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0 y›ld›r çat›flan silahlar›n keskinlefltirdi¤i
bir yaflam var. Savafl bütün araçlar› ile eko-
nomik, sosyal, psikolojik y›k›m yaratmakla

kalm›yor, bir bütün do¤am›z›, do¤am›z ile kur-
du¤umuz ba¤›m›z› yani vicdan›m›z› da vuruyor.
Kurflunlar ile parçalanan bedenler, kan, gözya-
fl›, ac›, öfke, bombalanan da¤lar, y›k›lan evler,
yak›lan ormanlar, boflalt›lan köyler saymakla
bitmeyecek kadar y›k›m demektir silahlar›n ko-
nuflmas›. Bu gün 30'lu yafllarda olanlar›m›z
dünyaya gözlerini açt›¤› andan bu yana ölümün
bin bir çeflidini gördü ama da¤lar›na gezmek
için ç›kamad›, vadilerini doyas›ya dolaflamad›,
çiçeklerini koklayamad›, onlar silahlar›n dili ile

büyüdü. Toplumsal dengemiz, akl›m›z, vicdan›-
m›z kurflun a¤›rl›¤›nda yitiriliyor. “Ola¤anüstü
Hal” flartlar›nda silah› elinde bulunduran›n her
türlü yapt›r›m hakk›n› kendinde buldu¤u insan
olma onurunun yerle bir edildi¤i flartlara geri
dönmek istemiyoruz. Silahlar› susturmak savafl-
maktan daha zordur. Savafl›n ölmek ve öldür-
mek üzerine oluflturdu¤u ezberci dilin yerine
insana, do¤aya, akla ve vicdana dair yeni bir dil
oluflturmak kuflkusuz ki yetenek ak›l ve enerji
ister. Silahlar ile köreltilmeye çal›fl›lmad›¤›nda
bu dili kurmak mümkündür. Onun için silahla-
r›n neden oldu¤u ölümün karfl›s›nda  hayat se-
çene¤indeyiz.

K
emal K›l›çdaro¤lu,
Deniz Baykal’›n
CHP Genel Bafl-

kanl›¤›ndan istifas›yla so-
nuçlanan “kaset” olay›n› iz-
leyen günlerde gerçekleflti-
rilen kurultay sonucunda,
CHP’li delegelerin tamam›-
n›n oylar›n› alarak CHP Ge-
nel Baflkan› koltu¤una oturan isim oldu.

K›l›çdaro¤lu; AK Parti Eski Genel Baflkan Yard›mc›s›
Dengir Mir Mehmet F›rat ve Ankara Büyükflehir Beledi-
ye Baflkan› Melih Gökçek’le ilgili gündeme getirdi¤i
“yolsuzluk dosyalar›” ile gündeme gelmifl, sakin ve so-
¤ukkanl› duruflu, yumuflak üslubu ile kamuoyunun dik-
katini çekmiflti. 29 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin ‹s-
tanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› olmufl, seçimleri
yitirmifl, ancak CHP’nin ‹stanbul’daki oylar›n› da art›r-
m›flt›.✎11

KILIÇDARO⁄LU: BALON MU

UMUT MU?

‹
HD Dersim Temsilci-
si Av. Bar›fl Y›ld›-
r›m’›n hukuksal giri-

flimiyle; Ankara 13. ‹dare
Mahkemesi’nin baraj yap›-
m› konusunda verdi¤i “yü-
rütmeyi durdurma” karar›,
yeni bir hukuki durum or-
taya ç›kart›rken, Dersim’de
yeni bir tart›flman›n da te-
tikleyicisi oldu. Mahkemenin karar› nedeniyle “Uzunça-
y›r Baraj›n›n elektirik üretiminin durdurulmas› ve Ba-
raj'›n kapaklar›n›n derhal aç›lmas›” aç›klamas› yapan Av.
Y›ld›r›m’›n bu aç›klamas›, Dersim Barosu taraf›ndan tep-
kiyle karfl›land›. 27 Nisan 2010 tarihinde “Tunceli Baro-
su Yönetim Kurulu” imzas›yla bas›na ve kamuoyuna ya-
p›lan aç›klamada Bar›fl Y›ld›r›m’›n çabalar›yla ilgili flu
ifadelere yer verildi:✎ 5

BARAJ SORUNUNDA ‘HUKUK’

TARTIfiMASI

1909’da Geredere-
fli’de do¤du. Kü-
çük yaflta babas›y-

la birlikte Dersim’i diyar di-
yar dolaflt›, saz›yla cofltu,
sözde ise ustalaflt›. Kendi
deyimiyle bu meflakkatli
yolun ilk desturunu çok
sevdi¤i babas›ndan alm›flt›.
O K›rmanciye Cemaatleri içinde piflti ve Ocak kültürünün
deryalar›ndan beslendi. Özcesi F›rik Dede o yaflta ‹nsani
Kamil olman›n s›rr›na erdi.

Baba o¤ul, bir gün olsun Gerederfli’de durmad›lar.
Çünkü Dersim’in bafl›nda dolanan kara bulutlar› görmüfl-
lerdi. Yavafl yavafl Dersim’in birli¤i bozuluyordu. Bir “hile-
yi flerdir” içimize düflmüfl. Öyle ki ikrar bile ikrar›n› tan›-
m›yordu. Bu durumun fark›nda olan baba o¤ul, Dersim’in
bafl›nda dolanan büyük felakete karfl› afliretlerin birli¤i için
dört bir yana bilgi tafl›d›lar ve arac› oldular. ✎12

B‹R F‹R‹K DEDE ÖYKÜSÜ

Dina tenge de ra. 
Hardé dewres asmeno

khewe tenge dero. 
Wefliye tenge de ra. 
Roz ve roz bar u tenga

dina bena g›rane. 
Sistemé ewruén sistemé

barbariye u endustriyo. Na tar›xe isoniye u raverfliyaena
isoni de endi gama peyena. 

V›rende dina sero her canin, her maxluqati, her baveti,
dar u beri, theyr thüyr je vatena xo wefliya xo ram›tené. 

R›ye dina, hard u asmen, çhem u deryayi pak u zalal vi.
Her çi, her maxluqat u nebati xo dénera dorme xo u

tabiati. Xo angoré xozani guretené. Çond milon çond ha-
zar serré dina sere wefliye niya ramiye ame. 

Hata key? 
Hata band›ra u hukmé isoni. Hata her çi sero ronaena

hukme sistema endustri u kapitalizm. 
N›ka endi dina a dina v›rené niya. ‹soni dina t›m vur-

na. Tox›m esto, suki sané pé. Vejiyaena hazetu u makinaura
d›mé dina tenena vuriya u kuta b›né teflire isoniye.✎15

EKOLOJ‹ U RAA HAQ‹

D
ersim’in Pertek
ilçesi Kurmefl
Köyünde yafla-

yan Kaz›m ‹mak evine
gelen bir ödeme ihbar›n›
okuyunca ne yapaca¤›n›
flafl›rd›. Kaz›m ‹mak'› flafl-
k›na u¤ratan olay›n hikayesi ise oldukça ilginç.

PKK doksanl› y›llar›n bafllar›nda Dersim'de her ev-
den bir kiflinin “saflar›na” kat›lmas› ça¤rs›nda bulun-
mufl, baz› gençleri de “zorla” saflar›na katm›flt›. Özgür
‹mak da bunlardan biriydi. Özgür ‹mak, 16 yafl›nda iken
4 köylüsü ile beraber PKK taf›ndan da¤a götürülmüfltü.
Arkadafllar› bir süre sonra kaç›p büyük flehirlere gitme-
lerine ra¤men Özgür ‹mak da¤da kalmay› tercih etti ve
3 y›l da¤da kald›. ‹mak, bu süre zarf›nda sorumluluklar
da üstlendi. Da¤daki dördüncü y›l›na girerken, Sivas'ta
ordu güçleriyle girdi¤i çat›flmada, iddialara göre sa¤
olarak yakalan›p infaz edildi.✎4

DEVLET O⁄LUNU VURDU 

fi‹MD‹ DE MALINI ‹ST‹YOR
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ED‹TÖR’DEN

“Her fleyden önce, yaflama hakk›n›n kutsal bir hak oldu¤una inan›yoruz!
Silahlar›n gölgesinin hayatlar›m›zdan çekilmesini istiyoruz!
fiiddetin fliddet do¤urdu¤u, silah›n silahla karfl›l›k buldu¤u bitimsiz bir

trajedinin s›ras›n› bekleyen kurbanlar› olmak istemiyoruz!
...Hat›rlanmal› ki Dersim’de onbinlerce kez öldük,  orada ve ülkenin

herhangi bir k›y›s›nda bir tek insan›n daha ecelsiz ölümünü istemiyoruz.”

Dersimli ayd›n ve sanatç›lar ile sivil toplum örgütü temsilcileri bu cüm-
leler ile yeniden t›rmanmaya bafllayan fliddet veçat›flma ortam›na “yeter!”
diyorlar. Bu sesin karfl›l›k yaratmas›n› umut ediyoruz. Bölgemizde y›llard›r
en yak›c› ve y›k›c› etkisi ile varl›¤›n› sürdüren savafl›n yeniden alevlenme-
si hepimizi do¤al olarak tedirgin etmektedir. Kapak konumuzun savafls›z,
bar›fl içerisinde bir ülkede yaflamay› arzulayan cümleler ile oluflmas› bu la-
netli ortam›n sonuçlar›n› y›llard›r yaflayan bizlerin öncelikli hakk›d›r diye
düflünüyoruz.. Kemal K›l›çdaro¤lu’nun oldukça ilginç ve h›zl› bir süreç so-
nunda CHP Genel Baflkan› koltu¤una oturmas›. medyan›n belirli bir kesi-
minde gözle görülür bir “heyecan” yaratt›. Onur Öymen’in ›rkç› söylemleri
nedeniyle CHP’den kopan ya da so¤uyan Alevilerde de yeniden CHP’ye
dönüfl e¤ilimi bafl gösterdi¤i gözlemleniyor. Ülkenin en acil sorunu olan
Kürt sorununun yeniden silahlar ile çözüm aray›fl›na girdi¤i bu süreçte Ke-
mal K›l›çdaro¤lu halk›n beklentilerine umut olabilecek mi? Dedik ve Hozat
Belediye Baflkan› Cevdet Konak’›n bir yaz›s›na yer verdik. Sordu¤umuz so-
runun takipçisi olaca¤›m›z› flimdiden belirtelim.

Dersimli sanatç› Mikail Aslan ile yeni ç›kan kitab› üzerine söylefltik. Mi-
kail Aslan’›n verdi¤i mesajlar›n okurlar›m›z taraf›ndan ilgiyle karfl›lanaca¤›-
na inan›yoruz… Nezahat ve Kaz›m Gündo¤an’›n tart›flma yaratan “‹ki tutam
saç-Dersim’in kay›p k›zlar›” adl› belgeseli, Dersim 38’in belki de en trajik
sonuçlar›ndan biri olan “evlatl›k-besleme k›zlar” sorununu gündeme getir-
di. Ancak belgesele ciddi elefltiriler de geldi. Nezahat ve Kaz›m Gündo¤an
elefltirileri yan›tlad›lar… Bu say›m›zda yer verdi¤imiz röportajlardan biri de
“tembellik ölümü seçmektir” bafll›¤›n› tafl›yor. Bu düflündürücü elefltirinin
sahibi ise Marafll› Dursun Ali Özcan. Özcan’›n sorular›m›za verdi¤i yan›tla-
r› ilgiyle karfl›layaca¤›n›z› düflünüyoruz… Barajlar sorunu, kuflkusuz en
önemli sorunumuz. Konuyla ilgili avukat Bar›fl Y›ld›r›m’›n giriflimleri, Der-
sim’de ciddi bir “hukuk” tart›flmas›n› da beraberinde getirdi. Konuyla ilgili
taraflar›n görüfllerine yer verdik… 

Gazetemizin arka kapa¤› Belgin Cengiz'in haz›rlad›¤› halklar›n bahar
bayramlar› ile ilgili. Savafl haberleri ile girip bayram yaz›s› ile noktala-
d›k;bayramlar›n yeniden flenlenece¤ine dair umutlar›m›z› her daim koru-
mam›z ve bunun için çaba göstermemiz gerekti¤ine inan›yoruz... 

Di¤er haber ve yaz›lar›m›zla birlikte dolu bir gazete haz›rlad›k; ama he-
nüz gönlümüzden geçen Dersim Hayat’› haz›rlad›¤›m›z› da söyleyemiyoruz.
Bu nedenle bafllatt›¤›m›z yenilenme hamlesinin sonuçlar›n› her say›da siz-
lerle paylaflmak gayretinde olaca¤›z.

Gazetemizin genel yay›n yönetmenli¤ini üstlenen deneyimli gazeteci-ya-
zar Cafer Solgun ve gazetemize emek veren her arkadafl›m›z›n çabas›, her
say›da görsel ve içerik yönünden daha iyi bir gazete haz›rlamak olacak. 

Dersimden gazetemize bilgi ve foto¤raf ileten sevgili arkadafl›m›z Ali
Haydar Gözlüye ile Ak›n Gedik’e teflekkür ederiz

D
ersim Dernekleri Fede-
rasyonu (DEDEF) ve
Avrupa Dersim Der-

nekleri Federasyonu (FDG), 4 May›s
tarihini “kara gün” olarak ilan etti.
Dersim 38’i 4 May›s günü anma ka-
rar› alan Dersim federasyonlar›n›n
bu karar› üzerine,  Ovac›k yolu üze-
rinde bulunan, Halvori köyüne ba¤-
l› 38 Kayas› olarak bilinen, baz› kay-
naklara göre 217 baz› kaynaklara
göre ise 333 kiflinin katledildi¤i alan-
da bir anma yap›ld›. 

Araçlarla 38 Kayal›¤›’nda topla-
nan yaklafl›k 300 kiflilik grup, burada niyaz da-
¤›tt›, katledilenlerin an›s›na mum yakt›. Sayg›
duruflunun ard›ndan Dersim Kültür Derne¤i
ad›na Haydar Beltan bir Zazaca yapt›¤› konufl-
mada, “Bugün burada 1938 y›l›nda katledilen
Dersimliler'i anmak için bulunuyoruz. Dersimli-
ler 7 den 70 e süngüden geçirilerek katledildiler
fakat kendi köklerine s›k› s›k› sar›l›p tekrardan
ço¤ald›lar büyüdüler ve bugün de bu katliam›
anmak için buraday›z, mücadelemizi sürdürece-
¤iz” dedi.

38’in canl› tan›klar› da yapt›klar› konuflma-
larda, 38’in Dersim’I yok etmeyi amaçlad›¤›n›
belirterek, çocuk-kad›n, yafll›-genç ayr›m› yap›l-
madan herkesin katledildi¤ini dile getirdi.

Halvori katliam›n›n tan›¤› Süleyman A¤lar
ile Hese Geve’nin o¤lu Haydar Kaya, kad›n-ço-
cuk ve yafll›lar›n kurfluna diziliflini, Demenanl›-
lar›n maruz kald›¤› katliam› anlatt›. Haydar Ka-
ya konuflmas›n›n sonunda “adalalet istiyoruz”
dedi. Veli Es de bir Demenanl› çocuk olarak 11
yafl›nda iken y›llarca da¤larda kal›fl›n› ve yaflad›-
¤› eziyetleri dile getirdi. Mahmut Y›ld›z ise ko-
nuflmas›nda, K›z›lbafl inançlar› üzerinde durdu.
Seyit R›za’n›n torunu Rüstem Polat anmaya ge-

lenlere minnetini Zazaca ifade etti. Avrupa Der-
sim Dernekleri ad›na Celal Y›ld›z konuflmas›nda
1938'de Dersimde uygulananlar›n cumhuriyet
tarihinin en dehfletli katliam› oldu¤unu belirte-
rek 38'i anmak için 4 May›s tarihini seçmelerinin
nedenlerini anlatt›.

D
EDEF'in (Dersim Dernek-
leri Federasyonu) kendine
ait fiziki bir mekan için ge-

çen y›l bir gece organizasyonu ile bafl-
latt›¤› kampanya karfl›l›k buldu. DEDEF;
Nurtepe Mahallesi, Ar› caddesi, No
28/A, Ka¤›thane- ‹stanbul adresinde ku-
rum için gerekli olan malzemeler ile be-
raber yaklafl›k 220 bin liral›k bütçe ile
mekan›n› oluflturdu ve 30 May›s tarihin-
de aç›l›fl›n› gerçeklefltirdi. Aç›l›fla Der-
simliler yo¤un ilgi gösterdiler. 

Aç›l›fl konuflmas› yapan DEDEF
Genel Baflkan› Özkan Tacer: '1952 y›l›n-
da Ankara'da bir grup Dersimli ö¤renci-
nin bafllatt›¤› giriflim bugün miras›na sa-
hip ç›karak yoluna devam ediyor. 1953
y›l›nda Kuru Kahveci Mehmet Efen-
di'nin baflkanl›¤› ile Sait K›rm›z› Top-
rak'lar›n 1960'larda Av. Haydar Özde-
mir'in 1974 Süleyman Cihan baflkanl›¤›

ile devam eden süreç 1990'larda Selman
Yeflilyöz, Nimet Tanr›kulu 2000 lerde Ali-
r›za Bilir, ‹smail Aslan ile devam etti. BU
bir bayrak tafl›y›c›l›¤›yd›. fi‹mdi o bayrak
bizim elimizde, onurla tafl›n›yor. Dünden
bu güne baflkanlar›m›za yönetim kurulla-
r›na üyelerine, ve kurumumuzu destesle-

yen herkese teflekkür ediyoruz. Umar›z
bizden sonrada bu bayra¤› sürdürecek
daha güçlü ve dinamik kadrolar olacak
ve bu bayra¤› gururla devrecede bilece-
¤iz. Bu süreçte maddi manevi katk› su-

nan eme¤i geçen bü-
tün hemflehrilerimize
doslar›m›za teflekkür
ederim. 50 y›l› aflk›n-
d›r süren  bu onurlu
duruflun bugün geldi-
¤i yerde biz sadece
emaneti korumaya
çal›flanlar›z.'  bundan
sonra sadece federas-
yonlarla de¤il demok-
rasi ve daha iyi bir ül-
ke ve için kavgam›z-
da yanyana olmay›

umut ediyoruz.' Dedi
DEDEF Genel Baflkan› Özkan Ta-

cer, gazetemize flu aç›klamay› yapt›: 'Bü-
yük bedeller ödemelerine ra¤men Der-
simlilerin bir araya gelemiyece¤i düflün-
cesi toplumumuzda vard› ama yavafl ya-
vafl bu alg› de¤ifliyor. Görülüyor ki; Der-

simliler yan yana gelerek gerek ekono-
mik, gerekse sosyal alanda kendi gücünü
oluflturmaya bafll›yor. Munzur A.fi, Der-
sim A.fi,  Türkiye ve Avrupa'daki federas-
yonumuz, ilçe ve köylerimizde oluflan
kooparatifler, Dersim Spor bunun örnek-
leridir. Derne¤imize sahip ç›k›lmas›da
bunula ilgilidir.  DEDEF'in yeni yönetim
yeri bütün derneklerimize aç›kt›r. Baflta
ilçe derneklerimiz olmak üzere bileflimi-
mizi oluflturan  derneklerimiz gelip çal›fl-
malar›n› burada sürdüre bilirler. fiu an
Ka¤›thana Dersimliler Derne¤i ve Ova-
c›kl›lar Derne¤i bizimle birlikte burada
faliyetlerini sürdürecekler. Bu hem çal›fl-
malarda güç birli¤i demektir hemde bir
çok ekonomik giderin önünün kesilmesi
demektir biz bunu arzuluyoruz. Bir çok
derne¤imiz kira elektirik, su, çal›flan gi-
deri derken ayl›k önemli bir bütçe Der-
simlilerin cebinden ç›k›yor. Bütçeyi karfl›-
lamak için bir çok dernek gece yapma
yöntemine baflvuruyor buda ayr› bir s›-
n›nt› oluflturyor. Ça¤r›m›z derklerimize;
buyurup genel merkezde faaliyetlerini
sürdürmeleridir.'

4 MAYIS: KARA GÜN 

DEDEF YEN‹ B‹NASINDA

Halvori’deki 38 kayal›¤›nda Avrupa ve Dersim Dernekleri Federas-
yonlar› taraf›ndan 38 katliam› için bir anma töreni düzenlendi. Törende
dernek temsilcileri ile 38’in canl› tan›klar› yapt›klar› konuflmalarda yafla-
nan katliam›n cumhuriyet tarihinin en kapsaml› ve planl› katliam› oldu-
¤unu belirterek, “adalet istiyoruz” dediler…

DEDEF: 
1938 Farkl› flekillerde devam ediyor
Dersim Dernekleri Federasyonu ad›na bir

konuflma yapan Dersim Kültür Derne¤i Baflka-
n› Ali Mükan ise söyle konufltu: “Dersim 38
katliam ise gizli belgeler aç›klans›n evlatl›k ve-
rilenlerin isimleri aç›klans›n. 1938 Katliam›, ha-
la farkl› flekilde devam ediyor. 1994’te 40 bin
insan köylerinden göç ettirilmifltir ve onlarca
insan öldürülmüfltür. Bugün hayata geçirilen
baraj projesinin de 38 katliam›ndan fark› yok-
tur.”.

Avrupa Demokratik haklar konfederrasyo-
nu ad›na Ali Tacer, Avukat Hüseyin Aygün, Maz-
girt Belediye Baflkan› Tekin Türkel ve Ovac›k
Belediye Baflkan› Mustafa Sar›gül de k›sa bir se-
lamlama yapt›lar. Anma töreni, Halvori’de katle-
dilen 333 kiflinin an›s›na Munzur’a 333 karanfil
at›lmas› ile sona erdi.
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D
ersim'de sanatç›, ayd›n
yazar, sivil toplum örgüt-
leri ve siyasi partiler,

"Operasyonlar durdurulsun, Munzur
özgürlü¤e aks›n" slogan›yla miting
düzenledi. Mitinge DTP Tunceli Mil-
letvekili fierafettin Halis, KESK Genel
Baflkan› Sami Evren, Tunceli Belediye
Baflkan› Edibe fiahin, Ferhat Tunç, Su-
vai, Hasan Sa¤lam, Yazar Ertu¤rul
Kürkçü'nün de aralar›nda bulundu¤u
çok say›da aktivist, KESK Diyarbak›r,
Mardin, Erzincan, Elaz›¤ ve Ad›yaman
temsilcileri ile çok say›da kifli kat›ld›.
fiark›lar eflli¤inde halay çeken kalaba-
l›k kitle, s›k s›k, "Bij  afliti (Yaflas›n bar›fl)", "Bar›fla bir
ses çift tarafl› ateflkes" sloganlar›n› att›.

Operasyonlar›n, silahlar›n, insana, topluma, do-
¤aya büyük zarar verdi¤i gerekçesi ile 5 Haziran
Dünya Çevre Gününde Dersim'e gelen ayd›nlar› ba-
raj ve operasyonlar›n durdurulmas› silahlar›n susma-
s› talebinde bulundular. BDP milletvekili fierafettin
Halis; Kürt sorununun çözümü için ‹mral›'y› adres
olarak gösterdi. Halis, "Biz defalarca söyledik, AKP
sinsice oynuyor muhatap bulamad›¤›n› söylüyor. Biz
BDP olarak sorunun bir taraf›n›n muhataplar›y›z. Sa-
y›n Öcalan muhatap bulamad›¤› için geri çekildi ve
savafl t›rman›yor. E¤er AKP muhatap ar›yorsa bir an
önce ‹mral›'ya bir heyeti göndermesi gerekiyor. Ak-
si takdirde bu savafl önü al›namaz boyutlara ulafla-
cakt›r" diye konufltu. 

Ferhat Tunç: 

Bombalarla dövülen topraklarda on birlerce

kez öldük

Cumhuriyet tarihiyle yafl›t Kürt sorununun de-
mokratik, bar›flç›l çözümüne iliflkin umutlar›n›n her
geçen gün azald›¤›n› dile getirerek, yeniden da¤lar›n
bombaland›¤›n› ve insanlar›n yaflam›n› yitirdi¤ine
dikkat çekti. Tunç, "Bar›fl ad›na ortaya ç›kan bu du-
rumu do¤ru okumak yerine ›rkç› ve sald›rgan tepki-
lerin tutsa¤› haline geldiniz. Bu halk›n seçilmifl bele-
diye baflkanlar›n› ve Kürt siyasetçilerini tutuklad›n›z.
Bar›fl ve özgürlük taleplerini dillendiren sanatç› ve
ayd›nlar› 10 y›l 15 y›l hapisle yarg›lamaya bafllad›n›z.
Yeniden analar›m›z a¤lamaya, da¤lar›m›z bombalan-
maya bafllad› ve flimdi gencecik fidanlar›m›z› topra-
¤a gömüyoruz ard› ard›na. Kardefller, bu gün bura-
day›z, ölüme karfl› yaflam› savunmak için, insanlar

ölmesin demek için. As›rlard›r bu co¤rafyaya bu hal-
ka zulüm ediyorsunuz, bunu durdurun demek için.
B›rak›n insanlar özgür, eflit, kardeflçe yaflas›n diyebil-
mek için. ‹nsanlar do¤du¤u kimli¤i, dili, inanc›yla
yaflas›n diyebilmek için buraday›z Burada olmak bi-
zim vicdani sorumlulu¤umuzdur. Burada halk›m›z›n
yan›nda olmak, bu topraklar›n çocuklar› olarak hal-
k›m›za, Düzgün Baba'ya, Gole Çeto'ya, Munzur Ba-
ba'ya karfl› borcumuzun gere¤ini yerine getirmektir.
Bize bunu reva görenlere sesleniyorum; Bombalarla
dövdü¤ünüz bu topraklarda on binlerce kez öldük
ve çok büyük ac›lar yaflad›k. Yeter art›k. Bar›fl›n ve
kardeflçe bir yaflam›n yolunu aç›n ve bu kanl› dön-
güden kurtar›n bu memleketi." 

Sami Evren: 

Bar›fl› istemeyenler barajlar› savunanlard›r!

Baraj karfl›tlar›n›n bar›fl yanl›s›, bar›fl yanl›lar›n›n
da baraj karfl›t› oldu¤unu söyleyen KESK Genel Bafl-
kan› Sami Evren ise, barajlar› "yaflam›n düflman›"
olarak tan›mlad›. Evren, "Biz bar›fl isteyenler ayn› za-
manda baraj istemiyoruz. Baraj isteyenler de bar›fl is-
temiyorlar. Bu nedenle biz barajlar›n ve çat›flmalar›n
yafland›¤› yer Dersimdeyiz. Biz bar›fltan yana olanlar
insandan yanay›z. Canl›lardan, yaflamdan, do¤adan
yanay›z. Do¤all›¤›m›zla yaflamak istiyoruz. 5 Haziran
Dünya Çevre Günü'nde do¤all›¤› bozanlara sesleni-
yoruz; b›rak›n Munzur özgür aks›n. Dokunmay›n
Munzur'a, do¤ay› katleden canl› yaflam› savunamaz.
Onun için barajlar yaflam›n düflman›d›r. Biz bar›fl sa-
vunucular› yaflamdan, insandan, do¤adan yanay›z.
B›rak›n Dersim dört da¤ için do¤al kals›n. Kürdü
Kürt, Alevi'si Alevi vadisi vadi, ovas› ova, Kültürü sa-
nat› Munzur'u do¤al kals›n” dedi

‘ÖLÜME KARfiI YAfiAMI

SAVUNUYORUZ’
‹stanbul-Ba¤c›lar’dan; Mecidiyeköy'e ilerleyen körüklü otobü-

sün en arka k›sm›nda oturuyorken birkaç gencin birbirleri ile ta-
n›flmas›na tan›k oluyorum. Otüste askerlik sohbeti bafll›yor, asker
oldu¤u her halinden belli olan gencin özel tim birli¤inde asker ol-
du¤u ö¤renilince. Sohbet “oraya gittin mi”, “buras› nas›ld›” sorula-
r›na dönüflüyor. Tamam› Kürt illerinden oluflan yöre adlar› say›l›-
yor. Sohbet flöyle bir soru ile so¤uyor “abi Tunceli'ye gittin mi?”
Yok yan›t› al›nca flöyle sürdürüyor “Abi allah kimseyi düflürmesin.
O ne korkunç da¤lar, öyle nereden neyin ç›kaca¤› belli olmayan
da¤lar. Rüzgar›n u¤ultusu bile gece insan› uyutmuyor çok korkunç
abi çok...”

Bu cümleler beni Dersim'in da¤lar›na, yollar›na ve yol boyu
dizilen karakollar›na götürüyor. Uzunca süre Dersim'den uzak
kald›ktan sonra Dersim'e gitme flans›na kavuflunca her yerini gez-
mek istiyorum. Dersim ola¤an üstü hal gölgesinde o s›ralar. Ova-
c›k'tan Hozat'a ilk defa yolculuk yap›yorum. S›rt›ken isimli kara-
kola yaklafl›nca arac› kullanan arkadafl›m müzi¤i kapat›p nas›l
davranmam gerekti¤i konusunda beni h›zl› cümleler ve düflük ses
tonu ile uyar›yor. Önüne tel örgü çekilmifl ve x fleklinde demir-
lerle kapat›lm›fl bariyerlere yaklafl›nca kap›y› aç›yoruz. Kontrol
noktas›ndan bir ses yükseliyor: “Araçtan inin sola do¤ru ç›k›n”.
Arkadafl›m bana söylenini yapmam›, ani hareketler yapmamam›,
mümkün oldu¤unca el kol oynatmamam konusunda uyar›yor.
Kimliklerinizi ellerinize al›p yüzümüzü araca dönerek bekleme-
miz isteniyor. Bir süre  sonra gelen rütbeli bir asker kimliklerimi-
zi al›p soruyor: “Devrim soyad›n ne?” Cevapl›yorum. “Ne ifl yap›-
yorsun?” Ö¤renciyim. “Nereye gidiyorsun?” Hozat. “Niye gidiyor-
sun?” Bu soruya cevap verebilecek miyim. Teyzem orada ziyare-
tine gidece¤im diyorum. “Ne kadar kalacaks›n?” Akflama do¤ru
dönece¤iz diyorum. Arac›n bagaj› oldukça detayl› aran›yor ve
araca binin deniyor. Yar›m saat sonra baflka bir rütbeli komutan
geliyor. Ad›m›z›, soyad›m›z› kimlik elinde oldu¤u halde ne ifl yap-
t›¤›m›z›, nereye gitti¤imizi, neden gitti¤imizi soruyor, cevapl›yo-
ruz. “Gidebilirsiniz.” Arac› kullanan arkadafl›m x fleklindeki bari-
yerleri kenara çekmemi söylüyor, çekiyorum. Araç ilerledi¤inde
bariyerleri kapat›rken kulübeye do¤ru bak›yorum. Kulübede as-
kerin eli silah›n tetik bofllu¤unda ve tam bana bak›yor. Anl›yorum
ki birçok silah arac›m›z›n üzerinde. Hayat›m›z 20 yafl›nda bir gen-
cin korka korka günlerini geçirdi¤i bir karakolda ne kadar so¤uk-
kanl› durabildi¤ine ba¤l›. Silah›n niflan›ndan bakan göz arpac›¤›n
ivme tepesinden bizi gözlüyor. Tetik bofllu¤undaki parma¤›n tit-
remesi kadar ince bir çizgide hayat›m›z... Yak›n zamana kadar
yol, bu karakolun içinden geçiyormufl karakola a¤›r sald›r›lar
sonras› yol daha yukar› al›nm›fl ne tesadüf ki o s›ra kulland›¤›m
cümle y›llar sonra, oralarda askerlik yapm›fl bir genç taraf›ndan
kullan›l›yor. Yan›mdakine  dönüp burada askerlik yapan için ne
kadar korkunç buralar de¤il mi diyorum. fiöyle cevapl›yor “flu an
hayat›m›z o korkuyu yaflayan›n elinde dua edelim de bizden faz-
la korkmas›n ya da  yak›n bir arkadafl› çat›flmada vurulmas›n.”

Bu yaz festival tarihinde Ovac›k'tan Dersim Merkez’e do¤ru
yol al›rken “Ola¤an Üstü  Hal” döneminin oldukça belal› karakol-
lardan Torunoba Karakolu’na gelince arama noktas›nda arac›m›z›n
yan›na gelen komutan›n “festivale hofl geldiniz” diyerek bize çiko-
lata ve kolonya ikram etmesi karfl›s›nda bir an flafl›rm›flt›k. Araçta-
kiler aras›nda tam bir davran›fl farkl›l›¤› oluflmufltu. Bu yolda çek-
tiklerimizi biz biliriz deyip çikolatay› reddeden, elini bir an çiko-
lataya uzat›p hemen geri çeken ve teflekkür edip çikolata alanla-
r›m›z aras›nda yol boyu davran›fl›m›z›n nedenleri üzerine tart›flma
sürmüfltü. 

Naz›miye Sar›yayla Karakolu'na yap›lan bask›n› okuyunca, bu
kareler gözümün önünden geçip gitti. Oldukça güzel do¤as›, ren-
garenk çiçekleri, böcekleri, kufllar›, kelebekleri ile Dersim Da¤la-
r› 20 yafl›nda bir gencin dilinde korkunç da¤lara nas›l dönüflmüfl-
tü ve y›llarca tetik bofllu¤unda yaflayan halk, 30 y›l› aflk›n bu za-
man› nas›l geçirmiflti. 

‹flkenceler, orman yang›nlar›, y›k›lan evler, boflalt›lan köyler,
sürgün yollar›, yan›bafl›m›zda vurulanlar, kaybedilenler, hemen
hergün gelen cenazeler, a¤›tlar, sloganlar, öfkeler... Böylece yaz›-
lan her bir bafll›¤›n alt›nda kurulacak cümleler ile yaflan›lanlar› an-
latabilir miyiz ki...

Silahlar›n susma umudunu hala tafl›yoruz. Savafl› istememek
en çok bizim hakk›m›zd›r. Bu hakk›m›z› istiyoruz. Susturun silah
seslerini ve silahlar›n oluflturdu¤u dili...

TET‹K BOfiLU⁄UNDA

HAYAT...
Devrim TEK‹NO⁄LU / devrimtekinoglu@hotmail.com

Dersimli ayd›n ve sanatç›lar Dersime gitmeden önce ‹HD ‹stanbul flubesinde 60 imzac›
ad›na a›klama yapt›lar

Operasyon... Bask›n... Ölüm...

May›s ay›ndan itibaren Dersim'de askeri operas-
yonlar ve çat›flma haberleri giderek artmaya baflla-
d›.1 May›s günü Sar›yayla Karakolu'na yönelik bas-
k›n ve 4 askerin hayat›n› kaybetmesinin ard›ndan
çat›flma ve operasyonlar›n giderek artmas›, Dersim'i
bir kez daha bölgenin en “s›cak” yerlerinden biri ha-
line getirdi. Son olarak 26 May›s günü, Dersim'in fie-
hit Hasan, Lameç, Dinek ve Cigerim bölgelerinde
kobra helikopterlerinin de kat›ld›¤› kapsaml› bir
operasyon bafllat›ld›. 2 Haziran günü de Dersim
merkezde bulunan bir polis noktas›na sald›r› düzen-
lendi. Bölgeye genifl çapl› askeri y›¤›nak yap›lmas›
ve savafl uçaklar› ile helikopterlerin da¤lar› bomba-
lamas›, halk›n kayg› ve endiflelerini art›rd›. 

Dersimli ayd›n ve sanatç›lar›n giriflimlerinin yan›
s›ra BDP de bölgede “operasyonlara karfl› canl› kal-
kan olacaklar›n›” aç›klad›. Aç›klaman›n ard›ndan Di-
yarbak›r'›n Lice ilçesinde çok say›da BDP'li “canl›

kalkan” yürüyüflü düzenledi, ancak yürüyüfle izin
verilmedi. Daha sonra Cizre'de bir jandarma karako-
lunu ziyaret etmek isteyen 300 kifli de jandarma en-
geline tak›ld›.

“Demokratik aç›l›m” tart›malar›yla bar›fl ve de-
mokratik çözüm için ümitlenen kamuoyunun bek-
lentileri, yeniden “rutin” bir hal almaya bafllayan ça-
t›flma, ölüm ve operasyon haberleriyle gölgelendi...www.a
rs
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Dersim Merkez'den Ovac›k'a do¤ru
ilerlerken yol boyu sa¤l› sollu olarak ka-
yalara, köprülere yaz›l› olan sloganlardan
biri, “Ulafllar Ölmez”dir. Buradan hareket-
le Ulaflspor’un  bir devrimcinin an›s›na ku-
rulmufl bir spor kulübü oldu¤u san›labilir.
Ama öyle de¤il. Ulafl A¤ce istanbu'lda bir
kavgada öldürüldü. Babas› Salih Zeki A¤-
ce onun an›s›n› yaflatmak için, Dersim'in
da¤›na tafl›na ad›n› yazmakla yetinmedi,
2008 y›l›nda Ovac›k'ta Ulaflspor ad›yla bir
spor külübü kurdu. fiimdi bu spor kulubü,
imkans›zl›klar içerisinde elde etti¤i baflar›-
larla dikkat çekiyor.

Külüp baflkanl›¤›n› Vedat Kekome-
medo¤ullar›'n›n, kaleci antrönörlü¤ünü
Munzur Eren’in, tak›m antrenörlü¤ünü ise
Süleyman Koçuk'un yapt›¤› Ulaflspor'un;
12 yafl ve üstü 53 lisansl› sporcusu var.
Antreman yapt›klar› sahalar›, bahar ayla-
r›nda çamur içinde oluyor. K›fl›n 2 metre-
yi aflan kar› yine kendileri çi¤neyerek sert-

lefltirip kar üzerinde oynuyorlar. 22 metre
kare konteyn›r içinde tuvalet, mutfak,
duflluk ve soyunma odas› var.  Sahan›n ki-
ralanmas› ve konteyn›r›n kurulmas› 15 bin
liraya mal olmufl. Su ve kanalizasyon ba¤-
lant›s›n› ve krampon ihtiyac›n› kayma-
kaml›k karfl›lam›fl. ‹fladam› Kemal Y›lmaz
bin lira, Kemal Derman ise yediyüz elli li-
ra ba¤›flta bulunmufl.

Genellikle ilk ö¤retim ve lise ö¤-
rencilerinin futbol e¤itimi görüp top kofl-
turdu¤u Ulaflspor bünyesinde Ovac›k'ta
görev yapan Konyal› bir polis memuru da
futbol oynuyor. Ulaflspor 9. Munzur Kültür

ve Do¤a Festivali'nde Der-
simspor, Pertekspor, Ho-
zatspor ve Ovac›k Ulaflspor
aras›nda yap›lan turnuvada
birinci oldu. Bu turnuvay›
izleyen ‹stanbul Kartal Bele-
diye Baflkan› ve Kartal Spor
Külübü baflkan›n›n dikkatini
çeken Ulaflspor futbolcula-
r›ndan 10 kifli Kartalspor ta-
raf›ndan e¤itim amaçl› ola-
rak ‹stanbul’a davet edildi.
Burhan Efendio¤ullar› Kar-
tal Belediyespor'a transfer
edildi. Ali Demir, Kartalspor Süper Genç-
ler Tak›m›'na al›nd›. Tak›ma seçilen Gü-
ven Y›ld›z ise okumak için geri döndü. 

Zoru baflarmak…
Ulaflspor Dersim Mahalli Lig fiampi-

yonlu¤unda 2009-2010 y›l›nda ikinci, U 19
Gençler Dersim Liginde de Dersim fiampi-
yonu oldu. Türkiye genelinde 140 tak›m›n
kat›ld›¤› Türkiye U 19 flampiyonas›nda
Dersim’i, Ad›yaman ilinde Elaz›¤, Malatya,
G.Antep, fi.Urfa ve K.Marafl il birincileri
karfl›s›nda ve Türkiye terfi maçlar›nda ba-
flar› ile temsil etti. Maç yapmak için Ad›ya-
man gitmeleri Ovac›kl› esnaf ve duyarl› ki-
flilerin para yard›m› yapmas› ile mümkün
oldu. Ad›yaman'da oynad›klar› iki maç› da
kaybetmelerine ra¤men oynad›klar› futbol
büyük be¤eni toplad›.

Kulüp baflkan› Vedat Kekomeme-
do¤ullar› Ulaflspor'a özellikle Dersimli
‹fladamlar›n›n destek vermelerini bekle-
di¤ini belirterek “Ad›yaman'da Ulaflspor'a
oldukça ilgi oldu. fiöyle ki;  do¤ru düz-
gün deste¤i olmayan, antrenman yapa-
cak yerleri bile bulunmayan üçbin nüfus-
lu bir ilçe tak›m› olan Ulaflspor, ikiyüzbin
ile bir milyon nüfuslu il temsilcilikleri
karfl›s›nda göstermifl olduklar› bafla bafl
mücadele ve performanslar› ile göz dol-
durdu. Biz imkans›zl›klarla çal›flarak
gençlerimizi alkol ve kahvehanede za-
man geçirmenin d›fl›nda bir motivosyana
yöneltiyoruz. Bu gençlere sahip ç›k›lma-
s›n› istiyoruz” dedi. Antrenör Süleyman
Koçuk ise Dersimli gençlerin yetene¤inin
önünün aç›lmas› için ilçe ve il yöneticile-
ri ile Dersim için  duyarl› kiflilerin kendi-
lerine sahip ç›kmas›n› istiyor.

D
ersim Pertek ilçesi Kurmefl Köyünde yafla-
yan Kaz›m ‹mak evine gelen bir ödeme ih-
bar›n› okuyunca ne yapaca¤›n› flafl›rd›. Ka-

z›m ‹mak'› flaflk›na u¤ratan olay›n hikayesi ise oldukça il-
ginç.

PKK doksanl› y›llar›n bafllar›nda Dersim'de her ev-
den bir kiflinin “saflar›na” kat›lmas› ça¤rs›nda bulunmufl,
baz› gençleri de “zorla” saflar›na katm›flt›. Özgür ‹mak da
bunlardan biriydi. Özgür ‹mak, 16 yafl›nda iken 4 köylü-
sü ile beraber PKK taf›ndan da¤a götürülmüfltü. Arkadafl-
lar› bir süre sonra kaç›p büyük flehirlere gitmelerine ra¤-
men Özgür ‹mak da¤da kalmay› tercih etti ve 3 y›l da¤-
da kald›. ‹mak, bu süre zarf›nda sorumluluklar da üstlen-
di. Da¤daki dördüncü y›l›na girerken, Sivas'ta ordu güç-
leriyle girdi¤i çat›flmada, iddialara göre sa¤ olarak yaka-
lan›p infaz edildi. 

Babas› Kaz›m ‹mak  bu haberi al›r almaz cenaze-
sini almaya gider; ancak kendisine gösterilen gerilla ce-
setleri içerisinde Özgür ‹mak yoktur. Kaz›m ‹mak'›n o¤-
lunun cenazesini teslim almas› 55 günlük bir çaba sonu-
cunda mümkün olur. 

Ancak Özgür ‹mak hayat›n› kaybetmesine ra¤-
men, arkas›ndan aç›lan bir dava, sonuçta babas›na fatu-
ra edilmek isteniyor.  

Özgür ‹mak ve içinde bulundu¤u grubun 12 A¤us-
tos 1996 tarihinde Sivas›n Kangal Köyü Alacahan Buca¤›
ile Akçahisar Köyü'nde demiryolu ‹stasyonuna bask›n

yapt›klar› ve orada görevli ‹smail Eryi¤it'i öldürdükleri,
Eryi¤it'in ailesinin devlete dava açmas› sonucu Eryi¤it'in
alisine ödenen 11  bin TL'nin  faizi ve di¤er masraflarla
beraber, Mardin'de aç›lan baflka bir dava için 10 bin lira
tazminat›n Özgür ‹mak'tan dolay›s› ile mirasç› olarak ai-
lesinden  al›nmas›na karar veriliyor. 

Baba bu paray› ödeyemiyince Pertek  merkezde
ve Kurmefl köyünde bulunan evine ve arazilerine haciz
gerçeklefltiriyor. Evin içinde bulunan eflyalar yeddiemine
teslim ediliyor ve evler ile arazilerin icraa yoluyla sat›fl ifl-
lemleri yap›l›yor. Ancak Dersim'de evi sat›n almak için
kimse ihaleye kat›lm›yor. Baba Kaz›m ve anne  Hatun
‹mak'›n Avukat› Mehmet Karagöz Özgür ‹mak'›n örgüte
kat›ld›¤› dönemde ve öldürüldü¤ü dönemde üzerine ka-
y›tl› hiçbir mal› ve geliri olmad›¤›, üstelik  kimsenin bor-
cunun baflka birisinden  tahsil edilemiyece¤i gerekçesi
ile ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n açm›fl oldu¤u davan›n iptaili iste-
mi ile Kangal Asli Hukuk Mahkemesine açt›klar› dava
reddedilince, 4. Hukuk Mahkemesi'nde temyize gidiyor,
temyiz istemi de reddediliyor... Bunun üzerine aile
A‹HM'e baflvurdu. A‹HM davay› görmeyi kabul etti. Ha-
len A‹HM'in verece¤i karar merakla bekleniyor. A‹HM'in
karar›n›n benzer davalara da emsal teflkil edece¤i belirti-
liyor...

“Naz›miye'nin (K›z›l
Kilise) Tari köyünde

do¤an Aso Gil'in Serke Afl
isimli çocu¤unun; Serkiz, Arut
ve Bo¤os isimli üç o¤lu olu-
yor. Bunlar Dersim'de Ermeni
kimli¤i ile yafl›yor. Ancak on-
lar›n çucuklar› adlar›n› de¤ifl-
tirmek durumunda kal›yor.
Serkis'in çocuklar› Devletli ve
Çelik, Arut'un çocuklar› ‹res, Bo¤os'un çocuklar› ise Gül-
tekin soyad›n› al›yor. Bo¤os'un o¤lu olan dedem Gara-
bet,  Hüseyin ad›n› alm›fl. Dersim'de kilim dokumac›l›¤›,
kalayc›l›k, terzilik yaparak yaflamlar›n› sürdürmüfller.”
Selahattin Gültekin flimdiki ad›yla Miran Pirgiç Gültekin
ailesini böyle anlat›yor.

Bir Teyzesi ad›n› ve Ermenili¤e dair hiç bir refa-
rans›n› de¤ifltirmeden Dersim'den Antalya'ya sürgün
edilmifl ordan ‹stanbul'a daha sonra Avrupa'ya göç etmifl.
Bir teyzesi Antalya sürgününden Elaz›¤'a dönüyor. Ken-
dini Türk ve Sunni olarak tan›ml›yor. Türban tak›yor na-
maz›nda niyaz›nda yafl›yor. Bir teyzesi kendini ne Türk
ne de Kürt görüyor biz Aleviyiz diyor Alevilik inanc›na
ba¤l› yafl›yor.

1960 Dersim do¤umlu Miran Pirgiç; Dersim'in Ga-
zik Mahallesi'nde çocuklar›n kendisini Ermeni-Ermeni di-
ye k›zd›rmas› ile Ermeni oldu¤unun fark›na net olmayan
bir biçimde vard›¤›n› söylüyor. 1978 y›l›nda ‹stanbul'a ika-
metgah›n› almas› ile Agos Gazetesi yay›n kurulu üyesi Ser-
kis Serokyan'›n buzdolab› tamircisi dükkan›nda çal›flmaya
bafllamas› Ermenili¤ini daha net alg›lamas›na yol aç›yor.
1915 Ermeni Tehciri'nin hikayelerini okudukça kimli¤ine
daha s›k› sar›lma ihtiyac› gelifliyor. Hrant Dink'in katledil-
mesi ile beraber art›k aç›ktan bu kimli¤i savunmaya bafl-
l›yor. Sonunda kendi milliyetine ait isim de¤iflikli¤i için
yasal süreci bafllat›yor. Bak›rköy 11. Asliye Hukuk Mahke-
mesi'nin karar› ile Selahattin Gültekin ad›n› Miran Pirgiç
Gültekin olarak de¤ifltiriyor.

Miran Pirgiç Dersim Ermelileri için çal›flma yapacak
bir dernek kurma çal›flmas› sürdürüyor flu günlerde.

ULAfi SPOR ZORU BAfiARIYOR

DEVLET O⁄LUNU VURDU fi‹MD‹ DE

MALINI ‹ST‹YOR
B‹R DERS‹M

ERMEN‹S‹

Ovac›k’›n baflar›l› spor kulübü, ciddi imkans›zl›klarla
bo¤uflmas›na ra¤men elde etti¤i sportif baflar›larla dikkat çekiyor.
Kulüp baflkan› Vedat Kekomemedo¤ullar›, Ovac›kl› gençlerin alkol
ve kahvehane kültüründen farkl› bir motivasyona ihtiyaçlar› bulun-
du¤unu belirterek, Dersimlilerden ilgi ve sahiplenme beklediklerini
vurguluyor.
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‹
HD Dersim Temsilcisi Av. Bar›fl
Y›ld›r›m’›n hukuksal giriflimiyle;
Ankara 13. ‹dare Mahkemesi’nin

baraj yap›m› konusunda verdi¤i “yürüt-
meyi durdurma” karar›, yeni bir hukuki
durum ortaya ç›kart›rken, Dersim’de yeni
bir tart›flman›n da tetikleyicisi oldu. Mah-
kemenin karar› nedeniyle “Uzunçay›r Ba-
raj›n›n elektirik üretiminin durdurulmas›
ve Baraj'›n kapaklar›n›n derhal aç›lmas›”
aç›klamas› yapan Av. Y›ld›r›m’›n bu aç›k-
lamas›, Dersim Barosu taraf›ndan tepkiy-

le karfl›land›. 27 Nisan 2010 tarihinde
“Tunceli Barosu Yönetim Kurulu” imza-
s›yla bas›na ve kamuoyuna yap›lan aç›k-
lamada Bar›fl Y›ld›r›m’›n çabalar›yla ilgili
flu ifadelere yer verildi:

“Munzur Nehri üzerinde bulunan
Uzunçay›r Baraj› ile ilgili olarak Ankara
13. ‹dare mahkemesi taraf›ndan yürütme-
yi durdurma karar› verildi¤i ve bu karar-
la Uzunçay›r Baraj›'n›n tüm faaliyetlerinin
durdurulmas› gerekti¤i, elektrik üretimi-
nin sonland›r›lmas› ve baraj kapaklar›n›n
aç›lmas› gerekti¤i yönünde Tunceli Baro-
su'na ba¤l› bir avukat taraf›ndan bas›na
ve halka aç›klamalar yap›lm›fl ve karar
halk taraf›ndan sevinç ve davul zurnalar
ile  karfl›lanm›flt›r. Davay› açan baromuza
ba¤l› avukat Bar›fl Y›ld›r›m taraf›ndan
Tunceli ilindeki tüm barajlar›n yap›m›n›n
durdurulmas› bak›m›ndan bu karar›n em-
sal olaca¤› yönünde kamuoyuna aç›kla-
malar yap›lm›flt›r”. 

Tunceli Barosu: Y›ld›-
r›m kamuoyunu yanl›fl
bilgilendirdi

Aç›klaman›n devam›nda, ilgili mah-
kemenin karar›n›n Y›ld›r›m taraf›ndan ka-
muoyuna yanl›fl lanse edildi¤i ve bu ne-

denle Dersimlilerin gereksiz yere sevinç
gösterileri yapt›¤› belirtildi.

“Öncelikle belirtmek istedi¤imiz
Uzunçay›r baraj› ile ilgili Ankara 13. ‹da-
re Mahkemesinin Yürütmeyi durdurma
karar› bas›na ve halka aç›kland›¤› flekilde
de¤ildir.  ‹lgili karar bir hukuk kurumu
olan Baromuz taraf›ndan incelenmifl fa-
aliyet durdurma, kapaklar›n aç›lmas› ve
barajlar›n iptali vs. konular› içermedi¤i
anlafl›lm›flt›r. Kararda; Davac› taraf›ndan
yap›lan baflvuruda, Enerji Piyasas› Dü-
zenleme Kurulunun elektrik lisans›n› ip-
tal etmesi talep edilmifltir. ‹lgili talep ida-
ri makam olan Kurul taraf›ndan cevap-
land›r›lmas› gerekirken, yetki afl›m› yap›-
larak daire baflkanl›¤› taraf›ndan cevap-
land›r›lmas›, yetkisiz bir ifllem olarak ka-
bul edilmifl ve ‹YUK gere¤ince bu ceva-
b›n yürütmesinin durdurulmas›na karar
verilmifltir. Ortada bir cevabi yaz›n›n usu-
li yetkisizli¤i tespit edilmifl ve sadece bu
cevabi yaz›n›n yürütülmesi durdurulmufl-
tur. Bu da usule uygun yeni bir cevap ve-
rilmesini kapsamaktad›r. Ayr›ca karar›n
devam›nda Enerji Piyasas› Düzenleme
Kurulunun kararlar›na karfl› Dan›fltay’da
dava aç›labilece¤i, görevli mahkemenin
Dan›fltay oldu¤u da dile getirilmifltir.
Elektrik lisans ifllemlerinin iptali istemle-
rinin ancak Dan›fltay taraf›ndan karara
ba¤lanaca¤› belirtilmifltir. Söz konusu bu
dava ise Ankara da yetkisiz bir iflleme
karfl› ‹dare Mahkemesinde aç›lm›flt›r”. 

Tunceli Barosu Yönetim Kurulu im-
zas›yla yap›lan aç›klaman›n sonunda ise,
Av. Bar›fl Y›ld›r›m’›n “kamuoyuna yanl›fl
bilgi verme” iddias›yla Disiplin Kurulu’na
sevk edildi¤i bildirildi.

‘Y›ld›r›m meslek kural-
lar›na riayet etmedi’

“Kamuoyuna aç›kland›¤› gibi söz ko-
nusu karar, Uzunçay›r baraj›n›n faaliyetle-
rinin durduruldu¤u ve di¤er barajlar›n ip-
taline emsal teflkil etti¤i yönündeki aç›k-
lamalar ile uyuflmamaktad›r. Halk›m›z ta-
raf›ndan tepki ile karfl›lanan baraj proje-
leri konusundaki hassasiyet ortada olan
bir gerçektir. Rehavet yaratacak tarzda
yanl›fl bilgilendirmeler çevre mücadelesi-
ne zarar verecektir. Munzur kiflisel ç›kara
alet edilmeyecek kadar kutsal bir mesele-
dir. Söz konusu üyemiz hakk›nda kamu-
oyuna yanl›fl bilgi verme ve meslek ku-
rallar›na riayetsizlikten disiplin sorufltur-
mas› bafllat›lm›flt›r”

STK’lardan Baro'nun
aç›klamas›na tepki

Öte yandan Tunceli Barosu YK’nun
bu aç›klamas› ve Bar›fl Y›ld›r›m hakk›nda
disiplin soruflturmas› bafllatmas›, aralar›n-
da siyasi parti ve gruplar›n da bulundu¤u
14 sivil toplum örgütü taraf›ndan protes-
to edildi. 

ESP, Partizan, EMEP, ‹HD, HKM,
ÖDP, Halk Cephesi, KESK ve ba¤l› sen-
dikalar, Türk-‹fl ve ba¤l› sendikalar,
D‹SK-Emekli-Sen, D‹SK-G›da-‹fl, Yeni-
gün Kad›n Derne¤i, Munzur Çevre Der-
ne¤i, Anafatma Kad›n Derne¤i imzalar›-
n› tafl›yan ortak aç›klamada, yap›m›na
Dersimlilerin büyük tepki gösterdi¤i ve
17 A¤ustos’ta su tutmaya bafllayan
Uzunçay›r Baraj› ile ilgili olarak flöyle
denildi: 

“Uzunçay›r Baraj›’n›n göl sahas›
Tunceli flehir merkezinin içine kadar
uzanmaktad›r.Tunceli flehir merkezinde
at›k su altyap› tesisleri,ar›tma tesisi bu-
lunmad›¤›ndan çeflitli sebeplerle ortaya
ç›kan at›klar kanalizasyon flebekesinden
v.s. direkt olarak al›c› ortam durumunda
bulunan Uzunçay›r Baraj› Gölü’ne veril-
mektedir.Mevcut haliyle Uzunçay›r Bara-
j›’n›n çevre mevzuat›na ayk›r› oldu¤u,
insan sa¤l›¤›n› tehdit etti¤i ve yine jeolo-
jik olarak Atatürk Mahallesi’nin zemini-
ne  zarar verdi¤i tart›flmas›zd›r. Çevre
mevzuat› uyar›nca gerekli de¤erlendir-
meler yap›lmadan ve gerekli önlemler
al›nmadan Enerji Piyasas› Düzenleme
Kurulu’nca Limak fiirketi’ne Uzunçay›r
Baraj› ve Hidro Elektrik Santrali’nde
elektrik üretimi için  elektrik üretim li-
sans› verilmifltir.Bu durum Anayasa’ya,
çevre mevzuat›na, Elektrik Piyasas› Ka-
nunu’nun mevzuat›na aç›kça ayk›r›d›r”. 

Aç›klamada hukuki gi-
riflimlerle ilgili olarak da
flu bilgiler verildi:

“Enerji Piyasas› Düzenleme Kuru-
lu’nca Limak fiirketi’ne Uzunçay›r Baraj›
ve Hidro Elektrik Santrali’nde elektrik
üretimi için verilen elektrik üretim lisan-

s›n›n geri al›nmas›na, iptaline karar ve-
rilmesi için Enerji Piyasas› Düzenleme
Kurulu’na baflvuru yap›lm›flt›r. Ve fakat
bu talep kabul edilmemifltir. Talebin ka-
bul edilmemesi üzerine Enerji Piyasas›
Düzenleme Kurulu’nca Limak fiirketi’ne
Tunceli’de bulunan Uzunçay›r Baraj› ve
Hidro Elektrik Santrali’nde elektrik üre-
timi için verilen  elektrik üretim lisans›-
n›n geri al›nmas›na, iptaline dair talebin
reddine dair ifllemin yürütmesinin dur-
durulmas›na ve iptaline karar verilmesi
talebiyle dava aç›lm›fl ve neticede Anka-
ra 13. ‹dare Mahkemesi’nce yürütmenin
durdurulmas› karar› verilmifltir”. 

‘Tunceli Barosu çevre
mücadelesinde nerede
duruyor?’

Daha sonra ise, Tunceli Barosu baraj-
lar sorunuyla ilgili olarak “duyars›z” ol-
makla elefltirildi ve baro taraf›ndan yap›-
lan aç›klaman›n “do¤ru bulunmad›¤›” vur-
gulanarak devamla flöye aç›klama yap›ld›:.

Dersim'de yap›lan ve yap›lacak olan
baraj ve HES’lere karfl› hiçbir giriflimde
bulunmayan Tunceli Barosu'nun çevre
mücadelesinden bahsetmeye hakk›n›n
olmad›¤› aç›kt›r.

Dersim co¤rafyas›n›n hukuksuzca
baraj ve HES projeleriyle bo¤ulmaya çal›-
fl›ld›¤› bir ortamda bu yönlü aç›klamala-
r›n Baraj  projelerini hayata geçirmek is-
teyenlerin ifline yarayaca¤› ve çevre mü-
cadelesini baltalayaca¤› tart›flmas›zd›r.
Tunceli Barosu çevre hakk›n›, savunup,
barajlara karfl› giriflim bafllatarak bu pro-
jelerin hukuksuzlu¤unu teflhir edecek
yerde Uzunçay›r Baraj› ve HES’e dava
açan Bar›fl Y›ld›r›m’a soruflturma aç›p bu-
nu kamuoyuna deklare etmektedir. Orta
yerde bir karar vard›r. Bu karar› halk le-
hine çevre lehine nas›l kullanabiliriz he-
sab› yapmak yerine karar›n eksikliklerini
aramak iyi niyetli bir yaklafl›m de¤ildir.
Belirtmek gerekir ki en k›sa zamanda
çevre hukuku alan›nda çal›flma yürüten
hukukçulardan oluflturulacak bir heyetle
bu karar›n de¤erlendirilmesi ve mücade-
lemize katk› sunup sunmad›¤› halk›m›za
aç›klanacakt›r. Bu isabetsiz ve sorumsuz
aç›klamalar› do¤ru görmedi¤imizi halk›-
m›za duyururuz.'

Bu tart›flmal› durumun barajlar›n ya-
p›m›n›n durdurulmas›yla ilgili olarak ne
gibi sonuçlara yol açaca¤› ise merakla
beklenen as›l husus… 

BARAJ SORUNUNDA ‘HUKUK’

TARTIfiMASI

Tunceli Barosu: Ba-
r›fl Y›ld›r›m kamuoyuna
yanl›fl bilgi verdi, meslek
kurallar›na riayet etmedi
ve hakk›nda disiplin so-
ruflturmas› bafllat›ld›…

Siyasi parti ve
STK’lar: Tunceli Barosu-
nun çevre mücadelesin-
de nerede durdu¤u belli-
dir. Bugüne kadar HES’
lere karfl› hiçbir giriflim-
de bulunmam›flt›r. Yap›-
lan aç›klama isabetsizdir,
do¤ru de¤ildir…
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D
ersim’de efsaneler, mitolojik
söylenceler günümüze en uzak
geçmiflten getirilmifltir. Kültür

tarihi, halk›n iliflkileri, ibadet ve inançlar›,
dua ve yakar›fllar› ile anlat›sal sözlü söylen-
celer geçmiflin derin izlerinden günümüze
ulaflt›r›lm›flt›r. Dersim’in müzi¤i, cemi,
inançlar›, sevdalar›, kavgalar›, dili, sözü,
yetenekleri tüm bunlar Dersim uzak geç-
miflinin flimdilefltirilmesidir. Geçmifli olma-
yan›n gelece¤i de olmaz. Munzur Gözeleri,
en uzak geçmiflinde; Hepahistos, Herodot,
Homeros, Strabon gibi antik edebiyat el
yazmac›lar›nca Parthenia olarak dillendiril-
mifltir. Parthenia, birleflik bir sözcüktür. Kö-
ken olarak D›m›lice- Zazaca- K›rmançça-
bir kelimedir ve otuz çeflme veya otuz p›-
nar anlam›ndad›r. M.Ö. 220’lerden M.S.
225’lere kadar egemen olan Part Krall›¤›, -
‹skender sonras›- Dersim’in Ovac›k-Pulur-
Pardi köyü, Part Krall›¤›n›n son baflkentiy-
di ve bölge o zamanlar Parthenia olarak
dillendiriliyordu. O zamanlar ki Parthenia
(Otuz Çeflme) flimdilerdeki Gözeler, Der-
sim’in tarihi, co¤rafi ve inançsal dokusuyla
korunmas› gereken temel alanlar›n bafl›nda
gelir. Her y›l festival öncesi ve sonras› Gö-
zeler on binlerce insan taraf›ndan ziyaret
edilmektedir. Bu sevindirici bir durumdur.
‹nsanlar›m›z Munzur Baba’y› ve Gözeleri
gezip görürken, inançlar›n› ve özlemlerini
de yaflatmaktad›rlar. 

Dersim il yöneticilerine, Belediyelere,
Federasyon bünyesindeki Dersim Dernek-
lerine, özellikle Ovac›k Belediyesi ve Kay-

makaml›¤›na aç›k ça¤r›. Munzur Gözelerin-
de gerekli önlemleri al›n! 

Her y›l festivalle birlikte Munzur Baba
Gözeleri’nde gözlemlenen pek çok büyük
sorunlar olufluyor:

1-Binlerce y›ll›k tarih, kültür, inanç ve
ibadetiyle halka mal olmufl Munzur Baba
ve Gözeler acil olarak koruma alt›na al›n-
mal›. Co¤rafi, tarihi, inançsal dokunun tah-
ribat›na izin verilmemelidir.

2-Festival haftas›nda on binlerce kifli,
sonras›nda ise günde ortalama 250-300 ai-
le Gözeleri ziyaret etmektedir. Ziyarete ge-
len pek çok aile kurban kesip ibadetini
gerçeklefltiriyor. Aç›k alana uyduruk derme
çatma bir kurban kesme yeri yap›lm›fl. Ke-
silen kurbanlar›n sakatatlar›, at›klar›, kanla-
r› aç›kta bir çukura gelifli güzel toplanmak-
tad›r. A¤ustos s›ca¤›nda at›klardan etrafa
kokular yay›lmakta. Sa¤l›k aç›s›ndan hiçbir
ilaçlama ve önlem al›nmam›fl. ‹çerisinde
musluklar› bulunan, kanallar›nda sular
akan, derilerin tuzlanaca¤› bölümler ile ye-
rin alt›nda infla edilmifl kapal› bir kesimha-

ne yap›lmal›. Bu kapal› alan projelendiril-
melidir.  

3-Kurbanlar›n› kesen aileler olanakla-
r›yla tafl›d›klar› odun ve kap kaçaklarla su-
yun her iki yakas›nda onlarca yerde atefller
yak›p kurbanlar›n› piflirmektedirler. Gün
sonu ziyaret alan›n› terk edip gittiklerinde
geride yanan atefllerden arda kalan odun,
kömür parçalar›, közler, küller suya kar›fl-
maktad›r. Kurbanlar›n piflirilece¤i, içerisin-
de ocaklar›n oldu¤u, tüp, kap kafl›k ve her
türlü araç gereçlerin bulundu¤u bir büyük
mutfak ve yemek hane projelendirilmeli ve
yer alt›na kapal› bir alan infla edilmelidir. 

4-Çevreye yüzlerce içi dolu, bofl çöp
ve poflet art›klar› b›rak›lmaktad›r. Kalan po-
fletler ile pek çok meyve sebze kabuklar›
Munzur suyuna at›lmakta bu poflet ve at›k-

lar yüz iki yüz metre
afla¤›larda su k›y›s›nda
çal›lara tak›l›p kalmak-
tad›r. Çöp toplamak için
Ovac›k Belediyesi iki
ayl›¤›na en az üç kifli
görevlendirmeli. Ziyare-
te gelen araçlardan
makbuz karfl›l›¤› park
paras› alarak görevlen-
dirdi¤i kiflilerin ücretle-
rini karfl›lamal›.

5-Aç›kta olan tuva-
letler rezalet durumda. Yer alt›na al›nmal›
modern pek çok yeni tuvalet yap›lmal›.
Günefl enerjisiyle s›cak su sa¤lanmal›. Her
tür özen gösterilmeli gerekli insani koflullar
titizlikle sa¤lanmal›. 

6-Kurbanlar›n› pifliren aileler bulafl›k-
lar›n› su k›y›s›nda y›kamaktad›rlar. S›v› de-
terjanlar Munzur’a kar›flmakta. Günde en
az 300 aile bulafl›k y›kamaktad›r. Her aile
ortalama 40 gram s›v› deterjan kullan›yor
olsa 300 x 40 = 12000 gram s›v› deterjan
eder, buda günde 12 kilo ayda 360 kilo 2
ayda 720 kilo s›v› deterjan eder. Bu kadar
s›v› deterjan an›nda Munzur’a kar›flmakta-
d›r. Bu, su canl›lar› için zehir demektir. Ala-
bal›k ve solucanlar, yengeçler, kurba¤alar
can çekiflmektedir. Munzur Gözelerinde
suyun her iki yakas›na onlarca y›kama çefl-
meleri yap›lmal›, günefl enerjisi ile s›cak su
buralara verilmeli. Her bir çeflmenin önün-
de y›kama havuzlar›n›n deterjanl› sular› yer
alt›nda borularla düzlük alanda yer alt›nda
depolama alanlar›na pompalanmal›d›r.
Ar›tma tesisi kurulmal›d›r.

7-On y›ld›r Munzur suyunda su alan
ve satan bir fabrikam›z var. Fabrika yöneti-
mi, Temmuz, A¤ustos aylar›nda 2 ayl›¤›na
en az 3 personeli çevre temizli¤i için gö-
revlendirmelidir. Bu Munzursu’yunu satan-
lar›n boynunun borcudur, Dersim’e karfl›
görevleridir. 

8-Çevreye günlük çöpleri bar›nd›ra-
cak, s›zd›rmayan sa¤l›kl› pofletler, çöp bi-
donlar› s›k aral›klarla yerlefltirilmeli. Hiç
kimse çöpleri yerlere atmamal›. Görevliler
buralar› denetlemeli.  

9-Munzur Baba, Dersim’in kutsal›d›r.
Ziyaret alan› mesire yeri de¤ildir. Su k›y›-
s›nda onlarca k›r›k rak› ve bira flifleleri, ko-
la kutular›, pet flifleler var. Ziyaret alan›n›n
uza¤›nda, suyun karfl› k›y›s›nda afla¤› taraf-
lar mesire alan› seçilmeli ve insanlar içki ve
e¤lencelerini orada ger-
çeklefltirmeli.  

10-Gözelerde çevre
düzenlenmesi yap›lmal›.
Bir kurul oluflturulmal›.
Bu kurulda alanlar›nda
uzman kifliler yer almal›.
Çevre mühendisi, pey-
zaj, Sanat tarihçisi, ziraat
mühendisi, tarihçi, sos-
yologlardan projelendir-
me için yararlan›lmal›-
d›r. Gözelerin çevresi
a¤açland›r›lmal›. Bitki örtüsüne uygun a¤aç
dikimine gidilmeli. Örne¤in; karaa¤aç,
çam, mefle, ç›nar, ceviz, dut, ard›ç, son gö-
zenin bulundu¤u yamaçlara ise üzüm ba¤-
lar› ve iklime uygun de¤iflik a¤açlar dikil-
meli. 

11-Gözelerin yamaçlar›ndan suya
do¤ru kayalar yuvarlan›p gelmektedir. Pek
çok küçük kaya parçalar› ya¤mur ve kar
sular›yla gözeleri doldurmaktad›r. Bunun
önlenmesi için yamaçlara, kayalar›n tam
önüne projelendirilip uygun, güzel görü-
nümlü boydan boya bir istinat duvar› örül-
meli, su kanallar›yla ya¤mur sular› tahliye
edilmeli.  

12-Gözelere gelen her insan›m›z
inançlar› gere¤i ziyarette mum yakmakta-
d›r. Yanan mumlar çevrede büyük bir kirli-
lik yaratmaktad›r. Önlem al›nmal› ve mum
yakma yerlerine temiz saçlar ve içlerine
kum ve su konarak özel mum yakma yer-
leri yap›lmal›. 

13-Düzlük alana bir Cem evi yap›laca-
¤› ve projesi oldu¤u bilinmektedir. Yap›la-

cak bu Cem evi yeri için 40 dönüm arsa ay-
r›ld›¤› söylenmektedir. Cem evi projesi çev-
re düzenlenmesi, bahçe, park, çocuklar
için oyun alan› ve her türlü kurban kesim
ve piflirilme yeri haz›rlan›rken ve cem evi-
nin en az iki kat› yer alt›na al›nmal› ve yer
üstünde bir buçuk kat› geçmeyecek flekil-
de bir proje üretilmelidir. Cem Evi'nin mi-
marsi di¤er inflaatlara model olacak flekilde
Dersim'in do¤as›na ve kültürüne uygun ya-
p›lmal›d›r. 

14-Çöp depolama alan› yer alt›na indi-
rilmeli. Çöpler günlük tafl›nmal›.

15-Engelli insanlar›m›z için çevre dü-
zenlemesi yap›lmal›. 

16-Hediyelik eflya stantlar› düzenli ve
standart hale dönüfltürülmeli, Ovac›k Bele-
diyesince sembolikte olsa ücretlendirilmeli,
stant konum ve yerleri belirtilmeli.

17-Ayd›nlatma sadece birkaç direkten
oluflmaktad›r. Hiç birinin lambalar› gecele-
ri yanmamaktad›r. Çevre ayd›nlat›lmas› ço-
¤alt›lmal›.

18-‹nsanlar›m›z Gözelerde ziyaret
alanlar›nda flortlarla suya girmektedirler.
Unutulmamal›d›r ki su k›y›s›nda bulunan
köylerimizin çeflmelerine bu su içme suyu
olarak gidiyor. 

19-Munzur’da zamans›z yap›lan bal›k
avc›l›¤› sonland›r›lmal›.

20-Zamans›z toplanan sar›msaklar en-
gellenmeli.

21-Gözelere giriflte K›z›lbafl-Alevi
inançlar›ndan kopuk bir Munzur Baba ef-
sanesi uydurmacas› tabelaya yaz›lm›flt›r.
Gerçek Munzur Baba efsanesi D›m›lice-
Zazaca- K›rmançca- Türkçe olarak bir tabe-
laya yeniden yaz›lmal› girifle as›lmal›d›r.  

22-Munzur gözelerinin üst k›sm›nda
Munzur A.fi.'nin Su fabrikas› olarak yapt›¤›
bina bile alan›n görüntüsünde iyi durma-
maktayken yeni bir su fabrikas›n›n Munzur
Su Fabrikas› ile tuvaletlerin aras›ndaki ala-

na yap›laca¤› bilgisini ald›m. Bu fabrikay›
yapacak olanlar›n baflka bir arazi kiralama-
lar› mümkündür. Suyun borularla baflka bir
alana tafl›nmas› mümkündür ve hiçbir s›-
k›nt› yaratmas›da söz konusu de¤ildir. Kim-
senin ticaret yapmas›na kar›flacak de¤iliz
ancak unutulmamal› ki Munzur Baba Gö-
zeleri gibi alanlar dünya miras› olarak has-
sasiyetle korunmaya ihtiyac› olan, y›prat›l-
mamas› gereken yerlerdir.Munzur Su Fabri-
kas› inflaat alan› restorasyondan geçirilip
estetiklefltirerek do¤aya uygun tafl bina gö-
rünümüne dönüfltürüle bilinir. Binan›n et-
raf›n›n çiçeklendirilmesi a¤açland›r›lmas›
yap›la bilinir. Yap›m› planlanan yeni fabri-
kan›n mutlaka çevreye ve do¤aya uyumlu
yap›lmas›na özen göstrerilmelidir. Munzur
Baba Gözelerinde yap›lacak sondaj vb ça-
l›flmalarda çok hassas olunmal› borular›n
vb çal›flmalar›n görüntü kirlili¤i oluflturma-
m›s›na dikkat edilmelidir. 

Geçmifli olmayan›n gelece¤i olmaz.
Munzur hem geçmiflimiz hem gelece¤imiz-
dir. Sahipsiz b›rakmayal›m...

AÇIK ÇA⁄RI: MUNZUR GÖZLER‹NDE

GEREKL‹ ÖNLEMLER‹ ALIN
Turabi SALTIK /tsaltik@hotmail.com
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n yafl›na kadar hep çok sev-
dim büyük su birikintilerini.
Asl›nda yaflad›¤›m›z co¤rafya-

da h›rç›n akan Munzur Nehri’ne ufac›k el-
lerimizle tafl atmay› da severdik ço¤umuz.
Ama Keban Baraj’› baflkayd›. Tunceli’den
Elaz›¤’a minibüsle yapt›¤›m›z yolculuklar-
da en merakla bekledi¤imiz an, Keban
Baraj Gölü’nün gözümüz görebildi¤ince
bir deniz misali arz-› endam etti¤i and›.
Hepimiz adeta cama yap›fl›r, büyük bir
flaflk›nl›kla seyrederdik Keban Baraj›’n›,
onlarca kez görmüfl olsak bile… Büyü-
yünce fark ediyorsun çocuklu¤unun baz›
köflebafl› heyecanlar›n›n, flaflk›nl›klar›n›n
art›k halet-i ruhiyyende korkulara dönüfl-
tü¤ünü… Çok sevdi¤in nice olgunun bir-
çok canl› için nas›l zararl› hale geldi¤ini
hayretle anl›yorsun.

Bu düflüncelere savrulmama sebep
olan Çevre ve Orman Bakan›’n›n, “Hidro-
elektrik Santrallere(HES) karfl› ç›kmak
büyük kas›tt›r” özetli söylemlerini çocuk-
lu¤umun flaflk›nl›¤›na bürünüp birçok ke-
re okudum geçti¤imiz günlerde. Anafikri
bafl›ndan belli bu cümlelerle y›l›n mahut
zamanlar›nda karfl›laflmak adettendir ar-
t›k. Muktedir, kendini masumlaflt›r›p öne
ç›kart›rken illa ki bir düflman yaratmakta-
d›r. Baflbakan kendini “çevrecinin danis-
kas›” ilan ederken çevrecilerin tek iflinin
sadece nümayifl yapmak oldu¤unu, asl›n-
da çevrecilerin bu eylemleri yaparak hü-
kümetin ‘iyi niyetli’ giriflimlerini engelle-
meye çal›flt›klar›n› anlat›yor, sonra “çev-
recinin daniskas›” olarak ‹stanbul Büyük-
flehir Belediyesi Baflkan› iken yapt›¤›
‘çevreci’ giriflimlerden bahsediyor. 180
km öteden ‹stanbul’a su getirirken asl›n-
da çevreye verdi¤i zarar› bir flekilde ka-
bul ederken her fleyi insanlar için yapt›-
¤›n› aç›kl›yordu. Böylelikle insan›n temel
faydas›n› esas alan antroposentrik (insan

merkezli) ekolojik yaklafl›m›n daniskas›n›
da yap›yordu. 2008 A¤ustos’unda bu
aç›klamalar› yapan Baflbakan Erdo-
¤an’dan 2 y›l sonra Çevre ve Orman Ba-
kan› Veysel Ero¤lu, bu antroposentrik
ekolojik yaklafl›m› bir ad›m daha öteye
tafl›d› ve yine kendini “masum” ilan eder-
ken, baflbakan›n diline k›yasla daha teh-
likeli bir dil kurdu:

“Rusya bile kendi do¤algaz› olmas›-
na ra¤men do¤algazdan elektrik üretmi-
yor. Bizim de bu konuda ak›ll› olmam›z
gerekir. Baz› gruplar, baz› lobiler hidro-
elektrik enerjisi çok ucuz oldu¤u ve ken-

di menfaatlerine zarar verdi¤i için baz›
gönüllü kurulufl ve kiflileri yönlendirip
buna karfl› bir propaganda yap›yorlar. Bu
son derece yanl›flt›r. HES suyu kullanm›-
yor sadece düflümünden faydalan›yor
sonra suyu tekrar nehre veriyor.” (14 Ni-
san 2010, Radikal)

Bu aç›klamay› okuyunca siz de Çev-
re ve Orman Bakan›’n›n Hidroelektrik
Santrallere karfl› ç›kanlar›n lobicilik sonu-
cu yönlendirildi¤i iddias›n› ilk bak›flta
fark etmiflsinizdir. Hemen arkas›ndan
Çevre Bakan›’n›n bu aç›klamalar›nda
çevresel faktörlerden hiç söz etmedi¤ini
de görmüflsünüzdür. Kimin hangi temel
faktörden sorumlu devlet bakan› oldu¤u-
nu anlamakta güçlük çekti¤imiz flu gün-
lerde bu aç›klamay› iflleri gere¤i maliye
yahut enerji bakan› yapsa bir nebze daha
az flafl›rt›c› olurdu. Ama Çevre ve Orman
Bakan› bu aç›klamalar› yaparken sadece
iktisadi aç›klamalar yapmakla yetinme-
mifl ve kimi kurulufllar› da “kalk›nma
düflman›” imas›yla zan alt›nda b›rakmak-
ta beis görmemifl. Ero¤lu, Hidroelektrik
Santralleri yere gö¤e s›¤d›ramad›¤› aç›k-
lamas›nda 8 milyar dolarl›k ithal edilen
enerjinin son bulaca¤›n› da vurguluyor.

Bu vurgusu ile HES’lere karfl› ç›kanlar›
yönlendirdi¤ini iddia ettiklerinin kimler
oldu¤unu da aç›kl›yor. 

HES’LER‹N ÇEVREC‹L‹⁄‹

Ero¤lu’nun HES’lere karfl› ç›kanlar›
bu türlü nitelemelerle saf d›fl› b›rakmaya
çal›flt›¤› aç›klamalar›n› bir kenara koyup
HES kavram›na geri dönelim. 2009 y›l›
verilerine göre Türkiye’de genel toplam-
da 1935 Hidroelektrik Santralden bahse-
diyoruz. ‹flletme halinde olan 158, infla

halinde olan 24, kat› projesi haz›r olan
15, planlama raporu haz›r olan 175, Mas-
ter Plan› haz›r olan 95, ilk etüdü yap›lm›fl
259 ve tüzel kifliler taraf›ndan gelifltirilen
1209 adettir. 2007 y›l›nda Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanl›¤›’ndan Çevre ve Or-
man Bakanl›¤›’na geçifl yapan Devlet Su
‹flleri “kullan›lmayan her damla su ülke-
mizin kaybolan paras›d›r” fliar›yla her
damla suyu kullanmaya niyetli. Zaten
Çevre ve Orman Bakan›’n›n Maliye Baka-
n› gibi konuflmas›n›n arka plan›nda
DS‹’nin kendi bakanl›¤›na ba¤l› bir ku-
rum olmas›n›n etkisi yo¤undur. Ancak bi-
zim Çevre ve Orman Bakan› Ero¤lu’ndan
beklentimiz ara s›ra yine kendisine ba¤l›
Do¤a Koruma ve Milli Parklar Genel Mü-
dürlü¤ü’nü de konuflmalar›na katmas›.
Zira HES’lerin ekonomik katk›lar›ndan
bahsederken do¤a koruma alanlar›nda ve
milli parklarda yarataca¤› çevresel etki-
lerden de bahsetmek gerekir.

• Do¤al ak›fl› durdurulan ve önüne
çekilen set ile birlikte biriken suyun yap›-
s› ve özelli¤i de¤iflebilir. Bu de¤iflime ek
olarak canl›lar›n yaflam alanlar› tehlikeye
girebilir ve nadir türler yok olabilir. Nite-
kim rezervuarlarda biriken sular s›cakl›k

ve neme ba¤l› olarak bölgenin iklimini
de¤ifltirebilir. Bu iklim de¤iflikli¤i ve su-
yun u¤rayaca¤› de¤iflim sonucu bir çok
endemik tür ve takson yok olabilir.

• HES’ler nedeniyle akarsular delta-
lar›na tortu tafl›yamamakta ve dolay›s›yla
tortu ile birlikte tafl›nan besinler deltalar-
da yaflayan canl›lara ulaflamamaktad›r. 

• Suyu yüksek kotlarda tuttu¤undan
dolay› afla¤›ya do¤ru ak›fl gerçekleflme-
mekte ve bu nedenle Kapal› havzalarda
yeralt› sular› ve do¤al göller kurumakta-
d›r. WWF’nin 2008 y›l›nda yay›nlad›¤› Su-
lak Alan Raporu’nda son 40 y›lda toplam
2.500.000 hektarl›k sulak alan›m›z›n yak-
lafl›k 1.300.000 hektar›n›n ekolojik ve
ekonomik özellikerini yitirdi¤i aç›klan›-
yor. Bu rakamlar sulak alanlar›m›z››n ya-
r›s›n›n zaten yok edildi¤ini anlatmaktad›r.

• HES’lerin rezervuar›nda biriken
sular kimi zaman orman alanlar›n› ve bu
alanlarda yaflayan canl›lar› yok etmekte-
dir. Çevre ve Orman Bakanl›¤›’n›n GIS
veritabanl› haritalar›n› inceledi¤imizde
koruma alanlar› k›sm›nda görülen milli
parklarda ve do¤al koruma alanlar›nda
sürmekte olan HES projelerini görmek
mümkün. Bu alanlarda yaflayan canl›la-
r›n ve özellikle endemik türlerin zarar
görebilece¤i  her türlü projeye karfl› ç›k-
mas› gereken bakanl›k, bünyesine yeni
kat›lan DS‹’nin HES projelerini bu canl›-
lardan ve orman alanlar›ndan hiç bah-
setmeden bizzat bakan›n a¤z›ndan
olumluyor. 

• Rezervuar alanlar›n›n alt›nda kalan
tar›m arazileri dönüflflüz bir yok olufla
maruz kal›yor. Sular›n alt›nda kalacak
olan köylerdeki köylüler ise kendi kül-
türlerinden ya büyük flehirlere zorunlu
göç ediyor yahut yine ayn› kentin baflka
yörelerine tafl›nmak durumunda kal›yor-
lar. Böylelikle barajlar ve HES’ler sosyo-
ekonomik sorunlara sebep oluyor.

• Ar›tma tesislerinin olmad›¤› bölge-
lerde akarsuya dahil olan kanalizasyon
ve at›k sular rezervuar alanlar›nda birikip
yöre halk› ve di¤er canl›lar için hastal›k
riskleri oluflturuyor. 

HES’lerin direkt olarak verdi¤i zarar-
lardan bir k›sm› böyle ama en vurucusu-
nu noktasal bir örnekle anlatabilmek için
sona saklad›m. Munzur Vadisi Milli Par-
k›’nda yap›lmas› planlanan 8 HES’ten
Konaktepe 1 ve Konaktepe 2 adl›
HES’ler aras›nda kalan 15 kilometrelik
bir alanda Munzur Nehri tünellerle tafl›-
nacak ve böylelikle adeta bir çevre katli-
am› yarat›lacak. 15 kilometre boyunca
hiç su ak›fl› olmayaca¤›ndan nehir yata¤›
kuruyacak. Çevreyle iliflkisini para üze-
rinden kuranlar bilmez ama biz biliriz ki
e¤er bu projeler gerçekleflirse kayal›kla-
r›n bafl›ndan nehrin k›y›s›na kadar su iç-
mek için inen da¤ keçileri su içmek için
baflka bir yer aramaya zorlanacak, su
ekosistemindeki denge hali baz› türlerin
yok olmas›yla birlikte dönüflsüz bir can-
s›zlaflma haline evrilecek. Özeti fludur:
15 km boyunca alan› özellikli hale geti-
ren unsurlar›n büyük k›sm› yok olacak!
Ettikleri hay›r(!) incittikleri kurba¤aya bi-
le de¤miyor...

Özel flirketler ve bakanl›¤›n söz söy-
ledi¤i, laf üretti¤i, yetinmeyip icraatlerini
bina etti¤i co¤rafyalar›n insanlar› olarak
do¤am›za, sa¤l›¤›m›za ve kültürümüze
olumsuz müdahalelerde bulunaca¤›na
inand›¤›m›z her türlü projeye karfl› ç›k-

makta beis görmeyece¤iz!

HES’LERE KARfiI ÇIKAN 

KALKINMA DÜfiMANI(!)

Biz de özel flirketler ve bakanl›¤›n söz söyledi¤i, laf üret-
ti¤i, yetinmeyip icraatlerini bina etti¤i co¤rafyalar›n insanlar›
olarak do¤am›za, sa¤l›¤›m›za ve kültürümüze olumsuz müda-
halelerde bulunaca¤›na inand›¤›m›z her türlü projeye karfl›
ç›kmakta beis görmeyece¤iz!

Ceyhan ÇIL⁄IN 
*Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 
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Kimin hangi temel
faktörden sorumlu dev-
let bakan› oldu¤unu an-
lamakta güçlük çekti¤i-
miz flu günlerde bu aç›k-
lamay› iflleri gere¤i mali-
ye yahut enerji bakan›
yapsa bir nebze daha az
flafl›rt›c› olurdu. Ama
Çevre ve Orman Bakan›
bu aç›klamalar› yapar-
ken sadece iktisadi aç›k-
lamalar yapmakla yetin-
memifl ve kimi kurulufl-
lar› da “kalk›nma düfl-
man›” imas›yla zan alt›n-
da b›rakmakta beis gör-
memifl
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U¤urkan Atefl
Hay›g isimli kitab›n›z henüz ya-

y›nland›. Kitab›n demlenme sürecini
anlat›r m›s›n›z?

Mikail Aslan
Müzik yapmaya bafllad›¤›m›z y›llarda,

Zazaca fliir yazanlar›n say›s› parmakla sa-
y›lacak kadar azd›. Bu nedenle, bafltan iti-
baren besteledi¤imiz melodilerin sözlerini
de kendimiz yazmak zorundayd›k. Bu
yazmalar zaman içinde belli bir niteli¤e
ulaflt›. Asl›nda yazma fikrim 1994’de Al-
manya’ya iltica etti¤imde, iltica kamp›nda
geliflti. Kitapta yer alan 'Reqayîsê hewru
bihesne/Gök gürlemesini duy' bölümü o
dönemlerden kalma. Lakin yazd›¤›m fley-
leri yetersiz görmüfl olmal›y›m ki bu tip
denemeleri uzun bir zaman ask›ya ald›m.
Geçen sene yazd›¤›m bir bölümle sanki
dilim çözülmeye bafllad›. Nitekim 3 ayl›k
süre zarf›nda kitab› tamamlad›m. Hay›g is-
mini verdi¤im dosyam› tamamlad›ktan
sonra bire bir Türkçe'ye çevirmek yerine
o bölümlerin Türkçe anlamlar›n› ifade et-
meye çal›flt›m. Ama Türkçe çevirileri ya-
parken defalarca sildim yeniden çevirdim,
yine de tam olarak tutturamad›m. 

Hay›g’tan biraz bahsedermisiniz?

Hay›g, bizim dilimizde fark›nda ol-
mak, diri olmak anlam›na geliyor. Mesela
birine “t› hewn dera” diye soruldu¤unda
der ki;  “nê ez hayigu” yani uykuda de¤il-
dir, çevrede olup bitenin fark›ndad›r. Ki-
tapta; Hay›g, Zanox ve Heydar isimli üç
temsiliyet var. Bunlar› kainatta var olan üç
temel renk ile flekillendirdim. Atefl tutufltu-
¤unda  ilk görülen renk mavidir, bu mavi
daha sonra k›rm›z› ve sar›ya dönüflür. Sa-
r›; Hay›g'd›r, madde dünyas›na aittir, be-
deni so¤uktur. K›rm›z›; Zanox'dur, ruh ve-
ya belle¤i temsil eder. Üçüncü renk mavi
ise; Heydar'd›r, koruyan ve kollayand›r,
bütünün ve sonsuzlu¤un nefesidir.

Hay›g; yerin yeti kat derininde yafla-
yan bir cand›r. Yaflad›¤›na dair tek belirti,
kula¤›ndaki nehir u¤ultusudur. Hay›g, ka-
ranl›k ve zulüm aleminde yafl›yorken, bir
flimflek vurufluyla uykusundan uyan›r. Et-
raf›nda çal›, ç›rp›, tafl, toprak her fley yan-
maktad›r. Alevler Hay›g’› da sarar o da
yanmaya bafllar. Korku ve ac› içerisinde

oraya buraya kaçar, budalaya seslenir.
“Ya sahip, benim bedenimden ç›kan bu
mavi alaz neyin nesidir” diye sorar. Buda-
la yani, Zanox: “Hay›g, benim can›m da
bir zamanlar seninki gibi so¤uktu. Sen flu
an tanr›n›n ayaklar› alt›ndas›n. Hay›rl›s›yla
bu yang›ndan kurtulur gelir, bizim meka-
n›m›za var›rsan o vakit gözlerinin önünde-
ki siyah perde kalkar” der. Hay›g anlarki
ateflten kaç›fl yoktur, can›n› alevlere teslim
eder. Bir süre yand›ktan sonra gözlerinin
önünden siyah perde düfler ve gövdesin-
den ç›kan alevlerin etraf›n› ayd›nlatmas›y-
la çevresini farketmeye bafllar. Çünkü
“Yanmazsa bir kimse ö¤renemez.” Ha-
y›g'›n hikayesi böyle bafllar.

Ateflin Dersim mitolojisinde ol-
dukça önemli yeri var kitab› olufltu-
rurken bu durum size referans oldu
mu? Atefli siz nas›l tarif ediyorsunuz?

Bizde atefl çok güçlü bir yaflam ifade-
sidir, kutsald›r: Öyleki tanr› cemalini ilk
önce ateflte göstermifltir. Ben tanr›y›, ate-
flin içerisinde kendini gösteren bir kele-
bek gibi tasavvur ettim. Yanmaya baflla-
yan cisim, kelebe¤in gövdesidir, mavi
alazlarla çevrilidir. Havaya kalkan kanat
k›rm›z›d›r, Zanox'u temsil ediyor. Kelebe-
¤in di¤er kanad› yere yak›n, sar›d›r ve göl-
gesin ham ruhlu bir çocuk yani Hay›g otu-
ruyor.Yaflama dair bütün nüveleri ateflte
görebiliriz. Ateflin tonuna varan birini atefl

yakmaz art›k. Heydar kendini tarif eder-
ken flöyle söylüyor; “Ben Heydar'›m ben
olmazsam nice olur haliniz/ Rengimi so-
rarsan mavidir/ Birço¤u benden bir haber-
dir/Bir taraf›m can, di¤er taraf›m bilge ol-
mak isteyen sensin/ Gerçek ad›m vicdan-
d›r./ Hakikatin vicdan›... Zanox bana çok
yak›nd›r/ Hay›g ayaklar›m›n alt›nda, dili
henüz lâld›r / Onun yanan can›ndan ç›kar
suretim / Atefle bak, alevden önce gelen,
benim/ ben ateflin sebebiyim.”

Hay›g gözelere giderken toplum-
sal bir kritik yap›yor. Oray› biraz an-
lat›r m›s›n›z. Sanki kiflisel meram›n›z
gibi olmufl...

Hayat›mda ilk defa gözeleri görüyor-
dum ve  gördü¤üm fley hiç de iç aç›c› de-
¤ildi;  ‹lk gördü¤üm, öldüresiye birbiriyle

yumruklaflan iki gencin kavgas›yd›. Beni
oldukça etkileyen bu olay› yazd›m. Kur-
dun, kuflun, börtü böce¤in yuvas›, X›z›r’›n
kap›s› olarak ziyaret edilen bu mekan, bi-
ra flifleleri ve çöplerden geçilmiyordu. Bir
tarafta kurban kesip tafltan, çak›ldan r›zal›k
isteyen yafll›lar›m›z, di¤er tarafta ise zil zur-
na sarhofl halde bira fliflesini suya atanlar›-
m›z. Sanki iki ayr› kavim; yan yana yafl›-
yorlar ama h›zla birbirinden uzaklafl›yor,
birbirlerinin hislerini ve duygular›n› anla-
m›yorlar art›k... 

Hay›g 1938’den sonra ilk defa gözele-
re geliyor ve bu de¤iflimi anlayam›yor. La-
kin ortada baflka bir durum var; herkes as-
l›nda ilerici oldu¤undan dem vuruyor,
dünyan›n hallerini çözmüfl gibi bir aro-
gantl›k var. Hay›g uyand›rmak istiyor ama
Zanox “sus” diyor. Çünkü Hay›g oralarda
yokken onlar çok büyük bir de¤iflime u¤-
ray›p, askeriyenin dilini ö¤renmifller. Tar-
t›flma sonucunda uykusunu alamam›fllar›n
sersem uyan›fl› sorgulan›yor. Zanox “Vel-
has›l, masum bir uykuya dal›p uyumak,
sersem bir uyan›fltan daha de¤erlidir“ di-
yerek susmay› ö¤ütlüyor..

Burada do¤a insan›n›n iç dünyas›yla
“modern” insan›n iç dünyas›n› anlamaya
çal›flt›m. “Feodal” ve “geri” olarak nitele-
nen insanlar ziyaretine, tafl›na, topra¤›na
yani bir bütün olarak do¤aya ve do¤an›n
içinde yer alan tüm canl› varl›klara daha
büyük de¤er biçiyordu ve adeta kutsuyor-
du. “Yeni de¤erler” ad› alt›nda yaflan›lan›n

bir manipülasyon oldu¤una inan›yorum.
Eski insan›m›z nehirlerini böyle kirletmi-
yordu, ›rma¤›ndaki bal›¤a da dokunmu-
yordu. Nas›l oluyor da “ilerici insan” do-
¤as›na ve kültürüne bu kadar düflman ola-
biliyor. “Bir yerin nehri ne kadar bulan›k-
sa insan› da o kadar bulan›kt›r” diyorum.
Hay›g bunlar› sorguluyor, cevap ar›yor.

Alkol kullan›m› Dersim'de geçmifl-
ten gelen kültürel bir davran›fl m›, siz
alkol kullan›m›na karfl› m›s›n›z?

Ben alkole karfl› de¤ilim. Fakat her
fleyin bir yeri vard›r. Bar ayr›d›r, e¤lence
yeri ayr›d›r, ziyaret ayr›d›r. Bizim zaten her
ortam›m›zda alkol var, b›rakal›m “ziyaret-
lerimiz”de de alkol olmas›n. ‹nsan neden
ziyarete gitmifl, ar›nmak ve iç sesini dinle-
mek için de¤il mi? Alkol buna hizmet edi-

yor mu? Ayr›ca Alkolün bizim kültürümü-
zün bir parças› oldu¤u fleklindeki sözlere
kat›lm›yorum. Ama bir flekilde toplumu-
muza girdi ve yer edindi. Öyle ki bir ka-
dehte birbirini öldürme durumuna geliyor
baz›lar›, bu öfkenin sebebini anlamaya ça-
l›fl›yorum.

Bu öfkenin Sebebi nedir sizce, çö-
züm öneriniz var m› ayr›ca?

Kimlik ile bir türlü do¤ru kurulama-
yan iliflki bence. Baflkalaflan bir insan,
geçmifle dair ac› an›lar›n› yüzleflmeden ka-
patmaya çal›fl›rken daha da öfkeli ve y›k›-
c› bir hal al›r. Kendi tenine yabanc›laflan
birinin yaras›na merhem bulmak güçtür.
Yaflanm›fl onca büyük y›k›m›n yaratt›¤›
travmalar var bunu biliyoruz. Asimilasyon
politikas›n›n sonuçlar›n› da bu örneklerde
daha iyi görebiliyoruz. Fakat en önemlisi
kendi ana dilimizde anlamaya ve anlatma-
ya bafllamam›zd›r. Türkçe konuflarak o
topra¤›n sorunlar›na çözüm bulamay›z.
fiimdiye kadar çözümsüz kalmam›z›n ne-
denini, o co¤rafyan›n dillerini ve ruhunu
unutmufl olmakta buluyorum. O co¤rafya-
n›n dilini ve ruhunu bilmeyen o co¤rafya-
n›n sorunlar›na çözüm bulamaz. 1990'la-
r›n bafl›ndaki slogan›m›z halen geçerlidir
“sömürgecili¤in dili ile ne sanat ne de si-
yaset.” Bizlere  7-8 yafl›ndan sonra Türkçe
ö¤retildi, daha öncesinde bilmiyorduk.
Zorla ö¤retilen bir dil var ve bu dil ö¤re-
tilirken de senin kimli¤in ötekilefltirilerek
afla¤›land› ve hor görüldü. Vicdan kabul
etmez bunu.

Yeni haz›rlad›¤›n›z albümleriniz-
den bahseder misiniz? Koçgiri klam-
lar› d›fl›nda Dersim'de ötekilefltiril-
mifl bir baflka dilden albüm haz›rlad›-
n›z. Bu yönelimi anlat›r m›s›z?

Evet, iki ayr› albüm çal›flmas›ndan bi-
ri Koçgiri’ye ait bir halk destan›, “Pelgu-
zar” ismini tafl›yor. Bava X›d›r adl› bir oza-
n›n ermifl bir kad›n olan Didar Ana'ya afl-
k›n› ve tutkusunu anlat›yor. Bava X›d›r'›n
bu fliirlerini, Basel'de yaflayan arkadafl›m
Tevfik fiahin toparlay›p arflivledi. Bava X›-
d›r, aflk›n›n karfl›l›ks›z oldu¤unu sonradan
anlad›¤› halde yine de yazmaktan ve söy-
lemekten vazgeçmiyor. Didar Ana öldük-
ten sonra mezar› türbe oluyor. Türbesi flu
an Hac› Bektafl'ta bulunan Çilexane de
bulunuyor (Didar Ana Türbesi). 

RÖPORTAJ

HAFIZAM YARIMDI TAMAMLANDI
Sanatç› Mikail Aslan’›n geçti¤imiz günlerde ‘Hay›g’ ad›yla bir kitab› yay›nland›. Müzik alan›ndaki baflar›l› eserleriyle tan›d›¤›m›z Mikail Aslan’la,

kendisini ‘Hay›g’› yazmaya iten nedenler üzerine ve tabii ki Dersim’in güncel sorunlar›, tart›flmalar› üzerine konufltuk. Mikail Aslan’›n sorular›m›-

za verdi¤i aç›k yürekli yan›tlar, san›r›z, herkes aç›s›ndan oldukça düflündürücü olmas› gereken bir anlam ifade ediyor… Dersim Hayat
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Di¤er Albüm ise Petag (Dersim Ermeni Halk
fiark›lar›) ad›n› tafl›yor. Albümün tümü Ermeni-
ce'dir. Uzun bir dönem komfluluk, kirvelik, musa-
yiplik yapt›¤›m›z Ermenilerin halk flark›lar›n› ses-
lendirdik, onlar›n hat›ras›n› canland›rmaya çal›flt›k.
Levent Günefl ve Cebrail Kal›n'›n düzenlemelerini
yapt›klar› albümü Yerevan’da kaydettik.

Dersim’de Ermeni kelimesi daha çok alt›n
ile eflde¤er gibi alg›lan›yorken, siz baflka bir
hazineye mi iflaret ediyorsunuz?

Evet bu çok üzücü bir fley. Ermenilerden bah-
sedildi¤inde akla ilk gelen onlar›n alt›n› oluyor.
Köylerimizin önemli bir k›sm›n›n isimleri Ermenice,
mezartafllar›ndan kileselere kadar Ermeniler'den
kalma birçok iz var. Kendimi bir Ermeni’nin yerine
koydu¤umda çok ac› bir tablo görüyorum. Oysa bi-
zim Ermenilerle iç içeli¤imiz Cumhuriyet öncesine
kadar böyle de¤ildi. Cumhuriyet sonras›n›n resmi
politikas› bizleri de de¤iflik biçimde etkisi alt›na al-
m›fl ki, küfür an›nda “lacê Hermeni” fleklinde bir
küfür baz›lar›m›z›n a¤z›ndan ç›k›veriyor. Sizin de
sorunuzda söyledi¤iniz gibi biz bu albümle baflka
bir hazineye dikkat çekmek istedik. Bir dönem bi-
zimle; kirvelik, musahiplik yapan, karfl›l›kl› k›z al›p
veren, kültürümüze çok büyük de¤erler katan Er-
meni halk›m›z›n hat›ras›n› canland›r›rken bir yan›y-
la eksik olan bir damar›m›z›, önemli bir kültür bi-
leflenimizi yeniden yakalama flans› bulduk. Zazal›k,
Kurmancl›k, Ermenilik, K›z›lbafll›k vb. Dersim’i
Dersim yapan renklerdir. Ancak bunlar› yanyana
getirdi¤imizde Dersimlilik denen olguyu anlayabi-
riz. Asl›nda Ermeni Müzi¤i ve melodileri ile u¤rafl›r-
ken kendi belle¤imi yeniledim, haf›zam›n di¤er ya-
r›s›n› tamamland›m diyebilirim.

Dersim çok kimliklidir mi diyorsunuz?

Tabi ki Dersim’i oluflturan birçok kimlik ve bi-
leflim var. Fakat daha önemlisi flunu söylüyorum;
Zazac›l›k, Ermenicilik, Kürtçülük, Alevicilik de¤ildir
mesele. ‹nsan Alevi, Zaza, Kürt olabilir ama insan
kimli¤i için  gayret ederken di¤er taraftan insanl›¤›-
n› yitirirse bu kimliklerin hiçbir manas› kalmaz. Ço-
¤unlukla düflülen hata budur. Bir kimli¤i tutup di-
¤erini ötekilefltiremeyiz. Herhangi bir damar›m›z›
al›p di¤erine düflman yapamay›z.

Son y›llarda tek kimlik yarat›lmaya çal›fl›-
yor gibi. Zazalar, Kürt müdür de¤il midir tar-
t›flmas› oluyor zaman zaman. Siz nas›l bak›-
yorsunuz bu yönelime?

Y›lmaz Güney bir söyleflisinde “annem Zaza,
babam Kürt'tür.” demiflti. O zaman kimse Y›lmaz
Güney'e sormam›flt› “Sen neden birine Kürt di¤eri-
ne Zaza diyorsun, ikisi de Kürt de¤il mi?” Dikkat
ederseniz y›llar önce çok do¤al bir ifade biçimi gü-
nümüzde çok baflka tart›flmalara sebep olabiliyor.
1997 y›l›nda Kürt Kültür Akademisi bünyesinde
kültürel baz› çal›flmalar yürütürken çok sevdi¤im
bir arkadafl›m bana “Heval sen niye Kurdi k›lam
söylemiyorsun?” diye  sorunca, o an cevap bulama-
d›m ve ilk defa bu konu üzerinde düflünmeye bafl-
lad›m. Arkadafl›m›n kafas›ndaki Kürtlük; Qurmanc-
l›k ve fiafiilikti benim kafamdaki Kürtlük ise; Zaza-
l›k ve K›z›lbafll›kt›. Asl›nda böyle olmas› da güzel-
di, “Kürt” sözünün alt›nda bu kadar farkl›l›¤›n yan-
yana durabilmesi mucizevi bir fleydi. Kürtlü¤ü,
Qurmancl›k üzerinde alg›lama ve tarif etme e¤ilimi
y›llar içinde Kürt siyasal hareketleri içinde etkisini
artt›rd›. Hatta alt kimlik-üst kimlik, resmi dil-resmi

din gibi kavramlar tart›fl›lmaya baflland›. Bu belki
de çok bilinçli bir flekilde yap›lm›yordu ama Zaza-
ca üzerinde yetersiz çal›flmalar, “resmi dil Qurman-
cidir” gibi dönem dönem sarfedilen anlay›fllar, Za-
zaca’n›n, Qurmanci’nin yan›nda geri kalm›fll›¤› vb.
etkenler kafam›zda çeliflkilere yol aç›yordu.

Kürt hareketleri içindeki bu Qurmanc pence-
resinden bak›fl aç›s›n›n benim  gibi birçok insanda
huzursuzluk yaratt›¤› bir gerçektir. Zaten neredey-
se yok olmakla yüz yüze olan Zazaca’n›n “resmi
dil” Qurmancinin gölgesinde küçük kardefl mu-
amelesi görmesi hakkaniyetli de¤ildir.

“Zazac›l›k” vb. terimlerle tart›flman›n önü tu-
tuluyor, tabuya dönüfltürülüyor. Zazalar'dan baz›-
lar› da yanl›fl anlafl›lmamak için bu “bölücülük
ça¤r›flt›ran”  kelimeden ›srarla uzak durmaya çal›-
fl›yorlar. Oysaki Zazaca konuflanlar›n birçok yerde
kendilerini ana dillerinde “Zaza” olarak tan›mla-
d›klar› s›r de¤ildir. Sorunun kayna¤› baflkad›r: Bu
da ulusal Kürt hareketleri içinde geliflen Qurmanc
milliyetçili¤inden baflka birfley de¤ildir. Bir döne-
min Türk Solu içerisinde egemen ulus anlay›fl› ezi-
len ulus taraf›ndan devral›nd›. Sonuç olarak bir in-
san kendisini Zaza olarak tan›ml›yorsa o kesin
Kürtlü¤e karfl› bir fley söylüyor mant›¤› sakatt›r.
“Zaza” kelimesi son y›llarda yarat›lm›fl bir kavram
de¤il, yüzy›llarca kullan›lm›flt›r. ‹lkel Zazac›l›k e¤i-
limi ise ço¤unlukla Kürt hareketleri içindeki Qur-
manc milliyetçili¤ine karfl› tepki olarak ortaya ç›-
k›yor. Tabi ki bunu körükleyen odaklar olabilir
ama bu baflka bir konu. Eskiden de¤il de neden
flimdi Y›lmaz Güney'in söylemini tuhaf görüyoruz?
Zira Azeriler, Türkler, Tatarlar, K›rg›zlar da ayn›
soydan geliyorlar ama bir Azeri'ye sen Türksün
dersen “hay›r, ben Azeriyem” der. Kürtlük ve Za-
zal›k böyle bir fley. Zazalar›n kendi etnitelerini
söylemeleri gerekiyor. Kürtler içinde resmi dil,
resmi din anlay›fllar› gerici anlay›fllard›r. Hatta Za-
zalar kendilerini küçük kardefl  gibi hissetmeme-
leri için, bir daha küçük bir az›nl›¤›n büyük nüfus-
lunun gölgesinde erimesine prim vermemek için
Kürt isminin kullan›ld›¤› her yerde Zaza ad› da da-
hil edilmelidir. Kürt-Zaza veya Zaza/Kürt gibi ki,
halklar ancak bu flekilde birbirlerine gönül verip
yanyana yaflarlar. Ayn› kökenden gelip bugün ay-
r› diller konuflan Qurmanclar ve Zazalar›n birlik-
teli¤i böyle kurumlaflabilir ancak. 

Bu durum belli ki birçok kifliyi rahats›z
ediyor, genel olarak Dersimliler aras›ndaki bu
kimlik aray›fl› nereye gidiyor?

Alevilik, Kürtlük, Zazal›k, K›rmancl›k vb.
yönlerde seyreden bu aray›fllar bir dönem sonra
olgunlaflacak diye düflünüyorum. Bu tipte bir kim-
lik aray›fl› bizde yeni oldu¤u için biraz tuhaf›m›za
gidiyor. Ancak kimlik aray›fllar› üzerinden toplum
içerisinde bir uçlaflt›rma ve çatallaflt›rma durumu
da var. Bu konuya dikkat çekmek istiyorum. Bir
dönem bölgemizdeki devrimci örgütler birbirleri-
ne karfl› uçlaflt›r›ld›, öyle ki baz›lar› birbirine kur-
flun dahi s›kt›lar. Bu  kavgalarda ölen Dersimli-
ler'in say›s› az de¤il. Ayn› flekilde kimlik aray›flla-
r› üzerinden böyle bir durum yarat›labilir. Bu öte-
kilefltirme, birbirine karfl› uçlaflt›rma durumlar›n›
biraz eski zamana benzetiyorum. Acaba Dersimli-
ler'i biribirine düflürmek için yeni planlar m› var
diye düflünüyorum.

Ö
ncesi bir yana, Cumhuriyet’in tarihiyle yafl›t resmi ide-
oloji ba¤lant›l› red ve inkarc›l›k politikas›, hayat›n
inatç› gerçekleri karfl›s›nda aç›k bir “iflas” durumunu

yafl›yor.
Böyle olmas› kaç›n›lmazd›. Hayat›, tarihi, toplumsal olgular›,

etnik, kültürel ve inanç boyutundaki de¤er ve zenginliklerimizi
elinizde tuttu¤unuz egemenlik araçlar›yla (bunu “zor” araçlar›
olarak da anlayabilirsiniz) “yasakl›” hale getirebilir, sindirebilirsi-
niz; ama “yok” edemezsiniz…

Kürt sorunu ile ilgili yaflad›¤›m›z ac›l› süreçlerin sonucunda
geldi¤imiz nokta, bunun en somut ve çarp›c› göstergesi olmak-
tad›r. Ve zaten Kürt sorunu ve Kürt sorunuyla ba¤lant›l› geliflme-
ler, resmi ideoloji mant›¤›n›n, deyim yerindeyse “zay›f karn›” idi.
“Karda yürürken ç›kard›klar› kart-kurt sesleri nedeniyle bunlara
Kürt denmektedir” abuklu¤undan bugün geldi¤imiz “demokra-
tik aç›l›m” süreci, bahsetti¤im “iflas” durumunun da en yal›n ka-
n›t› de¤erindedir. Hiç kuflkusuz siyasi iktidar›n “demokratik aç›-
l›m” sürecini ortal›kta b›rakm›fl olmas›, bir olumsuzluktur. Di¤er
bir deyiflle art›k savunulamaz hale gelen inkarc›l›k, henüz de-
mokratik, bar›flç›l bir çözümün gerekçesi olarak siyasi bir irade
kayna¤› olmufl de¤ildir. Ancak gelinen noktadan geriye gidilme-
si, örne¤in yeniden “kart-kurt-Kürt” y›llar›na geri dönülmesi ola-
na¤› da yoktur. Bu “araf” durumunun sanc›lar›n› ne kadar daha
çekmeye devam edece¤imiz ayr› bir tart›flma konusu; ama Tür-
kiye, sözcü¤ün genel manas›nda bir “demokratik aç›l›m” süreci-
ne girmifltir ve bu yolda düfle-kalka da olsa ilerlenecektir inan-
c›nday›m.

Bu sürecin temel konular›ndan ve ayn› zamanda resmi ide-
oloji mant›¤›n›n redci, inkarc›, tekçi nitelik ve içyüzünü en “ç›p-
lak” haliyle görmemizi sa¤layan olgular›ndan biri de Dersim me-
selesidir. Zira 1937-38 Dersim katliam›, sadece bir “insanl›k suçu”
olmas› ba¤lam›nda de¤il, yan›s›ra, katliamc›lar›n mant›¤›n›, ama-
c›n› en aç›k flekilde sergilemesi bak›m›ndan da son derece ö¤re-
ticidir…

Resmi ideoloji Türkiye’yi etnik olarak Türk, inanç olarak
Sünni, ideolojik olarak da “Kemalizm etraf›nda kaynaflm›fl bir kit-
le” dayatmas›yla kendi ulus-devlet kal›plar› içerisinde yeniden fle-
killendirmek istemifltir. Bu amac›n› nas›l, hangi yöntem ve uygu-
lamalarla hayata geçirmek istedi¤ini anlamak için, Dersim gerçe-
¤ini bilmek gerekir…

Biliniyor, Dersim sadece etnik kimli¤i itibar›yla de¤il, ayn›
zamanda sahiplik etti¤i inanç yap›s›yla da özgündür. Dersim’in
K›z›lbafl-Alevi kimli¤i, belki de etnik kimli¤inden daha fazla he-
deflenen bir “tehdit ve tehlike” konusu olarak görülmüfltür. Soru-
nun Yavuz Sultan Selim’e kadar uzanan tarihsel bir evveliyat› ol-
du¤u da bilinmektedir. 

Bu durum, Dersim gerçekli¤ini bütün boyutlar›yla yeniden
gündeme getirmenin en temel nedeni ve gerekçesidir. Bu temel-
de son y›llarda geliflen, daha yerinde bir deyiflle aç›¤a ç›kan Der-
sim duyarl›l›¤› önemlidir, anlaml›d›r. Bu duyarl›l›¤›n do¤rudan bi-
rer sonucu olarak yürütülen çal›flmalar (belgesel filmler, araflt›r-
malar, kitap ve yaz›lar, yay›nlar vb.), yeterli veya yetersiz yönleri
ayr› bir tart›flma konusu olacak flekilde, Türkiye’nin yaflad›¤› san-
c›l› demokratikleflme ve yüzleflme sürecinin somut argümanlar›
de¤eri tafl›makta, do¤al olarak bu rolü oynamaktad›r. 

Bu alandaki etkinlik ve çal›flmalar›n, bu sürecin etkin bir un-
suru olmas› noktas›nda ise, bütün kurumlar›m›za, herbirimize,
daha ciddi ve sorumlu davranmak görevi düflmektedir. Çünkü
kendi kimlik ve de¤erlerimizi sahiplenmek, sadece kiflilik ve
onurumuzun kaç›n›lmaz bir gere¤i de¤il; ayn› zamanda Türki-
ye’nin devlet ve toplum olarak demokratikleflme ve yüzleflme ih-
tiyac›n›n da yak›c› bir gere¤idir.

*** 
Kendisini yenileyerek yay›n›na devam eden Dersim Hayat

sayfalar›nda bu say›dan itibaren sizlerle beraber olaca¤›m. Gaze-
temizin kendi alan›nda üstlendi¤i rol ve sorumlulu¤u daha güçlü
flekilde yerine getirmesine katk›da bulunmak, yegane çabam ola-
cakt›r… 

RESM‹ ‹DEOLOJ‹, 

DERS‹M VE YÜZLEfiME...

Cafer SOLGUN / cafersolgun@gmail.com
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Ceren Özdemir
Dursun Ali bey, Kendinizden k›saca

bahseder misiniz?

Dursun Ali Özcan:
1964 Marafl Göksu do¤umluyum. Çuku-

rova Üniversitesi’nde ‹flletme okuduktan
sonra g›da sektöründe çal›flt›m. Kuruyemifl
sektörüne ayçiçe¤i temini yaparken girdim
ve bir süre sonra kendim üretim yapmaya
karar verdim. Biz üç kardefliz. Kendi üreti-
mimizi zamanla geniflletmeye karar verdik.
Ovac›k’a geliflimiz de yeni üretim sahalar›
aray›fl›ndan oldu. 

Ovac›k'tan nas›l haberdar oldunuz?

Erzincan, Mufl gibi çeflitli yerlerde arafl-
t›rmalar yapan arkadafllar›m›z var. Türki-
ye'nin her yerini araflt›r›yoruz. Araflt›rma-
m›z sonucunda burada bir ova oldu¤unu
ve suyunun da bol oldu¤unu ö¤rendik.

Çeflitli sebeplerden buraya insanlar›n
gelmedi¤ini fakat bunun geçerli bir neden
olmayaca¤›n› düflündük ve geldik Ova-
c›k'a. Tabiki öncelikle kendi kalk›nmam›z›
düflünüyoruz. Fakat buradaki halka da yar-
d›mc› olmak istiyoruz. Bizden yard›m iste-
yen herkese yard›mc› oluyoruz. Olaca¤›z.

Geçen y›l Ovac›k'ta hangi köylerde
ekim yapt›n›z?

Ziyaret, Topuzlu, Hanufla¤› köylerinde
de¤iflik flah›slar›n 1500 dönümlük arazilerini
kiralamak suretiyle ekim yapt›k. Bir y›ll›¤›na
kiralam›fl olmam›za ra¤men hem biz hem
de arazilerini kiraya verenler mennun oldu-
¤u için karfl›l›kl› mutabakat ile önümüzdeki
y›llarda arazileri kullanmaya ve bu araziler-
de ekim yapmaya devam edece¤iz.

Bu y›l yeni köyler eklendi mi?

Evet eklendi. Bu y›l Ziyaret, Topuzlu,
Hanufla¤›, A¤dat, Yeflilyaz› köylerinden de-
¤iflik flah›slara ait üç bin dönüm araziye fa-
sulye ve ayçiçe¤i ekimi yap›yoruz.

Ovac›k'ta Tar›msal üretimini nas›l
de¤erlendiriyorsunuz?

Buraya tar›m teknolojisi nerdeyse hiç
girmemifl. Tar›m aletleri çok k›s›tl›. Hiprik
tohum hiç girmemifl. Burada nene ve dede
usulü ekip yap›l›yor. Alternatif üretim hiç
yap›lm›yor. Fakat buran›n topra¤› çok gü-
zel burada narenciye, pamuk ve buna ben-
zer ürünler d›fl›nda her fley hem de olduk-

ça güzel yetiflir. Toprak verimli, su bol, ara-
ziler genifl. Burada bu¤day yetifltirilemiyor
so¤u¤a dayan›kl› olarak Tigrem'in yetifltir-
di¤i tohumlar hiç kullan›lm›yor. Yani ve-
rimlili¤i yüksek ürünler buraya girmemifl.
Tigrem araflt›rma kuruluflu iklime göre to-
hum araflt›rmas› yap›yor. Buraya bu ürün-
ler girerse üretim on kat artar. Bu da hay-
vanc›l›¤›n altyap›s› için uygun olur. Hayvan
yemi olacak ürünler yetifltirilemedi¤i için
Urfa'dan Diyarbak›r'dan pahal›ya al›n›yor.
Tabiki böyle olunca hayvanc›l›¤›n geliflimi
de engellenmifl oluyor. Bunlar olmay›nca
insanlar farkl› yollara farkl› çözüm mantali-
tesine yöneliyor tabiki. Burada birçok so-
runun yan›nda ekonomik ç›kmaz sözkonu-
su. Buradaki idarecilerin özellikle ziraat›n
yol göstericili¤ine ihtiyac› var. Ziraat›n sa-
haya inmesi gereklidir. Ekim alan› nas›l ha-
z›rlan›r, tohum nas›l ekilir ondan sonraki
hizmetler teknolojiye nas›l uygun hale ge-
tirilir, birim maliyetler nas›l düflürülür, en
yüksek fayda nas›l elde edilir gibi e¤itim ve
olanaklar›n› göstermesi laz›m. Bu da çok
büyük rahatl›k getirir. Hiçbir bak›m yap›l-
madan tesadüfen yetiflen fasulye ile ilerle-
mek mümkün de¤ildir. Biz burada çok ge-
nifl alana ekim yapt›k. K›sa zamanda iyi bir
netice ald›k. Biliyorsunuz geçen y›l yaz
ay›nda geldik, haz›rl›¤›m›z› sonbaharda
yapsayd›k çok daha iyi sonuç al›rd›k. Da-
ha k›sa zamanda hasat zaman›na girerdik.
Buna ra¤men iyi bir sonuç ald›k.

Daha iyi üretim yapmak için siz-
den yard›m talebinde bulunan köylü
oldu mu?

Evet, çok sevindirici talepler var. Bizi
de ortak edin ya da bizim de bu yönlü üre-
tim yapmam›z için yol gösterin ya da biz
de sizinle çal›flal›m gibi talepler oldu.

Ovac›k'a ilk geldi¤inizde nas›l bir
tepki ile karfl›land›n›z?

Buraya ilk geldi¤imizde “siz Ovac›k'› bil-
miyorsunuz, burada bu ürün olmaz” diyor-
lard›. Buran›n rak›m› 1300, iklimin flartlar›n›
topra¤›n yap›s›n› biliyoruz diyoruz. “Yok
bofluna u¤rafl›yorsunuz” diyorlard›. Fakat
bunu söyleyenler asl›nda buray› ve burada
yetiflecek ürünleri bilmiyorlar. Dedelerinin

ya da babalar›n›n bile çok
zor flartlarda üretti¤i ürün-
lerden ve ürünleri üretme
yöntemlerinden haberleri
yok ya da bilmek isteme-
yen kifliler. Biz buna ra¤-
men burada üretim yapt›k.
Olmaz diye konuflanlar›
de¤er almad›k biz kendi
etüdlerimizi de¤er ald›k.

Yan›n›zda buran›n köylüsünden ça-
l›flan var m›?

Evet var. Sulama iflinde 10 kifli sürekli
çal›fl›yor. Geçen y›l hasat zaman› 40-50 ci-
var›nda çal›flan oldu. Önümüzdeki dönem-
de daha da artabilir çal›flan say›s›. 

Burada çal›flacak tar›m iflçisi bul-
makta zorlan›yor musunuz?

Tabi uzunca zamand›r yaflanan s›k›nt›-
lardan kaynakl› bir boflvermifllik, tembel-
leflme durumu var. Buna ra¤men biz bura-
n›n halk› ile çal›fl›yoruz. Ad›yaman gibi il-
lerden bize talep geldi, gelip çal›flmak için.
Biz bunu kabul etmedik. Biz buran›n ek-
me¤ini yiyoruz buraya karfl›l›¤›n› vermek
zorunday›z. Burada birçok köylüye ekimi
ö¤rettik. Sizin arac›l›¤›n›z ile de tekrarla-
mak istiyorum kim bizden destek isterse
biz destek vermeye haz›r›z.

Üretimi neye yönelik yap›yorsunuz? 

Fasulye ekimi d›fl›nda ayçiçe¤ini çerezlik
ve ya¤l›k olmak üzere iki türlü ekiyoruz.

Elde edilen ürünün kalitesi nas›l?

‹klim ve toprak nedeni ile burada yeti-
flen ürünün kalitesiz olmas› mümkün de¤il.
Ayçiçe¤i ve m›s›r için buras› çok uygun.
Çünkü burada haflere olma olas›l›¤› zay›f,
havalar so¤udu¤u için k›fl›n hepsi ölüyor.
Tekrarlanmas› için zaman yetersiz kal›yor.

Önümüzdeki ekim dönemlerinde
ne ekmeyi düflünüyorsuz?

Ayçiçe¤i, m›s›r, cipslik patates ekece¤iz.
Burada uzun süre kal›rsak verimi yüksek
bu¤day da ekece¤iz.

Burada, bir ziraat çal›flan› dahil ol-
mak üzere birçok köylüden ayçiçe¤i-
nin topra¤a zararl› oldu¤unu 5 y›lda
topra¤› ekin ekilmez hale getirdi¤ini
duydum. Bu söyleme ne diyorsunuz?

Bu çok saçma. Türkiye'nin Trakyas›nda
onlarca y›ld›r ekiliyor. Orada toprak ölüyor
mu? Bunu hiç duydunuz mu? Duymam›fls›-
n›zd›r çünkü yok böyle birfley. Fakat flöyle
bir fley var. Bir tarlaya her sene ayn› ürünü
ekersen toprak buna s›cak bakmaz. Do¤a-
n›n yap›s›nda bu var. Çünkü her ürün top-
raktan baflka mineral al›r. Hep ayn› mine-
ralin al›nd›¤› toprak zay›flar, oraya baflka
ürün ekmeniz gerekir. Topra¤›n içinde fa-
sulye ile ayçiçe¤inin alaca¤› mineral ayn›
de¤ildir. Fasulye azot b›rak›r, ayçiçe¤i ora-
daki azotu al›r. ‹kisi ayn› fley de¤ildir, onlar
birbirlerini destekleyici fleylerdir. Köklü ve
köksüz bitkiler birbirlerinin ihtiyaçlar›na
cevap verirler.

Peki burada üretim yapan ar›c›la-
r›n, ayçiçe¤inin üretilen bal›n kalitesi-
ni bozaca¤› iddias›na ne diyorsunuz?

O da baflka durum tabi. Ar›c›n›n biri
burada bana dedi: “Ya bunlar deli. Biz bafl-
ka yerde ayçiçe¤i tarlas›na ar›lar›m›z› sok-
mak için para ödüyoruz. Bunlar ar›lar›n›
uzaklaflt›r›yor.” Ne diyebilirim ki.

Sizce neden bu söylemler gelifliyor?

Tabi burada yaflanan s›k›nt›l› dönemin,
üretime yönelik bilgi ve birikiminden çok
fley götürdü¤ünü öncelikle kabul etmemiz
laz›m. Bu topraklarda yaflayanlar yaflamlar›
boyunca üretimden uzak de¤illerdi. Burada
ekimi yap›lm›fl birçok ürünün hala izleri var;
ama nas›l ekildi¤ini neredeyse bilen yok.
Birincisi bu bence. ‹kincisi ‹nsanlar kendisi-
nin yapmad›¤›n› baflkas›n›n yapmas›n› iste-
miyor. Çünkü kendi zaafiyeti aç›¤a ç›k›yor.
Bir de buray› böyle görmek istiyorlar. Al›fl-
m›fl bu görüntüye, de¤iflim zor geliyor. 

Aç›k söyleyeyim flu anda burada ilkel
dönemin tar›m› yap›l›yor. Klan toplumunun
kendine yetecek kadar avlanmas› gibi bir
durum. Bunca sayd›¤›m›z fleylerin tabi ki
nedenleri var. Savaflt›r, göçtür vb. sayaca¤›-
m›z bir dünya fley var. Ancak unutulmama-
l› ki insan›n en üstün yetene¤i hep yaflama
olan ba¤l›l›¤›d›r. Tembellik ölümü seçmek-
tir. Tabi burada il ve ilçe yöneticilerini de
elefltirmeden geçemeyece¤im. G›da yard›-
m›, ihtiyaç yard›m› vb. fleylerle köylünün
üretim yapmaz hale gelmesinde paylar› ol-
du. Bence kaymakaml›k ve di¤er kurumlar
bu yard›mlardan vazgeçmeli, bunun yerine
üretim yapmay› teflvik etmelidir.

Bürokrasiye ilettiniz mi bu görüflle-
rinizi?

Tabiki ilettim. Kaymakam ile görüfltük.
Kaymakam bey; “halka yarar› olacak herfle-
ye var›z, destekleriz” dedi. ‹kna edici pro-
jeleri destekleyece¤ini belirtti. Yeterki bu
yönlü projeler gelsin. En önemlisi burada
ziraat›n itici güç olmas› laz›m. Bu berabe-
rinde hayvanc›l›¤› da kalk›nd›r›r.

Ovac›k'ta halk ile iliflkiniz nas›l, sizi en-
gellemeye çal›flanlar oluyor mu?

Yok. Buran›n halk› hoflgörülü ve s›cak
bir halkt›r. K›sa zamanda birçok arkadafl›-
m›z oldu. Kal›c› dostluklara dönecek arka-
dafll›klar›m›z oldu.

Ovac›k'ta yaflam nas›l?

Valla baz› s›k›nt›lara ra¤men Ovac›k
dünyan›n en güzel yerlerinden biridir. Bu
çok aç›k. Lütfen herkes k›ymetini bilsin.

Teflekkür ediyorum.

Ben de teflekkür ediyorum. Dersim Ha-
yat gazetesine baflar›lar diliyorum.

Aç›k söyleyeyim flu an-
da burada ilkel dönemin
tar›m› yap›l›yor. Klan top-
lumunun kendine yetecek
kadar avlanmas› gibi bir
durum. Bunca sayd›¤›m›z
fleylerin tabi ki nedenleri
var. Savaflt›r, göçtür vb. sa-
yaca¤›m›z bir dünya fley
var. Ancak unutulmamal›
ki insan›n en üstün yetene-
¤i hep yaflama olan ba¤l›l›-
¤›d›r. Tembellik ölümü
seçmektir.

RÖPORTAJ
TEMBEL‹K ÖLÜMÜ SEÇMEKT‹R
Marafl’tan gelerek Dersim Ovac›k’ta 3 bin dönüm arazide ayçiçe¤i ve fasulye ekimi yapan

Özcan Ailesinden Dursun Ali Özcan ile Ovac›k’ta neden tar›msal üretim yapamay› tercih

ettikleri üzerine söyleyifli yapt›k.
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Kemal K›l›çdaro¤lu, Deniz Bay-
kal’›n CHP Genel Baflkanl›¤›ndan istifas›y-
la sonuçlanan “kaset” olay›n› izleyen gün-
lerde gerçeklefltirilen kurultay sonucunda,
CHP’li delegelerin tamam›n›n oylar›n› ala-
rak CHP Genel Baflkan› koltu¤una oturan
isim oldu.

K›l›çdaro¤lu; AK Parti Eski Genel
Baflkan Yard›mc›s› Dengir Mir Mehmet F›-
rat ve Ankara Büyükflehir Belediye Baflka-
n› Melih Gökçek’le ilgili gündeme getirdi-
¤i “yolsuzluk dosyalar›” ile gündeme gel-
mifl, sakin ve so¤ukkanl› duruflu, yumu-
flak üslubu ile kamuoyunun dikkatini çek-
miflti. 29 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin
‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› ol-
mufl, seçimleri yitirmifl, ancak CHP’nin ‹s-
tanbul’daki oylar›n› da art›rm›flt›. Kendine
özgü üslubu ve fiziksel benzerli¤i nedeni
ile Hindistan Ba¤›ms›zl›k Hareketinin siya-
si ve ruhani lideri, Mohondas Karamçand
Gandhi'ye benzetilen K›l›çdaro¤lu için
“Gandi Kemal” yak›flt›rmas› s›kl›kla söyle-
nir oldu.

K›l›çdaro¤lu’nun Deniz Baykal’›n
ard›ndan CHP Genel Baflkan› olmas›,
medyan›n belirli bir kesimi taraf›ndan ol-

dukça “heyecanla” karfl›land›, destek gör-
dü. Medyan›n yo¤un ilgisi bir yana, K›l›ç-
daro¤lu, CHP taban›ndan da büyük des-
tek ald›. Baykal’›n politikalar› nedeniyle
CHP’den kopmufl, so¤umufl olan kesim-
lerde de “umut” yaratt›. 

Onur Öymen’in “Dersim 38’de
‘analar a¤lamas›n’ denildi mi?” fleklindeki
sözleri nedeniyle büyük oranda CHP’den
kopmufl olan Alevi toplumunda, K›l›çda-
ro¤lu’nun Dersimli, Kürt ve Alevi olmas›
nedeniyle yeniden CHP’ye dönme e¤ilimi
baflgösterdi. 

Kemal K›l›çdaro¤lu’nun Kurultay’da
yapaca¤› konuflma, ne tür bir siyaset izle-
yece¤i noktas›nda merakla bekleniyordu.
K›l›çdaro¤lu’nun konuflmas›n›n beklenti-
leri ne ölçüde karfl›lad›¤›, halen tart›fl›lan
bir husus. ‹flsizlik, yoksulluk gibi konular
üzerinde durmas› dikkat çeken K›l›çda-
ro¤lu, Kürt sorunu, Alevi sorunu gibi ko-
nulara de¤inmemeyi tercih etti. Bu yönüy-
le hayal k›r›kl›¤› yaratt› ve “Baykal’›n poli-
tikalar›ndan farkl› ne yapacak ki?” ya da
“CHP zihniyeti K›l›çdaro¤lu ile de¤iflebilir
mi” sorusu tekrar sorulur hale geldi.

Öte yandan “Dersimli, Kürt, Alevi

birisinin o koltu¤a oturmas› çok önemlidir,
biraz zaman tan›mak laz›m” fleklinde dü-
flünenler ise, K›l›çdaro¤lu’na zaman tan›-
mak ve beklemek gerekti¤ine inan›yorlar.

Do¤an Medya Grubu baflta olmak
üzere medyan›n önemli bir kesimi ve kö-
fle yazarlar›, “nihayet AKP’ye alternatif ç›k-
t›” heyecan› içinde kamuoyunda tam bir
“K›l›çdaro¤lu rüzgar›” estiriyorlar. Seçimle-
rin zaman›nda yap›laca¤› öngörülecek
olursa, bu rüzgar›n ne denli zamana daya-
n›kl› olup olmad›¤› yak›nda görülecek.

K›l›çdaro¤lu’nun Baykal’›n “rejimin
teminat›”, “Ergenekon’un avukat›” üzerine
kurulmufl politik söylemlerine fazla itibar
etmedi¤i, verdi¤i yoksulluk, iflsizlik mesaj-
lar›yla anlafl›l›yor. Buna karfl›l›k Baflbakan
Erdo¤an’›n “reçeten var m›? Önerdi¤in çö-

züm nedir?” fleklindeki sorular›na ne tür
cevaplar verece¤i de bu süreçte görüle-
cek. Kemal K›l›çdaro¤lu’nun Kürt sorunu,
Alevi sorunu, bunlarla ba¤lant›l› olacak
flekilde demokratikleflme, yeni, sivil ve
demokratik bir anayasa gibi Türkiye’nin
temel gündemini oluflturan konularda
“ne” diyece¤i ve “ne” yapaca¤› umut ola-
bilir mi sorusun cevab› olacak.

Oluflturulan Parti Meclisi’nde “ulu-
salc›” ve “Kemalist” görüflleriyle tan›nan
isimlerin gözle görülür bir a¤›rl›k olufltur-
mas›, K›l›çdaro¤lu’nun “ne” diyece¤i, “ne”
yapaca¤› konusunda bir fikir vermiyor de-
¤il. Fakat Türkiye’nin yo¤un ve a¤›r siyasi
gündemi içerisinde bu sorular›n yan›tlar›-
n› alabilmek için, öyle görünüyor ki fazla
beklemek gerekmeyecek…

S
izinle ayn› topraklarda dün-
yaya gelmifl ve bu toprakla-
r›n ac›l› tarihiyle büyümüfl

toplumumuzun bir ferdi olarak, söylene-
cek ilk sözün biz Dersimlilere ait oldu¤u-
nu düflündü¤üm için bu yaz›y› kaleme
al›yorum. Siyaset teorisinde tarihin, ken-
dini yenileyen bir gerçeklik oldu¤unu
düflünenlerden ziyade, so¤uk yenilen bir
intikam yeme¤i oldu¤una kanaat getiren
zat›m, CHP Genel Baflkan› oldu¤unuz flu
günlerde büyük bir f›rsat› yakalad›¤›n›za
içtenlikle seviniyor. Öyle ki bu yeni kim-
li¤iniz, sizlerden beklentileri olan farkl›
toplumsal kesimleri ilk defa ayn› umut
ortakl›¤› içerisinde buluflturuyor. Tam da
bu noktada, farkl› politik atmosferlerin
tesiri alt›nda olan insanlara birleflik bir
umut olarak sunulman›z›, intikam yeme-
¤i olan tarihin bilinçli bir tercihi olarak
de¤erlendiriyorum. Neden derseniz, CHP
siyasetinin mevcut paradigmas› d›fl›nda
bugüne de¤in yapt›¤›n›z muhtelif aç›kla-
malar›n liderlik sultas›n›n ezici gücü al-
t›nda susturuldu¤u herkesin malumudur.
Bugün içinde bulundu¤unuz konjonktü-
rel durum sizi bir lider olma aflamas›na
yükseltti¤i gibi, ayn› zamanda düflündük-
lerinizi do¤rudan ve sansürsüz dile getir-
menizi de sa¤l›yor. Fakat dile getirmifl ol-
du¤um durumun tersine ikircikli tavr›n›-
za devam etti¤iniz takdirde, bugüne de-
¤in sizlere umut ba¤layan halk›n büyük
ço¤unlu¤unun gözünde, susturulman›za

yorumlanan hakl›l›¤›n›z›n as›ls›z oldu¤u,
gün yüzüne ç›kacakt›r. Tekrar bafla döne-
cek olursak, bundan dolay›d›r ki tarih,
kullanmas›n› bilenlerin elinde güçlü bir
silah oldu¤u gibi, tersi durumlarda eline
düflenleri kepazeye çeviren bir intikam
mele¤i ifllevi görür. 

Gönderilmifl mesih 

AKP hükümetine karfl› ulusalc› his-
siyatlarla hareket eden bir CHP kitlesi
için siz, iktidar olma yolunda önemli bir
f›rsat olarak görülüyorsunuz. AKP’nin
gerçeklefltirdi¤i ve gerçeklefltirece¤i poli-
tikalara karfl› Baykalvari bir kronik muha-
liflikle de¤il de mütevaz› kiflili¤inizle kar-
fl› koyaca¤›n›z muhakkak. Statükosunun
sars›laca¤›n› düflünen üst kesimin dinci
fobisi ile korkular›ndan baflka kaybede-
cek hiçbir fleyi olmayan bir k›s›m alt ke-
siminin ortak paydas› olan CHP siyaseti-
nin dümenine geçmek, belki de bu yeni
dönem aç›s›ndan pek fazla bir fley ifade
etmeyecektir. Özcesi, art›k istemeyerek
de olsa Baykal’l› CHP’ye oy veren bir
seçmen kitlesi olmayacak önümüzdeki
seçimlerde. Siz flu anda zaten var olan
CHP taban› ve onun küskünleri için “bin-
bir hile ve dolap ile kand›r›lan aziz halk›-
m›z› do¤ru yola getirmek ad›na gönderil-
mifl bir mesih olarak görülüyorsunuz”. 

Bizlerin temsil etti¤i di¤er kanada

gelecek olursak, içimizde bir burukluk
oldu¤unu istemeyerek de olsa ifade et-
mek gerek. Y›llardan beridir etnik, dini
ve s›n›fsal kimli¤inden dolay› ezilen Tür-
kiye’nin lanetlileri aras›ndan, bir Obama
misali s›yr›lman›z› nas›l tarif edece¤imizi
bilemiyoruz. Üstelik de Obama’n›n yapa-
mad›klar› ortada iken! Sizin CHP Genel
Baflkan› olman›z›n, bu ülkenin yüre¤i hâ-
lâ kanayan ve kimbilir belki de mezarla-
r› hiç bulunmayacak çocuklar›n›n olmas›-
n› istemeyen her annesi için bir umut ol-
du¤unu düflünüyorum. Bu ülkenin ço-
cuklar›n›n kanlar›na bat›rarak siyaset ya-
panlar›n, her gün bir ailenin oca¤›na dü-
flen ateflin sorumlular› oldu¤u gün gibi
ortadayken, önyarg›lardan ar›nd›r›lm›fl
bir toplumun oluflmas›nda size büyük so-
rumluluklar düflüyor. Çünkü Türkiye’de
hiçbir anne o¤lunu art›k asker do¤uracak
kadar cesur de¤il Kemal bey! 

Tüm bunlar›n yan›s›ra CHP’nin ba-
fl›nda bir Dersimlinin olmas›, tarihin iro-
nisi olsa gerek. Bundan dolay› flaflk›n›z.
Nas›l flafl›rmayal›m ki, Dersim 38’den kur-
tulmufl birini, yaflad›klar›n›n hiç olmad›-
¤›na inand›rmaya benziyor, CHP’nin ba-
fl›nda Dersimli birini görmek. Tüm bun-
lara ra¤men devletin bafl›ndaki siyasal
afliret olan CHP’nin baflkan› olman›z›n,
gerek yukar›da dile getirmifl oldu¤um
beklentiler çerçevesinde gerekse de her
defas›nda kanat›lan ç›ban yaras› Dersim
insan› aç›s›ndan yabana at›lmayacak ka-
dar önemli oldu¤unu düflünüyorum. Siz-

den beklentimiz Türkiye’de yaflayan fark-
l› milletlerden ve inançlardan her türlü
insan›n hiçbir ayr›ma maruz kalmayaca¤›
bir politik dille bütünleflmeniz. CHP’nin
klasik ulusalc› söyleminden s›yr›larak, bir
zamanlar partinizden tasfiye edilen Kürt
ve Alevi halk›n kendilerini özgür ve hür
bir flekilde ifade edebilece¤i parti içi de-
mokrasiyi infla etmeniz. 

Tarihlerinde büyük ac›lar ve katli-
amlar yaflayan toplumlar›n gerçeklikle
olan temaslar› her ne pahas›na olursa ol-
sun, di¤er topluluklara nazaran daha
canl› ve diridir. Zira bu toplumlar›n infla
ettikleri kimlik, canl› bir sözlü tarih anla-
t›s› olarak geçmiflini sürekli ifllevsel k›lar.
Bizler Dersim halk› olarak, yüzy›llar bo-
yunca yaflad›¤›m›z menfur olaylardan do-
lay›, gerek bu tarihimize gerekse de
onunla ilintili olarak yap›lan her aç›kla-
maya dikkat kesilmifl bir toplumuz. Bun-
dan dolay› unutmad›k Kemal bey, dün
kadar yak›nd›r Dersim’den ve Kürt soru-
nunun çözümü karfl›s›ndaki görüflleriniz-
den geri ad›m att›¤›n›z. Tevatür odur ki,
partinizde analar›m›z› a¤latanlar›n miras›-
na sahip ç›kan monflerlerin sesiymifl sizi
bast›ran. 

En az bizim kadar siz de biliyorsu-
nuz Dersim’i. Ayn› gö¤ün alt›ndaki top-
raklarda can verdi atalar›m›z. Süngülene-
rek at›lanlar›m›z›n kan›yla k›rm›z›ya bo-
yanan ayn› Munzur suyuydu. O Munzur
ki, e¤ilerek içti¤imiz suyuyla kan kardefl
yapt› bizi, ölülerimiz ve tarihimizle. 

Tüm bunlar› sizden halk›m ad›na,
bir zamanlar -flimdi sizin de içinde bu-
lundu¤unuz- o mecliste milletvekili iken,
1925 y›l›nda ‹ttihat ve Terakki anlay›fl› ta-
raf›ndan ast›r›lan dedem Hasan Hayri
Bey ad›na istiyorum. fiimdi ölülerimiz
yatt›klar› yerden size sesleniyor: Ne olur
bir daha geri ad›m atma evlat ve gere¤i-
ni yap art›k! 

KILIÇDARO⁄LU 

BALON MU UMUT MU?

“B‹Z‹M KADAR S‹Z DE B‹L‹YORSUNUZ”
Cevdet KONAK /Hozat Belediye Baflkan›

Kemal bey, dün kadar yak›nd›r Dersim’den ve Kürt sorununun çözümü karfl›s›ndaki görüfl-
lerinizden geri ad›m att›¤›n›z. Tevatür odur ki, partinizde analar›m›z› a¤latanlar›n miras›na sahip
ç›kan monflerlerin sesiymifl sizi bast›ran.

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



12

1
909’da Gerederefli’de do¤du. Küçük yaflta ba-
bas›yla birlikte Dersim’i diyar diyar dolaflt›,   sa-
z›yla cofltu, sözde ise ustalaflt›. Kendi deyimiy-

le bu meflakkatli yolun ilk desturunu çok sevdi¤i babas›n-
dan alm›flt›. O K›rmanciye Cemaatleri içinde piflti ve Ocak
kültürünün deryalar›ndan beslendi. Özcesi F›rik Dede o
yaflta ‹nsani Kamil olman›n s›rr›na erdi.

Baba o¤ul, bir gün olsun Gerederfli’de durmad›lar.
Çünkü Dersim’in bafl›nda dolanan kara bulutlar› görmüfl-
lerdi. Yavafl yavafl Dersim’in birli¤i bozuluyordu. Bir “hile-
yi flerdir” içimize düflmüfl. Öyle ki ikrar bile ikrar›n› tan›m›-
yordu. Bu durumun fark›nda olan baba o¤ul, Dersim’in
bafl›nda dolanan büyük felakete karfl› afliretlerin birli¤i için
dört bir yana bilgi tafl›d›lar ve arac› oldular. Özellikle Ho-
zat ve Ovac›k afliretleri aras›nda sayg›nl›klar› tart›fl›lmazd›.
Öyle ki toplumsal adaletin terazisinde onlar toplumun or-
tak vicdan› olmufllard›. En amans›z afliret kavgalar›nda on-
lar hep hakkaniyeti söylediler ve do¤rudan yana oldular.
‹flte bu sebepledir ki baba o¤ul, bu toplumun nezdinde
tart›flmas›z olarak hakl› bir sayg›nl›k kazanm›fllard›.

Evet durmad›lar, Dersim'de birer seyyah olup semah
döndüler, kah tamburun telinden dökülen na¤melerle ta-
liplerine cesaret, kah Dersim’in ac›s›na seda oldular. 

Sözün özü; onlar bu topra¤›n cefakar derviflleriydi.
Yüzy›ll›k ömürlerine neler s›¤mad› ki. Sonunda rahat bir
gün görmemenin hasretiyle bir flafak vakti çok sevdikleri
o Jaru Diyar ülkesini sessiz sedas›z terki diyar eylediler. 

Nerden bilirdim ki bu ulu ç›nar›n A¤dad’›n ünlü ko-
na¤›nda cem tuttu¤unu, Alifler ile yan yana oturdu¤unu ve
ondan ilham ald›¤›n›. Evet, nerden bilirdim ki bir yan›nda
Seyit R›za di¤er yan›nda Saan A¤a ile birlikte günefle se-
mah döndüklerini.  Nerden bile bilirdim ki  

1995 y›l›nda Pulur’da bir akflam vakti ba¤lamas›n› bin
bir minnetle eline verip “Efendim efendim, can›m efen-
dim” mi dinleyene kadar.    

Evet isterseniz gelin Pulur’un bu “insan› kamilini”  bi-
raz daha yak›ndan tan›yal›m:

F›rik Dede, 1926 y›l›nda babas›yla birlikte Erzincan’a
taliplerine giderler ve Beyler Köyü’nde cem tutarlar. Bir
ihbar sonucu güvenlik kuvvetlerince bulunduklar› ev ba-
s›l›r. Baba o¤ul gözalt›na al›n›r. Bu duruma talipleri çok
üzülür “Biz ça¤›rd›k ve elimizle teslim ettik “ diye çalma-
d›k kap› b›rakmazlar. Derken Sa¤›r o¤lu Mustafa Bey’den
yard›m isterler. Onun kefil olmas› sonucunda bir daha
cem ayini tutmamak kayd›yla bir ay süren tutuklulu¤un
ard›ndan ikisi de serbest b›rak›l›r.

Baba o¤ul Dersim’e geri gelir. Fakat haklar›nda konu-
lan yasa¤› çokta ciddiye almazlar ve gizli gizli cem tutma-
ya devam ederler. 

1933 y›l›nda Ovac›k’›n Çexperi Köyü’nde  “X›z›r” ce-
mi tutarlar.  Ama cem yeri yine ihbar edilir. ‹kisi yakalan›r
ve elleri kelepçelenerek S›rr› Yüzbafl›’ya teslim edilirler.

Pirlerinin bu durumuna oldukça üzülen Kurno, ‹bra-
him S›rr› Yüzbafl›ya gider, s›k› bir pazarl›¤a oturur. Bu pa-
zarl›¤›n sonucunda on befl kilo bal, bir teneke ya¤,  bir k›-
s›r keçi ve yirmi kilo peyniri yüzbafl›ya vererek pirlerini
elinden al›r. 

Ama olaylar peflini b›rakmaz. Sonunda Firik Dede her
yerde aran›r duruma düfler. 1937’de Hozat Zankirek muh-
tar› olan amcas› Ç›la’dan Firik Dede’yi teslim etmesi iste-
nir.  Ç›la bu ihaneti kabul etmeyince efli ve çocuklar›yla
birlikte kurfluna dizilir. Ç›lan›n bafl›na gelenleri duyan Fi-
rik Dede  Zankire¤e  koflar, belki aileden birini bulurum
diye. Ama nafile, sadece Ç›la’n›n kayn›n› bulur. Amcas›n-
dan geriye kimsenin kalmams›na çok üzülür, a¤›tlar yakar,
bofl konakta dövünür durur ve sonrada bir köfleye y›¤›l›r
kal›r. Firik Dede bu haldeyken ayn› gece “Palanc› Qumas”
(milis), “Peyik” karakoluna haber vererek Firik Dede’yi
yakalat›r. Yap›lan üst aramas›nda Firik Dede’nin cebinde
Seyit R›za’ya ait bir mektup ç›kar. (Seyit R›za cezaevinde-
dir ) Bu mektupta yaz›l› olan baz› deyimleri çözemezler.
Ve ne anlama geldi¤ini söylemesi için de Firik Dede’ye
günlerce iflkence yaparlar. En çok da kime yaz›ld›¤›n› me-
rak ederler; ama o inkar eder ve kendisinin de bilmedi¤i-
ni söyler.

Firik Dede’nin gözalt› haberi Ovac›k’a ulafl›r. Bunun
üzerine babas›, Hozat’a gelir ve o¤lunu kurtarmak ister.
Derken,  Baba Firik askeriyeyle iliflkileri iyi olan baz› insan-
lar› devreye koyar.  Bu arada bir geliflme olur. Hozat’ ta za-
limli¤iyle nam salm›fl   “Tacim Yüzbafl›” gitmifl yerine daha
›l›ml› oldu¤u söylenen fievki Yüzbafl› gelmifl.  fievki Yüzba-
fl› da bu hat›rl› dostlar›n› k›rmaz, bir süre sonra F›rik De-
de’yi sürgün kafilesine dahil edilmek üzere serbest b›rak›r.

Herkes onlar› Bal›kesir “Dursunbey de”  zannederken
baba o¤ul kaçarak Ovac›k’a dönerler ve ölüme meydan
okuyarak Derviflane dolaflmaya devam ederler. Mahmut
A¤a bakar ki bunlar durmuyorlar; hem sürgünde görün-
mek, hem burada olmak zaten ölüm karar› verilmifl de-
mektir.  Bu iki bilgenin ölümüne gönlü raz› olmaz. Sonra
eski Pulur köprüsüne epey bir uzakl›kta Munzur suyunun
kenar›nda bunlara yer alt›nda gizli bir mahzen yapar ve
ikisini oraya gizler.  Bu mahzenin yerini de ailesi dahil
kimseye söylemez.

Mahmut A¤a sürgüne gönderilirken sorgulan›r, kendi-
sine hayli de eziyet edilir.  Ve ona F›rik Dede’nin nerede
sakland›¤› sorulur. O ise yerini bilmedi¤ini söyler. Aylar
sonra 38 biter ama onlar 1941 y›l›na kadar gizli yaflamaya
devam ederler. ‹hanetin kol gezdi¤i bir ortamda kimseye
görünmezler. Sonra kaçak yaflayanlarla ilgili bir emir gelir.
Bu durumda olanlar›n haklar›nda her hangi bir yasal ifllem
yap›lmayacakt›r diye. Yani “kaçak yaflayanlar yerlerine dö-
nebilirler “ denilince onlarda bu vesile ile meydana  ç›k-
m›fl olurlar.

Yaflam›n›n k›sa bir özetini anlatt›¤›m bu koca adam,
tekrar kald›¤› yerden yola devam eder. Ama K›lamlar› flim-
di daha da hüzünlüdür. “Efendim efendim asuqlar derdi-
ne derman efendim” ile saz› dile gelir. Ve derviflin dilin-
den dökülen her na¤meye gözyafllar› efllik eder. Çünkü o
art›k dünden daha çok yaral›d›r. Dile kolay 38’in ac›s›yla
yaflamak ve bir de bu yaray› ömür boyu tafl›mak… “‹nsan
olan buna dayan›r m›?” derdi. 

“Bafl›m›za geleni sorma o¤ul, bir karanl›k dönemdi.
Yaflad›¤›m›z harami sofralar›nda yer kapma yar›fl›na girdi-
¤imiz gün zaten kay›p etmifltik her fleyi. Cellada k›lavuz
olma halimizi, evliyalar›m›zda kabul etmemiflti. Kabul et-
medi¤i içindir ki bize gidin ne haliniz varsa görün demifl-
lerdi.”

“Bil ki o¤ul bütün karanl›klar kötüdür. Ömrüm bo-
yunca flafa¤a secde etmem bu sebepledir.  Çünkü seherin
vakti ilk ›fl›¤›n habercisidir ve bil ki ›fl›kta leke yoktur. Bi-
lir misin o¤ul toprak evlerimizin kap›s› neden hep güne-
fle aç›l›r? Sence bu bir tesadüf müdür?  Unutma ki Der-
sim’in bütün ulu a¤açlar› gövdelerinde bize yer açm›flt›,
da¤lar›m›zsa mazlumun s›¤›nma evleriydi. Onlar›n kera-
metinden bir gün olsun flüpheye düflmedim. Ama gel gör
ki her sabah kap›m›z›n efli¤ini ›s›tan o yüce varl›¤a önce
biz s›rt›m›z› döndük sonra da yol ve erkan› kay›p ettik.
Unutma ki harami sofralar›ndaki kan lokmas›n› biz haz-
mettik ama onlar asla haz›m etmedi.  Kendi gerçe¤ine hep
sad›k kald›lar k›sacas›. Dersim’in t›ls›m›n› biz bozduk o¤ul
ve bedelini de a¤›r ödedik.  fiimdi anl›yor musun neden
küstü¤ümü?”

F›rik Dede son yar›m as›rda ne cem tuttu ne de talip-
lerini gezdi. Dizlerinin feri düflmüfltü. Sanki dili lal olmufl-
tu.  Kolay de¤ildi onun yaflad›klar›n› yaflamak. Çünkü 38
yaralar›na yeni yaralar eklenmiflti. Ve bu son hesaplaflma-
ya da O, bir o¤ul ve bir de torun vermiflti. Bundand›r ki
bir as›rl›k ömrünün son y›llar›ndan Hakk’a yürüdü¤ü gü-
ne kadar kimse onun güldü¤üne tan›k olmam›flt›.

A
lmanya’n›n Kuzey Ren Vest-
falya Eyaleti’nde bulunan bir
grup Dersimli ifladam›, Der-

sim’in Ovac›k ilçesinde 2007 y›l›nda 106
yafl›nda hakka yürüyen Firik Dede için
yemekli bir toplant›da bir araya geldiler.
Dersimli sanatç›lar Ferhat Tunc ve Mikail
Aslan’›n da kat›ld›¤› toplant›da Firik De-
de’nin mezar›n›n an›t mezara dönüfltürül-
mesi ve evinin onar›larak ziyarete aç›lma-
s› konular› üzerinde duruldu.

Dersim 38 katliam›n› yaflayan Hozat
do¤umlu Firik Dede uzun mücadele y›l-

lar› ve kaçak yaflam›n ard›ndan, ç›kan af-
tan sonra ölene kadar Ovac›k’ta yaflad›
ve “insan-› kamil” kimli¤iyle Dersim’lile-
rin de¤er verdi¤i bir Dede ve Ozan ola-
rak kabul edildi. 12 Eylül’de o¤lu Behzat
Firik’in “Kulaks›z” lakapl› bir Yüzbafl› ta-
raf›ndan iflkence edilerek ve yak›larak öl-
dürülmesinin ard›ndan bir itiraz olarak
diline kilit vurdu ve sakal›n› da bir daha
kesmedi.

Ferhat Tunç’un önerisiyle bir araya
gelen ve toplant›y› düzenleyen iflveren-
lerden Haydar Do¤an, Haydar ‹ltimur,

Turabi Y›ld›z, Hasan Kocam›fl ve Ali Ek-
ber Güzeler bu iki proje için ellerinden
gelen maddi katk›y› esirgemeyeceklerini
aç›klad›lar. Düzenleyiciler ad›na bir ko-
nuflma yapan Haydar Do¤an, “bizi bir
araya getiren de¤erlerimizdir ve bunlar-
dan biri de Firik Dede’dir. Ona olan vic-
dani borcumuzu yerine getirmek için bu
projeye bafllad›k. Firik Dede’nin o¤luyla
da konufltuk ve onay›n› ald›k. Babas› için
uzanan eli tabii ki tutaca¤›n› söyledi. Fi-
rik Dede’nin uzun y›llar yaflad›¤› evi tüm
gün ziyaret edilebilecek bir hale getir-
mek ve mezar›n› ona yak›fl›r bir hale ge-
tirerek bir an›t mezara dönüfltürmek isti-
yoruz. Bir kaç arkadafl Dersime giderek
ön çal›flmalar yapacak. Projelerin aç›l›fl›-
n›n Munzur Festivali Program›na al›nma-
s›n› istiyoruz” dedi. 

Toplant›da detayl› olarak ele al›nan
an›t mezar projesinin teknik yanlar› hak-
k›nda bilgi veren Duisburg’lu ressam ‹s-
met Polatl› projenin haz›rl›klar›na baflla-
d›klar›n› ve Almanya merkezli olarak ça-

l›flacaklar›n›, teknik haz›rl›klar› daha son-
ra Dersim'e tafl›yacaklar›n› aç›klad›.

Düzenleyicilere teflekkür ederek bir
konuflma yapan Ferhat Tunc, 2006’da ay-
d›n ve sanatç›lar olarak Dersim’yapt›klar›
gezide Firik Dede’yi ziyaret ettiklerinde
onun evinin onar›lmas›n›n gündeme geldi-
¤ini ve bu sözü verdiklerini, ancak bunun
kiflisel bir söz verme olmad›¤›n› belirtti. Bu
ziyaretten 6 ay sonra Firik Dede’yi kaybet-
tiklerini, verdikleri sözü yerine getirmek
için çeflitli toplant›lar gerçeklefltirdiklerini
söyleyen Ferhat Tunç, “Firik dede tarihimi-
zin ve kültürümüzün en son ç›narlar›ndan
biriydi.Sa¤l›¤›nda huzur içinde geçirece¤i
bir mekan› ne yaz›k ki olamad›.O hayat›n›
büyük ac›lar ve ›zd›raplar içinde geçirdi.
Kültürümüzün bu ulu ç›nar›na olan sayg›-
m›z›n gere¤ini yapmal› ve onu gelece¤e
tafl›yabilmeliyiz” dedi.  

Konuflmalar›n ard›ndan Mikail Aslan
ve Ferhat Tunç, Firik Dede’nin eserlerin-
den örneklerin de yer ald›¤› bir müzik
dinletisi sundular.

B‹R F‹R‹K DEDE ÖYKÜSÜ

F‹R‹K DEDE ‹Ç‹N ANIT MEZAR

Hüseyin AYRILMAZ 
huseyinayrilmaz@hotmail.com 

2007 y›l›nda Hak'ka yürüyen Dersim'in önemli kifliliklerin-
den, Dewres Cemal Piri, Firik Dede'nin  an›t mezar›n›n yap›lma-
s› ve evinin onar›larak ziyarete aç›lmas› için Almanya’daki Der-
simli ifladamlar› anlaml› bir çal›flma bafllatt›. Projelerin aç›l›fl›n›n
Munzur Festivali’ne yetifltirilmesi hedefleniyorwww.a
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Devrim Tekino¤lu
“‹ki Tutam Saç- Dersim'in Kay›p K›zlar›” belge-

sel filminin gala gösteriminden sonra  izleyicilerden
baz› elefltiriler geldi. Bu elefltirilerden en s›k dile ge-
tirileni ‹smet inönü ve Fevzi Çakmak'›n Dersim'e yö-
nelik sözlerine yer verilmesine ra¤men Atatürk'ün
sözlerine neden yer verilmedi¤i fleklindeydi. Musta-
fa Kemal'in sözlerine neden yer vermediniz?

Nezahat Gündo¤an
Öncelikle flunu belirtmeliyim: Biz Dersim tarihine ya

da 1937-38 sürecine dair bütünlüklü bir film yapmay› he-
deflemedik. Bu sürecin içinde çok önemli gördü¤ümüz
bir konuyu tarihsel süreci de arka plan›na alarak iflleyen
bir belgesel yapt›k. Filmin giriflinde o tarihsel süreci bil-
meyenler için Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulufl fel-
sefesi ve “Dersim Harekat›”n›n mant›¤›n›  müzik eflli¤inde
anlatan birkaç yaz›l› al›nt›, foto¤raf, hareketli görüntü
koyduk. Baflbakan ‹smet ‹nönü'nün 1925 tarihli konuflma-
s›ndan ya da Genelkurmay Baflkan›  Fevzi Çakmak'tan ya-
z›l› al›nt› verirken, Cumhurbaflkan› M. Kemal’in direkt gö-
rüntüsünü verdik. Di¤er ikisi bir fley söylüyor ama Atatürk
fiili olarak bir fley yap›yor. Atatürk taraf›ndan söylendi¤i
ifade edilen meflhur “Dersim Ç›band›r” sözünün bafllarda
filmin girifli için uygun olabilece¤ini düflündük. Kullana-
ca¤›m›z her belgenin bir kayna¤› olmal›d›r. Yapt›¤›m›z ça-

l›flman›n tarihsel ve toplumsal önemine denk düflen bir
ciddiyet ve bilimsellikte olmal›d›r. Bu bak›fl aç›s›yla o al›n-
t›lar›n kaynaklar›na bakt›k. Gördük ki 1936 Meclis aç›l›fl
konuflmalar›nda ve di¤er konuflmalar›nda Atatürk’e ait
böyle bir söz yok. Bunun üzerine o sözü kullanmad›k. Pe-
ki Atatürk’ten bir söz kullanmamak Atatürk'ün  katliamda
rolünün olmad›¤› ya da filmde Atatürk'ün rolünün anlat›l-
mad›¤› anlam›na m› geliyor? Sineman›n özel olarak belge-
sel sineman›n kendine göre bir dili ve tekni¤i vard›r. Söz-
gelimi Atatürk ve savafl kurmaylar› savafl ritimli senfonik
bat› müzi¤i eflli¤inde Dersim'i iflgal ederek zaferini ilan et-
mifl sömürge ordusunun baflkomutan› gibidir. O görüntü
di¤er tüm yaz›l› al›nt›lardan daha çok fley anlatmaktad›r.
Tam bu görüntülerin alt›nda “17 Kas›m 1937 Atatürk Der-
sim'de” diye  yazar.  Yani Seyit R›za ve arkadafllar›n›n ida-
m›ndan iki gün sonrad›r. Ayn› görüntüye efllik eden mü-
zi¤in ne anlatt›¤›n› ve d›fl seste “fetih duygusuyla yap›lan
harekat” vurgusunun ne anlama geldi¤i apaç›k ortadad›r.
O görüntülerin; Atatürk ve kurmaylar›n›n Dolmabahçe Sa-
ray›'nda yap›lan bir balodan ç›k›p, Dersim'de bir piknik
gezisine ç›kt›klar›n›n görüntüsü oldu¤u mu düflünülüyor?
Aç›kças› ben buna flafl›r›yorum. 

Kaz›m Gündo¤an
Kifliler nihayetinde devlet politikalar›n› uygulayanlar-

d›r. 1937-1938 Dersim Katliam› devlet politikalar›ndan ç›ka-
r›l›p kiflilere indirgenecek bir süreç de¤ildir. Elbette kiflile-
rin rolü önemlidir. Ancak devlet politikalar›n› ve ideolojile-

ri kiflilerle aç›klamaya çal›flmak hatal› olur. Siyaset bili-
minde kifliler de¤il, devletlerin iç ve d›fl politikalar› ko-
nuflulur. Kifliler bu politikalarla birlikte an›l›r. Biz böy-
le bütünlüklü düflünüflün karfl›l›¤›n› oluflturmak aç›-
s›ndan ve bu meseleyi Dersimliler'den çok Türkiye
ve Dünya kamuoyuna anlatmay› bafltan itibaren bir
hedef olarak belirledik. Dersim Katliam›'n›  anlaya-
bilmek ve anlatabilmek için Cumhuriyetin kuru-
lufl felsefesini bilmek ve anlatmak gerekir. Hare-
kat›n temel amac›n›n ne oldu¤unu filmin giriflin-
de verdik. ‹zleyicilerin büyük bir kesimi bunu
anlad›. Galadan sonra gerek gazetelerde, ge-
rekse internet sitelerinde yap›lan yorumlara
bakt›¤›m›zda çok zengin de¤erlendirmeler
görürsünüz. Bu de¤erlendirmeler o kadar
zengin ve ö¤retici ki, biz bu tür elefltiri ve de¤erlen-
dirmelerden çok fley ö¤reniyoruz. Meseleye öznel de¤il,
nesnel ve bilimsel bakmak durumunday›z. Olmayan fleyle-
ri varm›fl gibi göstermek hem bilimsel de¤il hem ahlaki de-
¤il. Bu filmin bütün gücü bütün etkisi son derece nesnel ve
gerçekçi olmas›ndand›r. Bunun yan›s›ra yeni bir dil, yeni
bir yöntemle tarihsel ve toplumsal boyutlar› içinde ortaya
koyma yönteminden  gelir. Bu anlamda biz filmi Dersimli-
ler'le bir araya gelip dertlerimizi birbirimize anlatmaya de-
¤il, dünyaya yapt›k diyebiliriz.

Bu söylem Dersimliler'i hiç dikkate almad›¤›n›z
anlam›na gelmiyor de¤il mi?

Nezahat Gündo¤an
Tabiki gelmez. Fakat bu tür planl› ve kapsaml› katli-

amlar› anlatmak için hiçbir zaman hedef kitle dar olamaz.
Öncelikle bunu hiç bilmeyenlerin bilmesini sa¤lamak
önemlidir. Alt›n› çizerek söylüyorum: 72 y›l boyunca bilin-
meyen, bilinse de dillendirilmemifl bir konuyu hem gün
yüzüne ç›kard›k hem anlatmaya çal›flt›k. Sorunu sadece
Dersim ve Dersimlilerle s›n›rlamad›k. Egemen s›n›flar›n
bütün dünyada uygulad›¤› bir politikad›r. Geç uluslaflma
yaflayan toplumlarda ve 1930'larda bu yöntem yayg›n ola-
rak uygulanmaktad›r. Aborijinler Avustralya'da ayn› katli-
am sürecini yafl›yor. Almanya'da Hitler’in uygulamalar› ay-
n› tarihlere denk geliyor. Irkç›l›¤›n ve faflizmin  yayg›n ol-
du¤u dönemlerdir bu tarihler.

Cemal Reflit Rey Konser salonunda yapt›¤›m›z galaya
çok de¤iflik çevreleri ça¤›rd›k. Bunu da planl› yapt›k. Der-
simliler ve solcularla s›n›rl› bir dar yaklafl›m› aflarak çok
önemli bir etkinlik organize ettik. Gala ça¤r› mant›¤›m›z›
flöyle oluflturduk. Birincisi; bu katliam› yaflayan ve bilenle-

ri, ‹kincisi; bu
katliam›  hisse-

den ve anlamaya
çal›flanlar›, Üçün-

cüsü; bu katliam-
dan utanç duymas›

gerekenleri ça¤›rd›k.
Her toplumsal kesi-

min alg›s› beklentisi
farkl› olabilir. Yaflan›-

lanlar› hiç bilmeyenlere
anlatman›n, bilen Der-

simli'ye anlatmaktan daha
önemli oldu¤u düflünce-

sindeyim. Çünkü toplum-
daki ön yarg›y›, ›rkç›l›¤›, ca-

hilli¤i de¤ifltirmek gibi bir so-
rumlulu¤umuz var. 

Utanmas› gerekenlerden gelen oldu mu?

Nezahat Gündo¤an
Davet ederken geleceklerini esas olarak  beklemiyor-

duk. Onlar da hiç beklenmedik bir durumla karfl›laflt›lar.
Çünkü bu bir meydan okumayd›. ‹flledikleri cinayetlerle
yüzleflme ça¤r›s›yd›. Onlar›n bunu yapabileceklerini san-
m›yorduk. Ancak yine de ak›llarda ve vicdanlarda Der-
simlilerin hakl›l›¤›n› ve meflrulu¤unu, onlar›n ise suçlulu-
¤unu gösteren bir hamle yapt›k. Bu hamlemiz katliam› an-
lamaya çal›flanlar cephesinden çok genifl ve etkili yank›
buldu. Onlar geldi ve izlediler.

Bir grup CHP'li ve simgesel bir isim oldu¤u için Onur
Öymen'i, hükümet yetkililerini davet ettik. CHP’liler
utançlar›yla  yüzleflmeyi göze alamad›lar. AKP’den il dü-
zeyinde ve merkez yönetici düzeyinde, Saadet Parti-
si’nden yöneticiler geldi. Bakanlardan Ertu¤rul Günay, Ni-
met Çubukçu, Tunceli Valisi ve ‹stanbul Büyük fiehir Be-
ledi¤e Baflkan› mesaj gönderdi.

Dersim'de yaflan›lanlar› bilmeyenlere filmi yap-
t›k diyorsunuz fakat filme en yo¤un yap›lan elefltiri
37-38’de yaflananlar›n arka plan›n› bilmeyenler için
aç›klay›c› olmad›¤› yönünde. Siz nas›l de¤erlendiri-
yor sunuz?

Nezahat Gündo¤an
Filmin konusu bütünlüklü olarak 37-38'i anlatmak

de¤il. Önce burada netleflmemiz gerekiyor. Onun için çok
k›sa de¤inerek geçifltirdik. ‹kincisi biz seyirciyi davet
edince, gelin biz herfleyi anlataca¤›z yaklafl›m›nda da ol-
mad›k. Onlar› düflünmeye ve sorgulamaya yöneltmeye en
çok ihtiyac›m›z var. En de¤erlisi de bence bu. E¤er bu
film soru iflareti yaratabiliyorsa, tart›flmay› açabiliyorsa, en
büyük baflar› budur. Hedef kitle içinde baflar›l›d›r. Bahsi-
ni etti¤imiz hedef kitleye didaktik bir flekilde, bu budur flu
fludur meselesi de¤il. Böyle olmad›¤› için hedef kitlemizin
büyük k›sm›ndan olumlu tepki al›yoruz. Dersim d›fl›nda
kesimin baflka türlü sorgulamas› bu didaktik üslubun ol-
mamas›ndand›r.

Filmi izleyenlerden yak›n zamanda bizimle temasa
geçenlerden biri anlatt›. Aile albümüne bakarken, albüm-
de bir k›z çocu¤unun fotograf›n› daha önce görüp sorgu-
lamamas›na ra¤men bu defa anneannesine bunun kim ol-
du¤unu soruyor. Anneannesi de “bir Kürt K›z› bizim bes-
lememizdi” diyor. fiimdiye kadar evlatl›k ya da besleme
olup kendini saklayan birçok kifli bu süreçten sonra bi-
zimle özel iliflkiye geçip bunu ifade etmeye bafllad›. Baz›
kal›plar›n parçalanmas›n› ve de¤iflik aç›lardan bakmas›n›
sa¤layarak bir sorgulama süreci yaratabilmiflsek bu bizim
için yeterlidir. 

RÖPORTAJ
BU POL‹T‹K AMAÇLI EVLATLIK ALIMIDIR

‹ki Tutam Saç -Dersim'in Kay›p K›zlar› belgesel filmin yönetmeni Nezahat
Gündo¤an, araflt›rmac› ve yap›mc› Kaz›m Gündo¤an ile film hakk›nda ve sürgün
edilen, “Evlatl›k- Besleme” yap›lan K›z çocuklar› üzerinden bu politikan›n nedenlerini
ve sonuçlar› üzerine konufltuk. 

Kad›nlar ve bu k›zlar “savafl
ganimeti” olarak görülüyorlar. Bir
toplumun kad›n›na k›z›na dokun-
man›n do¤u toplumlar›nda, K›z›l-
bafl kültüründe ne demek oldu¤u-
nu bilerek yap›yorlar bunu. Kad›-
n›n bu toplumun inanç sistemin-
deki yeri nedir? Bu katliam› ya-
panlar; kad›n›n saç›n› kesmenin,
erke¤in sakal›n›-b›y›¤›n› kesme-
nin anlam›n› çok iyi bilerek yap-
m›fllard›r. Dolay›s›yla son derece
ideolojik bir yaklafl›m içinde ol-
duklar›n› da görüyoruz. 
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Filmin karekterleri Türkçe'yi oldukça iyi kullan›-
yorlar. Ana dillerinden uzaklaflm›fllar m›yd› bu ko-
pufl olmufl mu?

Nezahat Gündo¤an
Bu da bir gerçeklik. 72 y›ld›r uygulanan bir politika ve

onun sonucu  de¤il mi asl›nda. Ben hiçbir zaman hiçbir rö-
portaj›mda ya da görüflmemde flu dille konufl bunu söyle
felan demem, tamamen kiflinin kendi ruh hali ile söyledik-
lerini yans›t›r›m. Zaten filmdeki kad›nlardan beklemek de
mümkün de¤il. Niye o kadar düzgün Türkçe konufltuklar›
niye Zazaca konuflmad›klar›n›n da cevab› asl›nda. Burada 72
y›ll›k politikay› sorgulamam›z gerekiyor. Biz sorular›m›z› yer
yer Zazaca sorduk. Dilleri konusunda neler hat›rlay›p hat›r-
lamad›klar›n› ölçmek aç›s›ndan. Kendilerini bu dille ifade
edip edemediklerini sorduk. Bu insanlar›n kendilerini ifade
edifl biçimleri Türkçe'ydi ve bize düflen bunu kaydetmekti.

Hangi dille anlat›ld›¤›ndan ziyade ne anlatt›¤› ile ilgi-
lenmeyi tercih ederim. Bu dil bize zorla ö¤retilmifl olmas›-
na ra¤men ben dillere hiçbir zaman tepkili de¤ilim. Dilin
kendisi bu politika ile ilgili de¤ildir. Yok say›lan dilimizi ta-
biki çok önemsiyorum ama kad›nlardan biri 65 y›l sonra ai-
lesini bulmufl, tamamen Türkleflmifl ve Sünnileflmifl. Ne di-
yebiliriz ki. Filmde Aleviyken Sünnilefltirilmifl abla namazla
ilgili hikayesini anlat›yor. Erkek kardefli ise ablas›na “abla
ben Aleviyim” dedi¤ini anlat›yor. Kardefller aras›ndaki fark-
l›laflmay›, asimilasyonu, ötekilefltirmeyi ve yabanc›laflt›rma-
y› çok net anlat›yor film.

Dersim'in Kay›p K›zlar›n› dünyaya anlatmak is-
tiyorsunuz. Filminizin politik bir hedefi var m›?

Nezahat Gündo¤an
O tarihsel süreçte uygulanan politikalar›n vahfli sonuç-

lar›n›; yaflam öyküleri üzerinden vermeye çal›flt›k. Çünkü
bu gerçe¤in kendisidir, hakikattir, aç›kt›r, nettir. Bu film di-
rekt politik bir ürün de¤il, sanatsal  bir üründür. Elbette sa-
nat anlay›fl›m›z politiktir. Ancak sanat›n dili ve araçlar› ile
politikan›n dili ve araçlar› ayn› de¤ildir. Filmde gerek gö-
rüntüler, gerek anlat›c›lar›n ifadeleri oldukça politik asl›n-
da. Filmin politik niteli¤ini d›flar›dan vermedik, kendi öy-
küleri ile verdik. Gerçeklerin kendisi tüm sahicili¤i ile res-
mi söylemleri altüst edecek politik bir güce sahiptir. Onun
için o öykülere yer vermek kiflisel olarak yaflan›lan› hem de
tarihsel arka plan› ile vermek çok de¤erli. 

Bu yaflam öyküleri üzerinden o kadar çok fley sorgu-
lanmaya baflland›ki. Modernleflme, medeniyet olgusu, öte-
kilefltirme, asimilasyon, ulus devlet, evlatl›k, savafl ve ka-
d›n, savafl ve çocuk,  bir soyun devam› için kad›n vs. vs…
‹flte bu ›rkç› ve faflist politikan›n nedenlerini  aç›¤a ç›kara-
rak ve sonuçlar›n› insanlara göstererek zaten net bir  poli-
tik durufl gösteriyoruz. Üstelik bu alanda flimdiye kadar
hiçbir politik kurumun yapamad›¤›n› yap›yoruz. 

Filminiz baz› kavramlar›n yeniden tart›fl›lmas›na
ya da yeni kavramlar›n tart›fl›lmas›na vesile oldu mu?

Kaz›m Gündo¤an
Bu k›zlar›n neden ve nas›l ailelerinden kopar›ld›¤› me-

selesi bilim dünyas› taraf›ndan ilgiyle karfl›lanan bir durum.
Bu film ile beraber “Politik Evlatl›k” kavram› bir olgu olarak
ç›kt› ortaya.. Evlatl›klar üzerine çal›flan akademisyenler için
art›k politik evlatl›k olgusu ayr› bir çal›flma alan› olacak gibi.
‹kincisi Türkiye'de Kürt ve Alevi çocuklar›n bir politika da-
hilinde evlatl›k götürüldü¤ü meselesi bu çal›flmayla aç›¤a
ç›kt›. fiimdi üniversitelerde bunu tart›flan hocalar var.

K›z çocuklar›n›n 'Evlatl›k-Besleme' yap›lmas›n-
daki  politika nedir?

Nezahat Gündo¤an
Asl›nda filme bafllarken tam olarak biz de bilmiyor-

duk. Okuyup araflt›rd›kça netlefltik. Bu politik amaçl› evlat-
l›k almakt›r. Tabi evlatl›¤› genifl anlamda kullan›yoruz. Ev-
latl›k ev içi hizmette yararlan›lan kifliler için de kullan›l›yor.
Ama Dersimli k›zlar›n köklerinde kopar›lmas› sistemli bir
politika. S›d›ka Avar'l› Elaz›¤ K›z Enstitüsü bu politikan›n
yasal yönünü oluflturur. Çünkü orada flu mant›kla hareket
edilir: Ulus birli¤imizi yaratmada aile çok önemledir. Aile-
de de kad›n çok önemlidir. Kad›n e¤er düzgün Türkçe ö¤-
renir ve Türk kültürüne dahil olursa biz ulus birli¤imizi ya-
rat›r›z. Bu k›z çocuklar›ndan yat›l› olanlar yazlar› ailelerinin
yan›na gönderilir. Bunlara flu empoze edilir sizler küçük
misyonerlersiniz, memleketinize döndü¤ünüzde “Öz Türk
Kültürü” tafl›yacaks›n›z. Di¤er k›zlar›n rütbeli askerlere ve-
rilmesi tesadüf de¤il. Çünkü o günkü resmi ideolojinin
yöntemi olarak  “›slah ve modernleflme”nin en iyi gerçek-
lefltirilece¤i yer bu ev içi e¤itim ortam›d›r. Orada dilinden
kültüründen inanc›ndan kopar›lacak görüntü olarak “Orta-
lama Cumhuriyet Kad›n›” yarat›lacakt›r. 

Kaz›m Gündo¤an
Bu; Do¤u toplumlar›n›n de¤erler sistemi, psikolojisi ve

Devlet'in Osmanl›’dan bu yana zihniyeti ile de ilgili. Dersim,
Fevzi Çakmak'›n iflaret etti¤i gibi koloni gibi ele al›nm›fl, bafl-
ka bir ülkeyi fetih eder gibi bir sefer yap›lm›flt›r. Dönemin
içiflleri bakan› fiükrü Kaya aç›k bir flekilde bu k›z çocuklar›-
n›n “Öz Türk Kültürü”ne kazand›r›lmas› gerekti¤ini  yaz›yor.
Bununla beraber kad›nlar ve bu k›zlar “savafl ganimeti” ola-
rak görülüyorlar. Bir toplumun kad›n›na k›z›na dokunman›n
do¤u toplumlar›nda, K›z›lbafl kültüründe ne demek oldu¤u-
nu bilerek yap›yorlar bunu. Kad›n›n bu toplumun inanç sis-
temindeki yeri nedir? Bu katliam› yapanlar; kad›n›n saç›n›
kesmenin, erke¤in sakal›n›-b›y›¤›n› kesmenin anlam›n› çok
iyi bilerek yapm›fllard›r. Dolay›s›yla son derece ideolojik bir
yaklafl›m içinde olduklar›n› da görüyoruz. Kürtleri, Zazalar›,
K›z›lbafllar› “vahfli”, “ilkel” afliretler olarak görüyorlar. Yapt›k-
lar› her fleyi bunlar› “medeniyete kazand›rma” yada “›slah et-
me” ad›na meflru göstermeye çal›fl›yorlar.

Bu kifliler götürüldükleri yerlerde taciz ve teca-
vüze de  u¤ruyor. Bu yönlü aç›kça konuflan oldu mu?

Kaz›m Gündo¤an
Aç›k söyleyemiyorlar dolayl› anlat›yorlar. Bir teyze çok

aç›kça söylüyor ki tacize u¤rad›m. Çocuk yaflta tacize u¤ra-
d›¤›n› anlat›yor. Di¤eri “evden kaçt›m, ne bileyim beni ev-
lendireceklerdi” diyor. “Kimlen evlendireceklerdi” diye so-
runca; “ne bileyim kendisiyle evlendirecekti herhalde ben
ona baba diyorum.” Tabi biz taciz ve tecavüz olaylar›n›
do¤rudan soramad›k. O insanlar dolayl› anlat›yorlard› za-
ten. Filmde iki kad›ndan biri anlat›yor “beni yaln›z bulun-
ca öpüyordu, dizine oturtuyordu” diyor. Ço¤unda da buna
benzer anlat›mlar var.

Ancak suskunlu¤a s›¤›nm›fllar. Anlatm›yorlar, anlatam›-
yorlar. Bunun nas›l bir travma oldu¤unu ancak konunun
uzmanlar› anlayabiliyor. Biz onlarla konufltuktan sonra da-
ha iyi anlamaya bafllad›k.

Dönemim üst düzey komutanlar› ve Cumhuri-
yet'in kurucu kadrolar›ndan da “evlatl›k-besleme”
alanlar var. Sizin aç›klad›klar›n›zdan baflka sonra-
dan ö¤rendikleriniz varm›?

Kaz›m Orbay; üçüncü ordu müfettifli daha sonra Ge-
nel Kurmay Baflkanl›¤› yap›yor.. Onun yan›nda iki besleme

var birisi ile konufltuk di¤eri konuflmak istemedi. Albaylar,
yüzbafl›lar, çavufllara veriliyor bu k›zlar. ‹simlerini daha
sonra aç›klayaca¤›m›z çok say›da rütbeli var. 

Bu kiflinin anlat›mlar› ne yönde Kaz›m Orbay ile
ilgili?

Nezahat Gündo¤an
En çok evin han›mlar› ile sorun yafl›yorlar. Çünkü “›s-

lah” sürecini birer “Cumhuriyet Kad›n›” olan asker eflleri
uyguluyor. Kaz›m Orbay'›n efli, Enver Pafla'n›n k›z kardefli-
dir. Onun yan›nda kalan kiflinin bize anlat›m› acayip ›rkç›
oldu¤u yönündedir. Sürekli fliddet uygulayan biri. Teyze
flöyle anlat›yor: “Biz Türkçe bilmiyoruz, yeni ö¤reniyoruz.
Bana diyor ki sar› elbisemi getir. Ben sar›n›n ve  rengin ne
oldu¤unu  bilmiyorum, tan›m›yorum. Dolaptan bir fley al›p
getiriyorum. Bu yüzden bile sürekli dayak yiyorum. K›z›n-
ca ‘Seyit R›za'n›n dölleri’diyordu.” Kaz›m Orbaylar Erzin-
can'da oturuyorlar o dönem. Bu k›zlar› Erzincan'dan al›yor-
lar. “‘Ben sürekli bahçe duvar›na ç›k›p bak›yordum tesadüf
bir tan›d›k geçer kurtulurum’ diye düflünüyordum. Ama
kad›n ‘kimi bekliyorsun’ diye dayak atard›.” diyor. K›zlar-
dan daha büyük olan› bu bask›dan kurtulmak için erken
yaflta evlenmek zorunda kal›yor..

Kaz›m Gündo¤an
Ni¤de’de bulduk bir teyze kendisi ile konufltuk. Bir ça-

vufl ailesini katlediyor annesinin kuca¤›ndan al›yor onu.
Kad›n hat›rl›yor o anlar›,  anlatt› bize. O çavufltan bahseder-
ken “babam” diyor ve sanki tanr›dan bahseder gibi bahse-
diyor. Dedim ki teyzeci¤im peki  bu çavufl aileni öldürmüfl,
sülalenden geriye kimseyi b›rakmam›fl, nas›l hala ona ba-
bam diyebiliyor ve onu bu kadar sevebiliyorsun? “Ö¤le de-
me” dedi; “o olmasayd›  ben yaflayabilir miydim.” Buyurun
bunu çözümleyin!  Bir di¤er teyzenin k›z› anne nas›l unut-
tun Kürtçeyi diye sorunca; “Ne bileyim Malatya'ya getirdi-
ler, askeriyenin içinde kald›m. Kürtçe konuflursan seni öl-
dürürüz diyorlard›.” ‹ki k›z kardefl Türkçe ö¤renene kadar
ayn› evde birbirleri ile görüfltürmüyorlar. Onlara “ne kim-
seye asl›n›z› söyleyin. Ne de kimsenin asl›n› sorun” diye sü-
rekli bask› yap›l›yor. Ve öyle yap›yorlar mecburen!..

Malatya'da yaflanlar filme yans›mam›flt› de¤il mi?

Nezahat Gündo¤an
Bu kadar çok öyküyü bir filmde ifllemek mümkün de-

¤il. Biz sadece bir film yapmad›k,  çok kapsaml› bir araflt›r-
ma yapt›k. fiu s›ralar; araflt›rman›n bütün öykülerini bir ki-
tap olarak haz›rl›yoruz. Belki de ikinci bir belgesel  film ya-
par›z. Ayr›ca uzun metrajl› bir kurmaca film üzerine de ça-
l›fl›yoruz..

Filminiz uluslararas› festivallerin hangilerinde
gösterilecek?

Nezahat Gündo¤an 
‹talya, ‹sviçre, Almanya, ‹ngiltere, Macaristan, Fran-

sa’dan çeflitli film festivallerinden teklifler geldi. Cannes
Film Fesvivali'nin 2011 Türkiye Katalo¤u'na gönderdik.
Uluslararas› Uçan Süpürge Film Festivali ve Uluslararas› ‹s-
tanbul Film Festivali'nde gösterildi.

fiimdi 5 Haziran’da Almanya’n›n Köln kentinde Avru-
pa Galas› yap›lacak. Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu,
Avrupa Dersim Federasyonu ve TÜDAY’›n ortaklafla orga-
nizasyonuyla…

Pek çok üniversite ve demokratik kurumdan talepler
geliyor. Baz›lar›nda gösterdik ve baz›lar›n› sonbahara prog-
ramlamak durumunda kald›k.

Daha önemli bir fley Dersim’in Kay›p K›zlar› Dersim’e
gidiyor ve Dersimlilerle bulufluyor. Dersim Belediyesiyle
birlikte Dersim Galas›n› 19 Haziran’da  organize ediyoruz.

Kad›nlardan biri 65 y›l sonra aile-
sini bulmufl, tamamen Türkleflmifl ve
Sünnileflmifl. Ne diyebiliriz ki. Filmde
Aleviyken sünnilefltirilmifl abla na-
mazla ilgili hikayesini anlat›yor. Er-
kek kardefli ise ablas›na “abla ben
Aleviyim” dedi¤ini anlat›yor. Kardefl-
ler aras›ndaki farkl›laflmay›, asimilas-
yonu, ötekilefltirmeyi ve yabanc›lafl-
t›rmay› çok net anlat›yor film.
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DIRKI (ISIRGAN OTU)  Urtica
diocia/urens

K
ok›ra biçi, purre (velg) û toxu-
mira peru vaso d› dermano.
Waxte verenira hatta n›ka hu-

rindiya DIRKI werte qomd› caye xu m›qe-
r›mo. Vas’e d›rk›d› histamin û asetikolin
esto destk› nap›ra deste modem veseno
zandano(dano pedi) na rira no vas hatta
na waxt biyaynaxu ram›ta.c›kok› zee ni
vafli vaso do obin neno venten›. Na rira-
wok› hebe lol›k m›rcol›k demise ni vafl
nebeno newenno.D›rk› d› (2) veriya d›rka
derg› d›rka k›lm›.D›rka derg› les›ra nejd›
100 cm bena derg purrexu kh›r khewi-
ye(koyu yeflil) lekaxu carkose seru z›mbe-
l›na na d›rk› 4-5 ser jü kokexu ser wefli-
yayna xu ram›na. D›rka kh›lm› lesa xu
nejdiye 60 cm wa.purre xu rofltkhewi-
ya(aç›kyeflil) na d›rka kh›lm› zaf hers›na

caye mordemk› c›g›no vesnana kena su-
kosur(k›pk›rm›z› k›zar›r). Na d›rka kh›lm›
û d›rka derg› dügelema Dersimd› royina.

M›rcolk›re(se-
def egzama), kéme-
rané velkan (böb-
rek tafllar›na), nüye-
fliya velkané, û
(böbrek hastal›kla-
r›na) rawa mizor›re,
(idrar yollar›) d›rk›
r›nd yena û höwla.

Verusâr û payiz
d› nejdiye asme (car
heflti) modem gere-
ko na d›rk› b›s›mo.Arasod›rira  nêm saaté
raver  1 bardaxe  owa d›rk› bero s›m›tén›
r›nda can û zerro p›skemare.

Newefliya Zeriya fliare û Safrare, (kara-
ci¤er ve safra kesesi hastal›klar›nda) newe-
fliya serpeji,(dalak hastal›klar›nda), helm û
dornagane helmire, (solunum sistemi bal-

gamlanmas›nda) Newefliya p›sk› re (akci-
¤er hastal›klar›nda) raver ni newefliyanne
r›nd yena. Hukme xuyo höwl   (Potasyum
tuzlar›, organik asitler-formik asit, histamin,
asetilkolin ve Vitamin C) nî  thamu k› wa-
zene vase d›rk› megirine  zee vase  cayi
demkére hên b›s›mere. Ek› girinasa nî tha-
mi buxe owa d› darine we sone.

Xeyle serik› verdira serrenemara  (ko-
k›mid›) d›rk› de-
m›re gonire r›n-
da 6-7 rocu mi-
yand› vereniye-
ra raver morden
tênéna beno
phet  beno can-
sen›k (enerjik).
cendegk› owe
dê are (vucut
ödem toplarsa )
d›rk› owe ance-

na kena khemi cendegira. Goni re r›nda
goni kéna zed›, goni kéna pak. Romatiz-
mare  r›nda.    

Be owa  d›rka pore xu bufl›re hem
por bereqino hem›k› beno derg.  

Vas ch›qa tez› b›ro hent› höwlo, tez›
nêvenenésa  vase d›rk› géreko fliyed› hu-

s›kbo kéwi  bo, Heni dermanire ténena ku-
wet›na.Z›m›stanire usari taye vase d›rk›
aredé b›ne deste s›made bo.Ni vafli roca
pakayede arede,hen tenena vitaminu top-
kena pur û velge xu vere rojd›. Ch›qa mo-
taye ni vafliye hent› aredere zed› are mede
mara medi m›let motaye nî vafliyo, kokeni
vafli phet b›manok› her ser› dêna b›royiyo.

D›rk› meg›rine demk›re:
Hente koc›ka cay d›rk› berce werte

bardaxe, owa girinaye serverde 5-10 dequ
(deqi) tepiya roced› 2-3  bardaxu d›rk› b›-
s›me.Ek› bé thama qail nebene téne hem-
gin werd›kére 

Heb-e d›rk›  (›s›rgan tohumu)
Heb-e d›rk› hente 4 goc›kané cay biçi

werte darflird› b›hellezne  zê kepeg gen›mi
bo,  200 ml owa g›rinaye serk›re 8-10 de-
qu ra tepiya rocede 2-3 bardaxu b›s›me.

Por flüten›
2-3 g›rmku vase d›rk› us›k verte 5 LT

owe d›  ad›r serne ad›r b›nd› g›ran g›ran
b›veso waxtok› b›giriyo ad›r döwnak›re
(megirine) 5 deqi b›piyere dem biçiro ica-
ra tepiya porexu bufliyere. 

Dina tenge de ra. 
Hardé dewres asmeno khewe tenge

dero. 
Wefliye tenge de ra. 
Roz ve roz bar u tenga dina bena g›-

rane. 
Sistemé ewruén sistemé barbariye u

endustriyo. Na tar›xe isoniye u raverfliya-
ena isoni de endi gama peyena. 

V›rende dina sero her canin, her max-
luqati, her baveti, dar u beri, theyr thüyr je
vatena xo wefliya xo ram›tené. 

R›ye dina, hard u asmen, çhem u der-
yayi pak u zalal vi. 

Her çi, her maxluqat u nebati xo dé-
nera dorme xo u tabiati. Xo angoré xozani
guretené. Çond milon çond hazar serré di-
na sere wefliye niya ramiye ame. 

Hata key? 
Hata band›ra u hukmé isoni. Hata her

çi sero ronaena hukme sistema endustri u
kapitalizm. 

N›ka endi dina a dina v›rené niya. ‹so-
ni dina t›m vurna. Tox›m esto, suki sané
pé. Vejiyaena hazetu u makinaura d›mé di-
na tenena vuriya u kuta b›né teflire isoni-
ye. Hema biaena endustri u sistemé kapi-
talizm ra nat di hire sey serré de al›¤e hard
u asmeni, hal usule dina kok b›nde vuriya.
Raverfliyena teknoloji u endustri r›ye dina
de ç› ke esto her çi kerd b›né teflire xo. Ra-
m›tené u çinitene, hazet u huzeti, v›rastené
u rotené, wefliya isoni, ser u b›né hardi ne-
we de ame pé saneane. Qederé dina vuri-
ya. Hemuye newede tarif biye u saniye pé.
Ç›qafl ke tar›xe dina esto, r›ye dinade çond
hazar serré tar›xe isoni ke esto, vuriyayise
se serrune avér téde piya honde vuriyaise
se serrune 19-20 né keno. Se d›sey serra
peyené tar›xé isoniye de zof cawode g›ran
cena. Se serré 19-20 eve endustri u tekno-
loji de raverfliyaene yené ciya biyaene. Her
vizoa hardé dewrefli, her kose dina roza
ewruené endi b›né band›ra sistemé en-

dustri de ro. Qe caye c›ra vete niyo.qe ca-
ye xelefliaye niyo.

D› sey serré de na dinare se bi ke ma-
vené hard u asmén ewro honde néno nas-
biyaene. Se bi ke wefliya her baveti her ke
fli kuna tengé. Se bi ke dinare xaf›le asena
u wefliya seré hardi re om›r b›rnino. Dina
ç›ra werté 100-200 serre de honde kute
tenge. Ç›ra hona isoniye v›reniya na siste-
mé barbariye né cena.

Dina endi je v›rené niya. Her caye di-
na kuto b›ne teflire q›ler›néna endustri. Gé-
mé dina ame q›rkerdené. Hewa dina biya
zehire. ‹sone modern ç›qa can›n ç›qa theyr
tüyr q›rkerdo néno mordené. Se serra pe-
yené de nejdiye 30 hazar bavét khewe di-
nara dariyo we biyo vind, c›sné xo b›riyo.
Mavéne 1950 -1980 de % 25 dar u beré di-
na telef biyo. Hén texvin beno ke werté 15-
20 serre de % 40 b›rr  darino we qedino.

Ewro dina sere 6 milyarira jede ison
esto. Soe isoni roz ve roz jedino u dina gu-
reta xo ver. S›lxetiya nufusa isoni re tha-
wae yetur né beno. R›zké ser u b›né hardi
her ke fli qedino beno kemi. Eve na hal
serruné veré ma vésaniya de g›rané çever-
de ra.  Eve ilaz u z›lvuné kimyainu belkia
tenena jede ber cerino hema na raye ki
welé bena zehire u qedina. Werdo bé hor-
mon›n, çiyo de rez néno diyaené. Q›lér›né-
na endustri, radyoaktivien, werdo ke pé
genu kaybiyo, düye petrol u kom›ri, hewa,
uwe u werdo q›lér›n saredezo de g›ran da-
no hem isoni hem ki wefliya dina. Bavéti-
ye u r›ndekiya wefliye, pakén u zalalénia
dina endi vind biyaene ser sona. Dina her-
ke fli bena çhole. 

Ruvale vésnaena kom›r u petroli ra
hem hewa bena q›lér›ne hem jedebiyaena
karbondioksitra tania dina bena jediye.
Serd germé dina vurino. Sistemé endustri
ra nat atmosferde karbondioksit % 30 biyo
jede. Nu zof qeso de muhimo. Nu belkia ki
peniya wefliye u dina ano. Eve na hal 100

serre de tania dina 6 oC na bena jediye u
reyna peyser né çarnina.

Cao ke ewro dina ama c›, her heti ra
kofé jindaliyo. Thara dot raye çina. Hem
heté ekonomi ra, hem heté siyaseti ra, hem
heté axlaxi ra, hem heté tabiati ra. Endi pe-
niya rawa.

Sistemo ewroyen je her çi hewa, uwe
u wele ki qet›l keno. Çhemé dina letera je-
de zehir soné. Derya u deng›ji zof biye q›-
lér›n. Her roz c›sné hire heywani b›rino u
reyna né vinine. Eve des hazarura theyr u
tüyr u canin u heywanu waxto c›sné xo b›
b›riyo. Wertera wedariye. Ser u seveve
vind biyaena na heywanu kerdena isoniya.
D› sey serré de mavéne hard u asmeni hén
vuriya ke néno nas biyaené. Wefliya her
bavét u heywani herke fli kuna tenge. Di-
na roz ve roz verva xaf›le sona u wefliya
seré hardi re endi om›r b›rnino.

Gérm›nbiyaena dina her hetira home-
té u wefliyere tenga de g›rana. Teflir dana
ra her çi. Hem cheré dina seré, hem wefli-
ya xozani seré, hem wefliya isoni seré tefli-
re xo herke fli beno g›ran. Deng›zé dina ke
1 metreyé berz ve 1/3 é hardi b›né uwe de
maneno. Taé welati b›né uwe de bené
vind soné.

Ekhe v›reniye me ceriyo gérm›nbiya-
ena dina eve siliye u pukeleku, eve jabiya-
ena hardi, eve vésaniye u néwefliye ç›qa
vazé honde wefliye fina ve tenge. 

Qaz u zehire ke atmosferi kené q›lé-
r›n u tani danera dina, % 80 é dine duge-
luné sanayira vejiné. Qaz u düyo ke ewro
kunora r›ye dina u asmeni gune l›ngé rew
% 70 kémi vo. Ekhe niya  vo honde ke ha-
lo ewroyen sevekino. Namé CFC ra  (klo-
roflorokarbon) qazena esto ke nu her he-
tira ye desté isoniyo. Lone biyaena r›ye as-
meni (ozon) ra na qaz mesulo. Endi biyo
areze ke lonebiyaena asmeni taé néwefliyu
xeylé keno jede. 

Jukékénia dina, wefliya r›yé hardi sa-
yiya atmosferi de esta. Atmosfer ke mevo
dinade wefliye né bena. Atmosfer ki khe-
we dina u dar u berra beno weyiye. Kam
ç› zoneno çond milon serré de atmosfer u
wefliye ama huré. Ewro na r›ndekén u
khewe dina teflire sanayi ra roz ve roz be-
no kemi. ‹soni her caye dina gureto xo ver.

Kar u guré isoni herke fli heywan u nebati
re tenge ano. Hata n›ka na hardi sero zo-
vina qe çiye honde isoni dina tenge né fifl-
ta. Ekhe v›reniye né ceriyo hén aseno ke
xaf›la ekoloji d›ma ne ison maneno ne we-
fliya dina.  

Q›lér›n biyaena hard u asmeni letera
jede dugeluné sanayi ra péda bena. ⁄ala
endustri u ravérfliyaene, dina çarna çopxa-
ne. Zeraro ke 200 serra dewré sanayi u ka-
pitalizm de amo dina serdé, zerare milon
serri aver ra jedero.

Dar u beré dina u gémé dina roz ve
roz bené kémi. Héni texvin beno ke 2000
serré ra avér nufusa dina 250 miloné viye.
U waxt b›ré dina 7,6 milyar hektar vi. Ewro
nufusa dina 24 qat jediya biya 6 milyari. B›r-
ré dina peyser fliyo 3,4 milyari hektari.

Teyna b›rr u gémi kémi né biye. Leye
nine de theyr u thüyr, verg u hes, mexlu-
qaté deng›zu u yavani, mor u m›lawuni,
yane hard u asmeni de ç› ke esto ya biyo
kémi ya ki c›sné xo b›riyo.

Taq›ze ke tenga dina wefliya isoni ki fi-
na ve tenge. Afrika u Asya de milyare ison
uwa pake ra mor›mo. Çholé dina her ke fli
bené g›rfli u jedine. Her serré 3 miloni ison
ruvalé uwa q›lér›ne ra, 5 milon ison ruvalé
hewa q›lér›ne ra m›reno. Leteye de nufusa
dina roz 2 dolari ra xo idar kené. 800 milon
ison ewro vésaniye onceno. Ni qeseyi per-
lod u k›tavuné (BM) Jubiyayise M›letu de
amera zon. Ç› héf ke rafltiye nawa.

Dina cenneta khewiye werté 200 ser-
ré de isoni çarne cenneme.

Nayera d›me se beno?
Ekhe v›reniye né ceriyo xaf›la dina

nejdiya.
Gune herkes na rafltiye virra xo ra

dürri me fiyo. 
Na mesela xeyle olojiya. ‹soné ilimi

her kose dinade na mesela de pelefliné.
Çare saé kené. 

Verva sistemé barbariye u endustri ver
v›netene ra zovi çare né aseno. 

Her qom hardé xora, tar›xé xora wur-
zenora pay. 

Mara gore k›lité xelasé dina, felsefé
Raa Haqi de ro.

Na rafltiye zovina ju nuste de areze
keme. B›mane wefliye de.
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B
undan y›llar önce, onlarca, yüzlerce hatta bin-
lerce y›l önce, “medeni toplumlar” oluflmam›fl,
insan olanlar ve köle olanlar ayr›lmam›fl,

yeryüzünün bilinen, dokunulan, sevilen, korkulan
tanr›lar› gökyüzünde bir bilinmeli¤e gömülme-
mifl, suretlerini henüz kaybetmemiflken , aleti
bulan “tabiat insanlar›”* kendileri ile birlik-
te d›flar›dan bir uzuv gelifltirerek, yafla-
ma müdahale etti. Böylece birlikte
bar›fl içinde yaflayan “tabiat in-
sanlar›”, di¤er canl›lardan
kendilerini, ak›llar›n› kul-
lanma ve gelifltirme be-
cerileri ile ayr›flt›lar.
Kafalar›n› kurca-
layan sorular,
genifl za-
man di-
limleri içinde
yan›tlar›n› bu-
lurken, önce soru-
lar azald› sonra sorula-
ra verilecek cevaplar ev-
rende kalmad›. O zaman “ta-
biat insanlar›” dönüfltü,  insanl›k
kendisini ayn› sorular›n etraf›nda
farkl› renkten, cinsten ve uydurulmufl
ayr›cal›klardan oluflan safsatalar›n etraf›n-
da döner buldu. 

Bin y›ll›k sorular döneminde, do¤ay›, yaflam›, atefli,
y›ld›z›, a¤ac›, orman›, suyu, denizi keflfeden “tabiat insan-
lar›” yerde ve gökte güneflin do¤uflunu bat›fl›n›, y›ld›zlar›n
s›ralan›fl›, gezegenlerin yaflama müdahalesi, ay›n çeyrekten
yar›ma, yar›mdan tam aya geçifllerini izledi. Söylenecek her
sözü iflte o zaman dünyan›n dört bir yan›nda benzer biçim-
lerde söyledi.

Günefl ›fl›¤›, günü yaflam› simgeledi. Ay, y›ld›z, gece,
karanl›k kimi zaman ölümü, kimi zaman ayr›l›¤› kimi za-

man özgürlü¤ü simgeledi. En uzun gece, en k›sa günde in-
sanlar toplad›klar› besinleri tüketti, hayatta kalma mücade-
lesini, biriktirdiklerini tüketerek verdi. En uzun gün, en k›-
sa gece zaman›nda insanlar yüzlerini yerlerin tanr›s›na dö-
nüp, topraktan gelen besini yedi içti, derledi toplad›, kimi
zaman ekti biçti… Göklerin tanr›s› ›fl›¤›n o¤lu günefl, yerle-
rin tanr›s›n›, bu en uzun gün vakti dölledi. “tabiat insanla-
r›” kötü ruhlar›n kovulmas›, iyi ve bereketli çocuklar›n üre-
mesi için yerlerin ve göklerin tanr›lar›na ayr› ayr› flükranla-
r›n› sundu, sevinçlerini gösterdi, her y›l dönümünde kötü-
ye karfl›, iyili¤in zaferini kutlad›. 

Dünyan›n her yerinde güneflin etraf›nda bir y›ll›k
döngüsünü bahardan yana tamamlayan günefl ve yer küre
aras›ndaki bu eflsiz evrensel iliflki, ilk insanlarca yaflam›n
yeniden gelifli olarak tan›mland›. Anadolu’da ve
yak›n co¤rafyalar›nda, pagan dönemlere ait bu
inan›fllar›n etkisi modern toplumun her tür asi-
milasyonuna ra¤men korundu. Hali haz›rda
Anadolu halklar› de¤iflen tarihlerde bahar bay-
ramlar›n› kutlamay› sürdürmeye devam etti. 

Bunlardan en bilinen ikisi Newroz ve H›-
d›r Ellezdir. Farkl› efsanelere dayand›r›lsa da öz
itibari ile ikisi de pagan inanc›n›n yayg›n oldu¤u
dönemlerde farkl› aral›klarla insanlar›n bahar›
kucaklamas›, kötü ruhlar›n kovulmas›, bereket ve
verimlili¤in tanr›lar taraf›ndan insanlar lehine ar-
t›r›lmas› için kutlanmakta olan ritüellerdir. ‹kisi-
nin de pek çok ortak özelli¤i bulunmaktad›r. Her
iki bahar bayram›, en güzel giysilerini diyen ka-
d›n ve erkeklerin birlikte evlerinden d›flar› ç›ka-

rak do¤a ile buluflmalar›na sahne
olur. Kalabal›k biçimde oynayan,

yeflillik ve çiçek toplayan, di-
lek dileyen insanlar,  gece

vakti yatk›lar› atefl ile
›fl›¤›n rehberli¤inde kötü-

lülüklerden ar›nd›klar›na ina-
n›rlar. Bir sonraki y›l›n dilekleri-

ni dilemek üzere ateflten atlarlar.
Newroz,  Anadolu’nun binlerce y›ldan

beri yerleflik olarak yaflayan halklar›ndan
Kürtlerin, H›d›r ellez ise günümüzde Anado-

lu’ya binbeflyüz sene öncesinde geldikleri kabul
gören göçer halklar›ndan Çingenelerin bayram› ola-

rak haf›zalarda yer al›r. Tek tanr›l› dinlerden önceki geç-
mifle dayanan bu gelenekler Anadolu’dan Balkanlar’a Os-

manl› döneminde göç eden Yörükler, Türkmenler ve Çinge-
neler arac›l›¤› ile tafl›nd›.. 

Bugün H›d›rellez Anadolu’nun son 60 y›l kadar gö-
çer- yar› göçer toplumlar›nca ortak ve ayn› ritüellerle kut-
lanan etkinlik olarak öne ç›karken, günümüzde romanlar›n
bir bayram›  gibi yans›t›lmaktad›r. Ancak bu roman kutla-
mas›, Çingenelerin di¤er gruplar›nda kabul görmemekte,
poflalar(lomlar), abdallar, M›rtip (domlar) gibi gruplar H›d›r
Ellez gününü kutlamamaktad›r.

‹lginçtir ki Bulgaristan gibi ülkelerde de Newroz,
Bektafli Türkmenler taraf›ndan her y›l Mart›n 21 inde kut-

lanmaktad›r. Ard›ndan her y›l May›s›n 5 -6’s›nda da H›d›r
ellez ayn› topluluk taraf›ndan kutlanmaktad›r. Balkanlarda
yayg›n olarak gözlenen bu durum Newroz’unda Anadolu
da tek bafl›na Kürtlerce kutlanmad›¤›n› göstermektedir. Ya-
ni bahar bayramlar› karfl›l›kl› etkileflimlerle farkl› etnik
gruplar› etkilemifl, do¤udan bat›ya yayg›nl›k göstermifltir. 

Anadolu’da bahar döneminin di¤er temsiliyeti ise
Anadolu Hristiyanlar›ndan Ermenilerin ve Süryani’lerin
benzer biçimlerde kutlad›klar› 1 Nisan bahar bayram›d›r.
Farkl› efsanelerle Hristiyanl›kla iliflkilendirilen bu törende,
k›rm›z›ya boyanm›fl yumurtalar, paskalya çöre¤i, s›cak süt

bayram nedeni ile önce çocuklara sonra konuklara   da¤›-
t›la lokmalar/ikramlard›r. Süryani halk›na göre 1 Nisan Bay-
ram› mitolojik olarak `Kötülük Tanr›lar›, güzel olan her fle-
ye sald›r›r› ve yok eder. Yaflam bir  cehenneme döner.
Tanr› Akuti ise Kötülük Tanr›lar› ile savafl›r ve onlar› yener.
Akuti, zafer sonras› insanlara, hayvanlara ve bitkilere yafla-
malar› için dünyay› yeniden yaratarak arma¤an eder. Bu
olay 1 Nisan günü meydana gelir. O nedenle 1 Nisan dün-
yan›n yeniden do¤ufl günüdür.” olarak ifade ederler. Hris-
tiyan’l›kta ise paskalya, ‹sa Mesih'in Dirilifl günü olarak kut-
lan›r.  Paskalya Günü, ilkbahar gün dönümünün yafland›¤›
21 Mart'ta dolunay›n görülmesinden sonraki ilk pazar gü-
nüdür. Yani 1 Nisan ve aradan geçen zamanda Anadolu
Hristiyanlar› da bahar› selamlar. 

Anadolu’nun en yeni konuklar› aras›nda yer alan ve
Osmanl› döneminde genellikle köle olarak Anadolu’ya ge-
tirilen Afrika kökenli Türkiyeliler’de geldikleri günden bu
yana bahar bayramlar›n› kutlamaktad›rlar. Osmanl›’n›n da
izin verdi¤i ve tüm kölelerin aileleri ile buluflabildikleri “da-
na bayram›” günümüzde hali haz›rda Afrika’n›n pagan
inanc›n›n yayg›n oldu¤u, etkisini sürdürdü¤ü kültürlerde
kutlanmaktad›r. Kenya ve Senegal’in çeflitli bölgelerinde
benzer biçimde günümüzde de kutlanan bayram, Anado-
lu’da Afro Türklerin yo¤un yaflad›¤› ‹zmir’de kutlanmaya
devam etmektedir. 

Godya ad› verilen ve toplulu¤un flifal› ve sezgisel
güçlerinin temsilcileri (kad›nda olabiliyor) önderli¤inde
May›s ay›n›n ilk hafta sonu yap›lan kutlamalarda, gelenek-
sel Afrika dini danslar› yap›lmakta, bu danslarla kötü ruh-

lar kovalanmakta, Godya kendi halklar› ile bire bir temas
kurarak derdi tasas› olana yard›mc› olmaktad›r. Öte yandan
farkl› giysiler giyerek ve maske takarak Godya’n›n yard›m-
c›s› olarak görev yapan bir kifli elinde ritim aletleri arac›l›-
¤› ile müzik yaparak, yan›nda gezdirdi¤i bir danayla, insan-
lardan meyve, ekmek, et vb. ürünler toplamakta, toplanan
ürünler meydanda yak›lacak ortak bir ateflin etraf›nda tüm
Afrikal›larla birlikte ortak piknik yap›larak tüketilmektedir.
Günümüzde bu detaylar›n Afrika’da hala görüldü¤ü dana
bayram›, son 4 y›ld›r her sene May›s ay›n›n ikinci hafta so-
nu ‹zmir Torbal›da, Egenin çeflitli bölgelerinden gelen Afro
Türklerle kutlanmaktad›r.

‹flte bahar iflte Anadolu halklar›, iflte bahar iflte Der-
simde Ga¤an diye bilinen pagan kökenli inanc›n baflka gö-
rünümleri, iflte bahar iflte her birinde ateflin, pikni¤in, kötü-
lüklerle mücadelenin oldu¤u inan›fl ritüelleri, bunlardan
herhangi birisinin sadece bir topluma ait oldu¤unu söyle-
mek mümkün müdür?

Bekli de sadece birinden bahsedebiliriz, iflçi s›n›f›n›n
bahar bayram›ndan, ezilenlerin bahar bayram›ndan, 1 Ma-
y›stan, bütün dünyan›n tereddütsüz ve hiçbir etnik grubu-
na ait olmayan bayram›ndan…

Bütün bahar bayramlar› kutlu olsun…

* “Tabiat ‹nsanlar› yüz binlerce y›l boyunca tabiat›n sun-
du¤u bin bir çeflit meyve ve sebzeleri toplayarak, çeflitli hay-
vanlar› avlayarak geçimlerini sa¤lam›fllard›r. Ormanlarda ve ta-
biat›n her türlü nimeti cömertçe sundu¤u, kaynaklar›n zengin
oldu¤u cennet mekan bölgelerde huzur içinde yaflam›fllard›r.”
Ali Mezarc›o¤lu, Ç‹NGENELER‹N K‹TABI, C‹N‹US YAYINLARI,
2010,s.12
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‹flte bahar iflte Anadolu
halklar›, iflte bahar iflte Der-
sim’de Ga¤an diye bilinen pa-
gan kökenli inanc›n baflka gö-
rünümleri, iflte bahar iflte her
birinde ateflin, pikni¤in, kötü-
lüklerle mücadelenin oldu¤u
inan›fl ritüelleri… Bunlardan
herhangi birisinin sadece bir
topluma ait oldu¤unu söylemek
mümkün müdür?
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