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ANKARA'DA 
BASIN AÇIKLAMASI 

Derneğimiz Dersim' den gelen muhtarlarla birlikte Ankarada Başbakanlık önünde 
Dersimde yaşanan sorunları  protesto etmek için basın açıklaması  yaptı . 

12-Ekim-1996 tarihinde yaptığımız basın açıklamasına Ankara, İzmir, İzmit, Mersin 
dernekleriınizde katı ldı . Dersim'de ıı ygulanan gıda ambargosu, köylerin yakılması, 
zoraki göç v.b uygulamaları  dile getirmek kamuoyunu bilgilendinnek hepimizin ortak 
özlemidir. Dersimi insansızlaş tırılmasına seyirci kalamayız ve kalmamalıyız. Biliyoruz 
ki bu bask ı ları n nedeni Dersim'i taınaınen boşaltmaktı r, bitirmektir. Işte bu 
uygulamaların karşısında olmak insanı  bir davranış tır, ve insan olmanın erdemidir. 
K ı sacası  Ülkemizin her hangi bir köşesinde yaşanan. olayla ligi.liysek bugün  -Dersim'in 
yok edilinesinede ilgili olmak zorundayız, yaptı kları mızı  ne çok abartmak nede küçük 
görmek gibi eksikliklere düşmeden uzanan dürüst ellere karşll ı.k vemıek gerekiyor biz bunu 
yapmaya çalışıyoruz. Çünkü kDersim halkının  bugün bu dost ellere Çok ihtiyacı  var. 

Sonuç olarak bölgemizin sorunlarını  içeren dosyaları  belgeleri: 
Başbakanlığa,ınuh.alefet partilerine teslim ettik Çözüm olmayacağını  biliyoruz. Ancak 
rahatta bı rakmayacağız bugün az bir katılımla yaptık yarı n binlerle yapacağız. 

Taaki köylerimize dönene kadar gı da ambargosu, zoraki göç, infazlar ve baskı lar 
bitene kadar. Demokratik zeminde hakları mızı  aramaya devam edeceğiz. 

GELİN BU FILMI 
BERABER YAPALIM ►  

Dersim dergisinden tüm insanlar ımıza ve ayd ınlar ım ıza 
sesleniyoruz. Elinizdeki bütün belge fotograf vs. ne varsa 
dergimize ulaştırın. Bu konuda herkesi duyarlı  olmaya çağır ıyoruz, 

Gelin Dersim'in Filmini yapalım. Aydın yazar çizerlerimizi senaryo 
yazmaya çağırıyoruz. Olmaz demeyin, özellikle yurt dışındaki 
arkadaşlarim ıza sesleniyoruz: Film şirketleriyle görüşünüz. Biz 
varız. Herkes ortaya bir şeyler koyarsa biz bu filmi yapacak 
güçteyiz. Dizlerimize vurmanın anlamı  yoktur. Artık günümüzde 
Dersimi anlatman ın en güzel yöntemlerinden biridir ve en etkili 
aracı  olacakt ır. 

Size Çağrımız: Gelin bu filmi birlikte yapalım. 
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H'iiıün ve Kerlerrri Topraklanndan Methaba 
Umudun; el emeği, göz nuru ile nakış  nakış  işlendiği asi gülüşlerden MERHABA! 
Yeni bir say ı da daha yürek yüreğeyiz. Ac ı nı n ve yoksulluğun yüzümüzde yer etmiş  derin 

çizgileriyle kucakl ı yoruz, sizi. Herşeye rağmen hasret günlerini özlüyoruz. Her yeni say ı n ı n 
bizler için tarifi zor bir heyecan yarattığını  biliyorsunuz. Çocuk heyacan ı ndayı z. Çünkü biliy-
oruz ki bu çamur deryası  içinde bütün güzelliğiyle tertemiz bir gelecek bizi çağırıyor. 

Yeryüzünde büyük bir değeryitimi yaşanmakta. Insan onuruna ve emeğin yaratı c ı  gücüne 
dair değerler ezilmeye ve yok sayı lmaya çalişiliyor. Mülkiyet, dizginlerinden boşalmış, 
herşeyi ve heryeri talan ederek ilerliyor. 

Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik gibi kavramlar sanki bu evrende hiç yaşanmamışcası na sak-
lanı yor. Gözlerden, dillerden veözlemlerden silinmeyeçalışı lı yor. 

Bütün coğrafyalarda ezilen milyonlar ı n gözyaşı  nehirler yaratı yor. Kanı n ve gözyaşını n 
kokusu ve rengi hepimizin üzerinde izler b ı rakı yor. Ama yine de yeni bir yaşam tarz ı  bu ne-
hirlerin temizliğinden doğacaktı r, biliyoruz. 

Dersim asilliği süngü ac ı s ı ylaköreltilmeye çalışı lıyor. Dersimde şimdi ne yaz negüz havası  
var. Dersim süngü ve sürgün mevsimindedir. 

Topraklar, yüzy ı llard ı r kendini bir çocuğu sever gibi işleyen ellerden kopartı lmıştı r. 
Topraklar şimdi derin biryalnı zl ı k içindedir. 

Dersim aşina olduğu ama bir türlü içine sindiremediği ayak sesleri ve çelik gölgeli kötülük-
lerin eziyeti alt ı ndad ı r. Toprağın bereketi, suyun tadı  kaçmışt ı r. 

Aklı n ı  ve ruhunun bütün inceliklerini Dersim toprağın ı n derinlerinde bı rakan ezginler 
şimdilerde konakladı klari yerlerden gökyüzündeki parlak umut y ı ld ı zlar ı n ı  seyretmektedirler. 

Dersimli, toprağında Dersimlidir, biliyoruz. Genzimideki barut yanağı  ve yüzümüzdeki 
süngü yaras ı , o parlak y ı ldı zlara uzanan ellerimizi daha fazla öksüz b ı rakmayacakt ı r. 

DERSIM SEVDAMIZDIR; HERŞEYE RAĞMEN 

   

TUNCELÎ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ  

DERSIM DERGISI 
ABONE FORMU FİŞİ  

1 Y ı llık BAĞIŞ  BEDELİ  Adı  Soyadı  . 

Posta Adresi : 

        

        

         

Yurt İ çi 	: 1.000.000 TL 

Yurt Dışı  : 120 DM 

        

Posta Kodu : 

        

         

Abone bedelinin. Tunceli Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Akbank Aksaray Şubesi DHR 0020113/01-7 no'lıı  hesabina 
yatı rı lmas ı  ve dekont fotokopisinin adresimize gönderilmesi veya (0212) 513 20 49 numaraya faks]anınası  rica olunur. 

(seııçliirkCad. Defter Enı ini Sok. No. 2 Kat: 3/8 
Lalcli / ISTANBUL Telefax: (0212) 513 20 49 
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TUNCELİ  RAPORU 
Tunceli için.• acil yardım ,acil görev, acil eylem çağrısı  

İÇİNDEKİLER 
• Göç ve sorunlar • G ı da ambargosu •Kapali yollar • Baskı lar • Sonuç ve öneriler 

Heyet Tunceli Halkı yla Görüşüyor 

* MAZLUM MANSUROGLU OLAYI 
* BELGE VE BİLGİLER 
• Sıra no: 1 
17 kilometrelik yol nedeniyle dolaşı lması  gereken 800 kilometreye ilişkin belge. 
* Sıra no: 2, 3, 4 
Kent içinde, kırsal kesimde ve Tunceli dışına gönderilecek yiyeceklerde uygulanan gıda am-

bargosu karneleri 
* Sıra no: 5 
Tunceli'nin ilçelerine nasıl ulaşilirirr haritası  gelen yakınmalar tizerine, Tunceli Kültür ve 

Dayanışma Derneği öncülüğünde IHD, Mazlum Der, Barış  İçin Bir Araya Çalışma Grubu, 
Toplumsal Hukuk Araş tırmaları  Vakfı, KESK temsilcileri, gazeteci ve yazarlar Koray Düzgören, 
Celal Başlangıç ile sanatçı  Ferhat Tunç 'tan oluşan bir heyet 11-13 Eylül 1996 yöreye giderek 
olayları  yerinde inceledi. 

Aşağıda aktaracağımız gözlemr, saptamalar ve öneriler Mazlum Der dışında inceleme gezisine 
katılan kişi ve kuruluşların ortak belirlemeleridir. Mazlum Der olayla iligili açıklamayı  ayrıcayapacaktır. 
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TUNCELİ  RAPORU 
Tunceli' de yaşanan insanlık dramı, kentin dişinda, baş-

ka bir kentte, komşusu Elazığ 'da bile apaçık görülebilir 
duruma gelmiştir. 

Heyetimiz daha Tunceli'ye varmadan, İ-ID Elazığ  Şu-
besi'nde bizi kalabalık bir Tuncelili grubu karşıladı. Ela-
zığ 'da bulunan Tuncelilerin ortak özelliği, 1994 yılında 
baş latılan köy boşaltnıalar sonucu, yerinden yurdundan, 
köyünden koyulan, evleri yakılan, doğup büyüdükleri ve 
yaşadıkları  toprakları  terketmek zorunda kalmalarıydı. 

GÖÇ VE SORUNLAR 
1994 yılından bu yana Tunceli'nin 420 köyünden 287'-

s boşaltı  [di. Bin  Binlerce kişi, bazı  ilçe merkezlerinde ve Ela-
zığ  kent merkezinde, yaşama savaşımı  vermektedirler. He-
yetimizin Elaıığ ' da görüştüğü Tuncelinin köylerinden gö-
çertilen yurttaşların ortak sorunlan şunlardır: 

*Hiç zaman taninmadan evlerinden, köylerinden atılan 
insanlar ellerindeki hayvanları  yok pahasına satmak zo-
runda kalmışlardır• Bugüne dek de geçimlerini elde avuçta 
kalan bu birkaç kuruşla sürdürmüşlerdir. Bu para bittikçe 
dc insanlar açlıkla karşı  karŞıya kalmaya başlamışlardır. 

* Elaziğ 'a göçenier arasında büyük bir işsizlik yaşan-
ınaktadır. Kent içinde Tunceliler yaşlı-genç sokaklara düş-
mckte, akşama dek günlük geçimlerini sağlayacak bir iş  
peşinde koşmakta, çoğu da vasıfsız işçi olduklanndan bir 
ekmek parası  bile bulamadan evlerine dönmektedirler. 

_r. 1-Iiçbir geliri olmayan insanlar, 

başlarını  sokacak bil-  ev bulmakta güçlük çekmekte, 
buldukları  evlerin kirasını  ödeyememekte, küçücük evler-
de birkaç aile üstüste yaşamaktadı r. 

Tunceli 'den göçen 
ailelerin okul çağında 
çocukları  parasızlık yü-
zünden okula gideme-
mekte, geleceğin eğitim-
siz Tuncelilileri şu anda 
Elazığ'da büyümektedir. 

* En küçük sağlık so-
run ları  bile, herhangi bir 
sosyal güvenceleri olma-
dığından çözülememek-
te, hastalar parasızlık yü-
zünden doktora gideme-
mektedir. 

Bu sorunlan her an 
yaşayan ve problemleri 
giderek artan bu insanla-
rın ortak istemleri bir an 
önce doğup büyüdükleri, 
bugüne dek geçimlerini 
sağladıkları  toprakları-
na, evlerine ve köylerine 
geri dönmektir. 

Elaziğ 'in yanı  sıra, 
Tunceli'nin tüm ilçele-
rinde, yoğun olarak da 
Hozat, Ovacık ve Nazı-
nı iye'de yüzlerce aile 
prefabrik evlerde, belediye 
düğün salonları nda, hitnıe- 

miş  kinşaatlarda, bazı  kamu kuruluşlarının garajlarında 
yaşama savaşı  vermektedirler. 

Ancak, büyük bir cezaevini andıran Tunceli'nin bütün 
ilçelerine "Operasyon var", "Yol kapalı" gibi gerekçelerle 
gitmemize izin verilmemiş, ilçe merkezlerine göç ettirilen 
insanlarla görüşmemiz engellenmiştir. 

GIDA AMBARGOSU 
Elaziğ 'dan Tunceli'ye doğru yolaçıktığımızda ilk dik-

katimizi çeken şey, iki kent arasındaki anayolda bile, değir-
menlerin kapak olmasıydı . 

incelemeler sırasındaöğrendikki, kentteki değirmenle-
rin tüınüne yakını  uygulanan gıda ambargosu nedeniyle 
kapatılmış  ve çaliş tırılmaması  için tümünün dinamosu sö-
külmüş. 

Tunceli halkı  Vali 'nin "Gidakontrolıı" dediği, gerçekte 
"Gıda ambargosu" olan bu uygulama nedeniyle dünya sa-
vaşı  yıllarındaki gibi "Karneli yaşam"a mahkum edilmiş-
tir. 

U nun yanı  sıra, çay, şeker, makarna, pirinç, yağ, patates, 
ekmek, ekmek kırıntısı  da gıda ambargosu uygulanan yi-
yecek maddeleri arasındadı r_ 

1994'ten bu yana özellikle Tunceli'nin kırsal kesimin-
de yaşanan gıda ambargost kent merkezinde de uygulan-
mayahaşlanmış tir. 

Çevresi tel örgülerie kuşatılmış, asker ve özel timlerle 
sarılmış  açık bir cezaevini andıran, girişi ve çıkrşlaı-ı n çok 
sıkı  denetlendiği Tunceli'nin kent merkezindeki Inönü 
mahallesinin tümünde, Atatürk ve Cumhuriyet mahallele-
rinin bir bölümünde de gı da ambargosu uygulanmaktadir. 

Gıda ambargosu nedeniyle insanlar evlerine iki ekmek 
bile götüremez, geleneklerini-göreneklerini yerine getire- 

Tunceli Merkezde köyünden edilmiş  Yaşlı lar 
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mez, hatta nişan ve düğün yemeklerini bile gerçekleştiremez 
olmuşlardı r. 

Kentteki "gıda ambargosu" ile ilgili ilginç olaylar da ya-
şanınakladı r. Orneğin pikniğc giden yedi kişinin yanlarında 
götürdükleri beş  ekmek güvenlik güçleri tarafından "fazla" 
bulunduğu için üçüne el konulmuş , iki ekmeğin kent dışına 
çıkmasına izin verilmiştir.  

dönebilmişlerdı r. 
Elbette bu uygulama sadece resmi görevliler için değil 

tüm halk için geçerlidir. 
Tunceli'nin ilçelerine, birkaç kilometre ilerideki merkez 

köylerine bile ulaşım istendiği an "operasyon var" gerekçe-
siyle engellenmekte, bu süre zaman zaman günleri, bazen 
haftaları  bulmaktadı r. 

`:Köylerde uygulanan '‘gıda 

ambargosu "na göre, 

köylüler çaliştrrrlmasrna 

sinirli 

 

sayıda izin verilen 

kimi kilometrelerce 

• u aktaki değirmenlerde  

buğdayrnr öğüttükten 

• sonra köy karakoluna 

teslim etmekte ve elindeki 

karneye göre belirli bir 

süre içinde az bir miktar un 

alabilmektedir. 

Dört kişilik biraileye 

40-S0günlüğüne 

50 kilogram un 

verilrnekte, son günlerde 

süre .uzatılıp verilen miktar 

daha da azaitrlmaktadrr. 

Bu olayla ilgili belgeler dosyada sunulmuştur. "Gıda kar-
neleri" içinde ilginç bir örnek de vardır. Bu belgeden anlaşı-
lacağı  gibi, Tunceli'den Ankara'ya üç kilogram bal gönder-
mek için bile jandamıadan karne almak gerekmektedir. 

KAPALI YOLLAR 
Elazığ 'dan Tunceli'ye girmek başlı  başına bir sorun. 
Yol boyuncasık aralıklı  ve uzun süreli kimlik dcnetiınleri 

insanları  canından bezdiriyor. 
Yine elinizdeki dosyada göreceğiniz resmi bir belge ve 

tarafımızdan hazırlanmış  bir harita, Tunceli'nin ilçeleriyle 
ulaşımı  açısından çrpıcı  bir örnektir. 

27 Ağustos 1996 tarihli bu belgeye gore Tunceli Pülü 
mür yolu, daha doğrusu bu yol üzerindeki 17 kilometrelik bir 
bölüm "tehlikeli" olduğu gerekçesiyle Pülümür'e giden res-
mi görevliler, Erzincan, Sivas, Malatya yolundan, yani 17 
kilometrelik yol kin yaklaşık 800 kilometre katederek geri 

BASKILAR 
Gidemediğimiz için Tunceli'nin ilçelerinde insanların 

yaşadıklarına, karşı  karşıya kaldıkları  haksız uygulamalara 
tgrirk olamadik. Ancak kentmerkezindeki tanıklığımız bile 
bize şunu göstermiştir ki "güvenlik" gerekçesiyle Tunceli 
büyük bir cezaevine dönüştürülmüş , insanlar büyük bir gö-
zaltını  her an her saniye yaşar olmuşlardı r. 

Bırakın Tuncelililer'e yapılan haksız uygulamayı , kent 
merkezine girdiğiniz andan ayrılana dek heyetimiz sivil polis 
ublukasi altı na alınmış , Tuncclililerle görüştüğümüz sendika 
binası nı n kapısı  polis tarafı ndan tckmelenerek açılmış, hatta 
polislerin bizi izlemesi Tunceli Va€isi'nin odasının içinde bile 
sürmüştür. 

Heyetimiz Tunceli'ye girdiği andan itibaren üç ayrı  polis 
kamerası  tarafından görüntülenmiş  ve itiraz_ımız üzerine bazı  
polis şeflerinin "çekzneyin" talimatina karş in, bu emir polis 

rcemurlarinca dinlenmemiştir. 
Heyetimizde bulunan bazı  Tun-

celıliler' in yakınları  bizlerle birlikte 
dolaştığı  için polis tarafı ndan sorgu-
landı , heyetimizle görüşenlerin kim-
lik tespitleri yapıldı. 

Kentte yoğun ve kesintisiz bir gö-
zaltı  yaşanmakta, polise düşen dayak 
yemeden dışarı  çı kamamaktadır. 

Kent içinde çok sık yapılan kim-
lik denetimleri ve üst aramaları, in-
sanları  aşağılanıa aracı  olarak kul la-
nılmakta, bu uygulamaya karşı  çı-
kanlara °Beğenmiyorsan çek git" 
denmektedir. 

Tunceli kent merkezinde bir ma-
halleden diğerine geçmek Avrupa 
Topluluğu üyesi ülkelerde sı nı r 
geçmekten daha zordur. Tel örgü-
lerle çevrilmiş  mahalle girişlerinde 
sıkı  bir gıda ve kimlik denetimi uy-
gulanmaktadıı . 

Tunceli çevresinde "güvenlik" 
gerekçesi ile ormanlar yakılryor, 
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Munzur ve Harçık çayı  üzerinde bulunan merkez köylere 
ulaşımı  sağlayan asma köprüler yıkılıyor. 

Yoğun baskı  nedeniyle Tunceli' ni tüm kiiltürel ve sos-
yal yaşamı  yok olmuştur. Hiç bir toplantıya ve gösteriye 
izin verilmemektedir. 

Tunceli'de sendikaların çalışmaları, bazi dernek ve 
partilerin kurulması  fiili olarak engellenmektedir. 

Tayini çıkan devlet memurlarının atanmaları  Tunceli 
Valiliği tarafından engellenmekte yaklaşık dört yıldır 
500'e yakın atama uygulanmamakfa[irr. Buna karşılık, 
aktif sendikacılık yapan kamu çalışanları, aileleri de par-
çalanarak kent dışına sürülmekte, bu tür "sürgün atama-
lan"nın uygulanması  anında gerçekleştirilmektedir. 

Değil Tuncelili yurttaşlar, savcısından polisine dek 
devlet memurlarının kent dışına çıkışı  belli günler ve bel-
li saatler dışında yasaklanmıştır. 

Uygulanan gıda amborgosu nedeniyle kentteki esnaf 
iflasın eşiğine gelmiş, çoğu aldıkları  krediler nedeniyle 
icraya verilmiştir. Seyahat özgürlüğüne getirilen kısıtla-
malar, kentteki şoförlerin araçlarını  satıp başka bir yere 
göçmelerine yolaçmıştır. 

Tüm Tunceli kentinde kendisi devlet hastanesi başhe-
kimi olan bir uzman doktor bulunmakla, uygulanan gıda 
amsorgosunun yani sıra, ilaç ambargosu olduğu için ilçe-
lerdeki hastalar kent merkezinden aldıkları  ilaçları  ilçeye 
götürememekte, tedavisi için gereken ilaçları  da geri kal-
mışlık nedeniyle ilçelerde bulamamaktadır. Yani Tunce-
li 'de hastaların tedavi edilme hakkk-bil ihlal edilmektedir. 

Tunceli'de bulunan devlet meı  ıurları  i yılda bir terfi 
ettirilirken, Tunceli doumlu devlet memurlarına terfi  

hakkı  iki yerine üç yılda bir verilmektedir. 
Şu anda Tunceliler'e ait 60 bin küçükbaş  hayvan Er-

zincan'ın Melen Yaylasında 500 insanla birlikte bekletil-
mektedir. Sıkı  bir yayla yasağı  uygulanan ve ancak tek 
bir yaylaya çıkabilen Tuncelili besicilerin hayvanları nı , 
maliyeti çok yüksek olan karayolu taşımacılığıyla Tun-
celi'ye getirmeleri dışında başka yola izin verilmemek-
tedir. 

Kent merkezindeki eski Öğretmen Okulu, Ziraat Oku-
lu ve Lojmanları, İmam Hatip Lisesi ve Atatürk Camisi 
ile Süt Fabrikası  askeri kışlaya dönüştürülmüş , bu ku-
rumların Meslek Yüksek Okulu dışında olanlarında eği-
tim ve üretim tümüyle durmuştur. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
Heyetimizin iki gün boyunca yaptığı  incelemeler so-

nucu ortaya çıkan belirlemeleri şöyle sıralayabiliriz: 
*Tunceli kenti büyük bir cezaevine dönüştürülmüştür. 
* Kent, asker ve özel timle kuşatılmış,Köylerde uygu-

lanan "gıda ambargosu"na göre, köylüler çalıştırılması-
na sınırlı  sayıda izin verilen kimi kilometrelerce uzaktaki 
değirmenlerde buğdayını  öğüttükten sonra köy karako-
luna teslim etmekte ve elindeki karne e göre belirli bir 
süre içinde az bir miktar un alabilmektedir. Dört kişilik 
bir aileye 40-50 günlüğüne 50 kilogram un verilmekte, 
son günlerde süre uzatılıp verilen miktar daha da azaltıl-
maktadır. 

örgülerle sarılmış , insanlar evlerinde bile soluk ala-
maz duruma getirilmiştir. 

* Tunceli'de yapılan uygulamalar, savaşın daha yo- 

HeyetTuncell Meydanı 'nau 
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ğun ve daha sıcak yaşandığı  yörelere oranla birkaç kat 
daha fazla ve daha özeldir. 

* Uygulanan gıda amborgosu, insanları  açlığa mah-
kum ederek cezalandirma yöntemini amaçlamaktadır. 

* Tunceli 'de uygulanan güvenlik önlemleri amacını  
kat kat aşmış , bir kenti yok ketmeye, yöreyi tümüyle in-
sansızlaştırmaya dönüşmüştür. 

Göçertilerek, köyleri, evleri yakılarak Tunceli' den 
koyulan insanlardan geriye kalanlar, insanlık dışı  uygu-
lamalarla, gıda ambargosuyla, bask ı lar ve gözaltlarıyla, 
yargisız infaziarı  bile aşan keyfi adam öldürme yöntem-
leriyle, yöreden kaçı rtılmak, Tunceli asker, polis ve özel 
tiinden oluşan insansız bir kente dönüştürülmek isten-
mektedir. 

* Tunceli ve yöresinde yaşam özgürlüğünün yanı  sıra 
beslenme, barınma ve seyahat gibi en temel özgürlükler-
den tümü ortadan kaldirı lmış tır. 

* Sinirli sağlık olanaklarının yanı  sıra, kentte uygula-
nan "ilaç ambargosu" nedeniyle ilçelerdeki hastalar te-
davilere için gereken ilaçları  yollardaki denetim noktala-
rından geçirememekte, insanları n tedavi olma hakları  bi-
le ortadan kaldı rılmaktadı r. 

Bu saptamalar çerçevesinde, Tunceli'dê yaşanan in-
sanlık dramının çözümü için acil önlenı  alınması, derhal 
ortadan kaldırılması  gereken uygulamalar şunlardır: 

* Tunceli halkın ı  gı da yardımına muhtaç Afrikalı  
açlara dönı~türen gıda ambargosu biran önce kaldiril-
malidır, 

İlçelerde yaşayanlara uygulanan ilaç ambargosu-
na biran önce son verilmelidir. 

* Amacını  aşan, insan onurunu aşağılayan kimlik v.e 
yol denetimleri ortadan kaldırılmalıdır. 

* Tunceli'nin en önemli geçim kaynağı  olan hay-
vancı lığın tümüyle ortadan kalkmaması  için uygula-
nan yayla yasağına son verilmelidir, 

* Yargısız infazlara, hatta bunu da aşan keyfi adam 
öldürmelerc son verilmeli, sorumluları  yargı  önüne çı-
karılmalıdır. 

* Köylerinden zorla göçertilenlerin sağlık, eğitim, 
beslenme ve ekonomik sorunları  biran önce çözülmeli, 
geçertilenlerin geriye dönüşleri sağlanmalı, zarara uğ-
rayanlara tazminat ödenmelidir. 

Kısa vadede alınacak bu önlemler dışında araya dö-
nüşen, Türkiye'yi ekonomik, sosyal ve psikolojik ola-
rak çökme noktasına getiren Kürt sorununun çözümü 
için atılması  gereken temel adımlar bir arı  önce uygu-
lanmaya konmalıdır. 

Savaşın sona ermesi, akan kanın durması , Kürtlere 
uygulanan baskıların ortadan kaldırılması , Kürt kim-
liğinin tanınması , sorunun Çözümü için barışın temel 
koşul olarak kabul edilmesi atı lması  zorunlu ilk 
adrmlardır. 

Tüm bölgede yaşanan sorunlara ek olarak, Tunce-
li 'de uygulanan özel savaş  koşulları nın ve bir kentin 
tüm insanlariyla birlikte ortadan kaldı rı lmasının en-
gellenmesi için ulusal ve uluslararası  tüm kuruluşla-
rı , sivil toplum örgütlerini, insan hakları  kuruluş ları -
nı , hukuk kurumlarını , sendikaları , aydınları, gazete-
cileri, televizyoncuları  "acil yardım"a "acil görev"e, 
"acil eylem"e çağırıyoruz. 



t Pr 11:ŞLEAti 
it   	. 	 

A fiet 	iiirain.b....%6 461,iv, 	4.9* 

aORET.LirdaVADT 

Z;k i3 74" 
	L 

5ravlaefi4 elZinU3: 

41.4r4v*44-4,_.c. °bro.,* 	-vn7,11 

I.  

NOr .traz 
052.4)1.#2 	 :10.Cr 

taral„trciAA 

inkle0"»ti7... 

htMfstClvvrTrITtntrItte 

ILE IIi 
UT. 

1.. 

VÌ a 

DERSIN 

MiNGN21..V.:131t.Y...17g12".16;:rn.479 

NRACIN qt.117a&İ  

10I SOYA11. 

40..1.1: II-A.T.aS ndrev 

2748.3,996 

ats Err 27 

S A A5• 1 	()8.,00 

'Art 



GiDECE~~̀İ  YEA 

DERSIM 9 

91  ` "J~~. 	"-7 7 — L c".ı• t~  _ :  
~'c 	~~~—_ ~ , 	BELGE- L G E- 

.i
,  

i  k ~wFj:~ +J . 

	

~..  ] ,
_ 

	

.ı t:
{G;Fı Cİ:d.Ezdf 	11?5//a 	

';( ) 
S :z 	;.2.-v.:"..::%-:-71.i 	?.+~ t~ ı 	~=r 	I.i1[1Cti.0 	• ,1rP~ 

r;,0±~i
~,q   , 

z ~~~ ~~`'v` ,
~ s ~ — 

---t - -- 
	  c~`'_{~..~ pY--J2a-~~kr~~-- 

r ı :.. - 	  ~A' .i~ 	
~ ~ ) 	 — j -~~.~ _~ r-~ 

- 	. 	~ ,~̀ ~~~ ~~ ~~e7
-`~ 

t----
„=_

,r ~~ 
"
~~r If 1 rL  

~ :a-~i ı r_'rL-scı rn l ='.w 'ra~nfr-~.çrçrdF7i:sr.~!_-~F.. 1~ 
rift c:~1-i:nc2 	cr./1=4s l_-±4;dai447 ce?:rr.i 



ÜRİİEOEY WIDDE1ER 

ht*- 430<-/ 
2.  
3.  
4.  
5.  
6., 

HANE MEVOIDI 
SEtERLIK SOPESit ş7/9./1196 

S NO MALZEMEYi ALARM MAUDE MiKTARI 
ÇÇIK K9Liti 	CiN$1. 

• "i 
	74- 

•ŒÌ YER 

41.61.1....mporrı■111■1* 

KONTROL hUKTRSINDA 
EXPO Warn 

IT VE KONTROL EMIR 6öNDERILSINNYPI996 
SURE'SONUNDA KRRIELA OE DOM 

10 	 DERSIM 

BEILE 
MUM Dİ SOYRDW 
GİDECEri YER 	:kres,,kfrm,4 
HAMET TARAPSIIRT 
OBIT SERi HO 	2 xi 

TUKRRIDAKİ  MADDELERiN KRYIT 



-7,4
4uti 

TAEN 
VY - 

	

3 	PiRiK 

	

, 	 Yf% 
(-zdelAes 

i 

DERSIM 	 1 

T; C.; 
TuNcELI VALILI Ğ I,. 

EıvillreiJ  

[IT 
KARAKOL A-A,-1_161 

(,() 	 ç) 	}rote_ 

s  

- 

114% 
M;ERLIK san t Z(72/14% 

5..14) K1i1161 rlflIN 	illafIRC 	6i1XCEEi Y1LR 
N1K 	Cilra 

Magi laCUISINIA KflYIT VE rarITKX_ EniLiP Fa0ERil.SiN4/f)/19% 
13FIFFIZi14 StliiBiNCE St i1C sauna Kaproin • 	11./ESi 

RK".1C----- 



Heyetin esnafla görüşmesi 

Mazlum Mansuroğlu öldürüldükten sonra 

çinlçiplaksoyularak panzerin üzerine 

alınmış, bozkurt işareti yapan ve sılogan 

atan Özel Tim görevlilerince kent 

merkezinde dolaştırilmıştir. Kendisinin ille 

teşhisi bu biçimde teşhir edilirken gören 

yakınları  tarafından yapılmıştır. 

YARGISIZ İNFAZI AŞAN KEYFİ  BİR ADAM ÖLDÜRME 

MAZLUM MANSUROĞLU OLAYI 
Tunceli iline gi-

den heyetimiı  diğer 
araşt ı rmalarla birlik- 
te 15.8.1996 tarihin-
de meydana gelen 
Mazlum Mansuroğ-
lu'nun öldürülmesi-
ni de incelemiştir_ 

İl 	valiliğinden 
edinilen ilk bilgiler-
den sonra gerek 
maktülüıı  ailesi, ge-
rekse diğer tanıklar-
la yapılan görüşme-
lerden olayın yargi-
sız infaz boyutlarini 
aşan bir keyfi adam 
öldürme olayı  oldu- 

saptanmıştır. 
Olayı  gören Maz-

lum Mansuroğlu' -
nurı  annesi ve diğer 
tüm tanıklar öldü-
rüldüğü gün Maz- 
lum'un köyü basan 
Özel Tim ler tara- 
fından götürüldü- 
ğünü anlatmış lar-
dir. Özellikle anne- 
si Emine Mansu- 
roğlu beyanında 
evinin önünde ek- 
mek yaparken ya- 
nında oğlu Maz-
lum ve komşuları- 
nın bulunduğunu, 
yaklaşık saat 15.00 
sıralarında köyün 
Özel Tim' ler ktara-
fı ndan basıldığını, 
evlerine gelen üç 
Özel Tim görevli-
cinin oğlunun ka- 
fası na önce tekine, sonra dipçikle vurduklarını, ken-
disine de ayni şekilde dipçikle vurulduğu, bayıldığı  
sırada oğlunu alıp götürdüklerini belirtmiştir. 

Ayrıca, olay sırasında telsizden "Sakallı  elinizde 
mi?" diye sorulduğunu, "Evet" yanıtı  gelince "Alm, 
gelin" emrinden sonra Mazlum'un arabaya bindiril-
diğini ifade etmiş tir. Bu konuda bütün tanıkbeyanla- 

rı  birbirini doğru-
lamaktadır. Nite-
kim daha sonra 
tarafımızdan in-
celenen evraklar- 
dan 	Mazlum 
Mansuroğlu 'nun 
aynı  gün silahlı  
çatışmaya girerek 
kaçan üç kişiden 
Hayri kod adlı  
Yusuf Karanlik'a 
benzetilerek öl-
dürüldüğü kanısı-
na varılmıştır. 

Olaydan sonra 
gözaltına alınan 
ve işkence gören 

Mehmet Ekici' den Mazlum M ansuroğ  [u' na suç affı-
na yönelik ifade alindiği, fakat aynı  şahsın cezaevin-
den gönderdiği yazılı  beyanında olayın düzmece o l-
duğunu açıklamasıyla durum ortaya çikmiştir. Aynı  
kişi bu açıklamalirıriı  duruşma sırasında da tekrarli-
yacağını  beyan etmiştir. 

Özellikle heyetimizin dikkatini çeken erı  önemli 
noktalardan birisi bu olay sırasında Cuinhuriyet Sav- 
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cil iğı  tarafından gerekli kavuşturmanın hukukun ge-
rektirdiği şekilde yapılmamış  olmasıdır. Mazlum 
Mansuroğlu' nun öldürülme olayı  sırasında üzerinde 
bulunan giysileri ailesinin ve avukatlarının bütün ıs-
rarlarına rağmen savcı lık tarafından Adli Tıp'a gön-
derilmemiştir. Tanık listesindeki şahıslar çağırılarak 
ifadelerine başvurulmamış, hatta olay yerinde keşif 
dahi yapılmamıştı r. Adeta hiçbir delil toplama ihti-
yacı  duyulmadan, dosya 
büyük bir aceleyle "görev -
sizlik kararı" verilerek İ l 
İdare Kurulu 'na gönderil-
ıniştir. 

Heyetimizin Tunceli Va-
lisi'nı  ziyareti sırasında 
olay çok farklı  şekilde dile 
getirilmiş  olduğundan ge-
rekli incelemenin objektif 
yapı lacağı  ve gerçeğin or-
taya çı kartılacağı  noktasın-
da tereddiitlerimiz vardır. 

Askerden kısa bir süre 
önce gelmiş  ve ayakların-
daki rahatsızlık nedeniyle 
ayakkabı  dahi giyemeyen 
Mazlum Mansuroğlu'nun 
olay sırasında ayağinda ter-
lik olduğu ailesi tarafından  

belirtilmiş  ve heyete bu konuda fotoğraflar gösteril-
miştir. 

Olay yeri olan Çerme mezrasında gerekli incele-
meleri yapma konusundaki istemimiz, "Operasyon 
var" ve "Teröristlerin uğrak bölgesi" olduğu gerek-
çeleriyle reddedifiniştir. 

Heyetimiz bu vahim olayın takipçisi olacaktır. 
Bu ve benzeri olayların tekrar meydana gelmeme-

si, hukukun hiçbir güç 
tarafından aşılmaması  
ve sorumlularm yargı-
lanması  için bütün ilgili 
çevreleri göreve çağiri-
yoruz. Bu tür olayları n 
üzerine gidilmediği tak-
dirde sözkonusu bölge-
de yargısız infazların, 
hatta keyfi adam öldür-
melerin giderek artacağı  
kaygısı  içindeyiz. 

Hepimizin sahip ol-
ması  gereken yaşam 
hakkı  mutlaka korun-
malı  ve devleti korumak 
adına bu hakkın ihlal 
edilmesine göz yıımul-
mamalıdır. 

Savcilığın soruşturma aşamasında 

tanık listesinde adları  gâçen şahısların 

Ifadelerine başvurmaması , 
aile ve avukatlarının tüm ısrarlarına 

rağmen maktül'ün olay esnasında 

üzerinde bulunan elbiselerin savcılık 

tarafından Adli Tı p'a gönderilmernesi, 

olay yerinde keşifyapılmaması  ve 

soruşturma tamamlanmadan "görevsizlik 

kararı" vererek konuyu İlldare Kuruluna 

havale etmesi bir hukuk skanmdalıdır. 
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MAZLUMDER İSTANBUL ŞUBESİ  
TUNCELI IZLENIMLERİ. 

Tunceli'de 
ya şanan insan 
haklar ı  ihlalle-
rinin had saf-
haya ulaşmış  
olduğu iddia-
s ı yla, Tunceli 
Sendikalar 
Platlormıı 'n ı  il 
yaptığı  çağ rı  
üzerine, 	Bir 
çok sivil top-
lum kurulu-
şuyla beraber 
Derneğimiz de 
olayları  yerin-
de görüp ince-
lemek üzere 
11-13 	Eyli.il 
1996"da Tıı n--
ccli'ye bir zi 
yaret gergek- 
leş tirmiş 	ve 
güıleiiileri ıı i 
a ş ağıda ı3eli`r'i- 
niiş tii. s 

G[) 
Güneydoğu halk ı n ı n "kaderi" olarak görü-

len göç olgusu özellikle Tıııı celi'de hariz bir 
sekilde kendini hissettirmekte. Oyle ki 1975 
yı l ı nda yap ı lan nüfus say ı m!na göre Tıı nc:eii 
ıı in 

 
nüfusu 164 bin iken, 199(1 sayı m ı nda 133 

bine dü şmüştiir. 15 yil içerisinde artması  Bere- 
ken niifus ıı n azalmast göç olaylar ı n ı n h ı zla 
:ı rttığı n ııı  bir göstergesidir. "Güvenliğin sağ -
1a ıı amadığı " gerekçesiyle bo altı lan köylcrin 
bir k ı smı n ı nda yakı ldığı  tesbit edilmi tir. Köy 
boşaltma esnasinda köylü ere tanı nan siireniıı  
çok az olduğu ve güvenlik kuvvetleri tarafııı -
(tan kcrdIicrhle insanlik dışı  muaH7ele.ierii 
yopitd ığı  da bizzat köylüler tarafı ndan ifade 
ecliliıekteclir. 

Tunceli 	Koy ve Mecraların Durumu 
1991 1995 

Toplam Küy say ı sı  415 386 
Toplam 11-1czra say ı s ı  798 854 

Gıda ambargosu 

Boşalan Köyler 
Merkez 15 
Mazgirt 10 
Piiliimür 37 
Naz ı miye 17 
Ovacı k 51 
Hozat 27 
Pertek 1 
4 enti şkezek 11 

Toplam 
	

[68 Köy 

Tunceli merkez ve yak ı n birkaç büyük köy 
d ışı nda kalan diğer köyler de ise 2-3 aile ika-
met etmekte., iki iiç haneli köyleri hoşalmamış  
olarak değerlendirerek iistteki anektodumuz-
da yer vermedik. 

GIllA. AMBARGOSU 
22. 09 1994'te Tunceli Valili.giıı ce Çı kart ı - 

IaH bir genelgeyle yiiriirliiğe giren bu uygula-
ma, PKK 'tun lojistik desteğini kesmek ama- 
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cı yla çikartilmiş . Çı kartı ldığı  dönem, İlçe ve 
köyler için geçerli olan gıda ambargosu 1996 
yılının ortalarında, Tunceli merkezinin bir 
kısmında da uygulanmaya başlanmış. Konuy-
la ilgili görüştüğümüz Tunceli Valisi Atı l 
Üzelgün, her ne kadar merkezde gıda ambar-
gosunun olmadığı  ifade etsede, sokaktaki va-
tandaş  elinde bulunan resmi belgelerle ambar-
gonun Inönü mahallesinin tümü, Atatürk ve 
Cumhuriyet mahallelerinin bir bölümünde 
uygulandığını  bize göstermekte. 

AMBARGO NASiL UYGULANıYOR; 
Ambargonun uygulandığı  yerlerde her aile-

ye bir alış-veriş  karnesi verilerek ihtiyaçları  
bu karneye bağlanmış  durumda. Vatandaş , 
Özellikle un, çay, şeker, yağ, pirinç, bulgur, 
ekmek, vs. gibi temel ihtiyaç maddelerini kar-
şı lamadan önce, Nüfus Müdürlüğünden alı -
nan Aile Kayı t Örneğiyle mahalle karakoluna, 
buradan da jandarma karakoluna giderek alış-
veriş  öncesi adeta işkenceyi andı ran bu işlem-
leri yapmak zorunda. Karakoldan kendisine 
verilen bir belgeyle "yetkililerin belirlidiği 
oranda" ihtiyaç maddesi almak zorunda. Yani 
"Bir ayda... kadardan fazla gıda tiiketemez-
sin" anlamına gelen bir uygulama söz konusu. 

Tunceli'de görüştüğümüz vatandaş lar gıda 
ambargosu nedeniyle düğünlerin sadece iki 
aile arası nda yapı labildiğini, hatta insanları n 
eş-dostlarını  dahi evlerine yemeğe davet ede-
mez hale geldiklerini belirtiyorlar. 

ULAŞIM SORUNU 
Özellikle Elazığ-Tunceli arasında sık sık 

yapı lan kimlik kontrolleri bölge halkı  için 
adeta bir işkence. Öyle ki 1.5 saat sürmesi ge-
reken Elazığ-Tunceli yolu, bu kontroller sebe-
biyle 3.5 saat sürmekte. Tunceli'nin ilçe ve 
yakın köylerinde inceleme yapmak üzere yola 
çı kıyoruz. Fakat şehir çıkışında polisler bizi 
durdurarak "operasyon var", "güvenliğinizi 
sağlayamayız" diyerek geri çeviriyorlar. Se-
yehat özgürlüğünün ve can güvenliğinin he-
men hemen hiç kalmadığı  Tunceli'de, Şehir 
merkezinden dışarı  adımımızı  dahi atamiyo-
ruz. 

YAYLA YASAĞI 
Bölge halkının en önemli geçim kaynakla-

rından biri olan besicilik, yayla yasağı  uygu-
lamaları  nedeniyle adeta bitmiş  durumda. Bu 
uygulamalar neticesinde halk, hayvanlarını  
Erzincan ve Erzurum'da bulunan yaylalara 
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götürmek zorunda kalmışlardı r. Şu an Tunce-
li'lere ait 60 bin küçükbaş  hayvan ve 500'den 
fazla insan Erzincan' ın Melen yaylasında mah-
sur kalmış  durumdalar. Kendileriyle görüştü-
ğümüz köylüler, yaya olarak gelmelerine Vali-
liğin izin vermediğini, ancak karayolu taşıma-
cılığıyla gelmelerine izin verileceğini belirte-
rek, yaklaşık 60 milyar tutacak olan nakliye iş-
lemlerine de güçlerinin yetmeyeceğini ifade et-
mekteler. Kış  bastırmadan Tunceli'ye geri dön-
menin yollarını  arayan köylüler, yetkililerden 
acil çözüm beklemektedirler. 

MAZLUM MANSUROĞLU 
Bundan bir süre önce basında da yer alan "si-

vil bir insanın timler tarafından öldürüldüğü" 
haberini Vali Atıl Üzelgün, Maktül'ün ailesi ve 
Tunceli Başsavcısıyla görüşüyoruz. 

15.08 1996 tarihinde gerçekleşen olay, Tun-
celiye 6 km. uzaklıkta bulunan Çerme Mezra-
sında meydana geliyor. Olayın tanıklarında 
Mansuroğlu 'nun annesi beyanında; Evde ek-
mek piş irirken saat 15:00 sularında köyün özel 
Timler tarafından basıldığını, oğlu Mazlum 
Mansuroğlu ile beraber komşuları  Mehmet Eki-
ci ve Veli Ekici 'nin özel timler tarafından yere 
yatırıtarak dipçikle kafalarına vurulduğunu, 
anne 'nin müdahale etmesi karşısında aynı  şe-
kilde kendisininin de dövüldüğünü ifade edi-
yor. Daha sonra Mazlumun bir arabaya bindiri-
lerek oradan bilinmeyen bir yere götürüldüğü-
nü ifade etmiştir. Bu konuda 6 tanığın bulundu-
ğu da belirtilmiştir. 

Aradan yaklaşık 7 saat geçtikten sonra Maz-
lum Mansuroğlu'nun cesedi Panzer üzerine 
bağlı  bir vaziyette Özel Timlerce Tunceli'ye 
getirilmiş tir. 

Vali Atıl Uzelgün, Mazlum Mansuroğlu'nun 
terörist olduğunu ve güvenlik güçlerine girdiği 
çatışma sonucunda öldüğünü iddia etse de, An-
ne Mansuroğlu ve 6 tanıgın ifadeleri bu meyan-
da değildir. 

SONUÇ: 
Tunceli'de kaldiğımız iki gün içerisinde, ge-

rek tanık olduğumuz, gerek halkla-üst düzey 
yetkililerle yaptığımız görüşmeler neticesinde; 

a) Tunceli merkez-ilçe ve köylerde halen uy-
gulanmakta olan gıda ambargosunun, halkı  da- 

ha fazla mağdur etmeden kaldırılması, 
b) Köylerinden göç ettirilen insanların başta 

barınma olmak üzere, iş , sağlık, eğitim, beslen-
me gibi yaşam için gerekli olan şartların devlet 
tarafından sağlanması , 

c) Adeta bir işkenceyi andıran, Çok sık yapı-
lan ve halkın "bu kadar da olmaz" dediği arama 
ve kimlik kontrollerinin azaltı lması  ve bu uy-
gulamalarda halka "insanlık dışı" muameleler-
den vazgeçilmesi, 

d) Bölgenin önde gelen geçim kaynakların-
dan birisi kolan besiciliğin yapılabilmesi için 
yayla yasaklarının kaldırılması  ve halen Erzin-
can 'in Melen Yaylasında bulunan 60 küçükbaş  
hayvan ve 500 vatandaşın mağduriyetlerinin 
giderilmesi için Valiliğin olaya el atması , 

e) "Güvenliğin olmadığı  gerekçesiyle" kapa-
tılan yolların halkın seyehat özgürlüğünün k ı -
sıtlanmaması  açısından güvenlik önlemleri ali-
narak ulaşıma açılması, 

t) Tunceli'de, yine "güvenlik gerekçesiyle" 
kapatılan birçok değirmenin tekrar üretime 
geçmesini ve halkın da tahı lını  20-30 km. gibi 
bir yolu katederek başka değirmenl.ere götür-
mek zorunda bırakı lmaması, 

g) Bölgede yaşanan yargısız infazlara son ve-
rilmeli, Tim'lerin yaptığı  iddia edilen olayları n 
sorumluları  yargı  önüne çıkarılmaları, 

h) Halka potansiyel suçlu muamelesi yapı l-
maması  da belirttiğimiz aciliyetle Çözülmesi 
gereken problemlerdir. Kalıcı  Çözümlerin sağ-
lanması  içinde Terörle Mücadele şeklinin göz-
den geçirilerek sivil halkın mağdur edilmemesi. 
yönünde adımlar atılması  gerekmektedir. 

Tunceli ilinin sorunları , ülkemizin genel 
sorunlarından bağımsız ve farklı  olmasına 
rağmen mevcut konumu ve koşulları  itibariyle 
bir takım farklılıklar göstermektedir. Yıllardır 
Çeş itli şekillerde dile getirilen bu sorunlar kar-
şısında siyasi iktidarların sorunlara çözüm 
üretmeleri bir yana ilimizde uyguladıkları  va-
ziyeti idare etme politikaları  sonucu sorunları  
çözümsüzlük boyutuna ulaş tırmışlardı r. 

Bölge halkına kuşkucu potansiyel suçlu gö-
züyle bakı lmış tı r. İş te bu nedenlerden dolayı-
dır ki, gerek yetkililerin gerekse kamuoyunun 
bu gerçekleri görmesi için ilimizin sorunlarını  
bir rapor halinde ilgili yerlere ve kamuoyuna 
açıklama gereği duyduk. 



Toplumda yükselen her sese 
"Terör" kuşkusu ile bakılmış, bu 

nedenle en küçük okratik talepler 
bile dilegetirilememiştir. Îlim-

izdeki bu sorunların yetkilileri 
clemtaraf ndan dikkate alınmayışı  
ve çözümü yönünde herhangi bir 

adım atılmayışı  bu sorunları  
neredeyse kangren haline 

dönüş  türm üş  tür. 
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Tunceli Sendikalar Platformun Raporu 
İLİMİZİN SORUNLARI 

İLİMİZİN BELLI BAŞLI SORUNLARI 

I - Yatırımlar 
2- Sağlik 
3- Eğitim 
4- Tarim ve Hayvancılık 
5- Ulaştırma ve Güvenlik 
6- Demokratik kitle örgütlerine yönelik po-

litikalar. 

1- YATIRIMLAR: 

İlimizde hiçbir ciddi yatırım yoktur. Yı llar 
önce (1977-1978) döneminde kurulan süt ve 
yem fabrikaları  ise zarar ediyor gerekçesi ile 
kapatı lıp bilahare özelleştirildi. Çalişan perso-
nel ise işten çıkarılarak yerine asgari ücretle 
çalışan yeni personel alındı . 

Her yıl çıkarılan istatistiklerde Tunceli vergi 
gelirlerinin, giderlerin % 10' unu karşılıyama-
dığı  söylenmekte ve kağı t üzerinde ilde yapı-
lan yatı rımlar trilyonlarla ifade edilmektedir. 
Ülke genelinde denetim elemanlarınca yapılan 
denetim ve incelemelerde her ildeki mükellef-
lerin % 1'i ile % 3'ü incelenirken ilimizde % 
10-12 lerde seyretı  ıektedir. Tunceli de hiçbir 
fabrika ve işletme bu-
lunmazken vergi öde-
me konusunda büyük 
iller ile kıyaslanmak-
tadı r. Buna rağmen 
1994 gelirleri içinde 
tahakkuk ve tahsilatın 
birbirini karşı laması  
yönünden ilimiz Tür-
kiye'de 5. olmuştur. 
1995 yı lı  gelirleri için 
% 95'lik bir oranla ül-
kede ilk üçe girmeye 
adaydı r. Orneğin 1995 
yı lında 400 milyar ci-
varı ndaki tahakkukla-
ra karşı  372 milyar 
tahsilat 	yapı lmış tır. 
Bu süre içinde Tunceli 
iline yapı lan yatırı m ı.n 
toplamı  194 milyardı r. 

İlimize yapılan 3 trilyon 454 milyar TL. genel 
harcamalar içinden sadece 194 milyarı  yatı-
rımlara harcanmış, personel ücreti olarak gö-
züken 2 trilyon 600 milyar liralık kısmın 2 tril-
yon 140 milyar lirası  polis-asker vb. güvenlik 
kuvvetleri mensupları nın maaş  ve diğer sosyal 
giderlerine harcanmış tı r. Geriye kalan 460 
milyar ise Tunceli genelindeki tüm çalışanlara 
maaş  ve diğer sosyal giderler olarak harcan-
mış tır. 

1985 - 1995 yı lları  arasında Tunceli'de 
(1992 yılında meydana gelen deprem dolayı-
sıyla evleri yıkılanlara yapı lan afet konutları-
nının dışında) hiçbir yatırım yapılmamış tır. 
Söz konusu yıllar arasında ile yatırım amacıyla 
gelen paranın büyük bir kı smı  yine bu yı llar 
arası nda karakol yapımına harcanmış tır. 

Yukarıda verilen bilgilerden de anlaşı lacağı  
gibi ilinizde yapıldığı  varsayı lan yatı rımları n 
büyük bir k ısmı  yörenin kalkınmasına yönelik 
olmayıp, sayısı  her geçen gün giderek artan gü-
venlik mensuplarına yöneliktir. 

2- SAĞLIK SORUNU: 

İlimizde sağlık sorunu ile ilgili çalışmalar 
hiçbir zaman yeterli 
düzeye ulaşmamiş  
olup, 1990 yı lı ndan 
itibaren tam bir han-
dikap yaşanmakta-
dır. Ilimizin sağlık 
sorunu 1954 yılında 
yapı lan 60 yataklı  
devlet hastahanesi 
ile çözülmeye çalı-
şılmış, sonraki yıl-
larda ilin ihtiyacına 
cevap veremediği 
için 1993 yı lında 40 
yataklı  ek hizmet bi-
nası  yapılmış tır. Ha-
len ilimizin sağlık 
sorunu bu 100 yatak-
lı  hastahane ile gide-
rilmeye çaliş iliyor. 
Hastanemizdeki tek- 



18 	 DERSIM 

nik donanım ve malzeme yeterli olmadığı  gibi ayrıca bu malzemeyi kullanacak, yeterli sayıda 
teknik personel de yoktur. 

a- İLİMİZDEKİ  SAĞLIK KURUMLARININ DURUMU: 

KURUMUN ADI 
- Devlet Hastahanesi 
- Sağlık Merkezi 

FAAL ÇALTŞMAYAN 
2 
4 

TOPLAM: 
2 
4 

Sağlık Ocağı  13 7 20 
- Sağlık Evi 7 86 93 
- A.Ç.S.A.P 1 1 
- Halk Sağlığı  Lab. Müd. 1 5 
- Resmi Kurum Reviri 5 5 

SAĞLIK KURUMUNDAKİ  PERSONEL SAYISI 

KURUM ADI MEV. PER. SAYISI 
- Sağlık Müd. Sağ. Oc. Halk Sağ. Lab. Müd., Revir 185 
- Tunceli Devlet Hastahanesi. 235 
- ilçe Nah. Sağlık Ocağı  ve Sağlık Evi 186 
- Sağlık Evleri ve Nazımiye Devlet Hastahanes i 76 
-A.Ç.S.A.P. Merkezi 44 
- Verem Savaş  Dispanseri 19 

TOPLAM= 745 
Yukardaki istatistiki bilgilerde yer alan personel sayısına il merkeıi, ilçe ile nahiyelerdeki ebe, ebe hem-

şire, hemşire, sağlık teknisyenleri, doktorlar, kaloriferciler, hizmetliler vs. bütün personel dahildir. 

TUNCÊLİ  DEVLET HASTAHANESİNDE UZMAN KADRO DURUMU 

KADRO ÜNVA.NI 	KADRO SAYISI 
- Dahiliye uzmanı 	 2 
Çocuk hastalıkları  uzmanı  2 

DOLU KADRO 

2 
1 

BOŞ  KADRO 

- Genel Cerrahi 2 2 
- Göz Doktoru 1 
-KBB uzmanı  1 
- Kadin doğum uzm. ~ 2 
- Uroloji uzm.1 1 

Diş  Doktoru 2 2 
- Antestezi uzm. 1 1 
- Nörolojiuzm. 1 t 

Sos, hizm. uzm. 1 1 
- Psikiyatri uzm. 
- Laboratuvar uzm. 1 

Yukardaki istatistiki bilgiler incelendiğinde 
devlet hastahanesinde 1 dahiliye uzmanının bu-
lunduğu görülmektedir. Mevcut dahiliye uzmanı  
baş  hekim olarak görev yapmakta ve günde sade-
ce 2 saat hasta muayene etmektedir. 1-lastahane-
lerde uzman hekimlerin bulunmayışının yanında 
hiçbir hastahanenin teknik donanım ve yeterli 
sayıda personeli de yoktur. Bu zor şartlar altında 
görev yapmak isteyen diğer sağlık personeli de 
vardiyelere bağlanmış  gibi çeş itli aralı klarla sür-
gün edilınektedir. 

İlimizdeki uzman doktor ihtiyacı  1' er aylık ro-
tasyon yöntemiyle çözülmek istenmektedir. An-
cak söz konusu rotasyona tabi tutulan uzman 
doktorların bir kısmı  rapor alıp hiç gelmemekte-
dir. Gelenler ise 1 

hafta geç gelip 1 haftada erken gitmekte ve 
toplam olarak 15 gün gibi bir süre hizmet ver-
mektedirler. Bu yöntemle ilimizdeki sağlı k soru-
nunun çöıülemeyeceği, ölen ve sakat kalan has-
taların sayısının artmasından da kolayca anlaş il-
maktadir. 
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İlimizde ikinci devlet hastahanesi il merkezi-
ne 35-40 km mesafede ve ulaşımı  oldukça zor 
olan Nazımiye ilçesindedir. Söz konusu bu ikin-
ci devlet hastahanesinde hiç bir hizmet verilme-
mektedir. Yine Ovacık ilçemizde bulunan hasta-
hane, operasyonlara katı lan askeri birliklerce iş  - 
gal edilerek askeri kışlaya çevirilmiştir. Tunceli 
Ovacık arası  65 km. olmasına rağmen ulaşım 
2,5 saatte yapı lmaktadır. Doğum hastalarının 
öncelikle Tunceliye daha sonra Elazığa sevk 
edilmeleri 5-6 saat zaman almaktadır. Bu süreler 
güvenlik nedeniyle yolun açık olup olmadığına 
bakı lmadan hesaplanmış tır. Güvenlik nedeniyle 
yol kapalıysa ulaşıın yapılamamakta ve hastalar 
kaderleriyle başbaşa bırakılmaktadır. 

İLİMİZDE SSK DİSPANSERİ  İLE 
SSK'YA BAĞLI İŞÇİ  VE 
EMEKLİLERİN DURUMU 
Ayrıca ilimizde bir de SSK dispanseri mevcut 

olup, bu dispanserde toplam olarak 5 pratisyen 
doktor görev yapmaktadır. Toplam 2777 sigor-
tali işçinin çalıştığı  ilimizde bu işçilerin aile 
fertleri ve evvelce emekli olmuş  işçi emeklileri 
ile birlikte toplam olarak SSK'ya bağlı  sigortalı  
say ı sı  10.000 civarındadır. İlimizdeki sigortalı-
lar için hizmet verecek tam teşekküllü bir SSK 
hastahanesi (gerek teknik donanım gerekse uz-
man doktor ve personel bakımından) ihtiyaç ha-
line gelmiştir. Çünkü kalp krizi, iç kapama darp, 
kesik, doğum hastası  vb. acil müdahale gerekti-
ren ve hayati önem arzeden durumlarda hastala-
ra mevcut SSK ve devlet hastahenesinde gerekli 
ilk müdahale yapılamamaktadır. 

Bu nedenle hastalar en yakın il olan Elaziğ 'a 
götürülmektedir. Güvenlik olmadığı  için ya am-
bulans verilmiyor ya da ambulans verilse bile 
birlikte gidecek, gerektiğinde hastaya yolda 
müdahale edebilecek sağlık personeli veriliı d-
yor. Bu nedenle hastaların bir kısmı  yolda öl-
mekte veya hastalara gerekli ilk müdahale yapi-
lamadığından Elaziğ 'a götürülseler bile geç ka-
lındığından bu hastaların çoğu özürlü kalmakta 
veya sağlıklarını  kaybetmektedirler. Bu sebep-
lerden dolayı  1 yılda ölen hasta sayısı  100'ü bul-
maktadir. 

ÖNERİLERİMİZ 
1- İlin sağlık sorunları  çözülebilmesi için 

devlet ve SSK hastahanelerine en kısa sürede 
kadrolu uzman hekimlerin görevlendirilmesi. 

2- Gerekli teknik donanımı n en kısa sürede 
temin edilmesi (tomografi, hemodializ vs) 

3- Köylerimizdeki kapalı  sağlık evlerinin sü-
ratle hizmete açılması . 

4-Tam teşekküllü bir SSK hastahanesinin yapı lması. 

5- Ilçe merkezlerinde venahiyelerde bulunan sağlık 
oca darma gerekli doktor sağlık personeli ve diğer gö-
revlerde çalışacak personelin verilmesi. 

6- Merkez Cumhuriyet ve Atatürk mahalleri 
öncelikli olmak üzere her mahalleye en az bir 
sağlık ocağının açı lması. 

7- Bütün bu olumsuz koşullar altında görev 
yapan sendikalı  ve demokrat personele yönelik 
baskı  ve sürgün politikasından vaz geçilmeli. 

3- EĞİTİM SORUNU 

İlimizin diğer sorunları  gibi eğitim-öğretim 
ile ilgili sorunlar da acil olup çözüm beklemek-
tedir. İlimizdeki mevcut ilkokul sayısı  314 olup 
bunların 284'ü kapalı  sadece 30'unda eğitim-
öğretim yapılmaktadır. Eğitimin temel taşı  olan 
ilkokulların % 90'ına yakın büyük bölümünün 
kapalı  olması, okullardaki öğretmen açığı , sinif-
iardaki öğrenci sayısının fazlalığı  ilk öğretimi 
durma noktasına getirmiştir. 

İ1 genelinde 9 ilköğretim okulu bulunmasına 
rağmen 4'ü kapalı , 5 okul sınırlı  imkanlarla eği-
tim ve öğretim vermektedir. 

İlimizde halen eğitim ve öğretim yapan 8 Y1-
BO mevcuttur. Bu okullardaki sorunlar aşağıya 
çıkarı lmıştı r. Aksattığı  gibi öğrencilerin pisko-
lojik dengelerinin ve ruh sağliklarının bozulma-
sına neden olmaktadır. 

2- YİBO'lardaki yöneticilerin tamamı  dene-
yimsiz ve yetersizlerdir. 

3- Hiç bir YIBO'da doktor ve henışire bulun-
mamaktadır. 

4- Hiç bir sosyal ve sportif tesis bulunmamak-
tadır. 

5- YIBO'ların beslenme ile ilgili aciliyet ar-
zeden önemli sorunları  vardı r. 

6- YİBO ardaki teknik personel yetersizdir. 

ORTA ÖĞRETİM DURUMU 
İlimizdeki orta öğretim sorunu ikiye ayril-

maktadır. 

1- Teknik malzeme, personel ve öğretmen açığı, 
2- Okulların yetersizliği 

1- Teknik malzeme, personel ve öğretmen açığı: 
Bütün okullarımızdaki laboratuvarlar teknik 

donanım bakımından yetersizdir. İlimizdeki or-
ta öğretim kurumlarında matematik, edebiyat, 
yabancı  dil, fen bilimleri başta olmak üzere çe-
şitli branşlarda 300 dolayında öğretmene ihti-
yaç vardır. Teknik malzeme ve öğretmen yoklu-
ğundan dolayı  sağlıklı  bir şekilde eğitim-öğre-
tim yapı lamamaktadır. Ayrıca Ilde görev yapan 
Öğretmenlerin % 80'nine yakını  stajyerdirler. 



Bu nedenle eğitim-öğretimde istenilen seviyeye 
ulaşılamamaktadır. 

2- Okulların yetersizliği: 
1980 yı lında kapatı lan ve halen askeriyenin 

elinde bulunan Oğretmen Okulu ile 1995 yı lı  
Eylül ayında İlimizdeki Imam-Hatip Lisesine 
askeriye tarafı ndan el konulmuş  olup okul öğ-
rencileri ve personeliyle birlikte Konya iline 
nakiedilmiş tir. 

İ l ve ilçe merkezlerindeki mevcut eğitim-öğ-
retim hizmeti veren okullar özellikle göçlerden 
sonra ihtiyaca kapasiteleriyle cevap vereme-
mekte bu nedenle bazı  öğrenciler okuyaınamak-
tad ı rlar. Ayrıca açık olması  ve eğitim-öğretim 
vermesinde gerek güvenlik gerekse başka her-
hangi bir sakıncası  olmayan merkeze bağlı  bir-
çok ilkokul her nedense kapali durumdadır. 
(merkez İnönü Mah. merkez Aktuluk-merkez 
Burmageçit İlkokul ları  vb.) 

İ liinizin Atatürk mahallesindeki nüfus yo-
ğunluğu nedeniyle halen hizmet veren İlköğre-
tim okulu ihtiyaca cevap verememekte olup Öğ-
rencilerin çoğu merkezde bulunan diğer okul-
larda öğrenimlerini sürdürmeye çalışmaktadır-
lar. Bu durum öğrencileri maddi manevi olarak 
çökerttiği gibi ailelerini de ekonomik olarak zor 
durumda bırakmaktadır. Bundan dolayı  bu ma-
hallede ihtiyaca cevap verebilecek kapasitede 
yeni ilk, orta öğrenim veren daha büyük kapise-
deki okullara ihtiyaç vardı r. Ayrıca -eski binası  
yıkı ldığından- ilimiz Esentepe Mahallesinde bir 
ilköğretim okuluna ihtiyaç vardır. 

Özellikle boşaltılan köylerden gelen öğrenci-
ler için mevcut olan öğrenci yurdunun yetme-
mesinden dolayı  ikinci bir öğrenci yuiduiia ve 
acil olarak kız öğrenci yurduna ihtiyaç vardır. 

YÜKSEK ÖĞRENİM: 
1 İlimizde bulunan Fırat Üniversitesi'ne 

bağlı  M.Y,O'nun Elektrik, inşaat ve Hayvan 
sağ lığı  olıııak üzere üç bölümü bulunmaktadır. 
Ancak kadro ve altyapı  yokluğundan dolayı  
Okulda Eğitim ve Ogretim sağlıklı  bir Şekilde 
yapılamamaktadır. (4 Oğretim görevlisi, diğer-
leri okutman) 

2- Yüksek Okulun bir kısmı  hala Askeri kış la 
olarak kullanı lmaktadır. 

3- Yüksek Okul bünyesinde, öğrencilerin 
• mesleki bilgilerini arttıracak hiçbir atelye vs. 
uygulama alanı  bulunınaınakla beraber sosyal 
tesis binası  yoktur. 

4- Öğrenciler yurt'u askerlerle birlikte pay-
[aşmakta ve yurda askeri kimlik göstererek gir-
mektedirler, 

Yukarıda veriler ve uygulamalar gözönüne 
al ı ndığında devletin bölgedeki eğitim öğretim 
politikası  ortaya çıkmaktadır. Bu politika vazi- 

yeti idare etme politikasıdır. İlgililer bu politi-
kadan vazgeçmeli ve aşağıda sıralanan taleplere 
çözüm bulmalidırlar. 

ÖNERİLERİMİZ 
1. 1- Eğitim aöğretim verilmesi gereken ka-

pali okulların açılması  ve bunlara ilaveten ili-
miz merkez Esentepe ile Atatürk mahallelerinde 
ihtiyaç duyulan ilk ve orta dereceli okulların 
açılması. 

2. Okullarda polis idare işbirliği ile öğrenciler 
üzerindeki baskı lara son verilmesi. 

3. Eğitim öğretimde istenilen seviyeye ulaşıl-
ması  için stajer öğretmenlerin atanmasında 
mevcut %80'lik oranın %40'a düşürülmesi, ye-
rine deneyimli kadroların atanması . 

4. İlimizde kültür ve branş  öğretmen eksiklik-
lerinin giderilınesi. 

5. YIBO'ların sorunlar ı  acilen çözülmelidir. 
(Eğitim, öğretim, sağl ı k, beslenme vs.) 

6. Kış la olarak kullanılan okullar boşaltılmalı  
ve eğitim öğretime açilinalidir. 

7. Askeriye tarafından kullanılaıı  Imam Hatip L ise-
si.kız öğrenci yurdu olarakhizmete açılmalıdır. 

8. İlimizde OYS ve Açık Öğretim sınavları-
nın yapı lması . 

9. Ilimizde bir teknik üniversite açı lnıaladı r. 
Yüksek okulun kampiis ve yurt sorunları  gide-
rilmeli ve yeni bölümler açilinalidir. Yüksek 
okul öğrencilerinin barındığı  yurt askerlerden 
boşaltılmalıdır, öğretim elemanları  ihtiyacı  kar-
şılanmalıdı r. 

10. Mülki ve idari amirlcree uygulanan baskı-
lara son verilmelidir. 

4-TARIM - HAYVANCILIK ve 	. 
ORMANCILIK (KÖYLÜ) SORUNU 

İliinizde mevcut yayla ve meraların göçer 
hayvan faaliyetlerinin yasaklanması  hayvancı-
lığı  yok olma noktasına getirmiş tir. 

1995-1996 yı llarında ilimize getirilen ithal 
hayvanların iklim şartlarına uyum sağlamayan 
cinslerden olmas ı  nedeniyle bir kesim hayvanlar 
ölmüş, bu durum. yetiştiricileri mağdur etmiştir. 

İlimizde hayvanciliğin geliştirilmesi amacıy-
la her yı l düzenlenen suni tohumlama turlarinin 
çeşitli nedenlerden dolayı  yapı lmaması  hayvan 
cinslerinin iyileştirilmesini engellemiş, bu da 
yetiş tiricileri büyük zarara sokmuştur. 

Ilimizde tavukculuk ihtiyacını  karşılayan Ta-
rim Il Müdürlüğü bünyesindeki mevcut küme-
sin hiç bir gerekçe gösterilmeden kapatılması  
tavukçuluğu yok etmiştir. 

İliinizde uygulanan tarım politikalarının so-
nuçları  aşağıdaki istatistik bilgilerde açıkça gö-
rülmektedir. 



TUNCELİ  GENELINDE HAYVANCILIK 

YILI HAYVAN TUiti.l HAYVAN SAYISI 

1990 koyun 453500 
1991 koyun 4545(X) 
1992 koyun 446000 
1993 koyun 396000 
1994 koyun 207000 
1995 koyun 192531 

1990 keçi 226236 
1991 keçi 213889 
1992 keçi 204300 
1993 keçi 192000 
1994 keçi 149184 
1995 keçi 75512 

1990 sığır 71871 
1991 sığır 68760 
1992 sığı r 66()80 . 
1993 sığı r 69431 
1994 sığı r 53800  
1995 sığı r 34950 

TUNCELİ  GENELİNDE TARIMCILIĞIN DURUMU 

YILI MEYVE TÜRÜ AĞAÇ SAYISI ÜRETİM (TON) 90-95YILI ÜRT. DURUMU 

1990 Armut 86180 40029 
1995 Armut 66713 2290 1739 ton düşmüş. 

1990 Ayva 18150 337 
1995 Ayva 5330 242 95 ton düşmüş . 

1990 Elma 69250 3186 
1995 Elma 56980 2820 336 ton düşmüş . 

1990 Erik 16115 441 
1995 Erik 13830 389 52 ton düşmilş . 

1990 Kayısı  25500 922 
1995 Kayısı  20470 536 386 ton düşmüş. 

1990 Kiraz 20260 6525 
1995 Kiraz 16660 4500 2025 ton düşmüş. 

1990 Şeftali 3640 90 
1995 Şeftali 3190 80 10 ton düşmüş. 

1990 Vişne 14860 3245 
1995 Vişne 12060 2520 725 ton düşınüş. 
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YILLAR İTİHARI İLE TUNCELİ 'GENELİ  

YILI ÜRÜN ADI 

TARLA ÜRUNLERİNİN '' 
EKİM VE ÜRETİM MİKTARLARI 

EKİLEN MİKTAR(HEKTAR) ÜRETIM MİKTARI 
(TON) 

1990 Buğday 35282 44700 
1991 Buğday 34940 51000 
1992 Buğday 35429 46295 
1993 Buğday 33430 41400 
1994 Buğday 30200 41000 
1995 Buğday 28000 40000 

1990 Arpa 11837 15761 
1991 Arpa 12500 18310 
1992 Arpa, 12344 15800 
1993 Arpa 12060 14600 
1994 Arpa 11200 14000 
1995 Arpa 9000 12000 

1990 Mercimek 213000 66000 
1991 Mercimek 212000 94000 
1992 Mercimek . 	203000 119000 
1993 Mercimek 204000 88000 
1994 Mercimek 184000 80000 
1995 Mercimek 150000 	. 70000 

1990 Nohut 4485 3390 
1991 Nohut 4500 4170 
1992 Nohut 4190 3600 
1993 Nohut 405.E 3039 
1994 Nohut 3680 2800 
1995 Nohut 2710 2500 

1990 Fasulye 610 841 
1991 Fasulye 640 610 
1992 Fasulye 620 750 
1993 Fasulye 567 810 
1994 Fasulye 536 788 
1995 Fasulye 520 550 

Yukarıdaki verilenlerden de anlaşıldığı  gibi ilimiz genelinde Tarım ve Hayvancılık alanında özellikle 
1993 yılından sonra üretimde hızlı  düşüşler görülmektedir. 

Bu üretim düşüşlerindeki nedenler, Türkiye'de tarım ve hayvancılık alanında uygulanan yanlış  politika-
lar sonucu olmakla beraber ayrıca ilimizde 1993 yılından sonra köy boşaltmaları, mera ve yaylacılık yapil-
masina izin verilmemesi gibi uygulamalar da neden olmuştur. Köylerdeki meyve ağaçlarının kesilmesi bu 
ağaçların say ısının düşüşünde etkili olmuştur. Ayrıca "Her insan bir ağaç dikme" kampanyası  ile Ülkenin 
yeşil alanlarının çoğaltılması  istenirken Tunceli' deki ormanların yakılması  sonucu hektarlarca orman tah-
rip edilmiştir. Yaşanan bu doğa katliamma karşı  yetkililer kayıtsız kalmaşlardır. Yakılan bu orman ların sön-
dürülmesi için herhangi bir çaba gösterilmemiştir. 
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TUNCELİ  İL-İLÇE KÖY VE MEZRALARIN DURUMU 

1991 	 1995 

Toplam Köy sayısı 
	

415 	 386 
Toplam Mezra sayı s ı 	 798 	 854 

Kdv olıı pta göçten sonra mezra olan köy say ısı 	48 

I3oşalan Kiiy ler; 

Merkez 	15 	 Ovacı k 	 51 
N'lazgirt 	10 	 llozaC 	 27 
Pülümi4r 	37 	 Pertek 	 I 
Naz ı miye 	17 	 ÇeıY!işgezek 	 11 	Toplam 168 Köy 

Tıı nceli merkez ve yakı n birkaç bilyük köy dışında kalan diğer köylerde ise 2-3 ev ikamet etmekte, ika-
ınet, edenler ise karı-koc..adan oluşan yaş  li insanlardır. Hiçbir köyde genç yoktur. 

Kövterin içmesuyıı  dıı rtıııııı : 

Sıı suz köy sayısı 	 17 
Susuz mezra say ı sı 	 309 
Suyu yetersiz köy sayısı 	 96 
Suyu vetersı z. ııczra sayisi 	 59 
1995   yı l ı  yatı rımına dahil olan 50'ye yak ı n projeden sadece 14'ü gerçekleştirilmiştir. 

Küvteriıı  yol durumu: 

Yolu olmayan köy say isi 	 1 (PiiliinlürEfeağıl j 
Yolu olmayan nıezra say ısı 	 2 3 
Yol ı. ı  asfalt olan köy sayı sı 	 8 köy 22 Km. 
Yolu asfalt olan mezra say ısı 	 Yok 
Yolu stabilize olan kdv say ı sı 	 154 
Yolu stabilize olan ı nezra say ı sı 	82 stabilize öyan yol toplamı 784 Km. 
Yolu tesviye olan köy say ı sı 	 161 
Yolu tesviye olan mezra say ısı  
Yolu barn olanme.zra sayısı 	 233 toplam ham yol 581 Km. 

1995 yili yat ı rı uıı niıdahil olan 51 Kııı . tesviye yolun sadece 7 Km'si yapı lmış  olup 44 Km. si de karakol 
ları n olduğu yerlere giivenlik yolu olarak yapilmiş tir. Ayrıca 49 Km.'bk. köy yolu da onar ı lmış t ır. 

İLİMIZDEKI ORMANCILIK SORUNU 
Ilimiztleki Orman Durumu: 

Ctenel sahası  
Ormanlı k saha 
t )rtnansiz saha 

Koru orman ı  
Bozltı k kuru ormıatıı      
Baltalı k orman ı  119547 Hek. 
Bozuk baBalık orman ı  
Ormanl ı k alan yüzdesi 

757986 Hek. 
207666 Hek. 
550320 Hek. 

4275 Hek. 
2054 Hek. 

81790Hek. olup baital ı k ormanı  şeklinde işletilmektedir. 
fl 27.40 
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1993 yılından beri yalnız kavak fidanı  yetiştiri-
lip yöre halkına ağaç dikme alışkanlığı  kazandır-
manın dışında ormancı  I ik alanında başkaca hiçbir 
faaliyet yoktur. il ihtiyacı  olan yakacak odun üre-
tim her yıl amenajman planma göre yapılacak ke-
simler civar köylere ilan edilmekte ise de, köylerin 
büyükbir kısmının boşaltılmaları  ve göç nedeniy-
le söz konusu amenajman planı  uygulanaınamak-
tadır. Bu nedenle ilin yakacak ihtiyacı  çevre iller-
den temin edilmektedir. Yakacak parası  bulama-
yan ve zor geçinen fakir halk ise merkeze yakın or-
manlardan usülsüz ve izinsiz olarak yakacak ihti-
yacını  karşılamaktadır. Halk orman emvalinin 
nakli için gerekli izin kağıtlarmı  orman işletme 
Müdürlüğünden almak yerine kontrol noktalartn-
daki emniyet güçleri ve jandarma karakol komıı -
tanliklarınca kendilerine verilen geçersiz ve yasal 
olmayan izin belgeleri ile yapmaktadır. 

İlimizin genelinde muhtelif yerlerde orman 
yangınları  çıkmaktadır. Yangın dııyumları  alındı-
ğında yangın yerine gitmek isteyenlere güvenlik 
güçlerince operasyon var bahanesiyle izin veril-
memektedir. Bu nedenle yangına gerekli müdaha-
le yapılamadığı  gibi yanan orman sahasm ı n tesbiti 
ve yeniden ağaçlandırılması  da mümkün olma-
maktadır. 

TARIM-HAYVANCILIK VE 
ORMANCILIK SORUNLARI İLE İLGİLİ  

ÖNERİLERİMİZ: 

1- Köylerdeki hayvancılık ve tarımın yeniden 
canlanması  için, mera ve yayla yasağının kaldırıl-
ması . 

2- Üreticilerimize hayvancılık ve zirai kredile-
rinin limitleri arttırı larak bir defaya mahsus olmak 
üzere faizsiz veya düşük faizli kredilerin sağlan-
masa, zirai kredi borcu olan köylülerin Lar defaya 
mahsus olmak üzere kredi borÇlarnım si;innıe~~. 

3- Köylerini terk etmek zorunda kalan köylüle-
rin, köylerine geri dönmeleri için gerekli imkanla-
rın sağlanması   ve kendilerine yeniden konut yapı l-
ması, köylerine dönme imkanı  olmayan köylüle-
rin konut ve arazi sorununun çözümlenmesi. 

4- Köylerdeki göç sonucu şehir merkezine yer-
leşen köylülerin elektrik, su vb. giderlerinin karşı-
lanması. 

5- Halen köylerinde oturmakta olan köylülere 
uygulanan yiyecek ve giyecek yasağını n acilen 
kaldırılması. . 

6- İlimizin coğrafi koşullarına uyum sağlayan 
hayvanların düşük faizli kredi karşılığı  köylülere 
verilmesi ve ürünlerin değerlendirilmesi için süt 
ınandırasinin açılması. 

7- Kapatılan köy değirmenlerinin açılması. 
8- Keban gölü kenarında geçimini balı kçı lıkla  

sağlayan balıkçıların kayıklarınm serbest bırakıl-
mast. 

9- Köylerde akşam saat 15.00'ten sonra karakol 
önlerine getirilmeleri zorunlu olan ziraat araçları-
nın (Traktör vb.) serbest bırakı larak tarımsal faali-
yetlerin kısıtlanmaması . 

10- Tahrip edilmiş  bütün içme ve sulama suyu 
tesislerinin yeniden onarı larak hizmete açılması. 

11- Yatırım programında olupta gerçekleştiril-
meyen projelerin gerçekleştirilmesi. 

12-11 ve ilçe merkezlerinde tarım ve hayvancı-
lık konusunda köylüye yardım edecek teknik per-
sonelin sağlanması. 

13- Ilimizde meydana getirilen orman yangın-
larına soıı  verilmesi ve gerekli müdahalenin zama-
nında yapılması  için gerekli önlemlerin alınması. 

14- Ilimizde kontrollü ve planlı  orman üretimi-
nin yapılması  için gerekli ortamm sağlanması. 

15- ORKOY proje mühendisliğI idare binasına 
askeri personel yerleştirileceğine, sözkonusu bi-
nanın ORKOY proje mühendisliği hizmet binası  
olarak kalması . 

5-ULAŞIM VE GUVENLIK SORUNU: 

ilimizin en önemli ve can alıcı  sorunu güvenlik 
ve ulaşım sorunudur. Bu sorun iki şekildekarşimi-
za ç ıkmaktadır. 

1- Köylerde 
2- İL ve ilçelerle ulaşımda 

1- KÖYLERDE: 
Mevcut konumu itibariyle son derece olumsuz 

koşullar altında yaşamlarını  sürdürebilmelerine 
rağmen, başka bir seçeneği olmadığı  için zorunlu 
olarak birkaç evin içinde ikamet etmiş  olduğu belli 
başlı  köy ve mezralarurıız mevcuttur. Buralardaki 
yaşam neredeyse çekilmez hal almıştır. Köylerde-
ki yaşam sabah güneşin doğmasıyla başlar akşam 
saat 18.00 de sona eren. Bu saatler dışında insanlar 
tarlalarma, hayvanlarına vb. işlerine gidememekte 
ve en zaruri ihtiyaçlarını  karşılıyamamaktadırlar. 
Köylerin etrafı  maymlanınış  olduğundan insanlar 
gezemedikleri gibi hayvanlarını  da meralara sala-
mamaktaılırlar. Mayına basarak telef olan onlarca 
hayvan bir tarafa, birçok insammız mayın nede-
niyle sakat kalmakta hatta ölenlerde olmaktadır. 
Çeşitli nedenlerle köylerde mayınlarla veya bura-
lara düşen el bombalarıyla bilmeyerek oynayan 
çocuklar patlamalar sonucu ölmüş  yada sakat kal-
mışlardı r. Bunlara Tunceli merkez Çıralr, aktuluk, 
Gökçek, Kocakoç, Güleç, Demirkapı, Burmage-
çit, Mazgirt Yazelli, Mazgirt Doludizgin, Ovacı k 
merkez, Çemişgezek, Hozat ve Pülümür ilçelerin-
de yaşanan olaylar örnek olarak verilebilir. 

Ilimizde çok az sayıda köy kalmasına rağmen 
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bu köylerde ikamet etmekte olan köylüler de zo-
runlu tüketim maddeleri ile yiyecek ve giyecekle-
rini köylerinrahat bir şekilde ulaştıramanıaktadı r-
lar. Yetkililer tarafından "kontrollü gıda sevki" 
olarak adlandı r ı lan ve şehrin giriş-çikişlarinda bu-
lunan kontrol noktalarında Merkez Jandarma Ko-
mutanlığından Anan kontrollü gıda sevki iziıı  ka-
ğıdı  olmadan giyecek ve yiyecek götürmeleri 
mümkün değildir. Köylerde yapılanoperasyonlar-
daköylülerin evlerinde 50 Kg.'ın üzerinde unu bu-
lunanlardan unları  alınarak karakol a bı rakı lmak-
tadır. Bu uygulama ile köylerin yeniden canlandı-
rılması  bir tarafa, köylerde kalanlar da göçe zor-
lanmakta ve aylığa mahkum edilmektedirler. 

İ linıiz merkez Aktuluk Köyü Robaik Mezrasm-
da ikamet eden köylülerden Hasan TUMTAŞ  (58) 
ah. irdaki hayvanları n ı  kontrole giderken 30 Nisan 
1996 günü akşam saat 20.30 - 21.30 sı ralar ı nda 
evinin yanında askerler tarafından vurularak öldii-
rülmüştiir. Bu olay köylerimizdeki güvenlik soru-
nun türü açıklığı  ile gözler önüne serinektedir. 

2- IL VE İL.ÇELERDE ULAŞIM: 
Hiç bir ilçeınizle ulaşım güvenlik olmadan ya-

pdaınamakta, Tunceli-Erzincan karayolu ise belli 
günler dışında ulaşınıakapalı  tıı tıı lmaktadır. Örne-
ğ in; Kamu görevlileri 60 Km. olan Pülünıür ilçesi-
ne görevli gitmeleri için bazen Tunceli-Elazığ-
Malatya-Sivas-Erzincan yol güzergahınr kullana-
rak gidiş-geliş  toplam 1400 Km, yol gitmektedir-
ler. Yani bir buçuk saat] ik ilçeye 16 saat yol gidile-
rek varılmaktadı r. Ulaşım yollarmın durumu ince-
lendiğinde köylerin tüm yollarmın 1990 yılların-
dan itibaren bakım ve oııarı mmın.yapılı  anasi so-
nucu köy yolları  ulaşıma kapanmış tı r. İlge yolları-
nın bakı m ve onarımsızlığı  nedeniyle 60 Km. 'Ilk 
yol 2.5 saatte gidihnektedi r. An ay o llarla bağlantı l ı  
olup köylerle ulaşı mı  sağlayan akarsularin üzerin-
deki tüm asınaköprüler kesildiği.nden dolayı  köy-
lüler ulaşım ı  akarsulardan geçerek yapmakta yada 
saatlerce yaya yol yürüyerek şehre ulaşabilmekte 
dirler. Köylülerin hasta olmaları  durumunda, has-
taneye ulaşmaları  mümkün olmamaktadar. Örne-
ğin doğum hastası  bir kadının hastaneye ulaşma 
şansı  yoktur. Bütün yaşanan bu olaylar sonucu 
köylerde yaşam yok denecek durumdadır. 

ULASIM VE GUVENLİK SORUNU İLE 
ILGILI ONERILERİMİZ  

Tunceli-Erzincan Karayolunun sürekli u' şı-
ma açılması  

2- Ilçe ve köy yollarının bakı m ve onarım ı n ı n 
yapı larak ulaşıma açılması , 

3- Yıkı lan köprü ve menfezlerin en k ı sa sürede 
yeniden yapılarak ulaşımı  sağlamak. 

4- II ve ilçe akar.suları  üzerinde bulunan ve kesi- 

len asma köprülerin yeniden yapı lması  
5- Mayınlanmiş  bölgelerin derhal mayından 

arındırılması . 
6- Köylerde evi, bağı, bahçesi tarlası  ve hayvan-

ları  telef olan kısacası  zarara uğramış  köylülerin 
maddi ve manevi zararları nı n karşılanması . 

7- Kontrollu gıda sevki uygulamasının kaldırı l-
n1ası  

DEMOKRATİK KİTIF ÖRGÜTLERİNE 
YÖNELIK POLİTİKALAR: 

İlimizdeki mevcut demokratik kitle örgütlerine 
hiç bir döııerıı  iyi bakı lmamış. Özellikle memur 
sendikalarındaki yönetici ve işyeri temsilcileri bu 
bask ı dan nasibini almışlardı . Anayasanın değiş -
mesine rağmen, hükümetin anayasaya uy uııı  yasa-
si çıkarmaınası  bahane edilerek birçok sendikacı  
sürgün edilmiş, hakkında davalar açı lmış , açığa 
alı nmış  ve cezalar verilmiştir. Ayrıca sendika şube 
ve temsilcilik binaları  polis tarafından hiç bir ge-
rekçe gösterilıneden aı•aninaktadı r. 

Sendikal çalışnıaya katı ldığı  için sürgün edilen 
memurlar: 

Kurumu 	 • ~avı  çı  

1- Tarım İ l Müdürlüğü 	 8 
2- Sağlik Müc€iii lüğii 
	

13 
3- Milli Eğitim Müdürlüğü 	1 
Toplam: 
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CEZA ALAN MEMURLAR 
Kurumu Sayısı  

Tunceli Defterdarlığı  15 
Milli Eğitim Müdürlüğü 180 
Tarı ml Müdürlüğü 40 
Tapu ve Kadastro Miid. 4 
Sağlık Müdürlüğü 24 

. Toplanı  263  
;;;;:' 

Neredeyse bütün ülkede kabul gören sendikala-
r ı n kongrelerine bile izin verilmemekte, il merke-
zinde kongrelere katı lmamaları  için ilçelere yazı  
yazılmakta hiç bir sosyal ve kültürel faaliyete izin 
verilmemektedir. Ilinıizdeki demokratik kitle ör-
gütlerinin yazı lı  milracatlari valilikçe ilkin emıı i-
yet müdürlüğüne gönderilerek, emniyet müdürlü-
ğünün izninden sonra, valilik nı üracaa.tları  kabul 
edeceğini söyleyerek sendikaları  muhatap atma-
maktadır. Oysa ilde il amirliği valilik makam ı  ol-
duğu halde TUNCELİ 'de valilik yetkisi emniyet 
nıüdürlüğünce kullanilmaktadir. 

Ilimizde çalışma Şartlarının zorluğu göz önüne 
alını raik, bu şartlar altında uzun süre çalışan me- 

L. 
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murlar, tayin istedikleri zaman valilikçe buna izin 
verilmemekte ve bakanlıkça tayin onayı  gönderilen 
memurların ilişkileri kesilmemektedir. Böyle keyfi 
bir uygulama TUNCELİ  Valiliği'ne özgü olup, 
böyle anti demokratik bir uygulamaya da başka hiç 
bir ilde rastlanılmamaktadir. Bütün bu antidemok-
ratik uygulamalara gerekçe olarak personel yoklu-
ğu gösterildiği halde; İhtiyaç fazlası  personel gerek-
çesiyle bir Çok memur istekleri dışında sürgün edi l-
mektedir. 

Demokrasi ile yönetilen ülkelerde hukukun üs-
tünlüğü tartışılmazdır. Oysa ülkemizin geııe!inde 
uygulanan politikalar dışında ilimiz genelinde ş id-
dete ve sindirineye yönelik politikalar ile demokra-
tik kitle örgütleri işlevsiz kılmmak isteniyor. Bu uy-
guİa hanin son bulması  için siyasal iktidarlarca; ili-
mize demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inan-
m ı  ş  idarecilerin atanması, demokratik kitle örgütle-
rine yönelik hukuk dışı  uygulamalara son verilmesi 
toplumsal huzur ve barış  açısından önem arzetmek-
tedir. 

SONUÇ OLARAK 
ilimizin genel sorunları  incelendiğinde yıllardır 

siyasal iktidarlarca potansiyel suçlu ve hizmete la-
yık görülmeyen Tunceli halkına yönelik ekonomik 
ve siyasi politikalar 1979 yılından bugüne kadar de-
vam eden olağanüstü hal uygulamaları  ve son on 
yıldır süren savaş  politikaları  ile bütüııleşince; 

İldeki yatırımlar durumu incelendiğinde yapılan 
yatı rı mların ilimizi ekonomik ve sosyal açıdan kal-
kı ndırmadığı  ve harcamaların tamamına yakın kıs-
mı  güvenlik tesislerine ve kamu binalarına yönelik 
olduğu il genelinde yapılan 3 trilyon 454 milyar ge-
nel harcamalardan, 194 milyarin yatırımlara 2 tril-
yon 140 milyarin polis ve askeri personelin maaş  ve 
benzeri sosyal harcamalarına yapılması  ilimizdeki 
genel durumun açık örneğidir. Ayrıca dünyada ol-
duğu gibi bölgemizde de silahlara harcanan bu para-
lar bilime, insan sağlığına, ulaşıma ve istihdama yö-
nelik yatırımlara harcansaydı  hem ilimiz açısından 
hem de ülke ekonomisi açısından daha yararlı  ola-
caktı . 

İldeki sağlık sorununda da ilimizde büyük dıram-
lar yaşandığı, hastanelerde doktor, yeterli Leknik per-
sonel ve cihazların yokluğundan, köylerde açık ol-
ması  gerekirken kapalı  tutulan sağlık merkezlerinin 
durumundan, hastane kapılarında ve yollarda ölen 
hamile kadınlar, çocuklar ve yaşlılar ile tüm hastala-
rın durumundan anlaşıldığı  gibi sağlık personeline 
yönelik sürgün politikalanndan da anlaşılmaktadır. 

İliınizde eğitim ve öğretimin yok denecek düze-
ye ulaştığı; kapalı  okul sayısından, öğretmen açi-
ğmdan, mevcut öğretmenlerin %80'ine yakının 
stajyer oluşundan ve geçmiş  yıllarda Türkiye'deki 
ÖSS ve ÖYS sınav sonuçları  neticesinde görülen 
başarı nın düşmesinden, lise mezunu işsiz gençlerin 
gün geçtikçe çoğalmasından, eğitim-öğretim yuva-
larının askeri kışla olarak kullanılmasındaıı  da anla-
şılmaktadı r. 

ll genelinde tarım ve hayvancılığın yok olduğu; 
yakılan tarım arazilerinden, yasaklanan meralardan, 
el konulan tarım ınakinalarindan, yasaklanan tahıl 
ürünlerinden, yakılan hektarlarca ormanlardan, 
bombalanan dağlardan, tamamına yakın boşaltılan, 
yakılan ve yıkılan, insansızlaştınlan köylerin duru-
mundan ve kontrollü gıda sevki uygulamaları  ile bir 
ekmeğe muhtaç bırakılan ve aylığa mahkum edilen 
köylülerin durumundan ayrıca ulaşımda kullanılan 
ve kesilen asma köprüler ile tahrip edilen içme ve su-
lama tesislerinin durumundan ne kadar aciliyet arz 
ettiği açıkça görülmektedir. Ayrıca ilimiz merkezin-
de ve Ovacı k merkezine göç eden köylülerin yaşadi-
ği sefaletin yerinde görüldüğü takdirde yürekler acı-
sı  olduğu açıkça görülecektir. 120 aile halen oturula-
maz durumda olan prefabrik konutlarda yaşamakta 
ve bazı  konutlarda 2 aile bir arada kalmaktadır. 

Ulaşım ve güvenlik konusuna gelince köylerinde 
yaşamak zorunda kalan yaş lı  insanlarımızı n can ve 
mal güvenliğinin olmadiği, 30 Nisan 1996 tarihinde 
Tunceli Merkez Aktuluk köyü Robayik Mezrasi'-
nda ikametgah eden 58 yaşındaki Hasan Tümtaş  ile 
Ovacık İlçesirıde köyünde vurulan Hüseyin Saltık'- 
in durumları  en açık örnekleridir. Kısacabölge insa-
nının can ve mal güvenliği yoktur. 

Demokratik kitle örgütlerine yönelik politikalara 
gelince demokrasinin d 'sinin olmadığı  bir yerde de-
mokrat kitle örgütlerinin işlevliğinden bahsetmek 
insana inandı rıcı  gelmemektedir. 

Ilimizde bütün bu sorunlar yaşanırken demokra-
tikkitle örgütleri olarak ilimizin aciliyet arzeden bu 
sorunlarının kamuoyunun ve ilgili yerlerin dikkati-
ne sunmay ı  ve türü sağduyulu insanların bu sorunla-
rın çözümüne katkı  sunmaya ve çözüm önerileri 
sunmaya çağırıyoruz. 

Bütün bu uygulamalardevam edildiği sürece, bü-
tün sorunların tıkanacağı, toplumsal barışa ve huzu-
ra en ağır darbeyi vuracağı  bilinciyle kitle örgütleri 
olarak toplumsal sorunlara katılıp çözüm önerile-
rinde bulunması  gerektiği sorumluluğu ile hareket 
edilmiştir. 

İlgililerin ve kamuoyunun bilgilerine sunulur. 

TUNCELI SENDIKALAR PLATFORMU 
Enerji-Yapı  Yol Sen Eğitim-Sen Tüm Maliye-Sen Tüm Sağlık Sen Tüm Bel-Sen 

Tarim-Sen OrKam Sen Genel-Iş  Yol-İş  I No'lu Şube Yol-İş  II No'lu Şube 
Yol-İş  III No'lu Şube Tes-İş  (TEDAŞ) Tes-İş  (DSI) •Orman-İş  Haber-İş  

Tarım-iş  
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Dersim ve Devletin Tunçeli 
KORAY DI.IZGÖ REN (Gazeteci - Yazar) 

29.09.1996 

Türkü, "Dersim dört dağ  içinde" diyor... Gerçekten 
de, devletin verdiği isinıle Tunceli 'nin Çevresi yalçın 
dağlarla çevrili, Munzur Dağları  ve aşağılardan akıp gi-
den Munzur Çayı  insana inanılmaz bir dinginlik veriyoı: 
Ama sadece kafanızı  dağlara yadağıirül gürül akıp giden 
derelere çevirirseniz... Yok etrafınıza bakar ve çevreniz-
deki insanlarla konuşursanız göreceğinizve duyacağuıiz 
şeyler sadece ve sadece umutsuzluk, hüzün, hayal kirik-
hğı  ve kızgmlıktan ibaret... 

Çünkü Tunceli, Cumhuriyetin kuruluşundan bu ya-
na yapılanlar yetmiyormuş  gibi yine devletin demir kıs-
kacı  içinde,.. Adeta devletin Tunçeli bu bölge insanının 
gırtlağında... Tunceli 'de en temel insan haklari, hukuk, 
adalet ve insanlık anlayışı  bile geçerli değil. Genel olarak 
o bölge, özel olarak Tunceli ve çevresi birkaç yıldır tam 
bir abluka altında. Bölgede 1994 yilındaıı  itibaren başla-
yan PKK eylemleri nedeniyle Tunceli ve çevresi askeri . 
operasyonların ve çatişmalarin olduğu bir savaş  bölgesi 
durumunda. Birçok köy boşaltıldığı  gibi ilçe ve kasaba-
lot da göç nedeniyle boşaliyor. Giderek hayalet köylere, 
kasabalara dönüşüyor. Aynca iki yıldır uygulanan gıda 
ambargosu nedeniyle Tunceli yöre insanı  için tam bir ce-
henneme dönüşmüş  durumda. Göçebilecek olanakları  
olanlar göç ediyor. Ama orada yaşayan hâlâ on binlerce 
insan varve kendi topraklarında, doğduklan yerlerde ya-
şamak istiyorlar. Hem de güvenlik içinde... Hem de in-
sanca... Polis, asker, özel timkorkusu olmadan... Son yil-
larda Tunceli' ye birkaç kez gittim. Her gidişimde durun' 
bir öncekine göre daha kötüydü. En son geçtiğimiz gün-
lerde Tunceliler Derneği'nin düzenlediği geziye katil-
dım. Önce Elaziğ'a uğradık insan Hakları  Derneği ' nde 
toplanan Tunceli göçerlerle görüştük. Durumlan içler 
açisıydı. Söz alanlar köylerini, evlerini nasıl apar topıai 
terketmek zorunda kaldıklarını  ve Elazığ  'da dilenci du-
rumuna düştüklerini anlatıyorlardı. Konuşan temsi lcile-
rin ve muhtarlann gözleri yaşanyor, anlattikça öfkeleni-
yorlardı. Hele biri vardı  ki, konuşmacılar içinde beni en 
Çok o etkiledi. Köyde bıraktığı  cevizlerinden söz ediyor-
du... Köye dönüp cevizleri toplayamadığını  anlatıyor ge-
ri dönmeleri için kendilerine izin verilmesini istiyordu. 

İşte tam o sırada başka bir göç öyküsünü anumsadım: 
Yine böyle toprağmdan, köyünden zorla kopartılıp 

Adana 'ya yerleşen bir göçer günün birinde köyüne dön-
meye karar ve rmiş  t i . Oysa köyü yerle b i r edi l mi ş  ve aske-
ri bölge içinde kahnişti. Dönmesi mümkün değildi. Ama 
o, kendisine yapılan bütün uyanlan dinlememişti. Bah-
çesinde, köyden ayrılmadan önce diktiği soğanlaruı  bü-
yüimüş 

 
olması  lazımdı. Gidip onlan toplamalıydı. Ne la- 

dar, "Dur gitme" dedilerse de o bir sabah köyüne dönmek 
üzere Adana'daki gecekondusundan aynlmıştı. Yakın-
lan onu ensono sabah görmüştü. Çiinkü köyüne döndük-
ten sonraterörist diye yakalanmış  ve feci Şekilde öldürül-
müştü. Yani çok sevdiği soğanlarinakavuşaıı nanuştı. 

Cevizlerini anlatan gözleri nemli Ovacıkh köylüyü 
dinlerken bunlar düşünüyordum. 0 gece kendimi çok 
kötü hissetiğimi itiraf etmeliyim. 

Sabah yola koyulduk. Her zamanki gibi bizi Tunce-
li'ye alıp almayacaklan belli değildi. Elazığ-Bingöl yol 
aynmındaıı  itibaren bitmez tükenmez aramalar, kimlik 
tesbitleri, beklemeler başladı. Sonunda Tunceli' ye var-
dık. 

Gıdaamborgosu artikkentin içindede sıkı  bir biçimde 
uygulanıyordu. Değirmenlerin çoğu kapatilnııştı  ve un 
gibi gıda maddeleri karakollarda tutuluyor ve ihtiyaca 
göre veriliyordu. İnsanların birbirine bir kilo şeker, lo-
kum ya daherhangi bir gıda maddesi göndernıesi bile en-
gefteniyordu. B öylece bir girişim teröristlere yataklık et-
mekle eşdeğeidedeğerlendirilebiliyordu. Kasabalarave 
köylere ilaç da gönderilenıiyordu. Bu ilaçların da gıda 
maddeleri gibi PKK'lılara gitme ihtimali vardı... 

Tuncelivecivannda iki yıldır sürdürülen sıkı  gıda am-
bargosunun bu zamana kadar sonuçlannı  göstermesi ve 
dağlardaki teröristelirin açlık nedeniyle düzlüğe, yollara 
inmesi gerekirdi. Ama böyle bir sonuç gerçekleşmemiş-
ti. Bunu kendisiyle konuştuğumuz Tunceli Valisi de ka-
bul ediyordu. Ama yine de ambargo sürdüriilecekti... 
Doğu ve Güneydoğu 'da benzeri görülmedik bu sıkı  uy-
gulamayla Tunceli cezalandınlmaya devam edilecekti... 

Işin ilginci, ashndafeci yanı, bütün bu insanlıkdışı  uy-
gulamalardan Türkiye'nin büyük çoğunluğunun haber-
dar olmaması. Bizim gibi heyetlerin zaman zaman böl-
geye gitmesinin belki bölge insanı  ya da Tunceliler açi-
sı ndan bir moral faydası  var ama esas ambargo medya-
dan geldiği için gerek gıda ambargosu, gerekse bölgenin 
içinde bulunduğu içler açısı  durumTürkiye insanını  n ço-
ğuııagösteıilenıiyor. 

Devletin Tunçeli gerek Dersim'lilerin, gerekse med-
ya sayesinde Türkiye insanının çoğunluğunun üzerinde 
olduğu için gerçekler bir türlü duyurulamıyor. Ama ol-
sun, bir kişiye bile anlatsak bıkmadan usanmadan gör-
düklerhnizi Türkiye'nin, dünyanın öteki insanlanna an-
latmaya, yazmaya, ç izmeye devam edelim. 

Sadece Dersim 'in değil, bütün Türkiye 'nin, devletin 
ve silahlı  bürokrasinin Tunçeli'ndekurtarılması  için mü-
cadeleedelim.. 
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DERSİM'İN ÇIÔUÔI 
FERHATTuNÇ (Sanatçı ) 

Bir Anonın heyeti karsı lam+a an! 

Yı llar sonra ilk kez karşılaşmıştı k. 
Konuşmalıydı k... Dertleşme.iiydik. 
Ama bir başka duruyordu Dersim'in dağları  
leğultulu bir başkalaşma vardı  dağlardan süzülüp akan Munzur'un sesincie. 

Birşeyler mi söylemek istiyordu bana? 
Yoksa biraz kızgın, biraz kırgın miydi? 
Oysa kucaklaşmalıydı kve bağıra bağıra özgürlük şarkı ları  söylemiydik. 
Heyy Dersim! Geldim işte... 
"Kan ileyangındı  devran / Biraserba ma Wahto merdayno" diye 

haykiranlann diyarı na geldim. 
Yıl lar sonra Dersim'deyim. Yakın tarihimizdeyaşadıklarımı  bir biranımsadım. 

Geçmişin o görkemli, o başclöndürucü kentindeyim. 
Bu halkbenim halkımdı . Bu topraklarda bası lmadı k bir karış  yer bı rakmamıştım. 
Bir düş  mü gördüklerim; yoksa gerçek mi? 
Belki de düşle gerçeğin öteşinde olmasını  Biliyor insan. 
Ama sonuna kadar gerçek; lligine kemiğine kadar geçer. 
Yolları  kuşatı lmış, talan edilmiş  köylerinden geçtim. Taş  taş  üstünde kalmayan 

yerlergördürırı . 
Insanlar yoktu; biryan'ın lair de talan izleri vardı . 
Bir de üniformalı lar, ünı forrnalı iar... Resmi üniformalılar, "sivil" üniformalilar. 
Ama o insanlar, o güzelim tooraldardan sökülüp atı lmışlardı . 
Elbette geçiciydi ama, şimdilik sağır ve dilsizdiler. 
Bu topraklar çok zulüm gördü. Ama böylesini hiç örmemişti. 
Kirli savaşın yüzünü çokgördüm;5iirt'te, Diyarbakir'da, Bitlis'te, Mardin'de, 

Şirnak'ta, Batman'da.., 
Ama bir başkaydı  Dersim'de gördüklerim. Bu kent başka bir kentti. Bu insanlar 

sanki başka insaniardı . Çiçekler başka açıyor, kuşlar bir başka uçuyordu sanki. 
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Acı nın, zulmün ve zorbalığın orta yerindeydi Dersim. 
Adeta tutsakalı nmış  bir co rafyaydı  Dersim. 
"Palavra Meydani"nda artı kdünyave devrim sorunları  tartışı lmayan bir 

Daracık sokakları nda boyacı  çocukların naraatmadığı  bir Dersim... 
Koca Şairin dediği gibi `Havada konuşmaman ı n, gormemenin kahrolası  

hüznü" vardı  ve bir koca kentsani<i kapatmıştı  elleriyleyüzünü. 
Atan nabzı  durmuş  Dersim'in. 
Dükkanları  bomboş  Dersim'in 
Kahveleri işsizlerle ve yoksullarla dolu Dersim'in. 
Halkı  karneyle alabildigi yiyecekler doyuruyor karnını  Dersim'in 
Ambargoya, zulme, ölüme yeniden yeniden alışıyor halkı  Dersim'in. 
İki seçenek kalmış  Dersim'in ı nsanına; ya kabullenip susacaksın ya da 

terk edeceksin. 
Bir coğrafya, yani Dersim dünyanı n gözü önünde insansı zlaştı rılıyor. 
Görmuyor musunuz heeyyyy .. 
Kan ve gözyaşı  sinmiş  top raga. 
Yüreklersuskun. 
Sessizlik arttı kça içten içe büyüyen bir şaşkınlı k, bir öfke yaşıyor insan. 
Munzur isyan ediyor; dağlar haykı  nyordu. 
Susturulamıyorlardı. 
Oysa Munzur, Düzgün Baba, Yılan, Sapan ve Zelli dağları  büyük bir 

şehvetle karşılardı  insani. 
Bu dağlar geçit vermemiştir kahpeliğeve soysuzluğa. 
Bu dağlar bir ana sevecenliğiyle bağrına basardı  her Dersimliyi. 
Aynı  sevecenliği de Dersimli gösterirdi dağlara. Gözü gibi korurdu Ormanları; 

tı pkı  Ovacıklı  yaşlı  bir köylünıin söylediği gı bi: 
Köyde ağacın bir dal ini k ı rmaya kalkıştığımı zda babamızdan büyükazar 

duyar ve dayakyerdik Ama şimdi gözbebeğimizyakı lıyor, yı kı lıyorve bizler çeresizlik 
içerisinde izliyoruz. 

Burası  Dersim... Her karış  toprağında tarihin acıması z izleri yaşıyor. 
Burası  Dersim... Kabpelie ve zulme meydan okuyanları n ölümsüzleştiği yer. 
Ve burası  Dersim... Ozgiırlükve aydı nlı k birgelecek yaratmak uğruna kelleyi 

koltuğa alı p yola çı kanların diyarı _ 
Şimdi burası  mahzun, çaresiz, acı lı  ve ürkek insanların yaşadığı  bir kent. 
Gözlerinde ve yüzlerinde kanlı  bir savaşın bitkinliğini ve yorgunluğunu 

taşıyan insanları n yaşadığı  bir ken t. 
Köylerinde ve topraklarında yeniden yaşamanın özlemi, içten içe bir isyana 

dönüşüyor Dersim'de. 
Sanatı n ve sanatçının da beşiği olmuştur Dersim, tarih boyunca. 
Halkı  her fı rsatta sanata, sanatçıya sahip çıkmıştı r. 
Ben bu topraklarda boğa büyümüştüm. Bu dağlar, bu sular, bu insanlar 

yoğurmuştu sanatı mı . On iki yıldı r Türkiye nin heryerinetaşıclığım solukta Dersim'in 
rüzgarı  vardı  elbette. Ama ben on iki yı ldı r Dersim'de bir konser verme izni mi bile 
alamamıştım. Bırakın konseryapmayı  Dersim'del<i varlığıma bile katlanamıyordu "resmi 
görüş". 

Hatta hala kentlerde dolaşmama bile şaşanlarvardi doğup büyüdüğüm 
topraklar üzerinde görev yapanlar arasında. 

Anlatı fana öre, gençlerden biri dinliyormuş  kasetimi. Bir özel tim elamanı  
önce şarkıyı  söyleyenin kim olduğunu sormuş. "Ferhat Tunç" yanıtını  alı nca da sormuş: 

- Bu adam daha dağa çı kmadı  mı? 
İşte bu topraklar üzerinde savaşı  sılı rdürenierin mantığı; barış  istiyorsan, 

kardeşliği istiyorsan, bu kirli savaşa karşı  çı kıyorsan dağaçı kman gerekiyordu. 
Yani mantı k, aynı  mantık; 'ya sus, ya dağa çık" 
Çünkü barışı  isteyen, savaşa karşı  ç'kan onurlu aydı nlar, sanatçı lar bu 

istemlerini yazı larıyla şarkı larıyla dile getirenler savaş  tacirlerinin işini 
güçleştirmektedir. 

Dersim'de gördüklerimizi "İnsanım" diyen herkes görebilir, 
Dersim'deyaşanı lanları  "insanım" diyen herkes yüreğindeduyabilir. 
Dersim'de yaşanılanlardan "insanı m diyen herkes utanabilir. 
Dersimlinin çığlığını  " insanım" diyen herkes işitebilir. 
Dersim'in topragında, Dersim'in dağları nda, Dersim'in ormanlarında, Dersim 

insanının yüreggindeyangın var. 
Heeyy ı nsanım" diyenler! 
Görüyor musunuz? Duyuyor musunuz? Utanıyor musunuz? Dersim'in 

çığlığını  işitiyor musunuz? 

Dersim. 
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BeriOvacı klıyım I938de 15 yaşındaydı  m. Annem Ko-
çuşaği aşiretindendi babam ise Ovacı klı d ı r size kopuyu 
anlatacağım. Eveliyatını  bilmiyorum, sonucu anlatayım 
ikinci asker Dersime gelmişti aşiretlerden bazı ları  devlet-
le iş  birliği yapmış tı  bazı ları  bunayanaşmıyordu. Bazı  çete 
reislerine devlet çağrı da bulunuyordu, gelip teslim olur-
sanız sizi öldürmiyeceğiz, Türkiyenin çeşitli illerine gön-
dereceğiz. Kopo da bunu duymuştu mayetinde epeyce 
insan vardi, bir gün Ovacığın bir köyüne gelir bölgesi ho-
zattı  ama o ovacı kta teslim olmayı  kaffasıııa koymuştu. 
Bunları n başına o zaman ödül konmuştu. Kim yakalatı rsa 
yüklü para ve-
riliyordu. Gel- 
diği 	köyde 
köylünün biri-
ne git ovacığa 
sırrı  Yüzbaşıya 
söyleki Kopo 
yarın teslim 
olacak sözünü 
Sırrı  Yüzbaşıya ulaştırı r. İkinci gün atlar pulur karşısı nda 
görülünce sırrı  Yüzbaşı  karşı lamaya gitti, Askeri ile birlikte 
Pulur Köprüsünde Kopoyla karşı  karşıya geldiler. Yüzbaşı  
iyi bir karar verdin, akı llı  adamsın dedi Kopoya sonra bera-
ber Ovacı k meydanına geldiler orada ilkin Koponun ya-
nı ndaki arkadaşlarını n üzerlerinde silahları  alındı . 

Hükümet konağına girerekende K000nunkisi alı nd ı .  

Bu arada Kopo silahı na uzun süre baktı . Sırrı  Yüzbaşı  niye o 
kadar bakıyorsun kopo diyincede ben çocukluğumdan beri 
onunlan yatıp onunlan kalktı m. Bunun için bakıyorum dedi. 
Sürgüne gönderiyorlardı . İ kinci gün Hozat yüzbaşısı  olay ı  
duyar, köprür niye bana teslim olmadı  diye terfiımi alacak-
mış  ne, bilemiyorum. Sonra Kopo Hozata gönderildi. Ora-
dan Elazığa derken Elazığ  da kendisine sorarlar. Türkiyenin 
neresine gitmek istersin oda Kayseriye der Kayseriye gön-
deriyorlar ev ve tarla veriyorlar fakat kopo rahat etmiyor. Al-
tı  ay kalır sonra birgün rüya görür. Sabahleyin kalktığında 
hanımı na anlatı r derki Yeniden silahı nı  kuşandı . Koponun 

geldiğini der-
simde herkes 
duymuştu. 
Yeniden başı-
na ödül biçil-
di. Bir ara 
duyduk Ali-
boğazda kalı-
yormuş, bu-

nu duyan asker milisleri ve muhbirciler yerini belirledi. Bu 
ihbarı  yapanlardan birisi Koponun kirvesiydi. Kaldığı  mağa-
ra tespit edildi, etrafı  sarı ldığında çok hasta olduğunu Juy-
muştuk. Etrafı  sarı larak ailesiyle birlikte öldürüldü. Başı  Icesi-
Ierek Hozata getirildi. Karşılığında miktarını  bilmiyorum 
ama epeyce para aldı klarını  duydum. İşte böyle oldu... 

Rüyarnda, Dersimdeyim ICırlclar Dağının eteğinde ev 
yapıyorum. lCırklciı  benii çağırıyor ben Dersim e gidecem 
hanımını  ve iki kızını  alarak ikideeşek katar önüne yürüy-

erek bir aya yak ın birsüre içinde Dersime geld'. 
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Delall Buyer 

Wayi wayi way bege mı  wayi 
Tıja amnon vera cendege ma poyayi 
Zalımı  ma clırkerdune 
Kerdime vera tiju vayi 



ERSIM 	 33 



34 



Tamil sıçları , ınakas değmemi, bıyık ve sakalı yla bir hark göı  iin[üsii veren Seyyid Riza 

Dersim Alevİ-Kürt ve Zaza Mİtolojisr 
Clzerineve Pantl~eonu  

ERTUĞ  RUL DANIK 
Bu yazı  Birikim dergisinden alınmıştır 

Pertek ve Çemişkezek ilçe merkezleri ile, bazi köy-
lerde bulunan Sünniler'e karşın,Dersim bölgesi genel 
olarak Alevi-Kürt ve Zaza yoğunluklu bir bölge oı up, 
Kureyş  (Seyyid Mahmud Hayrani) ve Bamasör (Baba 
Mahmud Hayrani) ve Bamasör (Baba Mansur) adlı  
seyyitlerle birlikte, Horasan bölgesinden geldiklerine 
inanı rlar ve soyları  ı  bu seyyitlerle birlikte gelen aşi-
retlere bağlarlar. 

13. yüzyıla rastlayan bu göç ile bir-
likte; Dersim bölgesine (Aşiretler 
Dersim bölgesine geldiklerinde, böl-
genin adı  "Dördüncü Ernıenistan"ııi 
bir bölgesi olarak, "Chanzit" olarak 
anilmaktaydı  ki, bu ad büyük kasaba 
anlamında "Hozat" veya "Khozan" 
olarak da bilinmekte olup, bugünkü 
Hozat ilçe: merkezidir.) geldiklerinde, 
yerleşik Hıristiyan (çoğunlukla Erme-
ni) kültürü ile karşı laşan aşiretler, geI-
dikleri bölge ve geçiş  yolları  üzerinde 
de Şiilik, Panteizm, Şamanizm, Maz-
daizm, Brahmanizm, Zerdüştlük, Ye-
zidilik, yahuduluk gibi değişik kültür-
]erle karşilaşirlar. Aynı  yıllarda Hacı  
Bektaş  Veli ile, 16. yüzyılda Safevi 
İmparatorluğu'nun bölgeye gönder-
dikleri halifeler, kültürel ve siyasal 
misyonerlik çalışmalarında bulunur-
lar ki; bunların en ünlüleri, Hacı  Bek-
taş  Veli'nin gönderdiği söylenilen Şıh 
Hasan Halife, Sultan Hıdır (Uryan Hi-
dir), Düzgün Baba (Şah Haydar) ve 
Sari Saltuk (Sari Ismail) ile,Şah İsma-
il'in (Şah Hatai) gönderdiği Nur Ali '-
dir. Dersim dışında 

Anadolu'nun diğer bölgelerinde de 
yürütülen bu çalışmalar, Haci Bektaş  
Veli döneminde merkezi otoriteyi sar-
sacak olaylara ve gelişmelere neden 
olurken; Şah Ismail döneminde, yaşa-
nan çıkar savaşları  Yavuz Sultan Se-
lim 'in lehine sonuçlanır. Yavuz, doğu-
da Şiiliği belli ölçüde geriletip, göç ve 
sürgünlere neden olurken, öte yandan 
Mısıra'a inerek haşifclik gibi dinsel 
bir makam ı  da ele geçirir. 

12. yüzyıldan (belki de daha erken), 
16. yüzyıla kadar yaşanan olaylar ve 
devamındaki süreç içinde, kimliğini 
yenileyen Dersim aşiretleri, Alevilik  

hamuru içinde, başka kültürleri de yoğurarak, kendi 
Alevi-Kürt mitolojilerini yaratmışlardır. Dersim böl-
gesi dışında hiçbir Alevi ya da Kürt bölgesinde görül-
meyen, antik Anadolu kültüründen Mazdaizm'e Şa-
manizm 'e kadar uzanıp, çeşitli inançlarla beslenen bu 
özellik, Dersimliler'i tek Tanrı  inancından uzaklaş tı -
rarak, olasılıkladaha önceden de bildikleri çoktanrıcı-
lıkğa sürüklemiş  ve böylece "Dersim Aleviliği" ola- 
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rak adlandırdığımız"Panteim" ve "Dersim Pantohe-
onu" oluşınuştur. 

A. Medyalı 'nın Dersim gencilemesiyapmadan, do-
ğa ve çokTanrılı  inançların yani panteizmin, tek Tan-
r ı  inanışlara geçildikten sonra da devam ettiğini 
sövylemesinin ardından, Sir Mark Sykes, Dersim ge-
nellemesi yaparak (Şavaklılarbu genellemenin dışın-
da tutulmaktadır), Dersim aşiretlerini "Pagan" sayı p 
sonuçta panteizme ulaşır. Uzun süre olumlu ya da 
olumsuz tepki görmeyen bu görüş  son dönemlerde cı-
lız destekler görür, ve son olarak, Munzur Cömert ta-
rafından desteklenip, açık bir şekilde Dersim Alevili 
ği çok tanrıeı  ilan edilir. 

Dersim Pantheonu'nıı n baş  Tanrisi "Hızır"dır. Ak 
sakallı , yaşlı  ve allı  olarak tanımlanan Hızır, dara (zo-
ra) düşenlerin ve çaresizlerin en büyük yardımcısıdır. 
Başlanılacak her türlü iş  ve çıkilacak yolculuklarda 
önce onun adi aılır. Güneşe gösterilen saygı  anlamın-
daki tapınmada bile "Ya Hızır" seslenmesi ile eğilinir. 
Zaman zaman Hızır ile karşılaştığı nı  ya da düşünde 
gördüğünü söyleyenlerin anlatımına göre; hızır için 
zaman ve mekan kavramı  yoktur. Dilediği an dilediği 
yerde olabilir. Hep ak sakallı  bir ihtiyardır ama, yüz-
yıllardır zora düşenlerin yardimina koşmaktadır. Buna 
rağmen, o hep güçlü, atak ve hızlıdır. 

Pantheonun diğer Tanrı iarını  Kureyş  (Seyykii Mah-
m ut Hayrani), Baireasor (Baba Mansur), Düzgün Baba 
(ŞahHaydar), Sultan Hıdı r (Üryan Hıdır), MunzurBa-
ha, Ağuçan, Şıh Delili Berhecan, Sarı  Saltuk (Sari İs-
mail), Seyyit Koca Süleyman, Seyyit Gabani,Şıh Hü-
samettin Aseli ve Derviş  Cemal olarak siralayabiliriz. 

Kureyş, Bağın Kalesi komutanı  tarafındanfırına 
atı larak denenmiş; bu deneme sırasında girdiği fırın-
da, şahin kı lığına (donuna) girip fırın içinde dönerek, 
birlikte girdiği Derviş  güler ile birlikte sağl olarak 
kurtulup mucize (keramet) gerçekleştirmiştir. Ayrıca 
pantheon un bir başka Tanrisi olan Samasor'u (Baba 
Mansur) arslana binerek ve yı lanı  da kamçı  yaparak 
ziyareie gitmiş, geldiğini duyan Baba Mansur 'un 
oturmakta olduğu duvarıyüriiterek onu karşılaması  
üzerine de,saygısızlık yaptığını  kabulleiıeı ek Baba 
Mansur'dan af dilemek durumunda kalmış tı r. Ku-
reyş 'in iki de yardımcı  meleği vardır. Bunlardan genç 
kı z olanı  "Weriya Kuresi " yani "Kureyş ' in Hurisi ", 
genç erkek olanı  ise Xorte Kuresi" yani "Kureyş 'in 
Masumu"dur. Kureyş, bu iki yardımcı  meleği ile, böl-
ge halkının özellik le de kendi ocağına mürid olanları n 
yardımı nakoşar. 

Düzgün Baba (Şah Haydar) ise, Kureyş 'in oğlu 
olup, Zeve mezrası  Zargovit Tepesi' nde yaptığı  evde 
yaşarken, hayvanlarını  ya-kış  en iyi şekilde besle-
mesi ile dikkati çekerek, babasın ı n yaptığı  gizli ziya-
ratte, aksıran bir keçiye söylediği söz ve ardından ba-
basini görerek duyduğu utanç ile birlikte, uzaklaşıp 
sığındığı  Düzgün Baba dağı 'nda yaşamaya başlamış  
ve aynı  adlaanı lnıış tır. Babası  gibi yöre halkı nı n yar-
dımına koşan Düzgün Baba, atlı  olarak t.anımlanır ki, 
bu özelliği ile babası  Kureyş 'ten ayrı  lirl: ı;, Hızır'a 
yaklaş tırı lır. 

Sultan Hıdır, Şıh Hüsamettin Aseli ve Seyit Gabani, 
evine gelen konuklarını  küçük bir kilim, bir güveç ye-
mek ve bir torba ot ya da arpa ile karşı layıp çok sayı -
daki insanı  küçücük bir kilime sığdırarak, yüzlerce in-
sani bir güveç yemek, yüzlerce atı  da bir torba ot ya da 
arpa ile doyurarak çeşitli mucizeler gerçekleştirmi ş-
lerdir. Bunların dişinda kalan Hasan Halife, Murat 
Nehri'ni hırka üzerinde geçip, ateşte denerek; Ağu-
çan, büyük bir ordu karşısında kazanda, ateş te ve ze-
hirde denenerek; Şıh Delili Berhecan, bir keşiş i yatti-
ğı  yerde mekân değiştirerek ve kendisine kurban edi-
len koyunu canlandırarak; Sari Saltuk, seceade üze-
rinde Karadeniz'i geçip, Keligra Kalesi'ndeki yedi 
baş lı  cjderhayı  öldürerek; Munzur Baba, hacda bulu-
nan ağasına, mekân değiştirip sicak helva götiirerek; 
Derviş  Cemal, kış  ortası nda dokunduğu ağaçlari ye-
şerterek; Seyyit Koca Süleyman, semah dönüp evin 
çatısını  havalandırarak, çeşitli mucizeler gerçekleş-
tirmişlerdir. 

Yöre halkı  için umut ve yardım kaynağı  olan biı  
Tanrilar/ Taıırısal kişilikler, yaptıkları  söylenilen bu 
efsanevi mucizeterle, yaraktılan mitolojinin devamli-
lığını  sağlamış lardır. Böylece dairesel bir döngü şek-
linde inanç-mucize çemberi oluşturulmuş  ve yapılan 
her olumlu ya da olumsuz eylem, bu kişiliklere bağ-
lanmış tır. Sonuç eğer olumlu ise, verilen hediye; 
olumsuz ise, verilen ceza olarak yorumlaıımıştı r_ 

Dersim Pantheonu' nda her ne kadar sadece Tanrı la-
rı  görüyorsak da, Tanrıça olarak Ana Fatma'yı  bu ge-
nellemenin dışında tutmaktayı z. Yaratı lan bu Tanri-
lar/'Ibınrısal kişilikler için, bir tür tapınak görevi gören 
ziyaretler yapılmış  olup, bu yerlerde, bu kişilklcre 
adan an kurbanlar kesilerek, çeşitli dileklerde bıı lunu-
lur. Bu ziyaretlerdcn, çocuğu olmayanların gittiğ i 
Ağuçan Ziyareti, Hozat'ın Bargiıı  (Karabayır); Ki sir 
olanlarla erkek çocuğu olmayanların gittiği Sultan 
Hıdır Ziyareti, Pertek'in Zeve (Dorutay); her tür has-
tanın giıliği Sari Saltuk Ziyareti, Hozat'ın A. Derik 
(Sari Saltuk); Ziyareti, Hozat'ın A. Derik (Sari Sal-
tuk); çeşitli dilek ve hastalıklar için gidilen Şıh Delili 
Berhecan Ziyareti, merkez ilçeye bağl ı  Pilvenk (De-
deağaç); çocuğu olmayanların gittiği Seyyid Mah-
mud Hayrani Ziyareti, Nazimiye' nin Büyükköy; Ha-
san Halife Ziyareti, Pertek'in Koçpınar köylerinde; 
Düzgün Baba Ziyareti, Nazimiye'de bulunan Düz-
gün Baba Dağı 'nda her türlü dilek ve hastalı k için gi-
dilen Munzur Baba Ziyareti ise, Ovacık'ta Munzur 
Suyu 'nun kaynağında bulunur. 

Bu ziyaretler dışında belli kiş iliğe bağlanı lmayan 
ya da, varsayılan kişiliğin unutulduğu yerek (lokal) 
ziyaretlerde bulunmakta olup, belirli bir törensel se-
raınoni şeklinde yapılan bu uygulama, çokTanrıcı  on-
layışı n egemen olduğu Antik Anadolu kültüründeki, 
çeşitli Tanrılara adanmış  tapınakları  ve onlara adanan 
kurbanları  anımsatmaktadır. 

Pantheonda yer alan bu birincil Tanrılar dışında, çe-
şitli yardımcı  TanrılarjTanrıcal kiş ilikler de bulunur. 
Bunlardan biri "Hayvanlar Tanrisi"dir. İyi ve kötü 
olarak ikiye ayrı lan bu Tanrı lardan iyi olanı  "Wayiro 
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Xer", kötü olanı  "Memiko.Gavan"dir. Geceleri hay-
vanlara acı  acı  bağırtan ve boğmaya çalışan ya da on-
ları  bu durumdan korumaya çalişan, işte bu iyi ve kötü 
Tanrilardar. Bir diğer Tanrı  ise, "Mıhammed" ya da 
"Muhammed" olarak anılan "Güneş  Tanrrsi"dir. Gü-
neş  Tanrı, zaman zaman Ali ya da Hızır ile özdeşleşir 
ki, Dersimliler (en azindan bir süre öncesine kadar) 
sabahın ilk ışıkları  ile birliket, güneşin doğduğu yere 
yönelerek saygı  ile "Ya Hızır" diyerek eğilirlerdi. Gü-
neş  gibi "ay"da kutsal bilinir ve Ali ile özdeşleşir. Bu 
durum tek Tanrılı  inancı  kabullenişteki Ali yansıma-
sıdır. Ali ve Muhammed özdeşleşmesine karşın, hem 
güneş, hem de ay tutu Imasında; iyi ruhların kötü ruh-
larca karanlıklar dünyasına sürüklendiği inancından, 
teneke ve davul çalınarak, silahlar sıkı larak kötü ruh-
lar korkutulmaya(!) Çalışılırdı. Son dönemlere kadar 
bu in ancın uygulaması  görülebilmekteydi. 

Bir başka Tanrı  ise "Ev ve Aile Tanrısı"dir. Değişik 
görüntüler altında görünen bu Tanrı  veya Tanrıça, ev 
halkı n ı  çeşitli kötülüklere karşı  korur. Ayni şekilde 
evin kısmetini açan ve bereketini arttıran bu Tan-
rı/Tanrıçalar, kötülük melekleri ile sürekli savaşırlar. 

Dersim'deki bu inanç sistemi içinde "Kötülük Tan-
rısı" ise "Evdıl Musa"dır. Onun komutasındaki kötü-
lük melekleri "Eskere Evdıl Musa" (Evdı l Musa'nı n 
Askerleri), her türlü kötülüğün nedenidirler. Yani bir 
tür şeytan ve şeytan'ın askeridirler, Bunların karşısı n-
da ise, her zaman iyilik melekleri olarak, "Eskere Duz-
gıni" denilen Düzgün 'ün Askerleri bulunmaktadı r. 

Bu ayrıcalık içerisinde "yilan"da kendine yer bula-
rak, çoğunlukla koruyucu bir kimlik kazanır. Ozell ik-
le ziyaretlerin (yani tapı nakları n) ve terkedilmiş  evle-
rin (kutsal ocakların) birer koruyucu yı lanı  olduğuna 
inanirki, bu yılanlaradokıı nulmaz.Çünkü bu y ı lanlar, 
kutsal sayı lan evin, ocağın ve zayiraten koruyucu 
hekçileridir. 

Bütün bu yardımcı  Tanrılar dışında; Yunan, Roma, 
Mısır, vb. mitolojilerde olduğu gibi, Dersim mitoloji-
sinde de çeş itli dağ, su, göl, ağaç, kaya vb. unsurların 
efsaneleri ve yaradiliş  öyküleri vardır. Zaten ınitoloji-
nin de temel anlamı  ve işlevi bu değil midir. Bilinme-
yenin ve çözülmeyenin kendi açıklaması, kendi ifade-
si. Nası l ki Manisa Lalesi, Aphrodite'nin ayağına ba-
tan dikenin sıçrattığı  kan ile kırmızı  lekeler almışsa, 
Munzur Suyu' nun çı ktığı  gözeler de, Çoban Munzur'-
un döktüğü sütdamlacıklarından oluşmamış  midir? 

Benzer şekilde Süpürgeç Dağı 'nın, Arap Dağı 'nin, 
Tüjik (Dojik) Dağı 'nın, Yı lan Dağı'tın, Gelin Pınarı '-
nin, vb. coğrafi yerlerin herbirinin kendi efsanesi, ken-
di mitolojisi vardır. Anlatılara bu efsaneler ad, oluşum, 
fiıiksel görünüm gibi özellikleri açıklamaya çalışı r. 

Ateşin ve ocağın kutsallıgı  da ev ile ilişkili olup, bu-
gün bile "ocağın kül tutmasın", "ocağına ineir ağacı  
dikilsin", "ocağın kurulun" ya da "ocağın batsın" 
söylemleri, eve ve aileye yöneliktir. Dersim 'de de atiş  
ve ocak kutsalliğı, kendini ateşin su ile söndürülme-
mesi, kül içinde kendiliğinden sönmeye bırakı lması  
şeklinde gösterir. Çemişkezek ilçesindeki Pulur kazı-
sında ortaya çı kartılan "kutsal ocaklar", bölgedeki  

ocakkutsallığının M.Ö Z. bine gittiğini gösterir. Böl-
gede kullanılanvegünalı  çıkarmaya yönelik olarak ya 
da, korku ile "asla" anlam ı nda kullanılan "Haşa" söz-
cüğii de, "Haşşa" adlı  ocak Tanrısına bağlanır. 

Pantheonu oluşturan Tanrılar/Tanrısal kişiliklerin 
adıyla anılan ocaklara bağlı  seyyitler,bu ocakların ne-
redeyse birer rahibi durumundadırlar. Gittkleri her 
yerde saygı  görürler, ayin yönetirler ve bütün bu hiz-
metlerine karşılık "uma" ya da "çıralık" denilen ba-
ğişları n ı  toplarlar. Dinsel işlevlerinden dolayı  kazan-
dıkları  dokunulmazlık ve ocakları  temsilen aldıkları  
keramet (mucize) gücü sayesinde, çok rahat dolaşıp 
dururlar. Seyyitler dışından kız alıp vermezler. Sade-
ce bir başka seyyitin kızıyla evlenirler, yani bir nevi 
"endogoman"dirlar. Aynı  zamanda kabul edilen bir 
anlayış la, bağlı  oldukları  ocaklara adını  veren Tanri-
larınİTanrisal kişiliklerin sahip olduğu, zaman ve me-
kân kavramından yoksunluk, yani istedikleri an iste-
dikleri yerde olabilme yetkisini, onlara yarı  Tanrı, ya-
rı  insan bir nitelik kazandirir ki, böylece seyyitlik 
kavrami ve seyyitler de pantheon içinde yer alır. 

Görülkdüğü gibi Dersim Aleviliği'nde tek Tanrı  
inancı  yerine, Çok Tanrı  inancı, yani Panteizm bulun-
maktadır. Ancak bu olgu, çok Tanrı  tapınırm yerine, 
İslâmiyet'in de etkisiyle Tanrrsal kişiliklere olan say-
gı  şeklinde yansır. Zaten Alevilikte bir nevi Kam utan-
rı cı  yaklaşım değil midir? Tasavvufta ve tarikatlarda 
kabıl edilen "Vahdet-i Vücud" anlayışı  başka nası l 
açiklanabilir? 
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Köln Günlüğii 
Bir Anma Gününün Diişündürdükleri 

Şengül Şenol 
Birlik 90/Yeşiller Partisi Köln Belediye Meclis Üyesi 

Kasım "Kristal Gecesi", Yani Yahudi soykirimi-
nin başlangıcı: Tarih 1938. Yarım asıra yayılmış, bir 
dram ve acı. Savaşın sonaerişinin 51. yı lını  geride bı-
rakmasına rağmen, yahudiler için acı  tarih sanki dün 
yaşanmış  gibi. Bu nedenle her yıl Federal Almanya'-
da düzenlenen anma gecelerinden birindeyiz. 

Köln'deki merkezi Sinagog'tan (Yahudi İbated 
Evi) sıkı  bir aramadan sonra içeri alı nıyoruz. izak Ra-
bin'nin öldürülmesi ve hala Almanya'da yer yer Ya-
hudileri yönelik neo-nazi saldırıların olması, bu sıkı  
aramanın nedeni, Bir ara bu halkla çok tarihi benzerli-
kerimizin olduğunu düşünüyoruz: sürgün, soykırım, 
eritme, dış lanmave daha nice benzerlikler. 

Herkes yerini alıyor. Çoğu yaşlı  kadınların ve ço-
cukların doldiırdiığu salonda, yaşlı  erkeklerin azlığı  
göze çarpıyor. içerde mumlar yanıyor, yüzlerce, Yaşlı  
kadınlar üzüntülü. Yarım asır öncesi yaşadıkları  soy-
kırımı n tabloları  gibi doruyorlar karşımızda. 

Bini aşkın insan bu seremoniyi izlemek için davet 
edilmişti, Sinagog'ta baştan sona tören Yahudi gele-
neklerine göre düzenlenmişti. Köln Belediye Başkanı  
dahi içeri girer girmez, Yahudilerin dini vecibe dolayı  
taktıkları  siyah feci takması, Yahudilerin adetleriniri-
ayet göstermesi göze çarpıyordu. Bir anlamda, 51. yı l 
önce Köln'de yaşananlardan sanki tarihi bir özür Bili-
yordu. 

Tören başlıyor. Her şey sade ve öz. İlk konuşmacı  
Köln'deki Yahudi Cemiyeti'nin Başkana. Belki Hiç 
bir zaman için tarihinin bütün boyutlarıyla yazmıya-
cağı  "O" geceyi, sanki daha dün yaşanmış  ğibi. Şehrin 
ana caddesi üzerindeki işyerlerinin nasıl yakılıp-yı-
kı ldığını, yağmalandığını; annesinin feryatlarinı, 
sonra ki günlerde SS 'ler tarafından evlerinin nasıl ba-
sı ldığını  anlatıyor. Annesinin kendisini, korumak için 
baskın sırasında arka bahçeden gizlice tanıdık Al-
ınanlara gönderilişini ve onun dışında tüm ailesinin 
öldürülüşünü tek tek dile getiriyor. Sanki yüzünde ya-
şamda kalmanın pişmanlıkları  var. Konuşma salonda 
ölüm sessizliğine yol açıyor. 

Aynı  dönemde yani 37-38 yıllarında tarih başka bir 
yerde bir başka halkın dramını  yazıyordu... Bu bizim 
halkımızın acı  ve dramıydı. Dersim katliamıydı . Biz-
de nasıl olmuştu; Ninelerimiz ve dedelerimiz katle-
dilmişti; evlerimiz, bağ  ve bahçelerimiz, ormanları-
m ız yakılıp-yıkı lmıştı ; hayvanlarımıza dahi yaşam 
hakkı  taninmamişti. lnsanlarimız diri diri yakılmış tı . 
Kutu deresi, Munzur kan akmıştı. 

Yahudi Cemiyeti'nin Başkana teker teker ölen aile-
lerin isimlerini, hangi sokakta ikametgah ettiklerini 
ve nerede sürgün edilip öldürüldüğünü sayıyor. Sayı- 

yor... sayıyor... sanki bir tarihi yargılıyordu. Tarih bil-
gimi yokluyorum. Seyit Rıza, oğlu ve onlarla birlikte 
asilanlann isimlerini birarayagetirmekte zorluk çeki-
yorum. Ailemden kaybettiğim amcam, halamin toru-
nu, ve daha binler on binler... Hayır bilemiyorum. 
Mezar taşlarına bile yazılmamış  binlerce insan Der-
sim'de öldürülmüştü. Tarih sanki yaşanmamış  gibi 
unutturulmuştu. Utanıyorum. Çaresizlik sarıyor yü-
reğimi. Soykırımın acısını  bir bıçak yarası  gibi yüre-
ğiınde hissediyorum. Gecikmiş  bir göz yaşı , Gecik-
miş  bir yargılama. Tarihin unutkanlığına isyan ediyo-
rum. 

"Anmak, yani Hatırlamak barışa giden yoldur" di-
yor Cemiyet Başkanı. Bu nedenle Köln'de "Kristal 
Geceleri"nde öldürülen toplam 11 bin insanın dramı-
nı  kitaplaştırdıklarinı  söylüyor. Çünkü tarih unutkan-
lığı  afetmez. 

Belediye Başkanı, Hitler faşizmi ve ırkçılığı  mah-
kum eden konuşmasının ardından, verdikleri acılar 
yüzünden Yahudi halkından özür diliyor. Ve şimdi 
hem kültür değerlerini koruduklarını  ve kültürlerinin 
gelişmesi için büyük destekler vermeye devam ede-
ceklerini açıklıyor. Bir nebzede olsa tarihi haksızlığı  
gidermiş  oluyor. Ve Israil'in Betlehem şehri ile kardeş  
şehir olacaklarini müjdeliyor. 

Bize dönüyorum. Şu devletin tarih "bilinci"ne şaşı-
yorum doğrusu. 51 yıl sonra aynı  politikayı  devam et-
tiriyor. Değil Türk devletinin bizden özür dilemesi 
hala sürgünler, yok etme politikaları  devam ediyor. 
Dilimiz, kültürümüz, ibadet evlerimiz yok ediliyor. 
Ermenilere, Kürtlere, Alevilere ve daha nice azınlık-
lara uyguladıkları  yok etme politikaları  hala güncel. 
Ya Türk halkı? Bu halk bunca kara lekeyi nasıl kaldı-
rabiliyor, ona hayret ediyorum. Türk mühalefetideni-
len bir geçmiyor. Işin garip tarafı  ise, çoğu sol olan bu 
muhalefetin aktif dayanaklakrının, değişik ezilen 
ulusların çocuklarından olması. İstanbul varoluşların 
sol hakreketlerine sorun ya Dersimli ya Diyarbakırlı  
ya Sivaslı  çıkar, ya da Karadenizli. Yani Kürt, Alevi 
Laz, veya Süryani? Veya Türk emekçileri. Gazi de 
ölenlerkim, bir Mayıs 'ta ölen ler kim? Yine bizim kar-
deşlerimiz. 

Yahudi İbadet hangisinde soykırım söylemi beni Er-
meni komşumuzun sözlerini bana hatırlatıyor: "yaşa 
Osmanli torunlarına! Uç defa evlenen babamın 18 ço-
cuğundan sadece 3'ümüzü sağ  bıraktılar". Bu sözler 
sıradan bir kini açığa vuran sözler değil elbet. Tarihin 
tanıdığı  ilk organizeli soykırıma uğramış  bir halkın 
geriye kalan evlatlarının, gerçeği yalın bir dille ifade-
sini oluşturuyor. 
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Gerçekler acı, am a konuşmalıyız, tekrar tekrar inat-
la hatırlamal ı yiz. Çok acı  çekti, bu topraklar da yaşı-
yan uluslar ve etnik topluluklar. Hala da çekmeye de-
vam ediyorlar. Artı k bunları  konuşmakkmn zamanı  
çoktan gelip geçiyor. En çokta Türk halkının bunu ko-
nuşması  gerekiyor. Türk ulusun kendisiyle barışık ol-
masında buna bağlıdır. Çünkü bu yok etme ve eritme 
politikaları  Türk ulusu adına yapı ldı. Artık Ermeni-
lerden, Kiirtlerden, Süryanilerden, Alevilerden ve di-
ğer azınlıklardan tarihi haksızlığı  gidermek için özür 
dilemek bir zorunluk değil, ayn i zamanda Türk ulusu-
nun vicdani hesaplaşması  olacaktır. 

"Kristal Geceleri" ile haşlıyan, sadece Köln'de 11 
Yakhudinin, bunun yanısıra bin Roma-Sintinin ve 
yüzlerce Eşcinselin, Komünistin, Demokratın, Saka-
tın, Lebeyenin yaşamına mal olan soykırım için ya-
pılan anıtın önünde herkes yerini alıyor. Herkes yaşlı, 
Sanki dün yaşanmışcası na. Giyim kuşamlarıyla bile  

bunu hissettiriyorlar. Ve çelenkler, yanan mumlar, İb-
ranice okunan duaları  herkes kafası  eğik olarak dinli-
yor. Duaları  sessizce ağlaşmalarkesiyor. 

Vedalaşıp, dışarı  çıkıyorum. Sanki yüz yıllardır ko-
nuşamadığimı  konuşmuş  gibi uzaklaşıyorum Yahudi 
senagogundan. Yaklaşık olarak on bini Dersimli olan 
Kırkbin Kürdün, yaşadığı  Köln şehrini düşünüyo-
rum. On bir bin Yahudiye 1938'de kol kanat olmadığı  
için, tüm görkemli ve dünyanın yedinci harikaların-
dan olan Dom Kilisesine rağmen, bu şehri bu akşam 
içime sindiremiyorum. Dekrsim'i, o kutsal topraklar-
da bitmez tükenmez acılan düşünüyorum. 

Yahudilerden ne kadar öğreneceklerim izin olduğu-
nu, onların lobi çalışmalarından tutun da, kurumlaş-
malarına kadar neleri kendimize örnek alabileceğimi-
zi kafamda tartışıyorum. Ve en önemlisi de o kutsal 
topraklara dönmek için yapılacak çok şey olduğunu 
düşünüyorum. 

Türkiye' nin 55 yıllı k girdisini, çıktısını n yeminli, canlı  şaidi olan memuru aynı  zamanda sanığı , mahkumu ve dava-
crsr... Onun di 'şünceleri ışığında karanlıklara gömülmek istenen vahşetlerin, insanliğa yapılan çirkeflikleri, haksiz-
lıklari öğ>reniy' 

Bir kez da1tG insanlı k adına utanç duyuyor, o süreçleri nefretle kınıyoruz. 
Dersim 38 k tliarm ile ilgili çok rey yazıldı , çizildi, söylendi. Ap"e Musa' nin 21-27Haziran 1992 tarihinde kaleme 

aldığı  bu y.. 7 ı  ölümü yıl  yıldönümü nedeniyle ve halen katillerinin hulunmarnasının üzüntüsü ile sözlerle paylaşmak is-
tedim. 

Güzel Dersimliler; Ape Musa' nın Ozgür Ulke ve Gündem Gazetesinden çıkan yazı ları nı  der-leyen gazeteci RAGIP 
DURAN, Avesta Yayı nları  tarafindan "FIRATMARMARA' YA AKAR' kitabını  mutlaka okuma/ı tar 

AYIP ŞEYLER 
	

Beser Şahin 

Dersim Alayı' nda başcellat Abdullah Alpdoğan Pa-
şa idi. B u yaratık, en çok kadın, çocuk ve ihtiyarların 
kanlar içinde çırpı narak can vermelerinden zevk alı-
yordu. Bu dediklerimi kanitlamakiçin elimizde birçok 
belge vardır. Ama bu belgeleri yazmayayım. Allah 
kahretsin hem kendisini hem de bıraktığı  belgeleri. 

Dersim bitirdi. Ama Neron ruhun sadist adam doy-
madı , Bu sefer binlerce yıllık tarihi Dersim'in adını  
değiştirerek kendisi gibi manasız "Tunceli" yaptı . Gü-
ya Tuncelililer hâlâ ilkel `Tunç Devri'ndeki insanlar 
gibi yaşadıkları  için hakaret olsun diye tarihi Dersim 
adını  "Tunceli" yani vahşilerin diyarı  yaptı. 

Ama bakıyorum Dersim'in çilesi bitmedi. Bu şerefli 
diyarı n bir mahallesinin adı nı  da Abdullah Alpdoğan 
Mahallesi yaptı. 

Ne kadar çirkin ve manasız değil mi? Tüm Kürtlere 
yapılmış  bir hakarettir. 

Peki bugün Abdullah Paşa'nın mahallesindeki 1ev-
hayı  gören Tuncelili Kürdün aklından ne geçer. 

Alpdoğan emri ile Halepçe misalı  kanlar içinde çır-
pınan, can çekişen Kürt kadın, çocuk ve yaşlilarını  ka-
tırlar. 
Şam da Selahaddin-i Eyyüpi adıyla anılan Şerefli 

Selahiye Mahallesi vardır. 
Bu mahallenin levhası nı  okuyan herkes, insanlık,  

mertlik ve merhamet duvar. Yine Şam'da Haccac-i 
Zalim veya Emevi Halifesi Yezid' in mahallesi yoktur. 
Neden yoktur? Çünkü insanlık ve hele hele islam ale-
mi bu atlardan nefret eder. 

Abdullah Alpdoğan'ın Yezid'den Zalim Haccac'-
dan ne farkı  var. Ha... Bir farkı  var. Musviye'nin oğlu 
Yezid, Hz. Hüseyin'i öldürdükten sonra kalan Çoluk 
çocuğuna şefkat gösterip yardım etti. 

Izmir'de uygarca hizmet etmiş  bir vali ve belediyesi 
reisi vardı r, Şimdi adını  Izmir 'in güzel caddesine ver-
mişler. Ama herhalde İzmir suikastinde birçok masum 
ve şerefli insanı  aşan Çingene Kara Ali'nin kirli adı  İz-
mir 'de bir mahalleye verilemez_ 
Şimdi de Tunceli Belediye Başkanı  ve meclisinden 

şunu rica ediyoruz. 
Ikinci kez bir Dersim yaşanması  pahasına da olsa bu 

çirkin adı  Dersim 'den silsinler. 
Sanki Dersim için mahallelere takılacak şerefli ad 

mı  yok? 
ALİŞER, SEYİD RIZA DR. NURİ  DERSİMİ  ne 

güne kalmış  ki? 
0 vakit ben yaşarsam dünyada, ölmüş  olsam meza-

rı nda rahatlarım, 
21-27 HAZİRAN 1992/MUSA ANTER 
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ALEVILIKTE DEDELIK KURUM VE DERSIM'IN DEDELERI 

HAYRİ  DEDE 

Dersim bilindiği gibi Sarp kayalık, yol geçit vermez 
bir bölge yöneten egemen devlete karşı  haşkaldirılış ta 
yenilenin sığınak yeri. 

Bu nedenle bugün bile Dersim, kürt gerilla hareketi 
için gene bir sığınak yeri olmuştur. 

Sevgili canlar. Anadolu Alevilerinin genel merkezi 
Hacı  Bektaştır. Büyük pirin Hacı  Bektaş i velinin otur-
duğu yer. 

Hacı  Bektaşın bulunduğu yer, her an egemen ideoloj i-
nin temsil ettiği, egemen Devlet tarafından kolaylıkla 
işgal edilebilir, Orneğin Hacı  Bektaşın getirdiği felsefi 
düşünce ezilen halktan yana tüm insanlığı  kucaklayan 
insan sevgisi insanı  insan tarafı nda sömürülmesine ez-
dirilmesine karşı  koyan bir düşünce akımıdı r. 

- Hunkarımizın bize öğretisi Ordokoks dinlerin karşı  
koyduğu kaynağını  ilk çağ  yunan felsefesinden ve do-
ğuda zerdüst, Tao, Konfiçiuş , Budha gib idüşünürlerin 
doğrularinı  Islam, potası nda eritilerek yaratılan bir fel-
sefi akımdan. Evrensel bir dildir. 

Hünkarımızın, öğretisi bize cennet vaad etmiyor, 
Cennetin, insanın yaşadığı  Dünya olduğu savunan bir 
öğretidir. Bu nedenle anl ıyoruzki Anadolu aleviliği Ea-
zilen halka bir yol bir yaşam biçimi birbirine hor bak-
mayan birbirine saygı  gösteren birbirinin bir hatasına 
karşı  zor ile adeğil hoş  görü ile cevap veren bir toplu-
mun yaratılması  için oluşturulan bir felsefi yoldur. • 

Bu geniş  kapsamlı  bütün insanlığı  kucaklayan düşün-
ce ak ı mı  Resmi ideolojiye ters gelir. Resmi devletin hal-
ka zulmu karşısında Hunkarı n evlatları  elbette halkı n 
yan ı nda yer alacaktı r. Bu nedenle Hünkaı'dan sonra Ka-
nuni S. Süleyman döneminde Kalender Çelebi, (Hacı  
Bektaş  Velinin torunları ndan dönemin derğah postnisi-
ni) bu zulmadurdcdi_ Buna karşılık. Osmanli Yönetimi 
hareketi acımasızca bastırdı  Kalender Sultan Şehit. 
edildi. Derğahada Bektaşi-Alevilikle hiç ilgisi olmayan 
Sersem Ali Baba (ki Sultan Sülcymanın kayan biraderi-
dir) Dede baba olarak postniş in atandı. Atayanlar kimdi 
Aleviliği Bektaşiliği yok etmeye Çalışan Alevi Bektaşi 
düşmanları. 

Canlar bu hareketten sonra Egemen Resmi ideoloji-
nin yok ettiğini sandiği Aelvi Bektaşilik, yok edilemedi. 

devletin ulaşamadığı  Dersimde toplanan Alevi dede-
leri Hacı  Bektaş  öğretisini Dersimde yaşatınaya karar 
verdiler. Derğahtan topuk kendileri arasında el ele el 
hakka sistemi ile düzeni kurdalar. şöyleki: 

1- Biz Derviş  cemaller. 
Dersimdcki yol evladı  aşiretler, kendilerine Şihahmet 

Dede evladı  diyen taliplerin hemen hemen yarısının pir-
liğini üstlen ip gene kendi arasında el ele el hakka ile, zu-
rumdaki şıh dede gilde birleştiler. Şıh dede gil ise Sari 
Saltuğu talip olup Sari Saltıkta, Ağulçenlere Talip oldu. 

2- Kureyşanlar: 
Yol evladı  taliplerin diğer yarısı  kureyşanların talibi-

dir. Kuresanlarda kendi arası nda el ele el hakka sistemi 
ile Baba Mansura talip oldu Baba mansurda, Ağu içene. 

3- Ali Abbaslar: 
Sonradan Abbasi. Osmanli Zulmundan kaçı p gelen 

Alevilerin hemen hemen tümü Ali Abbas talibidir. Ali 
Abbaslar-da el ele el hakka sonuç Ağu içene talip olur. 
Böylece, Derğahtan kopuk Aleviler Hünkarın ışığı  al-
tı nda serçeşme Ağu içenleri seçerek düzeni sağladılar. 
Günümüze kadar getirdiler. Ama Sünni kirlenmeden 
kurtaramadılar 	 

Dede olmanın şartları. 
1- Ortaçağ  düşüncesinde yöneten her egemen yiineti-

leni ağır vergilerle zülüm ve kanla yönetti. Yönetilenlcr 
ise her Çağda zamanda zulamdan kurtulmak için bir 
kurtarıcı  aradı. Emevi-Abbasi-Osmanlı lar döneminde 
her halkhareketinin öndeı-leri Muhammet Ali soyundan 
olduğu söylendi hatta doğru idi. Bu nedenle Aleviliği 
yönetende bu soydan olmaliydi_ Muhammet Ali soyıı , 
bu soydan scçilcnlere Seyyit denilir_ Soy Ali ile fatım a-
nı  n oğulları  Hasan ve Hüseyinden nesil kalmadi.1-lüse-
yinden, Zeynel Abidinden gelen soy Alevilerin Seyyit-
leri olabilir, Hz. Hüseyin kerbelada Yezit zulmuna dire-
nen ve canını  veren halk önderidir. 

2- Elini beline diline sahip olmak. 
a) Eline, Eli ile yapabileceği her türlü iyiliği herkese 

ayırım gözetmeden her dine, mezhebe, mensup herkes 
Insanim diyen herkese karşılık beklemeden yapması . 
Toplumun ortak mali Çevreye doğaya eli ile hiç bir an 
zarar vermemesidir. 

b) Dili ile: Yalan söylememe kimseyi karalamama. 
kimseyi iftira atmama kimsenin gıyabı nda dedi kodu 
yapmama.. 

c) Beline: Zina etmeme. 
3- ilim ve İrfan Sahibi olma: 
Muhtcren Canalr: Devrimeiler, Aydı nlar, talipler,eği-

timsizler, ve ukalalar. (maalesef biz Dersiııı liler içinde 
çok ukala var, hoş  görür) Dedeliğin en önemli şart ı  bu 
sonucusudür. llim irfan, Bilgilibecerikli. olmaktır. 

Bilirmisiniz, diyorlarki Eline diline beline sahip ol-
mak derken bu üç kelimenin baş  harflerinden E.D.B. 
eden kelimesi çı kar. Edepli olmak Edebin sözltik anla-
mi. Terbiyedir. Terbiyenin, sözlükte anlamı, Eğitimdir. 
Dedenin dedelik yapması  Eğitimci olmasıdır. 

Eğitim geniş  kapsamlı  bor sözdtir amaç yönünden üç 
gıı ruba ayırabiliriz. 

Birincisi: 
Talipleri bilgili kilmak; bu yolla bir öğretmen olup ta-

lipleri bir öğrenci gibi yetiştirmek. 
Ikincisi: 
Çeşitli iş  ce uğraşı  dallarında taliplere beçeri kazan-

dırmak; Talipleri çalışmaya azmettirip, çalıştığı  dalda  
ustası/uzmanı  olabilmelerine yardımcı  olmak. 

Uçüncüsü ise; 
İçinde yaşadığı  toplum tarafından ortaya koyulmuş  

olan yasalara, yüzyı llar boyu o toplum içinde oluşan ge-
lenek, görerek, (Anane) ve inanışlarla ilgili değer yar-
gıları na saygılı  davranmayı  öğretmekıir. 
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İşte Muhterem Alevi gençler günümüz dedelerini de-
ğerlendirirken dede de bu niteliklerin olup olmadığına 
dikkat etmelisiniz. Namaz kaldı  diye Talibini azarlayan. 
Tuvalete giderken kendisine ibrikte su götürdüğü için 
azarlayan dedenin Topluma faydası  ne olabilir geriye 
götürmekten başka. Zamanını  Topluma adayan toplu-
mun öğretmeni yargıcı  olan kendi şahşi menfaatini dü-
şünmeyen toplumun menfaati için çalışan bir dedenin 
toplum içinde yüzü ak ve pak başı  diktir. Bu hizmetine 
karşılıkta geçimini Talipler üstlenir çıraklık verir. Top-
lumu düşünen dede yokluk içinde yüzenTalibinede yar-
dım etmek zorundadır. 

3- Alevinin Dünya Görüşü. 
Aleviliği diğer semavi dinlerden ayıran temel anlayış  

yaratan ve yaratılan kavramıdır. 
Sünni İslamda ve diğer semavi dinlerde: (ordodoksi) 

yaratan ve yaratılan arasında sonsuz bir uçurum vardır. 
Yaratan göktedir. Yaratılan insan bir kuldur. bir kuru 
balçıktan yaratılmıştı r bir hiçtir hiçbirşey bilmez. eğer 
birşey söyleyebiliyorsa onu söyleten tanridır. 

Başina geleceklerden sorumlu değildir. Alın yazısıdır 
doğmadan önce basına ne gelecekse Lev-hi kalemle 
Levhi mahfuzda yazılıdır. (Alin yazı sı) (Maalesef bu 
düşünce günümüzalevilerindedevarki bu beceriksizli-
ğin ve sömürünün sonucu ile sünni kirlenmeden kay-
naklanmaktadır.) 

Alevi inancında Heterodoksi ise: 
Yaratan ve yaratılan arasında sonsuz bir uçurum yok-

tur. Ortodoksinin göğe uçurduğu tanrı  gökten indirilmiş  
kendi içindedir kalbindedir_ şah damarındadır. İnsanin 
taşıdığı  ruh tanırının Ruhudur. 

Kur 'ana bakışı  zahiri değil batıni yönünü benimser, 
Batıni dilde Aklın bir adıda cebraildir. Cebrail sünni İs-
lamda vahi getiren melektir, alevi dilinde ise akıldır. 0 
halde, Kuran. 
İnsan olarak, Muhammedin kendi iç güdüsel, zekası-

nın ve sezgisel aklının ürünüdür. Cebrail. Hz. Muham-
metdir. Tannsal özle buluşmanın bir sömgesidir. Alevi: 
Sünni şeriatın getirdiği katı  kurallara kendisini hapset-
mez. Sonsuz ve sınırsız özgürdür. Özgür olduğu kadar 
beraber yaşadığı  çağdaşiarınıda özgür kabul eder. böy-
lece Özgürlüğün önüne, set çekenlere karşı  direnir en-
geli Barikatı  aşmaya çalışır. (Ben alevinin bu dirençli 
ruhuna Dersim Ruhu diyorum) 

Alevi düşüncesinde herşey Tânrıdan sudur/fışkırma-
dır herşey ondan çıkar bir çevrim yayı  gibi gene ona dö-
ner. Onda bütünleşir. 

Alevi üğretiş inde, yaratan ve yaratılan özdeştir. Her-
şey onun bir işaretidir. Onun en görkemli işareti insan-
dir, Insan bedeni Tanrının (evrenin) bütün özelliklerini 
taşı r. Doğuşta bir Mikro Kosmortur, Ondan beslenir bü-
yür ve yine onda kaybolur. 

Alevi öğretisinde. Insan Tanrı  nurunun (işiğinin) bir 
kıvı lcımı  gibidir. Tanrı  gibi aktif özgür ve bilinçlidir. 
Nasıl davranılmasını  bilen bu kıvılcım yapısal olarak 
aslına dayanmaktadır. 

İnsan, kusursuzdur, ancak: Şeriatın getirdiği uygula-
mak istediği katı  kurallar bedeni insanı n kusursuluğu-
nu engeller, 

İnsanin bedeni asıl ve değerlidir. Bedensel zihinsel 
açımlamadüşünme gücü gerektirir. Insan bilgi sayesin-
de kendini aç ımlrır. Bu nedenle gerçek günah gerçek suç  

bilgisizliktir. 
Sevgili Dersimli kardeşler gençler, ve Dersimi oku-

yan bütün canlar bilimin önüne set çeken bütün gerici 
akimlara dur diyelim. 

Bilime dayanmıyan yolun bilimle gidilmeyen yolun 
sonukaranlıktır. Bilimsel düşünceye karşı  koyanlarayi-
ne durdiyelim. 

Alevi olduğunu söyleyen murşidi kamil olduğıunu 
söyleyen bir insanın bir başka Aleviyi karalamasınıda 
kınıyorum. Aleviliğin temel felsefesi için emek veren 
her düşünce doğruda olmayabilir, yanlışta, yanlışlar ve 
doğrular yazilarak yara şarak doğru çizgi bulunabilir. 

MUNZURU OZLERKEN 

Günlerin boş  geçerken. 
veya boş  sanarken kendimi 
Ama tırpanla ot biçiyordum. 
Feralarann bükünde. 
Akşamı  gözleyerek. 

Kaybolurken güneş  
Tekneciğin başında. 
Yollanırdıkköy yoluna 
Dersini türküleri söylüyerek. 
0 günçlik yılımızda. 

Akşam karanlığında 
Munzurun demli çayinı  yudumlarken, 
Düşünerek, 
Olacak devrime senaryo. 
O çocuk aklımızla. 

Milli mesele 
Kürdüz ulusuz 
Kader tayin hakkımız 
Ülkemiz toprağımız 
Dilimiz Kültürümüzle. 

O günlerde. 
Marks, Engels, Lenin 
Stalin ve Mao nun çizgisinde. 
Boyunduruğun samilerini 
Kırmanın yollarını  arıyorduk. 

O günlerde otuz sekizin 
Göçlerin damında yanan 
Yüzün üstünde çocuk, yaşlinın 
Hikayesini dinliyorduk. 
Medê nineden. 

Devrim olaki gedem. 
Köyüme 
Devrim olaki gedem 
Munzura, 
gülkokulu Ülkem e 

Mart 1985. !stanbul (XEYRİ. ) 
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DERSİMDEN OKURMEKTUBU 

Yaa.. çemê Muzuri„ 
Yaa, Duzgın baba, 
Yaa, Gala çetu, 

yaa, mezela Seywusêni, 
Onda bêrê comêrdiyê, 
Marê wayi r veci ê, 

ÇêI u çul€ê ma wertê de nêsêro, 
Hiris u hêşt de ma senı k ante?, 
Senık mara gırkêrtli?, 
Azê ma, çaê kena husk?. 

Ç.emê MIJZURİ, 
To gosıdarbê, 
Raze' ma ki yênê, 
Dorm to de, verva baji kaykeme, 
Çêf keymı, govende ceymê, 
Hurêndiya top u tufongu de, 
Vêngê pelgu, vêngê mirçugu gosdayme, 

Şiya to de, soyme höyn ra, 
Koyme vı ra ra to. 
Rut u rapal, 
Ez ê tüyo, 
To yê mina, 
Çemê Muzuri, 
To piyê ma, 
Ma sı  rayê to, 

Yaa çemê Muzuri, 
Yaa Muzur Baba, 
Na halê ma, sebeno? 
Re sarê ho wadare, 
Gı lê ko u ra niade, 
Sera mız u dumano, 
V°nge top u tı fangu yêno, 
[Zak perske, 
No rnı letê ma, kataşiyo, 
Çhı  weno. 

Döwê ma çay kerdê thol? 
Boni pêrovêsê, 
Çe ma, döwê ma, milkê ma 
Malê ma, 
Verg u hesurê mendê. 

No çı  mı zu amu ma serde, 
Ma kami re sekerdo, 
Kann irê sevato. 

Ma lace to, çêneka to, 
SEBENO? 
Mare wayir veciê, 
Koê Sı pi, Koê Duzguni, 
Dolu baba, 
Sultan baba, 
Arap baba, 
Wusar ke bi 

vora ho rusnenê tore, 
İ  çi tora mı.nete kenê, 
Be kêşime, 
Bêwayi reme, 
Endi bextê todêrime. 

Bira Salman, 
Gönderdiğiniz dergiyi aldım, çok teşekkür ede-

rim. 
Şu ana kadar sadece bir sayısı nı  okuma olanağı  

bulabildiğim için hakkında fazla şey yazabilecek 
durumda değilim. 

Ama şu kadarını  söyleyebilirim. Derginiz, Der-
simlilerin sorunları nı  yakı ndan izleme ve onların 
ağzı ndan dile getirme görevini yerine getirmeye 
çalışıyor. Başlıbaşına bu önemli. Yine kültürel ko-
nulara yer vermeye yönelmesi de yerinde ve ge-
rekli bir tutumdur. Ancak bu yönde yapı lanlar, sa-
dece bir başlangıç olarak kabul etmek gerekir. Ge-
leceğe yönelik olarak daha sağlıklı  ve ciddi yazı la-
rı n yayı nlanması  için çaba harcamak gerektiği ka-
nı sındayım. 

Diğer mtaraftan bunu yaparken, her bakımdan 
Dersim'e gömülüp kalmak da yayın açısından bir 
eksiklik olur. Örneğin, sürgün varsa, bu sı rf Der-
sim'e özgü birşey değil,. başka yörelerde de olu-
yor. "Benim yörernde ise karşı  çıkarım, değilse be-
ni ilgilendirmez" türünden bir anlayış, elbette Der-
sim gibi bir dergiye uygun düşmez. Onun sayfala-
rında sadece Dersim'den sürülmüş  köylülerin so-
runları , sözleri değil, Bingöl, Agri, Van, hakkari, Di-
yarbakır ve öteki yörelerden sürülenlerin başına 
gelenler ve onlar tarafından söylenenler de yer 
alabilmelidir. 0 yöreden insanlarla diyalog içeri-
sinde olmak, kimi faaliyetleri birlikte organize et-
mek, gücünüze güç katar, çalışmaları  ileriye götü- 
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rür. Yine tabii ki Dersim dergisi tüm demokrasi 
güçleriyle, yurtsever çevrelerle dayanışma içeri-
sinde olduğu oranda başarı  kazanı r. 

Derginin anadilimizden yayın yapması  da se-
vindiricidir. Ancak, bu konuda dikkat edilmesi ge-
reken bir-iki nokta olduğu kanısındayım. 

Her şeyden önce sayfalarını zda sırf Kirmancki 
lehçesi değil, Kı rdaşki de yer almalıdır. 

Öte yandan, Kirmancki (Zazaki) ile yazarken al-
fabe yönünden de belli bir dikkatin sarfedilmesi 
gerekiyor. Bu lehçe ile yazan insanlarımız öteden - 
beri (1976'lardan buyana) Kürtçe alfabeyi kullan-
maktadı rlar. Bu yönden belli ölçülerde mesafe 
alınmış  ve standartlaşma sağlanmış  sayı lı r. Doğal-
dı r ki kimi insanlarımı z bu alfabeyi yeterli görme-
yebilirler. Eğer böyle bir durum sözkonusuysa, ya-
pı lması  gereken şey, en yaygın kullanılan ve belli 
ölçüde de yerleşmiş  olan Kürtçe alfabeyi esas al-
mak, varsa, sorunları  tartışmaya açmaktı r. Belli bir 
süreç sonucunda konu olgunlaşırve bir son uca Va-
nur. Ama bizimkiler böyle yapmıyorlar. Eline kale-
mi alan, yeni harfler icad ediyor. Böyle olunca da 
anarşik bir durum ortaya akıyor ve ilgi duyan in-
sanlar güç durumda kalıyorlar. Özellikle de yeni 
öğrenmeye çalışanlar bakımı ndan, hayli sı kıcı  bir 
durumdur bu. 

Derginin 31. sayfasında yer alan isim listesinden 
birkaç örnek alarak konuyu örneklemek istiyorum. 
Bu sayfada yer alan isim listesinde şu kelimelere 
rastlıyoruz. 

Lach, Chena, Chtbali, Chemila, Chemı , Chekı, 
Çı çhı , Gulçiçhegı  vs. 

Bu isimler hali hazırda kullanı lmakta olan Kürtçe 
alfabeye göre yazı lsa şöyle olacakti. 

L.ac/lacekya da laz/lazek, Çêna, Cibali, Cêmila, 
Cemı /Ceme, Çekı /Çeke, Çiçı /Çıçe, Gulçiçeği/Gu]- 
çiçege. 

Bazı  yörelerde kadın isimlerinin sonuna "ı ", bazı  
yerlerde ise "e" gelir. Örneğin, Cemı  /Ceme. 

Burada denilebilir ki lac derken çıkartılan "c" se-
si, normal "c" den biraz farklıdı r. Bu doğru, arada 
bir nüans farkı  var. Ancak böylesi farklar bütün dil-
lerde mevcut ve prensip olarak bunlar ayrı  harfler-
le ifade edilmezler. Çünkü o zaman oldukça çok 
harlli ve karmaşık alfabeler ortaya çı kar. Bu oku-
ma-yazmayı  güçleştirir. Ayrı  harflerle ifade edilen, 
temel seslerdir. Örneğin, Türkçe de "yeter" keli-
mesindeki ilk "e" ile ikinci "e" arası nda, ses olarak 
aynilikyok. Birinci "e" kürtçedeki "ê" ile ifade edi-
len ses gibi iken, ikincisi normal "e" şeklindedir. Bu 
farka rağmen, her iki ses aynı  harfle ifade ediliyor-
lar, örnekleri çoğaltabiliriz. 

Pratik yarar açısı ndan hareket edildiği zaman ise  

şu soruya yanı t aramamiz gerekir. Yukardaki ör-
neklerde yer alan kelimeler, derginizde yer aldığı  
biçimiyle yazı lsa mı  daha rahat, daha kolay anlaşı-
lı r, yoksa Kürtçe alfabeye göre yazı lsa mı? Kuşku-
suz Kürtçe alfabeye göre yazılanı ... Yani "ch" yeri-
ne "c" kullanılması , Türkiye'de okula gitmiş  insan-
lar bakımından çok daha kolaylı k sağlayıcıdır. Emi-
nim ki okuyucunun büyük çoğunluğu "çêneke" 
yerine "chenekı " gördüğü zaman şaşırıp kalacak. 
Yine açıktır ki "ch" yi "c" olarak değil, "c" ve "h" 
olarak (yani ayrı  ayrı  bu sesleri çikartarak) okurlar. 
Buna da geçelim; listeyi yapan, "c" il e"ç" yi de ba-
zı  durumlarda ayni harflerle "ch" ile ifade etmiş. Bu 
da bizzat kendisinin güttüğü amaca ters düşmek-
tedir. Örneğin, Lach ve chena da durum böylekdir. 
"ch", bu kelimelerin ilkinde "c", ikincisinde ise "ç" 
yerine kullanilmiş. 

0 nedenle de Kürtçe alfabeyi kullanmanızın en 
gerçekçi tutum olacağı  kanısındayım. Bundan ön-
ce ki belirttiğim gibi, kimine göre o konuda bazı  
zorluklar varsa, bunlar da zamanla tartışılarak aşı-
lırlar. 

Bundan böyle fırsat bulabildiğim ölçüde yazı  
yazmak süretiyle sizlere yardı mcı  olmaya çalışı-
rım. Tabi sizce de uygunsa. Ancak bu konuda ne 
yapabileceğimi de henüz kararlaştırabilmiş  deği-
lim. Örneğin yukarıda değindiğim konuda, yani 
alafabe ya da gramer konuları nda olabilir. Yine 
elimde Zazaki hikayeler, masallar, halk türküleri vs. 
var, bunlardan da size örnekler gönderebilirim. Bu 
konuya ilişkin görüşünüzü yazarsanız sevindirici 
olur. 

Ayrica, elde mevcut kitapları mdan birer tane, 
armağan olmak üzere kitaplığınıza göndermek is-
tiyorum ama bugüne kadar posta yoluyla yolladik-
larımız genellikle yerlerine ulaşmıyor. O nedenle 
de şimdilik yollamıyacağım. Bir gelen olursa, el-
den göndermeye çalışırım. 

5elamlarve başarı lar 12.7.1996 
Munzur Çem 
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ADET U TORE DERSIMI - III 
Cârnalê Yıdarrv İsmayi 

KOSTEKE REMITENE: 
Doman ke kot nınga, ma u pi ra jü sono löwê ostayi. 

Vanê; `xêrê xo mare xrrxı lıkd vıraze. Lazek/çêneke ke bi 
pil rocd ki dest ercena to! Xora ke destê hostayi thalo cı- 
re jü xı rxılıke vırazano danı  cı. Hên asenoke Kırmanci- 
yede kara jü ke kota Aye bini cara name pera nêardo sere 
j üanê xo. Tıma çı  kare ke kerda serba xatırê ciraniyê, ser- 
ba omêdiye dest esto cı. 

Xırxılıke: dar ra vırajina. Vırniyede jü, pêi:iyede dı  te- 
kerê xo estê. Mabêne ni tekera ebı  dare de mınaşibiya 
tlıernegnenêjubinra. Sere her tekeri sero ki dare tikmiş-
kene ke ni dari and dusd domanra. Doman pê ni dara cê- 
no, nınga xo seke raver erzeno, xırxılıke raver sona, do- 
man ki dırna sono. Ebı  na hala hêdi, hêdi kono nınga. 
Kêy ke kot nınga rind musa, nmgane xo bexırxılıke rave- 
restene beserkerde endi xırxılıke dest ra cênê. 

Domana ra e lazekakosteke remnenê, ê çêneka nêrem- 
nenê. Kırmaneiye de hurendiya lac u çêna sero, ma per- 
lado Dersim de more vercncl de na mesela sero vınetime. 
Lacek ke kot nı nga mad bıçıka de towa pocena. Kınarê 
bıçıke lonekena, laê do xavi na lonera bıçıke gırêdana 
nınga doman ra. Wertê cirana de domano ke cesuro, ebı  
remo, baqılo vendana yi ana. Jüyê de bin ki tayin kena 
ana löwe xo. Oo ke cesuro pê bıçıke cêno, o bin hire ga-
mi peyser vındeno. Domane bin dormede ebı  ka u kela- 
buta dormede vrndene serkene. Maa Iayik ebı  mordisa 
)(ana: `Ju, dıde , hire' mordise hireyinede oo ke pê bıçıke 
groto, beno pıro remeno, o bin ki verdanodımera. Kêy ke 
xêlê ca şi, cerene ra yenê. Brçrke kene vıla wend. Oo ke 
kosteke rem na, gereko qê negınowaro, hem ki o ke ver- 
dodımera yira raxelêşo, çı  ke xüya doman hetê yira sonar 

 Kos teke rem ı tene de yie ke kostekc rem nene, ebı  sı lame-
tiya ke ceray be ra amay maa layik zaf bena sa. Layık ke 
bi pil, e kı  cesur vcca vane: `kosteka yi fılan keş  remıte. 
Brçıkekenê yıla, ciran layik radüwakenê, vane: 

"Pir u khal bo, 
vayirê orrırê zafibo 
Qeda u qusurane gırana nêvêno 
rastd jaa dc site halale bêro 
senı k ciranddro zaf born 
Warê xokhewikero 
Heq ma u pire verdêro 
Ewlado de xêrbo 
wayire izan u marifetibo. 

KAE DOMANA: 
Hate kayra Dersim zaf dewletiyo. Verde zê iiwreyin 

televzon çinebiyo. qezata çinebiya, mekteb çinebiyo, pil 
u gıci hediara xo ebı  kay qeşi arda. Cina u cuamörda giro-
ki qeşikerde, jubin ra meteli perskerde, xeletnayi vaci- 
ye, San ke biyo hedira xo ebı  ni meselana arda, zobi ki 
tertelê 38'i, Qöwga u camati jubinre gcşikerdê.l'eroc:  

çıre, qonce, xul, gel, pıt-bas. çulfa, tiko, Alık u Fatıke, 
mal-mal, afsanci kaykerde. 

XELETNAYİ  
Çêneka de gıneşaye 
gındırbaye bine raye 
mı  pheştkerde arde sere raye 
tuna m ı defe.kêayê, 
fekê aye de, gına nıı. 

Sona thı riye ser. thıriye wena, 
Sonariye ser, thı riye wena. 

Vozdana bone' meri tome Wena, 
Vozdana bone' temiz erne wena. 

Sona tüye ser tüye wena, 
sona rriye ser tüye wena. 

Hake de leglege, 
nukulsur if ıı tıkulderge. 
dı  hake de leglege, 
nııkul sur u nııku tderge, 

Jü çe' de tuske 
Jüçêdemeske 
Sona çe'tusketuskewena 
Sona çê mesketuske wena. 

Sona çê şiri şiir wena 
Sona çê nin şiir wena. 

Jü çê de thoraq 
JO çê de soraq 
Sona çê thoraqi thorak wena 
Sona çê soraqi thoraq wena. 

()ESE HEDİR U KAY 
Thirili vabo 
Thirili vabo, 
BesaÇaxmaxi 
veyva ınabo. 
Gao gol 
geEındê mabo 
sent u pak 
nisanê mabo 
çd Babayi, ç8 kurriyo 
lacêsa'yi murujiyo 
tey nuts), teke ga 
te'de hiyç çöwa. 

vatoğ: Besa Henıêd 

Besê,Besê 
dı  megesê 
sonde şirke 
sod ırmirke 
adır taxi ke 
veng bari ke 

Ron kerdoare 
postıkâgukde 
doç no pira 
docekutik 
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• Pasa u ho 
Pasa u ho 
Pas gariyo 
kıno ko 
yena he, neııame 
nana xağe piye to. 

Tıfagıç vendano cane xo: 
`Bose çurme, 
Kanı  o çe ma de? 
"Comerdo" 
`Comcrd kamo'? 
"Rayber Comerdo" 
`Comard gedığ  ra bımano, 
hone vazcr ne petty , 
letıkê tcrnê ma tırto berdo, 

TILAGIC 
Döwa Tı lage de mange jü mordemi ebı  gay bena. Ya- 

ban de gai vazdanê ser jindanro kciıêwar, gorê mange şi-
kino. Wairê mange mange serıbırneno, phıloskor ceno 
beno Çê Rayberi (Sey Rıza). Rayber perskeno vano: "Ta- 
lagıcênı  hcq gebulkêro, no send gosto to mire ardo"`?. Tı- 
lagıc vano: `Rayber say ke Ana Bese (cina Sey Rızay) 
mangabo, ez ki gabi, vojdi serkemer ro bınekeri, quı  i;ıs- 
kaaıi, heyian ki. 

AWRÊS U TAŞİLDAR 
Rocê ANA yena Tılage, cem cênê. S ı rd cem de Tılagı - 

ca ra jü urceno ra geji cêno, werte gejikono. Tılagıco de 
bin van o: ne la lawu hone sire" süpiirgeci Salmani niyo, 
gad ecelekena"? Xo keno çewt kos de hedi vano: `kêşirê 
mcv ace, Ana thıri kt"rd, ez hêşa pt". Kes u mcs payneno cı  
xırabo. Ez yina gêjikena. 

Zam and dc zımıstan de Tı lagıç serkeno ke awresê hau 
verd cebêrdc. Vano: `eki esto no taşildaro. ' Awreşi cê- 
nopê ano çê, gatê cılafino ra, sero kenomêyman, Venda- 
no cirananê xo vano:bere, taşıldar amo, rriye töwe (ver- 
gi) topkeno. ` Ciran ênê, löwe awreş  de nisend ro. Cı  re 
bıçage pocened kend şir. Sıli'ê nand" re, herkes yêno, aw- 
rês nêno noni ser. Way ire" çêyi. vano: `Ekı  esto ma hona 
satma nêda a ri ra no mıradiyo, biyarê ma hega ni tnêrik 
cıdiıııe, hona ke nond xo piya boymi. `Te de and tad pera 
kenê pdlcke, ercend vı lê awreşi, verdanê ra, awres vaz- 
dano_ Vano: `mi sımarê nt"va, sêkêre,hegaxo se ke gure-
le deqe nêvınet'. Awreşi dıma vendano, vano: `Taşıldar 
efendi, taşaldar efendi, a rat' ro meso, na kod serê maro 
so, Rayberê Sêydağayi kuno vırniyato, tore 

RİR 
Pir rocê sono çê tal ı bê xo de beno meyman. Sarnia pir 

de ş iir pocenê. Belt" verd çebcrê talib de de kutko de log 
beııo zaf herçel beno. Pesewe, pir keno ke sero teber, ku- 
tik ra tibar nêkeno. Dergusa de talib de layike ses asmi 
beno. Pir sêkeno ke çareşıya xo çina, sono paçanê layik 
vıskneno re, wertê paça de sılope ca keno, tephiya hdnbe 
paçana bind layik ra gırt"dano. Yêno hurendıya xo de ret 
ret kono ra, ham  layık ebı  zırçayısa berbFno. Piyê layik 
hêşino xo cina xorê vano:' kheçê ala raurce no layık çaê 
lıende xori xori berbeno'.Moa layık sona layı  ki cêna p-
ea xo vane: ` weyi,weyi nee çıgo, xüya tüya nıaneenê Çi-
nebibyê' xoxo de vane' tube, tube no layyıknia hende g;ran 
nêbi , bind layıki vısknena ra ke çı  sêkero, eki layik se- 
petê ci kerdo. Vendana mêrde xo vane.: `merık, merı k ale  

wurcê na send bêtcra, na send kêkmeta'. Mêrde vano: 
"nekheçê, khcçt" çıko, schiyo, `Vane: `Ala re bê, bind ni 
layık de seke, ni hata nıka, nıa hcnde, diye nianên nêker- 
dend, no hona domano sawiyo'. Mêrde sono tey serkeno 
hdkmete de mana vano:"Kheçê, kheçê gqapanke, qapan-
ke sodıra muskıneym pir marê la de sekero savano. A 
waxt pir hayıgbeno, gos nano ser. Beno sodır ara piri vd- 
nene, waxte şıayinede, talıb pir rd vano: "hal u mekat ni-
awe, ala rê la de seke, to wayıre xo kena". Pir lade serke- 
no la cdno nata tadano bola tadanna xcle ke xeyallkerd 
vano: "Ankam hendo ke no kutko şa verd çeberê sum add-  
ro, no layık diye xüyd nianeni keno keyke sıma no kutko 
şa vere cebere xo ra defkerd hone ke layık ni dye xo bır- 
neno" Nee' ser talth, girme ceno, nano kutik ra, kutiki ge- 
berkeno. 

XER 
Roct" çê Sêusen Beg de xdrê merda dino. Memo Born 

ki eno xêr. Pil.ê çêi rnulğutê çêi rê vano: `Memo Born se- 
keno bıkero, kes garasê ca nêbo, se ke cırê xeberê vacê, 
ma keno rejil. 

Qonağ  gırsbeno, mılet ki zaf yeno, mılet qorbe gor non 
weno. Qord sıfti de Mem niseno ro non weno. Qord dıdi- 
nede ki ndurcino ra, hata gorê hirine de mulgıtê çeyi ra jü 
cadkeno ke cırd vaco, vatêna Pild Çêi yena vir, vêngê xo 
nêveceno. 

Mem heyran hata qord hawtine non weno, weird cdi 
damişt nêdano vano: 

`Memo, Memo to hauwt qori non weal hona mırd nê- 
biya? Mem vano: `Nê lao lao sıma none hirêse u şeş to 
ses döwa vend mırdnêbenê ez çime şiayene nêkena, mı  
hawut qor de non werdo to çat" çıme şiayene kena?. 

METELİ  
Kelê mı  no hatlar 
vozdanadiar 
wanena nêwanan 
nêno war 
eki ama war 
se pêsa mali, jürev kenowar. 

Ez çeberde ama zere, 
men mı  j i bena. 
Mı  va ke: 'dad çaê jibena'? 
Va ke: "13akonıı  sero". 
Mı  va kc: `Bako to çııê jibcna'? 
Vakc: "çel uçıı ko mı  sero". 
Mi vake: `çêl u çak sımaçaê jibenê."? 
Va ke: "dar u bero ma sero'', 
Mı  va ke; 'dar u ber sıma çaê jibenc'? 
Va ke: "barê na dinawo ına sero". 

USTINE, ÇÊR A NG, TERŞİG, ÇURPI, HERE 

Hire" hı raye mi este; 
1ü sono nêıio, 
Jü weno nêwenu m ı rdnêbeno, 
Jü hurendiya an ragê nê tiı'eeno nı

? (DO, ADIR, KUÇKE)-(ARE) 

Na hat. ka.s, a bat kas, 
Werte de tope quotas. 

(LOCUN U ADIR) 

Kh:ı l ı kn dere de, çapê gilgı  to vêre' de. 

(MANE) 
Ponc hiraye mı  estê, pesew u peroc said xo pheKterê 

(BEM U NENIK) 
Cie dc mı  cstu, dana.kemcrê ro nê;ikino, ercena awuke şikiııo. 

()CET[) 

(İŞTIRE) 
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(b' ntı  e)itrı . 	ıı ka ılcı tpjt kcıı; n piru(Itrcıı rı . 
 rr'tRı  MINE; 

A}e ı ;kıı  iemrc!(;ı a a(lı rt ı anıı  vern.sun:r ır:scnti_nıeı .kcn; isctıd. 
iÇ)ı .A W '\;. 

(...)oku eıi'azeaıo iusemı , 
 ku 	ııc_iı fcııcııo.onkcc,ıırcıııınnıııuSx i.ıı e ı uı . 

F,1 B U'1'i: i 
\4';ıa de rııı  csr.ı: rrıcı.; la io hc s u kııı z rı ;ı . 

(DıLOı'F:) 
H irc 	 jiÎ:e jıı{,it ı iQıı rc.ıı r. 

i SE.PiY 
C( .iryiıı ';ul ınilıc ı l ı t.  

 CI'i FONGrt 
 Kelêdeiiı reslQ:kSkkax ıı ta ııı ijkc'ıııı: 

YIitRiQE.) 
Nl:.rde me; de, fck.tket'de.    

h9 ESK E? 
Lttı a>r..ile ıııı  r>, ı cı _ s;ea ı:n,ia.ı . 	

( VENG) 
1Sot ı.ıl: ıı;ı catn:xıı jü ıı  i ıııc.. ı ni ı n ı{iıı it ı . 	

(SU Nil) 
S;ititir6 a4inıı .vcniiraıı in ı i.   	

MAŞ i i 
t,'arüı rı ne Ito eıt;:.tltirlik:ıı  la No crzcı r~.jıı  olc. 

((:itiN1)11.E.?i \NG:vı  
Ia;ı r,ı  mina l r.rıa jı  
ftak;ı  ((;cı xı  v ı  rcı jı  
dest ı k dollop la( 
 vel fir. xı t sıtniı  ha(c) Svı:iii. 

(kit ı TUSK) 

Khcl ı ke n ı  n ı ivcrati+ ıı ,h,rz II x ı rc 501)M 
il'IRDi 

Nlı irka dc f ıı tcsl.r, lıata ran so plicrstıaıı kena. 
(SAC, 

I ıeı uiı l. 	scsp?cud ı k. 
ılı  tııııı k. iii ı lonk . 

i. ı .ı )GF.i 

Vivv ik,ı  de nu citle sat:d ı  rzxêl i tıa, uıdir xiaııüli ııı  ı . 
( A LD,+ ıN) 

Saııı l ı clade ıııı edfa: 	r, ı r.tviaJ ıeecf ıa. 
İ(i( )7.F i 

CiSdz ıııı cao:.0ı l ı rsıııııı hı t ı~l ıı(Iidııaleı ili ııu.sa ıılav ıı n ı <:I:-;, 
tiryc x(ı 	to; ü l ı(itiı , 

(SIıa) 
ı ia ı t net tıı;lı ;r....ı'rcııQ.vcr;i ı~aıer ıQtı ;o'cni:::.,. 	~ 

(OM , 
I lere. dc iii; c>IQ. I.u ıı~ pi ji ra biıı  lıcıı iı , 

(.' RI X} 
'L1ıs,ı  duı ni, liı rr'~ (Jam( . 	

~r1 
 

iASivtLN u As r.-ıkji 
Tint lı  tieııu, ıvele erc:aıa.    

PktıL ı nrj 
Hindi; 	iüicstc: jıı viı kcc ı rav ı siy() Lire.  

I~iRi ı  
:si ı t u. sur It ..,:i101'(), ıı  tı .ar ki' aniti r:getıi'. 

ii3l:L.ISIKi 
ı ?ıı yi>~ ıııı  gi:rlk.kk+ı , h ı rı ~~ herd (!cl.Atkıı . 

    ş:riAte.,r.l li)ki 
Pcııci.t 13:ı ki.lıııı  huk;ıri. 

(l'i'.K l L)IllANİ i 
ser so ııscna,.c a<nı  if ro,„ i ve~:cna.  

rrjlj °i 

( i.ie do r ı r ı  Oslo; scr ı piııını ,ı . ; r ı: berhena 

('i~ ı letııı csın;(Inrıııc 	 kudonuo. 
I.00INE) 

I7eva}er :? del'ıı p;t ı tigArti. kixlk?ı w c.rabi, vayl ı iıiı rıc çıı rıı hlı i, 
(ARE I  

Ç.ic de ı tu cstıı , him( 	br.çı kegmenıêü ı iêsonn:     
MF.QL'Si 

iJı nı içı kiqar5fnıı ,hıııü vole lıcrdıı ti,ı .o<ı kc ı tita ı ui,lrooga.  
(('A BE XO TEY(Ja 

Khalı k ıı  deft( de, k ıı lik u srrede_ 
(CiIL(i11.) 

K kid ıkc ııııı t ıı vdr;ı wıı .lıcrcü ı+ ıı snhiwcr:rw:i.  

ıa'ı  kı7:r 

• 

ELIF XATUNE 
Mıntıqa Dersim de wertê Nazimiya u Têrzan de 

Kod Seri esto. Harşiyê ki döwa de Pılemoriya. Rocê 
Koê Seri ra Bava Cefero Qudız yêno dewa Harşiyê, 
uza beno meyman. Çimê xo gıneno ra çêna Sêlimi 
Elife. Elife zaf rındekbena, zêrra xo kuna cı. Vano: 
"esta Çina nowa". Çend rêy ke enê wazanê, çêneke 
nêdanê Bava Cefêri. Dewe de carnal kênê, ge ağa 
(Mursa ağa) rajı  nebone, ge ki pi. Her kes hêşino pe. 
êndi Elife ki bena bêzar texêlina. Nat- sero Bava 
Cofer themur ceno xo dest, esqe xo u Elife ser iauke 
vano, Mılet nat u dot na lauke heşino pe hona in-
amkene ke lazek raşt esgê Elife biyo. 

Elif xatuna mı, berz meso alçağ  kuna, 
Eyro, sêwda to ver cêrena, ezo feqır na ver u 

vıradêra, 
Sona gosnana gesanê sari ser, ama to mı ra mırad- 

ina, 
Çene, zêwte dana toro, bena sosırete, na werta ra 

fetêli.na, 
Roze yêna dêwa ma de pars kenaare, 
Tasê ardadana to, zaf sermayina. 

Elif xatuna mı, ez be tora, to vilika vere vora, 
Sewd to sêwda de zora, nêvecina zerre mıra, 
Mesela de ciniya esta, "kerga kora" 
Mordemê hêwli, nêvênena, dust" xora, 
Cêrena be xızırê Harşiyê vero, 
Mı  be Elifa nêkêro cêra. 

Asme vêciya, asma zerde, 
Gı lê ko u gerisa ser de, 
Xeberê amê, vake; 
"Vergi howa bıza kole, remnê berde", 
Çhel u çhuke dewe ş i çheberde, 
Ez hona ke teyna menda, sosma xo verde, 
Mı  va; "Xızır mordemê neçharde bexto," 
Dest keno ra ma hurdmine serde, 
Mi va; ' gırbaııê tüya bıza kole, 
Bice bere rameverde, 
Harş iyê dust de sonê kaşi, 
Nau amo, waxtê velg u vaş i, 
ise mare gayılnêbeno, 
Na Mursa Ağ;ıê Ilaşi, 
Mıva; 'mabêne made, telamevisnê, 
Wayirê mı  Khures erceno hermê to, 
Thurikê parşi. 
Qêrete 'ma keno, Maned Ağaê torene Paşi, 
Mı  bajiyê Merned Ağay do wayirê xo Khurêşi. 

Bone piyê to vera, sona rez muriyê, 
Hêyrane to Elife, bezna ruıdek u tenika bariyê, 
Mı  sêkerd ke howa cêro veciyê, 
Çhene, 
bezna tore kena gırban, 
des u dı  vêyvı kane dewa Harşiyê, 
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Mı  va: hala hate mıra sake, serba rındêkiya to, 

roza ke mı  diyee. 
Elif Xatuna mı, rêye hetê mı  ser sêrke, usta ra 

lêwe mıra dariye we mıradiyê Herediyeê şiye. 

Mı  va; `hata ke tê vırandi nêkume, na dina mare 

bêfaydiye.' 
Harşiyê verde neçe keınêri, 

Ezo budala, Khuı-êsê Koê Sêri, 
Piyê to, to mı  nêdano, Çene biyo kiafırê bovPrê 

dedi, 
Ez ke corde Lonalüye ro amene, miva; to xı;i.Ğ  

têy beri, 
Ez ke Vırade hetê sıma ser amene, to çayê ama 

vere çeberi..? 
Mı  ke va; tı  mıde bere, to çaê deşti eşti sere zerri? 
Ere tı  ke yêna, to cêna bena werte mı let u muhite 

ceri. 
Arrişra Lolu u Arcza yêna pêser, ctimatê mın u to 

beno xori, 
Piyê mıra cenêe, danê to, ear tapulanê kunkorê 

Koê Seri, Xelasa mın u to ke çinebiyê, 
Ere to kena qutiıya sêmıne xorê conic kena seic 

zerri. 

HavarTornêcengi 

Tija Sadı  
SERBA TO 
Serba to hey Dersim. 
Serba to herdoclewres. 
Serba to 
xêlêçi ş i, x6160. 
Al ş i 
Y ı bsi 
Xı clş i 
Sey Uşe ş i 
Wayisc domana ş i 
Qı rrayise vereka ş i 
Bııı  ayisc khal ı ki şi 
ded u bırazavi ş i 
haştiye şie 

Qomo 
Ni pero-piamaraş i 
Reynapeysercerenê ra? 
Waxtc wcşiaxode 
Sari tore Dersim vato., 
Name tit yo hew] ıı  berz. 

Ax Welat tıxx.,, 
Niakesêro 
kes mare mordem nêvano. 
Nê ki Dcrsım ıc.... 

I-]awarTorncccnfii 

CEVERDA 
caverday dewi, kcıyi xo peyde 
waxteke kotara raye şiya cskeriyc 
je yi waxti.bê ven g sukıt 
heveki pen-nun 
dewi, koyi honde arage çari 
xo dirna caverday şiya 
wtısar newe ameyvi 
çem newe bivi zalal 
lıondcıım ııstoııe çetıradıına 
harde ılewres newc heşayvi xo 
tija wusar hı lışkiycnc riyc asmenra 
teyr, tur. (luting peysercerrayvi 
crte payij tera bivi 
guki, bi jeki goj kerdvi 
caverda to şiya 

caverda to silune wusarde mal şiane 
waxtoke dest estene kêrıke lawuki yatene 
none vere miya xo hevalude piya werdene 
doıııan ııre sungi kenger ardenc 

caverda to hêgtıy ramı tene 
yerğatiye caverdc 
cün vaydaane genım penıı tene 
doe sıpe, şiya dêşi, şire sewa yeniye 
niyaji, gırvani çı ralığe piru rayveri 
ciranena çondaysere 
caverda to şiya 

hardc to sere zulıırı  zorkariyc 
dewi, koyi kercti tol rusnay surgı niye 
keşi vir name neme se seredc surgıniya dıdıyê 
gısawete we to jeday 
hirısu he:şt amcra to viri 
dcrsım o waxt gınayvi ware 
tivare love kowu neme   
caverda to şiya 
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QEŞİYE VERE LOCINE 
Vatoğ  : Hesen Ali'ye SeyKemali 

Arêkerdoğ: Cêmalê Yıdarê Ismayili 

Cemal: Apo sıma gem ra sı  vışayi hover? 
Hcsenê Ali: Serê çem dc pı rd çino. Znn ıstano, mılet 

serd de gerêmino awuke serdına mı let verê çêm de amo- 
peser pêro pinê. Xora jü pırd esto, têdc key yiro bıvışê 
hover, heşteya m ı let ndgedino. Pırd dara ra gı redayiyo. 
Nıııganê ma de çarıx i bile  nêêmendê. Gınç u kol mara çi- 
no. Verde phırç ehı  rêştıka tadêne, kerdêne la, la berdêne 
çulfade vıras tênê, macêrrakerdênê sali, cor raki kerde-
ne sapık. Sapık ebı  purrrand goza da boaxkerdênê, biyê- 
nê şing u şa. Sapıki en zaf hcrmênia zaf rrndek virastênd. 
Huçıkd xo qolbi, ma goriye ke bine xo dıriyo, tate nıngê 
ra qurfnênê, kerdênê huçkanê sapik ke bajiyê ma mısêle 
nêbêê. 

Verê çêm de Sey Rı za ama rest ma, Bado ki Deli İbra- 
yıni Paşa ama rest ma. Ma raê kerda ya, Koê Muzı ri çığır 
koto el, ret ret amê. Heniho inkaniye esta Del i Ibrahim dt 
böligana ko ra ravêro. Felekbo onca nêxeleşirıo. Va ti 
puk de teka de eşkeri nêmenddnd. Ma ca de roce kerde 
san. Raca bine m ı let cede diyaarê, sodı r I:l: .a tad, 
yel `êbiyay awe, tae pırdra vışay hover. Balê boverê Er- 
zı ngani şao,vore çina. Ma ke hona boverayim, deli İbra- 
yim emrede eşkeri vake: `girin ulan, girin suya'. Imka- 
niye esta kes nêlöyino ra. Onca va: girin ulan eş.. o... 
eş... Awcke hem serdına zê cemêdiya asker ndthawrcno 
cikiyo. Eskera ra_ji.iyede xo peysercêraya, Binbaşı  pişto 
xover ra ont, tekê qafke de onte, esker cansız şi. Sey Rıza 
zaf bibe hêrsın vaciya, vake: Ulan senin hiç dinin imanın 
yokmu, o senin babanın oğlumu? Sen gir öyleyse. 

Carnal: Binhaşi kot awuke? 
Hesenê Ali: Tdy, têy ne thawreno cıkiyo. Pırdra vışa 

hover. Ma vışayme hoverke çi bı vênime, Hermenia bê- 
terê henêni arda mıleti sero ke tore savaci, Cuamerdi tê- 
de ebı  mıxana kütê diiyara ra, cini sand qazuxa. Hama 
Yrmamsenrcgeşikenake Uriş  ra keşi sere pirrnkadeke- 
şi, goni ndfithe ser. Cor heq esto çaê zare bıkeri, a waxt 
vatênê: `Urıs Gafgöwetıno, ıorê ma ndşiyenê cı , eki se-
biyo, peyde biyo. Yanê, Dügela yina de, gerebciiğc biyo, 
i co.ka esker pêyser onto, Henibiyene ma şikiyene Urişi 
rem fim'?. Qocê dügelebiyê, Dina de, qe dügelê ki ver de 
damıştnêdiyênd. Mard vatênê: Urıs zê rıstımiyo, ınetêris 
ra qolay, (play nêurceno ra, hama re ke kot remki, pê xo 
de, hermê xo sero tifang boskeno,cara riyê xo nêçarnêno 
to. Raşt ki „lake Kod Muzır de, xafı l ki napıra, ebı  a rema 
hata Qers solıx hile nêguret. Top u tıfange xo caverda 
vozda. 

Carnal: Erzıngan ra dot sıma sekerd? 
Hesenê Ali: Sey Rızay u mıletiya hata Erzurum şi, Ma 

çar phone mordem Erzıngan de Phone roci mêndinı , ce- 
rayııı ya pêyseramaym. Mrletêmaxêldbi, eza, Mıçê Klıt- 
le u Dedaliyo (fıqare qulo), Hesenê tornê Hênı iyo, Use-
ne İsmayiliyo (use Dişi) ma raêe ra zaf zarnet ont, Pheş ta 
ma de salagi estê... Kod Muziri va ıı  puko. Plıenhug ward 
kod Muzır de howano. Bakı lcm, bakilem to xama'?, a zı - 

mrstan dê ya xızır, ya xızır vayme, gınayme ko. Salage 
ma gıraniye, bind ra zor lebetıneyın, çığır biyo qapan, ra 
u olagi çine ebı  a hala kotim raê. Havala ra kes keş i sero 
nêvıdcno. Mabênê ma de dı  metroyi mesefı  çino hama 
onca ki kes riyê so ne çarneno jubin, her keşi derdd xo 
grato. Ma vayme ala nınge raverxo se resneym be cad de 
sıtare. Ebı  na hata ma xo resna Birmano, Birmano, serê- 
niya Keçelo u khaladename döwo. Ma kerd hayleme, na 
dowe ra tad vera nı  a amay, havalê ma tad teber ra mêndi 
êndi lel u mığorbobi, a sande kes ndşikiya ke sêro, bi so- 
dır tad vera cı  şi ke tad gerêmiye, yiye ke hona ro têyio, yi 
ki ardi kerdi.wertê pıska mali. 	 , 

Cemal: Yiye ke raê ramcrdi, name' yinaçıkbi? 
Hesenê Ali: Xozat ra Mıstê Temi eştbi, cirê vatênê Xı- 

do Qerabalıc o teber ra mend, a sodır ard ke hone ro teyi- 
yo. Xelêşara, bado beçikê ning u desta pêro gınaywaro. 
Mormek bi kakol. Lö yide çar phone mordem ki merdi, 
name nêno mıviri, Asuro, Demo, Birmo: yi talıbê maê Yî 
bin ki talıbê, Bolio'u Seykemala' ne. Secerê mayinandê- 
rê. Endi ma ca roce mendiıne, Birmano ra cêr döwi estê, 
çıxır leyo, yowas, yowas ebi nıngana amaym çê. Raê ra 
salagand ma de somi eştbi, seker eştbi, esêne fêkê xo dı  
hire rociidarkerdênê. 

Cemal: Sıma dime, Erzıngan a Erzurum de çı  hadiseyi biyê? 
Hesenê Ali: Urıs hata Qers vernêkerdo xo, hama mıle- 

tê ma Erzurum de vırniya tayine hırna, harmênia ra pone 
morderni kotd bonê, teyi meser mendê. No bono ke yi 
kotê cı, kilıse beno ekı  çr beno, kemeranê keribar ra vı - 
raste beno. Bon sere teyeyde beno, her ca cıra alacağ  be- 
no. Fırcöerme dormê xo mızgale beno... Mrletê mara 
kam ke koııe nejdi yi nanê pıra mexelkenê. Nijdiyê hirıs, 
çöwres morderni gırkenê Çarêşiyê nêvênen Ni Asuranê 
ke amay döwa Şine vêsnê, zaf yıtıqatlibi, yigrarê sore, 
pir u ray here xorê candênê. Xelil Ağa pilê yinano. Xelil 
Ağa vano nia ndbeno, ebı  na hala ni kokê ma bırnenê, ez 
sona, ya mırena ya mana, phone ses mordcmi mi de bête. 
Kam ke mı  de yêno, mire thepiya têşirtede hêrê, cz kı  gı- 
na cı , oê pê mı , mi ser de ravêro, o ki game', oê pê yi ki yi 
ser de ravêro, ebı  na hala ma xo zerê, boni reşnime, na ha- 
la ni ise ma kenê koti. mılet vano: "meso, meso". Gos nê- 
nano el sono. 0 ke sono zê vatêna yi phone mordemi dı - 
ma sonê. Se ke konê nejdiye boni herrneni dot ra nanê pı- 
ra, Xelil Beg gındno cı, Qê pš Xelil Begi, ser de vêreno ra 
ke zerê Çeyi kiyo, nanê pire yi ki mexelkenê, o bin vera- 
no, o ki gıneııo cı , ebi a hala, mordemê phone inede, rese- 
nê zerd çeyi, nanêpıra, hermeniaca tedinêkisenê. Meytê 
Xelii Ağayi ca daranêwe. Mezela xo yicawa, sero lawu- 
keimıskerda, vane: 

Ala yamano, ala yamano 
haid ma sebeno 
zalımi dcstê ma grow 
memlekete ra fetelneno 
derdd Ali 'ye Baki re 
kemer u dar berbeno. 



PERSKE XORA 
Nero bira, tı  kama? 
Made nêwena, nêhişinapê, 
Kata sona, made nêna. 

Jana ke to gesêykena 
Juanê ma niyo, 
Thono ke to kota be cı  
Thonê ma niyo, 
Xebera to to ra çina. 

Serba kami, serba kami, 
Çae mırena? 

Dina ma sayiya, tore taride menda, 
Sayıya tora sar mianê mara neno war. 
Varı ka ke hak ra veciya, 
the tholê xo qayıl nêbena tiya. 

Tı  çıga? 
Kama? 
Kotira ama? 
Kata sona.? 
Perske xora. 

H£.Qİ E MERGARİ J İ  
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Erzurum° vesayi, dormê xo suro 
mezela Xelil Ağay wadarê, o xerib°, 
Lawo sonê, moa mire vacê: 
"Xelil Ağa nêmerdo, Erzurum de mudıro. 

Hale ma, zalimi destde çıbo 
mezela Xelil Beği wadare, tek xeribo 
dileğê mi ke, rayberê mira esto 
madağê mınu çewresêMenesarnı  jubo. 	 . 

Bado Sey Rıza ama Erzı ngan de mend. Hukmati yetki da cı, zaFpere u çi da ci, gonağe vali de hawt heşt asmi nist ro. 
Meymanê xo zaf amend, Cina xo çêna Diyab Ağayi nat Dersim de cavardabi. Xeberc rusnc vake: "cinika de sıte hala 

le burusnê lö mı , azat u xızmeta mı  be, e meymana bıvêno. Na Bese a sire rusne lö Sey Rızayi, bado Çeyi sero grote. 

1-Tertelê Uruş  ke Dersim de gedia, 0 sir~desera 1917 de Rusya da Devrim bi. Lenin Çar demda. tererê Hay ra, cina xo Menes ki mıre na. 
2- Merdera Xedil May dıma, çöwres8 Xelil Beg be maddağe Menesd kono töwestc. 

KATA SONE 
Koê Jêle sera esto tiji, 
Gula bate mı  ser esto tiji. 
Welat caverdanê sane, pil u gı j i, 
Berbenê danê goro, bilye themuji. 
Nê ciaê, 
ne bao 
ne clam() 
Na j iyar u d iyara caverdanê, 
kata sonê,. 

TORN ECENGİ  

DEYİ , DEYI 
De,i, deyi, deyi mı  sêwda 
Mıno xore wesvenda, 
Wesa sewda ced u celalê ma, 
Ced u celalê ma. 

DANGA DE QEDİYO, KI.INKOReMİYA, 
Domana tawugi groti derê ra rada, 
Amo hêwrêse pê warane ma, 
Berdê dı  bı ra u jü zama, 
Hêwrêsê des u di kova, 
Bı rno vêngê new tena, 
çiğ6 yeno, çığ  @ ni şüya, 
bı  teni bı rayi jü zama, 
Bercle kerdê koka tüya, 
Duzgı n; Mêytanê ma, nêdê lü u kuza 
nede lü u kuza. 

Hermuska veciyê, be sere sılondiya. 
Dest kerdê cêba, 
Nêdanê ma, bel u hüya 
vane: mêytanê khur@sa 
Danme lü u kuza 
Danme lü u kuza. 

Ez u veciya be d lard gediga, 
Mi bokur u hiresewsêşt u ses ewliya, 



Kemal Astare 

Dailemê Ma Ser 
Ez xonia domono, hire serru de re, 
Zonê ma mad u piê xo ra muse. 
Vengê zone rnagosune mı  de ro, 
Pı  ra pıra zanon ez kamo u kot rao. 

irzxeribie de amo rie dina, 
Zonê ma qesei kon zerrê ma beno hira. 
K'av nêkon welatê mı  kotio, 
Ez xonia nêzan, ez xonia domono. 

Maa mi welat sera berbena, zerrê mı  deceno, 
Piê mı  welat rd efkar keno, hirê mi sono. 
Ax, ez domono, fahmê mi ki esto, 
Ax, kaşka zerrê pilu ki je ye mı  honık bo. 

Balona mı  ke hewr ra perrê ra, 
Çefê mi tey perreno ra. 
Xonia kav nêkon, mılet ca dano pêro, 
Tae alemi zerrê mı  decneno. 

Agılê mi sono ser piê mı  kot rao, 
hire serru de re, honia nêzanon ez kamo. 
Zonê ma gesei ken, tey hewesê mi yeno, 
Ax, kaşka zerrê maa u piê mi welat rê medeco. 

09.1111996 
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Verê xo çarna qulba, 
Mıhemmed ko de sılam da, 
Kolum Sêy ver rıza, 
Mı  va: ya Mıhemmed Mıstafa, 
Derdê mire to çeber nana pıra, 
to çeber nana pıra, 

Kolum bêkçiyê koano têphia, 
Bêkçiyê koa vêcia, 
Sêwle da çar kosê ke dina, 
Ko u gêrisan de celal da, 
Tozıke kerd çımanê ma, 
13oz atl i Xızıri boğaz de huzur da, 
Mı  clerdê xo cırê va, 
Dızgin ver be cı  löwna, 
Pê ma de amê seda, 
SedaYimamsênê Kerbela, 
Hudê Kerbela. 

gel be zati bi hira, 
Vêngê ma şiyo, düwa, 
Perda ecêl mabên be ma bı rna, 
Sêyd Eli Sêyd Hesên u Sêyd Hesêni, 
Raveznê sere gırbana, 
Çı mi sero gırêda, 
Elayiya gêrçega, 
Zı  lfıgar sana cı , tey terga, 
Sêyd Eli veng u mı  da, 
Bawo bê ez u tha, 
Ez be gırbanê sıma, 
Min u hirê roc u hirê sewi venda, 
cad biya sebebê ma, 
Hurêndiya ma hu rend iya gêrçega, 
Çar amaverr rresa 
Xızı rê sêrrê khelek ıi gemiya. 
Hüüü 

Vatoğ; Firik Dede 
Arekerdox: Cemal 
Wusar 1996 Pulur. 
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Karê Ma Cıko? 
KEMAL ASTARE 

Welatê ma endi bio t'ıp t'aI, kes nêmendo welatê 
ma de. Tat,  kokımi menclê, tat-  ki mı leto mao ke bınê 
fecTırie de naleno u nêşikono dewa xo ra ya ki suka xo 
ra şiero dür yiê. Mordemê mae ke welat de rê hetera 
wertê dı  aduru de mendê, hetera ki cetınia "embar-
go' de vêson têson bêwaır mendê. Mordemê mae ke 
amê Tı rkia bêca u bêkar kot tengar henene ke zerre 
mordemi cı  rê zon dano. Hae ke Ewrupa de rê hal u 
wexto rind de rê. 

Mletê u gomê Dersımi endi her durgelê dina de bio 
yıla. Welatê inu he ti°yr u tur rê mendo ne ki mor 
mılaun rê. Welatê inu bio "arena" herbi. Cı xa ke 
Dersim ser mıgerrem zulım bio, hata serra 1994 
omıdê mi wu bi ke ma welatê xuvinenmê, zonê u kul-
ture xu raver benmê u kenmê jede. Dewê ma :.e 
vesınal u mı letê ma ke surgın kerd, endi têvana dara 
zerre mı  ki tey şikie. Hama mı  omıdê xu serve welatê 
ma, serva sanata, I<ulturê xu zonê ma nêL-ırrno. Na 
husı s de ez zaf `optımisto'_ Ustına zerre boni ke şikie, 
sere bon gı neno pı ro u dıesê beni tey rı jinê u wu bon 
de vındenê endi nêbena hata ke wu bon reina vırajia. 
Nu bone ma u ni dewê ma ki serra 1994 destê eskerê 
Tirkia ra vêsai u rı jiayi. Eskerê Tirkia ebê gomı ta 
dewletê Tıral<ia weşia ma u welatê ma kişte u taxrip 
kerdi. Mı letê Dersımi na herb de bêheto hama uskı t 
nio, kot ke bêhagiê die, kot ke zulı mie die uca sere xu 
dareno we. Dersımı ci serva Dersımi vengê xu berz 
nekene, serva welatê xu pêro nêdana. Cıke Dersımıci 
wertê ni herb de teyna vengê xu seveta xo mudafa 
kerdene ken berz. Dersımıci ke serva Dersımi 
pêrode u haqa xu bı wacê wu wext ez hên zan k^r. ke 
caê Dersımcı  ki aseno. Miletê Desrimi wertê na herb 
de hên telef beno sono, cı ke nu mıleto masum u 
roştdar ne herb waceno ne ki bêhaştie. Hama na hal 
de serva welatê xu lce ge t'awa nêkerd wu wuxt 
dı smen jedena yeno ser u jedena I<iseno u taxrib 
keno. Xo ra mesela Dersimci de ki cao de en sıst nuyo. 
Cıke Dersimci seveta welatê xu plana xu honia nêker- 
da, waştena xu ki xonia nêzanê. Vanê ma "Dersı m 
raimê". Rind. Dersı m ra blayene rında, hama eke 
Dersim ra wa u Dersım nêsewek ı  na u Dersım ke nêxe- 
lesna se beno Ice? Qe t'awa ki nêbeno, nae sero wen- 
ca ki herb de jedena Dersimci kişine. Heya, hal ke 
nuyo, herb ke esto, Dersımı ci ke haştie wacene 
gereke t' al mamanê, bıgurie, kar bıkerê. Ha, sene kar, 
cı  kar? 

Karê mao sı fte karê Zonê Ma, l<.arê Sanata Ma. Karê 
Kulturê Ma u Karê Torê Ma'o, Ma ke ni pırtuke ser 
guriayime ne zone ma ne kulture ma beno vind_ 

Heya, mordem waceno ke welatê xo de bımano, we-
late xo bıgurio, hama cao ke herb esto wu ca da kar 
nêbeno, cıke wu ca adır esto, wu ca merdene esta, 
weşie çina. 

Mordem dina de sane kot şiero çe xu, malê xu u 
hegahe xu neşikino tey bıero, hama zonê xu, weşia 
xu, adetê xu u medeniataxu tey beno. Mıletê mao ke 
şio xerb xo de ni tey bierde, cı ke zone ma u kulture 
ma zerre ma de re u kes neşikino ninu ma ra bicero. 
Dewunê ma vêsınenê, surgın kene, dar u bırrê ma 
bomba kenê, hama zone u kulturê ma hata mezele 
nêşikine ma ra bicerê. 

Zeminê her mordemi, her gomi u her welati de kul- 
tur esto. Weşie, kemera kultur sero yena ronaene. 
Bınê weşie ebê zanaıs, ebe ilimi vırajino. Zanais en çio 
de megbulo. Zanaısê ekonomi, ye doxtirie, ye 
teknı l<i, ye hukuki, ye politiqa u folklori ke ard pêser 
kultur vecino. Nu zanaı su de en çiode muhim zone. 
ion ke nebi ni cao de nêguriyino, ge t'awa nêbeno u 
raver nêsono. Ye ma ki zonê ma esto. Zon ke merd 
waı rê zoni ki mı reno. Hama sukır ke zone ma nêmer- 
do, hata ewru weso. Zonê make weso, hênio ke ma ki 
wesmê. Teyna zon de mêmanimê. Zonê xu calcuc 
Kerime, kemera dıesi bı taştinimê, zonê xu vengê 
hagiê kerimê haqa xu bıwacimê, zonê xqu 
bınusınimê, zonê xu vengê hagiê kerimê haqa xu 
bı wacimê, zone xu bınusınimê kı tabu u maylımu vec- 
imê. Helbet na vatene reheta, hama kerdene cetına. 
Ez 10 serrê ke zonê ma de nusnon. Cetınia ni lcarê ma 
ez zaf rind zanon. Nu kare zonê ma hande cetı n u 
guron ki nio. Hata ewru mekteb ma çinê, universı ta 
ma çina, zaf kı tabê ma çinê. Zonê ma 3-4 hazar serrê 
ke bênustene mendo, teyna qesei bio. Mordem kul-
tur u ilimdarie helbet mektebu de museno. Mel<tebê 
ma One ma se bı kerimê? Na hal de ez van, her ju 
mordemê ma ebê xu ju mektebo, her ju çê ma ebê xu 
ju mektebo, ni ra teber ne sate alternatif çino. Par 
kı tabê mi GOME Estemol de vecia. Ni kı tab de na 
mesele musenaena u musiayena zonê ma ser mı  nia 
nusnai bi: Ponc raê musiayene estê: Musena ebê xu, 
xo be xu bımuse / eke nêmusena xo ra, bımuse qom u 
gel ra/ Eke nêmusena gom .0 gel ra, bimuse kı tab u 
mekteb ra / Eke nêmusena kı tab u mekteb ra, venga 
haq dê. 

Ita ra aseno Re zaf himkanê me estê_ Ma ke ninu ra 
jukek di u ju bin de Icotmê dialog raa ma ma ver de be- 
na ra u hewrê şai ma ser ra sonê. 

Ez rind zanon ke mıletê mao ke ebe waştene u 
bêwaştene bar Icerdo şio Tırkia halo zaf xırabın de ro. 



52 	 nERSiII 

Hetê ekonomi ra u hete guvene sosiali razaftengie 
wenceno. Ni mordemê mae pêrişani helbet dıma 
probleme weşia xo de rê. Hae ke xu hetê ekonomi ra 
tene xelesno rind zanenê ke xeribie ki xeleşiayene 
nia. Hete Tırkia de derdê henên estê lce mıletê Tırki ki 
bio kepaze. Herbo ke welatê ma de u Kurdistan de 
beno pênıne keno dı rbetın; hae ke seveta herbi tene- 
na bena zengın yi tey çinê. 

Hal ke nia ro, ma wenca ki her çie xu bısewılunimê. 
Cdce mı  re hên aseno ke ma zone xu, kulturê xu u eke 
wacino Dersım bıxelesınimê. Domonê mae ke ma 
dime rayenê, yi hae pırapıra zone maxuvirrakenê u 
asimila benê. Zonê ma teyna 'generasionê' mac) na 
wext xelesneno. 

Ma ke welatê xo re wair veciayimê race yena ke 
ma weşia xu welatê xo re waı r veciayimê roce yena 
ke ma weşia xu welatê xo de lcenmê. Wu wext mek- 
tebê ma benê, pawulgê mai benê, der u ciiron wes u  

war benê_ Hama, gere ke nu herbo ke honia esto en- 
di bıqedio, endi herb qe mebo, haştie bıreo, haştie 
bıero. 

Wext cıxa cetın u xı rabın ke bıbo gereke mordem 
rei de xu buşio, Halê ma hande cetıno ke bare ma ki 
hande ma ser nlio. Dina de je mı letê ma qe mı leto 
dırbetı n u bêkes çino. 

Hama tabîatê mıletê ma de aza henêne esta lce kata 
sono şiero xo ra, der u cüronunê xo ra u welatê xo ra 
nêvereno. Ma wacenmê ke welatê xo de dewe de, 
ware de, suke deebe zone xu, ebê roe xu u ebe adetê 
xu weşia xu pil bimê. hata ke herb nevınet u sar we-
late ma ra teber nebi ma xeribie de u welatê xo de 
heşir manenmê. Welat de bınê top u tı fongunê es- 
Icuqeru de rime, welat ra teber bınê şia sar de rime. 
Ma Ice na şie xu ser ra eştê, esmên de ma de şe keno. 
Na şia tane ki ma ebê zon^ma, ebê tore ma u ebê lcul- 
turê ma xo ser ra ercenmê. Karê ma nuyo! 

ZAZACA, KURMANÇÇA (KURTÇE) VE FARSÇA ARASINTAKI 

FARK ÜZERİNE KÜÇÜK BİR KARŞILAŞTIRMA 
Mesut Keskin 

Resmi İdeolojinin idia ettiği gibi Zazaca 
Kürtçe 'nin veya Kürtçe Farsça'nın bir lehçesi 
değildir. bunun böyle yanlış  irdelenmesinin ne-
deni politik olmasından do-
layı  ve dilbilimcilerin geti-
rince bu konunun üzerine 
eğilmemesindendir. 

Bu yazıda Zazaca'yı  (Dı -
mılki, Kırmancki, Zazaki ), 
Kurmançça (Kurmanci, Ku-
zey-Kürtçesi) ve Farsça 
(Zabane Farsi, yeni-Farsça) 
dilleriyle kelime ve grainer 
farklılıkları  açısından karşı-
laştırmaya çalışacağız. F,ie 
alacağımız örnekler yer 
darlığı  nedeniyle daha çok 
günlük dilin kelimelerini. 
içerecek. Zira bu konuda bir 
kitap oluşturabilecek kadar örnek verilebilir. 

Bilindiği gibi, Zazaca, Kurmançça ve Farsça 
aynı  dil ailesindendir. Ancak aynı  dil ailesinden 
olmaları  birbirlerinin lehçeleri olmalarını  ge-
rektirmez. Günümüzde yapılan en büyük yan- 

lışlık işte bu noktadır. Bu diller arasındaki fark, 
Türkçe-Türkrnence veya İspanyolca-Portekiz-
ce dilleri arasındaki farkla aynı  şey değildir. 

Zazaca, Kurmançça (Kürt-
çe) ve Farsça Hint-Avrupa 
dillerinin Bati-İrani alt-dil 
grubuna 	girinektedirler. 
Farsça ve Kürtçe Güney-
Batı  İrani diliyken, Zazaca 
bir Kuzey-Batı  İrani dilidir. 
Fakat Kurmançça kendi 
içinde daha çok Kuzey-Batı  
unsurları  içermektedir. 

iranistik dilbiliı ninde Za-
zaca başlibaşina bir dil ola-
rak görülmektedir. Aynı  şe-
kilde ünlü Alman dilbilimci 
Oskar Mann da Zazaca'ııın 
başlibaşina bir dil olduğunu 

savunmuş  ve bunu "Mundarten der Zaza_ Ha-
uptsachlich aus Siverek und Kor" (Zazaca'nın 
Ağızları. Özellikle Siverek ve Kor yöresinden) 
adlı  çalışmasında ispatlamıştır. Oskar Mann'in 
ölümünden sonra Karl Hadank bu çalışmayı  

Resmi Ideolojinin idia et 

tiği gibi Zazaca Kürtçe 'nin 

veya Kürtçe Farsça'nın bir 

lehçesi değildir, bunun 

böyle yanliş  irdelenmesinin 

nedeni politik olmasından 

dolayı  ve dilbilimcilerin ye- 

tirince bu konunun üzerine 

eğilmemesindendır.  
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Berlin'de 1932 yılında bir kitap haline getir-
miştir. Kitabı nın I8'den 23. sayfasına kadar 
olan "Das Zaza nicht Kurdisch" (Zazaca Kürt-
çe değildir) bölümünde bu konuyu bilimsel 
olarak irdelemiştir. 

Resmi ideolojinin iddia ettiği gibi Zazaca 
Kürtçe'nin veya Kürtçe Farsça'nın bir lehçesi 
değildir. bunun böyle yanlış  irdelenmesinin 
nedeni politik olmasından dolayı  ve dilbilimci-
lerin yeterince bu konunun üzerine eğilmeme-
sindendir. 

• Zazaca' da Dersim lehçesinin Pülümür şive-
sine ağırlık verilmiştir. Açıklayıcı  olması  için 
gerektiğinde parentez içlerinde başka diya-
lektlerdeıı  de örnekler verilecektir. 

• Kurmançça'da yazılı  dili olarak Cizre Bo-
tan lehçesi kullanılmaktadır. Buna rağmen yer 
yer Kuzey-Kurmançça (Dersim, Malatya) leh-
çeleri de saptanmıştı r. 

- Farsça verilen örnekler günümüzde kuIlanı-
lan Farsça'nın edebiyat dilidir. Halk ağızları  

bazen farklı  değişiklikler içerdiğinden paren-

tezlerle, veya italik yazıyla belirtilmiştir. Fars-

ça genellikle Arap harfleriyle yazılır, ama bu-

rada okuyucunun rahat anlayabilmesi için La-

tin harfleri kullanılmıştır. Söyleyiş  özelliği ise 

Zazaca ve Kurmançça'nınkine yakındır. Bu 

nedenle, Farsça için burda kullanılan bazı  harf-

lerin telaffuzu üzerinde de durulmuştur: 

1- İıani Farsça değildir, bir genci terinıdir. İran dcvletiylc de kari ştı -
rdmatnali 

2-Öte yandan Paşto (Afganca) dili bir Doğu-lrani dilidir. Diğer İra-
ni Ileri ne Go ı,ı nea, Lurca, Belutçice. Tacikçe, Osetçe vb. örnek ola-
rakverilebilir. Irani tarih, edebiyat vedilleriyleilgilenenbilime İranis-
ti k devi l nıekte. Türk dilleriyle  (Türkiye Türkçesi, Türkmence, Uygur-
ea, Kırgızca vs. ) tarih ve edebiyalıy la ilgilenen bi limin adi ise Türko- 
ıo.~idir. 

3- Bu görüşü savunan ve bu konuda araştırması  olan dilbilitnciler: 
Vladimir Minorsky, Terry Lynn Todd (A Grammar of Dımli, Michi-
gaıı, ABD1952), Prof. MacKenzie (Göttingeii Üniversitesi. Alman-
ya), Ludwiıt Paul (Göttingen). Dr. Z. 5elcan (Berlin Üniversitesi), 
C. M. Jacobson (Rastıııısteııa Zonê Mı', Bonn 1993)v.ii. 

4- Yani 8.11. 1995 güuii, Avrupa'da Özgür Politika gazetesinde 
aç ıklanan. Rohet Alakıım'ıın 9. sayfadaki "Oskar Mann"adli yaıısın-
da "K. Hadank, Zaza Lehçesi adıyla hirkitap yayınladı" diye belirttiği 
gibi değil! 
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rahs_,ı i, ı ;c 

i ı l ı 'nr ia .; 

,; ı l ı  ıı 	İ  „ 

SI ,̀~a~fli'-': 

i1Ğ i7;1ı_CT ı_ iY 

f İ i .̀ 

i)ıct ymt:lw f t!!i 	144l 1. 

et:-.(1/ ̀ il 	f< 

ii: k ı sa `a', 'a' ve `e' arası  bir ses. 
it: uzun 'a', `a' ve `o' arası  bir ses. Bu `â' lı alk ağzı nda bazen tı zıı rı  `Ct'ya dön[işüi. Örneğin: l iin be 

„dine nı irürrim (ben eve gidiyorum) yazilirken, halk ağzı nda ise nrîrüm xfı ne denir. 
e: k ısa `c' 'I'ürkçe'r ı irı  `e'sir ıdctt dalıa incedir.  

uzun ince bir `c' 
i: uzun `i' 
îr: uzun `tı ' 
o: k ı sa `o' 

İVIASI'AIrLARIN KAR$ILA$'I'ü{II.1A9ALAI21 (p4ırcntcı.lCrı le Ş i ııı dik İ  7ııı t ıal ı  güvdesi ıı irı  icükleı i l ıclie[ihıı i;li ı ): 

Or'neğ i ıı :kerdcrı e(yaimıak):llaustar; kcrd-: Geçntiş  '/,aııuı rı  gri4'rlesl; k -(crl)-: Şrmdrld %aınuı r krihri; 
kcr-: ,çiibjrıntr/' Gövdesinirr krikü 

Şİ r Inİ Kl ZAMANIN KURULUS KURALLARI:  

Giirüldiiğii gibi Zazaca'nı n Şimdiki Zaman çekiııı inde Mastar bir ara-ek almakta ve eril/dişil ayrııııııı a 
göre çekim farklı laşnıaktadı r. Oysa Farsça ve Kurıııarıçça'da Mastar inıek alr ıı aktad ı r. Şah ı s sor ıcklc-
rirı de Zazaca K ıı rrıı aııçça'yla Ian ı anıen ayrı l ı rken, Kurnıatı çça ve Farsça'rıııı  birbirine olan yak ı nlığı  
tablodan kolayca anlaşı lmaktad ı r. Zazaca ve Farsça'rıı n birinıci ve ikinci çoğul şair ıs zaııı irlcri bayağı  
yak ı nlı k göstermekte (ma, şuna, şoı  kş), İ lginç olan şey, bu zamirlerin Zazaca'da Oblik I la1'de ile 
değişmeıııesi: 
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Zaızat'a Kur ııuı r ıçça f•'iı rsçe. 	: F..,.., F ',_;-, 	: l ürkçc 

yahu 	hal  iNI! aiticti'in°~~~ 	~ 

c ınıı7 alliey 	~ 	~ 

em haul  

him hattn 

t1 i!I 	.Lnirtilirri 

;i,'+:7 	rl 	ı 	:'.,iii 	i 	ii_ii ı liaı ;- 

Hz. h.' lrlili 

 Si? 	«,4'ı~dlliz 
' ■ rllll7 	ı  
Cvlt ıı 7.,: 

rillli~` 	ha/ ~'E' ma (t.C}~C ıı r;r) 

i'C.,. 	slni<P. 	tI:C )C' ;rı Fl ı).. 	;;.; 
mala me 

li 	:i 14' 
4;1i1C)C. 	!!1i! 	ia 	l":c'!T`,:iJ't! 

	

'
,

}ıt 	TJ:11i.y};liilt.). 	~: 

OLUMSUZLUK DURUMU: 

-en- araeki kalktıı aı., olııı - Şimdiki Zaman belirtisi di- Şimdiki Zaııı aıı  belirtisi 
suzlıık öneki ırê- eklenir kalkar, yerine na- (n ı -, no-) 

eklenir: 
ntî- kalk ııı aı., olumsuzluk 
öneki ne- eklenir 

cz rz ê v C n e rt u ez rr a b 1 n l In 1it:ilt rr e rzz 1 b î t l i n ı  bell gOr111iiyorUlli 

SAYILAR: 

Zazaca xur-nıançça . 	Farsça 
I zu, jii (jew, yew) yek yek (ye) 
2 d ı de, di dudu, du do 
3 hire s ı sê, sê sê 
4 çar (çor, Çehar) çar çiihîirt(Çâr) 
5 plı orı c (pane) pênc piinc 
6 ses (şeş ) şeş  şeş  (ş iş ) 
7 hawt (hot, 'lı cwt) heft lı iift 
S Iı eş t heş t Iıiiş t 
9 new nch ıı olı  

10 des dch dülı  
I 	1 des u zıı  (jewendês) ya ıı zdelı  (deh u yek) yâzdiilr 
12 des u d ı de (d ı wês) d ı wanzdelı  (deli u du) diivâzfth 
13 des u hire (lı irês) sêzdelt (dell u sê) sîı.düh 
14 des u gar (çarês) çardeh (deh u çar) çiilı ârdith (ç<ird:ih) 
15 des u phone (pa ıı cês) panzdelı  (deh u pênc) piıı zdiiiı  (pûnzddlı ) 
16 des u ses (şı yês) şanzdeh (deh u şeş ) şânzdiih (şûnzd0) 
17 des u bawl (hewtês) lıı vdelı  (deh u heft) lı efdiilı  (hevdâh) 
18 des u lı eş t (heş tês) . 	lıı jdeh (deh u'lı eş t) hecd:'ih (hejd<ilı ) 
19 des iı  new (ıı ewês) nozdeh (dell u nob) ıtûzdiih 
20 vİş l 	(v İ SI) bist bist 
21 viş i u zu (vist u yew) bist II yek bist o yek 
30 fı ir ı s si 	(sill) si 
40 çewres gel 	(Ç ı l) Çclı el 	(gel) 

100 se (sed) sed siid 
200 d ı sey du sed devîst 

1000 hazar hezar Iı lizâr 

S[)7CÜKI..EiiİIV KAIt$ILA$'I'IRILMASI: (e: era; d: r[işii) 

Zazaca Kr ırrnarrçça Farsça 7'ii ı•k 5 e 

gun (çısin) 	e çay 	e çeş tır göz 

gos (goş) e gull (go) e gîiş  kulak 

buri e btrîı 	e i:brîı  kaş  

boji (bazi), gol e tllll, bask, pil bâziı  kol 

dial e d ı z 	e dozd lıırsı z 

z.erd zer z..4ird sarı 	. 

şin, sin reş  sîâh siyah 
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-Mil 	e agır 	e dt.i~ atCŞ  
aci ıııı  g_aııı e 	rl gay 	(1 )aâııı  

name e llav 	C llanl, e.stll ad 

aewC (jCwc) d §ev (şav) 	fl şab gece 

gemin e gCrrlttl 	e Fatldollt buğda y 

I ı lt ıf 	e pit- 	e tırjl köprü 

tlewe 	d t.ı,ur ıc.i 	e r fist îı , 	cl"c köy 
lie. a;`}a, cê' 
ttc 	

_ crc, l ı crê, lıcic 
ıı a, no 

Alf!, b;ilc evet 

tt iEı , tic) ' r l ıa ı r 

Zazaca ve Kurtııaııçça'da isiı  ilerde eril/dişil annul (geniis) var ken, I'arsça'da bu ayrıııı r göremiyoruz 
(Soratı i-Kiirtçe'siıı c.fe de olduğu gibi). Kurnı arıçça'da sözlerin geniisii tek iı.afelerde ve Oblik I lal'de 
oltış tı rkeıı , Zazaca'da diş il keliıııeler Yal ı n Hal'de şöyledir: -e veya -i bitişik ve sonu vurgusuz. 
Qrııeğitı : rrşire, brze. ı -êç-e, gêrnri, ıiji, derjêni. İ siisrıa: balişrra, ıuanga, kesrr gibi sözler. 

Farsça'da tek Yal ı n Inal varken, Zazaca ve Ktı rıııarıçça'da ise (iç hal vard ı r: I. ]'aiııl Ifal, 
2. Oblik Hal, 3. Çağrr !Hali 

O111,1K HAL1N ŞA1I15 ZAMIRLERI: (F'arsça'daki halk ağzı nı n sonekleridir) 

Kurruarrçça Farsça 	,ı .ci.0 7'iirkçe 

  

ıııı ( ıı ) ma rum me -,İ ln -C111a11 beni, benim, b,ı rı ;1 bizi, Iliz:inr, hiı.c 
to sı r ııa (şıı na) le we il, 	-et -cı .î ıı   seni, senin, sana 5iZ l, sl'Lln, siZC 
dcy, ey", C1 dine. inc (inan) ıt i 

 
wan -eş  -CŞ1n onu, onun, ona (e) Onlart, 	.... 	.., 

* nrr'tı tr ı  ı r'si Zazaca'da kaybolı rluştur ve şu gibi durumlarda çı kar : Na r•r.s:firiy'a narıra. (13tr benim 
kaynanamdrr), yada: al"aze mind khan (eski arkadaşun). 

ÇAĞRI LIAL İ : 
~. •~~ 

~is itı  ~ai I ~--, 
krz l 

Ktı rrrrançça ve Zazaca'da ortak olan bir başka nokta ise "Ergaiir I hal, yani Geçmiş  Zamanda, Geçişli 

Fiiller'de özne ve ııesrıeniıı  yer değiştirmesi hali. Ergaiif Hal eski İ ranfi clilleriııde ve Kafkas dilleriı rde, 
örneğin Giirciice'de de vardı r. 

ê}li 	CZ . r11 r11biJ1111r ~ 

L`êtı i‘e 	 jı tl "c d ı hitl ı tt ı  

it€~,ai vc: 	rlxr ıiiııı  ılit (di) 

. . 
 	:î 

cı. te:alrl)ı tı nn 	a ıat to ra ıı iunaıı   
 (111r~?Lt#°sill ı ,tl) 	 i hell x,Jr ıı  ~ı cll ıı ~clrıı llı~-, , 

ıi~rı  to r~ı dîcl ıtt (did ı iı riait) 	hen ~seııi ,olcliı llt 

Itlirl 7 İ rl tilitltnartr 

titan an Zan r'<I tt ı itlinarll 
(tlliltTk,rrt Zatitr rrı il,N ı la111) 

man zan did;in ı  	.  	~hen~ 	gr , rılürıı  

nn 1r ,!trya, 'I'(irkçc'yc birebir çcvrilirıce: sen beı trfc ı r 	,ru;ı ,rlrJ;ir;. 



vi 
vê 
vaıı . 

in 

infra 
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TAY Ni SWAT: 

Çêrıeka rındeke (keyneka rı ndek ı) keçıka (giza) xweşık 
lawê/kurrê xweşık 

doxtâre giişiirıg  
pcsare giişiing 

güzel k ı z 
oğ lan _güzel laako rı ndek (lajeko rı rı dek) 

doıııanE(geçê) nêweş i zaroyên nexweş   
Cllıekl xlrırb 

biiççehaye rıı liri:z (nâxoş)  
c5yi xıiriı b 

hasta çocuklar 

ca' de x ı ravı n (caê do xrrabnl) • kcil İ i bİ r yet- 
küçük kardeş it ı  bı rae tüyo grz bı rayê teyê prçîı k biirfidhirc kîı çckc 10 

Zazaca'nın özelliği: 'de' edatı nın oluşu, hatta Giiııey le ı çelerit ı de ((serı nik--Siverck vıl.) eril (do) ve diş i I 
(da) edatr da mevcuttur. Dahası  Zazaca'da sı fatlar bir dişil ek (-e, -ı) veya çoğul eki (-i) almaktadı r. 

ONTAKI VE SONTAKILAR:  

... de(r) 
ez çê den( (ez keye dial) 

II..., d ı 	.v.de 
ez 	1r rıeat un 

dür.:, tû.., 
dür xârı cy:iı n (tû xürıeanı ) 

-de hali  
ercleyi+u 

... 	ra 
Dêsrnıi ra 

jı 	... 
jr Dh".ı•s ımê 

iiz 	... 
riz Düsern 

-deri hali 
Dersi ııı"deıı  

... rê 	1 	ve... ~ 
er re peru don(danrr 1'e ci) 

j ı  ... ra -"'i~4 
j(Yr pe.re dtdrrlr  

hem (lıeyan) ... 

be ... 
be 	ir pl ı̀! lnîdRlr(inr (p1Î! llrîdCinreŞ) 

lâ ... 

-e hali 
ona para Yeriy'olYlnr 

... -e kadar hata ... 
-de ve -deri İ 	içirı  Zazaca'da bir sorı tak ı  gerekirken, Kurrnançça ve I 7arsç:a'da bunlar üritakı  olarak kullan ı l ı r. 

"Bu" 1iAKE';I' ZAiNlKi: 

Zazaca'da bütün grainer hallerine göre birer işaret zarııiri b rlunıııasıııa karşın, Kurınançça ve Parsça'da 
işaret zanıirleri kısmen kaybolınuŞtırr. 

SÜ ıiJONTiF  : 

kerdene (ker-) k ı rı rı  (k-) klirdün (kon-) yapınak (yaps-) 

ez ke biked, (bı kera) 
li ke bı kerê 
obi ke bikero 

ez ko (ku) bikini 
t ıı  ko biki 
cw ko bike 

miin ke bokoniirn 
to ke bokoııâ 
ü ke bokoniid (bokone) 

yapsatıı  
yapsan 
yapsa  

gidelim ! 
gitsek itti '? 

ş in ı e 	(ş i ı tt) 	l 
ş  ê r i ıiı  e- ?  

berm ! 
eııı  berm ? 

berlivîn ı  (berî ı n) ! 
berlivîııı  (bairn) ?. 	. - 

Zazaca'nın burdaki özelliği, bazı  Fiilerde bir Siibjon if kökünün olması. Kürtçe ve Farsça'da ise 
Sübjontif fiili Şimdiki Zaman gövdesiniıı  köküyle kurulur. 

SoNuç:  
Örneklerdeıı  de anlaşıldığı  gibi Zazaca'nın Kiirtçe'nin, Kürtçe'nin de Farsça'nın bir lehçesiniıı  
olmadığı  görülmektedir. 

Diller yeryüzünün renkleridir. Bu reııklerin sohnaması  ve yaşaması  ancak özgürce konuşulmasıyla ve 
geliştirilrnesiyle ınümkiiııdür. Bu ise (özellikle Mirk veKiürt) resmî ideolojinin bakış  açisına çıkarılarak; yani 
araştırılıp sahiplenerek geı ççekleşir. Dil denen olgu sadece bir iletişim vası tası  değildir, verili insan 
toplumunun kültürünün taşıycısıdır. Dil denen kültürel olgunun bir iç dünyası, bir ruhu, doğa ve topluma 
bir bakış  açısı  olduğunu görınek istemezler. Bu anlamla dil, o dili konuşan toplumun ve bireylerin yaşam 
biçirninin ifadesidir. Önemli olan her dilin kendine has bir dünyası  olduğunu bilınektir. 
Gule K. ve diğer arkadaşlara içten teşekkürler. 
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ETKİNLİKLERİIVIİZ 
Bu yıl pratik çalışmalarımıza ilkba-

harla birlikte dersime yaptığımız 
ekonomik destekle başladık yaklaşık ai-
leyi ulaşarak hem sorunlarını  yerinde 
gördük hemde yüz yüze konuşma fırsatı  
bulduk. yaptığımız ekonomik destekten 
oldukça memnun oldular. Ayrıca İstan-
bulda Haziran ayı  içinde düzenlenen 
uluslar arası  Habitat çalışmalarına karşı  
sivil toplum örgütlerinden oluşan 
Altarnetif Habitat çalışmalarının içinde 
derneğimiz bir yer aldı  Dersim sorun-
larıyla ilgili. derneğimizce hazırlanan 
rapor yabancı  dillere çevrilerek resmi 
Habitatın aksine gerçekleri gelen ya-
bancılara panellle görsel araçlarla diğer 
S .T.K lerle ülkemizin gerçek sorunalrını  
Anlatmaya çalıştık. 

Kürt illerinde istenen kontra cinayet-
leri Araştırmak için. S.T.K. ca. oluşturu-
lan güçlü konak heyetinde derneğimiz 
yer aldı  bu yönde yürütülen tüm 
çalışmalara katıldı. Aynca Sivasta zorla  

başaltılan köyler ve yaşayan insanların 
sorunlarını  yerini görmek için sivasa gi-
den Araştırma heyetinde derneğimiz 
görev aldı  ve çalışmalara katıldı. 

1994 Ekim ayında dersimde yakılan 
köylerin özellikle Ovacıkta savcılığa 
verilen dilekçelerin cevabında köy-
leriniz kimin tarafından yakıldı  belli 
değil cevabı  üzerine yöneticilerimiz 
davayı  ulusalar arası  bir mahkeme ye 
taşımak için üzerine düşeni yaparak baş  
vurulara ön ayak oldu. Bu yöndeki 
çalışmamız hala devam ediyor. 

Ceza evlerinde uygulamaları  protesto 
etmek için tutsaklann ölüm orucu 
süresince derneğimiz D.K.O lerin ortak 
çalışmalarına katıldı. Pratik eylemlerde 
basın açıklamalarında bulundu, Destek 
sundu. İstenilen düzeyde verilen bir 
destek olmadığını  biliyoruz. Bu noktada 
üyelerimizi daha duyarlı  davranmaya 
çağırıyoruz. 

Sivasta köylerin boşalktılmasıyla bir-
likte derneğimizinde içinde bulunduğu 

yöre dernekleri 
platformu 
olarak kitlesel 
bir basın açıkla-
ması  yapılarak 
sivas 	köy- 
erindeki uygu-
lama portesto 
edildi. 
Kamuoyu bil-
gilendirildi. 



DERS 

Aşure Günü 

Yöresel Kilim Dokuyan Kadinlarımız. 
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ETKINLİKLERIMIZ 

30- Haziran 1996 günü derneğimiz yönetimi ve üyelirimizin de 
önerisiyle kı r gezisi düzenlendi. Ancak gezi günü belirlediğimiz 
yere gittiğimizde, bölge tümüyle askeriye tarafından Çevrilmiş -
ti. Gezi yapacağımız yere sokulmadık. Gerekçesini sorduğu-
muzda ise valiliğin kararıdır dediler. Bu gün burda piknik yapı l-
mayacak. Aldığımız bu cevaba karşı lık derhal bir araya gelindi 
ve hemen alternatif yer belirlendi. Asker peşimize geldiysede 
biz onlardan önce belirlediğimiz yere varmış tık. Bir iki tehtite 
bulundularsada yöneticilerimizin müdalesi ile sorunluluk bize 
aittir biz resmi bir kurumumuz savumasından sonra herhangi bir 
müdahalede bulunmadı lar. 

Derneğimizin Tiyatrosu 
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Bölgemiz ve ülkemizde yaşanan sorunları  içeren konuşmadan sonra gelen me-
sajlar ve okunan şiirlerle birlikte yöre sanatçılarımızın çalıp söylediği bir birin-
den güzel ezgilerimizle çoştuk Folklorumuzun sergilediği oyunlardan sonra 
amatör tiyatro gurubumüzun sergilediği oyunun kendi dilimizle olması  büyük 
beğeni kazandı  sanatçımız metin kahramanın kitleyle bütünleşmeyi o güzel tar-
zıyla hepimize dersim sıcaklığını  yaşattı  seneye gezimizi düzgün babadan yapa-
lım önerisi giizeldi. Bu güzellikle gezi yerinden ayrıldık. 

Derneğimizin Tiyatrosu 
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