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DARA GOZI (CEV‹Z  A⁄ACI) (Junglans regina)

Ceviz A¤ac›, daha yapraklanmadan, May›s' ta çiçeklenir.
Taze yapraklar› Haziran' da, kolayca delinebilecek durum-
daki meyveleri Haziran ortas›nda ve olgunlar› ise Eylül'de
toplan›r. 25-30m. kadar yüksekli¤e ulaflabilen, k›fl›n yaprak
döken gösteriflli bir a¤açt›r. Yapraklar tek tüysü, yaprakç›k-
lar tam kenarl› ve kuvvetli kokuludur. Drog elde etmek için
yapraklar Haziran ve Temmuz aylar›nda toplan›r, havadar
ve gölgeli bir yere serilerek kurutulur ve ince k›y›larak hava
almayan kaplarda saklan›r. Ceviz a¤ac›, Kuzey do¤u ve do-
¤u Anadolu da yabani olarak yetiflti¤i gibi, bahçelerde de
yetifltirilmektedir. Yapraklar› tanen, eterli uçucu ya¤, juglan
(mantar hastal›klar›na karfl› etkili), C vitamini ve flavonlar
içermektedir.

Ceviz yapra¤›n›n kan durdurucu-s›k›flt›r›c› (astringent),
kuvvetlendirici (tonik) ve ba¤›rsak kurtlar›n› veya solucanla-
r›n› düflürücü (antihelmintik) etkisi vard›r. Yaprak çay›, sin-
dirim bozukluklar›nda, kab›zl›kta, ifltahs›zl›klarda ve kan te-
mizli¤inde etkilidir. ‹fltah aç›c›, kan flekerini düflürücü ve
kuvvet verici etkileri vard›r. Deri hastal›klar›nda antiseptik
olarak haricen kullan›l›r. Ceviz yapra¤› kaynat›larak, tüm s›-
raca (scrofula), frengi (sifilis), egzema (mayas›l), herpes
(uçuk)  ve raflitik hastal›klarda, kemik çürümesinde, kemik
deformasyonunda ve ayr›ca, iltihapl› el ve ayak t›rnaklar›n-

da kullan›labilen çok etkili
bir banyo katk›s› elde edilir.
Favus ve uyuz hastal›klar›n-
da, hasta bölgeler, taze ceviz
yapra¤›n›n kaynama suyu ile
y›kand›¤›nda, k›sa sürede dü-
zelme görülecektir. Bu suyla
yap›lan banyolar, y›kamalar,
ergenlik sivilcesine, iltihapl›
egzemalara, ayak terine ve
kad›nlar›n ak›nt›lar›na iyi ge-

lir. A¤›z bofllu¤u iltihab›, difleti, bo¤az ve g›rtlak hastal›kla-
r›nda gargara yap›lmal›d›r.

Ceviz yapra¤›n›n kaynama suyu banyo suyuna eklendi-
¤inde, donuk kabarc›klar› iyileflir. Ceviz yapra¤› kaynama
suyu, h›zl› saç dökülmelerinde de kafa derisine friksiyon
(ovarak sürme) yapmakla kullan›l›r. Bu s›v› ayr›ca, kafa bi-
tine karfl› da çok etklidir.

Haziran ortas›nda toplanan cevizlerden, mide, karaci¤er
ve kan› temizleyen, mide yorgunlu¤unu ve ba¤›rsak çürük-
lü¤ünü gideren çok etkili bir ceviz tentürü elde edilir. Bu
tentür, ayr›ca kan koyulu¤una karfl› da çok yararl›d›r.

UYARILAR: ‹çerdi¤i tanen maddesi duyarl› kiflilerde ba-
zen mide bulant›s› veya kusmaya yol açabilir. Bunun d›fl›n-
da, ceviz yapra¤›n›n bilinen bir yan etkisi yoktur.  

Kullan›m Biçimleri:  Çay haz›rlamak: 
1) Yar›m veya bir tatl› kafl›¤› ince k›y›lm›fl yaprak, orta

boy 1 su barda¤› dolusu kaynar suyla hafllan›r, 4-5 dakika
demlendirilir ve süzülür. Gün boyunca 1 veya 2 bardak yu-
dumlanarak içilir. 

2) Yar›m veya bir tatl› kafl›¤› ince k›y›lm›fl yaprak, orta
boy 1 su barda¤› dolusu so¤uk suya eklenir, kaynama dere-
cesine kadar ›s›t›l›r ve 2-3 dakika boyunca hafif ›s›da kayna-
t›l›r. Süzülen çay kullan›ma haz›rd›r. Günde 2-3 bardak içi-
lir.   

Banyo ve Y›kama Katk›s›: Tam banyolar için, iki büyük
avuç ince k›y›lm›fl yaprak, ak-
flamdan 2-3 lt. suya eklenir. Sa-
bah hafif ateflte 4-5 dakika kay-
nad›ktan sonra süzülür ve ban-
yo suyuna eklenir. Gerekti¤in-
de, bitki miktar› bir misli artt›r›-
labilir.

Tentür haz›rlamak: Haziran
ortas›nda, 20 kadar genç ceviz
dörde bölünerek bir cam kava-
noza koyulur ve üstüne 1lt.
kanyak eklenir. Kanyak, cevizlerin üstüne ç›kmal›d›r. A¤z›
iyice kapanan kavanoz 14 gün boyunca güneflte veya s›cak
bir ortamda, arada bir çalkalanarak bekletilir. Sonra süzüle-
rek koyu renkli fliflelere doldurulur. Gere¤ine göre, 15-20
damla al›n›r. 

Kozmetikteki yeri: Ceviz kabu¤u ve yapraklar›  kayna-
t›l›p k›na ile kar›flt›r›l›p saç ve cilt üzerinde daha kal›c› ve
koyu renk elde edilir.

Referanslar: "Tanr›'n›n Eczanesinden Sa¤l›k", Maria Tre-
ben 

Internetten al›nt› resim 
Dara goze Favus  hastal›¤›: (khulo rem›n seré cané pos-

te mordémiyo.

YÖREM‹ZDE BULUNAN fi‹FALI B‹TK‹LER
(VAS’E DERMANE KI HERDÉ MADI ROY‹NE) 

Teslim SARIGÜL /teslimsarigul@gmail.com

Dêsim, Dersim, Mamike, Kalan, Tunç-
eli, Q›z›lkilise (Nazimiye), Çemiflke-
zak (Çemiflgezek), Mezgir (Mazgirt),

Pertaq (Pertek), Pilemori (Pülümür), Pulur-Vacu¤e
(Ovac›k), Xozat (Hozat)... Elbette daha çok uzatabi-
liriz bu isimleri. Ço¤alan her isim bizi farkl› dillere
ve kültürlere götürebiliyor. Mezar tafllar›ndan ma¤a-
ralara kaz›l› iflaretlerde bir çok kültürün izi hala dur-
maktad›r. Sözlü tarihimiz iç içe geçmifl inançlar›
ekonomik ve sosyal birlikteli¤i hala aktarmaktad›r.
Dilimiz muazzam güzellikteki do¤am›zdan, aflklar›-
m›zdan, kardeflli¤imizden, komflulu¤umuzdan, kir-
velik ve musahipli¤imizden ald›¤› rengini hala koru-
yor.

Yolu, yola ikrar›, ikrarda müsahipli¤i, pirleri,
dedeleri, talipleri, mürflidleri, rayberleri, Ali'si, Oli
Divan’›, M›hemmed’i, Des-u D› ‹mam›, Ana
Fatma’s›, Muz›r'›, Duzg›n'›, X›z›r'›, Kureyfl'i, Dewres
Cemal'i... Da¤›, tafl›, suyu, a¤ac›, ay›s›, geyi¤i, da¤
keçisi, günefli, asmesi, y›ld›z›, insan›, yaln›zl›¤› ile
K›rmanciye topra¤›, Diyar-u Jaru Dersim'in, itikat
sisteminin toplumda ve bireyde flekillenen sözü ve
anlam› belki bin y›l›n bask›s›na direnerek geldi bu-
güne.

Dersim Hayat ac›lar› nefleleri, a¤›tlar›, dansla-
r›, ibadetleri, aflklar›, özlemleri, düflleri, sürgünleri,
ölümleri, direniflleri, uzay›p gidecek cümleleri ile
Dersimli'nin haberidir Dersime. Dersim'den hayatd›r
Dersimli'ye. Bizim olan, bizden olan, ötede olan,
ötelenen için; bir yaz›nsal, görsel u¤rafl ve üretim
seçene¤idir. 

Dersim Hayat sekiz say› devam eden yolculu-
¤una bir süre ara vermek zorunda kalm›flt›. Baz› ya-
sal de¤ifliklikler nedeni ile birinci say› ile yeniden
sizlerle beraberiz. Gazetemizin sekiz say› devam
eden yay›n›nda Dersim'den Dersimli'nin yaflam›n›
sürüdürdü¤ü yerden hayat› ve Dersimli'nin üretimi-
ni aktarmaya çal›flt›k. 38'in Dersimli'nin hayat›nda
bir milat gibi oldu¤unu hat›rda tutarak di¤er bir ta-
lihsiz tarih olan 94 ile beraber anlama ve aktarma
gayretinde olduk. Dersim'de düflünce çeflitlili¤inin
olabildi¤ine genifl oldu¤unu bilerek yay›nlar›m›zda
demokratik tahümmüller içerinde düflünce çeflitlili-
¤ini aktarmaya çal›flt›k. Çevre ve Do¤ay› önemseyen
bir yay›nc›l›k anlay›fl›na ba¤l› olmak bizim için
önemliydi. Kendi suyu ile öldürülmek istenen co¤-
rafyam›z›n ad›m ad›m katledilmesine dur sesini yük-
seltme refleksinde olduk. Bu kararl›l›¤›m›z› di¤er
ma¤dur alanlar içinde  gösterdik. Dersim'e yönelik

yay›n yaparken dünyan›n ulaflt›¤› evrensel de¤erleri
de önemseyerek evrensel kabulleri aktarmaya çal›fl-
t›k. 

Ekonomik s›k›nt›lar nedeni ile ara vermifl ol-
du¤umuz yay›n›m›z›n ard›ndan daha iyi örgütlenmifl
ve daha kararl› olarak tekrar bafll›yor olmak bizim
için büyük bir mutluluk oldu, olmaya devam ede-
cek. 

Gazetemizin sekiz say›l›k devam› s›ras›nda
gazetemize abone olan okuyucular›m›z ile iletiflim
kurarak durumu aktarm›flt›k. Yay›n›m›zdaki kesinti-
yi anlay›fl ile karfl›lay›p özür dile¤imizin kabulü için
bir kere daha teflekkür ederiz. Gazetemize abone
olanlar›n aboneliklerini kesintiye u¤ratmaman›n
önemini bilerek önümüzdeki günlerde sürekli yay›-
n›m›z ile abonelerimiz ve abone olmayan okuyucu-
larm›z ile daha s›k› ba¤lar kurarak yay›n›m›za de-
vam edece¤iz. 

Munzur Gözeleri'nden ç›kan su kendine ekle-
nen her bir dere ile Mamikiye ulafl›yor art›k. Çok
de¤il az zaman önce oray›da geçip Keban baraj›na
ulafl›yordu. Çok de¤il daha önce oray›da geçip F›-
ratla kucaklafl›yordu. Acelesi çok bir koflturmaca bir
ça¤lay›fl ile gidiyor can oluyordu Mezopotamyaya.  

Baz› sessiz alabildi¤ine berrak, baz› ba¤›rd›k-
ça ba¤›ran sesi ile Dersim'in hayat birikimini tafl›yor
Munzur. O seste dünümüz bugünümüz yar›n›m›z
var. O birikimi anlama yöneliminde olaca¤›z. Da¤-
lar aras›nda hayat bulan dillerimiz, inançlar›m›z,
kültürlerimiz ile dünden yar›na akan hayat› izleme
ve aktarma flans›nda olan Dersim Hayat kültürel mi-
ras›m›z›n izini sürmeye devam edecek.

Dersim Hayat için Dersimden haber ve foto¤-
raf aktaran Ali Haydar Gözlü, Ferit Demir ve Ercan
Topaç’a teflekkür ederiz.

REÇA MA
(izimiz)

Yolu, yola ikrar›, ikrarda
müsahipli¤i, pirleri, dedeleri, ta-
lipleri, mürflidleri, rayberleri,
Ali'si, Oli  Divan’›, M›hemmed’i,
Des-u D› ‹mam›, Ana Fatma’s›,
Muz›r'›, Duzg›n'›, X›z›r'›, Ku-
reyfl'i, Dewres Cemal'i... Da¤›,
tafl›, suyu, a¤ac›, ay›s›, geyi¤i,
da¤ keçisi, günefli, asmesi, y›ld›-
z›, insan›, yaln›zl›¤› ile K›rmanci-
ye topra¤›, Diyar-u Jaru Der-
sim'in, itikat sisteminin toplum-
da ve bireyde flekillenen sözü ve
anlam› belki bin y›l›n bask›s›na
direnerek geldi bugüne.
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D
ersim'de yak›n zamanda
kurulan Munzur Kültür
ve Do¤a Turizmini Yay-

ma, Yayg›nlaflt›rma  Derne¤i Dersim'in
do¤al güzelliklerinin, tarihsel zenginli-
¤inin, sportif alanlar›n›n ve kültürel
miras›n›n tan›t›lmas› amac› ile flimdilik
hafta sonlar›nda düzenledi¤i organi-
zasyonlardan birini daha gerçeklefltir-
di.Yaklafl›k 200 kiflilik do¤a sever y›l-
lard›r turizme kapal› olan, ilin merke-
zine 25 km uzakl›ktaki Kutuderesi Vadisi alan›nda
bulunan 2300 metre yükseklikteki Zel Da¤›'na vali-
likten izin alarak t›rmand›lar. Yürüyüfle kat›lanlar›n
ço¤u Zel Da¤›'na ilk defa ç›kma flans›na sahip olma-
n›n getirdi¤i keyfi yaflad›. Y›llard›r süren çat›flmalar
nedeni ile da¤lara rahatça ç›kamayan bu alanlar› tu-
rizm olana¤›na kavuflturamayan, yaylac›l›k gibi eko-
nomik üretimlerini gerçeklefltiremeyen Dersimli-
ler'den Zel Da¤› t›rman›fl›na kat›lanlar her fleye ra¤-
men mutluluk yaflad›lar. Oldukça etkileyici do¤aya
sahip Zel Da¤›'na t›rmanan grup Zirveye ulaflt›¤›nda

Dersim'de yap›lan ve yap›lmak isten barajlar› Der-
sim'in do¤as›n› sosyal ve ekonomik hayat›n› olum-
suz yönde etkileyece¤i gerekçesi ile üzerinde 'Mun-
zur'da Barajlara Hay›r' yaz›l› pankart açarak protesto
ettiler. Dersim'in do¤al güzelliklerine, tarihsel zen-
ginliklerine, kültürel miras›na vurgu yapan grubun
Zel Da¤›nda geçirdi¤i zaman Dersim'de yaflanan ve-
ya yaflat›lan hayat›n küçük bir izdüflümü gibiydi. Yü-
rüyüfle kat›lanlar bir yandan eflsiz do¤a ile buluflma-
n›n sevinç gülücü¤ü ve kahkas› ile kucaklafl›rken di-
¤er yandan katledilmek istenen do¤an›n gelecek
kayg›s›n› tafl›yorlard› ne var ki bununla s›n›rl› de¤il-
di Dersim'de hayat. Bitmek tükenmek bilmeyen tank
paletlerinin gürültüsü, silah sesleri, bombalar,
Skorskykler, Kobralar yine göründüler...

DA⁄IN B‹R YÜZÜNDE YÜRÜYÜfi D‹⁄ER YÜZÜNDE 
KOBRA BOMBARDIMANI

Y›llard›r yasak olan ve yak›n zamana kadar sa-
dece operasyon so¤uklu¤unu,silah seslerini ve heli-
kopter gürültüsünün davetsizli¤ini çeken Zel Da¤› bu
defa sivil sesleri a¤›rlarken askeri helikopterler do¤a
severler  zirveye vard›¤›nda  zirve üzerinde birkaç tur
att›ktan sonra da¤›n ete¤indeki vadide silahl› örgüt
militanlar› bulundu¤u gerekçesiyle vadiyi bombala-
maya bafllad›. Zel Da¤› t›rman›fl›na kat›lanlar do¤an›n
etkileyici güzelli¤ini bir yandan doyas›ya yaflamaya
çal›fl›rken helikopterlerin yaratt›¤› gerginlik yürüyüfle
kat›lanlar için moral bozucuydu. 

Do¤a severler Zel Da¤›'n›n zirvesine ulaflt›kla-
r› s›ra askeri güçler da¤›n kuzey-bat› ete¤inde Kutu-
deresi Vadisi içinde yer alan Vartinik ve Mirik Bölge-
si'ne hava destekli operasyon düzenledi. PKK grubu-
nun bulundu¤u gerekçesi ile önce Sikorsky helikop-
terlerle alanda keflif yap›ld›, ard›ndan Kobra tipi heli-
kopterler taraf›ndan vadi bombaland›. Yürüyüfle kat›-
lanlar operasyonu rahatl›kla gördü. Yürüyüfle kat›lan-
lar›n zirveden inifle geçti¤i s›rada bölgeye Skorsky
helikopterlerle özel e¤itimli komandolar indirildi. Ar-
d›ndan yine Kobra tipi helikopterler PKK mensupla-
r›n›n bulundu¤u belirtilen alanlar› bombalad›.

Geziye kat›lanlar bölgede silahlar›n bir an ön-
ce susmas›n› beklediklerini, do¤a harikas› Dersim'in
güzelliklerini haketti¤i flekilde yaflamak istediklerini
bölgenin turizm için elverifllili¤inin önünün aç›lmas›
gerekti¤ini belirterek  bu t›rman›fllar›n sürekli olmas›-
n› istediler. Geziye kat›lan do¤a severler Munzur Do-
¤a ve Turizm Derne¤i'ne oganizasyonlar›ndan dolay›
teflekkür ederken baz› aksakl›klara dikkat çektiler.
Özellikle sa¤l›k ekibinin bulunmamas›, yürüyüfl yön-
temi ve bilgisinin aktar›lmamas›, grubun oldukça ka-
labal›k tutulmas› ve tur kontrolünün zay›f olmas› du-
rumunun daha sonraki turlarda tekrarlanmamas› için
dikkat çektiler.

Ç
evre ve Orman Ba-
kanl›¤› Do¤a Koru-
ma ve Milli Parklar

Genel Müdürlü¤ü, Avukat Ba-
r›fl Y›ld›r›m'›n baflvurusuna ce-
vaben Munzur Vadisi Milli
Park alan›nda içerisinde kuru-
lacak 5 Hidroelektrik Santrali
için (HES) kendilerinden izin
al›nmad›¤›n› ve haberleri olma-
d›¤›n› bildirdi. Çevre ve Orman
Bakanl›¤›'n›n büyük bir skan-
dala imza att›¤›n› belirten Y›ld›-
r›m, flöyle konufltu: "Munzur
Vadisi Milli Park› sahas› içinde

flu ana kadar 5 ayr› flirkete Hidroelektrik Santrali yap›m› için
ihale verilmifl ve bu 5 flirket Enerji Piyasas› Kurulu'na bafl-
vurarak üretim lisans› talep etmifl ve bu flirketlerden 2 tane-
sine Hidroelektrik Santrali izni ile elektrik üretim lisans› ve-
rilmifltir. Durum böyle iken Türkiye'nin ilk ve en büyük
milli park sahas›na sahip olan Munzur Vadisi Milli Park›
içinde devlet 5 ayr› baraj ihalesi yaparken, bu durumdan
Çevre ve Orman Bakanl›¤›'n›n hala haberi yok. Çevre ve
Orman Bakanl›¤› Do¤a Koruma ve Milli Parklar Genel Mü-
dürlü¤ü'ne bir yaz› yazarak 4 ayr› soru sordum, Munzur Va-
disi'nden yap›lacak barajlar ile ilgili bilgi isteyerek, ne gibi

resmi ifllemler yap›ld›¤›
ve ne tür izinler al›nd›-
¤›n› sordum ancak ald›-
¤›m cevap tam bir
skandal›n ifadesiydi. 

Do¤a Koruma ve
Milli Parklar Genel Müdürlü¤ü'nün gönderdi¤i cevapta flu
ifadeler yer al›yordu:

Genel Müdürlü¤ümüzden herhangi bir resmi izin
talebi olmad›¤›, 

Söz konusu barajlar ile ilgili resmi bir izin talebi
bulunmad›¤›ndan, herhangi bir uygun görüfl verilmedi¤i, 

Verilmifl olan herhangi bir resmi izin bulunmad›-
¤›ndan, projelerin herhangi bir resmi süreç kapsam›nda
onayl› olarak mütalaa edildi¤inin anlafl›lmad›¤›, 

Verilmifl olan herhangi bir resmi izin bulunmad›-
¤›ndan, mevcut olmayan belgelerin taraf›n›za iletilmesi
de mümkün olmad›¤› sonucuna var›lm›flt›r. 

'BU B‹R SKANDAL' 

Do¤a Koruma ve Mili Parklar Genel Müdürlü-
¤ü'nden gelen yaz› üzerine ortaya bir skandal›n ç›kt›m›fl-
t›r diyen Y›ld›r›m, "Düflünün, bir ülkede bir Milli Park sa-
has› içinde 5 ayr› baraj projesi ihale edilecek, üretim li-
sans› verilecek, hatta bir baraj yap›m› da tamamlanacak
ama Do¤a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü¤ü,
'Bizim bunlardan hiçbir haberimiz yok' diyecek. Bu bü-
yük bir hukuk skandal›d›r. Dersimliler  olarak bu konu-
da her türlü hukuki giriflimi bafllataca¤›z. Bana gönderi-
len yaz›da, özet olarak, 'Munzur Vadisi Milli Park sahas›
içinde gerçeklefltirilmek istenen bu projelerle ilgili eli-

mizde herhangi bir bilgi bulunmamaktad›r' deniliyor. Bu
mümkün mü? Her gün kamuoyunun tart›flt›¤› bir konuda
Çevre ve Orman Bakanl›¤›'n›n izniyle baraj yap›lacak,
Do¤a ve Milli Parklar Genel Müdürlü¤ü'nün bilgisi olma-
yacak. Bu skandal› kim bize anlatacak?" 

KAÇAK YAPILMIfi HES ‹Ç‹N SUÇ DUYURUSU

Avukat Bar›fl Y›ld›r›m Ovac›k ilçesi Mercan Vadisi
üzerinden yap›lan Mercan Hidro Elektrik Santrali (HES)
hakk›nda suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Baflsav-
c›l›¤›'na suç duyurusunda bulunan Y›ld›r›m, "Munzur Va-
disi Millî Park› s›n›rlar› dâhilinde bulunan Mercan Hidro
Elektrik Santrali'nde hâlihaz›rda elektrik enerjisi üretimi
yap›lmaktad›r. Millî Parklar Kanunu ve Millî Parklar Yö-
netmeli¤i hükümleri uyar›nca Munzur Vadisi Millî Park›
Uzun Devreli Geliflme Plan› onaylan›p kesinleflmeden
Mercan HES'in infla edilmesi ile bu santralde elektrik üre-
timi yap›lmas› ve bu duruma göz yumulmas› aç›kça huku-
ka ayk›r›d›r ve suç teflkil etmektedir' aç›klamas›nda bulun-
du. Konuyla ilgili soruflturma talep eden Y›ld›r›m, Mercan
HES'te Millî Park s›n›rlar› dâhilinde elektrik üretim yap›l-
d›¤›n›n tespit edilmesini istedi. Mercan HES'in infla edilen
yap› tesisinin incelenmesi ve tesisten bugüne kadar elde
edilen kazanc›n da Hazineye devredilmesi dilekçede talep
edildi. Munzur Vadisi Millî Park› üzerinde "Uzun Devreli
Geliflim Plan›"n›n onaylan›p kesinleflmedi¤ini hat›rlatan
Y›ld›r›m, Millî Park s›n›rlar› içerisinde Mercan HES'in infla
edilmesi için karar alanlar ile bu tesiste elektrik üretenle-
rin ve bu duruma göz yuman tüm ilgililerin tespiti ile hak-
lar›nda ilgili mevzuat hükümleri uyar›nca ceza davas› aç›l-
mas›n› talep etti.

ZEL DA⁄I'NDA DERS‹M'‹N ‹K‹ YÜZÜ

D
ersim'de define avc›lar› art›k s›n›r tan›m›yor. Herhan-
gi bir yerde bulunan de¤iflik bir tafla çizilmifl herhan-
gi bir figüre bir çok anlam yükleyerek bu kal›nt›lar›

nas›l de¤erlendirecekleri konusuyla fazlas›yla meflgul oluyorlar.
Neredeyse bütün kiliseleri köstebek yuvas›na çevirerek y›k›lma-
lar›na neden olan, kazd›klar› alanlarda ç›kan çanak çömlek, küp
vb. her fleyi parçalayan, k›ran, üzerinde figürler bulunan kayala-
r› içinde alt›n olaca¤› kan›s› ile parçalayan... Yani Dersim’in da-
¤›n›, tarlas›n› köstebek yuvas›na çeviren define avc›lar›, bir süre-
dir mezarlara yönelmeye bafllad›lar. 

Dersim'in birçok köyünde bulunan Koç Bafl› ve Sand›k Me-
zarlar hemen hemen  her sene biraz daha azalmaktalar. Bunun
bafll›ca nedenini ise gencinden yafll›s›na alt›n arama merak› olufl-
turmakta. Öyleki mezar›n yönü genel mezarlardan farkl› olan bü-
tün mezarlar kaz›lmakta, talan edilmekteler. Ovac›k- Ada köyün-
de fiahin Güngören bu duruma adeta isyan ediyor. Dedesinin
mezar› define avc›lar› taraf›ndan kaz›ld›ktan sonra mezar›n bir
k›sm› çal›nm›fl. Asl›nda köylüler mezar› kazanlar›n kimler oldu-
¤unu tahmin ediyor ancak o kadar çok mezar kaz›c› olmas› ne-
deni ile kesin bir kan›ya varam›yorlar. Köylüler,  devletin bu du-
ruma engel olmak bir yana teflvik etti¤i kan›s›ndalar. 'Geçmiflimiz
ile bütün ba¤›m›z›n kesilmesi hedeflenmekte diyorlar. Biz yafll›-
lar›m›zdan atalar›m›z›n mezar›n› beklemeyi, onlar›n hakk›n› belli
zamanlarda onlara vermeyi ö¤renmifltik. Gelin görünki flimdi me-
zarlar›m›z kaz›l›yor, atalar›m›z›n kemikleri ortal›¤a saç›l›yor' di-
yorlar. fiahin Güngören, devletin bu durumun önüne geçmesini
ve dedesinin mezar›ndan çal›nanlar›n bulunmas›n› istiyor. fiahin
Güngören, dedesinin mezar›n›n kaz›lmas›n› köydeki genel me-
zarlara göre biraz farkl› olmas›na ba¤l›yor. Ada Köyü'nde daha
eski tarihlerde oldukça Ermeni mezar›n›n oldu¤unu belirten köy-
lüler, mezarlar›m›z y›llar geçtikçe yok edildiler, Ermeni mezarla-
r›n›n art›k neredeyse kalmad›¤›n› belirtip ölüye sayg› gösterme-
yen bir toplum haline gelmifl olmam›n ne kadar vahim oldu¤una
dikkat çekiyorlar. 

BU SKANDALI K‹M B‹ZE ANLATACAK

“...Her gün kamu-
oyunun tart›flt›¤›
bir konuda Çevre
ve Orman Bakanl›-
¤›'n›n izniyle baraj
yap›lacak, Do¤a
ve Milli Parklar
Genel Müdürlü-
¤ü'nün bilgisi ol-
mayacak. Bu skan-
dal› kim bize anla-
tacak?" 

DEF‹NE AVCILARI 
PUSULAYI TÜMDEN fiAfiIRDI
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Afla¤›da yazd›¤›m hiç bir baraj›n yap›m›n› ar-
zulam›yor ve yap›lmamas› yönünde hep bir-
likte direnmemiz gerekti¤ini belirterek; geli-

nen aflamada barajlar›n son durumlar› hakk›nda halk›m›-
z› bilgilendirmekte fayda görüyorum. Özellikle Cumhur-
baflkan›’n›n ilimizi ziyaretinden sonra kimi gazetelerde
ç›kan “Munzur’a baraj yap›lmayacak” haberlerinin do¤-
rular› yans›tmad›¤›n›n bilinmesini gerekiyor. fiu an itiba-
ri ile 2 adet baraj bitmifl durumda ve enerji üretimi yap-
maktad›r. . ‹ki tanesi yap›m aflamas›nda ve di¤er 17 adet
baraj ise tamam› ihaleleri yap›larak yap›m yoluna girmifl-
lerdir. Gelinen son aflamalar ise flöyledir: 

Mercan HES, Mercan Deresi üzerinde-iflletmede
Uzunçay›r Baraj›- iflletmede 
Dinar Regülatörü ve HES Dinar Deresi-‹nflaas› de-

vam ediyor- EPDK elektrik üretim lisans› verildi. 
Tatar Baraj› Peri Çay› üzerinde-‹nflaas› devam edi-

yor.
Akyay›k Baraj› ve Hes Mercan Vadisi-Master Plan Ha-

z›r 
Bozkaya Baraj› ve Hes Munzur vadisi-fizibilite haz›r
Çobanyurdu Hes-1 ve Hes-2 Çemiflgezek-Fizibilite

Haz›r 
‹nköy regülatörü ve Hes Hozat Deresi -Fizibilite ha-

z›rlan›yor 
Hakis regülatörü ve Hes Hakis Deresi-SKHA imza-

land› - EPDK elektrik üretim lisans› verildi
Haskar regülatörü ve Hes Haskar-Fizibilite Haz›r
Kaletepe Baraj› ve Hes Munzur Vadisi- Fizibilite Ha-

z›r
Konaktepe Baraj› ve Hes-1 Munzur Vadisi- SKHA

imzaland› –EPDK elektrik üretim lisans› verildi
Konaktepe Baraj› ve Hes-2 Munzur Vadisi- SKHA

imzaland› - EPDK elektrik üretim lisans› verildi
Pülümür Baraj› ve Hes Pülümür çay›-Harçik-Pah

köprüsü civar›. Fizibilite haz›r. 
Pülümür Regülatörü ve Hes Pülümür çay›-K›rm›z›-

köprü-Fizibilite Haz›rlan›yor. 
Tagar Regülatörü ve Hes Pertek SKHA imzaland›-

EPDK elektrik üretim lisans› verildi
Arma¤an Regülatörü ve Hes Pülümür Karsu Çay›

üzerinde-Fizibilite Haz›r
Mutu Regülatörü ve Hes Pülümür Mutu civar›- EPDK

‹PTAL
Derman Hes-Pülümür ‹lçesi Büyükçeflme Gözeleri -

Fizibilite haz›r. 
Gökçeköy Regülatörü ve Hes Çemiflgezek-SKHA im-

zaland› - EPDK elektrik üretim lisans› verildi
MASTER PLAN: Hangi projenin nerede, ne zaman,

kim taraf›ndan yap›laca¤›n›n›n planlanmas›d›r.
F‹Z‹B‹L‹TE: Herhangi bir giriflimin iflletme ve ekono-

mik yönden durumunun önceden tespit edilmesi ama-
c›yla yap›lan çal›flmalar bütünü.

SKHA: Su Kullan›m Hakk› Antlaflmas›. DS‹ ile ihale-
yi alan flirket aras›nda yap›lmaktad›r. SKHA imzalanm›fl
olan bir proje, art›k yap›m aflamas›na gelmifltir. 

EPDK: Enerji Piyasalar› Denetleme Kurulu. Enerji
üretim lisanslar›n› verir. Son aflama, enerji üretim lisans-
lar›n›n verilmesidir.

Bu tabloya göre Munzur Vadisi üzerinde yap›m›
düflünülen Konaktepe-1 , Konaktepe-2 barajlar› ile Ha-
kis Regülatörü ve Hes ile Tagar Regülatörü ve Hes ya-
p›lmaya bafllanacakt›r. Zaten al›nan bilgilere göre Mun-
zur Vadisi üzerine yap›lmak istenen barajlar ile ilgili en
k›sa sürede flantiyeler kurularak baraj yap›mlar›na bafl-
lanmak istemektedir. 

D
ersim Çevre Giriflimi, 27 fiubat 2010 tarihinde
kuruluflunu kamuoyuna aç›klad›. 11 kiflilik yü-
rütme kuruluna Haydar Çetinkaya, Nuray At-

maca, Hüseyin Tunç Fatma Çiçek, Murat Kur, Haydar Ev-
cin, Özgür Söylemez,  Fatma Taflkale, Ali Mükan, Enver
Devletli, Hüsniye Mavi getirildi. Haydar Çetinkaya'n›n dö-
nem sözcülü¤ünde kurulufl deklerasyonunu aç›klayan
Dersim Çevre Giriflimi, 'Baflta ilimizde yap›lmak istenen
barajlar projesinin hayat bulmamas› için mücadele yürüt-
menin yan› s›ra; do¤ay›, yaban hayat›n›, tabiat varl›klar›n›,
ve kültürel de¤erlerini de korumay› ve yaflatmay› kendine
görev bilecektir. Tüm bu sorunlar insanl›¤›n ortak sorunu
oldu¤undan yola ç›karak Türkiye ve Dünya üzerinde ça-
l›flmalar yürüten tüm çevre örgütleri, bilim insanlar› ve
dostlar› ile birlikte dayan›flma ve iflbirli¤i içinde mücadele
etmeyi baflar›ya ulaflman›n ön koflulu olarak görmektedir.
Bizler Dersim Çevre Giriflimi olarak do¤a üzerinde yafla-
yan tüm bitki ve canl›lar›n kutsal yaflam hakk› ad›na, ço-
cuklar›m›z›n özgür ve yaflan›l›r yar›nlar› ad›na, tüm insan-
l›¤›n ayd›nl›k gelece¤i ad›na, sular›m›z›n özgürlü¤ü ad›na
ilimize yap›lmak istenen baraj projeleri baflta olmak üzere
her türlü do¤a ve çevre felaketine yol açabilecek tarzdaki
giriflimlerin hayata geçirilmesini kabul etmeyece¤imizi be-
lirtiyor, her türlü demokratik eylem, kampanyalar ve hu-
kuki yollarla mücadelemizi yükselterek, gelece¤imizin ka-
rart›lmas›na asla ve asla izin vermeyece¤imizin tüm kamu-
oyu nezdinde bilinmesini istiyoruz.' diyor.

Deklarasyona ‹mza Atanlar

fiERAFETT‹N HAL‹S (M‹LLETVEK‹L‹)
TUNCEL‹ BELED‹YES‹ (ED‹BE fiAH‹N)
PERTEK BELED‹YES‹ (KENAN ÇET‹N)
HOZAT BELED‹YES‹ (CEVDET KONAK)
MAZG‹RT BELED‹YES‹ (TEK‹N TÜRKEL)

PÜLÜMÜR BELED‹YES‹ (MESUT COfiKUN)
OVACIK BELED‹YES‹ (MUSTAFA SARIGÜL)
NAZ‹M‹YE BELED‹YES‹ (CAFER KIRMIZIÇ‹ÇEK)
DARIKENT BELED‹YES‹ (HÜSEY‹N EL‹TAfi)
‹L GENEL MECL‹S ÜYELER‹
BELED‹YE MECL‹S ÜYELER‹
MO⁄ULTAY MAHALLES‹, AL‹BABA MAHALLES‹, YEN‹ MAHAL-

LE, ATATÜRK MAHALLES‹, CUMHURR‹YET MAHALLES‹, MUNZUR
MAHALLES‹, ‹NÖNÜ MAHALLES‹ MUHTARLIKLARI MERKEZ KÖY VE
‹LÇE KÖY MUHTARLIKLARI

KESK, D‹SK, TÜRK-‹fi VE BU SEND‹KALARA BA⁄LI TÜM ‹fi
KOLLARI

TÜRK‹YE M‹MARLAR VE MÜHEND‹SLER ODALARI B‹RL‹⁄‹, ES-
NAF VE SANATKARLAR ODASI, T‹CARET VE SANAY‹ ODASI, TUNCE-
L‹ fiÖFERLER ODASI, Z‹RAAT ODASI, ARICILAR B‹RL‹⁄‹

‹NSAN HAKLARI DERNE⁄‹, TUDEF, ANA FATMA KADIN DAY.
DERNE⁄‹ BEDENSEL ENG. DERNE⁄‹ DERS‹M P‹R SULTAN ABDAL
KÜTÜR. DERNE⁄‹ DERS‹M KÜLTÜR DERNE⁄‹ MUNZUR VAD‹S‹ DO-
⁄AL YAfiAMI KORUMA DERNE⁄‹ MUNZUR ÇEVRE DERNE⁄‹ YEN‹
GÜN KAD.DAY. DERNE⁄‹ KAMER G‹R‹fi‹MC‹ KADINLAR DERNE⁄‹
HACI BEKTAfiI VEL‹ KÜL.YAYMA VE YARD. DERNE⁄‹ DERS‹M ÖZ-

GÜRLÜKLER DERNE⁄‹ TIRAM GENÇL‹K KÜLTÜR SANAT DERNE⁄‹
MUHTARLAR DERNE⁄‹ TUNCEL‹ GAZET‹C‹LER DERNE⁄‹ SOSYA-
L‹ST KADIN MECL‹SLER‹, MUNZURA PEDAL EK‹B‹, MUNZUR DO⁄A
AKT‹V‹STLER‹

BTP, DHF, EMEP, ESP, HALK CEPHES‹, HKM, ÖDP, PART‹ZAN
TUNCEL‹’N‹N SES‹, HALKIN SES‹, RADYO MUNZUR,
DEKLARASYONA DESTEK VERENLER
MUNZUR AYDIN VE SANATÇILAR PLATFORMU , AVRUPA DER-

S‹M DERNEKLER‹ FEDERASYONU, DERS‹M‹ YEN‹DEN ‹NfiAA CEM‹-
YET‹, NEWEDEDERS‹M, DERS‹MNEWS, DERS‹M’DE ‹KL‹M, ÖZGÜR
DEMOKRAT‹K ALEV‹LER B‹RL‹⁄‹

Dersim Çevre Giriflimi Kuruluflundan bu yana flu fa-
aliyetleri gerçeklefltirdi¤ini aç›klad›:

1. 8 fiubat Pülümür ilçesi Mutu civar›na yap›lmak is-
tenen arma¤an HES ile ilgili halk›n kat›l›m toplant›s›n›n
protesto edilmesi.

2. 27 fiubat tarihinde deklarasyonun aç›klanmas› ile
çevre girifliminin kuruluflunun halk›n kat›l›m› ile ilan edil-
mesi

3. 14 mart nehirler, su ve yaflam için ve barajlarlara
karfl› eylem günü dolay›s› ile 13 mart ta Barajlara hay›r ça-
d›r›n›n kurulmas› ve 14 mart günü akp önünde bas›n aç›k-
lama

4. Tunceli üniversitesi rektörü ve ilin valisi ile görüfl-
meler yap›larak Dersimde yap›lmak istenen barajlara hay-
y›r demek ve dersim halk›n›n taleplerini üst düzeyde dile
getirmek için Nisan ay›n›n ilk haftas›nda Ankarada Çevre,
Kültür ve turizm bakan› ile baflbakan randevu talebi dile
getirilerek bu istemin yerine getirilece¤i sözü verildi. 

5. Barajlar›n iptali ve yürütmenin durdurulmas›na yö-
nelik olarak dan›fltaya dava aç›ld›. 

6.27 mart cumartesi günü torunoba köyü ziyaet edi-
lerek burada yap›lmak istenen konaktepe 1-2 barajlar›
protesto edilecek ayn› gün Mercan vadisine hareket edile-
rek Kanunlara ayk›r› bir flekilde inflaa edilen Mercan HES
önünde protesto eylemi yap›lacak ve mercan hes in kapa-
t›lmas› istemi dile getirilecektir. 

7.Munzur vadisi milli park›na ait geliflim plan›n›n ba-
kanl›k taraf›ndan imzalanarak yürürlü¤e konulmas› için
genifl kapsaml› kampanyalar düzenlenecektir

BARAJ KARfiITI MÜCADELEDE YEN‹ B‹R
KURUM: DERS‹M ÇEVRE G‹R‹fi‹M‹

BARAJ PROJELER‹NDE 
SON DURUM

Haydar ÇET‹NKAYA

UZUNÇAYIR FU‹L O‹L ‹LE 
K‹RLET‹LD‹

T
ürkiyenin en temiz ›rmaklar›ndan biri
olan Munzur Irma¤› ve çevresine baraj
projelerinin tahribat›ndan sonra bu defa-

da kolorifer yak›t› fuil oil kirlili¤i bulaflt›. Munzur Ir-
ma¤›'n›n Dersim il merkezinde önünün tutulmas› ile
Uzunçay›r isimli baraj gölü oluflmufltu. 17 Nisan gece-
si  Munzur Irma¤›'na fuil oil boflalt›lmas› sonucu ›rma-
¤›n gölleflti¤i yerde büyük bir kirlilik olufltu, alan ade-
ta siyaha büründü. Baraj gölü nedeni ile büyük bir
risk alt›na giren lezzeti ile ünlü k›rm›z› pullu alabal›k-
lar›n yaflam› için daha büyük bir risk olufltu¤u belirtil-
di.

Kalorifer yak›t› olarak kullan›lan fuil oilin fleh-
rin kanalizasyon sistemiyle Munzur Irma¤›'na deflarj
edilmesi nedeniyle ›rma¤›n kent merkezinde gölleflen
büyük bölümü siyah renge büründü. Dersim Beledi-
yesi Baflkan Yard›mc›s› ‹brahim Kasun, meydana ge-
len olayla ilgili Emniyet Müdürlü¤ü ve Çevre Müdür-
lü¤ü ile koordineli çal›flma bafllatt›klar›n› belirterek,
"fiehrin kanalizasyon ç›k›fl›ndan do¤am›z› kirleten,
Munzur'umuzu katleden bir çevre felaketiyle karfl›
karfl›yay›z. Bunu yapanlar do¤a, çevre ve Munzur
düflman›d›r. ‹nançlar›m›za göre Munzur'u kirletenler
düflkün ilan edilmektedir. Kendini bilmez birtak›m in-
sanlar kalorifer sistemini temizleme zahmetine katlan-
madan en kolay yolu seçiyorlar. Bunlar› tespit etti¤i-
mizde en a¤›r cezay› kesece¤iz"dedi. Belediye baflkan
Yard›mc›s› Kasun, ellerinde kirlili¤i temizleyebilecek
teknolojik bir sistem bulunmad›¤›n› da söyledi. 

Kent ve çevre konusunda araflt›rma yapan Tun-
celi Üniversitesi ö¤retim görevlisi Ali Ekber Do¤an
ise, yaflanan olayda, halk›n çevre konusundaki bilgi-
sizli¤i, duyars›zl›¤› ile baraj nedeniyle su ak›fl›n›n en-
gellenmesinin ortaklafla etkisinin yafland›¤›n› söyledi.
Kirlili¤in temizlenmesi halinde dahi mazotun birikti¤i
yerde canl› varl›¤›n›n ortadan kalkaca¤›n› belirten Do-
¤an, "Geçen y›lki durum olsayd› bu sonuç yaflanmaz
ve buralarda birikmezdi. Çevresel bir y›k›m tehlikesi
alt›nda kal›nmazd›. Bu geçifltirilebilecek bir fley de-
¤il"dedi. 
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Ça¤dafl Gazeteciler Derne-
¤i'nin (ÇGD), ''2009 Y›l›n›n
Baflar›l› Gazetecileri'' ödülle-

ri, düzenlenen törenle sahiplerine veril-
di.  Ödül alan gazeteciler aras›nda uzun
y›llard›r Dersim'de gazetecilik yapan Fe-
rit Demir'de var. Farkl› kategorilerde ve-
rilen ödüllerden Rafet Genç Ödülü ''Ka-
ra Kömürden Beyaz Eflyaya'' haberi ile
Hürriyet/Do¤an Haber Ajans› Tunceli
Muhabiri Ferit Demir’e verildi. 

Ferit Demir, Eski Vali Mustafa Ya-
man döneminde da¤›t›lan beyaz eflya
haberi nedeniyle ödüle lay›k görüldü.
Ça¤dafl Gazeteciler Derne¤inin Anka-
ra'da düzenlenledi¤i törende Ferit De-

mir’e ödülünü Gazeteci ya-
zar Adnan Gerger verdi.
Gerger Ödülü Ferit Demir’e
verirken flunlar› söyledi;

“Do¤uda gazetecilik zordur, hele Tunce-
li’de çok daha zordur. Ferit Demir y›llar-
d›r hep  güzel ve ses getiren haberlere
imza att›. Bu ödül onun bile¤inin hakk›-

d›r. Günlerce Türkiye’de konuflulan be-
yaz eflya haberiyle aylarca gündemde
kalan önemli bir gazetecilik olay›na
damgas›n› vurmay› baflard›. ÇGD olarak
bu ödülü Sevgili kardeflimize meslektafl›-
m›za vermekten onur duyduk.” Dedi.

Ferit Demir ödül ald›ktan sonra flu
aç›klamay› yapt›: “Tunceli’de gazetecilik
yapmak her zaman bana onur ve gurur
verdi. Zaman zaman bölgede çok zor
flartlarda görev yapt›¤›m oldu. Bölgede-
ki bütün gazeteci arkadafllar›m gerçek-
ten büyük bir özveri ile görev yap›yor-
lar. Bugün bu salonda bu ödülü almak
bana büyük bir onur ve gurur yaflat›yor. 

Türkiye gazetecilik tarihine damga-
s›n› vuran U¤ur Mumcu, Mustafa Ek-
mekçi ve Rafet Genç gibi gazetecilerin
an›s›na düzenlenen bu yar›flmada ödül
almakta ayr›ca büyük bir gurur benim
için. Yar›m yüzy›ld›r gazetecilik yapan

ve yaflam boyu onur ödülü alan büyük
ustam›z Altan Öymen ile birlikte ödül tö-
reninde bulunmam›z bile bana çok fark-
l› ve güzel duygular yaflat›yor.” Dedi.

Tunceli Eski Vali Mustafa Yaman
döneminde valilik ve ile  ba¤l› 7 ilçe
kaymakamlar›n›n düzenledi¤i ‘Her Eve
Bir Beyaz Eflya' projesi kapsam›nda, 3
bin 300 aileye beyaz eflya da¤›t›lmas›
için, kamyon ve t›rlarla kente getirilen
beyaz eflyalar›n da¤›t›ma, ilin 2 bin 900
nüfuslu ile en küçük ilçesi olan Nazimi-
ye'den bafllanm›flt›. 

Seçim dönemi Ak Parti'ye en sert
muhalefeti yapan Kemal K›l›çtaro¤lu ve
Kamer Genç'in do¤du¤u ilçe olmas› ne-
deni ile bu ilçeden baflland›¤› ve bunun
bir seçim yat›r›m› oldu¤u öne sürülmüfl-
tü. Beyaz Eflya Kampanyas› günlerce tar-
t›flman›n oda¤›na oturmufltu. 

Gizem Akgül, 1989 Dersim Ovac›k do¤umlu.
Ba¤-Kur emeklisi baba ile ev han›m› olan
annenin 10 çocu¤unun en küçü¤ü. 2004

y›l›nda Tunceli Gençlik Spor ‹l Müdürlü¤ü’nün Ovac›k’ta
açt›¤› ‘spor kamp›’na kat›ld›. Kayak hayat› da burada
bafllam›fl oldu. Ovac›k’ta yürütülen kamp faaliyetlerinde
baflar›s› ile dikkati çeken Gizem, Nevflehir Ürgüp’te ya-
p›lan Tekerlekli Kayak Yar›flmas›’na kat›ld› ve bu yar›fl-
mada ikinci oldu. Hemen ard›ndan Milli Tak›m Kam-
p›’na kat›ld›. Kampta daha sistemli bir kayak e¤itimi al-
d›. Burada da dikkati çekti. Samsun’da yap›lan Dünya
Kupas› Yar›flmas›’nda Tekerlekli Kayak’ta dördüncü ol-
du. H›rvatistan Zagrep’te Dünya fiampiyonas› Tekerlekli
Kayak bölümünde dokuzuncu oldu. Türkiye'de yap›lan
Balkan Kupalar›’n›n birinde dokuzuncu, di¤erinde
onuncu oldu. Her y›l Sivas, Mufl, Kayseri, Kars, Sar›ka-
m›fl’ta yap›lan kayak yar›flmalar›nda hemen her y›l Tür-
kiye birincisi oldu. 2009 y›l›nda Çin’de kayak yar›flmas›n-
da baflar› elde etti. S›rbistan Balkan yar›flmas›nda (kayak-
l› koflu-Mukavemet) üçüncü oldu. 

Gizem Akgül, Milli Tak›m’da Millilik bursu al›yor.
Van Yüzüncü Y›l Üniversitesinde Beden E¤itimi bölü-
münde okuyor. Kayak Sporuna bafllamas› ve geliflimde
Eski ‹l Gençlik ve Spor Müdürü Haydar Do¤an ve Kayak
Antrenörü Ayd›n Andiçi’den büyük destek ald›¤›n› belir-
tiyor, özellikle Ayd›n Hoca’ya çok fley borçluyum diyor.
Kayak Milli Tak›m›’nda elde etti¤i baflar›lar›n duyulma-
s›ndan sonra birçok Dersimli'nin kendisine burs vaadin-
de bulundu¤unu ama hiç birinin bu vaatlerini yerine ge-
tirmedi¤ini söylüyor. Buna çok da ald›rm›yor. Ben hede-
fimde ilerliyorum. ‹sterim ki Dersimliler kendi çocuklar›-

n›n baflar›lar›n› görsün, onlar›n önünü açs›n ama bu ol-
masa da biz yolumuzda ilerleyece¤iz diyor. Gizem kifli-
sel geliflimine önem veriyor ve bütün Dersimli gençlerin
de önem vermesini istiyor. Dans dersleri, ‹ngilizce e¤iti-
mi gibi alanlarla da ilgileniyor. Okul ve Kayak yar›flma-
lar› olmad›¤› zamanlar Dersim’e gelen Gizem, ailesinin
hayvanlar› ile ilgilenmek d›fl›ndaki vakitlerinde Leyla,
Zeliha kardefllerin Helin’in de deste¤i ile iflletti¤i Ova-
c›k’ta Kad›n ‹flletmecilerin iflletti¤i tek cafe olan Yörem
Cafe'de iflletmeci kad›nlara yard›m ediyor. Hemen yan›
bafl›nda bulunan ablas› Fatma'ya ait olan Kardelen ku-
aför salonunda kad›nlarla sohbet etme flans› buluyor.
Kad›nlar›n günlük hayata, ekonomik ve sosyal çal›flma-
lara daha aktif kat›lmas›n› istiyor. En önemlisi de do¤a
harikas› olarak gördü¤ü Dersim’in barajlar ile tahrip edil-
mek yerine turizme kazand›r›lmas›n› istiyor. Kayak için
en uygun do¤al flartlara sahip olan Ovac›k, mutlaka ka-
yak tesislerine  kavuflmal› diyor…

YATILI BÖLGE OKULUNDAN KAYAK M‹LL‹ TAKIMINA

19-22 Mart tarihleri aras›nda Kars-Sar›kam›fl'ta yap›-
lan As›m Kurt klüpler aras› Türkiye flampiyonas›nda Tür-
kiye ikincisi oldu.15-19 fiubatta Kastamonu Ilgaz ‘da ya-
p›lan üniversiteler aras› Türkiye fiampiyonas›'nda tak›m›
birinci olurken ferdi olarak birincisi oldu.

Yukar›da yaz›l› baflar›lar Tunceli do¤umlu Elif Afl-
k›n'›n son y›ldaki baflar›s› sadece. Öncekileri uzun olur
anlatmas› deyip geçiyor. Elif Aflk›n 10 çocuklu bir aile-
nin bireyi olarak ilk ve orta okulu Aktuluk Yat›l› Bölge
Okulu'nda okuduktan sonra liseyi Tunceli Cumhuriyet
Lisesi’nde okurken atletizim ile bafllayan spor hayat›n-
dan kayak sporuna uzanan hayat›, bafllang›c›ndan bu ya-
na baflar›lar› ve ödülleri beraberinde getirdi. Birçok de-
receye imza att› 

Atletizm sporu ile ilgilenirken kayak antrenörü Ay-
d›n Andiçi'nin teflviki ile biraz da e¤lenmek günlük ha-
yat›n darl›¤›ndan s›yr›lmak için kayak sporuna bafllad›.
Bu sayede ilk defa il d›fl›na ç›kabildi. Bu onun için ol-
dukça de¤iflik ve çekici bir durumdu. ‹l d›fl›nda kayak
yar›flmalar›na kayak tak›mlar› olmadan gidip rakiplerin-
den kayak ödünç almalar› nedeni ile adlar› ‘Kayaks›z Ka-
yakç›lara’ ç›km›fl oldu¤u halde o yar›flmalarda sürekli Gi-
zem Akgül ile beraber dereceye girmelerini gülümseye-
rek anlat›yor. Van Yüzüncü Y›l Üniversitesi Beden E¤iti-
mi ve Spor Ö¤retmenli¤i bölümü 3. s›n›fta okuyor. Ka-
yak yapmaya üniversitede antrenörü Yrd. Dç.Dr. Muzaf-
fer Selçuk'un e¤itmenli¤inde devam etti ve sürekli bafla-

r›lara imza att›. Art›k kayak yapmay› b›rakmaya karar
vermiflken kayak sporunun baflka bir branfl› olan Biath-
lon ile tan›flt› ve Bolu’da yap›lan seçmelerde birinci ol-
du. Biathlon ile tan›flt›ktan sonra hayat›m de¤iflti diyen
Elif Aflk›n, bu sporu flöyle anlat›yor:’ Biathlon; temeli as-
keri e¤itime dayanan bir spor. 50 metre uzakl›ktaki 5 he-
def, ayakta ve yerde olmak üzere 2 at›fl flekli beflinin vur-
mas›n› hedefler. Vuramayan hedef karfl›l›¤›nda  ise 150
metre ceza turu at›lan dayan›kl›l›k, çabukluk özellikle de
konsantrasyon isteyen  s›rtta tüfek ve ayakta  kayak ile
yap›lan bir spordur. Türkiye'de ilk olan bir spordur ve
bafllayal› 2 y›l oldu. Bende bu ilkler aras›ndaki kifliyim.
Türkiye’de Biathlon pistimiz olmad›¤› için sürekli yurt
d›fl›nda kamplara kat›l›yorum, yaz tatilimin ço¤unu
Avusturya’ da geçiriyorum.'

Kayak sporunun Biathlon branfl›nda 12.12.2009 tari-
hinde ‹talya'da ilk yar›fl›na kat›lan Elif Aflk›n, daha sonra
Avusturya, Slovenya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, ‹sveç,
Bulgaristan, Estonya gibi bir çok ülkede yar›fllara kat›ld›.
2011 olimpiyatlar›nda Türkiye'yi  en iyi flekilde temsil et-
mek istiyor ve derece alaca¤›na inan›yor.

‘Silah› elime ald›¤›m ilk gün bana sen Dersimlisin,
att›¤›n› vurursun derlerdi. Ben de kat›ld›¤›m yar›fllarda
her zaman 50 metre uza¤›mdaki hedefe konsantre olur-
ken bunu düflünerek at›fl›m› yap›yorum.’ diyor Elif Afl-
k›n. Yar›fl d›fl›nda ne yapt›¤›n› sordu¤umuzda:’ Hayat be-
nim için her zaman yar›flt›r. K›fl sezonunu kapatt›m ama
yar›fllar›m daha bitmedi. Kamp ve yar›flmalar›m›n olma-
d›¤› zamanlarda tenis oynar›m, ‹ngilizce ve dans dersle-
ri için çal›flmalar›m var.Yani hayat benim için her zaman
k›p›r k›p›r ve dolu gecer.Kendimi gelifltirdi¤im her konu-
da bilgimi Dersimli çocuklara aktarmak için yaz›n Tun-
celi Gençlik ve Spor ‹l Müdürlü¤ü salonunda gönüllü ça-
l›flaca¤›m.’ diyor.

GELECE⁄‹N ÇEK‹M GÜCLER‹

FER‹T DEM‹R'E HABER ÖDÜLÜ
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Munzur'da 3m'yi bulan kar üzerinde gençler
Turkcell’in deste¤i ile kayak yapt›lar. Tunceli-

li gençler, Turkcell'in Gelece¤e Koflanlar isimli projesi
kapsam›nda ayl›k 150  lira burs ile  Ovac›k’ta kayak e¤i-
timini sürdürüyorlar. Genç sporcular; Türkiye Kayak Fe-
derasyonu, Ovac›k Kaymakaml¤›, Tunceli ‹l Spor Mü-
dürlü¤ü’nün de katk›lar› ile kayak antrenörü Abbas Og-
lago'nun e¤itmenli¤inde baflar›l› sporcu olmak için çaba-
l›yorlar. Turkcell, genç sporcular›n baflar›l› olmalar› ha-
linde ödül ve ekonomik destek verece¤ini aç›klad›. 

Turkcell, topluma katk› sa¤lamak, e¤itimde ve spor-
da gençlere f›rsat eflitli¤i yaratmak amac›yla 11 ilde, 6

spor dal›nda toplam, 12-16 yafl aras›ndaki, 180 genç
sporcuyu özel antrenörler eflli¤inde e¤itilmeleri için des-
tekliyor. 

Kastamonu ve Edirne'de yüzme, Konya'da halter,
Adana ve Bursa'da atletizm, Ankara ve Tokat'ta görme
engelli bisiklet, ‹stanbul, Ankara ve Antalya’da tenis e¤i-
timi için 15'er genç, proje kapsam›nda yetifltiriliyorken;
kayakta, K›fl Olimpiyatlar›’nda mukavemet dal›nda yar›-
flacak sporcu yetifltirmek üzere daha önce baflar›l› çal›fl-
malar yap›lan Tunceli ve Hakkari’de 15’er genç e¤itime
al›nd›.

Turkcell’in Gençlik ve Spor Müdürlü¤ü iflbirli¤iyle
yürüttü¤ü Gelece¤e Koflanlar Projesi ile çeflitli alanlarda
yetenekli gençlerin ülkemizi ulusal ve uluslararas› olim-
piyatlarda temsil eden baflar›l› milli sporcular haline ge-
tirilmeleri amaçlan›l›yor. Proje Üst Komitesi; Spordan So-
rumlu Devlet Bakanl›¤›’n›n kontrolünde, Gençlik Spor
Genel Müdürlü¤ü Genel Müdür Yard›mc›s› baflkanl›¤›n-
da, 2 GSGM temsilcisi ile Turkcell koordinatörü ve iki
Turkcell temsilcisinden oluflturuldu. 

Proje Yönlendirme Komitesi ise her ilde vali veya
valinin yetki verece¤i bir temsilci, Gençlik ve Spor ‹l Mü-
dürlü¤ü'nden bir proje koordinatörü,  ilgili alan›n fede-
rasyon il temsilcisi ve antrenörlerden olufluyor.

Turkcell'in 11 ilde de¤iflik spor dallar›nda bafllatt›¤›
proje  kayak dal›nda Dersimli gençlerin heyecan› oldu.

Türkiye Kayak Federasyonu'nun tekerlekli kayak ile k›fl-
l›k mont , slopet ve gençlerin yemek ihtiyac›n› karfl›lad›-
¤› projeye, Ovac›k Kaymakaml›¤›n›n 20 adet spor ayak-
kab› ile katk› sundu¤unu aç›klayan antrenör Abbas Og-
lago hedeflerinin öncelikle; Ovac›k'ta e¤itimlerini sürdü-
ren gençleri  iyi  sporcular olarak yetifltirip,  milli tak›ma
sporcu  göndermek, sonrada bu sporcular›n uluslararas›
sporcular olmalar›n› sa¤lamak oldu¤unu belirtiyor. 

Abbas Oglago, Ovac›k'ta sürdürülen çal›flmalardan
oldukça umutlu. Abbas Oglago, Ovac›k'›n co¤rafik yap›-
s›, kar kal›nl›¤› kayak için oldukça elveriflli, de¤erlendi-
rilmeli diyor. Kar›n erken ya¤›p geç kalkmas›n› ise bafl-
ka bir avantaj olarak belirtiyor. Bir sporcunu yetiflmesi
için en az 3 sezon kayak e¤itimi görmesi gerekir, 4.5 se-
zonda iyi bir kayak sporcusu yetiflmektedir. Ovac›kl›
gençler,  bu anlamda oldukça yetenekliler. Bu yetenek
mutlaka karfl›l›¤›n› bulacak diyor. 1981 Mufl do¤umlu
olan Abbas Oglago,  Kayak sporundaki 16 y›l›n›n 9 y›l›-
n› sporcu olarak geçirdikten sonra 7 y›ld›r antrenörlük
yapmaktad›r. Türkiye genelinde bir çok ödülü olan ve
mili tak›ma bir çok sporcu gönderen Oglago, Ovac›k'ta
e¤itimlerini sürdüren gençlerin baflar›l› olmalar› için ça-
balayaca¤›n› belirtiyor. 

Bilindi¤i gibi, özellikle son 3-5 y›l içinde ya-
sanan gelismelerle, Dersim ad›na hareket

eden kurumlar›m›z›n, var olan da¤›n›kl›¤› toparla-
mak yerine, tamamen yapay ve yüzeysel siyasi an-
gajmanlar ekseninde halk›m›z› daha da kutuplast›r-
malar› art›k endise verici düzeye gelmistir. Aç›kt›r ki,
Dersimin ne oldu¤u ve Dersimlinin kim oldu¤u tar-
t›smas› bugünden yar›na, birkaç kisi ya da kurumun,
oldu-bittilerle karar verip kapatabilece¤i bir mesele
de¤ildir. Kimsenin kimseye zorla kabul ettirebilece¤i
bir konu da de¤ildir.

Zaten bugün kurumsallasma sürecinden bekle-
nen de, (en do¤rusu bile olsa) konu ile ilgili yeni si-
yasi kriter ve kavramlar üretmek de¤il, tam tersine
tart›smay› art›k günlük siyaset söyleminden kurtar›p
hak etti¤i genislik ve bilimsellik düzeyinde yeniden
örgütlemektir. Bugün, Dersim ve Dersimlinin ku-
rumsallasmaya olan ihtiyac›n›n sebepleri apaç›k or-
tad›r. Alt›n› çizerek tekrar hat›rlatmak gerekirse: Bi-
rincisi, ad›na ne denirse densin; bizi biz yapan bü-
tün de¤erlerin en büyük sahidi ve tas›y›c›s› olan di-
limizin uluslararasi raporlara konu olan durumu or-
tadayken...‹kincisi, 100 y›ll›k bir siyasi proje olarak
baraj yap›mlar›, basta avukatlar›m›z olmak üzere he-
pimizin gözleri önünde, kutsal Munzur ›rma¤›, Mun-
zur vadisi ve hatta Gole Çhetu gibi onlarca ziyareti-
mizin, basit birer özel mülk statüsüyle haraçmezat
parsellenip sat›lmas› pahas›na hayata geçirilirken...

Ve üçüncüsü, 38de aç›lan yara, hala herkesin
ruhunda kanarken.... sask›nl›kla izlemekteyiz ki,
Dersim ad›na kurulduklar› halde bu kurumlar›m›z,gi-
disat hakk›nda elestirel davranan insanlar›m›z›, sa-
natç›lar›m›z›, ayd›nlar›m›z› yüzeysel siyasi angajman-
lar›n dar penceresinden zazac›, kürtçü, dersimci, sol-
cu, kemalist vs. seklinde daha kolay yaftalaman›n
merkezi olarak kullan›lmakta; bu islerle u¤rasmay›
her seyden daha çok önemsemektedir. Sonuç ola-
rak, bu kargasan›n en fazla muhatab› olan biz Der-
simli sanatç›lar, gidisat›n Dersim toplumsal bar›s›n›
tehdit eder raddeye geldi¤i gerçe¤inden hareketle
tüm Dersim kurumlar›na aç›k ça¤r› yap›yoruz.

1- _lk ad›m olarak en az›ndan bu y›l Avrupa`da
ve Dersim’de yap›lacak festivallerin, herkesi kapsa-

yacak bir senlik havas›nda organize edilmesi sa¤lan-
mal›d›r.

2- Bunun için, Dersim ad›na çal›san TUDEF,
FDG, Dersim Wiederaufbau gibi çat› örgütler yan›n-
da, örne¤in Civrakl›lar, Kürmesliler, Pülümürlüler,
Ovac›kl›lar vb.yerel derneklerimizi, bütün ilçe ve
merkez belediyelerimizi ve son olarak da özellikle
sanatç›, ayd›n ve kültür adamlar›m›z› temsil edecek
kisilerin kat›l›m›yla genel bir toplant› yap›lmal›d›r.

3- Bu toplant›da, her seyden önce yukar›da be-
lirtildi¤i sekilde, bütün Dersimlileri ilgilendiren en
temel üç sorun ve festivallere yaklas›mlarda gelisen
genel hatalar üzerinde durulmal›d›r. Bugüne kadarki
süreçler üzerine elestirel fikirler al›nmal›d›r. Ayr›ca
özel olarak, bu y›lki festivallerin nas›l bir anlay›sla ve
nas›l bir ekip taraf›ndan organize edilmesi gerekti¤i
de netlestirilmelidir

4- Daha sonra, kurum ve çevrelerin temsilcilerin-
den olusan bu ekip, özel olarak festival organizasyo-
nunu görüsmek üzere toplanmal›d›r. Fakat bu toplan-
t›lar, örgüt ya da kurumun ç›karlar›n› öne alan bir pay-
lasma toplant›s› olarak de¤il; bilakis festivalin, bir kül-
tür etkinli¤i düzeyinde en do¤ru ve en güzel sekilde
yap›lmas›n› esas alan bir nitelik toplant›s› olmal›d›r.

5- Toplant›da al›nacak kararlarla, festivalin ge-
rek amaç, gerek program, gerekse teknik yönleriyle
nas›l halledilece¤i; ayr›ca gelirinin belirlenen amaç
çerçevesinde nereye, kime gidece¤i hakk›nda bütün
ayr›nt›lar netlestirildikten sonra her türlü gelisme ve
sonuç kamuoyuna yaz›l› olarak bildirilmelidir. Der-
simliler’in birli¤i için önemsedi¤imiz, bu ad›mlar at›l-
mad›¤› sürece, biz asa¤›da imzas› olanlar; gerek Der-
sim ve gerekse Avrupada bu kurumlar taraf›ndan dü-
zenlenecek bu y›lki festivallerde yer almayaca¤›m›z›
simdiden duyuruyoruz.

Ça¤r›da ‹mzas› Bulunanlar
Ahmet Aslan, Aynur Do¤an, Berivan Aral, Besê

(Beser Sahin), Cankat Günel, Cemil Koçgün, Kemal
Kahraman, Mahir Y›ld›z, Mavis Güneser, Metin Kah-
raman, Mikail Aslan, Özgür Ya¤an, Rençber, Sena
Dersimi, Umut Akar, Umut Alt›nça¤, Volkan Ya¤an,
Y›lmaz Çelik, ZeleMele.

E⁄LENCE SEKTÖRÜNDE SAHNE 
ALAN SANATÇILAR B‹R ARAYA GELD‹

‹stanbul'un
kültür bafl-

kenti kabul edil-
mesi ile hareketle-
nen e¤lence sektö-
ründe müzik a¤›r-
l›kl› olarak sahne
hizmeti verenlerin
sorumluluklar›n›
ve sorumluluklarla
beraber sorunlar›-
n› da ço¤alt›yor.
A¤›rl›kl› ‹stanbul
olarak, birçok ilde birbirleri ile iletiflim kuran 100 civar›nda kifli sah-
ne sanatç›lar› derne¤i kurdular. Sahne sanatç›lar› derne¤i ismi ile ku-
rulan bu örgütlenmenin baflkan› Y›lmazcan fiare, gazetemize yapt›¤›
aç›klamada: 'Sanat›n halk ile buluflmas› tarihler boyunca s›k›nt›l› ol-
mufltur. Paran›n devreye girdi¤i her ortam beraberinde insani de¤er-
leri yok etmekte ve ahlaka dair çürümeyi de dayatmaktad›r. Sahne
sanatç›lar›, üretimlerini icra ettikleri yerlerde birçok sorun yaflamak-
talar.  Bu sanatç›lar›n tamam› sigortas›z çal›flt›r›lmakta, çal›flt›¤› yerde
ifl süreklili¤inin garantisi bulunmamaktad›r. ‹flin devam edip etmeme
kayg›s›, baz› kiflilerde kiflilik erozyonuna yol açmakta, bu kifliler ola-
mad›k davran›fllar içerine girmekteler. Özellikle baz› bar sahipleri
sahne alan sanatç›lar›n meta gibi alg›lamakta onlar›n giyiminin nas›l
olaca¤›na kadar karar verme yetkisini kendilerinde görmekteler. Üre-
tilen eserin icras› kadar cinsel k›flk›rt›c›l›¤›n›n da sanatç›l›¤a indirildi-
¤i ortamlarla karfl› karfl›yay›z. Sorunlar›m›z saymakla daha da derin-
leflmektedir. Öncelikli amac›m›z; bir araya gelmek, ortak çal›flmalar
ve üretimler yapmak, birliktelik ve güç oluflturmak.’ Birbirimizle da-
yan›flmak’ temel ihtiyac›ndan yola ç›karak dernek kurmaya karar ver-
dik. ‹lk toplant›lar›m›z› Okmeydan›'nda bulunan Munzur Çevre Der-
ne¤i'nde yapt›ktan sonra fiziki mekan›m›z› da oluflturarak derne¤imi-
zin kuruluflunu gerçeklefltirdik. Umuyoruz ve istiyoruz ki birlikteli¤i-
miz güç ve güzel üretimlerin vesilesi olacak’ dedi. 

fiahsed-Der'in yönetim kurulu: Y›lmaz Can fiare, Mehmet Ekici,
Handan Ayd›n, Sayg› Türkmen, Elvan San, Musa Oktay, Faik Atefl,
Arif Kurt, Nezahat Do¤an'dan oluflmakta.  Mahmut fievket pafla ma-
hallesi, Bahad›r sokak. No:14/D Okmeydan›/fiiflli-‹stanbul adresinde
faliyet yürütmekte olan fiahsed-Der'in  Baflkan› Y›lmaz Can fiare ‹le-
tiflime geçemedikleri 

MUNZUR'DA GELECE⁄E KOfiAN GENÇLER

DERS‹ML‹ SANATÇILARDAN DERS‹M KURUMLARINA AÇIK ÇA⁄RI!..
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A
vrupa Dersim Dernekleri
Federasyonu'nun ça¤r›s›
üzerine Türkiye’den ve Av-

rupa’dan bir çok kifli ve kurumun kat›-
l›m› ile 6 may›s 2010  tarihinde Alman-
ya’n›n Köln flehrinde Dersim 1937/38
tertelesi üzerine  genifl bir toplant› ger-
çeklefltirildi. Dersim'e yap›lan Tunç-eli
oprasyonunun bakanlar kurulu toplan-
t›s›nda karara ba¤land›¤› tarih olan 4
May›s 1937 tarihinin 'kara bir gün' (ro-
ze fliaye)  oldu¤u kat›l›mc›larca belir-
lendi. Toplant› sonucunu kamuoyuna
aç›klayan FDG flu görüfllere yer verdi:

• 1937/38 Dersim Tertelesi sadece
bir defaya mahsus yaflanm›fl bir katli-
am de¤ildir; 1937/38 katliam›, Osman-
l›-Türk devlet yap›s›na ayk›r› yaflam
tarz›na, siyasi, sosyal ve kültürel kimli-
¤e sahip bir toplulu¤a karfl› yönelmifl,
grubun yaflam tarz›n› ortada kald›rma-
y› hedeflemifl, bafllang›ç y›llar› ony›llar-
ca geriye giden uzun bir siyasi kam-
panyan›n en tepe noktas›n› olufltur-
mufltur. 

• Dersimliler, egemen Osmanl›-
Türk devlet gelene¤i ile çeliflen yaflam
tarzlar›, sosyal-siyasal ve kültürel kim-
likleri nedeniyle sistemli olarak bask›,
terör ve asimilasyon alt›nda yaflam›fllar
ve bir imha politikas›n›n hedefi olmufl-
lard›r.

• 1937/38 Dersim Teltelesi Der-
sim halk›na yönelik bask› ve asimlas-
yon politikalar›n›n toptan bir imha ha-
line dönüflme tarihidir ve 4 May›s, Der-
sim Tertelesi’nin günü olarak kabul
edilmifltir. Dersim 38 Tertelesi`nde kat-
ledilen insanlar›n an›lar› önünde sayg›
ile e¤ilirken, katliam› uygulayan, gizle-
yerek suç ortakl›¤› yapanlar› k›n›yoruz.

• 4 May›s“›n hükümetçe de Der-
sim 38 Tertelesi‘nin anma günü olarak
kabul edilmesini istiyoruz. ‹fl bafl›nda

hangi hükümet olursa olsun her y›l 4
May›s‘da resmi bir aç›klama yap›lmas›-
n›, üzüntülerin dile getirmesini ve kat-
liamda hayatlar›n› kaybedenlerin hat›r-
lanarak, an›lar›na sayg› gösterilmesini
istiyoruz. 

• Tarihi hat›rlaman›n ve katledi-
lenlerin an›lar› önünde sayg›yla e¤il-
menin, ülkemizde ilerde benzeri kitle-
sel katliamlar›n engellenmesi; insan
haklar›na sayg›l›, bar›fl› sa¤lam›fl de-
mokratik bir toplumun kurulabilmesi
için çok önemli oldu¤una inan›yoruz.

Özür Dilensin 
Yeni Bir Yar›n Bafllas›n

Bizler, 1937/38’de yaflananlar için
resmi bir özür bekliyoruz. Dersim 38
katliam›n›n ma¤duru Dersimlilerden,
onlar›n torunlar›ndan maruz kald›klar›
ac›, keder, hüzün ve ›zd›rap için bir
özür çok mu acaba? ‹nsanl›k de¤erleri
ayaklar alt›na al›narak imha edilen bü-
yüklerimizi, onurlar›n›n iade edilmesi-
ni istiyoruz. Tüm bunlar›n toplumsal
bar›fl, iç huzur, adalet ve kardefllik için
flart oldu¤una inan›yoruz.

Dersim Halk› hiçbir zaman kan
davas› gütmedi. Töremizin, kültürümü-
zün bize ö¤retti¤i insan sevgisidir, inti-
kam duygusu de¤il. fiu yazd›klar›m›z›
da bir intikam veya kan davas› duygu-
suyla yazm›yoruz. Tam aksine, top-
lumsal bar›fla, kardeflli¤e bir ça¤r›d›r
bizim yapt›¤›m›z. Devletin kendi insa-
n›n› „tehdit“ olarak gören politikalar›-
n›n sona ermesini, toplumsal bar›fl ve
huzur için, geçmiflte yaflanm›fl ac›larla
yüzleflilmesini istiyoruz. Dersim
1937/38‘de yaflanan tarihi haks›zl›kla-
r›n aç›¤a ç›kmas›n› istiyoruz.

Vicdan› ile muhasebe yapacak, ta-
rihi hakikatler ile yüzleflecek namuslu

ve vicdanl› bir hükümete ihtiyac›m›z
vard›r. Türkiye insan› art›k tarihi ile
yüzleflmeyi onur sayacak bir hükümet
istiyor. Halka sürekli olarak yalan söy-
leyen ve genc kuflaklar› yalan ile bes-
leyen hükümetler istemiyoruz. Yalan›
ve iftiray› politika haline getirmifl, in-
sanlar›n kitleler halinde öldürülmesini
„terörizmle mücadele“ olarak sunan
hükümetler bize yak›flm›yor.

4 May›s Dersim 38 Tertelesi Günü
nde ölülerimiz için dua etmek istiyo-
ruz. Onlar›n an›s›na mum yakmak,
kurban kesmek ve niyaz da¤›tmak isti-
yoruz. Co¤rafyam›zda yaflanan katli-
amlar›n bilinmesini, tarihimizin, kültü-
rümüzün, dilimizin ve inanc›m›z›n ya-
flamas›n› ve yaflat›lmas›n› istiyoruz. 

Buradan Say›n Baflbakan Erdo-
¤an’a aç›k bir ça¤r›da bulunuyoruz:
“Dersim Katliam›“ dediniz, „elimde
belgeler var“ dediniz, bu sözlerinizi
gelece¤imize iliflkin bir umut ›fl›¤› ola-
rak görmek isteriz. E¤er samimi iseniz,
Dersim’in ac›lar›n› basit politik bir ar-
güman olarak suistimal etmiyorsan›z
“Dersim Katliam›“na iliflkin elinizde var
oldu¤unu söyledi¤iniz belgeleri bizler-
le ve kamuoyu ile paylaflarak adaletin
yerini bulmas›na yard›mc› olman›z›
bekliyoruz. Siz de bilirsiniz ki, cinaye-
tin belgesini ve bilgisini saklamak suç-
tur. Cinayetin belgesini rakiplerinizi
tehdit için kullanmak yerine, yar›nlar›-
m›z ayd›nlatmak için kullan›n›z. Arfliv-
ler aç›ls›n, bilinenler aç›¤a ç›ks›n ki
Türkiye kendi gerçekleri ile yüzleflebil-
sin ve karanl›klar ayd›nlans›n. Eliniz-
deki bilgileri saklamaya devam ettikçe
bizi de kendinizi de, Türkiye insan›n›
da karanl›kta b›rakmaya mahkum etti-
¤inizi biliyorsunuzdur. Karanl›klardan
b›kt›k. Gelin hep beraber ayd›nl›k ya-
r›nlara gidelim... 

Halk Müzi¤i Sanatç›s› Müge Tosun,  ‹sviçre'de ba¤-
lama dersleri verdi¤i 40 ö¤rencisi ile beraber düzenle-
dikleri geceden elde edilen geliri Ovac›k ‹bni Sina ‹lk
Ö¤retim Okulu'na etüd ve okuma salonu yap›lmas› için
ba¤›fllad›. 

‹nternet üzerinden kitap ba¤›fl› kampanyas› düzen-
leyen Müge Tosun 18 koli kitap ve geceden elde ettik-
leri 6500 Türk L‹ras›'n› Ovac›k ‹bni Sina ‹lk Ö¤retim
Okuluna Ekim ay›nda  ba¤›fllad› Aral›k ay›nda okul mü-
dürü Selçuk Aslan, ö¤retmenleri Ali Güzel ve Taner
Çoflkun'un çabalar› ile etüd ve okuma salonunu yap›m›
tamamland›. Bir süredir ö¤renciler burada okuma yap›p
ders çal›fl›yorlar. Ekim Ay›nda ‹bni Sina ‹lk Ö¤retim
Okulun'da Müdür olan Selçuk Aslan  yap›lan yard›m›
kabul ederken,  'Bir çok ö¤rencimizin evinde ders çal›fl-

ma ve ders d›fl› okuma ya da el becerisi gelifltirme ola-
na¤› yok.  Müge Han›m ve ö¤rencileri çok önemli bir
ihtiyac›n cevab› oldular. Müge Han›m'a okulumuz ad›na
ve Ovac›k Halk› ad›na teflekkür ediyorum ö¤rencilerimi-
zin düflünsel dünyas›n› zenginlefltirecek kitap vb yar-
d›mlar çok yararl› olacakt›r  tüm hemflehrilerimizin e¤i-
time destek vermelerini istiyorum' dedi.  Bir süredir
hem ‹lçe Milli E¤itim Müdür Yard›mc›l›¤› hemde ‹bni Si-
na ‹lk Ö¤retim Müdürlü¤ü görevini birlikte yürüten Be-
tül Çal›flkan'›n kontrolünde etüd ve okuma salonu Ova-
c›k'ta ilk ö¤retim e¤itimi gören ö¤rencilerin kiflisel geli-
flim alan› olarak hizmet veriyor.

Müge Tosun Amcas› Erdo¤an Tosun ile beraber
okul için toplanan yard›m› iletirken flu aç›klamay› yapt›
'Babam Pülümürün Da¤ Yolu (Seteriye) köyünde ilk
okul 5. s›n›fta okurken 1. s›n›flara ders verirmifl. Ö¤ret-
men s›k›nt›s› olan bir köy okulu. Di¤er köy okullar›n›n
durumuda ordan farkl› de¤ilmifl. Üst s›n›flar›n alt s›n›fla-
ra ders verdi¤i bir durum. Ben bu hikayeyi dinledi¤im-
de çok etkilenmifltim. iki sene önce Ovac›k ziyeretimde
buran›n e¤itimine katk› yapmaya karar verdim. ‹sviç-
re'de yerel müzik yapan sanatç›lar›n ve ö¤rencilerimin
kat›l›m› ile bir gece organize ettik burda elde etti¤imiz
gelir ile bize kitap ba¤›fl› olarak ulaflanlar› ile beraber
getirip teslim ettik umar›m güzel sonuçlar›n vesilesi
olur, bu y›l ‹stanbul'da ba¤lama dersleri veriyorum ya-
k›n zamanda Erzurum'un H›n›s ilçesinin Toprakkale, Su-
varan, Kalecik ve fiahverdi köylerinde ö¤rencilere k›fll›k
giysi ve k›rtasiye deste¤i sa¤lad›k. Umar›m yak›n za-
manlarda daha iyi bir organizasyon yap›p baflka ihtiyaç-
lar için yard›m yapabiliriz.

38’E DA‹R SÖZLÜ TAR‹H YÖNTEM‹ 
‹Ç‹N WORKSHOP YAPILDI

A
vrupa Dersim Dernekleri Federasyonu (FDG) ta-
raf›ndan organize edilen Dersim 1937- 38 Sözlü
Tarih Projesi Sözlü E¤itim Atölyesi Workshop'u

26-28 2010 tarihleri aras›nda Almanya n›n Rüdesheim ken-
tinde gerçeklefltirildi.

Sözlü E¤itim Atölyesi ad› verilen Workshopta Uve Se-
eman, Iris Wachmut ve Dr. Suavi Ayd›n kat›l›mc›lara Dersim
katliam›n› yaflayan tan›klarla görüflmelerin nas›l yap›laca¤›
konusunda ayr›nt›l› teknik bilgiler verdiler. Reportaj için bir
yafll›ya gidildi¤inde ona nas›l davran›lmas› gerekti¤ini, ve o
trajedileri yaflayan bu tan›klar›n sözlü ve görsel kay›tlar›n›n
nas›l yap›laca¤› konusunda görüfllerini dile getirdiler.

'Dersim Tertelesi'ni (altüst olufl-kaos)  yaflayan tan›kla-
r›n neredeyse tamam›n›n Tertele s›ras›nda cocuk yaflta ol-
duklar›n› hat›rlatan uzmanlar, onlar›n mutlaka travmalar
geçirdiklerini, dolay›s›yla bu röportaj esnas›nda onlar›n
psikolojik durumlar›n›n önemle dikkate al›nmas› gerekti¤i-
ne vurgu yapt›lar.

‹stanbul'dan gelerek Workshop'a kat›lan sözlü tarih
araflt›rmac›s› Cemal Tafl bu konuda kendi deneyimlerini
anlat›rken sözlü tarih çal›flmas› esnas›nda nelere dikkat
edilmesi gerekti¤i üzerine kendi deneyimlerini aktard›.
Dersim tarihi üzerine 90'l› y›llar›n bafl›ndan sözlü tarih ça-
l›flmas› yapan Cemal Tafl FDG'nin yürüttü¤ü Sözlü tarih
projesi için elinde bulunan bilgi ve belgeleri paylaflaca¤›n›
aç›klad›. Cemal Tafl'›n deneyimlerini aktar›m›n›n ard›ndan
sonra  soru cevap seklinde tart›flma ve bilgilendirme bölü-
müne geçildi Workshop, sözlü tarih projesine kat›lacakla-
r›n listesinin belirlenmesi ile sona erdi. FDG genel baflkan›
Yaflar Kaya'n›n ça¤r›s› ile haz›rlanan projenin Genel Koor-
dinasyonunu Dicle Akar yürütüyor.

SAMSUN-TRABZON HATTIN'DA
NE YAPILMAK ‹STEN‹YOR

D
emokratik Toplum Partisi (DTP) eski Ge-
nel Baflkan› Milletvekili Ahmet Türk'e
Samsun'da yap›lan sald›r›, Dersim'de yü-

rüyüfl ve oturma eylemi ile protesto edildi. 
Sanat Soka¤›'nda bir araya gelen çok say›da ki-

fli Ahmet Türk'e yap›lan sald›r›y› protesto etmek
amac›yla yürüyüfle geçti. Belediye Baflkan› Edibe
fiahin, Bar›fl Elçisi Aysel Do¤an ve çok say›da vatan-
dafl›n kat›ld›¤› yürüyüfl boyunca, "Kahrolsun faflist
diktatörlük, bask›lar bizi y›ld›ramaz" sloganlar› atan
grup daha sonra bas›n aç›klamas› yapt›. Bar›fl ve
Demokrasi Partisi (BDP) ‹l Baflkan› Murat Polat, par-
tilerine ve üyelerine yönelik uzun süreden beri bafl-
lat›lan bask›lar›n hat safhaya ulaflt›¤›n› belirterek sal-
d›r›lara karfl› sessiz kalmayacaklar›n› söyledi. 14 Ni-
san tarihinde partilerine yönelik bafllat›lan operas-
yon sonucu belediye baflkanlar›n›n, meclis üyeleri-
nin haks›z ve hukuksuz bir flekilde gözalt›na al›na-
rak tutukland›klar›n› belirten Polat, "Bu halk›n seçil-
mifl üyelerine yönelik sizin seçilmifl özel yetkili sav-
c›lar›n›za verdi¤iniz yetkilerle bizi tutsak etmeye
hakk›n›z yok. Sizi k›n›yoruz.' dedi.

Samsun'da Ahmet Türk'e yap›lan sald›r›n›n fa-
flist bir sald›r› oldu¤unu ve sistematik bir flekilde yü-
rütülen bir linç kültürünün sonucu oldu¤unu savu-
nan Polat, "Samsun'da itlerini soka¤a salanlara bura-
dan bir fley söylemek istiyoruz. Bu halk›n sabr›n› ta-
fl›rmay›n, bizden hoflgörülü davranmam›z› bekleme-
yin. Bunu telkin etmeyin, geçmifl olsun dilekleriyle
çözülmüyor bu ifl. Bu ülkede siz bir halk›n kültürel
halklar›n› ve özgürlüklerini sa¤layacak ad›mlar at-
mad›¤›n›z sürece özgürlük ve demokrasi mücadele-
si devam edecektir." fleklinde konufltu. 

Bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan grup, Türk'e ya-
p›lan sald›r›y› k›namak amac›yla oturma eylemi ger-
çeklefltirdi. Oturma eyleminin ard›ndan grup sessiz-
ce da¤›ld›

FDG, 4 MAYIS’I DERS‹M TERTELES‹N‹ 
ANMA GÜNÜ OLARAK BEL‹RLED‹

HALK MÜZ‹⁄‹ SANATÇISI MÜGE TOSUN ‹LK OKUL
Ö⁄RENC‹LER‹NE OKUMA SALONU YAPTIRDI
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Devrim Tekino¤lu:
Müzi¤inde K›rmanciye kültürünün

izleri, rae haq-alevi-k›z›lbafl inanc›n›n ifa-
deleri var. Son y›llarda kök ile daha s›k›
ba¤ kurma  yönelimini nas›l buluyorsun,
sende bu yönelimde misin? 

Ahmet Aslan:
Evet son y›llarda köklerimize dönme

oldukça gündeme gelen bir fleydir; fakat
bence köklerimize dönüfl  yapmak için
köklerimizden iyice kopmufl olmak gere-
kir. Asimilasyon politikalar›, devletin  ki-
mi engellemeleri tabi ki baz› uzaklaflt›r-
malar yarat›yor. Buna ra¤men göç etmifl
olmay›, fiziksel olarak kendi co¤rafyanda
yaflamamay› ben köklerimizden kopma
olarak yorumlam›yorum. Ben kökümden
hiç kopmad›m. Bunu rahatl›kla söyleye-
bilirim. Onun için bulundu¤um yerde
kendi köklerime yolculu¤umu derinlefltir-
meye çal›fl›yorum. D›flar› ç›kt›¤›nda fark
etme olgusu daha canl› olabiliyor. De¤i-
flik toplumlarla tan›flmak, akademik sü-
reçlerden geçmek, insanda hissetmenin
d›fl›nda baflka bir kavram› fark etme, gör-
me ve onu baflkalar›na da sunma e¤ilimi-
ni gelifltiriyor. Ama ben bu müzi¤i hisse-
diyordum. Bu hissediflim, Dersim’de ile
iliflki kurdu¤um her fleyle ilgilidir. D›flar›
ç›kt›¤›nda bunu yine hissederek üretiyor-
sun ama Dersim’deki durumdan biraz
farkl› olarak tabi ki. Bu müzi¤i yapmam
benim beceriksizli¤imdir. 

DevrimTekino¤lu:
Bu beceriksizli¤in bir iddias› var m›?

Ahmet Aslan:
Çok fazla bir iddias› yok. ‹ddia sahi-

bi olmak misyonerlik gerektiriyor. Bu bir
iç yolculuk, benim kendi do¤al halim.

Kendini anlatmak için bir fley yapmaya
kalkmadan e¤ilip bükülmeden yapt›¤›m
bir fley.  Yani onun için diyorum benim
beceriksizli¤imdir yapt›¤›m müzik. 

Semra Aslan:
Hangi sanatç›lar› dinliyorsun? 

Ahmet Aslan:
On iki y›ld›r Avrupa’da yafl›yorum.

Çok az radyo dinlemek d›fl›nda bir fley
dinlemiyorum Televizyon izlemiyorum,
gazete okumuyorum bunlar yaflad›¤›m
evde vard›. Fakat d›flar› att›m kendimi bir
daha da içeri almad›m. 

Erdo¤an Emir:
Peki bir albüm yapmak, Türkiye'de

veya Avrupa'da konser vermek bununla
çeliflmiyor mu? Gazete okumayan, tele-

vizyon izlemeyen, müzik dinlemeyen, sa-
dece kendini dinleyen biri konserler ver-
meye niye ihtiyaç duyuyor?

Ahmet Aslan:
Ben çeliflki görmüyorum. Konserler-

de ben, dinleyenlerim, biz, hat›ralar›m›z
ve düfllerimiz var. Televizyon hayat›m›z›
flekillendiriyor; ses ile beraber görüntüyü
de veriyor böyle düflüneceksin böyle ha-
yal edeceksin diyor. Radyo, yine biraz
de¤iflik, gazetelere baksan dönemin ihti-
yaç duydu¤u yalanlard›r. Ö¤retici bir fley
bulam›yorum. Sadece dikkat da¤›t›yorlar.
Televizyon düflünce serbestli¤imize, ha-
yal gücümüze yönelik bir merkezin mü-
dahalesidir. Ama kendini sevdirerek yap›-
yor, ba¤›ml›l›k yaratarak yap›yor. Kendi-
mi bunlardan al›koymam dikkat ile ilgili-
dir. 

Semra Aslan:
Kap›dan girdi¤inde bir fleyler m›r›l-

dan›yordun, kendi müzi¤in de¤ildi her-
halde. Baflkalar›n› hiç mi m›r›ldanmazs›n,
hiç mi dinlemezsin?

Ahmet Aslan:
Sohbet s›ras›nda ö¤rendi¤im  eski

kay›tlar› dinliyorum. Yirmi yafl›na kadar
Dersim'de yaflad›m, orada mecburi bir
yaflam vard›. Kula¤›ma çald›. Kendi yafll›-
lar›m›z› dinlemifl oldum. S›lo Q›z’›, Meh-
met Çapan'› ,a¤›tlar›m›z› dinliyorum.

Kendi müzi¤imi üretme çabam ne-
deni ile etkilenmemek için dinlemesem
de dinledi¤im zamanlarda oluyor. Klasik
müzik dinliyorum. Onu da biraz çözmek
için yap›yorum. Bizde geleneksel müzik
vard›r. Klasik gelenekseli reddeder. Nota
komposizyon formlar› farkl›d›r, duygular›
farkl›d›r. Flemenko müzik, geleneksel

müziktir. Bunlar› ken-
di yo¤unlu¤umdan
ç›kt›ktan sonra dinli-
yorum. ‹rlanda yerel
müzi¤ini dinliyorum.
Baflka yerel müzik de
dinliyorum. Ama bun-
lar› kendi yolculu¤um-
dan ç›kt›¤›m zaman-
larda biraz mola ver-
mek ad›na  dinliyo-
rum. fiimdi itiraf edi-
yorum bunu.

Erdo¤an Emir:
Dersim’e dair ça-

l›flmalar yürüten dergi-
lerimiz, gazetelerimiz var. Dersim Hayat
da bunlardan biri. Sence Dersim’e yöne-
lik yay›n yapan gazeteler, dergiler  ihtiya-
c› karfl›l›yor mu,  yay›n politikalar›n› nas›l
de¤erlendiriyorsun? 

Ahmet Aslan:
Ben flöyle de¤erlendiriyorum; kendi

alan›m hariç di¤er alanlar› kuflkusuz ben-
den iyi yapanlar var. Bu yüzden makale
yazmak vb. fleyler benim iflim de¤il. Ben
o k›sm› beceremem. Aktüel haberler ha-
riç kültürel alanda çal›flmalar özellikle
Zazaca yaz›l›yorsa çok önemlidir. Bilim-
sel çal›flmalar›, edebiyat ürünlerini, dil
üzerine yap›lan çal›flmalar› kutsuyorum.
Ama bunlar benim iflimin d›fl›mda. 

Y›lmaz Y›ld›z:
Avrupa’da sizin müzi¤inize yaklafl›m

nas›l? Orada konser ya da radyo  progra-

m›na kat›l›yor musun?

Ahmet Aslan:
Çeflitli bölgelerde 500 kiflilik

kapasiteli 6-7 yer var.  501.’yi içe-
riye alm›yorlar. Her sene buralar-
da sevenlerimle buluflmam›z olu-
yor.

Y›lmaz Y›ld›z:
Mikail Avrupal›lar bizi dinler-

ken mistik bir hava hissediyorlar.
Sence de böyle mi ?

Ahmet Aslan:
Daha fazlas› belki de. Mistik

yan› kadar geçmiflin büyük ac›la-
r›n› da hissediyorlar. Daha felse-
fik bulanlar var. Onlarda de¤iflik
kültürleri tan›ma gayreti var. Bir
Alman beni ça¤›rd›¤›nda bir tane
de Almanca söyle demiyor. Zaten
öyle bir fleye girdi¤in zaman ya-
n›lg›n bafll›yor. Alman okullar›n-
da da böyledir. Gidip Bach'› Al-
man'a çalamazs›n. Bir Alman'da
gelip Arif Sa¤'a ba¤lama çalmaya
kalk›flmaz. Herkes kendinden emin oldu-
¤u fleyler çizdi¤i zaman çok daha rahat
görünüyor her fley. Kimse taklit yapamaz.
‘Zaten ben var›m,beni bana anlatamaz-
s›n.’ Onlar›n yaklafl›m› böyledir.

Cemal Tafl:
Ben, müsade ederseniz, flunu sor-

mak istiyorum: Asl›nda k›skand›¤›m› da
belirterek. Bizler hasbelkader yaz›yoruz,
insanlar› etkilemek için parti kuranlar,
propaganda yapanlar gibi. Fakat müzi¤in
bir t›n›s›n›n, bir sözünün yaratt›¤› etki bü-
yük oluyor. ‹nsan müzikten etkilenip bir-
çok fleyi anlamaya veya sorgulamaya
bafll›yor. Biliyorsunuz dilimiz ölme tehli-
kesi alt›ndad›r. Dilimiz, inanc›m›z, kültü-
rümüz için sizin müzi¤iniz ile yeni kuflak-
ta etki yarat›r m›? Dilimiz ile ba¤ kurma-
ya yarar m›? Benim öyle umudum var;
ama sen de böyle düflünüyor musun? 

Ahmet Aslan:
fiöyle bir durum söz konusu; belli bir

süre sonra yeni bir fley yapamazsan bu
kültürün farkl› organlar›n› harekete geçi-
remezsen sorun art›k bafllam›flt›r. Müzik
tabi dil ile ba¤› güçlendirir. ‹ngilizce’den
örnek gösterirsek daha anlafl›l›r. ‹ngiliz-
ce’yi bilen de bilmeyen de dinledi ve her-
kesin en az›ndan kulak aflinal›¤› olufltu.
Tabi ‹ngilizce ile ayn› imkan yok bizde.
Zazaca iyi flekilde kula¤a gidiyor, dinleyi-
ciyi toparl›yor; ancak kifli bu defa da di-
yor ki: “Ben müzi¤in d›fl›nda bir roman›
da okuyacak flekilde bu dilin içine nas›l
girerim?” ‹flte bu ihtiyaçlar karfl›lanamaz-
sa çöküfl de yaflanabilir diye düflünüyo-
rum. Biz hat›rlat›yoruz; ama beslemedi¤i-
miz kaynaklar yitirilebilir; öyle bir tehlike
var yani. Evet, halk kendi dilimizde söy-
ledi¤imiz müzik ile bizi kabul etti; ama
bu nereye kadar gider, bilemiyorum. Her
fley müzi¤e odakland›. Tek burada ola-

caksa, bu dili kurtaraca¤›z elbette.

Devrim Tekino¤lu:
Müzi¤ini ifade ederken s›k›nt› yafla-

d›¤›n zamanlar oluyor mu? Üzerine bir
yük alm›fl gibi hissediyor musun?

Ahmet Aslan:
Daha öncede söyledi¤im gibi ben,

içimden geldi¤i gibi, hissetti¤im gibi bu
müzi¤i yapt›¤›m için yani misyonerlik
yapmay›p beceriksizlik yapt›¤›m için ba-
na yük gelmiyor; ama flöyle bir fley var:
fiehre göç etme ile beraber türkü barlar
dönemi bafllad›. Zamanla Avrupa'da da
yayg›nlaflt› bunlar. Belli yere kadar etik
yanlar› vard›; ama ço¤ald›¤› andan itiba-
ren etik yanlar›n› kaybetti. Türkü cafe-
barlar derken Türkiye'de var m› bilmiyo-
rum. Avrupa'da bu defa da 'Halay
Night'lar bafllad›. Gece ismi verilen etkin-
liklere, konserlerimize bile yans›maya
bafllad› bu kültür. Dolay›s› ile kültür,
erozyona u¤ramaya bafllad›. Art›k anma
gecelerinde bir a¤›t›n ortas›nda kap›n›n
g›c›rdamas› ile bile halaya yönelmeye
baflland›.  Ben Avrupa’da da de¤iflik top-
lumlar gördüm; fakat müzik ile flark› ile
a¤layan bir toplum görmedim. Yani bir
flark› dinleyip a¤layan hemen arkas›n-
danda dans eden ya da halay çeken ben
böyle bir fleyi bizim toplumdan baflka
görmedim.

Hüseyin Ayr›lmaz:
Sen bunu biliyorsun, ölünün üstün-

de saz çal›p a¤›t söylemek bizim kültürü-
müzde, geçmiflte vard›. Ben kendim flahit
oldum. Gece ölüyü bekletip üstünde saz
çal›p a¤›t çekenler birkaç saat sonra gayet
e¤lenceli müzik yapabiliyorlard›. Senin
onunla ilgili bir durumun olmufl. Dinleti
yaparken, insanlar halay çekince sahneyi
terk etmiflsin, tepki göstermiflsin.

‹ddia sahibi olmak misyonerlik gerektiriyor. Bu bir iç yolculuk,
benim kendi do¤al halim. Kendini anlatmak için bir fley yap-
maya kalkmadan e¤ilip bükülmeden yapt›¤›m bir fley. Yani
onun için diyorum benim beceriksizli¤imdir yapt›¤›m müzik. 
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Ahmet Aslan:
Diyelim ki a¤›t çal›yor, onun ortas›nda na-

s›l oynanabilir. Halay ritim isteyen bir fleydir.
Bir uzun hava ile nas›l halay çekebilirsin ki.
Yirmi dört saat çal›flsan öyle bir fley yaratamaz-
s›n. Normalde tanr› inanc›m yok; ama  böyle
durumlarda tanr›ya inan›yorum. A¤›t ortas›nda
dans eden görünce diyorum ki, kanaat getiri-
yorum ki, “sen vars›n baflka nas›l olabilir ki bu
ifl.”

Cemal Tafl:
Bu biraz da kuflaklar aras› fark de¤il mi?

Genellikle a¤›tla a¤layan yafll› kufla¤›m›z. En
ufak  ritimde  oynayan ise genç kuflak içince
dil ve kültür ile ba› zay›f olanlar›m›z san›r›m.
Öyle de¤il mi?

Ahmet Aslan:
Bu konuda sana kat›labilirim. Fakat iflin il-

ginç taraf› ne biliyor musun? Genç kuflak  an-
lamaya çal›fl›rken, organize kuflak yani bu ifli
bilen kuflak haydi halaya diye teflvik ediyor.
Sen a¤›t söylüyorsun, bir çocuk gelip oynuyor
orda, bunu anlayabilirim; ama o çocukta öyle
bir durum yok iken ondan yaflça büyük, duru-
mu bilen kuflak ise onu o duruma sürüklüyor.
Bana tuhaf gelen  bu iflte.

Y›lmaz Y›ld›z:
Baz› yerinde olmayan davran›fllara ra¤men

dilimiz ve kültürümüzü iflleyen müzikal çal›fl-
malar oldukça ilgi görüyor. Bundan yirmi sene
önce bu kadar ilgi ile karfl›lanmazd›. Yirmi y›l
önce dilimizi dair çal›flma yapmaya pek ihtiyaç
duyulmuyordu. Solculuk kavram› baflka fleyleri
ön plana ç›karm›flt›.

Ahmet Aslan:
Ben flöyle de¤erlendiriyorum. ‹flin do¤rusu

çok geriye de gitmek istemiyorum. Yada ileriyi
de göremiyorum. ‹leriye geriye bakmak filozo-
fi bir davran›flt›r, bunlar için do¤rular söylemek
de siyasi bir davran›flt›r. Ben o noktada sadece
ne hissediyorsam ona bakar›m.

Bu dünyadan kimler geldi geçti. Ama bir
Nesimi duruyor. Ya da Hallac-› Mansur,  Pir
Sultan duruyor, Mozart duruyor. Onun için ben
diyorum ki siyasetin perdesi oynakt›r. Ben ta-
n›flmad›m siyasetle, tan›flm›fl olsayd›m anarflist
bile olamazd›m. fiimdi kimi zaman solculuk bi-
ze zarar verdi falan deniyor. Hatta o iflin içinde
olanlar en çok bunu söylüyor. Ama bak›yorsun
ki kendisiydi bunu yapan. O dönem o hareke-
tin önderli¤ini yine kendisi yapm›fl.

Y›lmaz Y›ld›z:
Ama sonuçlar› a¤›r olmad› m›? Milli marfl

gibi söyledi¤imiz müzikler vard›. Evrenseliz di-
ye yerel müzi¤imizi dinlemeyece¤iz gibi du-
rum do¤mufltu.

Ahmet Aslan:
Valla solculuktan en bir haber olan benim.

Ama Mao diyor ki: 'Dünyan›n bütün enstru-
manlar›na dokunun ama Çin müzi¤i yap›n.'  Ki-
fli dünyan›n müzi¤ine dokunur-
ken kendi müzi¤ini unutmuflsa
bu onun kendisi ile ilgili bir du-
rum, Solculukla ilgili olmuyor
bence.  Ben diyorum ki becerik-
sizli¤imdir beni burada tutan.
Belki Bach'›, Mozart’› çok iyi bil-
seydim onlar›n pefline giderdim.
Herkes kapasitesine göre tafl
kald›r›r ben iki gram tafl kald›r-
d›m gerisi beceriksizli¤imdir.
Geri döndüm beceriksizli¤imi
yapt›m. 90'l› y›llarda ben ‹stan-
bul'da ö¤renci iken Metin-Ke-
mal Kahraman'›n kald›rd›¤› tafl
daha a¤›rd›. Çünkü dinleyici, ya-
p›lan› anlamaya haz›r de¤ildi.
Onlar›n bafllad›¤› dönem daha
sanc›l›yd›. Düzgün Baba'y› söy-
lendikten sonra dinleyici birde
Türkçe parça dinlemek istiyor-

du; yani hem o müzi¤i yapmak hem de o mü-
zi¤e dinleyici bulmak kolay de¤ildi. Benim gi-
biler o jenerasyonun oluflturdu¤u de¤erler üze-
rinden yapt›lar müziklerini.

fiimdi bizim yapt›¤›m›z müzik, geçmifle gö-
re daha m› iyi daha m› kötü  bilmiyorum. Ora-
da bir iskelet vard›, biz onun üzerine inflam›z›
yapt›k. Dersim’in her köflesinde bizim yapt›¤›-
m›z müzik zaten vard›. Toplum kendi müzi¤i-
nin söylenmesine susam›flt›.  Belki de söyledi-
¤imiz flark›lar y›llar önce daha güzeldi, bunu
bilmiyoruz. Bizim müzi¤imizin kabul görmesi
insanlar›n kendi iç dünyalar› ile ilgilidir

Hüseyin Ayr›lmaz:
Ben bu kadar s›radan olmad›¤›n› düflünü-

yorum. Senin Maltepe’de verdi¤in konserde sa-
londaki insanlar hep gençti. Üniversiteli çocuk-
lard›. 600 kifli vard› salonda ve sen gitar›n teli-
ne vurdu¤unda 600 genç sana efllik ediyordu.
Bunu yakalamak kolay m›? Bunun bizim için
çok önemli bir kazan›m oldu¤unu düflünüyo-
rum. Baz› fleyler öyle kendili¤inden olmuyor.
Toplumda kendi kültürüne susam›fll›¤›n olma-
s›, bu müzi¤in zaten var olmas› falan tamam da
birilerinin bunun savunuculu¤unu yapmas› la-
z›m.  Müzi¤in toplumlar tarihinde öyle büyük
yeri var ki bunu sen benden çok daha iyi bili-
yorsun. Bir Frans›z yazardan okumufltum diyor
ki: 'Fransa, y›llar y›l› Korsikal›lar›n dilini yasak-
lad›; ama Frans›zlar›n unuttu¤u bir fley vard›,
Korsikal›lar müziklerini kendi dillerinden yap›-
yorlard›. Sen iflin içinde oldu¤un için s›radan
bulabilirsin ama sizin sunumunuzu Dersim hal-
k› kabul etti. Kabul etmeyebilirdi. Birçok kifli
geldi geçti dikkat et!  Onlar› neden bu derece
kabul etmedi?  Buradaki içtenlik baflka da on-
dan. Ben tabi ki fazla abartmaktan yana de¤i-
lim. Tabi ki mütevazilik iyi bir fleydir; ama mü-
tevazilik yaparken kendini fazla da es geçtir-
memek gerekir. Dersim gençli¤inin son zaman-
larda yapt›¤› çal›flmalar Dersimlilerin d›fl›nda da
kabul gördü. Doksanl› y›llarda  Dersim’e gitti-
¤imizde  sokaklarda yüksek sesle klamlar›m›z›
söylüyorduk. ‹nsanlar bunlar delirdiler herhal-
de diyordu. Bize diyorlard› ki: ‘Siz manyaks›-
n›z.’ Ama bizim korkumuz neydi biliyor musun
Ahmet, ‘Bu dilin unutulmas›yd›.’ Kulaklarda bu
sesin kalmas› için yap›yorduk bunu.

Ovac›k’a yolculuk yap›yoruz. 94 köy yak›l-
ma dönemi. Günde bir minübüs Ovac›k’a gidi-
yordu. 12 kiflilik minübüs, biz befl kifliyiz. Dör-
dümüzde tak›m elbise var, bende yok. Araba-
da bir yafll› kad›n var. Cemal durmadan Zazaca
kad›na bir fleyler soruyor, kad›n Türkçe cevap
veriyor. Sonra Cemal döndü kad›na dedi: 'Ne
ane ane ez tode  K›rmançki qesey kon tu ça
m›de t›rk›  qeseykena.' ( Ya anne anne ben se-
ninle K›rmançki konufluyorum sen niye benim-
le Türkçe konufluyorsun?) Kad›n dedi: 'O¤lum
sizin gibi efendilerle hiç K›rmançki konuflulur
mu?'

Bu toplum bu haldeydi. fiimdi Der-
sim’de cafesinden, bar›ndan  her tarafta sizin
müzi¤iniz çal›n›yor. Bu bir meflruiyet ilan›,
bir kabuldür.  

Dersim Kent Rehberi isimli kitap ve cd çal›flmas› vesilesi ile
2009 ilkbahar›ndan sonbahar›na Dersim'de ilçeleri ve köyle-
ri dolaflma flans›na kavufltum. Dersim köylerinin büyük bö-

lümünü insan› ile beraber y›k›lm›fl gördüm. Elbette bu sonucun bir çok ne-
deni var ancak y›llard›r süre gelen savafl, iki dünya savafl›nda y›k›lm›fl ül-
keler kadar belki daha büyük bir y›k›ma neden olmufl olmaya devam edi-
yor.

Onur Öymen'in TBMM'de Dersim jenosidini hat›rlatarak yapt›¤› ko-
nuflmadan sonra y›llard›r tart›flt›klar› halde Dersimliler oldukça haz›rl›ks›z
yakaland›lar siyaset arenas›na. Bu haz›rl›ks›zl›k bir çok gel giti de içinde
tafl›d›¤› halde baz› geliflmelerde oldu. Baflbakan Erdo¤an'›n bir grup Der-
simli ile bir araya gelirken Dersimli heyetin taleplerine olumlu yaklafl›mlar-
da bulundu¤unu biliyoruz. Heyette yer alanlar›n aktar›m›na göre Dersim
ad›n›n geri verilmesi talebini Baflbakan orta vadede olabilir bir talep ola-
rak görmüfl, üniversite için arazi tahsisine ise hemen olur vermifltir. Baraj-
lar sorunu için Celal Durna taraf›ndan yap›lan 45 dk'l›k sunumu ilgi ile din-
lemifl notlar alm›fl ve barajlar için bu derece bir tepkinin oldu¤unu bilme-
di¤ini ve yeniden inceletece¤ini söylemifltir. 38 dosyas›n›n aç›lmas›, sür-
günlerin ak›betinin bulunmas›, Seyit R›za ve beraberinde as›lan Dersim Bü-
yükleri'nin mezar yerlerinin tespiti gibi talepler en az›ndan nezaket ile din-
lenmifltir. Görüflme sonras› heyette bulunanlar taraf›ndan yap›lan aç›kla-
malara göre Baflbakan'›n tavr› olumlu izlenimler uyand›r›yordu. Ne var ki
Onur Öymen'in aç›klamalar›n› teyit ederek sahiplenen Deniz Baykal daha
sonra Ergenekon Operasyonuyla Silivri Cevaevinde tutulanlar için 'Malta
Sürgünleri' benzetmesi yapmas› üzerine, Baflbakan Erdo¤an 'Malta sürgün-
leri' aç›klamas› yapanlar›n dönüp Dersim'e bakmalar›n› önermifl ve elinde
belgelerin oldu¤unu çok ileri giderlerse Dersim sürgünlerinin belgesini
aç›klayaca¤›n› belirtmiflti. Bu aç›klamalar üzerine Dersimliler aras›nda tar-
t›flma yeniden canland› ve Baflbakan'›n Dersim sürgünlerinin belgelerini
flantaj olarak kullanmaktan vazgeçip bu belgeleri aç›klamas› gerekti¤i dil-
lendirildi. Ne var ki sesler c›l›z kald›. 

Baflbakan Erdo¤an Dersimli heyet ile görüflürken ikinci bir görüflme-
nin de olabilece¤ini ifade etmifl olmas› önemsenmelidir. Dersimliler ikinci
bir görüflmeyi gerçeklefltirmeli, taleplerini daha kararl› ifade etmelidir. Bafl-
bakan elinde bulunan belgeleri aç›klamaya zorlanmal›d›r. Ancak en önem-
lisi Dersimliler'in kendilerinin daha derinlikli ve sonuç al›c› çal›flmalar içe-
risinde olmalar›d›r. 

Dersim Jenosidi'nin, Dersim Katliam› ad›yla ülke gündemine oturma-
s› ile Dersimliler aras›nda daha iyi çal›flmalar yapmak için fikir al›fl veriflle-
ri ve toplant›lar gerçekleflti. Ahmet Cihan ve Sosyolog fiükrü Arslan'›n ça¤-
r›s› ile bir araya gelen Dersim entellektüelleri ve siyasetçilerinin oluflturdu-
¤u grup, neyi nas›l çal›flacaklar› üzerine yapt›klar› toplant›lardan sonra ba-
z› ürünlere imza atacak gibi gözüküyor. Bu grup Dersimli yönetici ve ifl
adamlar› oluflumunu da tetiklemifl oldu. fiu s›ralar ifl adamlar›n›n nas›l bir
örgütlenme tart›flmalar›da sürüyor. DEDEF, baraj karfl›t› mücadeleyi sürdü-
rürken 1 y›l› aflk›n bir zamand›r Dersim 38 için çal›flma yürütüyor. Avru-
pa'da FDG'in insiyatifi ile 38 sözlü tarih çal›flmas› ekibi Dersim arfliv ve dö-
kümantasyon merkezi oluflturma çal›flmalar›na bafllad›lar. Bir di¤er geliflme
ise Dersim çal›flmalar› yürüten araflt›rmac›lar›n ve üniversitelerde bulunan
akedemisyenlerin bir araya gelerek yapt›klar› toplant›da Dersim Araflt›rma-
lar› Merkezi'ni kurma karar› alm›fl olmalar›d›r. Önümüzdeki günlerde
DAM'›n yönelim ve çal›flma program›n› oluflturmas› bekleniyor. 

Uzun y›llar›n y›k›m› ile yorulmufl Dersim'in üzerinde oynanan oyun-
lar bitmiyor. Baraj projeleri, siyanür zehri ve bitmek bilmeyen askeri ope-
rasyonlar Dersim'in ekonomik sosyal y›k›m›n› h›zla derinlefltirmeye devam
ediyor. Bu y›k›mlar› tersine çevirmek, Dersim'de ekonomik ve sosyal kal-
k›nman›n halihaz›rda varolan çal›flmalar›n da üzerinden nas›l gelifltirilece-
¤i san›r›m sözünü etti¤im kurumlar›n oluflmas› ile daha da  netleflecek,
önemli mesafeler al›nacakt›r. 

Dersim 38'de yaflananlar›n yaratt›¤› travman›n etkileri neredeyse bü-
tün Dersimlilerde hala vard›r. Ancak 38 kadar 12 Eylül onun kadar da 94'ü
gördük. Hala süre giden çat›flmalar ekolojik, kültürel ve ekonomik tahrib-
ata kaynakl›k etmeye devam ediyor. 

Yaflananlar› önce anlamaya çal›flmal›y›z. Bunun için daha sa¤l›kl› bir
yaklafl›ma ihtiyac›m›z oldu¤u aç›kt›r. Travman›n etkilerinin iyi gözlenmesi
ve oluflan tahribat›n onar›m› için yo¤unlaflmak önceli¤imiz olmal›d›r. 

Desim'i rehber nedeni ile dolafl›rken, neredeyse insans›z kalm›fl köy-
lerde kalanlar›n yüzlerindeki hüzne ra¤men hala kendi dillerinde meselle-
rini anlat›p kendi dilleri ile gülmeyide ihmal etmediklerini gördüm. Toza
dumana bombaya ra¤men orada nergizler buzu delip, parçal›yor kar örtü-
sünü hala. Öyle san›yorum ki güçlenmeye bafllayan kurumlar›m›z ile dü-
nümüzden kalan izleri daha iyi anlayacak yar›n için güçlü üretimler ya-
pabilece¤iz. Üzerimizdeki kar örtüsünü elbet kald›raca¤›z.  

Dersim'de yaln›zca, y›k›lan evler, boflalt›lan köyler, yak›lan ormanlar,
önüne set çekilen sular, yaln›z b›rak›lm›fl diller, inançlar ile kendinden
uzaklaflm›fl, y›k›lm›fl insanlar yok elbette. Hayat›n di¤er yüzü hala s›cak ve
canl›d›r her fleye ra¤men.  O yüz bizi aflka ve mücadeleye ça¤›rmaktad›r...

O YÜZ B‹Z‹ AfiKA VE MÜCADELEYE 
ÇA⁄IRMAKTADIR...

Devrim TEK‹NO⁄LU / devrimtekinoglu@hotmail.com
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Muamma bir ›rmakt›r Bé-
atus; hiçbir ›rma¤a benze-
meyen… 

Gün yüzüne ç›kt›¤› yerde apans›z bir
çavlana dökülüyor. Çavlan, bir baflka
çavlana ekleniyor. Da¤a tutunmufl kaya-
lar, kayalarda kök bulmufl a¤açlar bent
tutam›yorlar Béatus’un ç›lg›n ak›fl›na...
Kayna¤›n› buldu¤u da¤›n yamac›ndan
afla¤›lara boflal›rken tutunaca¤› bir bük,
uzanaca¤› bir mecra, soluklanaca¤› bir
menderes, varaca¤› bir delta bulamadan,
birkaç yüz metre afla¤›da sislere gizlenen
Thun gölüne rehin düflüyor.   

Daha yukar›lara, granit kayal›klar›n
yükseldi¤i Niederhorn da¤›n›n yamac›na
t›rmanmam›z gerekiyor.  Irma¤›n kayna-
¤›,  da¤›n doru¤una dek yükselen devasa
kayal›klar›n dibinde yer al›yor. Orada, su-
yun gözesinde kendini aç›¤a vuran yeral-
t› ma¤aras›, önceki yüzy›llarda uzak di-
yarlardan gelen çilecilerin, müminlerin
hac yeri imifl. Yürüdü¤ünüz patikada,
vaktiyle Goethe ve Wagner’in de ayak
sürümüfl olduklar› kayd›n› not düflerek,
t›rmanmaya devam ediyoruz.  

T›rabzanl› ahflap köprüleri dolan›p,
zikzaklar çizerek t›rmand›¤›m›z yamaç,
yeflilin türlü tonlar›yla bezeli. Ama sade-
ce yeflil mi?  Tüm renkler olanca tonlar›y-
la yar›fl›yorlar gibi. A¤aç gövdeleri, tafl,
toprak ›fl›ldayan yosunlarla kapl›. Çetin
zeminde kök tutmufl a¤açlar, sarmafl›klar,
sazl›klar zerreciklerine da¤›lan ›rma¤›n ve
bu¤ulanan göl sular› ve mevsim ya¤mur-
lar›n›n nemiyle capcanl›. Uzayan mevsim
da¤a tafla büyüleyen tonlar sa¤lam›fl; dal-
larda ç›lg›n k›z›l, ›fl›ldayan portakal, soluk
sar›, yorgun yeflil, kavruk kahverengi ku-
sursuz, do¤al bir harmoni oluflturmufl.

Yükseldi¤imiz her ad›mda de¤ifliyor
manzara.  Büyüleyen detaylara ulaflma-
n›n keyfi içinde,  durup karfl› da¤lara ba-
k›yoruz.  Sis deryas›ndan bafl kald›rm›fl
karfl› da¤lar›n kar beyaz› ve dumanl› ma-
visi …   

Sis denizi, diplerde sakl› kalan Thun
Gölü ve bitifli¤indeki ‹nterlaken’› perde-
leyerek uzan›yor ötesinde da¤lar› bitiren
ufka.. 

A¤›r - aheste t›rmanmaya devam edi-
yoruz. Birkaç yüz metrelik patika uzad›k-
ça uzuyor önümüz s›ra. Zaten istedi¤imiz
de yolun hiç bitmemesi.  Nicedir toprak-
la temass›z yaflaman›n flaflk›nl›¤› içinde-
yiz. Dört bir yandan aktar›yor enerjisini
do¤a. Ümit ve iyimserlik yüklüyor.  Za-
man diye bir derdimiz, telafl›m›z, tasam›z
yok.  Bir yere yetiflmek zorunda de¤iliz…
acelemiz yok. Hiçbir yere de yolcu de¤i-

liz hani… yürüyor, geziniyor, ayak sürü-
yor aylakl›k ediyoruz. Ve sanki do¤a,
dingin düzenine uygun, usul ad›mlar at-
mam›z›, arada durup dinlenmemizi, dü-
flen yapraklar› izlememizi, dünya, dünya
olal› beri kurulu bekleyen ve dünya dur-
dukça da bekleyece¤e benzeyen da¤lar›,
kayalar› seyretmemizi, ama sadece sey-
retmemizi telkin ediyor sessizli¤in diliyle!
K›z›lderililerin ö¤üdüne kulak verece¤i-
miz yer olmal› buras›: Aceleye gelmifl ge-
çen ömrümüzün durup, gerilerde kalan
gölgesini bekleyece¤i yer! Sözün buras›n-
da, bir Hitit tabletinden çözümlenmifl flu
sat›rlar akl›m›za:  

“Tanr›m beni yavafllat, 
Akl›m› sakinlefltirerek kalbimi din-

lendir.. 
Zaman›n sonsuzlu¤unu gösteren bu

telafll› h›z›m› dengele... ”
Anlafl›lan o ki, kadim ça¤larda da za-

manede yaflad›¤›m›za benzer bir telafl ve
kofluflturma var imifl. ‹lk site devleti ku-
ruldu¤unda bu yana insan do¤as›ndan
uzaklaflarak geliyor bugünün büyük kent
labirentleri aras›ndaki s›k›flmaya. 

Durmadan, hiç durmadan akan Bé-
atus, milyonlarca y›ld›r tafl›ran damla ola-
m›yor birikti¤i da¤ gölüne. Dünya kuru-
lal› beri da¤ ayn› da¤, göl ayn› göl, ›rmak
ayn› ›rmak; da¤ afl›nsa, göl s›n›rlar›n› öte-
ye beriye çekse, ›rmak kabar›p taflsa, in-
celip durulsa da... esamisi okunmaz in-
sanlar›n k›sac›k ömürleridir gelip geçen,
belirip kaybolan bu incecik patikalardan.  

2000 y›l› May›s ortalar›nda, Saint –
Béat ma¤aras›n› baflka arkadafl grubuyla
ziyaret etmifl,  suyun gözesi üzerine ku-
rulu ortaça¤ tarz› bir yap›n›n pencereleri-
ni çerçeve alan  iki foto¤raf›, o tarihlerde
ç›kan albüm kapa¤›m›zda, Songül Özçe-
lik’in tasar›m› olarak de¤erlendirmifltik.
Y›llar sonra bu kez sonbaharda ayn› yer-
leri foto¤rafl›yor ve izlenimlerimize dair
yeni notlar düflüyoruz.  Okumakta oldu-
¤unuz bu yaz›, iflaret edilen iki ayr› tari-
hin izlenimlerini bir arada tafl›yor. Hangi
sat›rlar, hangi tarihlerde yaz›ld›, yazar›n›n
bile ço¤unca fark edebildi¤i bir durum
de¤il art›k. Zaman, yar›m yamalak kalm›fl
güncenizi kendince dolduruyor iflte. O
arada neyi eleyip, neyi sakl›  tutaca¤›na
karar veren de siz de¤il zaman yine. 

Bu kez, bizden baflka tek bir ziyaret-
çi yok. Da¤, orman ve göl suskun. Ne bir
kufl ötüyor, ne bir ç›t›rt›… Dolu dizgin
boflalan ›rma¤›n u¤ultusu da de¤il, yaban
hayata dair sesleri duyulmaz k›lan…    

Do¤an›n kendi kendine kurdu¤u dü-
zeni bozmadan, verilmifl emek ve çaba-
n›n izleri göze çarp›yor her yerde. Ancak

do¤as›n› ayr›cal›¤› sayan bu ülkede, çev-
reyi gözeten bir özenden söz edilse de,
da¤lar silsilesi ve ormanlar›n kaplad›¤›
kent d›fl› arazilerinde yaban hayattan söz
edilemiyor ne yaz›k ki art›k buralarda. ‹s-
viçre Alplerinin ay›s›, domuzu, çakal›,
çayla¤›  sizlere ömür!   Buralarda yaban›n
son kurduna on y›llar önce rastlanm›fl. 

Sak›n›ms›z ilerledi¤imiz flose t›rab-
zanlar, merdivenler, ahflap köprüler ve
yer yer asfaltla bezenmifl.  Teleferikler,
rayl› asansörler, çekme halatlar› ve elekt-
rik direklerinin uzand›¤› zirvelere kurul-
mufl konaklama tesisleri, yamaçlar› dola-
nan otoyollar, seyirlik manzaralara aç›lan
park yerleri, taraçalar, da¤lar›n bir yüzün-
den öte yüzüne ç›kan ›fl›kl› tüneller, de-
miryollar› ve nükleer sald›r›lardan  etki-
lenmeyece¤i söylenen da¤lar›n alt›na
oyulmufl s›¤›naklarla el de¤memifl bir ka-
r›fl alan b›rak›lmam›fla benziyor bu ülke-
de.  

***
Da¤› da¤a kavuflturan bir gökkufla¤›-

n› çerçeve al›p, dumanl› uzakl›klar› seyre
dal›yoruz. Birbirinin gölgeleri gibi artarda
düflen s›ra da¤lar, karl› zirveler ve az yu-
kar›m›zdaki kayal›klarda dinelen ceylan
sürüleri tamaml›yor manzaray›. Gördü¤ü-
müz ceylanlar de¤il, onlar›n hayalidir oy-
sa ki o balk›r kayal›klarda olmas› gerekti-
¤ini düflledi¤im.

Çocuklu¤umun serpildi¤i Dersim
co¤rafyas›na benzerli¤inden hareketle,
bunu düflünüyorum belki de. Orada ol-
mas› gerektiklerini düflledi¤im, gerçek
varl›klara dönüflüyor nihayetinde de.
Gerçek diye gördü¤üm de belki hala de-
vam eden düflün kendisi… Bilemiyo-
rum… Karfl› kayal›klarda ceylanlar›n bit-
ti¤ini görüyorum flimdi sahiden de. Düfl-
ten gerçe¤e akan ceylanlar›n sekip geç-
tikleri kayal›klardan yukar›da, Mont
Blanc’› yön alan kar rengi bir kartal süzü-
lüyor. 

Herkesin bir beyaz da¤› vard›r: Bi-
zimki Koê Spi’ydi. Rengini da¤dan alan
beyaz kartallar›m›z vard› bizim de. Etek-
lerinde emlik kuzular› yayd›¤›m›z biz s›-
¤›rtmaç çocuklar›, “sisalek”  dedi¤imiz
beyaz kartallar karfl›lard›. Kurdu, kuflu,
sürüngenleri de beyaz olurdu bizim Be-
yaz Da¤’›n. Mont Blanc’›n kartal› da be-
yaz…

“‹nsan yaflad›¤› yere benzer
O yerin suyuna, havas›na”
Pepux kuflunun ça¤›rd›¤› yazg›s›na

bir de…

***
Irma¤›n gözesine kurulmufl konakla-

ma evinin çarda¤›nda yorgunluk kahve-
lerimizi yudumlarken, yerin derinli¤inden
gelen u¤ultusunu dinliyoruz sular›n. Bé-
atus’un kayna¤›n› buldu¤u ma¤aran›n gi-
riflinde, bir zamanlar buray› ini edinen es-
rarengiz bir ejderin maketi duruyor kaya
gedi¤ine as›l›.  Irma¤›n u¤ultusuna kulak
kabart›ld›¤›nda, ma¤aran›n derinli¤inde
bir yerlerde ejderin hâlâ nefes al›p verdi-
¤i duyumsanabilir. 1900 y›llar›n bafl›na
de¤in, ›rma¤›n kayna¤›n› buldu¤u bu ye-
ralt› ma¤aras›n›n yaflayan efsanesiymifl ej-
derha. Roma dolaylar›ndan haç ziyaretine

gelip ma¤aray› mekan tutan Aziz Bé-
atus’un, ejderin hakk›ndan geldi¤i söyle-
niyor. 

Rivayet odur ki, Béatus’un feryatlar›-
na çevre köylerden ayaklanm›fl ahalinin
de yard›m›yla ejder ininden d›flar›ya ç›ka-
r›lm›fl… hayhuylar içinde kayalardan te-
petakla yuvarlanm›fl, ›rma¤›n göle boflal-
d›¤› son çavlandan afla¤› gümbürtüyle su-
ya devrilmifl. Gümbürtüsüne göl çalka-
lanm›fl, çepeçevre k›y›lara vuran dalgalar-
la yerler sars›lm›fl. Ejder debelene debele-
ne gölün dibini boylam›fl ve bir daha da
o dipsiz derinlikten bafl kald›rmam›fl…

Efsane ejderhan›n ini belledi¤i ma¤a-
ra, eski ça¤larda ilkel insan›n da mekan›
olmufl. ‹lk ça¤ insan›ndan kalma buluntu-
larla düzenlenmifl tarih öncesi bölme,
ma¤aran›n bir baflka özelli¤i olarak göze
çarp›yor. Sözünü etti¤imiz mekân›n he-
men yan› bafl›nda, Aziz Béatus’tan arta
kalm›fl mütevaz› araç - gereçlerin sergi-
lendi¤i çilehanesi yer al›yor. Ömrünün
sonuna de¤in çekildi¤i bu inzivada yafla-
m›fl Béatus ma¤ara de¤il sadece, bu ma-
¤aradan gün yüzüne ç›kan ›rma¤a da ad›-
n› vermifl.   

Béatus’un yeralt› maceras›n› izleme-
ye koyuldu¤umuzda, sular›n milyonlarca
y›lda oydu¤u, türlü biçimler verdi¤i, gi-
zemli yans›malar›n, ›fl›lt›lar›n karanl›klarla
dans etti¤i bir manzarayla karfl›lafl›yoruz.
Ebruli sark›tlar›, par›lt›l› kristalleri, rengâ-
renk mineralleriyle renkli bir tuvalin için-
de ilerliyoruz. Ifl›¤›n suya düflen aksi du-
varlarda dalga dalga hareketli huzmeler
yay›yor. 

Ayd›nlatman›n ulaflamad›¤› kuytu-
luklarda görünmez olan› merak ediyoruz.
‹lerledikçe gizemini ço¤alt›yor Béatus;
kalbini, kayna¤›n›, kaynad›¤› as›l yeri
göstermiyor bir türlü. S›n›rlar›n› ele ver-
mez derin karanl›klara çekiliyor önümüz
s›ra. Git gide daralan geçitleri, çatallanan
yollar›, galerileri, göletleri, ç›kmazlar›yla
ötesi keflfedilmeyi bekliyor. Irmak, yeral-
t›ndan bir kilometre boyunca izlenmesine
olanak veriyor. Toplamda ma¤aran›n 12
kilometrelik bir uzunlu¤un plan› ç›kar›l-
m›fl. Ötesine ilerlemeye izin yok. 

Yeralt›ndaki ilerleyiflimizde bize reh-
berlik eden görevli, geçti¤imiz irili ufakl›
göletlerden birine iflaret ederek, dünya-
n›n en büyük elmas›n›n burada bulundu-
¤unu ve elmas›n buradan Hindistan sa-
raylar›na, oradan da British Museum’e ta-
fl›nd›¤›n›, ‹ngiliz açgözlülü¤üne sitemle
anlat›yor; ülkesinin bankalar›nda sigorta
alt›na al›nm›fl dünyan›n kara para ve el-
maslardan habersiz görünerek! 

Dünyan›n bilinen en uzun ma¤arala-
r›ndan birini izleyerek gün yüzüne ç›kan
Béatus’un sakl›s›nda, dünyan›n en büyük
elmas›n›n da bulunmufl olmas›na flaflm›-
yoruz. Irma¤›n kayna¤›n› buldu¤u granit
yüklü da¤›n zirvelerinde hem var, hem
yok  efsane kentten söz ediliyor bir de!
En tepede, kayal›k zemine oturan plato-
da, gece ›fl›klar› y›ld›zlara kar›flan esra-
rengiz kente ne giden, ne dönebilen var
henüz. Ama orada gitsek de gitmesek de
varl›¤›ndan söz edilen bir kent…

Ve belki de, yak›nlaflt›kça uzaklaflan
o düflsel u¤raklar›n tutkusudur, koca k›-
tada beni böyle lâmekân gezdiren...    

BÉATUS IRMA⁄I
Emirali  YA⁄AN / emiraliyagan@hotmail.com

Herkesin bir beyaz da¤› vard›r: Bizimki Koê Spi’ydi. Rengini da¤-
dan alan beyaz kartallar›m›z vard› bizim de. Eteklerinde emlik
kuzular› yayd›¤›m›z biz s›¤›rtmaç çocuklar›, “sisalek”  dedi¤imiz
beyaz kartallar karfl›lard›. Kurdu, kuflu, sürüngenleri de beyaz
olurdu bizim Beyaz Da¤’›n. Mont Blanc’›n kartal› da beyaz…
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Çok uzun bir su ak›p geldi bir kaya-
n›n oyu¤unda patlad›. O BEND‹M. Çok
uzun bir günefl do¤du; nice y›llar bu kö-
tü dünyay› ›s›tt›. Sonra bir gün da¤lar›n
gözbebe¤i dedikleri bir yerde fecir vakti
güm diye patlad›. O oydu. Çok maraba
bir yi¤it vard›. Türkçe'de ad› yoktu. Ma
c›re "kor" vat›ne. O hâlâ hayatta. Duy-
dum ki; y›llardan ve yollardan arta kalan
flark›m›z› bir tek o m›r›ldan›p durmakta
hâlâ!

Dinleyin. Biz üç yayla çocu¤u ak-
rand›k. Da¤lar u¤ulday›p duruyorken
daha bu topraklarda; piltan kokusu han-
çer gibi girip ç›k›yorken yüre¤imize güle
ve k›lama mab› xerdi deyip gelmifliz
dünyaya.

Bu topraklar dedi¤im; akarsular›n
mermi çekirdi¤i gibi flak›rdad›¤›, insan›n
kükremesinden da¤lar›n yar›ld›¤›, biri
ölürken di¤erinin, onun yerine yeniden
peydahland›¤› tarih kadar eski bir yurt.
Mad› c›re herde k›rmanciye vane.

Rivayet odur ki; ben "bir ah›r›n için-
de gezdirilmifl gül kokusu" gibi açm›fl›m
gözlerimi dünyaya.  O, sessiz sedas›z dü-
flüvermifl "Gulka ma" dedi¤imiz annesi-
nin dizlerinin dibine. Koro ise; Hazreti
Ali'nin aslan› gibi kükreyerek f›rlay›p
düflmüfl hayat›n kollar›na.

Biz do¤arken tafllar neflidesiz de¤il-
mifl henüz bu topraklarda. Yukarda Al-
lah'›n evinde Anafatma'n›n hürmetli yü-
zü varm›fl. Dört nala gelip Xozat'›n kalbi-
ne uçan atl›lar›n koynunda neredeyse
gökteki y›ld›z kadar çok hayat varm›fl.

An›ms›yorum. Dün gibi hat›r›mda
çünkü herfley. Her fley napnazl› bir fo-
to¤raf gibi akl›m›n bir ucunda devinip
durmakta hâlâ.

Ben, eski zaman eflkiyalar›ndan bir
vakanüvisin ele avuca s›¤maz torunuy-
dum. O, ad› "Gül" olan bir anneden ha-
t›rayd›. Koro ise; Sfenks'e benzeyen bir
adam›n o¤luydu. 

Biz üçümüz öyle bir tarihe do¤mufl-
tuk ki; eyvah eyvah. T›pk› flairin demesi
gibi "art›k o kadar olur!" Daha ilk gün-
den bafllamak üzere; büyüklerimizden
kanl› koyakl› hikayeler dinleye dinleye
neredeyse herfleyi sorgulamaya, yurdu
uçurum olan ne kadar börtü böcek, çi-
çek varsa kimin kopar›p, kimin ezdi¤ini
hatta yok etti¤ini ö¤renmeye bafllam›flt›k
bile.

Dedem sabah güneflini öpüp, saka-
l›na tara¤› vurduktan sonra bafllard› an-
latmaya. Öyle zamanlarda çarda¤›n bir
ucunda ben; bir ucunda sonralar› deni-
zin ça¤r›s›na uyup kendini sulara atan
a¤abeyim olurdu. Konufltukça aç›l›rd›
hançeresi dedemin. Gamd› kasvetti der-
di o y›llar b›ko. Herkesin içinde yaral› bir
Zaza Kuflu ötüyordu sanki ama garba

düflenlerin çI¤›l›¤›n› hiç kimseler duy-
muyordu. Firar etmekten gayr› seçene-
¤im yoktu. Ta Manisa Salihli'den Erzin-
can Kemah'a var›p oradan tabana kuvvet
vurdum kendimi da¤lara. M›z u duman
içindeki Kemah bo¤az›n› geçip Çeda¤'a
vard›¤›mda o¤luma ve k›z›ma kavuflmufl-
tum. Dünyalar benimdi art›k. Topra¤a
yüz sürüp kuyudan zemzem içer gibi
gömdüm a¤m›z› kutsal çaya. Gömdüm
ç›kard›m gömdüm ç›kard›m. Sonra otu-
rup histeri nöbetine tutulmufl gibi hün-
gür hüngür a¤lad›m. Hakk›mda ihzar
müzekkereleri çoktan ç›km›flt›. Ordu
yerde ve gökte beni ar›yordu. Aradan üç
dört gün geçmeden bir ihbar sonucu
X›sgord›m'da enselediler beni. Derdest
edip garb›n sisli ufkuna f›rlatt›lar yeni-
den.

Benim do¤du¤um ev bir doru¤un
ete¤inde bir yar›n bafl›ndayd›. Gelenin
geçenin, yorgunun arg›n›n, vars›l›n yok-
sulun tebdili mekan eylerken mola verip
u¤rad¤›, birfley yiyip birfleyler içti¤i; eski
bir K›rmanç kona¤›yd›. Önünden "Ouka
Gol›" dedi¤miz "h›yar çatlatan" cinsten
buz gibi bir su ak›yordu.

Onun evi, Veroc'a s›rt›n› dayam›fl
ovada aflka yatanlara, da¤da silah çatan-
lara bak›yordu. "Koro"nunkisiyse; bir çu-
kurun içindeydi. Oradan sadece kara bu-
lutlu gökyüzü, uzak ayd›nl›k ve ya¤mur-
lu yeryüzü görünürdü.

Anlat›lanlara bak›l›rsa; yedi kardefl
hayat›n, tabiat›n ve binbir çeflit afetin
çemberinden geçip gelerek bu devasa
köyü kurarlar. Sonra anlaflamamazl›k vs.
derken, çil yavurusu gibi da¤›l›rlar.

Bu y›llar y›llar önce üstünde nere-
deyse tafl üstüne tafl b›rak›lmayan top-
rakta benim; yan›k bir sesim, duvarda
as›l› saz›m ve sonsuz okuma aflk›m var-
d›. O'nun; gün boyu çal›flma aflk›, en
yüksek rak›ml› tepeye ç›kma aflk›, ora-
dan uzaklara bak›p uzaklar› fethetme afl-
k›, "Koro"nunsa; grotesk ama heybetli
bir hali vard›. ‹çimizde fiziki anlamda en
güçlü oland›. Sevgili önde gidenimizdi

yani.
Biz ömrümüzü bir güle arma¤an et-

meden çok önce; eskilerin "nu herdu as-
mene ma" dedikleri bu iklimde sevmedi-
¤imiz k›z, okflay›p koklamad›¤›m›z çi-
çek, yüz sürüp öpmedi¤imiz sunak b›-
rakmad›k. Öyle ki; yaylada ota¤, çay›rda
çimen, çeflmede p›nar olduk. Ne zaman-
ki gün dönüp yeryüzü tiranlar›na ok atar
yafla geldi¤imizde; iflte o vakti, birbiri-
mizden habersiz at›l›vermifliz birden bu
bafl› karanl›k sonu karanl›k hayat›n en-
gin denizine. Son niflangah› öpmüfl mü-
hürleyip adlar›m›z› bir tafl›n alt›na koy-
mufl, bu topraklarda akan sulara ve ard›-
m›z s›ra a¤layan herkese veda edip git-
mifliz. Gidifl o gidifl! "Kimse kimsenin ol-
mas›n" diye diye; bir ömrü y›llara ve yol-
lara yaya yaya, ço¤alt›p azalt›p rüzgarla-
rasavura savura yürümüflüz.

Ben "bir gülün tam ortas›nda" durup
durup a¤lam›fl›m. O, zamanla da¤lar›n
gizemli flakaklar›na çekilmifl. "Koro" ise,
flehrin cang›l›nda bir ›sl›k tutturmufl bir
daha da b›rakmam›fl.

fiimdi bunca haydan bunca huydan
bunca gaileden sonra kala kala bir tek
ben kalm›fl›m me¤er bu alaca köyün
metruk yüzünde. Ne diyordu; yafll› kör
bilge ozan; "Her günün bir der t oldu¤u-
nu insan bu yafla gelince anlarm›fl." Bu
yüzden tutkulu, tak›nt›l›, melankolik bir
sevdakar olarak kavgan›n bütün sembol-
lerini toplay›p ana rahmine döndüm iflte.
Art›k ricattan sonra esecek her rüzgar›n
sahibi benim. Gün benim gündüz benim
gece benim. fiafak dahil! Nas›l olsa ›fl›k
buradan, kalbimin en mahfuz yerinden
bir hüzün olarak söne yana söne yana
yükselecek  yeniden. Bir zaman türkü
söyleyen otlar›n aras›na uzan›p kadim
metinlerde aflk›n yüzü olan bu duru gö-
¤e bakaca¤›m s›rf. Sonra günler sonra
ayaklan›p; gözyafl›m›, çocuklu¤umu,
kahkaham› ve kavgam› soraca¤›m. Ak-
ranlar›m az biraz beklesin. ‹çimde sessiz
bir ac› gibi kalakals›n onlar. Önce her ta-
fl›n alt›nda, her suyun bafl›nda, her can-

l›n›n yüzünde kendi asl›m› arayaca¤›m.
Geçmifl zaman tanr›s›na dua edip tek tek
yüz sürece¤im hat›ralar›m›n vahfli güzel-
li¤ine. Koro'yla hangi uzun havan›n "es"
yerinde bir mermi gibi patlad›¤›m›;
O'nunla dipsiz gölün k›y›s›nda, gecenin
koynunda, y›ld›z sa¤ana¤›n›n alt›nda na-
s›l da iri iri sözler etti¤imi, birleflip üçü-
müzün yayla yoluna ç›karken alaca bir
tavflan›n pefline nas›l düfltü¤ümüzü bir
bir an›msayaca¤›m.

Ne demiflti Türkün granitten duvar
gibi duran flairi; "Ne s›cak vücutlar gitti
topra¤› ›s›tmak için."

‹flte ben y›llardan ve yollardan son-
ra hayat›n karanl›k yüre¤ine öfkeli bir
yumruk at›p bir kez daha büyük zamana
akan sular gibi kendi mecrama çekiliyo-
rum ve onun öyküsünü orman›n u¤ultu-
sunun içinde tesadüfen ötüp duran yara-
l› bir kuflun s›zlan›fl›ndan ö¤reniyorum.
Bir de¤il; sanki otuz kufl hep bir a¤›zdan
konufluyormufl gibi anlat›p duracak ba-
na; Yasl› yasl›!

Tam yirmi y›ld›r bu kara toprakta
her tafl›n alt›nda, her çal› dibinde, her
a¤aç kovu¤unda, her ma¤arada onu ara-
d›lar, bulamad›lar. Bazan bir a¤ac›n göv-
desine sar›ld›; a¤aç olup bekledi. Bazen
ak›nt›da geceledi. Kimi zaman kar›n,
ya¤murun, ç›¤›n h›flm›na u¤rad›. Gün
geldi tilki bokunun bile dondu¤u ayaz
gecelerde koynuna durmadan y›ld›z dol-
durdu. Gün oldu devasa bir kuflatmada
üzerindeki herfleyi ç›kar›p hedefe ast›
dara çekilen P‹r gibi s›rrolup gitti. Ama
kurt uyudu, kufl uyudu, su uyudu o asla
uyumad›.

En son "memnu m›nt›ka" dedikleri
B›lges'te tüfek çat›p o büyük ›ss›zl›¤›
bekleyip dururken gördüm onu. Az ileri-
sinde sanki pusuya yatm›fl di¤erleri var-
d›. Su bafl› vard›, ihanetin en irisi  vard›
bir de onun ta kendisi! Uzaktan ba¤›r-
mak istedim: "‹nsans›z kurtulufl kurtulufl
mudur?" diye. Sonra nedense hemen
vazgeçtim. Aradan çok geçmeden zeval
saati onu bir da¤›n en k›raç yerinde ya-
kalay›verdi zaten. Oysa herkesin sol me-
mesinin alt›nda upuzun bir öykü gizliydi
daha. Me¤er uluyup duruyormufl o tan
vakti "aya karfl› kirli çakallar". Bir iki üç
derken büyük suyun ak›fl› birden durdu.

"Odur budur konar göçer a¤lar›m
bu virane toprakta ben" deyip kanatla-
n›p uçup gitti kufl. Kalakald›m ortal›k
yerde, gök bofllu¤unun alt›nda, bir bafl›-
ma elim kolum ba¤l› yaral› ve dertli. San-
ki ben de¤il de; biri konufluyormufl gibi
tek cümle ancak edebildim: Ey ›fl›¤› al-
n›nda ilk hisseden lanetli bilici söyle
flimdi "Zambaklar en ›ss›z yerlerde açar"
m› hâlâ?

METRUK ZAMANA ÜÇ A⁄IT
Haydar O⁄UR

Biz do¤arken tafllar neflidesiz de¤ilmifl henüz
bu topraklarda. Yukarda Allah'›n evinde Anafat-
ma'n›n hürmetli yüzü varm›fl. Dört nala gelip Xo-
zat'›n kalbine uçan atl›lar›n koynunda neredeyse
gökteki y›ld›z kadar çok hayat varm›fl.

Dersim Ovac›k'ta 12 eylül
öncesinde oldukça hare-
ketli olan 'devrimci genç-

ler' her gece duvarlarda slogan yazma
yar›fl› yaparlarm›fl. Öyleki art›k duvarlar-
da boflluk bulamad›klar›ndan di¤er
gruplar›n yaz›lar›n› ve sloganlar›n› siler
ya da onlar›nkinin  üzerine yazarlarm›fl.
‹lçenin sakinlerinden olan Mustafa K›l›ç
ise gece geç saatlere kadar uyumaz, evi-
nin balkonundan d›flar›y› izlermifl. Bir
gece yine 'gençler' di¤er grubun yaz›la-
r›n›n üstüne kendi yaz›lamalar›n› yap-
maya çal›fl›rken Mustafa K›l›ç balkondan
seslenir: Evlad›m, Allah’a konufluyorum.
Benim s›rt›m bofl gelin benim s›rt›ma ya-
z›n. Ben gün boyu geziyorum.' dermifl.

Ovac›k'ta Yakup’un Yeri olarak bili-

nen küçük bir tekel bayinin iflletmecisi,
dükkan›n›n boyas›n› de¤ifltirmek istedi-
¤inde bu hat›ra o dönemi yaflayanlarda
yeniden canland›. Boya ve s›va biraz ka-
z›ld›¤›nda ortaya iç içe geçmifl sloganlar
ve resimler ç›kt›. Esnaf duvar önünde
toplan›p hem geçmifli konufltu hem ya-
flanan tatl› hikayeleri anlatt› hem de hü-
zünlendi. Fakat bir fleye karar verilme-
liydi: ‘Duvar böylece iç içe geçmifl slo-
ganlar ve Denizlerin resmi ile bu flekil-
de b›rak›lmal› m›yd› yoksa boyanmal›-
m›yd›?’ Çözüm bir süre sonra bulundu.
Denizlerin resmi bir çerçeve gibi b›rak›l-
d› geri kalan k›s›m ise boyand›, kapat›l-
d›. Geriye Allah’a konuflan Mustafa K›-
l›ç'›n gülümseten cümlesi ile duvarlara
b›rak›lm›fl hat›ralar kald›.

“EVLADIM, ALLAH’A KONUfiUYORUM!”
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7- 8 yafllar›ndayd›m. Babamla bir-
likte ilk defa Elaz›¤’a gidiyor-

dum. Dönmez’in otobüsü vard› o zaman-
lar. Bir de fiaflar’›n arabas› vard›. Bu oto-
büsler Ovac›kl›lar için öteki dünyaya aç›-
lan kap›lard›. Ad› tüm Ovac›k’ta bilinen
bu insanlar, rak›l› akflamlara ve Elaz›¤
pavyonlar›na banknot yetifltirmek için di-
reksiyon sallayan insanlard›. Bizim orta
yafll› Ovac›k esnaf›n›n Elaz›¤ ziyaretleri
genellikle akflamlar› bir pavyon turuyla
son bulurdu. Otobüs floförleri ise hemen
hemen her akflam bu mekanlar›n konu¤u
olurlard›.  

Otobüs sabah yedide Ovac›k’tan yo-
la ç›kar ancak akflam alt›da Elaz›¤’a var›r-
d›. Henüz Keban Baraj› Elaz›¤’la Der-
sim’in aras›n› suyla doldurmam›flt›. Gül-
mez Tepesi’nden afla¤›ya k›vr›ld›¤›m›zda
akflam olmufltu. fiehrin ›fl›klar›n› görür
görmez büyülenmifltim. Bu kadar ›fl›¤› hiç
bir arada görmemifltim. Gündüz, flehir
merkezinde teyze çocuklar›mla dolaflt›-
¤›mda hayat›m›n birçok ilkini yafl›yor-
dum. ‹lk kez gitti¤im kentin, en çok sine-
malar›n›, dondurmas›n› ve gazozunu, bir
de Tommiks-Teksas’›n› sevmifltim. O y›l-
larda flehirler bütün köy çocuklar›n› böy-
le büyüler, içine çekerdi. Elaz›¤’›n orta
yerinde, Emniyet Kahvesi ile Kapal› Çarfl›
aras›nda Tommiks-Teksas kitaplar› satan
çocuklar vard›. Bize verilen üç befl kurufl-
la bu kitaplar› kiralar, okurduk. K›z›lderi-
lilerin garip ünlemlerle beyazlara sald›r-
mas›na anlam veremezdik. Birçok çocuk
bu kitaplar arac›l›¤›yla K›z›lderilileri tan›-

m›flt›r. Ben de Amerikal›lar›n gözüyle K›-
z›lderilileri tan›d›m ama bu çizgi romanla-
r›n hayal gücümdeki etkisini de inkar
edemem. 

Bizim Dersim göçmenleri, genellikle
hamall›k iflleri yaparlard›. Kad›nlar da ge-
leneksel Dersim giysilerinin üstüne kara
çarflaf örtüp, “T›rki Eleyiji” diye adland›r-
d›klar› zenginlerin evlerine gündelik hiz-
metçili¤e giderlerdi. Kara çarflaf› da ilk
defa Elaz›¤ kad›nlar›nda görmüfltüm. 

Elaz›¤’daki Dersimlilerin geçmifli
1920’lere kadar uzan›yordu. Bir zamanlar
Dersim’in korkusundan geceleri uyuya-
mayan Elaz›¤ eflraf› flimdi “eflk›yalar›n”
uslanm›fl torunlar›n› evlerinde gündelikçi
olarak çal›flt›r›yordu. Hasan Hayri’nin me-
bus oldu¤u y›llarda Elaz›¤’a yerleflenler
hariç di¤erleri ayak ifllerinde çal›fl›yordu. 

Sonra, siyasi ayr›flmalar, örgütsel ça-
t›flmalar Elaz›¤’› çok etkiledi. Bizimkiler
solcu oldu. Di¤erleri ülkücü oldu. Birbiri-
mize kurflun atarak yaflland›k. Elaz›¤’›n
kültürel dokusu ayakalt›nda ezildi. Sonra-
dan fark ettim ki Elaz›¤’›n çok eski ve
kendine özgü müzi¤i, el zanaatlar›, esnaf

ahlak› varm›fl. Elaz›¤’›n yaflam gelene¤i
bizim ve sa¤c› militanlar›n çarp›flmas› al-
t›nda ezilmifl, solmufl. fiimdilerde oldu¤u
gibi, ›rkç›-gerici örgütlenmeye meze ol-
mufltu. Elaz›¤’da  Kerkük, Urfa, hatt›ndan
uzan›p gelen bir müzik ve cemiyet adab›
oldu¤unu sonradan ö¤rendim. 

Benim Elaz›¤l› sa¤c›larla iliflkim Ela-
z›¤ kökenli bir dershanede çal›flana ka-
dar, “sataflma” ve “kavga” nitelikliydi.
Hatta orada çal›flt›¤›m iki y›l içinde, Ça-
pakçuri Hazretleri ad›na, onun anma et-
kinliklerinin afiflleri üzerine afifl yap›flt›r-
d›k diye Raif Çiçek taraf›ndan silah yoluy-
la tehdit edildim. Çapakçuri’nin tefekkür
içinde bir fakir oldu¤unu, afiflli kutlamal›
gürültülere gelemeyece¤ini de sonradan
ö¤rendim. Ama insanlar, u¤runa silah çe-
kecekleri bir kutsal neden buluyor iflte.
Etkinli¤inin afifli için bir insana silah çe-
kilmesini en son Çapakçuri Hazretleri is-
terdi herhalde. Ve üstelik Palulu Kara
Cemflit bizim ‘dezam›z’d›. Bunu Bitlisli ‹d-
ris’e kendisi söylemiflti. 

Sonradan 8 y›l Elaz›¤’da yaflad›m. O
y›llarda, esnafta gördü¤üm ticaret adab›,

müzikteki oturmufl makam, siyasi vaazlar-
la üstü örtülmüfl gizli bir kültür gördüm.
Kilise ve manast›r y›k›nt›lar› aras›ndan ac›
bir tarih görünüyordu. Ermeni katliam›n›n
ç›¤l›klar›ndan arta kalan bir özgün flive
Elaz›¤l›lar›n dilinde uzun hava olup adeta
lir havas›yla ac›lar›n üstünü örtüyordu. 

“Biz neden baflkalar›n› sevemiyoruz”
der fiükrü Erbafl. “Gümüflün ustalar›n› bi-
tirdik / ahflap konaklar›n, oymal› dolapla-
r›n / üzümün, cam›n, kesme tafl›n ustala-
r›n›… Bitirdik bir bir hünerleriyle bo¤a-
rak…” 

fiimdi bütün Anadolu flehirlerini bir-
birine benzettik. Bütün kasabalar› derme
çatma beton kulübelerle donatt›k. Elaz›¤
da kültürel dokusu olmayan bir bozk›r
kasabas› gibi durur orada. Kendine ait ne
bir renk ne geçmiflten gelen bir iz! Xol-
fenk’te bir manast›r var, define aray›c›lar›-
n›n insaf›ndan geriye kalan birkaç tafl ve
birkaç kerpiç, d›flk›lama ihtiyac›n› gideren
devflirme Dersimli göçmenler taraf›ndan
tuvalet ka¤›d› niyetine kullan›l›yor. Ma-
nast›r›n hemen yan› bafl›nda Nuri Dersi-
mi’nin yapt›rd›¤› bir çeflme var, bu çeflme-
den akan sular d›fl›nda her fley k›r›k dö-
kük. Xerp›t’›n inatla ayakta durmaya çal›-
flan bir iki harabesi olmasa Elaz›¤’› Elaz›¤
yapan hiçbir fley yok. 

fiimdilerde Gakkofl a¤z›yla dublaj
edilen ve her replikten gizli bir ›rkç›l›k s›-
zan filmler de olmasa kimse ad›n› bile an-
mayacak. Oysa bu flivenin içinden bile
Zaza-Ermeni geçmiflin deyimleri,  sesleri,
bozulmufl sözcükleri el sallar hala…

HARPUT’UN ÖNÜ KELEK,
DERS‹M’E G‹DEK GELEK

Do¤an MUNZURO⁄LU / dmunzurlu@hotmail.com

C
HP Genel Baflkan Yard›mc›s› Onur Öymen, 10
Kas›m´da meclisde yap›lan Kürt aç›l›m› görüfl-
melerinde, söylenmemesi gereken bir fley söyle-

di ve 70 y›ld›r konuflulmayan Dersim ´38 meselesi bir ç›r-
p›da Türkiye ve Avrupa gündeminin  önemli konular›ndan
biri oldu. Böyle görmemiz bekleniyor.

Anlad›k ki, bütün köfle yazarlar›, tv sunucular›, belge-
sel yap›mc›lar›, tarihçiler, sosyologlar, parti baflkanlar›, mil-
letvekilleri, tan›nm›fl-tan›nmam›fl  araflt›rmac›lar, yay›nc›lar,
müzik yap›mc›lar›, enstitüler ve hatta bizzat baflbakan›n ve
cumhurbaflkan›n›n a¤z›ndan dile getirildi¤i kadar›yla devle-
timiz 70 y›l boyunca bu insanl›k ay›b›yla sessiz sedas›z he-
saplaflm›fl, vicdanen hükmünü vermifltir de, bugüne kadar
konuflmak için Onur Öymen’in gaf›n› beklemifltir…  Böyle
anlamam›z  isteniyor. 

Tart›flma, yer yer yüzeysel dramatik anlat›lar, yer yer
olay›n ma¤durda yaratt›¤› travma boyutuna de¤inen akade-
mik aç›klamalar, ancak ço¤u zaman  Onur Öymen’e ironik
bir teflekkür fasl›ndan sonra,  ‚Stokholm Sendromu  ma¤-
duru Dersimliler’e  neden CHP´den ayr›lmalar› ya da AKP´-
den korkmamalar› gerekti¤ini anlatan derslerle, aktuel siya-
si hesaplara malzeme yap›larak  bafllam›fl ve bir ay içerisin-
de tamamlanarak rafa kald›r›lm›flt›r.

Böylece, bütün siyasi örgütlerden akademisyenlere,
gazetecilerden,  sendikalara, hatta Dersim ad›na konuflan
kurumlara bak›l›rsa bizzat Dersimliler´e  kadar herkes  için
art›k bir Dersim ‹syan›’m›z de¤il, devletimizin de buyurdu-
¤u çerçevede bir Dersim Katliam›’m›z vard›r.  Buna inan-
mam›z gerekiyor. 

Ancak durum gerçekten böyle midir, Dersim 38, bir
gafla tesadüfen mi devlet gündemine girmifltir; bütün siya-
silerimiz ve ayd›nlar›m›z bu konuda konuflmak için Onur
Öymen`in gaf›n› m› beklemifltir; 70 y›ll›k devlet politikas›
bir gafla m› de¤iflmifltir; de¤iflince yerine ne konulmufltur;
isyan mertebesinden indirilip   katliam mertebesine ç›kar›l-
makla,  bir insanl›k suçu tarihdeki gerçek ad›n› m› bulmufl-
tur; yoksa devletimizin kutsal bekas› için yeni bir çerçeve-
ye mi tafl›nm›flt›r? 

Toplum, bu yeni siyasi söylemi hazmetmifl midir; buna
göre suç ve suçlu hukuken ve toplum vicdan›nda yarg›lan-

m›fl, mahkum edilmifl midir? Yasalar, bir daha böylesi bir in-
sanl›k suçuna imkan vermeyecek flekilde yeniden  düzen-
lenmifl midir? Ma¤dur, bütün haklar› teslim edilerek bugün-
kü varolufluyla resmen tan›nm›fl, varl›¤› yasal güvenceye
al›nm›fl m›d›r? En az›ndan böyle bir tart›flma var m›d›r? 

Yani katliam isimlendirmesiyle tarihsel bir suçu kabul
eden devletimiz, suçun bugüne uzayan uygulamalar› ve
tahribat›yla da yüzleflme imkan› sa¤layacak m›d›r; örne¤in
’38 ile bafllayan uygulamalar›n bir sonucu olarak, kamu-
oyunda, ancak UNESCO 2009 y›l› ölmekte olan diller  ra-
poruna girerek  varl›¤›n› duyurabilen Zazaca`n›n ve bu dil-
le beraber yok olma tehditi alt›ndaki Dersim K›z›lbafl/Alevi
sözlü kültür ve inanç birikiminin, biran evvel devlet taraf›n-
dan koruma alt›na al›nmas›na, k›sacas› devlet eliyle gerçek-
lefltirilmifl 70 y›ll›k kültürel soyk›r›m tahribat›n›n, bugün de
bizzat devlet eliyle telafisine dönük  aktuel bir de¤iflikli¤e
sebep olacak m›d›r? 

Türk akademisyenleri, ayd›nlar› bu f›rsatla fikirlerini
belirtmifl, vicdanlar›n› rahatlatm›fl,  devletimizle birlikte ola-
y›n ad›n› katliam olarak koymufl ve üstelik 'bizim Dersim-
lilere’  bundan sonra ne yapmalar› gerekti¤i konusunda da
aç›klay›c›  uyar›larda  bulunmuflken,  art›k 70 y›ll›k suskun-
luk ve bunun dayand›¤›  toplumsal travma üzerine düflün-
mek için de bir f›rsat yaratacak  m›d›r?

Yoksa, tarihsel bir hata ile yüzleflme ad›na yap›lanlar,
tam da bu zamanda, yani toplum ilk kez '38’de ne oldu’
sorusuyla muhatap olurken, olay›n bir ay içinde ad›yla, sa-
n›yla, tarihdeki yeri ve muhatab›yla, bizzat devlet taraf›n-
dan yeniden tan›mlanmas› amac›yla yap›lm›fl bir siyasi ope-
rasyon mudur? 

Yoksa, tarihsel bir hata ile yüzleflme ad›na yap›lanlar,
CHP’yi bitirmek, Alevileri kazanmak, Kemalizme vurmak,
Dersimi elegeçirmek vb günlük hesaplara da malzeme ya-
p›larak ma¤durun bir kez daha ma¤dur edilmesi ve bir kez
daha kendi ac›s›yla yüzlefltirilmesiyle s›n›rl› kalacak bir si-
yaset canbazl›¤› m›d›r?

Yoksa, daha da ac›s›, tarihsel bir hata ile yüzleflme ad›-
na yap›lanlar, bir gürültü-pat›rt› ortam›nda, tam da o tarih-
sel hatan›n  bugüne uzayan yeni aflamalar›n› m›  perdele-
mektedir? Yani Dersim ’38 meselelerinin tart›fl›ld›¤› flu gün-

lerde, ’38`in son aya¤› olan Munzur Barajlar Projesi’nin,
Uzunçay›r baraj›yla sessiz sedas›z somut ad›mlara dönüfltü-
rülmesi tesadüf müdür? (1)

***
Bilinmektedir ki, Türkiye’de en köklü toplumsal so-

runlardan en küçük söylem de¤iflikliklerine kadar her fley
ancak siyasi iradenin, yani devlet mekanizmas›n›n ihtiyaç-
lar› temelinde ve buna ba¤l› olarak devlet otoritesinin mü-
dahalesiyle mümkün olabilmektedir. 

Bugün Dersim `38 konusundaki söylem de¤iflikli¤i de,
ancak  son iki y›l içerisinde  uygulanan Ermeni aç›l›m›, Kürt
aç›l›m›, K›br›s aç›l›m›, Alevi aç›l›m›, Roman  aç›l›m› ve hatta
Ergenekon operasyonu… vb. aktuel bafll›klarla birlikte, bir
devlet projesi olarak görüldü¤ünde anlafl›labilir olmaktad›r.

Ayr›ca 1937-38 Dersim olaylar› da, art›k ikna edici yaz›-
l› kaynaklar› ve belgeleriyle bilinmektedir ki,  yeni kurulan
T.C devletinin siyasi-ideolojik  temellerle daha 1926 y›l›ndan
itibaren haz›rlay›p uygulad›¤›  bir  devlet projesidir. 

Görülen odur ki, Dersim Katliam› söylemiyle de, bu-
gün sadece devlet aç›s›ndan yeni bir siyasi konsept kurul-
makta, böylece özellikle konseptin meflrulaflt›r›lmas›nda ve
olgunlaflt›r›lmas›nda fonksiyonel olacak çeflitli irili ufakl› si-
yasi güçler ve onlar›n denetimindeki akademik çevreler
için de yeni bir rant kap›s› aç›lmaktad›r. 

Çünkü düne kadar silahl› isyana karfl› meflru savunma
argüman› ekseninde bir hat oluflturan devlet, bugün de ör-
ne¤in herkesin bildi¤i bir referans olarak konu uzman›,
Raphael LEMKIN’in tan›m›na ve uluslararas› hukuk normla-
r›na göre SOYKIRIM  olarak nitelenmesi gereken bir dev-
let projesini, katliam ad›na s›k›flt›rarak, 1938’de olmufl bit-
mifl bir askeri kontrolsüzlük düzeyine indirgemifl, bu flekil-
de hiçbir siyasi, hukuki karfl›l›¤› ve yapt›r›m› olmayan bir
çerçevede tan›mlam›fl olmaktad›r.   

Sonuç olarak, Dersim `38 flu ya da bu flekilde Türkiye
kamuoyunun gündemine gelmifltir; çok gecikmeli de olsa
en az›ndan tart›fl›lmaya bafllanm›flt›r. Bu bafll› bafl›na olum-
lu bir geliflmedir. Ancak bu k›sa zaman içinde olup bitenle-
re  bak›ld›¤›nda, konu hakk›nda  iyimserlik ad›na dile geti-
rilebilecek tek fley de ancak bir soru olarak formüle edile-
biliyor; Dersim ’38 denilince, bugün amaç nedir? 

Amaç, en az›ndan bundan sonra birlikte yaflaman›n te-
mellerini kurmaya hizmet edecek bir  sosyal güven ve gü-
venlik meflruiyeti için faille yüzleflme, ar›nma ve bunu dev-
letin kanuni güvencesiyle kal›c›laflt›rmak m›… 

Yoksa devletin iflledi¤i tarihsel bir suçu, uluslararas›
normlara göre hiçbir geçerlili¤i olmayan katliam, etnik te-
mizlik vb. kavram tart›flmalar› içinde bo¤arak en ucuz fle-
kilde atlatmas›n› sa¤laman›n ve bu eksende kamuoyunu
yeniden flekillendirmenin akademik, hukuksal, tarihsel
kaynak ve belgelerini üretme projesi midir?

‹SYANDAN KATL‹AMA B‹R DEVLET
PROJES‹: DERS‹M 38

Kemal KAHRAMAN / kahramanmetinkemal@yahoo.de
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Bir arkadafl›m 7. Munzur Kül-
tür ve Do¤a Festivali’nde bu
cümleyi kurdu¤unda akl›ma

ister istemez baraj ve köprü simgelerini
konu olarak ele alm›fl Yeflilçam filmleri
geldi. O filmlerde de köprü yahut baraj
isteyenler ve istemeyenler aras›ndaki
mücadelenin anlat›m› söz konusuydu.
T›pk› az sonra okuyacaklar›n›z gibi ve fa-
kat büyük oranda farkl›laflarak.

Farkl›laflma sermayedar›n devletin
egemen ekonomik politikalar›yla elini
daha da güçlendirmesi ile ortaya ç›k›yor.
Devlet bir flekilde kendini küçültürken
kendinden arda kalan bofllu¤a sermaye-
dar› daha da güçlendirerek yerlefltiriyor.
Sat›lan onca flirketin, madenin, iflletme-
nin ard›ndan art›k akarsular da sat›l›yor.
Akarsular önlerine set çekilerek baraj ha-
line getiriliyor ve sermayedar akarsular-
dan enerji elde etme sürecinde iflin kay-
ma¤›n› yerken, 50 y›l sonra ömrünü ta-
mamlam›fl barajlar› bir batakl›k olarak
devletin iflletimine b›rak›yor. Bugün bu
tutumun en net yans›mas› Munzur Vadisi
Barajlar Projesi olarak karfl›m›za ç›k›yor.
Mevzu çetrefillendikçe, projenin hesap-
lanmayan zarar verici boyutu daha çok
ortaya ç›k›yor. Buna ra¤men Munzur Va-
disi Barajlar Projesi ile ilgili yap›lan bü-
tün ça¤r›lar ya görmezden geliniyor ya
da hiç duyulmuyor. Devletin resmi or-
ganlar› olanca h›z›yla bu projenin
A‹HM’e intikal etmifl davas›n› ülke içti-
hatlar›na döndürmek için ellerinden ge-
leni yap›p, ›fl›k h›z›nda raporlar haz›rlad›-
lar ama bu durum 1-2 medya organ› d›-
fl›nda önemsenmedi. Bir nehir üstüne 8
adet Baraj ve Hidroelektrik Santrali(HES)
yap›lmas› için projeler haz›rlan›yor, Türk-
ABD flirketleri aras›nda konsorsiyumlar-
protokoller filan oluflturuluyor, hatta bu
8 adet baraj ve HES projesinden 2 tanesi
yap›l›yor ama ›srarla ve inatla bu durum
haber de¤eri tafl›m›yor baz›lar› için. Kör
gözüne çomak sokmak gibi olmas›n ama
haber de¤eri tafl›yan ö¤eleri sayay›m si-
ze;

1. Munzur Vadisi Milli Park› Türki-
ye’nin ilk milli parklar›ndan biridir ve bu
yönüyle Milli Parklar Kanunu’na tabii bir
vadidir. Dolay›s›yla bu kanunun ‘koru-
ma’ alt›na ald›¤› bu alanda “enerji amaçl›
barajlar›n” varl›¤› milli park› farkl› k›lan
motiflerin yok edilmesi demek.

2. Bu milli park Türkiye ölçe¤inde
Önemli Bitki Alanlar›(ÖBA)’ndan birisi-
dir. 2009 y›l›nda haz›rlanan ve AB Hibe
Program› kapsam›nda yap›lan Munzur
Vadisi Biyolojik Çeflitlili¤inin Korunmas›
adl› bir araflt›rman›n sonunda haz›rlanan
rapor geçti¤imiz hafta gündemimizdeki
yerini ald›.(Radikal, 01.02.2010) Araflt›r-
may› haz›rlayan Prof. Dr. Mehmet Ko-
yuncu ve Prof. Dr. Neflet Arslan raporun
sonuç k›sm›nda flunu söylüyorlar: “Mun-
zur Vadisi biyolojik aç›dan dünya çap›n-
da önemli bir merkezdir. Di¤er bir deyifl-
le Munzur Vadisi bir dünya miras›-
d›r.Yüzy›llarca zamanda oluflmufl bulu-
nan bu biyolojik zenginlik alan› önemle
korunmal›d›r. Bölgede planlanacak olan
herhangi bir aktivitenin bölgeyi nas›l et-
kileyece¤i hesaplanmadan ve bilimsel
verilere dayanan görüfller al›nmadan ya-
p›lmamas› gerekir.”

3. 2006 y›l›nda Çevre ve Orman Ba-
kanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan Çevresel Et-
ki De¤erlendirme(ÇED) Raporu’nda Ba-
rajlar›n Milli Park’›n kendisini oluflturan
ayr›cal›kl› özelliklerini bozaca¤› aç›klan-
m›flt›. Devletin bir kurumu olan Çevre ve
Orman Bakanl›¤›’n›n bu raporuyla devle-
tin kendisi de pek ilgilenmemiflti.

4. TMMOB Meteoroloji Mühendisleri
Odas› Marmara Bölgesi Temsilcisi Doç.
Dr. Mikdat Kad›o¤lu taraf›ndan haz›rla-
nan raporda yap›lmas› planlanan barajla-
r›n bölgenin klimatolojik yap›s›n› ciddi
oranda de¤ifltirece¤inden bahsediliyor. 

5. Çevresel/fiziksel yap›n›n tahribat›
do¤rudan toplumsal alan›n tahribat›n› da
beraberinde getirmekte. Bu baraj› yapan
iktidar›n bunu hesaba katmad›¤›n› söyle-
mek safl›k olur. “Enerji amaçl› barajlar”
bu co¤rafyada “insans›zlaflt›rma amaçl›
barajlar” olarak tasvir edilmekte. Peki bu
kan›ya nerden vard›lar? Osmanl› ve Cum-
huriyet dönemlerinde haz›rlanan iki ra-
pordan haberdar olma ihtimalleri yük-
sek. 1896 y›l›nda Osmanl› Umum Müfet-
tiflleri taraf›ndan haz›rlanan rapor ile

1930 y›l›nda Mareflal Fevzi Çakmak tara-
f›ndan haz›rlanan raporlar Dersim’de
“blok havuzlar” oluflturarak bu havuzlar
sayesinde afliretleri yerlefltikleri bölgeler-
den sürmeyi hedefliyordu. Bu blok ha-
vuzlar›n modernlefltirilmifl hali olan
“enerji amaçl› barajlar” bugün bu yörenin
insanlar›n›n ço¤unlu¤unda tedirginlik ya-
rat›yorsa devletin bu politikalar› baflat rol
oynamaktad›r. Bir de tabi unutulmas› im-
kans›z, 1938 y›l›nda Dersim’de gerçeklefl-
tirilmifl olan katliam… 

BARAJ ‹STEM‹YORUZ, ÇÜNKÜ…

Barajlar, Dersim’in do¤as›na yönelik
en büyük tehditlerdir. Bu tehditler bunca
zararlar›na ra¤men infla edilirse Munzur
Vadisi ekolojik yönden büyük bir felake-
te u¤rayacakt›r. Dersim’in can damarla-
r›ndan Munzur Vadisi ve çevresinin u¤ra-
yaca¤› bu felaket sonucunda ortaya ç›ka-
cak olan ekolojik sorunlar›n d›fl›nda bir
de ekonomik sorunlar bafl gösterecektir.
Gelin bu ekolojik ve ekonomik sorunla-
ra birlikte göz atal›m:

Ekolojik Nedenler:
Bu barajlarla birlikte Munzur Vadisi

Milli Park›’n› özellikli bir alan haline ge-
tiren birçok önemli ekolojik unsur yok
edilecek. Örne¤in, barajlar dolay›s›yla ik-
limde yaflanacak olan de¤iflim nedeniyle
da¤ sar›msa¤›n›n dünya üzerinde sadece
Munzur Vadisi’nde yetiflen  bir türü yok
olacak. Ayr›ca 1500 çeflit endemik tür ve
takson yine de¤iflen iklime ba¤l› olarak
yok olacak. Do¤as› gere¤i akarsularda
yaflayan alabal›klar›n dünyaca meflhur ve
yaln›zca Munzur Nehri’ne özgü olan türü
de barajlar dolay›s›yla tümüyle yok ola-
cak. Ayr›ca bu barajlar›n etraf›ndaki or-
manlar›n binlerce dönümü ya sular alt›n-
da kalacak ya da barajlar›n inflaatlar› için
yok edilecek. Bu binlerce dönüm d›fl›nda
kalan di¤er ormanlar ise barajlar›n yarat-
ma ihtimali söz konusu olan “çöllefl-

me”den nasibini alacak. Baraj göllerinin
neden olaca¤› bu çölleflme sonucu or-
manl›k alanlar›n yok olmas›na ek olarak
su kaynaklar›n›n büyük k›sm› kuruyacak-
t›r. Kuruyacak alanlardan bir tanesi de el-
bette Munzur Nehri’nin kayna¤› Munzur
Gözeleri’dir. Böylelikle Munzur Vadi-
si’nin ormanl›k ve sulak alan vasf›n› da
yitirecek. 1. Derece Deprem Kufla¤›’nda
yer alan Munzur Vadisi’nde baraj yapma-
n›n ne kadar riskli bir durum oldu¤u ise
su götürmez bir gerçektir. 

Ekonomik Nedenler:
‹lçeleriyle art›k ba¤lar›n› daha kuv-

vetli biçimde kurmak isteyen Dersim’in
bu barajlar yüzünden adeta bir ada hali-
ne gelece¤ini ve hem ilçeleri hem de et-
raf›ndaki illerle ba¤lant›s›n›n kopaca¤›n›
biliyoruz. Bu ba¤lar›n kopmas›n› takiben
ilçelerinde var olan tar›m potansiyelini
üretim-tüketim süreçleri aras›ndaki dön-
güde kullanamayaca¤› gün gibi ortada.
Var olan 1. s›n›f tar›m arazilerinden fay-
dalan›lamayacak çünkü ürünler, bu
ürünler için pazar niteli¤i tafl›yan Der-
sim’e daha zor ulaflt›r›lacak ve dolay›s›y-
la ürünün maliyeti artacak. Maliyeti artan
ürünün pazar fiyat› da buna ba¤l› olarak
yükselecek. 

1994 y›l›nda boflalt›lan yüzlerce köy-
den sonra nüfusu büyük oranda azalm›fl
olan Dersim’de bu barajlardan ötürü 84
tane köy ile birlikte en az 5000 kiflilik bir
nüfus yerinden edilecek. Bu köylerdeki-
lerin geçim kayna¤› olan tar›msal araziler
ya sular alt›nda kalacak ya da bu arazile-
ri iflleyecek köylü orada olmayacak. 

‹klim de¤iflikli¤i ar›c›l›k ve turizmi
olumsuz etkileyecektir zira biyolojik ba-
k›mdan son derece zengin olan Munzur
Vadisi bu zenginli¤ini yitirecektir. Oysa
vadinin turizm etkinliklerine oldukça el-
veriflli olmas› ve bitkisel zenginli¤i nede-
niyle, barajlardan elde edilecek gelirden
daha fazla geliri üstelik hiçbir zarara u¤-
ramadan sa¤layacakt›r.

“HERKES BARAJ ‹ST‹YOR, 
B‹R TEK S‹Z ‹STEM‹YORSUNUZ”

Ceyhan ÇIL⁄IN 
*Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 
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nsan›n sevgili zamanlar aray›fl›n›, kufllar›, kelebek-
leri, ›rmaklar›, denizleri, kardefl kucaklaflmalar›n›
sevmeyen apoletliler kara, kapkara 12 Eylül b›rak-

t›lar tarih sayfalar›na. Orada hala iflkence sesleri kan›yor. 
'Serbama wahte merdaniyo' 12 Eylül iflkencecilerinin

sorgusunda dört ay geçiren flair Mehmet Çetin taraf›ndan,
on befl gün kald›¤›  betonun tafl› kuflatt›¤› cezaevi göze-
tim hücresinde y›llarca kullanmad›¤› anadilinde yaz›l›yor-
du. O gün tafla s›r verir gibi yaz›lan bu cümle yaklafl›k
otuz y›ld›r birikti flairin fliirle yolculu¤unda. 

A¤ac›n k›z›ll›¤›, tafl›n hat›ras› ölüm dayat›lan bir dil ile
kadim zamanlar› günde arama telafl› Umut Akar'›n müzi¤i
eflli¤inde K›rmançki bir fliir albümü olarak Kalan Müzik

etiketi ile yay›nland›. Ki flairin ana dili UNESCO taraf›ndan
tehlike alt›nda diller grubunda gösterilmiflken. 

Ki anadil dedi¤imiz; kadim sesler, a¤aca ikrar veren
kar›ncan›n axde vefas›, atefl böce¤inin karanl›kla dans›,
ikrar ve musahipliktir da¤a, tafla, ›rma¤a ve berekete. fia-
ir çocuklu¤unun Vacu¤e'sinde söylene duran klamlar›n
hat›ras›n› zamana sitem ve minnet aras›nda duymak ve
duyurmak telafl› ile lirik bir hüzün gibi kap›m›za çal›fl›yor.
Suredar düflünü anlatamam›fl bir divanenin kendi kabulü-
ne ibadeti birazda. Biraz s›r ve sab›r evvel zamandan ge-
len, bir tertele, bir hay huy ile k›r›lan k›rd›r›lana, arkas›n›
dönüp gidene seslenmenin cüreti ve hüznü birazda. Yani
a¤›t, yani yinede iyimser olunabilir mi  sorusu birazda. 

Denilir ki a¤ac›n yaflam suyunu toprak kendinde
demler bekletir. Susayan a¤ac›n kuruyaca¤›n›n düflünül-
dü¤ü yerde ›fl›¤›n ve suyun demini dam›t›r ona toprak.
Cümle dünyaya ilan edildi ki; Dersimli'nin dili tehlike al-
t›nda diye. Ancak demlene duran cümleler ç›k›yor iflte
ölüm sirenlerinin çal›d›¤› yerde. Cana can katmak için..

"ae ra b›rae exretê, kam savano vaco jüano, jibeno
jilê koyi de fetelino, çherxê vayi de çherexino
niseno ro tecelê xo ser flüaron vano
zalalo vano jüanê hometê, hama nu kêm kêmo bino
ae ra b›ra, jüano: naz u duazê iqrariye, vaz u awazê
zerrêwefliye, çêrangê çêyiyo; sêrengê ra pers dano,
sergêrdao. zurê dina ra dürr, zorbajiye ra bêzaro
elbruzo, zagroso, muz›ro. ¤ezalê koan de rêça
x›z›rio. golo bêb›no. bêviro. vano.."

"ol sebeple ahret kardeflim, kim ne derse desin dildir,
inciniyor.
da¤›n uçurumunda dolafl›yor, rüzgâr›n döngüsünde
döneniyor.
oturup a¤›tlar yak›yor baht›na.
kutsald›r diyor kainattaki her dil 
ama bu yokluk  baflka bir yokluk
ki dildir; naz ile duaz› ikrar vermenin, söz ile avaz›d›r
iyi kalplili¤in, evin payandas›d›r. yücelerden ses verir,
da¤l›d›r. dünyan›n yalan›ndan uzak, zorbal›ktan b›kk›nd›r.
elbruz’dur, za¤ros’tur, munzur’dur. 
da¤lar›n ceylanlar› ile h›z›r’›n ayak izidir.
dipsiz göldür. haf›zas›zd›r. söyler.."

SUREDAR

“..vanê, darê kê ad›r de vêsena, m›rcol›kê
darê canêverdana vanê, nêremena.
ayi ebê darê vêsena. waxtê jü de,
vanê, darê rê vato m›rcol›kê:
‘m› xo de wedare.. ad›re xo de
wedare.. wela xo de..’ vanê.”

“..derler ki; a¤aç, ateflte yand›¤›nda, 
kar›nca a¤ac› b›rakmaz, kaçmazm›fl. 
o da a¤açla birlikte yanarm›fl. 
zaman›n birinde, derler, 
a¤aca ikrar vermifl kar›nca;
‘beni kendinde sakla, ateflinde sakla, külünde..’ derler..”www.a
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Ju Pire bena, ju ki  b›za de xu ya Ko-
le bena.

Pire herroz b›za kole bena ç›raynena
ana çê, sonde ke bi, b›za kole dosena, s›t
bena dun›ke de kena b›nê sel›ke ra. 

Rozê lüye satalê s›tê pire bena, kuna
dun›ka pire, s›tê pire wena. Pire niadana
ke s›t b›nê sel›ke de nêsevekino. Na gêyim bena ke-
na b›nê andoli ra. Lüye oncia yêna thalavê s›tê pire,
dana ra, wena. Rozê hên, di roji hên...

Pire eroc› pina, niadana ke lüya canbaza... Sona
dariya xuya qole cêna sone kena, yêna peyê çêveri de
xo dana we, hata ke lüye amê. F›reqet v›ndena, se ke
lüye amê dariye dana we dana p›ro. Lüye remena, ha-
ma d›mê xo kuno’ra dariye ver. Pire d›mê lüye çel ke-
na. Lüye, eve phoç›kê xuyo qol remena sona lewê lü-
yunê binu. Seke lüyê bini ae eve phoç›ko qol vênenê,
des›nde xo c›ra dür cênê, tey wak›leni nêkenê.

Roza bine lüye yêna verê çêverê pire de bervena,
zukena, vana: 

- Pirê d›mê m› b›de m›, bon xorê pê çalp-çulpê
xo kon.

Pire vana:
- So m›rê s›tê m› biya ke, d›mê to todine!
Lüye sona kole ra vana:
- Kolê! kolê! s›t b›de m›, bon danu pire. Pire d›mê

m› dana m›; bon xorê pê çalp-çulpê xo kon.
Kole vana: 
- Weê! so m›rê velg biya ke; ezi’k s›tê xo todine!
Lüye sona verê dare, vana: 
- Darê! Darê! velg b›de m›, bon danu kole. Kole

s›t dana m›, bon danu pire, pire d›mê m› dana m›, bon
xorê pê çalp-çulpê xo kon.

Dare vana: 
- So tenê a¤we biya khulerê m› ke ke, ezi ki vel-

gê xo todine!
Lüye vozzena sona hêni ser, vana:
- Hêni! Hêni! a¤we b›de m›! Bon konu khulerê da-

re, dare velg dana m›, bon danu kole, kole s›t dana
m›. S›t bon danu pire, pire d›mê m› dana m›; xorê son,
pê dêy çalp-çulpê xo kon.

Hêni vano:
- So çênunê pasay biya m› sero b›reqesne ke; a¤-

wa xo b›di to!
Lüye sona lewê çênunê pasay, vana: 
- Çênê Pasay! çênê pasay! bêrê hêni sero b›reqe-

fliyê ke; hêni a¤we b›do m›! A¤we bon konu khulerê

dare; dare velg dana  m›. Velg bon danu kole, kole s›t
dana m›. S›t bon danu pire, pire d›mê m› dana m›; bon
xorê pê çalp-çulpê xo kon. 

Çênê pasay  vanê:
- Ma, qe nia beno? So marê khund›ru biya ke; ma

ki flêrime hêni sero b›reqeflime!
Lüye uza’ra x›lbena sona Goskari, vana:
- Goskar! Goskar! Khunduru b›de m›, bon konu

çênunê pasay l›nge ra. Yi yênê hêni sero reqeflinê.
Hêni a¤we dano m›, a¤we bon konu khulerê dare, da-
re velg dana m›. Velg bon danu kole, kole s›t dana m›.
S›t bon danu pire, pire d›mê m› dana m›; xorê bon pê
çalp-çulpê xo kon.

Goskari ki vano:
- So m›rê haku biya!
Lüye sona lewê kergu, vana: 
- Kergênê! kergênê! haku b›derê m›! bon danu

goskari, goskar khund›ru dano m›, bon konu çênunê
pasay l›nge ra, yi yênê hêni sero reqeflinê. Hêni ki a¤-
we dano m›, a¤we bon konu khulerê dare; dare velg
dana m›, velg bon danu kole, kole  s›t dana m›, s›t
bon danu pire, pire d›mê m› dana m›; xorê bon pê
çalp-çulpê xo kon.

Kergi vanê: 
- So marê qut biya ke; ma ki haku to dime!
Lüye sona diyarê pêtage, vana:
- Pêtag! pêtag! qut b›de m›! bon danu kerge, ker-

ge haku dana m›. Haku bon danu goskari; goskar
khund›ru dano m›, bon konu çênunê pasay l›nge ra,
yi yênê hêni sero reqeflinê. Hêni ki a¤we dano m›, a¤-
we bon konu khulerê dare; dare velg dana m›, velg
bon danu kole, kole s›t dana m›, s›t bon danu pire, pi-
re d›mê m› dana m›; xorê bon pê çalp-çulpê xo kon.

Pêtage vana:
- So s›l biya m› flüax ke!
Lüye sona lewê gay, vana:
- Gao! Gao! s›l b›de m›, bon pêtage flüax kon; pê-

tage qut dana m›. Qut bon danu kergu; kergi haku da-
nê m›. Haku bon danu goskari; goskar khund›ru da-
no m›, khund›ru bon konu çênunê pasay l›nge ra, çê-
nê pasay yenê hêni sero reqeflinê. Hêni a¤we dano

m›, a¤we bon konu khulerê dare, dare
velg dana m›; velg bon danu kole, kole s›t
dana m›, s›t bon danu pire, pire d›mê m›
dana m›; xorê bon pê dêy çalp-çulpê xo
kon.

Ga vano:
- So m›rê s›mer biya!

Lüye sona diyarê mereke, vana:
- Merêk ! Merêk! s›mer b›de m›, bon danu gay; ga

s›l dano m›, bon pê pêtage flüax kon; pêtage qut da-
na m›. Qut bon danu kergu; kergi haku danê m›. Ha-
ku bon danu goskari; goskar khund›ru dano m›; bon
konu çênunê pasay l›nge ra, çênê pasay yenê hêni se-
ro reqeflinê, hêni a¤we dano m›, a¤we bon konu khu-
lerê dare, dare velg dana m›; velg bon danu kole, ko-
le s›t dana m›, s›t bon danu pire, pire d›mê m› dana
m›; xorê bon pê çalp-çulpê xo kon.

Mereke vana:
- Wiflfl! Honde ke d›lapêy r›fliyê m› sero, honde

vêflêr. So serê m› lo¤e ke!
Tesêlia lüye kuna, sona serê mereke lo¤e kena.

Mereke tenê s›mer dana c›, lüye s›meri bena dana gay.
Ga s›l dano c›, bena pêtage flüax kena. Pêtage qut da-
na c›, qut bena dana kergu, kergi haku danê c›. Haku
bena dana goskari, goskar çutê khund›ru dano c›, be-
na khund›ru kena l›naga çênunê pasay ra; çênê pasay
yenê hêni sero reqeflinê. Hêni a¤we dano c›, a¤we be-
na kena khulerê dare; dare velg dana c›. Velg bena
dana kole; kole s›t dana c›. S›t bena dana pire; pire d›-
mê lüye neqesnena dana c›. Lüye d›mê xuyo neqefli-
aye cêna sona pê çalp-çulpê xo kena. 

Lüyê ke aye ra poç›k-qole vatêne, vozzenê yênê
dorme de benê top, vanê:

- Wakalüye! na d›mo r›ndeko neqefliaye to xorê
koti’ra ard!

Lüye ki vana:
- Ez flüne, m› d›mê xo c›n›t´ve gol’ro, vet ke, d›-

mê m› nia neqefliyo. 
Lüyi ki hewesê d›mê lüya wak›liye kenê, sonê d›-

me xo c›nenê gol’ro. D›mê lüyu zerê a¤we de ceme-
dino, seke kaskenê ke c›ra b’oncê; d›mê têdine q›rfi-
no, yi ki benê phoç›k-qol manenê. Lüya canbaze hê-
fê xo yinê ra ki cêna. Reyna ki nêsona thawaê pire nê-
t›rena.

Arêker: Hawar Tornêcengi
Vato¤e: Najni Heyder›ze
Waxt:1994
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Ç
é dewe té dé a¤meye. Her kefli bané xo
m›lké xo sero santé pé. Cério ké küta de-
ré, hire bani naca, d› hire bani haca; hen

zey mala da q›cé asené. Ta é na ver ra, ta é dover ra.
Mabené banan dé 800 metro ra bice hetta 1500 metro
düriyé esta. Be vengé bercia na mala dé qesey ké ma-
la dot dé; a mala dé qesey ké mala nati dé efline pé.
Mala wertene dé ke qesey kert; maléy cer u cor dé jü
efline pé. Kam yeno kamci mala, kam sono kamci ma-
la hem u kes vineno ki, zaneno ki!.. 

Astaré sod›ri homa néflüliay bi ro, xorozun veng
kert té. Dewe dé çenda u çen çéy esté, mulx›té téd›nu
sod›r fecir ra, vandaisé xorozan ra tepiya veflti ra. Cü-
amerdu gay santi xo ver fli c›té. Céniu mal kert teber,
veciay mali ver. Domani (flüané mali) amay mal fiti xo
ver, santi ko. Çénekané azebun veré çéberun, céniun
zerré a¤›lun rüt dé. Xortun, t›qais fit çakuçun, t›rpani
küti. Feké t›rpanu be vafltirun vet, té dé kerdi thuz. Pe-
dé domané q›çkeki c›lané xora veflti ra bi teber. Veflti
fli cér deré dé dest u rüé xo flüti. Céni u çéneké azebi
céray ra zerré çeun. C›lli day aré, zerré çéun geji ker-
di, do eflti daré. Vengé meskun be vengé çakuçu bi té-
mian ra. Hem u çé ra vengé meskun be çakuçana
amené.  Veré çéberan dé q›rtaise kergun, zerré çéy dé
vesaniye ver berbise domanu, ph›tu. Céniun do çéna-
kané azebun dest ra guret, i (inay/ey) rusnay ara. Çé-
nekun, ara kerdé haz›r, xonça ne ro, domanu herbi
dorme xonça guret. Be heng u çenga ara xo kerdi, bi
teber, küti kay. Dortenié banu dé vengé domanu bi
berc, vengé domanu be vengé kergu bi témian ra.
Xortu ara xo kerdé. T›rpané xo gureti, verdi ra pey ba-
nun dé küti vasu ver. X›staisé t›rpanu bi vengé kergun
be domanun miyan ra. Cor bercan ra vengé flüanun
bo loaisé kutkun. Çivtaisé milçkun be vengé auka de-
ri… Ç›qa veng u vac esto tedé bi temian ra. Dewé de

kef, dewé dé heng u çeng!... Dewe dé eflq!..
Homa roc bibi flirin ké; rüye asmeni çip a çip

hewrané flaun guret xo ver. Henté lana da dercéni ca
némendi bi ké, roc p›ro niyado. Koye Sultan Babay’ra,
Koye Mari; Koye Bilgefli’ra nik›lka Eré Sabi… Asmen
cor dé t› qé vana, yeno deflta Pul›ri ser. Né hewri ter-
qené, né blusk erceno! Hewri biye çip; heni arnexié
péser, t› vana ca é ra nida pinné! Na dorman dé né
ther-né thur; né mar u m›laun, né m›lcorki; hem u
heyvanat anciay bi lana xo. Qirraysé mali, bortayse
nax›ri, zurrayse kutkun té dé bibi témiyan ra. Zav-zeç
sex›li d›mma; ceni u cüamerdi vera mal u nax›ri veflti.
fiüani heniyo mali dané are péser. Xortu, t›rpané xo ca
verday, vera sex›li bo domanu fli.  Werté na zelé-me-
liye dé, t› vana asmen q›laflia ra; var›si heni kerd p›ro,
heni kerd p›ro!... 

Werté ném saaté dé le u laseri fli. Goze ké çiflta
deru derxanan dé koké téd›nu vecia rüyé herdi. Leté
ra zedé demdiyay werté derun. Laser céra hegayé pey
ari. P›rdé seré derun fit xo ver, berd. fiüanu mal zar-
zor resna axuru. Kefli mal a¤›lu nékert. Taye b›zeki la-
ser dé fli. 

Saaté ra tepiya, hewri bi berc, roci ç›m kert ya.
D›ma, hewri té dé bi v›la; rüye asmen ra anciyay. Hem
u ca be pifltkané newiyana piflia téra! Tici tuman ra ze-
dé roflti dé. Ebe huyaisa hometa xo seékerdé!.. T› va-
na roc, hem u çi ré, hem u kefli ré perpeflia!..  Na ho-

meté dé ç›ké esto, pero piya, inani ver çarno roci, t›
vana vera roci, be rü huyaisa roc ro niyadane!.. Dar-
ber, vas, gul u viliki tenena r›ndek beréqiay. Rengé
hem u çi tenéna bi çér, tenéna bi zelal. T› vana Herdé
Dewrefli tuman ra zedé bi tezé u newi. 

Zav-zeç té dé bi teber. Xortu, feké t›rpanu sant
¤art. M›lleti, mal u nax›r axuran ra verda ra. Heyvanat
seké vecia teber, tedénu t› vana qesa xo kerda jü, pe-
ro-pia xo santi ro! Auké seré xo p›snay wayrané xo ra!
Homa mal nékuti bi ola¤un, homa domanun kayé xo
négureti bi dé; vengé t›fangu be mitralyozun hurendi-
ya hewru gureté. Qersuni zey flilli u fl›p›liyun varay.
Mal u nax›r, zav u zeç, ceni u cüamerd… té dé qerqe-
lé peseri bi. Na niyanené ç›ké biye, qé kefli thaba é
fam nékert! D› deqan ra tepia, pey banan ra, pey thap-
kan ra, pey kemeran ra ebe çekun be pifltkane xo é
gewran ra eskeri veciay, veciay, veciay…Né v›rniya,
né peyniya!.. T› vacé no heyvanato ké sata bine ancia
qulkané xo, o heyvanat top küt doné ekseri bi teber..
ya… laseri no henté çi da aré ard verda dewun ser!...
Hem u kefli çeflit u çeflit çi fik›rna. Kok›mané dewé xo-
ra evero asmen ro niyada. “T› vazé n›ka asmen ra ki
yené war?..”  Hona d›-hire deqi raver roci be rü huya-
isa na hometé ro niyadene! Domanu ç›mé xo q›lasnay
bi ra, roc ro sekerd›né!..Ma n›ka? Rüye roci néhunno.
Roci bio murr›z›n, hen arnexio péser! Hén aseno ké,
serba hüaysé xo, roci biyo gunakar!..

ROC B‹ GUNAKAR
X›d›r EREN / hidir_eren@hotmail.com

Hawar TORNECENG‹
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A
smora asma werte pay›ja, ro-
zora pe eniyo. Onca waxte ve-
rasaniyo, waxte var›sono… S›-

liya pay›ji onc beter vet... çefe xodera…
S›l›yek› na waxt xo esta riye dina

ser daimet döwe ena m› vir… fiiving, çe-
rangi jüki vere olaxe... Sebiyene a waxt
ninore biyene… Ya s›l›ye a petinaxo a fli-
ving ardene b›ne, yake vere çerangora
d›lopi amene ro….

Xora olaxe ez qeda aye qe persme-
kere. A xora biyene xan x›rebe fliyene. Ç›
amane ç› biyene aye ser amane ç› biye-
ne aye ser biyene..

N›ka olaxa ban ax›re tay teng› biye.
A rüra s›liyeke vore yaki keyk› owa bos-
tano, owa ç›rpozo nene p›ro a waxt xo-
ra ola¤› biyene m›lemet fliyene, m›leti
xore tükerdene... Her ca biyene çamur
m›let qeytan n›towrené ké n›nge berzo
olaxe. Naye ser ç›me  piyeme xeleke na
halde olax›ro seke, dema çiye ama ver,
yaki na rejiliye diye, vaké low beliba
zengelia m› resnere. Bel›ba zengela mu-
am›ra hen wastke to henzanaké çek(t›-

fang) waflt sono cepé. Welas›l bel›ba
zengelia ard ard. Bele gorete ji dest, des-
to binike est zengel fli cor dere.

Ma doman bim, zaf n›towrene wax-
toke guriyene flim lewede v›ndim. Piye-
meke guriyene to hen zane ke ji nejdiye-
xo c›ra gureto, yaki kisto. Zaf hers›n bi..
Xora hers›n bi hers c›ra qe kem nibiye-
ne. S›roke ek› kar-guri serdero herse xo
biyene d› qat…

Neyse ma onca berime reça kesa xo
ser. Qesa xo axme mekim.. Piyem› zaf
derg niyo. Xora ma ne zaf k›lmime, neqi
zaf derg. Çe apem› inode xele les› eflti
biye. Ama piyem› le inode k›lmek bi. 

Ma cerra hate der›ro sekemi. Piyeme
sava z›m›stanik her sere pe payijde jük
vere usarde sava owe dero ser fliyene.
Der›de v›rniya owede kemer niznene.
Owe hate n›sangi ser rast kerdene. Hat›-
made vayi eflt biye. Döwe ç›rpoze xo,
bostani ba ley dar-bere  xo a vayi ser
owe dene.. Ax›re sava a awke serdek xe-
le qal q›r biyene. N›ka qale na qesa me-
kim. Rozek qesone naye keme..

Ma sekeka r›nga t›nga zengeliya.
Dere xora d› game caybi.. venge zenge-
le jüki bele s›roke feke xo amene  keme-
ro veng Vank’te(Ova Z›meq’e) ret efliyne
pe..

Ma riye terflira  xora qe nifliyayme
dere. Piyem› hire-çar saaté mend ne-
mend veciya sem›ga çberde. Hem guriyo
kefiliyo biyo m›roz›n, heminak biyo ve-
san cab nedano persone kefl..

Ax›re hate vesaniye ser tay s›st bi..
Roze qe m› vira nesona, vere hegayidi-
me. Lel›ra raver waxte safaqte  m›let us-
tenera fliyene hegay ver. Keyk› tije  tay
biyene berz, tay dina gurutene, erxat d›-
ma cinone dewe ara m›let ardene.

Jü fliya koka darede yaki vere keme-
rade berz›de çay fitene(nene ser) ser,
waxtoké çay b›g›riyo vendene erxat
amane m›let araxo kerdene. Döw›ji rey
rey(g› g›) topbiyene amane te lewe par-
zone kamdek› ç›k estosa per›no sere ke-
merone duzode (sal) nenero pero piya
nistenero pero piya were qesone qay ke-
leb›tti ara xo kerdene..

Rozek onc hegay verdimi, muam›
ara m›let tay kerd› heri. Demake piyem›
zaf biyo vesan, sek› ç›m g›na muame n›-
v›nted vaciya. Neyse muam› qe cap ne-
da. Piyem›k xora mano ser bi. Na qesa
ser m›radiya fli sere ç›me owed› nistro

nama. Ax›re demaké zaf biyo wesan se-
keké no na nebeno, ama onc nan serde
tay perse xo kerd vaciya m›rade xoke bi
v›ndet. Tayke bi m›rd ax›re çefexo onc
ama hurind. Re re von tay xuya piyeme
pera m›. Ez›k g›g› biyo vesan ax›re tay
hers›k m›de dano pede… Kot mend›me
izare raya qesa xo bicime.

Onc keyke pizexo tay bi m›rd kut
jan kese xo onc ard jan ser. “vake ezd›
mua wayre a kemer›ni, m› sekerd a nibi-
ye hurdi”. Balyoz vake berime p›rodime
belka p›flq›na jüye, piyeme va “ne b›ra
b›ra mümkiniya xo çina a n›bena hurdi”.
Despera peym› ç›k ama o kerd dered›.
Ama a kemere izade mende..

‹k zaneneke, a kemere hatake hurdi
mebo daymet izade derd kem nekena
ninora... ‹no kerd kemere kerd,vatena
kemere biye.. Xele waxt derde kemer›
zere dewede a rejiliya xo hen eskera ç›-
mo verde arde meydan…

Hataké jiyo kuwetin veciya. Keyk› yi
da kemrero, kemere p›flq›ye a rejiliyek
axe dew›zora g›ne waro… 

Qeyke kemere p›flkiye piyeme vake
“B›ra b›ra heq m›rade to b›kero. Heq ma-
n› keder medero dest payoneto”. Ax›re
derde kemere axe inora g›ne waro. Ma
savaji made teng jüke dert zafi… V›nde
ino sekemé…

AX‹RE SON‹YEDÊ KEMER‹ PIfiQIYE!

N›ka hona ke ç›mé tu biye süri…
Apé de ma bi.
Çarek›z vi. 
C›ra xeylé serri fli vi.
Pulemuriye de nistené ru. 
Na seruné peyenu goç kerd vi amey vi Estemol,

ta¤a Gazi’ye.
Qesé xu wefl vi.
Rozé qalé cencu, çhepkaru bi vi ra.
Ma s›lxét vime.
Dina api de çhepkari, “solci”, “devrimci” téde pi-

ya televey vi. 
qesé amera düst, vake ye ma u televuné ma men-

da ve mesela verg u lüye.
Ma ke kutimera c› so¤›r kerd, huya, maré mesele-

ye qeseykerde.
Vake;

“Rozé lüye b›rra caé rasté vergi bena. Reye niada-
na ke verg biyo zar, biyo vésan, gésté l›ngu ser koto,
hao b›ne daré de ra merediyaé wo. Sona lewe vana;

-b›ra verg bé ez ve tora waén b›raén bicerime. Pi-
ya b› fetelime, piya sayd b› kérime. Héni daa neflive
ma jedino. Tivaré verg ve lüye néno, hama derdé vé-
saniye ver mezmur qewul keno. 

Waé lüye ve b›ra vergi ra piya vejiné sayd. Soné
caye yaziye de rasté ostoré bené.

Ostor je koyi berz, hévet›n beno. Lüye vergi ra va-
na tu tha v›ndé. Xu kena xof›n sona dorme ostori de
çerexina, turé erzena yena vana: 

-b›ra verg thoaé ç›mé m› biye süri? 
Verg vano: 
-né waé, ç›mé tu sür né biye. 
Lüye qarina, pernana ra ser vana:
-héni mavaze, vazé heya ç›mé tu biye süri.
Verg mezmur maneno vano:
-heya waé ç›mé tu biye süri. 
Lüye reyna sona dorme ostori de turé erzena ye-

na vana:
-b›ra verg thoaé d›mé m› biyo rep?

Verg vano: 
-né waé, d›mé tu rep né biyo. 
Lüye oncia qarina vana:
-héni mavaze, vazé heya d›mé tu biyo rep. 
Verg vano: 
-heya waé d›mé tu biyo rep.  
Lüye oncia sona dorme ostori de turé erzena ye-

na, vana: 
-b›ra verg thoaé tuké peyé v›lé m› x›flx›fliyo we? 
Verg vano:
-né waé, tuké peyé v›lé tu né x›flx›fliyo we. 
Lüye oncia qarina vana:
-tora van héni mavaze, vazé heya tuké peyé v›lé

tu x›flx›fliyo we. 
Verg oncia je vatena lüye, vano:
-heya waé tuké peyé v›lé tu x›flx›fliyo we.
Endi ç›mé lüye b›rneno, bena nejdi ke x›lé ostori

vo. Ostor pasqul dano ve lüye re, lüye f›r keno erze-
no ha döt. Lüye bena therike merredina hardre. 

Verg sono seré lüye, vano: 
-waé lüye, n›ka hona ke ç›mé tu biye süri, d›mé tu

biyo rep, tuké peyé v›lé tu ki x›flx›fliyo we.”

MESELA LÜYE U VERG‹
Saheyder VEROZ

Erdo¤an EM‹R / newa_siliye@hotmail.com
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