. Eğer teklifinizi 
kabul edersek, bu sadece yeni toprakları  güvenlik altına 
almak için olacaktır. Belki orada kısa günlerimizi kendi 
alıştığımız şekilde geçirebileceğiz. Son kızılderili bu 
dünyadan gittiği ve onun hatırası, yalnız.bir bulutun son-
suz Çayıriarın üzerindeki gölgesi olarak kaldığı  zaman, 
babalarımızın ruhu bu kıyılarda ve ormanlarda yaşama-
ya devam edecektir. Çünkü onlar bu toprakları  seviyor-
lardı, yeni doğan bir Çocuğun annesinin kalbinin atıŞını  
sevdiği gibi... Size bu topraktan sattığımız zaman, siz de 
onları  bizim sevdiğimiz gibi seviniz. Onlarla bizim ilgi-
lendiğimiz gibi ilgileniniz Orlatibugünbûlduğumizgi-
bi hatirlayınız. Ve bütün kuvvetinizle, ruhunuzla:ve kal- 

onları  çocuklarınız için koruyunuz. Ve Tannnın 
hepimizi sevdiği gibi,:siz de onları  seviniz... 

Bu mektup, Duwarmish Kızılderililerinin Reisi 
Seattle tarafindan "Washington'daki Büyük Başkan" a, 
1853-1857 yılları  arasındaki ABD CumhurbaŞkanı  
Franklin Pierce'e hitaben yazılmıştır.(Çeviri Yeni 
Türkiye 95/5 te alındı .) 



Dersim'deki vahşetinprofestnedildi,¢i Kane dakiDersimlilerMitingi. 

Sİ STEMİN İKİYÜZLÜLÜĞÜ 
VE SATIN ALINMAK İ STENEN ALEVİLİK 

levilik yüzyı llardır baskı lar altı nda 

Atutulmakta. Halifelik döneminden 
tutun da Osmanli padişahları  ve 

Cumhuriyet döneminde de sürekli diş-
lanmış, horlanmış  ve katledilmiş  bir 
toplumsal kesim. En büyük kıyımlarını  Ya-
vuz döneminde yaşamıştır. Tüm gördü-
ğü bu bask ı lar nedeniyle, her dönem sis-
teme muhalif olmuş. İslam dininin kat ı , 
aşı lmaz denilen kurallarını n alanını  dar-
altan, daha demokratik, sevgiyi, 
hoşgörüyü, ileri insani değerleri ve 
emeği öne almış  ve bu doğrultuda şekil-
lenmesini sürdürüp günümüze kadar 
gelmiştir. Her toplumsal kesimde olduğu 
gibi, Aleviler de kendisi dışında gelişen 
olayların etkisinde kalmıştı r, 

Cumhuriyet döneminde belli bir süre 
Kemalizmin etkisine giriyor. Bu da yaşa-
mış  oldukları  yoğun bask ı ları n kaldırı la-
cağı  ve kendilerinin .de tanı nacağı  va-
atlerine inanmaları ndan kaynaklanı yor. 

Selman YEŞILGOZ 

Ama çok geçmeden her şeyin bir vaat-
ten öteye geçrnediği anlaşı lı yor. Bu sü-
reç yine Alevileri yeni arayış lara sürükle-
mekte. 1950 lere kadar tek partili olan 
Cumhuriyet iktidarı , toplumun istemleri-
ne boyun eğerek çok partili sisteme 
geçmek mecburiyetinde kalı yor. Dışa 
bağımlı  bir Türkiye'nin içten yükselen 
demokratik taleplere yanı tı  yine bask ı  
ve zulüm oluyor. Gelişen hak ve özgür-
lükler mücadelesine karşı  devlet daha 
etkin ve planlı  bir şekilde din silah ı na sari-
liyor. Egemen ve resmi sunni islam anla-
yışı , iktidarlar taraf ı ndan sürekli destekle-
niyor. Devletin "dini islam -siz buna sunni 
islam deyin-, Dili Türkçe" denilerek ülke-
deki diğer dinler, mezhepler ve halklar 
yok sayı lı yor. Her on yı lda bir gelen askeri 
cuntalar vası tası yla da sürekli ezilen sol 
muhalefet, hapishanelere atı lmakta ve-
ya çeşitli nedenlerle öldürülmekte ve 

kaybedilmek-
te. Genel ağır-
lığıyla sol dü-
şüncede yer 
alan veya des-
tekleyen Alevi 
kesimi de sindi-
riliyor. 

Bugüne ka-
dar beslediği 
ve destekledi-
ği sunni islam 
anlayışı  bir şe-
irat tehlikesine 
doğru gider-
ken, mevcut 
sistemide ra-
hatsı z eder du-
ruma gelmiştir. 
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Tam bu noktada, bugüne kadar dış la-
nan aleviler, Cumhuriyetin ve laikliğin si-
gortası  olarak gösterilmeye başlandı  ve 
can simidi haline geldi. 

Her toplumsal kesimden olduğu gibi 
Alevilerden de sistemin içinde yer alan 
bazı  unsurlar olacaktı r. Bunlardan bazi-
ları nı  Alevi lideri veya dedesi diye ön 
plana çı kardılar. Bunlar vası tasıyla alevi-
lik sistem içine çekilerek, hem pasifize 
edilecek, hem de sözüm ona şeriat tehli-
kesine karşı  kullanı lacak. Daha düne 
kadar yaptı kları nı  unutarak bir alevi kar-
deşliğinden bahseden bu sahtekarlara, 
Aleviler gerekli cevabı  vereceklerdir. 
Son yirmi yı lda yaşadıklar ı mı z halen bel-
leklerimizde. Maraş, Çorum, Sivas da yü-
reklerimizde derin izler bı rakmışlardı r. Ül-
kede, 'oyun` olan bir seçime gittiği bir 
ortamda 3 trilyon gibi bir rüşvetle alevile-
ri satin alacaklarını  düşünüyorlar. Ama 
unuttukları  bir nokta var. Alevilerin belle-
ği o kadar da zay ı f değil. Yerlerinin ezilen 
halkları n ve emeği sömürülen emekçile-
rin yanı  olduğunun bilı nçindedirler. Çün-
kü birey olarak da aynı  sorunu yaşıyorlar. 
Aleviler bir din ve mezhep ayr ı mı nı n sis-
temin işine yarayacağını n bilinçindedir-
ler. Alevi ve sunni halkı  arası nda bir sorun 
yoktur. Bu bilinçle hareket ederek her or-
tamda mücadelenin birliğine inaniyor-
lar. Alevi oyları na göz dikenler;  onları  hi-
mayesine aldığını  iddia edenler, ülkenin 
çeşitli bölgelerinde yapı lacak cemevle-
rini desteklediğini söyleyenler, bugüne 
kadar yaptı kları nı  gizleme telaşı  içinde-
dirler. Maraş  katliyamına seyirci kalanlar, 
Sivas'ta 1 1 saat bir Otelde mahsur ka-
lanları n yakı lış larını  seyredenler bunlar 
değil mi? Daha düne kadar Şırnak'ta, Li-
ce'de, Dersim'de köyleri yakanlar bun-
lar değil mi? Bir taraftan cemevi yaptı ra-
cağız deyip, diğer taraftan Alevilerce 
kutsal sayı lan ziyaretleri bombalıyanlar 
bunlar değil mi? Dersim'de bu kutsal 
yerlerin ziyaret edilmesini ve kurban ke- 

silmesini yasaklayanlar, diğer taraftan 
Dersim' e cemevi yapma veya destekle-
me ikiyüzlülüğü sergiliyorlar. Tüm bu teh-
likelere karşı  Aleviler ne istediklerini ve 
temsilcilerinin kimler olduğunu belirle-
melidirler. Liderleri belirleyen toplumsal 
mücadelelerdir. Bugün alevi lideri gös-
terilmek istenenler, hangi toplumsal mü-
cadeleden geçmiş, Alevi toplumunun 
hangi sorununa eğilmişlerdir. Kendi poli-
tik çı karları  için bugüne kadar topluma 
katliamlardan başka birşey vermemiş  ki-
şilerle kolkola nereye kadar gidecekler. 
Bu halkı n onlara gerekli cevabı  verece-
ğine inanı yorum. 

Daha düne kadar Şırnak'ta, Li-
ce'de, Dersim'de köyleri yakanlar 
bunlar değil mi? Bir taraftan cemevi 
yaptıracağcz deyip, diğer taraftan 
Alevilerce kutsal sayılan ziyaretleri 
bombalıyanlar bunlar değil mi? 
Dersim'de bu kutsal yerlerin ziyaret 
edilmesini ve kurban kesilmesini ya-
saklayanlar, diğer taraftan Dersim'e 
cemevi yapma -veya destekleme iki-
yüzluluğ  i,sergiıiyorlare 

Her dini cemaate ibadet özğürlüğü 
verilmeli, her dini cemaat, ibadet yerini 
ve din görevlilerin ücretini kendisi karşı-
lamalı dır. Dine ayrı lan bütçe tamamı yla 
eğitime ve sağlığa ayrı lmalı dı r. 

• Aleviler seçim rüşveti istemiyor 

• Aleviler Diyanette yer almak istemiyor. 

• Aleviler zorunlu din dersi istemiyor. 
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DERNE İMİ ZLE DAHA DA GÜÇLENECEĞİZ... 
1990 yı l ındarutan derneğimiz, bu güne 

kadar düzenlediği etkinliklerde gerek kültürü-

müzü gerekse de geleneklerimizi anlatmada 
belli ad ı mlar att ı . Kuşkusuz henüz işin başında 
olduğumuzu da biliyoruz. Daha anlatacağımı z, 
gün ışığı na ç ı karacağım ı z ve söyleyeceğimiz 
epeyce şeyin olduğunu da biliyoruz. Düzen le-
diğimiz gecelerde, toplantı larım ı zda, dernek içi 
çalışmalarda, Dersim'de gerek bugün gerekse 
de geçmişte yaşananlar ı  anlatmaya çalışt ı k.  

mas ı  ve kitleşelleşmesi gerekiyor; bu tamamen 

size bağl ı dı r. Derneğimizle sürekli ilişkide ol-
manız, toplantı lara katı lman ı z, eksiklerimizi 

söylemeniz yapacaklar ı mı z konusunda bize ışık 

tutacakt ı r. Bugüne kadar say ı s ı z uluslararas ı  ku-

rum ve kuruluş  bizi ziyaretetti, insan hakları  ku-

ruluşlar ı  ve araştı rmac ı lar, bas ı n mensuplar ı  ça-

l ışmalar ı m ı z ı  ve Dersim'de yaşananlari Türkiye 

ve Dünya kamuoyuna taşımada yard ımc ı  oldu-

lar. Bu süreçte amatörce çal ı stığımı z ı n fark ı na 

Taksını  deb Ozel Tim teriirünü prole stoyürüyüşiimüz . 

Kuruluşundan buyana 4 Yemekli Gece, 3 
Halk Şöleni, birde Kir Gezisi düzenledik. Ayr ı -
ca köy yakmalara ve boşaltmalara karşı  kitlesel 
basin aç ı klamaları  ve bölgeyeçeşitli D.K.Ö. den 
oluşan heyetler gönderdik. Fakat bugüne kadar 
ekseriya Tunceli il s ı n ı r ı ndan geri çevrildik. Bas-
k ı  ve tehditlerle bizleri y ı ld ı ramayacaklar. Der-
sim halk ı yla dayanışmamı zı  kimse engelleye-
meyecektir. Bu yöndeki mücadelemiz devam 
edecektir. 

Derneğimizi Sahiplenelim 
Derneğimizin ciddi bir şekilde kurumlaş- 

vardik, daha profösyonel çalışmamı z gerekteği-

ni düşünerek bundan böyle daha planlı  çalış-
mamı z gerekiyor. İ nsanlar bizi ciddiye al ı yor, 

ancak biz duyars ı zlığı mı za devam ediyoruz; ör-

neğin bir dergi çı kar ı yoruz, dergimizin zengin-
leşmesi, herkesin okucağı  bir yay ı n haline gel-

mesi tamamen size bağlı d ı r. Yazı  yazarak belge 
göndererek zenginleştirebiliriz. Sonuç olarak 
derneğimizin yaşaması , güçlenmesi başta üye-
lerimize ayrı ca ayd ı n -demokrat ve yüreği Der-
sim'den yana çarpan insanlara düşmektedir. 
Hayat bize örgütlenmeyi dayat ı yor, başkada 
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şansı mı z yok, örgütsüz halk köle olmaktan kur-

tulamaz. Derneğimizin çalışmaları n ı  ciddiye 
alarak çalışı rsak herkesin bizi ciddiye almalar ı -
n ı  da elde etmiş  olacağız.Qrneğ in bine yak ı n 

üyemiz olması na karşın kimse aidatları n ı  öde-

memektir. Üyelerimizin çoğunu çalışanlar teşkil 
etmektedir.Türkiye'de yaşayan insanlar ı n eko-
norıı ik zorluklar içinde olmas ı  bir gerçek. Ancak 
derneğimiz aidatı  yirmibin lirad ı r. Herkesin 
ödeyebileceği bir rakam. Bir çoğu küçümse-
mekte, budayanışman ı nöneminikavramamâk-
tadı r. Oysa hepsi bir araya gelince derneğimiz 
bazı  görevlerini yerine getirmedeve hedefledik-
lerini daha çabuk gerçekleştirecektir. Derneği-
mizin kültür merkezi haline dönüşmesi gereki-
yor, bize başvuran insanlar ı mı zı n sorunlar ı nı  
çözmemiz laz ı m, insanlar ı mı z bizden bunu 
bekliyor. 

Buradan tüm sanatç ı ları mı za, yazarlara, çi-
zerlere, şairlere, k ı saca "eli kalem tutan"lara 
sesleniyoruı. Derneğimizle dayanışmada olun, 
dergimizin sayfalar ı  herkese aç ı kt ı r. Yeter ki kişi-
sel, bireyci düşünçeler bir yana atı ls ı n, övünüle-
cek bir tari himiz var, bunu anlatma görevi, baş ta 
siz Dersimli aydınlara düşüyor. 

SUSMAYACAĞIZ 
Susarak Suç ortağınız olmayacağız. 
Dersim'de köylerimizin yak ı lması yla birlikte gös-

terdimiz tepkiler sonucu derneğimiz hakk ı nda gösteri 

ve yürüyüş  yasas ı na muhalefet etmekten dolay ı  toplam 

7 ayr ı  dava açı ldı . Bunlardan ikisi sonuçlandı . Halen 

beş  ayrı  açilmiş  davadan yöneticilerimiz yargı  lanmak-

tad ı r. Söz konusu davalar, yaptığımız Basin Açıklama-
ları, Taksim- İstiklal Caddesindeki Yürüyüşümüz ve 
son olarak da 24 Eylül 1995 te Aç ı k Hava Tiyatrosunda 

yaptığımı z Halk Şöleni Gecemiz. Onlara göre bu yap-

tı klarımız amaç diş i faaliyetmiş. Yönetim olarak göster-

dimiz tav ı r meşru hakk ı mı z ı  kullanmaktı r. Dersim'de 

yaşanan vahşete seyirci kalamazdı k. Aksi güç vermek, 

onaylamak olurdu. Kamuoyunu bilgilendirmede göre-

vimizi yerine getirdik. Çünkü yerimiz, ezilenlerin, in-

san hakları  savunucuları nı n ve demokrasi mücadelesi 

verenlerin yanıdı r. İşte meşruluk hakkı mı z buradan ge-

liyor, diyerek kendimizi savunduk; bundan sonra da 

böyle olacaktı r. Dersim'de halen baskı lar bitmiş, göç 
durmuş  değil. Bu demektir ki, yeni davalar biıi bekli-

yor. Bu noktada üyelerimizden, Dersimlilerden ve 

dostlar ımızdan destek bekliyoruz, derneğimizle sürekli 

ilişkide olun, sizin olan derneğimize sahip çı kı n ki daha 

da güçlensin. Hepimizin buna ihtiyac ı  vard ı r. 

&_ru,>;1ı4 - Jsriklul Cudclesi' ııdeki pıv ırr,vtrı  vüriiyümüz. 
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BAĞIŞ  KAMPANYAMIZ .. 	.. 
SURUYOR 

Dersim'de köyleri yakı larak mağdur edilen, 
hiç bir geliri olmayan ve halen prefabrik ev-

lerde, düğün salonlar ı nda bin bir zorlukla yaşa-
mı nı  sürdürmeye çalışan bu insanlar ı mı zla da-
yanışmada bulunmak için, derneğimizin 1 -30 
Kas ı m 1995 tarihleri aras ı nda açtığı  Bir Gün-
lük Gelirini Tunceli Halkına Bağışla kampan-
yas ı na 30.000.000 milyon lira gelmiştir. Kam- 
w~ 

Zorlu boşalttlan köylerimizdeiı  biri_ 

panyadan gelen miktar ı n yetersizliği nedeniyle, 
Yönetim Kurulu üyelerimizin esnaflar ı  ve işve-
renlerimizi ziyaret 
ederek kampanya-
ya destek istemeleri 
sonucu 
500.000.000 daha 
toplanmışt ı r. Duyar-
lı lı k gösterenlere te-
şekkür ederiz. Kam-
panyamı z Derneği-
mizde makbuz kar-
şı lığı  devam ediyor. 
Katk ı ları nı z ı n deva-
mı n ı  bekliyoruz. 

HALK ŞÖLENİ  GECEMİZDE 

COŞKU DORUKTAYDI 

17 Eylül 1995 tarihinde, İ stanbul Açık Hava 
Tiyatrosunda düzenlediğimiz halk şöleninde yü-
reklerimiz buluştu. Çoskumuzgüzeldi. 

Gece öncesi çalışmaları mızda eksik birakti-
ğımı z bazı  şeylere rağmen 7.000 varan insanın 
gecemizie dayanışma içinde olması  bizi sevin-
dirdi. Organizasyondaki bazı  teknik hatalara 
rağmen gecemiz başından sonuna kadar coş-
kuyla geçti. Folklor ve tiyatro grubumuzun sergi-
lediği oyunlar bizi Dersim'e götürdü. Sanatçıla-
rı n -Kemal Dinç, Nülifer Akbal, Grup Şiar, Aynur 
Doğan, Heval Ali ve Ferhat Tunç- birbirinden gü-
zel parçaları  ve ezgileriyle kitlenin coşkusuyla 
duvarları  aşıp düşmana şamardosta çağrı  oluy-
ordu. Ağıtlarımı zla ağadı k, neşeli türkülerimizle 
eğlendik. 

Sonuç olarak bazı  tatsız olayların yaşanma-
sı  yanlı zca dernek yönetiminin üstesinden gele-
cegi olaylar olarak düşünülmemeli. Yanlışlara 
tavır alı p ikaz ederek bu tür eksikliklerininde üs-
tesinden gelebiliriz. Yanlızca yakınmak olayı  
çözmüyor. Öğretici olmak zorundayız. Güçlü 
olan halktır. Istersek olumsuzlukları  doğru yöne 
çevirebiliriz. Bu herkesin sorunu olmalı  diye düşü-
nüyoruz. Gecemize katı larak bize destek sunan 
başta Dersimliler olmak üzere Türkiye'nin çeşitli 
yörelerinden gecemize katı lan Dersim halkı nın 
dostlarına, demokratik kurum ve kuruluşlara, sa-
natçılarımıza şükranlarımızı  sunuyoruz. 



Gelecek günlerinin 
Aydınlık olmasını  istiyor Celo 
Özgürce yaşamin tadını  
Çıkarmak istiyor dünyada 
Öz varliğina ulaşmadan 

Gelecek günlerini 
Kendi dili ile konuşmak istiyor Hemo 
Kolunu sallayarak gece zeranlige 
Korkmadan yürümek istiyor dünyada 
Tani toprağa karişmadan 

Gelecek günlerini 
Yazın fikirige çıkmak istiyorFate 
Seyrederek Dılavdan giilmez tepeyi 
Doya doya yaşamak için dünyada 
Tahtalr köye varmadan 

Gelecek günler senin için 
Senin için barış  istiyorbiiyüklerin 
Senin için kurşun yiyorgençlerin 
Senin için coplamyorvekillerin 

Taa ki yaşayasın özgürce 
Özgürce bizden sonra dünyada 
tanrıya ulaşana kadar 

Dersimli Hayri Dede 
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K O C A E L I' N D E K I 

TUNCELlLERÎN HAYKIRIŞI 

T
unceli insanı  düşünçesine ve inancma baskı  
konulduğunda tepki gösteren, kendi inancm- 
	 da ve ibadetinde hür, başkasının inancına ke- 

sinlikle karışmayan, girişimci, verimli ve üretken 
olmak isteyen ve karşılığını  da talep eden kişidir. 

Tunceli insanı  çocuğunun doğru dürüst eğitim 
almamasmdan endişelidir. Vergisini ödediği, as-
kerliğini yaptığı  devletin kendisine sahip çıkacağı  
yerde baskı  yapmasmdan şikayetçidir. Hukukun 
yokluğu yüzünden yaşadığı  yöreyi terketmek zo-
runda kalmaktadir. Tunceli insanı, sistemden besle-
nerek göbeği şişmiş  siyasetçilerin yutturmacaları-
nı  son derece duyarlıdır. Düşünçeierini özgürce 
ifade etmek istemektedir. Ve en geniş  anlamda de-
mokratik haklarını  kullanmak, devletin vatandaşı-
na hizmet için varolmasını  ısrarla savunmak ve ar-
tık somut görüp somut konuşmak istemektedir. De-
mokratikleşme toplumda kavgayi, yoksulluğu bi-
tirmek isteyenlerin talebidir. Derneğimiz ekono-
mik, sosyal ve kültürel sıkıntılarla başbaşa bulunan 
Kocaeli'ndeki Tüncelilerin dayanışmalarmı  sağla-
mak ve demokratik kitle örgütleri ile organik bağ  
kurarak bu ülkede Tunceli insanınm varlığını  
amaçlamaktadır. Bu anlamda Kocaeli ili Körfez il-
çesindeki Tunceliler Derneği 05/09/1995 tarihinde 
HASAN DALGIÇ, DÜZGÜN ARSLAN, MUSA 
TEKİN, NADİR KARADAĞ, HIDIR KAYA, 
BAKİ  BOZKURT'un öncülüğünde kuruldu. 
13/11/1995 tarihinde de bugün yönetimde olan KE-
MAL DOĞAN, NADİR KARADAĞ, HÜSEYİN 
KAYAR, MUSA TEKİN, ALİEKBER DOĞAN, 
RUHİ  ÇELİK ve YAŞŞAR DOĞAN'dan oluşan bir 
yönetimi genel kurulla göreve getirmiştir. 

Bugünkü yönetimde bulunanlar olarak, bütün 
duyarlı  insanlara derginiz vasıtası  ile sesleniyoruz: 
Safları  sıklaştırmaya haydi? Daha İnsanca Bir 
Yaşam İçin Dayanışmaya diyoruz. 

Dernek Adresimiz ve Telefon: 
Tuğrul Cad. Güney Mah. Cerro İş  Hanı  
Kat: 5 No: 105 Körfez - Kocaeli 
Tel: 526 02 85 

ANKARA'daki 
TIJNCELİ  SOSYAL KÜLTÜREL 

YARDIMLAŞMA VE DAYNIŞMA 
DERNEĞİ'n in 

1. Olağan Genel Kurulu 5 Kasım 1995 Pazar günü 

dernek merkezinde yapıldı. 

Genel kurulda yapılan seçimlerde, Yönetim Kurulu 

Başkanlığına; Dr. Veli AYDOĞAN, Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcılığına; İ brahim KARAKAYA, Yönetim 

Kurulu Sekreterliğine; Kemal YILDIZ, Saymantığa; 

Yaşar KILAVUZ , Oyeliklere; Erdal ASLAN, Zeynel BEK-

TAŞ, Suna KARAKAYA seçilmişlerdir. 
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DERSIM VE TÜRKIYE 
Dr. Hüseyin Güntaş  

Ç
ok değerli Dersimlilerve bu derginin okuyucular, 

Bugün dünyada bir çağ  değişimi yaşanıyor, sana-

yi toplumundan bilgi toplumuna geçiriyor; üretimde 
ve yaşamda verim Iii ik ve kalite arttırılıyor, hızlı  bir de-
ğişim süreci yaşaniyor. Artık barış, demokrasi ve in-

san hakları  insanlık aleminin ortak değerleri olarak 
kabul ediliyor. Ancak bu alanlarda kaydedilen ilerle-

melerle Türkiye'deki standartlar gelişiyor, yani dün-

yadaki gelişmelerle Türkiye'deki gelişmeler uyum 

halinde değil. Çünkü Türkiye'de demokrasi, özgür-
lük ve insan haklarına ilişkin mücadelelerin, dünya-
daki değişimin Türkiye'de de yaşanmasının önünü 

statükocu siyaset ve bu siyasetle beslenen çağdışı  
rejim tıkıyor. Siyasal iktidarlar, Cumhuriyet kurulalı-
dan bu yana, insan haklarından kaynaklanan tepkile-

ri, çevre hakkını , barış  hakkını , insanların ortak mal 

varlığınasaygı  hakkını  ve ekonomik girişim özgürlü-
ğü hakkını , ya yüzeysel düzeltmeierle geçiştirmek 

istiyor, ya da yasal veya fili sert önlemlerle bastırı-
yorlar. Ama unutmamak gerekir ki, Türkiye bu dün-

yada ve bu çağdayaşiyor, Ülkeyi yönetenler, kendi-
lerini çağın gelişmelerine ilişkin haklardan, değişim 
ve dönüşümle ilgili etkilerden nekadar uzak tutar-

larsa tutsunlar, değişime karşı  ne kadar direnirlerse 
dirensinler, Türkiye'de bu demokratik değişimleri 

kendi politik programına alan herhangi bir siyasal 
parti mutlaka gerçekleştirecektir. Bu radikal deği-

şimleri kararlı  bir biçimde savunabilen, onları  hayata 
geçirebilecek siyasal güce sahip olan bir siyasal parti-
yeTürkiye'de acilen ihtiyaç duyulmaktaclır. Böyle bir 

partiyi, belki ilerde ülkenin demokratik değişimleri-

nin zorunluluğu meydana getirebilirve iktidar daya-
pabilir; bekleyelim görelim... Çünkü Türkiye toplu-

mu bu büyük değişimin ve dönüşümün yakıcı  ihtiya-

cını  seslendiriyor. Çünkü Türkiye'de kişi başına milli 

gelir 2000 doların altında seyrediyor. Aş, iş, ekmek 
artık aslanın ağzında. Sosyal güvenlik sorunu toplu-
mu boğuyor, eğitim sistemi felç olmuş  durumda. İn-
san hakları  en çok bu ülkede ihlal ediliyor. Resmi ra-
kamlara göre 1700 köy boşaltılmış, binlerce faili 

meçhul cinayetler var. Bu ülkede barışınve demokra-
sinin tehdit altında tutulmasında araç olarak kullanı-
lan Kürt sorunu da halen bir çözüme kavuşturulama-

mış, üstelik kamuoyunu bulandıran binbir demogo-
jik bahaneyle sorunun tartışılması  yasaklanmış  ve ı rk- 

çt, şöven politikalara karşı  alternatif düşünçelerin 

üretilmesi engellenmiştir. 
Bu sorunun adil ve demokratik çözümüne hiç bir 

yararı  olmayan askeri bastı rma yöntemleri- terörle, 
şiddetle - siyasal, ekonomik ve toplumsal sorunları  
daha da ağırlaştı rmaktadır. Bütün bu olumsuz geliş-
melerin Dersim'e göre bir değerlendirilmesini ya-

parsak oradaki durumun nasıl içler acısı  olduğunu 

gözler önüne serebiliriz. Bu politikalar Dersim'in bir 
çok ilçesin i ve onlarca köyünü harabeye çevirmiş  du-
rumdadır. Dersim'deki insanlar köylerini terketmek 
zorunda kaldiktan sonra, açlığa, susuzluğa mahkum 
edildiler, İ l ve ilçe merkezlerinde kalabilme olanağı  
bulabilenler en yoksul koşullarda yaşamlarını  sürdü-

rüyorlar. Ancak batıya göç eden insan sayısı  da kü-

çümsenmeyecek kadardır. Göçmen durumuna dü-

şen insanların ekonomikvetoplumsal uyum sorunla-

rının yanısıra bizzat göçün neden olduğu ruhsal sı-
kıntı larda önplana çıkmaktadı r. 

Göçün doğal sonuçlanndan ötürü ruhsal tedavi 

altına giren, intihar eden veya psiko-somatik hasta-

lıklara yakalanan insan sayısı  oldukça kabarıktır. Bu 
konularda herhangi biraraştırmayapılmadığı  için, is-

tatistiki rakamlar vermek mümkün değildir. Türki-

ye'de nüfus sayiori yapılmadan, seçmen kütükleri 
güncelleştirilmeden seçime gidilebiliniyorsa, göç-

men durumuna düşürülen insanların sağlığı  ile ilgili 

"basit konularda" araştırma yapmak gibi bir şey dü-

şünmek bile komik olurdu. 
Sonuçta biz o yörenin çocukları  olarak ne yapa-

biliriı? Elbette bizlere çok büyük görevler düşüyor. 
Herşeyden önce Dersimi ülkenin kamuoyu günde-

minde tutmak, orada olup bitenleri kamuoyuna ak-
tarmak, onları  doğru bir biçimde bilgilendirmek ge-

rekir. Kamuoyunun konuları  doğru bir biçimde öğ-
renmesi ve olaylara duyarlı  bakması  en büyük arzu-

muzdur. Halkımızla her zaman maddi ve manevi da-

yanışma içinde olmak moral ve cesaret açısından çok 

büyük bir önem taşir. Dersim, Türkiye içerisinde bir il-

dir, ülke içerisinde ülkedeğildir, bu böyle doğru bilin-

mefidir. Biz Dersim'e ve genelde ülkemize gerçek 
anlamda bir demokrasi istiyoruz, herkesin kendini 

özgürce ifade edebildiği, tüm kişilik haklarını  özgür-
ce kullanabildiği, özgürce seyahat edebildiği, yasa-

ların herkes için eşit bir şekilde uygulandığı, korku-
suzca düşünçelerini ifade edebileceği bir düzen isti-

yoruz, yani bariş, demokrasi ve insan haklarına say-
gılt bîrdüzen. 
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38'DEN BUGÜNE 

Dergirnizden Bir Arkadaşumızın Yaşlı  Dersimlilerle Yapiığı  Röportaj 
DERSİM: 38 katliamı  yapıldığinda kaç ya- 

şandaydaniz? 

Ben Koç Uşağılıyım. 1938. 	de 14 ya da 15 yaş- 
larındaydım. Dersim'de bazı  aşiretler birbirine gir-
mişti. Birbirlerinden adam öldürüyorlardı. Bir ta-
raftan da asker Dersim'e gelmişti. Belli yerlerde 
karakollar da yapılmıştı. Bizde de Amutka'da ya-
pılmıştı. Bazı  aşiretlerde hükümete dilekçe üstüne 
dilekçe veriyorlardı. Bunun üzerine Koç Uşağına 
asker gelmişti. Asker gelmeden biz köyleri terket-
miştik. Bizim boşalttığımız köyleri yakıyorlardı. 
Yakaladıkları  insanları  kurşunadiziyorlardı. Kimi-
ni de sürgün ediyorlardı. 

DERSİM : Hangi aylarda? Bize yaşadiklari-
nizi kisaca anlatir mısınız? 

Bildiğim kadarıyla ekin zamanıydı. Buğday-
lar biçilmişti, tarlalardaydı. Ekinlerimiz yakılmış-
tı. Bazılarımız Ovacık'a kaçtık. Babamlar çocuk-
larla bazı  kadınları  Ovacık köylerine dağıttılar. 
Kendileri askeri Ovacık'a sokmamak için dağlara 
Çıktılar ve Koç Uşağından Ovacık' a bırakmadılar. 
Silah sesleri kesilmiyordu, sürekli çatışmalar olu-
yordu. Kış  mevsimine girmiştik, kar yağmaya baş-
layınca, asker geri çekildi. 0 kış  bizi Ovacık'ta ida-
re ettiler. Yazın yeniden asker gelince Ovacık'ta da 
köyler yakılmaya başlandı. Sürgünler, ölümler ve 
zulmün sınırı  yoktu. Dağlarda az sayıda insan kal-
mıştı. Babam yakalanıp Balıkkesir'e sürgün edil-
mişti. Sonra bizi topladılar; çoğumuz kadın ve ço-
cuktuk. Ovacık'tan Hozat' a bizi yaya olarak götür-
düler. 

Epey kalabalık vardı . Hozat'a geldiğimizde 
ilk defa arabaları  görüyordük. Ne oldukları  konu-
sunda fikrimiz de yoktu. Hep önümüze bakıyor-
duk. Dil bilmediğimiz için kimseyle konuşamıyor-
duk. Sonra o tuhaf gördüğümüz arabalara bizi bin-
dirdiler. Ayaklarımız yerden kesilmiş, o arabalar  

bizi götürüyordu. Nereye götürdüklerini biz de bil-
miyorduk. Sonradan öğrendik ki geldiğimiz yer 
Elaziğ'mış  . Bizi arabalalardan indirdiler. Bir mey-
danda topladılar. Etrafinizda tel örgü vardı. Asker-
lerde nöbet tutuyordu. Sonra askerler aramıza ma-
kaslarla girdiler. Hiç biriminin kafasında saç bırak-
madılar. Hepimizin saçını  kestiler. Çıplak kafalı  ol-
muştuk. Sonra da üstümüzde hiçbir şey , bırak-
madan soydular. Çıplaktık. Bir yere soktular bizi, 
sıcak, bağırıyoruz, çığlık atıyoruz. Yıkanmamızı  
söylediler. İçeri sıcak, bunalıyoruz. Sonra hoşumu-
za gitti, yıkandık. Sonradan öğrendim, meğer orası  
hamammış; derken yırtık - pırtık olan elbiselerimi-
zi tekrar giydik. Bizi tren vagonlarınm içine koydu-
lar. Uzun bir yolculuktan sonra Bursa'ya gelmişiz. 
Bizi orada dağıttılar. Bir kısmımız geniş  bir handa 
kalıyorduk. Dişan çıkıyoruz. Kimseyle konuşamı-
yoruz, çünkü dil bilmiyorduk. Birgün yanımızda 
Hıdo isimli biri vardı. Yakın köylümüzdü. Çarşıya 
çıkmıştı. Dönüşünde gülerek "bakın size üzüm ge-
tirdim" dedi. Taneleri kocaman kocaman, bizde ne-
şeyle yemeye başladık. Baktık tuzlu , herkes gül-
meye başladı. "Hıdo Hıdo Allah belanı  vere, bu na-
sıl üzüm , sade tuzdur". Meğer üzüm diye getirdiği 
zeytinmiş. Biz aile olarak üç yıl Bursa'da kaldık. 
Sonra annem birine dilekçe yazdtrdı . Babam Bali-
kesir 'deydi. Yanunıza gelmesini istemişti. Bu iste-
ğimiz yerine geldi. Üçyıl sonra babamla yeniden 
görüştüm. Bu arada bizi Bursa'dan Denizli'ye gön-
derdiler. 

DERSİM: Denizli'de nelerle karşılaştınız, 
aradaki yaşaminiz nasıldı? 

Bize iyi davrandılar. Alevi olduğumuzu bili-
yorlardı. Niye namaz kılmıyorsunuz, ya da neden 
oruç tutmuyorsunuz diye herhangi bir baskı  yapma-
dılar. Ama bize macir (muhacir) diyorlardı. Deniz-
li'de kaldığımız köy beşyüz hanelikti. İyi komşular 
edindik. Çapayı  öğrendik. Tarlada çalışıyorduk. 
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Ama bir yanımız eksikti. Geride akrabalarımız kal-

mıştı. Dersim' de olup bitenlerden haberimiz yoktu. 
Biraraya gelip hep Dersim' i konuşuyorduk. Bu ara-

da, beraber sürgün geldimiz biriyle evlendim. Bir 

oğlum oldu. Yedi sene de Denizli' de kaldık. On yıl 
dolmuştu. Artık geriye dönebilirdik. Çünkü dönüş  
yasağı  kalkmıştı. Dersim' e geri geldik. 

DERSİM: Dersim'e geri döndüğünüzde ne-
lerle karctlastıntz? 

Aaah Ah.. Oğlum ne köy kalmıştı, ne ev, ne tar-

la. Çok sıkıntı  çektik. Sağlam kalan bir kaç köy var-
di. Bir süre oralarda kaldik. Sonra köyümüze gidip 

evlerimizi yeniden yaptık. Den ızli'de öğrendiği-

miz bazı  şeyleri köyümüzde yapmaya başladık. 
Ekin ekmeden tutun da meyve sebze yetiştirmeye... 

Durumumuz iyiye gidiyordu. Seneler sonra bu iş  
bitti derken bu Kenan Evren çıktı. Köylere gene as-
ker geldi. Gençleri arıyorlardı. Evlerimiz didik di-

dik aranırdı. Silah isterlerdi. Vermeyeni döviiyor-

lardı. İnanmazsınız ama Dersim köylüsünde silah 
yoktur oğlum, bizi köy meydanında toplayıp eziyet 

ediyorlardi. Bu olay epey sürdü. Her gelişlerinde 

"buralardan çekin gidin" diyorlardı. Biz çıkmadık. 
Sonradan biliyorsunuz, gelip köylerimizi yaktılar; 
evimi ilk yaparken eşimle saatlerce yol gidip omu-
zumda ağaç taşırdım evimi yapmak için ve de yap -
tim. Dört odalıydı . Evi.mi çok seviyordum. Çünkü 

emek vermiştim. Evet oğlum, o güzelim evi, beni 
dışarı  çıkararak gözlerimin önünde yaktılar. Yeni-
den 38'i yaşadı m. Şimdi İstanbul 'dayım. Bu benim 
ikinci sürgünüm. Bu acıyı  nasıl anlatayım. Burada 

çocuklarımın yanmdaycm. Şehre yabancı  değilim 
ama yaşlıyım. Dört duvar arasındayım. Kimseyi 
göremiyorum. Komşularımız nerede bilmiyorum. 

Her birimiz bir tarafa itildik. Biz ömrümüzü bu acı-
larlageçirdik. İnşallah bizden sonrakileryaşanıaz. 

DERSİM: Son olarak bir şey söylemek ister 
misiniz? 

1984'te yaz ayları nda Ovacı k - 
Mercan köyünde yap ı mı  tamam-
lanmış  bir karakolun açı lışı  olacak. 
Ancak açı lıştan bir hafta önce 
PART İ ZANCILAR karakola bask ı n 
düzenler, karakol inşaat ı r'ıda çalı -
şan işçilere propaganda yaptı ktan 
sonra, karakolu düzene yı karlar. 
Bu olayın üzerine Ovac ı k Yüzbaşı-
sı  Mercan'a operasyona çı kar. 
Acizleşen Yüzbaşı , köye dönüp 
bütün köylülere toplar, "meydan da-
yağı"ndan geçirir, yerlere yatı r ı r, 
saatlerce bekletir. Bunun üzerine 
yaşli bir amca -yaklaşık 60-65 yaş-
ları nda- Yüzbaşıya seslenir: "Yüz-
başı  Yüzbaşı , İ talya'da K ı z ı l Tu-
gaylar Örgütü, Aldo Moro'yu kaçir-
d ı lar biliyorsun. Aldo Moro İ talyan 
Cumhurbaşkanı yd ı  ve K ı zı l Tugay-
lar Örgütü Aldo Moro'yu öldürdü. 
İ talyan hükümeti o K ı zı l Tugaylar 
Örgütü'nün elemanları nı  yakala-
d ı klarında bile bu kadar işkence 
yapmadi. Allahtan kork, ne istiyor-
sun bizden, biz mi dedik PARTİ -
ZANCILARA gelsin karakolu y ı k-
sı nlar", diyor. Bunun üzerine Yüz-
başı  şaşk ı nl ı kla askerlerine, "Ulan 
bu.  dağın başında bu adam Aldo 
Moro'yu nerden tanı yor, K ı zı l Tu-
gaylar ı  nerden biliyor? Pes doğru-
su." diyerek askerlerini toplayı p 
Ovacı k'a geri döner. 

Oğlum biz keklik soyundanız. Eğer aleviler 
	 Yöre Halkı ndan - DERS İ M) 

olarak birbirimizi tutsaydık bunları n hiç birini ya-
şamazdık. 
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yıllardan beri adı  yasaklanmış, 
kan ve barut kokusunun hiç dinmedi-
ği o diyardan göçertilmiş  binlerce in-
sandan biri. Gözlerinde hep o adsiz 
ülkenin özlemi bilinçin bir kenarina 
geçmiş  yillar öncesi sürgün tazelenir. 
Gözlerde ki arayış  ve yüreklerdeki 
özlem yıllar önceki sürgün insanıyla 
bütünleşir. 

O diyarda yarim asirhk sürece ta-
nıklık etmiş  bir insanın yaşamı. 

SÜRGÜN DÖNÜŞÜ 

Ben sürgünde doğdum. Dersim isyan ı nda 
bizim evden yedi kişi öldürülerek babam ve iki 
çocuğu Bolu'ya sürgün edilmiş. Bu katliamda, 
babamı n ilk eşini altı  çocuğuyla beraber katle-
diyorlar. Bir amcam ı n da bütün çocuklar ı yla 
beraber hanesini yok ediyorlar, öbür amcam 
Bal ı kesir'e sürgün ediliyor. Babam sürgünde 
bir süre sonra evleniyor. Evlendiği kadın da 
Dersim katliamı nda iki çocuğu ve kocası nı  
kaybediyor. Ben sürgündedoğuyorum, beş  altı  
yaşıma kadar sürgünde büyüyorum. Annem ve 
babam pek Türkçe bilmemelerine rağmen zar 
zor bizimle hep Türkçe konuşuyorlardı . Ben 
alti yaşıma kadar Kürtçe bilmiyordum. Sürgün-
de birailelikev, biraz arazi, birçiftde öküz ver-
mişlerdi. Ama babamı n hep düşündüğü bir yer 
vardı . Sürekli dal ı p dalı p giderdi. Bir şeylerin 
özlemi,arayışı  vardı  gözlerinde. Anlamadığı-
mız dilde (Kürtçeyle) kendi kendine bir şeyler 
mı rı ldan ı rd ı  ve sonra bizi kucaklayarak uzak-
larda çok güzel bir memleketim izin olduğunu, 
bir gün mutlaka oraya döneceğimizi anlatırdı. 

Babam amcam ı n Balı kkesir'de olduğunu 
çok sonradan öğrendi. Sürgündekilerin birbir-
leriyle görüşmeleri yasaktı . Her kardeşi ayrı  bir 
Il'e vermişlerdi. Kimsenin kimseden haberi 
yoktu. Biz bir akşam vakti gizlece amcamlar ı  
görmeye gittik Balıkesir'e. Yolda giderken hep 
yı ldı zlar ı  seyrediyordum. Uzun bir yolcu luk-
tan sonra amcamı n evine vard ı k. Babam ve 
amcamlar dakikalarca sarı lı p ağlaştı lar. Der- 

sim yasak mı ntı kaydi (bölgeydi). Sonra af çikti 

ve babam çok sevinçli bir şekilde artı k memle-

kete döneceğimizi söyledi. "Bizim memleket 
çok güzel. Gidersek ceplerinize bol bol ceviz 

koyars ı n ı z" derdi. Ben ceviz görmediğim için 

ne olduğunu bilmiyordum. Memlekete bay-

ram havası yla döndük. Fakat döndüğünüzde 
baz ı  köylere girmek hala yasakt ı . İ ki y ı l kadar 
Alan köyünde kaldık (Dewa alu). Elimizde hiç 
bir şeyimiz yoktu, her şeyi sürgünde bı raktık. 
Babam sı fı rdan başlayarak yaşamı  yeniden 
kurmaya başladı . Yasak kalktığında köyümüze 
taşı ndı k. Sürgündekilerin çoğu köylerine geri 
dönmüşlerdi. Memleketim, bilmediğim yeni 
bir yerdi benim için. Zamanla her şeye alıştım, 
kendi dilimi (Kürtçeyi) de öğrendim. Y ı lların 
akışı  içinde genç k ı z olup evlendim. Çocukla- 
r ım, torunları m oldu. Şu anda 54 yaşındayım 
ve ikinci sürgünü yaşıyorum. Köyümüz Nisan 
1995'te boşaldı . Bize sözlü olarak boşaltın de-
mediler, fakat sürekli operasyon vard ı . En az 
haftada birde asker köyün etrafı n ı  çevirip evle-
ri didik didik arıyordu.Köyün yakı nı ndaki kara-
kol, günün herhangi bir saatinde köyü yaylım 
ateşine tutuyordu. Gece yarı sı  köyün arkasin-
daki dağlara havan topu, roket atıyorlardı. Ço-

cuklarımı z bu seslerle irkilip korku içinde yaşı-
yorlardı . Karakol evden ç ı kışımı zı , çeşmeden 
su alışımizı, hangi saatte nereye gidişimize ka-
dar her şeyi kontrol ediyordu. Köyden 1 km. 
uzağa gitmek için onlardan izin al ıyorduk. 
94'ün sonbaharı ydı . Buğdayı  değirmene gö-
türmek için merkez karakolundan ve köydeki 
karakoldan izin aldık. Bize "değirmenden unu 
getirirseniz karakola b ı rak ı n, her torba bitişin-
de gelip burdan al in" dediler. Gıda ambargosu 
yard 1. Köylere yiyecek, ilaç vb. şeyler sokmu-
yorlardı . Zaten o bölgede iki köy vardı . Öbür 
köylerin hepsi boşaltı lmiştı . Dağ, taş  asker kay-
n ı yordu. Evden dışarı  adı m atamı yorduk. Am-
bargodan güçlükle eve getirdiğimiz eşyalara 
gelip zorla el koyuyorlard ı . "Teröristleri besle-
diğiniz gibi bizi de besleyeceksiniz" diyorlar-
dı . Bu sebeplerle köy bir hafta içinde boşalma-
ya başladi. Her biri bir akrabasının yanı na yer-
leşti. Taşınma sı rası nda beni çok etkileyen bir 
durum oldu. inekleri yola koymuştuk, merkeze 
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yakı n bir yerde geçici bir süreyle kalacaktı k. 
Epey yol yürüdükten sonra askeri konvoy geçti. 
Bu s ı rada inekler ürküp sağa- sola kaçtı lar. İ ne-
ğin biri yak ın zamanda yavrulamışti, danası  he-
nüz on günlüktü. Inekleri yolun kenarindaki or-
manlığa sürdük. Konvoy geçene kadar bekle-
dik. Bu arada dana başka yöne kaçmış, inekda-
nası n ı  arayı p duruyordu. Durmadan böğürü-
yordu. Orman in içini epeyce aradı k, bulama-
yınca inekleri sürdük. Gideceğimiz yere çok 
vardi. Yol boyunca inek çevresini yoklayı p, bö-
ğürüp duruyordu. Gideceğimiz yere derme-
çatma yerleştik. inek gece boyunca böğürüp 
durdu.' Sabah inekleri otarmaya götürdüm. 
İnek hâla danası n ı  ar ı yordu. Sonra koşmaya 
başladı . Ben ineği takip ediyorum, inek önde, 
ben arkada koşuyorum, yetişemiyorum. Epey 
koştuktan sonra dananı n kaybolduğu yerde 
durdu. Sağını  soluna kokladı, yeri koklayarak 
bir tepenin önüne kadar gitti. Güçlükle tepeyi 
tı rmandı . Ben uzaktan izliyordum. Yerde bir 
şeyler yalay ı p kokluyordu. İ neğin yan ı na git-
tim, yerde sadece dört ayak ve bir deri vard ı . 
Kurtlardan arta kalan parçaları  topladım. İ nek 
benden çare umar gibi arkamdan geliyordu. 

Alay komutanlığından izin alarak, bütün 
köylüler köyü ziyarete gittik. Boşalttıktan üç ay 
sonraydı . Köye girerken herkes ağı tlarla ağla-
maya başladı . Ekinler tarlalarda biçilmeden 
kalmıştı . Herkes evine gitti. Evlerin kapı ları  ar-
d ı na kadar aç ı k, içi bomboştu. Eve girdim, her 
odası nı  tek tek gezdim. Nice misafir ağırlamış-
tik bu evde. Oniki kişilik bu ev bomboştu şu an. 
Kapı ları  özenle kapattı m. Evin gölgesine otur-
dum. Bütün geçmişini gözlerimin önünden bir 
bir gelip geçti. Sürgün dönüşü çocukluğum, 
genç k ı z olarak köye gelin gelişim, dünyaya ge-
tirdiğim ilk çocuğumun sevinçi, toprağa verdi-
ğim emek, acisiyla tatl ı s ıyia bu köyde geçirdi-
ğim ömrüm gelip geçti gözlerimin önünden. 
Akşam merkeze döndük. Köye son gidişim ol-
du. Bunca y ı l herşeyimizi paylaş tığımı z insan-
ları n her biri başka yere savruldu. Biz Istanbul'a 
geldik. Hiç görmediğim, tanımadığım bu kent-
te ikinci sürgünü yaşıyorum. 

ROZHAR 

MERCANDAN BIR KOYLID 

en Ovac ı k- Mercan köyündenim. Daha doğrusu 
Mercan bir vadi,harika bir tabiat güzelliğine 

sahip. Birkaç tane köy var, bir tarafı  Munzur Dağı, di-
ğer tarafı  alabildiğine ormanl ik alan, içinden Mercan 
Çayı  akar. Köylerimiz birbirine yak ı n mesafede. Ge-
nellikle çay kenar ı nda meyve ağaçları  ve ceviz 
âğaçlar ı yla kapl ı  ve meşhurdur da. 

Ekim ayı ydı, sabah kalktığımızda her taraf asker 
tarafından sarı lmıştı . Saat 9'a doğru, bize, "evleriniz-
den dişari ç ı kı n" dediler. Hiç bir şey almamı za müsa-
de etmediler. Sonra evlerimiz yakı ld ı , bizi köye yakın 
bir yerde toplamış lardı, etrafı mı zda askerler vardı . 
Hiç birşey yapamadı k, yanan evierimize bakiyor-

duk.Önemli gördüğüm bir olayi anlatmak istiyorum. 
Askerler evlere girip hem arama yap ı yordu,sonra da 
yakı yorlard ı . Köyümüzde durumu bize göre iyi olan 
bir aile vardı. Onların evinde epeyce altı n bilezik ol-
duğunu biliyorduk. Sandı kta olduğu için alamamiş-
lardı . Evlerimizin yakı lacağı  akl ı mı za gelmediği için 
kimse böyle birşey düşünmemişti. Askerler arama 
yaparken, askerin biri altı nlar ı  aliyor. Askerler yasak 
bölgedeki köylere gidiyor ve 0 asker rahat etmemiş  
olacak ki, orada altinlari bir köylüye veriyor, yaktığı  
evi tarif ediyor; "bunları  ordan ald ı m, ne olur götür 

geri ver" diyerek o köyden birine vermişti. 0 da getir-

di sahibine teslim etti. Tabi bu istisna . Hepimizin ev-
lerinde paramı z da vardı  altı nlarımı z da. Yandı  mı  
onlar mi götürdü bilemiyorum. 

Sonra yaklaşık dörtyüz kişi savc ı lığa d i lekçe ver-
dik.Köylerimizin zarar ziyani için tespit istedik. Bu 
isteğimiz geri çevrildi. Köyümüzden bir iki kişi halen 
uğraşıyor, sonuç almış  değiliz. Güya zararları mı z 
ödenecekti. Hiçbir şey verilmedi. Bizim köylülerden 
bir kı smı  hala Ovacik'ta prefabrik evlerde kalı yor. 

Bizler de Istanbul'a geldik; rahat değilim, ev kirası  
ödemek, iş  bulmak zor, perperişanı z; ne olacak bile-
miyorum. 

Dersim güzeldir oğlum, şirindir, ölülerimiz ora-
da yatiyor, emeğimi orada b ı raktı m bi I iyorsun. Köy-

lerimize geri dönmemiz yasaktı r. B ırakmı yorlar, yok-

sa bu gün gider, yeniden evimi yapar, içinde oturu-
rum. Çiftçilik yaparı m. İ stanbul bize göre değil, suya 
bile para veriyoruz, zoruma gidiyor burada yaşa-
mak.... 
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"Komutan bey, biz silah olmayı z, 
hiçbir köylünün de silah almaya 
niyeti yoktur." 

Halil amca* anlatıyor. 

1995 sonbaharıydı . Dersim' in yöresel kıyafet-
lerini hazı rlamakla meşgulüz. Eylülün ortalarında 
Dersimli stilist genç bir bayanla tanışıyoruz. Çalış-
maları mız hakkında bilgi edinince, bize yardımcı  
olabileceğini söyledi. Altı nşehir' de oturan dede-
sinin evine iki arkadaş  ve stilist Güllü ile birlikte -de-
desinin yüzyı llı k şalinı  da görmek için- yola kayulu-
yoruz, İ stanbul metropolunu geride bı rakarak, 
tozlu yollardan bir tepeyi aşıyoruz ve çoğunluğu 
nu Dersim'den gelen ailelerin oluşturduğu ma-
hallenin girişinde, bahçe içindeki eve varıyoruz. 

Kapını n önündeki söğüt ağacının altına 
konulan bir divanın üzerine, yöresel desenli, el do-
kuma kilimler ve yast ıklardan ibaret hasta yata-
ğında oturan, gözlüklü, 70-80 yaşlarındaki Halil 
amcayla tanışıyoruz. 

Yanı nda, O'nu Dersim'den görmeye gelen 
kızkordeşi ile İ stanbul'dan kı zı  ve hanı mı , etrafı n-
daki komşu kadınlarla yapılan hoş-beşten (hal-
hatır sorma) sonra, konuşma özelliğini kısmen yitir-
miş  (yöre deyimi ile dili kı rı lmış) Halil amcaya 
dönüp israrla düşüncelerini öğrenmek istiyoruz. 

Oradaki hava bir an bize geçmişte Der-
sim'de yaşadı klarımı zı  hatırlatı yor. Memleket özle-
mini burnumuzda tütercesine hissediyoruz, İ lkin 
bizi pek umarsamayan Halil amca, israrli ilgiyi his-
sedince konuşmaya başlı yoruz. Yatağının yani-
başında oturan eşinin elinde k ı rmı zı  renkli iri taş  
kehribartesbihi görünce, arkadaş, tesbihleri bi-
raz incelemek için izin istedi. Bunu duyan Halil am-
ca, yı llarca beraberacı ları nı ,sevinçlerini paylaştı-
ğı  eşine. tipik bir Dersimli ev reisi edası yla ses tonu-
nu yükselterek; tespihi vermemesini emretti. Tek-
rar geri vereceğini söyleyince, Halil amca israrin-
dan vazgeçti. Arkadaşa bakması  için tesbih veri-
ldi. !stanbul ve Dersim'deki yaşamları  konusunda 
da düşüncelerini soran arkadaşımıza şu açı kla-
malarda bulundu: 

Bizaleviyiz. Bu devlet bizi 38'de k ı rdı . Kalanları  
sürgün etti. Sürgünlere o zaman yer gösteriyordu, 
toprak ve ev veriyordu. 0 yillarda babam merak-
tan, üzüntüden öldü. 1980'de ikinci 38'i yaşadım. 
Ben o zaman köy muhtarıydım. Tunceli Valisi Ke-
nan Güven'di. Devamlı  askeri operasyonlarla bi-
ze yapmadıkları  eziyeti bı rakmadı lar, Yı l 1986. Bir 
gün Kenan Güven köyümüze geldi. "Köyünüze 
cami yapacğım" dedi. Bende, "biz aleviyiz, bize  

cami lazım değil " dedim. Vali kı zdı, "ben köye ge-
lip temel atınca kurban kesin" dedi ve gitti. Ara-
dan günler geçti, Çemizgezek Kaymakamı  Or-
han bey, bana haber gönderdi: "Vali temel at-
maya gelince kurban küsmeyin" dedi. Ben de 
Vali temel atmaya geldiği gün kurban kesmedim. 
Vali kurbanı  görmeyince bana, "neden kurban 
kesmedin" dedi. Ben de "koyunlarmı z yok, satın 
almaya da gücüm yok" dedim. Vali çoksinirlendi, 
temel atmadan çekip gitti, Aradan epey zaman 
geçmişti, bize habergeldi. Vali bütün köy muhtar-
ları yla, Tunceli'nin İ lge Kaymakamları yla Çemiz-
gezek'te bir toplantı  yapacak ve köylülere silah 
dağıtılacak dendi. Oraya gidince yolda muhtar-
lara dedim ki; "kimse görüş  belirtmesin. Ben kenu-
şacağım", sağ  olsunlar beni sever ve dinlerdi. De-
dim ki "silah almayı  kabul ederseniz sorunlarımız 
daha çok büyür, bu iş  bizim işimiz değil, ellerinin di-
kenini bizim ellerimizle çı karmaya çalışıyorlar". 

Toplantı ya gittik. Toplantı da Elazığ  Kolordu 
Komutanı , Vali Kenan Güven, 7 ilçe Kaymdkamı  
ve köy muhtarları  vardık. Sı kıyönetim Komutanı , 
teröristleri vurmak ve con güvenliğimizi nası l sağ-
lamamız gerektiği, silahları  nası l kullanacağımız 
ve köy koruculuğu hakk ında ne kadar para ala-
cağımız konusunda epeyce atıp-tuttu. Arkasın-
dan Vali Kenan Güven söz aldı. Her köyde ne ka-
dar kişi Olduğunu tespit etmek için, muhtariarı n lis-
tesini hazı rlayıp isim getirmemizi emretti. 0 sı ra 
ben söz istedim. Dedim ki; "Komutan bey, biz si-
lah almayız, hiç bir köylünün silah almaya niyeti 
yoktur" dedim. Diğer muhtarlara döndü, siz ne di-
yorsunuz. Muhtarlar hep birlikte, "Halil ağa doğru 
söylüyor, bizim niyetimiz yok" dediler. 0 arada Ke-
nan Güven, "bunlar hep senin başının altından 
çıkı yor, elabaşı  sensin, teröristlere yardım ediyor-
sun, cami istemiyorsun, kurban kesmiyorsun, bun-
lar senin suçunu ağırlaştırı yor. Burnundan fitil fitil 
getireceğim" dedi. "Yarından tezi yok, mühürleri 
götür Elazığ  Sı k ı yönetim Komutanı na teslim et" 
dedi. Ben de götürüp Elazığ  'da teslim ederken bir 
hafta gözaltı na aldı lar ve işkence ettiler. Bırak ı n-
ca da "sağ  kurtulacağını  zannetme" diyerekteh-
dit ettiler. Köyüme döndüm. Evimi yükledim, bu-
ralara geldim. 1995'te köylerimiz yakıldı , insanları -
mız öldürüldü, göçler başladı. Geri dönüş  de yok, 
yiyecek de verilmiyor. Merakımdan öleceğim, bu 
benim son sürgün ve son mülteciliğim. Gurbette 
ölmenin acısı  içindeyim. 

Halil GÜNDOĞDU 

" Halil amca bu röportajdan kasa bir süre sonra öldü. 



MUNZUR 

Diren 
bu dağlarda 
kapatma yüzünü 
sinme karanl ı klara 

bak etim Munzur'un kayalar ı nda 
etim, eyy anamı n oğlu 

Yürüyorlar üzerinde yol sanı p 
durmadan 
usanmadan 

Diren 
bu dağlarda 
huzur yok 
mutlulukyok 
Ağgiı tyok 

Yok dağları n mar sünbülü yok 
Yok Munzur'un süt beyaz kan yok 
Haram sana 
eyy anamı n oğlu 
kirli karı  beyyaılatmadan 
kanlı  çizmeleri sürmeden 
sere sere gölgede yatmak 

Diren 
bu dağlarda 

sert adi mlarla 
görsün akbabalar seni 
görsün eyy anamın oğlu 
Uyuma sere serpe 

Haykı rvarücünle 
haykı r da dguysun 
duysun da açsrn 
mar menekşeler, sünbüller 
Doğsun güneş  
Doğsun da gülsün Munzur 

Hakkı  Sığırc ı  

GÜNEŞ  YONTAN ÇOCUKLARIN İ  
Hakan UI'VyIL 

y
az da bitti. Güneş  ş imdi kendini naza çekme 
mevsimindedir. Bize ait coğrafyanı n ı sınmış  
toprakları  üzerinde umudun buz renkli kili-

cı yla kar günleri nin fı rtcnaları na haz ırlanı yoruz. Yeni 
mevsimin soğuk gün ieri yazdan kalma sahte renkleri 
bir bir gerçeğine dönüştürecek. Yaz esmerl iğinin ya-
lanı  altı ndan, geleceğin saf ve temiz renkleri fışkı ra-
cak. İnancı nı  yitirmemeye yemin etmiş  güneş  yontu-
cular ı, cüretkar sevda sözlerini sabir ve dirençle 
yontmaya çabalayacaklar. Kışa taşınan umut, Mun-
zur kadartemiz, Dersim kadar namusludur. 

Hayatı , fı rtınal ı  günlere taşima uğraşındaki ço-
cuklar, geçmişin bereketli günlerini yeni mevsimin 
beyaz yorganı  alt inda büyütmenin heyecan ı  içinde-
dirler. Yüreklerindeki yangı nı n gözlerinden süzülen 
işiği , karanliklar ülkesindeki çoskulu günleri muştu-
lamak için harlanmaktadı r. Öierek ölümsüzleşme-
nin akı llara durgunluk veren serüvenini yazmakta-
dı rlar güneş  yontucularr. Yanarak aydı nlatmanı n o 
muhteşem senfonisini notalamaktadı  rlar. Gecelerin 
keder gibi çöktüğü kentleri buz tutmuş  kirpikleri ile 
izlemektedirler. 

Yaz da bitti. Beyaz gelinliğini kuşanacak olan 
Dersim, düğün halayını n en başındaki b ı çkı n bakışlı  
delikanl ı ların sevdasrndan kendini alamayacak. 
Nazl ı  sabahları n uyku mahmurluğundan s ı yrı l ı p gü-
neş  yontucularrnı n güçlü kollar ı na b ı rakacak kendi-
ni Dersim. Hayat, ille de aşk ile, ille de kavga ile gü-
zelleşeçek. Dünden kalan, bütün hüzünleri dağı ta-
cak olan özğürlüğe uzanan o uıun yoldaki ilk adım-
dı r. 0 ilk adı mdı r ki, heyecanı  doruklara taşıyan vaz-
geçilmez ve ertelenmez zorunluluk felsefesinin kav-
ranmasıdı r. 

Güneş  yontan çocuklar biziz. Yerkürenin bütün 
coğrafyaları nda çokça gözyaşı  döken bizleriz güneş  
yontucuları . Çalı nmış  ve esir alı nmış  günlerin sahibi 
olan bizieriz güneş  yontucularr. Modern ıamanları  n 
özğürlüğe hasret hayat yaratı c ı larryı z. Kaçirilmiş  sa-
bahları mı z ı, parçalanmış  akşamları mı z ı  yeniden 
bulmanı n ve yeniden birleştirmenin tutkusundayız. 

Güneşin bize doğduğuna inanmakla başlaya-
cak her şey. Uzaktaki aydı nlrkları  parça parça yon-
tarak yerküreye taşımakla ışryacak gerçek. Özğür-
lük, gelecek üzerine umutları  beslemekle büyüye-
cek. İ çimizdeki özlemleri seslendirdikçe, sabahları n  

sahipsiz olmadığını  ğöreceğiz. Karda yank ı lanan 
türkü lere kulak kabart ı n. Gözlerinizi beyazlı klar ül-
kesinin üzerinde gezinen ateş  izlerine çevirin. Dün-
yanı n üzerinde gezinmek değil, Dünyayı  ellerimiz-
de taşıma mevsimindeyiz. İnada inat güneş  yon-
tarak. 
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ŞİİRDE DERSİM DERSIM'DE ŞIIR 
Özgün E. BULUT 

entleri anlatan şiirlerin genel yapısı  ince-Ij lendiğinde,temelde şu gerçeklikle karşı la-
ı lacaktır. llrününü ortaya koyan şairin, 

dünya görüşüne göre biçimlenir kent. Bu şiirler-
de, kentin coğraflkyapısınave kültürel mirasına 
göre bir tavır takını larak; kent yayüceltilir, yaye-

ya zevksel bir mekanla bütiinleştirilir ya da 
toplumsal bir patlamanın kalbi olarak görülür. 
Bu anlamda Dersim'e bakıldığında, Dersim'le il-
gili şiirlerde söyledimiz anlamda ne bir yücelt-
me, ne bir yerme ne de hedonik bir altyapı  var-
dı r. Dersim'le ilgili şiirlerin alt yapısı  ve özneleri, 
kaynağını  "otuzyedi" ile "otuzsekiz"in trajik so-
nuçlarından alı rlar. Bu trajik sonuça göre oluşur 
şiirler. Yani Dersim'in coğralîk yapı sı , kültürel 
kalı tları , dağları, taşları , yeşillikleri,nehirleri, de-
releri hep "otuzyedi" ve "otuzsekiz" trajedislyle 
bütünleşerek yerleşir şiirlere. 

Genel anlamda düşünüldüğünde,sonuçlari 
itibariyle Dersim'le aynı  kaderi paylaşan bir çok 
bölge mevcuttur. Örneğin Zilan, Ağrı, Koçgiri 
gibi. Buralarda da yaşanan bir takım acı  olay-
lar,bunun sonucunda gelen kıyımlar ve sürgün 
vardır. Ancak buralarda yaşanan gerçekler, şiir-
ler için yüzeysel bir malzemedir sadece ve deği-
nilip geçilmiştir. 

Peki Dersim' şiirlere taşıyan ve şiirlerde de-
taylandıran, çoğaltan ası l etken nedir? Bize göre 
Dersim'in uzun bir zaman dilimi içerisinde dışa- 
rıya 	kapalı 	olan 	kapı ları , 	insanla- 
r arasındaki bütünleşme ve kenetlenmeyi yo-
ğunlaştırmıştır. Köylerin birbirleriyle olan ilişki-
leri sıcaktır, canlı dır. Ayrıca alevilikten gelen 
farklı  bir dinsel altyapı  vardır. Dedelerin, pirlerin, 
rehperlerin köy köygezip, kardeşçe bir bağ  kur-
maları, insanların ortak hareket ve dayanışmala-
rında oldukça etkendir.İşte bu özellikler; Dersim 
• hareketinin genişliği, süresi ve sonuçları  hakkın-
da yeterli ipuçlarını  vermektedir. Bu ipuçları , 
canlı  tanıklarla bütünleşerek,şiirsel altyapının 
malzemelerini oluştururlar. 

Ayrıca yukardaki etkenlere şunu da ekle-
mek mümkün. Hiroşima ve Nagazaki'nin sanat-
sal yönden anlamı  neyse Dersim'in de odur. Gu-
ernica'nın sanatsal detayı  neyse Dersim'in de  

odur.Bu kentler/ bölgeler sonuçlanyla düşünül-
düğünde bir bitimi anlatmaktadırlar aynı  za-
manda. Nasıl ki Hiroşima ve Nagazaki'yle bir sa-
vaş  noktalanmışsa, Guernica'yla İspanya sus-
muşsa,Dersim'le de uzun bir sessizlik çökmüş-
tür coğrafyaya_ Yalnı zcagözlerve onun altındaki 
anlam konuşmuştur. 0 halde konuşturalım şiiri. 

Lorca olsaydı, bilirdi Dersim'in bir adının 
Guernica olduğunu! Belki bunu Picasso bile far-
ketmemişti! Şimdi Couldwell olsaydi, bilirdi 
Dersim'de bir İspanya olduğunu! 

Peki ya, nasıl anlatacaksınız, ANNA BAR-
BARA KİSTLER'in kod adının KİNEM olduğunu! 

Derler ki, O Anka kuşudur,bir daha geri gel-
meyecek. Belki bu yüzden, Munzur'da her şafa-
ğın ardında bir pepuq kuşu söylenir. `'i  

Dersim'le ilgili şiirlerin diğer kentlerle karşi-
laştırmasını  yaparsak, Dersim'in adeta İstan-
bul'la yarıştığını  görürüz. Hatta günümüz şair-
lerinin şiirlerinde, İstanbul'labaşabaş  bir çizgi iz-
ler Dersim. Şiirlerin çokluğu yanında, isimsel bir 
benzerlikte vardır bu iki yer arasında. Nazım, 
"Bir Şehir Rehberi" isimli şiirinde şöyle anlatır Is-
tanbul'u... 

Bu şehrin 

basılı r hep aynı  şekilde 

coğrafya kitaplarında resmi 

Dört çeşit yazı  lı r fakat 

bu resmin altı na ismi 

Konstantiniyye Konstantinipol 

Dersaadet İstanbul 

"Dersim" isimli şiirine ise küçük bir açıkla-
mayla girer Kemal Burkay. "Tunceli, toprağı  kır-
mızıya, sarıya, mora çalan, yamaçları  meşe 
ağaçlarıyla kaplı , iri yalçın dağlarla çevrelenmiş, 
içinde Munzur ve Harçık adında iki ırmak birle-
şen, altıbin nüfuslu, üç isimli bir kasabadir. Ma-
meki,Kalan, Tunceli. Yani Mameki'den kalan 
Tunceli... Halkı  sakındir. 'Kirve, hısım, aşiret ço-
cukları 'dır. içinde iki büyükkışlavardır, "38"den 
kalma. İl oluşu daha sonraki bir tarihe rastlar. 
Tunceli bölgesinin eski adı  "Dersim"dir.' 



DEWRES 

Hay be, helal bê, zerre' xo de zelal bê, 
Axwe ser Bond bore, hay ra nêjdi bê, 
Ciironu alum de haşt u delal be, 
R ocune des u dı  imam de hes kes de haşt bê 

Kcwraine gırana, goni pişkia pês ser, 
Sona ser, lew şemıke ra ne, hên so ser, 
Mısaibine bıraina, mesıkıne yi zerre, 
Herme ra lew ke, bite cımunê xu ser 

Qerxa de mewe, verg de mevırczne ra, 
Cımê tu çi de mebo, has ke mordcmine ra, 
Mordem ke merd tune kuras tey beno, 
Tae reseno asnıen, tae adır de veseno 

Nasiat bo mı  ra, tawai medecıne, 
Dundıle raştê tu yena, axwa zemzeme pıro ke, 
Venga hag de, venga roc de, venga dar 'u kemer de, 
Dina rake bar kerda şia, axirete rehet bike. 

Roştê hagî ama diva, 
Alemê diva têde bi surela, 
Qurbon kerd pêrune rê kerd yıla, 
Wurce Muzır Babai ser şime 

Van qulê diva pêro rind bo, 
Govend u cem de tewt kuyo, 
Roca cem ale alum de, 
Qırxleru ser şiero 

Cem u cemat nudo, 
Qıc u pil wa' u hırao, 
Cennet cehenem na dina de ro, 
Wurce Muzır Babai şer şime 

Kam ke aslê xu nas nêkeno, 
Roştê diva ra dür maneno, 
Hardê xu şao, hewrê xu puko, 
Qırxleru ser şiero 

Qul u ccmat têlewe amo, 
Kuto tewt cem gire dano, 
Venga Pir Sultan Xızır dano, 
Wurce Muzır Babai ser şime 

Van derdu bela dür şiero, 
Zerrê mordemî je axwe zelal bo, 
Her kes jubin de haşt u delal bo, 
Qırxleru ser şiero 

Kemal A stare 
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Yeniden başa dönersek; şiirlerde yer alan 
kentlerin eski cami avluları , tarihi yapı ları, çeş-
meleri, mehtaplı  geceleri, meyhaneleri, yosma-
lan vardır. Bu özellikler şiirler için zengin bir fon 
oluştururlar . Ahmet Hamdi Tanpınar "Bursa'da 
Zaman" şiirinde vurguladımı z özelliklerle do-
natmıştır şiirini. M. Niyazi Akıncıoğlu'nun "Edir-
ne"şiirinde; mehtaplı  geceleri,dal dal söğütleri, 
köprüleri vardır Edirne'nin. Limit Yaşar'da ise 
Boğaziçinden başlayıp, Beyoğlu'na uzanan bir 
İstanbul vardı r. Yine Orhan Veli'de biraz daha 
genişler İstanbul. Kapalıçarşı, Galata Köprüsü, 
Balık pazarını  içerisine alır. Dersim'e bakı ldığın-
da ise ne cami avlusu, ne bir medrese, ne sevgi-
linin başını  döndüren sı rma saçlı  kızlar ne de ta-
rihi köprüler vardır. Burada barbarlıkla içeçe 
geçmiş  uygarlığın kalıntı ları, burada hüzün, bu-
rada vahşete düğünlenmiş  ölüm vardir. Şiir ise 
bunların içerisinde çıkmaktadır. 

En yoksul sürgün yıllarım Pülümür'de geçti. 
Ne bir kaside anlatabilir bunu, ne birgazel. 
Pülümür'de görmedim bir tek güzel 
Kurumuş  gitmişti hepsi açlıktan. 
Ne yüzleri pembe şeftali rengi 
Ne saçları  sı rma gibi tel tel. 
Ne çay boyunda bir peri görürsün 
Nede bir maral çı kar ağaç] ı  ktan (3)  

Şiir, ağıtlara taşınan çocukların bedenlerin-
de, annelerin fistanına düşen başların ardında 
çıkmaktadır... 

kırmı zı  benekli alabalı kların 
parıltısıyla akışan Munzur ağıtını  söyledi 
sızısı  al köpüğe vuran 
ulaşmasın diye ağlamaları  
dağ  taş  müfrezelere 
taze taze gelinler 
gözyaşlarını  göletinde boğdular 
titreyen elleriyle bebelerini 
hala ali boğaz'da kutu dere'sinde 
uyuyan yankı larda iniltilerif4  

(1) Gitmek Bir Uzun Öykü, Emir Ali Yağan,Piya Kitaphği, 2995 
(2) Dersim,Keinal Burkay, Toplum Yay. 1975 

(3) Sürgün Şi.irieri,Hasan izzettin Dinamo,MayYay.1975 
(4) Yanardağ  Sıeuğindu,Aydin Öztürk, Ekin Yay.1991 



ARTIK ŞİİRLER ANLATMASIN DERSİM'İ  
A. Can AKYOL- 

" Birer hazin iç çekiştir bütün soluklar 
Ayrılıklar böyle mi başlar 
Uzayıp gittikçe ben kıvnminda yolların 
Göç olur Dersim 
Vatansız kalır çocuklar" r" 
Yüzlerimizi insana döndürüp, yüreklerimizi yeni ses-

lerle, çoşkularla, umutlarla dolduracağımız günler değil bu 
günler. Çünkü; bir yanımda postalının altında "kur-
ban"ınin kanlı  başıyla "şanlı" üniformalinin fotoğrafı , bir 
yanımda sanki kana inatmış  gibi mermerlere dökülen içki 
damlaları, bir yanımda demokrasi ve barış  nidaları, bir ya-
nimda özğürlük ve insan hakları  sevdalıları... Değil bu 
günler, güzel günler değil. Yine de sınırsızdır insanın düşü-
nölçümü. Ama her şeye rağmen, duyarliliğin üstüne iç bur-
kulmasından sesler eklemeyi de geçiktiremiyor insan; 
duygusallığımn daha bir ölçümsüz oluşunu da, daha bir be-
ter, daha bir vurgun oluşunu da... 

Günlerdir haber bültenlerine kulak verip, yıllar önce-
sine, çocukluğuma akıyorum düşgücümde; yer, gök, ışık, 
su, dağ, ova, orman_.. ama birdenbire tarihi örselenmiş, res-
mi korkuların ürküttüğü insan suretleri. Birdenbire oyna-
dığı  oyunu silah sesleriyle kesmeye hazır çocuk erçelliği. 
Birdenbire vatansız kalışim. Birdenbire İstanbul'da ben!._ 

"Son dönemde `lunceli'nin bazı  ilçelerindeki köyler 
tamamen, bazı ların da ise yüzde elli oranında boşalmalar 
tesbit edildi..." Haberler bu benzeri . Demek ki hala göç 
oluyor Dersim ve hala vatansız kalıyor çocuklar... Peki 
bundan böyle şahikalar kimleri kuçaklar oralarda? Kimle-
rin ayak izleri daha çok şiirşel durur böğtirtlen dolu yamaç-
larda, kimlerin? 

"Zap taşar Dersim koyakiarından 
sesleri kadife uçları  mermi 
ve günahına emanet edilmiş  çocukların 
adağıdır mermi çekirdekleri"{Zı  
Dersim'in kaderi kuşkusuz Gülvatan'dan ayn değil. 

Ama peki, Dersim'in özeli ne? Ve ya Dersim'i özel kılan, 
insanının da toprağına benzemesi mi? Galibasız bu böyle. 
Çünkü, 

 
yıllar yı lı  işgaller sürüldü Dersim' in üstüne, "Yurt 

bağrında bir ada, asiler yurdu olmaz" diye. 1937-38 ilk de-
ğildi. Osmanli 19 yy.da ekonomik olarak açmazi ara düştü-
ğünde başına bela etmeyi belki ilk kez göze aldı  Dersim'i. 
Yani daha öncesinden onbir kez daha kandan medet umdu. 
Ve göç denen burukluk Dersimli' nin yaşam serüveninden 
ayrı  durmadt. 1987'de yaşadi Dersimli tekrar göçü. Ne ka-
dar sürer bilinmez ama, o günden sonra hep yaşayacaktı  bu 
"kader"i Dersimli'nin acılar yorgunu yüreği; arna o, yine 
de hep mağrur oldu. Mağrurluğu kibirden değildi, sadece 
onurdu namus bildiği. Hepsi bu. 

"Çocukların dudaklarında acı  bir yangın 
Ellerinde oyuncak diye boş  mermi ler 
Fırat'ın kollarina uzanmış  da Munzur 
Kızılırmak diye türküler söyler" ) 
Değil miydi o, özel kanun yapan katiplerin ihtisas sa- 

hası? Değil miydi o, "il vilayet kanunları" ? Değil miydi o 
"Dersim uzmanı" Alpdullah Alpdoğan?. Ve 70 bin can... 
veLaç deresi...vghırçinlığıyla kızıl kan akan Munzur... 

"silinir kış  cemre düşer toprağına 
nergis açar, yaz olursun ülkem 
izler bırak dağlara hükümran 
ben ki döneceğim bir zaman 
kül döner ateşine" (4) 
Durup dururken değil, belki de bundandır hep karan-

lık kelimeler yapışıyor kalemlerimize, hep olumsuzluklan 
dillendiriyor yüreklerimiz. Bilmiyorum ama, olumsuzluk-
lar yana- çırpına ulaşırlar mı  olumluluklara? Bunun hep 
böyle olması  içimizi de dişımızı  da karartırmı? Gül öpüşlü 
sular oynaşını, yar dudağını , yaprağın yeşil dalnarını  yaz-
mak düşmeyecek mi bizlere? Ama yok, daha, bir süre daha 
sevinçler yerine hüzünler asili duracak yüzlerimize. Çün-
kü "her pepuq kendi dilinde öter en iyi"(5)  Ve insan en iyi 
kendi yarasini tanır. 

Ayni coğrafyada yaşayıp da, sürekli kanayan halklar/ 
uluslar vardır kuşkusuz. Ama benim yaram beni acıtıyor 
daha çok, beni ağlatıyor. "Sevgililer ağlarken de benzeme-
Ii birbirlerine" (fil  diyor şair, ama sevgilim) sözçüğü gün be 
gün uzaklaşıyor sanki bizlere. Çünkü süngü uçlan, ölüm-
ler, şivanlar düşüyor ömürlerimize, kendi ülkemizde göç-
ler düşüyor, kendi ülkemizde mülteci olmak... Artık şiirler 
anlatmasın Dersim'i demek, belki çok iyimser, çak ütopik, 
ama ne kadar gerçekçi ki? İnsanin vücudunda basit bir ağrı  
belirdiğinde bile, el, ihtiyattan uzak buluyor ağnyan yeri. 
Ve birde "Acı  nedir ki kabuk bağlayınca unutulan yara" <' 
demeyi öğreniyor insan. 

Şimdi, dün olduğu gibi bugünde eski bir öykü kadar 
uzak duruyor "insan" yüreğine Dersim. 

"Bir uçtan bir uca Dersim hırçin ve güzel 
Dersim eski öykü, Dersim o benim şövalye ülkem""' 
Bir halkın acılarını  anlatan, en çok o halkın ağıtları , 

türküleri... değil midir? Ve ille de şiirleri değilmi? Acıları  
söyleyen şiirlerin söylenmemesini istemek neyi değiştirir 
ki şimdi? Belki de şiirleri en çok hüzünler besler. Ama ağ-
rıl ar bir gün diner diye, yine de söyleniyor şiirler. Yine de: 

"Şimdi orda 
Doğduğum toprakların doğusunda 
Dersim'ce asi güneşler ışımakta 
Bir sen yoksun diye ırmak ırmak 
Munzur'ca kanamayi öğrendim 
Bir ben 
Kural bilmez çocukluğumla 

Yine de bir başka umut ki 
Yüzüm dağlara döner 

dağlara 
dağlara" 

1-A.C. Akyol (Şafağı  Kirletilmerniş  Ufuklar) 
2- Murathan Mungan (Sahtiyan) 
3- Adnan Yücel (Acıya Kurşun İşlemez) 
4- Mehmet Çetin (Rüzğar ve Gül İklimi) 
5- Dersim Özdeyişi(Özgün E. Bulut'urı  şiirinden) 
6- Özgün E. Bulut (Aşkin Gayn Resmi Tarihi) 
7- Aydın Öztürk (Ağıtlara Yazıldı  Zaman) 
8- Kemal Burkay (Dersim) 
9- A.C. Akyol (Hüzündür Aşk) 
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ADETOTOREDERSİ M II 
Canal TAŞ  . 

DIXAZKAN İ  NÊ 
Ma dolıma raver i dıxazkanı  nê nusker dı . 

Rakotê na cinıkê dı  toranê ma ser o vınêtimê_ Na 
rey i ki doman ki çetın ama se kenê ae dı  sêkim. 

Dêsim dı  cinik kı  pê mend vane: Doman vê- 
rê moa xo dı  çar asmo nêm merdı  o, çar asma 
nêm ik wes o. Wax to kı  çar asmo nêm bi tamam 
löwi no. Hên inam löya kenê kı  doman kı  Iowa 
qarsi ê mae di kam kı  vmet, doman hat ê i keş  i ra 
sono. Taê çini a waxtê löynaise doman dı  znexsus 
sonê qarşi ê camordan ê xırta di vınde nê. Vane: 
"E kı  laık bi ze i fılan keş  bagıl bo, ze i sewkan bo, 
ze i cigerli bo, mêrdı  bo kı  mesto- birro çüye xo 
her-keş  serro bo". Mae kı  sırê dı  cani nê dı  xas i 
word deste xo kı  na kot ê can ê xora, caê doman dı  
iekı  vecino. Waxt ê rakotenı  dı  newazanê kı  kes 
pê heşo. Vane: "Di hirê cipi beşê. Key kı  zaf mılet 
heşa pe kı, çinıkı  kota buria ver, hende peheşaina 
i kesa, hendı  herêy xelêşina". 

Doman kı  kot herey, decê maê ki zaf bî cinie 
dormey xeber ı  danê wıstöwriê. Vanê: "Be veyva 
to daman i çetın ana. A waxt tı  vıstöwriê ser ê xo 
sêmıga çebêr ra dana ra, \Tana: "Çenam, havala 
nê to peroinı  bar ê xo barkerd şi, to cıra vışa. Qe- 
ret kı  to ki so cı  resı." Vıstöwriê cêrena cı, cina re 
Yana: "Non biarê, ser ê nâê ser o des o-dı  letei ke- 
rê bêrcim kelpe ver ê ceberi na eswetegı  raxêle- 
şo." "' Cini vatena vıstowri ê kenê nan anê kenê 
des o dı  parçei dane cı. Vıstöwri ê sona leçeganê 
veyva xo cena erzena xo ser non bena erzena ku- 
tik. Geganik cipi di kemera anê ser ê dı  can ê dı  
danê jubin ro kı  doman i röy biaro. 2̀' Urcara tepa 
doman êno. Xora kı  onca nê ama hen itiqat kenê 
kı  vane: "Röybo herey bo, safaq ê sodır dı  doman 
eno riy ê na dina. Çı  kı  ser ê na herd ê döwreş  dı  
cıqa malugat kı  esto lelera beno tera, terturê ya- 
bani, sono neçariê, mılet sono kar gur ê xo, dina 
bena roşt, a sırê dı  mutqal doman ik eno riye di- 
na. 

WEİKERDEN Â DOMAN A 
Doman kı  ama rie dina hirê roc i vêsan ver- 

dane. vane: "Bumuso vesanie kı  mesto bir ro da- 
miş  to."' Sanci ê doman kı  zaf bi maê re vane:  

"destê xo doman ser ni suji ê i/aê bonco to", maê 
dest nana domani ser suji oncino aê, nare ki a mi-
lqdana. Qum ê vere der a anê kenê germ axmê 
ser ê pac a kênê damanî pîşênê. Di hîrê roc pinê 
key kı  nak kı  gına waro, hurend a naki ra qon kı  
ame ê, paç vesnê nê balboa paç i nanê ser On i 
hegıle kenê. Hata kı  çewreş  ê xo nê neveca nê ve-
ze ne teber. Camördara kes nınga xo i çei ne fino. 
Worth' döwê dı  domanê çöwreş  jura zed' kı  bi, 
mao pie ni doman a xo jubin ra seveknanê. Kes 
xo nê asnêno jubin. Vane: "Xora kı  xafıl dı  rastê 
jubin bi çöwres ê ni doman a kono pêser, doman 
benê çevsız, bene tulegın, arira waxto kı  rastê ju- 
bın bi, mae bo pi bo çiyê dı  jubin buvurne." Me- 
sela; pî ya wışıra deş, ya adır ge, ya lüle xo buvur-
ne, maê xo dısmala dı  deşt bo, leçege ser e xo be 
buvurnê ki ni qusura ra dün bımane. 

Endi na çe ê dı  dergus ı  esta. Dergusê dı  laik 
bi vane: "pıt" cênek ı  biyê vane: "pıt". Dergus ê 
zerê cei dı  zaf wairê gedır qimet a. Çıkê ware cei 
a/o keno kewi. Laik hatê sınsıl ê derg kerdê ne re 
caê xo xelê berco. Hirê roc kı  bi tamam awıkı  ke-
nê maê ro sit ê xo eno, maê domani lawnê na. 

Mulxıtê jü gei, "Kalık, Pirıkê, Lac, weyvi, torn. 



MEBERVE PITÊ MI MEBER VE ! * 

Dûri ra dûrî vengê tifango yeno 
Pitê mi nêwes o cizik nêceno 
Meberve pite mi meberve 
Dismen bervîsê to hesneno 

Dar u kemer dezîya mi ver vêseno 
Qulva tarîye de qe sodir nêbeno 
Meberve pitê mî meberve 
Dismen bervîsê to hesneno! 

Ax lemînê bîye bîye 
Pite min e çewreşî rê bîye 
Zalimî pile ma qirkerdê 
Qize ma fist lona tarîye 

Va jî va jî eve hêşîriye vaj î 
Na tan de çîna çileka gajî 
Veng ro pitê mi birrîyo 
Olî îne rê ki meverdo jûye ajî 

Ârêker: Hawar Tornêcengî 

*Lawîkê Dêrsîmî/Şîwarê Çêriya 
Merdanê Çengê Dewlete 
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Maê. 

Xora site maê kı  One bi dormê dı  cinika dı  binê 
vênênê a Iawnê na naê rê vane: "sıtı  maê". Do-
mane ki mao pi baxsê bi jü maê ra sit lit wau bıra 
hasav benê. Waxtê zevezê azeva kı  ama ma a ra 
pers kênê. Vane: "Doman ki nê dı  sıma sit ê xo da.  
ni hurdmêna?" . Danoxina ma a na sırê dı  zaf mu-
him a. Çıkê ni jubin re nê kune. Xora kı  ju maê ra 
sıt lito xer guna kona vılê ma a. 

JÜ ÎO KI D OMANÊ XO NÊ BENÊ 

Cini kı  kê pê mend', vendanê pir. Pir mao pi 
bê xıroz ê a cêno sono kok ê şılan ê. Xıroji ser ı  bır- 
neno, şılanê ra stvıkê cıra keno, gona xıroj keno 
sıvıkê ra. Sıvıkê namneno keno gılor, mavu pi 
werte a sıvıkero hirê rey veceno, duwa keno, ce- 
renê ra enê çe. Xıroji pir beno çe. Sivik ê mêrdi be 
cinia cenê, awuk ê nanê ser kenê wertê awukê, 
hirê hest her roca çarsêmi ê kenê xoro. Sivıkê ke-
n8 werte paçe dı  paki caedı  kene herd. 

Doman kı  laik bi hawt seri por cıra nekenê. 
Sêra hawtinê di gırbanê kenê, vendanê pirê 
meqes a di.iwa keno por cırakenê. 

Doman kı  ama riê dina, mao pi are kınca qê 
nê cêno. Dijdia kıncanê domana tirê nê anê danê 
pıra. Ya ki ma vu pira ber tae kes ê bin cirê kınca 
hêrnenê. 

Doman kı  ama rie diva. Sekênê ela laik bi, 
hurendira nê daranê wı, saca non i anê nanê ser,  

keykı  berba dijdia gosê doman ra ebı  megesa 
civê cıra kenê, kenê wertê noni dijdia danê maê. 
Maê ki quit kerd, vane: "Ma gose laik da to". 

Serba nezêr i zern ê porê laik ra dar dê kenê. 

*Doman kî amê rîyê dîna e kî laik bî nanê dî 
des rue tane xo ser daranê wî pi ceber dî kono 
zerî, owe kî laik gureto vano: "To gîrana ya lac ê 
to gîrano?" Pî vano:" Lacem gîrano". Na torî hîrê 
rey vane', laik kenê d erguse. 

(1) Dersîm'de jû eki kot tengî logme dormê xode danê 
kutîk ke bîvero a tengêra ra xelêşo. 
(2) Jûekî kat tengî vane: "Sebîçe nericaî Kemergîlaşa ra sebî". 
(3) Hen asêno ki, mîletê Dersim verdi zaf vesanî ê dîya. 
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DERSIM 

OKUR MLKTUPLARI 

Sevgili Dersimliler, 
Biz kimiz, Türk müyüz, Kürt müyüz, Arap miyiz 

kimiz, biz kimiz? Bir k ı s ı m arkadaşlar ı mız "biz Kürt 
değil aleviyiz", diyor. Bir kı s ı m arkadaşlar ı mı z da 
"biz alevi değil materyalistiz" diyor.Şimdi burada 
hangimiz doğruyu söylüyor. Her ikisi de yanı lı yor; 
birincisi, Kürtlerin tarihini de, aleviliği de bilmiyor. 
Diğeri ise materyal izmi bilse de aleviliğin ne olduğu-
nu bilmiyor. Ve birincisi daha dün dedesinin dara dü-
şerken "Ax Kırmancıye" dediğini neden gözardı  edi-
yor. Sevgili arkadaşlar, alevilik yirminci yüzyı l dede-
lerinin sünnilikten ödünç alarak ve şekil değiştirerek 
halka öğrettikleri tapı nma ve dedeye tapma değildir. 
Bu gün Hallacı  Mansur, Fazullah Hurufi, Seyyit İma-
dettin Nesimi gibi bilgelerin öğretisini tozlanmış  raf-
lar ı n içinden ç ı kar ı p halka anlatarnazsak hiç bir za-
man aleviliğin ne olduğunu öğrenemeyiz. Alevilik 
akl ı  inança hı rpalamak değildir. Alevilik halkı  dar bir 
çerçeveye hapsetmek değildir. Alevi Iikgünümüz de-
delerinin birdilenci gibi hakullab toplaması  hiç de-
ğildir. Bugün hala dedelerinin hatta babaları nı n bile 
kerametgösterdiklerini anlatan zavall ı larvar. Alevi-
lik, bilimin ve bilimsel deneylerin çürüttüğü her dü-
şünçeye karşıdı r. Dedenin kerametine, dedenin oku-
yup üflemesine inanan hiç bir zaman alevi olamaz. 
Metafizik aydı nlanma zeminini terk eden, emeğin 
karşı  kanal ı nda egemen güce katk ı  veren hiç bir za-
man alevi olamaz. 

Alevinin inancı  varl ı kt ı r. Alevinin inancı  emek-
tir. Alevinin inancı  zulme, sömürüye karşı  koymakt ı r. 
Alevinin inanc ı  adil paylaşımdan yana olmaktı r. 
Kendi kişişel ç ı kar ı nı  toplumun çı karı nı n üzerinde 
tutan hiç bir zaman alevi olamaz. Alevilik sadece 
Al i'yi sevmek değildir. Alevilik evrende bulunan bü-
tün canl ı  ve cans ı z varlı klara saygı  ve sevgi göster-
mektir. Bugün bir alevi dedesinin oğlu olarak görüş-
lerim, bir insan, insan oluşu ile Kürt olsa ne olacak, 
Türk olsa ne olacak. Bir köylü , bir işçi, bir memur 
yoksulluk içi nde yüzüyorsa, egemen güçler devletin 
kasasindan trilyonlar götürürken, onlar ı n mutfak 
masrafı nı  bile karşı lamayan ücreti çok görülüyor. 
Adalet bunun neresinde. 

Değerli Dersimli arkadaş, bugün görevin ezilen-
den yana olmaktı r, gücünün yettiği oranda mücade-
lene devam et. Yerin, aydı nın, demokratı n ve dev-
rimcinin yanı nda olmalıdır. Kavgan, ölüm makinele-
rinin imalatı nı  ve satışını  yapanlarlaolmalıdı r. 

Dersimli Hayri Dede 

ZAZALAR JAPONMUŞ! 
Kürt rönesansÇıları  son beş  yılda ürettikleri dil ve tarih 

teorileriyle, rehberleri Türk milliyetçilerine rahmet okutu-
yorlar. 

Bundan yirmi yıl önce geleceği konuşurken, dil soru-
nu üzerine laf olsun diye çekişirdik. Sonuçta Zazacanın ye-
tersiz bir dil olduğuna bizde ikna olur, Kiirtçenin üstünlüğü-
ne kabul eder, Kürtçe öğrenmeye çalişirdık. Ama yine de 
hazmedemezdik. Bu durum bizde komplekse sebep olmuş-
tu. Zamanla Zazacanın kendi başına bir dil, Zazaların kendi 
başına bir toplum olduğu gerçeği görüldü. Kürt milliyetçi-
leri Zazayım diyeni hemen kontra ilan ettiler. Ve Zazalarm 
Kürt olduğunu kanıtlamak için kart-kurt= Kürt teorilerine 
rahmet okutacak teorilerüydurdular. En ilginci şudur. "Med 
imparatorluğunda halkın dili Kürtçe idi, sarayda Zazacako-
nuşulurdu. Kürtçe ile Zazacanın arasındaki farkın sebebi 
budur, Zazaca saraylılann dili olduğu için daha kibardir. 
Fark budur. Yoksa Kürtçe ile Zazaca arasında fark yoktur. 
Bu teoriyi konuşmalarda çok dinledim. Dağ  Türkü teorisine 
karşılık saraylı  Zaza. Nasıl ama? Onöre edici değil mi? İşin 
kötüsü buna inanan Zazalarda az değil. B unu ancak şöyle 
anlamak mümkün. "Zaten Zazaca yetersiz bir dil. Zazalarda 
inatçı  ve aptaldır". Ama bir sürü iyi niyetli Kürdün bu teori-
ye inanmasına ne demeli? Bu arkadaşlar bir an akıl edip de 
niçin sormuyorlar. Med dilinde bilinen kaç sözcük var? Sa-
rayda konuşulan sözcükler hangileri, sokakta konuşulan 
sözcükler hangileridir? Bu sözcüklerin,kaçı  Kürtçe, kaçı  
Zazacadır? Med dilinin sözcüklerini hangi kitabede, hangi 
yazışmada, nerede? Bulan kim? Kazan kim? Hangi arke-
olog, hangi dilci, hangi üniversite Medlerin Kürt olduğunu 
iddia etti? Bir diğer ilginçlik Zend Avestanın Kürtçe oldu-
ğu. Neredeymiş  bu Zend Avesta? Hangi nüshasıymış? Ori-
jinali nerededir. (Orijinal Zend Avestanın dilini dilciler he-
nüz çözemedi.) İlginç değil mi? Aşkolsun. Med dilini, Zend 
Avestanın dilini çözen, Kürtçe olduğunu kanıtlayan Kürt 
rönesansçılanna insanlık çok şey borçludur. 

Yanlış  anlaşılmasın, Zazaların saraylı  Medler dolasıy_ 

lakürt olmadığını  kanı tlamaya çalışmıyorum. Böyle güçlü 
teoriler çürütülemez. Niyetim milliyetçiliğin güzelliğini, 
sevimliliğini açığa çıkarmaktır. 

Dergimizin 1. sayısında, tipik rönesansçı  iddiaları  sa-
yın Faik Bulut'un kaleminden okuduk. Ben Faik Bulut'u 
sosyalist bilirdim. Meğer O'da rönesans cephesindeymiş . 
Gerçi sosyalistlerde bu konularda pek temiz sabıkaya sahip 
değildir ama milliyetçilerden daha temkinli oldukları  bili-
nir. 

Zazacanın Türkçe, Ermenice, Kürtçenin lehçesi; Za-
zalarm, Türk, Ermeni, Kürtlerin bir kolu olduğu veya tartiş-
malannın neyle sonuçlanacağını  biliyorum. Bu memlekette 
Kürtlerin Türk olmadığı  çok tartişildi. Yıllarca mahkeme-
lerde Kürtlerin Türk olmadığı  kanıtlanmaya çaliş ildi. Van-
lan yeri biliyorduk. Zazaların böylesi traji-komik durumla-
ra düşmemesini diliyorum. 

Zazalarm kökenini araştırmaya, tartışmaya evet diyorum. 

Faruk EREN 
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DERSiM ADININ ANLAMI VE YÖNETSEL DURUMU 

D
ersim sözcüğü "DER" (kapı), "SİM" (gümüş) söz- 
cüklerinin yanyana gelmesinden oluşmuştur. Der-
sim sözcüğü "Gümüş  Kapı" anlamına gelir. M.Ö. 6. 

yüzyıldan önce Yunan tarihçi ve coğrafyacılarının Dersim 
yöresine Daranis adi verdikleri ve Anadoluya ilişkin en es-
ki adlarmın başında "DAİAİNİ" geldiği belirtilmektedir. 

DARA. 1. (Darius) döneminde (M.Ö. 521-486) İran'-
da Kızılırınağa kadar Dersim'i de içine alacak alanlarda 
Pers egemenliği kuruldu. M.Ö. 519 yılında Pers Kralı  Dara 
(Dadius) Doğu Anadoluya sefer yapar. Doğu Anadolu ve 
Dersim'i fetheder. Ders im'in o zamanlarda Daranalis adıy-
la anılması  Dara ile ilişkisi olabilir. Çünkü Dara'clan önceki 
devirlerde Dersim'de böyle bir isme rastlanmaz. PTO-
LEMY'nin Dersim'i Daranalis olarak kaydetmesi Dara'-
dan itibarendir. 

Bunun dışında Munzurdağlannı  da içine alan ve geniş  
bir alana özgü olan Daranilas adının yüzyıllarca kulla-
nıldığı  ve Erzincan'a bağlı  Tezcan ilçesini kapsayan alana 
da DERXENA (Derksen) adıyla anı ldığı  Tercan'ın diğer 
adı  olduğu : Strasbon'un COĞRAFYA adlı  eserinde belirtil-
mektedir. Bazı  kaynaklarda Tunceli yöresinin "DARANA-
LİS" bazı  kaynaklarda "DARANİSSE" ve "DARANİ-
LİK" adı  da kullanılmaktadır. 

Tunceli yöresi çeşitli devirlerde çeşitli adlarla anıl-
mıştır. Hititler zamanında Munzur dağlarının güney bölü-
müne" İŞUVA" (İSSUVA), Çemizgezek çevresine ise 
ZUHMA Urartular döneminde TAMİŞKİŞ  adı  ile anı lır. 
Kalan yöresine SOPHEN Urartular döneminde bugünkü 
Tunceli'yi kapsayan bölgeye SUPANİ  adı  ile anılmıştır. 
M.Ö. kullanılan adlardan biri de Mazgirt ve çevresini kap-
sayan bölgeye de "AKKİLİSİNE" olarak bilinmekte. Bu-
günkü Mazgirt'e bağlı  Akkilise köyünün adi da büyük ihti-
malle buradan gelmektedir. 

Tunceli yöre halkı  Roma ve Bizans dönemlerinde de 
yeni yerleşim birimlerinden ve eskiden kalan yer adları  da 
bazı  değişikliklere uğradığı  da görülmüştür. Örneğin Hie-
roplis olarak bilinen Çemizgezek, Bizans İmparatorluğu 
zamanında" TSİMİSCA" olarak değişmiştir. "TÇİMİS-
CA" Hozat'ın eski adi olmasına rağmen, bugünkü Çemiz-
gezek'in esas adıdır. Yine Bizans imparatorluğu zamanın-
da HOZAN (KHOZAN) olarak, Urartular döneminde 
"HUZAN " Konton içinde HAZANİ  olarak geçer. KHO-
ZAN eski devirlerde PALAKHOHORİD ya da PALAHO-
RİD, Çemizgezek (Tschimch gezek), Kızıl Kilise (pakh) 
kizil kilsa, Pertek pere- tek (köprücük), Çarsancak ise 
Tscharsandjak olarak daanı lmış tı r_ 

Dersim adının menşeinde Hazar denizinin güneyin-
deki Deylem bölgesinde yaşantı ları nı  sürdüren Deylemli-
lerin Pers öncesi halklardan olup, Deylemliler 6. yüzyı lda 
Deylemistan adıyla anılan yurtlarını  sürekli olarak Arap, 
Fars ve Türk ordularına karşı  korurlar. Bu direniş  yıllar sü-
resince, batıya göç etmelerine ve 1256 yılındaki Moğol iş-
galine kadar sürer. Moğolların önünde batıya göç eden bir 
kısım Deylemlilerin Dersim 'e yerleştikleri sanılmaktadı r. 

İşte Dersimanlı  aşireticrinin bulunduğu ve aşiretin bu 
bölgeye yerleşmesiyle kendi adını  egemen kı ldığı  sanı lı r. 
Yunan tarihi ve coğrafyacılarının Dersim bölgesine DA- 

RANİS adını  verdikleri gibi Dara'nin BİSİTUN kitabele-
rinde bu havaliye ZUZA tabirinin Dersim yöresinde konu-
şulan kürtçe lehçesine ZAZA sözcüğünden geldiği muhte-
meldir. 

Tunceli çevresi 19. yüzyılın ikinci yarisinda Osmanlı  
İmparatorluğunun resmi yazışmalarında yoğun olarak 
Dersim adıyla anılmaya başlamıştır. 1847 yılında Dersim 
sancağı  Erzurum eyaletine, 1859 yılında Dersim sancağı-
nın Harput eyaletine bağlandığından itibaren Dersim ve 
çevresi haritalarda gösterilmeye başlamıştır. Son yüzyıllar-
da Dersim denilince aşiretlerin toplamı  olarak kabul edilir. 

Tunceli ve çevresi geçmiş  dönemlerde olduğu gibi, 
Osmanlılar zamanında da yer adlan değişikliğine uğramış-
tır. Örneğin Pulur yerine Pülümür, Nazmyie, Akpazan ve 
Ovacık gibi adlar kullanılmıştı r. 

'** 

1867 deki yönetsel bölünümde ise Tunceli ili sınırları  
içindeki Çarsancak (Akpazar ya da Peri) Kuzican (Pülü-
mür), Ovacık ve Mazgirt kazaları, Erzurum vilayetinin Er-
zincan sancağına bağliydi. 

1877 Devlet Salnemesine göre, Kuzican, Ovacık ve 
Mazgirt, Erzurum vilayetinin Erzincan sancağı  içinde yer 
almaktaydı . Çarsancak kazası  ise, Mamuret ül-Aziz vilaye-
tinin merkez sancağına bağliydi_ Osmanli Devlet salname-
sine göre ise Dersim sancağından oluşan bir vilayet olmuş-
tu. 

1892 yılında Devlet salnamesinin kayıtlarından Der-
sim'in yeniden sancak olduğu ve Mamuret ül-Aziz vilaye-
tine bağlandıği anlaşılmaktadır. Bu dönemde Dersim san-
eağı, Hozat merkez kaza, Ovacık (Pulur), Çemizgezek, 
Çarsancak, Mazgirt, Kızılkilise (Nazmiye) ve Pah kazala-
rından oluşmaktaydı. Kuzican kazası  ise, 1892 yılında Er-
zurum vilayetinin Erzincan sancağina bağliydi. Dersim 
sancağı, 1892 deki yönetsel durumunu 1903 e kadar büyük 
ölçüde korudu. Yalnız Pah kazası  nahiye durumuna getiril-
di. 1896 yılında Devlet sahıamesi, Dersim sancağında, Çar-
sancak kazasının toplam iki nahiyesi (Merkez ve Pertek) 
olduğu gibi 1916 ve 1918 yılında da herhangi bir yönetsel 
değişikliğe uğramadı. 

Cumhuriyet döneminde ise bu değişmeler devam et-
miştir. Cumhuriyetten sonra il yapılan Dersim 1923 te ilçe 
yapılarak Elazığ'a bağlandı .1936 yilinda il yapıldı  ve adı  
2884 sayılı  özel kanunla DERSİM adı  TUNCELİ  olarak 
değiştirildi, 	

Ali Kaya 

Kaynakça: 
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. Dr. Hüseyin Dağtekin, Genel Tarih Atters, Hrt. 38 

. Son Teşkilat Mülkiyyede Köylerin Adları sf. 329 

. HamitZübayrKosayPulari-Etnografyave Folklor Ara;uımalansf.5 

. Andreas Allgemeiner, Adreas Handatlas 1906 Leipzg st.,143-144 

. Tarihsel Değişim Sürecinde Tunceli , Bilal Aksoy 
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