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Mehmet Çetin

“Ben de Yansayd›m Yaflananlar› Kim
Anlatacakt›”. Sayfa 10

Turabi Salt›k

Dersim Sürgünü Dersim’in Zorlu 

Geçmiflidir. Sayfa 11

Foto¤raf Sanatç›s› Mehmet Emir ‹le Ropörtaj

“‹NSANI EN EM‹N KILAN  fiEY D‹LD‹R”
Sayfa 18

Nam›k Kemal Dinç

Beyaz K›r›m: Asimilasyon-3-

Sayfa 12-13

Dersimin ulusal yemeklerinden biri olan gu-
lik da¤lardan sofralara indi. Lezzetli damak ta-
d›yla dikkat çeken gulik Dersimliler taraf›ndan
yo¤un bir ilgiyle karfl›land›. Hofl ve do¤al ren-
giyle dikkatleri çeken gulik kentin sokaklar›nda
güzel bir görüntü oluflturuyor.  Sayfa: 9

Rehabilitasyon Merkezinde engellilere kumafl
boyama sanat› e¤itimini veren Seycan Söylemez
“yapt›¤›m iflle gurur duyuyorum. Topluma ka-
zand›raca¤›m her kifli ayn› zamanda yeni bir
dünyad›r. Bu dünyaya benim de bir katk›m olur-
sa ne mutlu bana” fleklinde konufltu.   Sayfa: 8

“UMUDUMUZ”UN RENKLER‹

Tunceli Merkez Atatürk Mahallesi’nde yap›-
m›na 2005 y›l›nda bafllanan ve 2006 y›l›nda da
anahtar teslimat› yap›lan TOK‹’ye ait 80 adet ko-
nut, aradan k›sa bir zaman geçmesine ra¤men
problem yaratmaya bafllad›. Sayfa: 4

TOK‹ MA⁄DURLARI ‹HD’YE
BAfiVURDU

GUL‹K DERS‹M 
MUTFA⁄INDAK‹ YER‹N‹ ALDI

TUNCEL‹ BAROSU’NDAN BAfiBAKANIN ÜSLUBUNA TEPK‹
Baflbakan›n demokratik taleplere karfl› verdi¤i

bu tepkiler, demokrasi kültürü ile ba¤dafl-
mayan ve ça¤dafl ülkelerde görülemeyecek
bir tutumdur diyen Kaplan, “Baflbakan›n
bu ve benzeri aç›klamalar›, demokrasi ve
insan haklar› konusundaki söylemelerinin
ne kadar samimiyetsiz oldu¤unu ortaya
koymaktad›r. Sayfa: 5

TAKS‹M MEYDAN SAVAfiI Bütün dünyada bayram olarak kutlanan
birlik ve dayan›flma günü 1 May›s;
devletin tahammülsüzlü¤ü sonucu
‹stanbul’da tam anlam›yla bir meydan
savafl›na döndü. ‹flçilerin ve
emekçilerin Taksim talebi polisin cop,
tazyikli su, biber gaz› ve tekmeleriyle
karfl›lafl›rken, sald›r›larda yüzlerce
emekçi yaraland› ve bir o kadar› da
gözalt›na al›nd›.   Sayfa: 3
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erhaba! 

5. Say›m›zla beraberiz. Dersim Hayat Der-
simliler’in ilgisi ile yoluna devam ediyor, büyüyor, gelifliyor. 

Eski ça¤ tarihinden bu yana bütün sürecinde bask›lar-
dan, katliamlardan kaçm›fl olanlar›n gelip s›¤›nd›¤› bir yer
olmufl olan Dersim, ne yaz›k ki hiçbir zaman savafls›z ve
kans›z yaflayamam›flt›r. Dersim topraklar› binlerce y›l silah
ve kan› görmüfltür. Tarih yapraklar› 1937–38 y›llar›n› göster-
di¤inde Dersim’de silah daha can yak›c› bir boyuta ulaflm›fl.
Dersimlinin ölümden baflka bir durumla karfl›laflmas› söz
konusu olmufltur. Dersimli korkunç bir ‘Terteleden’ sonra
sürgün ile karfl› karfl›ya kalm›flt›r. Bir süre sonra topraklar›-
na dönme flans›na kovuflan Dersimlinin; yak›lm›fl, y›k›lm›fl
evini, köyünü onarma çabas› hayata yeniden tutunma çaba-
s› karfl›l›¤›n› bulacakken, Dersimde süren silahl› ortam yeni
bir olguyu; zorla göçü getirmifltir. 1994 y›l›nda ormanlar›,
köyleri, evleri yak›lan Dersimliler topraklar›n› terk etmeye
zorlanm›fl, kalanlar ise insan yaflam› için son derece sa¤l›k-
s›z olan barakalarda yaflamdan ve üretimden kopuk hale ge-
tirilmifl. Düflkünlefltirilmeye çal›fl›lm›flt›r. Bu politikalar Der-
sim’de baflar›l› olmufltur diye biliriz Dersimde bugün iktisa-
di hayat son derece s›k›nt›l›d›r. Dersimli üretimden kopuk
hale getirilmifltir. Dersimlinin birbirine güvenmeyecek duru-
ma gelmesi ve dedikodu yöneliminin alabildi¤ine yayg›nlafl-
mas› Dersimlinin yaralar›n› onarmas›n›n, yar›n›n› kurmas›-
n›n önündeki en büyük engeldir. Dersim’de h›zla kendileri-
ne yaflam alan› yaratan dezenformasyoncular kültürel tahri-
bat yaratmaya devam etmekteler.

Bütün bunlara ra¤men Dersim’de ekonomik, kültürel,
estetik yap›lanmay› gerçeklefltirmek için, Dersimlinin yarala-
r›n› onarmas› için çabalayanlar çabalar›nda somut ad›mlarda
yaratmay› baflard›lar. Son zamanlarda Dersimlinin memleke-
tine ekonomik yat›r›m yapma çabas›n›n d›fl›nda estetik ve
kültürel yap›lanma örgütlenmelerini yaratmaya çal›flmas› el-
bette karfl›l›¤›n› bulacakt›r.

Gazetemizin bu say›s›ndan itibaren sürgün, göç, insan-
s›zlaflt›rma üzerine yaz›lar›m›z› yay›nlayaca¤›z. Bu konular›n
ifllendi¤i yaz›lar 6. ve 7. say›m›zda da devam edecek. Sür-
gün yaflam›fl olma gerçekli¤imiz ve yaflad›¤›m›z trajedi ka-
dar yeniden aya¤a kalk›fl›m›z için neler yapabiliriz üzerine
tart›flmak istedi¤imizi buradan belirtmek isteriz. Önümüzde-
ki say›lara yazmak isteyenlerin bu yönlü öneriler gelifltirme-
leri daha iyi olur kan›s›nday›z. 

‘Dersim Dün Bugün Yar›n Sempozyumu’ bu tart›flmalar-
dan oldukça yararlanacakt›r. Bu say›m›zda yay›nlamay› dü-
flündü¤ümüz sempozyum dosyas›n› 7. say›m›zda yay›nlama-
ya karar verdik. Dersim Hayat sayfalar›nda tart›fl›lacak fikir-
ler umar›z yar›nlar›m›z için bize yararl› hale getirilebilinir. 

‘Munzur Kültür ve Do¤a Festivali’ için gelen de¤erlendir-
me ve öneri yaz›lar›n› 6. say›m›z›n içeri¤ine daha denk gel-
di¤inden bir sonraki say›m›za b›rakt›k. Festival ile ilgili ya-
z›lar›n problem anlatmaktan çok öneri ve çözüm içerikli ol-
mas›n›n daha iyi olaca¤› düflüncesindeyiz.

Bu say›m›zdan itibaren Dersime yönelik çal›flma yapan
kurumlar›m›za yer verece¤iz. Bu say›m›zda TUDEF Genel
Baflkan› Özkan Tacar ve Ar›c›lar Birli¤i Genel Baflkan› Fidan
Ayd›n ile kurumlar›n› ve projelerini konufltuk. Bu röportaj-
lar› ilginize sunuyoruz. 

Dersim Hayat ilginizle yoluna devam edecek, geliflecek-
tir. Dersim Hayat’a kucak açan herkesi hayat dolu kucakl›-
yoruz…

5. say›m›z› ilginize sunuyoruz 6. say›m›z için katk›lar›n›-
z› bekliyoruz…

Kapak foto¤raf›: Mehmet Emir’e aittir. Bize iletti¤i foto¤-
raflar için kendisine teflekkür ederiz.

Bizden

M

apatt›m gözlerimi. Bu kadar
güzellik billurcismime ka-
fiydi. Ne çare! Gürül gürül

gürleyen sesi, kula¤›m›n duyum efli-
¤ini, bir böce¤in tozaklamas›na el-
veriflli organlar›yla saçmas› gibi çi-
çektozu taneciklerini, çoktan dölle-
miflti. Hareli, oynak bak›fllar›, alyu-
varlar›ma kadar soymufltu bedeni-
min çil çil alt›n dolu gömütlerini.

Ne yapabilirdim ki? Dokunma-
dan sevmiflti beni. B›rakt›m kendi-
mi...

Bir kad›n› kad›n yapan neyse, bir
erke¤i erkek yapan da buydu de-

mek! Kontrol dü¤menizin ayar›n›,
kaslar›n›z› oluflturan proteinlerden
ald›¤›n›z güçle de¤il, ruhunuzda ifl-
leyen organizman›n hissel dalgalan-
malar›ndan duydu¤unuz fliddetle
yapabilmekteydi marifet! Tavflan›n
h›z›n›, kaplumba¤an›n zekas›na ye¤
tutmadan ilerleyebilmekteydi kud-
ret! Önce kendi kan›n›zdaki art›klar›
boflaltabilmekteydi cesaret!

Öylece salland›k gecede yafl›m›z›
bafl›m›za almadan. Devrik cümlele-
rin, kurgusuz, paras›z pulsuz kay›t-
s›zl›¤›nda evet dedik defalarca
evet...

Al›flmak gibi karanl›k bir hücreye
hapsetmifltik y›llar›. Gardiyanlar›n
ayak sesleriyle silkindik. F›rlat›lan
giysileri giydik.  O baba oldu ben
üvey oldum.  O kendi günlerine çe-
kildi ben dünlerime çekildim.

Hangi kavflaktan dönülüyor ona
gitmenin yolu?

Hangi sokakta uluyor yaln›zl›¤›-

n›n çok sesli korosu?
Haritalardan silinmifl midir yirmi

bir yafl›m›n rastlant›sal hududu?

On yedisindeydi fiubat, henüz fi-
dand›k, gölgemiz kavak...

Biliyorum.
fiimdi beyninin içinde yanan bir

sigaray›m.
Savur küllerimi
Korkma!
Biliyorum
fiimdi uykunun hafifli¤inde bir

uçurtmay›m.
Sal göklere
Sabaha az kald›!

Biliyorum
fiimdi ya¤mur ya¤mur ya¤an bu-

lutlardan
Camlara akan damlay›m
Haberin yok!
Do¤rulup yerinden aç pencereni
Günefl günefl do¤ur beni!

Üvey-lik

K

Sidal
Yerlikaya

Boz bulan›k bir zamand›r, do-
lan›p durur bafl›m›zda. Ka-
bül etmek gerekiyor ki dün-

ya daha evvelinde hiç bu kadar anla-
fl›lmaz gelmemiflti biz insanlara. Her
gün, her saat, her saniye iletiflim araç-
lar›n› biz istemesek de dünyan›n öbür
ucundaki hadiseleri bizlere ulaflt›r›yor.
Teknoloji gelifltikçe yaflama biçimleriz
de¤ifliyor, sosyal ve çal›flma koflullar›-
m›z farkl›lafl›yor. San›yoruz ki atalar›-
m›z bizim yaflad›¤›m›z fleyleri hiç yafla-
mad›lar. Uçaklar yoktu, cep telefonlar›
yoktu, otomobiller yoktu, televizyon
hatta elektrik dahas› yaz› bile yoktu.
Ama do¤aya, insana, suya ve bütün
canl›lara olan sayg›s› ve kutsall›¤› var-
d›. Sonsuz iletiflim, sonsuz e¤lence,
sonsuz tüketim ve sonsuz soysuzlaflma
bir taraftayken, di¤er tarafta sürekli
katliam, yalan, sömürü, hile ve her
alanda kendini göstermeye çal›flan ikti-
dar. Gerçekte ise kendini gösteren a¤-
z› salyal› bir avuç az›nl›¤›n sadece zen-
ginliklerine daha da zenginlik katmak
u¤runa kulland›klar›, say›s›z araç, tek-
noloji ve yöntem. Öyle ki zenginlikleri
u¤runa tüm dünya halklar›n› vatan›n-
dan kopar›p, sefalet ve ölüme mah-
kum etmeleri. Para ve kar için topra-
¤›n, suyun genelde ise tüm dünya ya-
flam›n›n sonunu haz›rlamalar›d›r...

Nas›l bafllamal› yahut neyi nas›l an-
latmal› bilemiyorum. Sizler Dersim'li
analar; gözlerinizi dünyaya açt›¤›n›z

günden bu yana, o kadar haks›zl›¤a,
sömürüye, adaletsizli¤e u¤rad›n›z ki
anlatmas› ve anlafl›lmas› çok güçtür,
hele böylesi bir zamanda. Sizler topra-
¤› ve suyu kutsal say›p, kayalar› ziya-
ret bilip Munzur ›rma¤›ndan ç›kan ba-
l›¤› yemeyen kutsal topra¤›n analar›.
Umutsuzlu¤unuzu bu dünyan›n söz-
cükleri ile kimselere ifade edemediniz.
Ve ifade etmedi¤iniz içindir ki, her sa-
bah, her akflam veya gecenin y›ld›zs›z
karanl›¤›nda inersiniz Munzur'un k›y›-
s›na ve dökersiniz ac›lar›n›z› bu kutsal
suyun ak›fl›na... Munzur sesinizi duyu-
yor ve o durdurulmak istenen ak›fl›yla
siz analar›n yüreklerine ›fl›k tutuyor. O
kutsal diye tabir etti¤iniz topraklarda
yaflama gözlerinizi açt›n›z, Munzur'da
geçti çocuklu¤unuz, kutsal su da y›-
kand›n›z ve Munzur k›y›s›nda evlendi-
¤iniz o adama raslad›n›z.. Yaflad›¤›n›z
tüm güzel ve ac› günlerin bir tan›¤›
varsa, o da Munzur'dur...

Ta ki bilmedi¤iniz, tan›mad›¤›n›z
bu vahfli a¤z› salyal› katil flirketler top-
raklar›n›za ve ›rma¤›n›za göz dikene
dek. O zaman bu topraklarda bafllaya-
cak ac›, gözyafl› ve sürgünler. Yar›n ›r-
maklar topra¤a geri dönemiyecek, ölü
duvarlar Munzur'un ›rma¤›n›n ak›fl›n›
durdurdu¤unu ve topra¤›n tüm kutsal-
l›¤›n› ''katil flirketlerinin'' ifl makineleri
ile parçalad›¤› vakit, siz Dersim'li ana-
lar için k›yamet günü bafll›yacak... Bin-
y›llard›r özgürce akan Munzur ›rma¤›-
n›n önüne ölü duvarlar çekilmek iste-

niyor. Sadece kar ve kalk›nma dedikle-
ri fley içindir tüm yapt›klar›. Oysa sizin
ne enerjiye nede sanayi denen fleylere
ihtiyac›n›z var. Kutsal topraklar›n›z ve
›rmaklar›n›z binlerce y›l sizlere nas›l
yettiyse yine yetece¤ini biliyorsunuz...

Barajlar yapacaklar, ölü duvarlar
çekip ziyaretlerinizi sular alt›nda bo¤a-
caklar. Ve sonra yeralt› sular›n›za el
koyup kendi topraklar›n›zda sizi susuz
b›rakacaklar. Sonra maden flirketleri
kutsal sayd›¤›n›z da¤lar›, kayalar› silip
süpürecek. Çok geç olmadan sesiniz
do¤du¤unuz topraklarda, a¤›tlar›n›z›
dinleyen Munzur ›rma¤› için çok daha
güçlü ç›kmal›. Çünkü Dersim'li analar
çok iyi biliyorlar ki ''SU VE TOPRAK
KUTSALDIR'' ve bir kez teslim edildi
mi ya¤mac›lara. Ölüm, sürgün ve göz-
yafl› bafllayacakt›r demektir. Kutsal ›r-
maklar›n›z, da¤lar›n›z ve mezralar›n›z
hiç birinin flirketler için kârdan baflka
bir anlam› yoktur. Onlar zamane cel-
latlar›d›r. Ki her fleyi yak›p yok eder-
ler. Sizi birbirinize düflürüp, karfl› ko-
yamaz hale getirirler, yapt›klar› her fle-
yi gizli tutarlar. Sizlere sadece sonuçla-
r›na katlanmak kal›r... Geçirdi¤iniz her
bofl an›n o flirketlerin daha rahat ilerle-
mesini sa¤l›yaca¤›n› düflünün. Ve bu
yüzden ufak ve küçük kazan›mlarla
kendinizi avutmak yerine topraklar›n›-
za yarafl›r bir mücadeleyle gelece¤imi-
zi, umutlar›m›z›, hayallerimizi, aflklar›-
m›z› çalmak isteyen bu yarasalar› hak
ettikleri yere yollay›n..!

BÜLENT GÜZEL...

"MUNZUR AKMAZSA NE OLUR..!"

Elbette erken buluruz her ölümü
Çünkü sanc›s› sakl› gülüfller kal›r onlardan bize

Çünkü baz› yüzler da¤lara bakar
Bakar ki ›rmaklar çoflkun aks›n vadilerde
Deli taylar koflsun ovalarda

Bu deli adam›n ölümü elbette erken ölümdür
Baharlar karfl›lay›p nergizler toplayacakt› daha
El verecek aflka ve kitaba
Kavgalar edecekti daha

Olmasa da sözleriyle aram›zda yaflayacak bizde gülüflü
Her baharda

2 May›s 2001 y›l›nda kaybetti¤imiz
FERHAT EREN’i özlüyoruz..

Ailesi ve Dostlar› Ad›na
Suat EREN-H›d›r EREN
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Adapazar›’nda Demokra-
tik Toplum Partisi’nin
düzenledi¤i ‘Bar›fl ve

Kardefllik Gecesi’ say›lar› 500 civa-
r›nda kalabal›k taraf›ndan bas›lmak
istendi. Uzunca süre içerde mahsur
kalan DPT’liler içerisinde 60 yafl›n-
daki Ebubekir Kalkac› geçirdi¤i
kalp krizi nedeniyle öldü. Sakar-
ya’da DTP’lilerin etkinli¤ine yöne-
lik olarak yap›lan bu tür linç girifli-
mi 4. kez oluyor. DTP’lirlerin 5.30
saat mahsur kald›¤› Fulda dü¤ün
salonunda DPT’lilerin daha öncede
3 kez gece düzenledikleri baz› çev-
reler taraf›ndan gündeme getirile-

rek dü¤ün salonunda
tahrip edilmesine hak-
l› gerekçeler yarat›l-
maya çal›fl›ld›. Sakarya
E¤itim Hastanesinde
yaflam›n› yitiren Ebu-
bekir Kalakac›n›n Cumhuriyet sav- c›l›¤› taraf›ndan yap›lan otopsisinde

ölümün kalp krizinden kaynaklan-
d›¤› kesinleflti. Sakarya da yaflayan
Kürt vatandafllar genel olarak Sa-
karya da bir linç havas›n›n oldu¤u-
nu ve çok endiflelendiklerini belir-
tirken buna karfl›n bir kesimde,
may›n patlamas› sonucu yaflam›n›
yitiren Tuncay Özdemir’in cenaze-
sinin ard›ndan DPT’lilerin gecesine
valili¤in izin vermesini elefltirdiler.

Kamer Genç’in meclis kür-
süsünde yapt›¤› konuflma-
da Baflbakan ve 11 baka-

n›n Katar’a yapt›¤› geziyi elefltirirken
Katar’a neden 11 bakan gidiyor. Bu
Araplar aniden niye
sizin sevgiliniz oldu.
Sözlerini kullan›nca
yaklafl›k 50 AKP’li
milletvekilinin linç gi-
riflimiyle karfl› karfl›ya
kald›.

CHP ve MHP’li
milletvekillerinin ko-
rumaya çal›flt›¤› Kamer Genç’e sald›-
ran AKP’li milletvekilleri meclisteki
linç giriflimlerini meclis kulisi ve oto-
park›na kadar sürdürdüler. AKP’li 2
milletvekilinin Kamer Genç’i meclis
otopark›na kadar takip etti¤i ve sözlü

tacizde bulunduklar› Kamer Genç ta-
raf›ndan iddia edildi.

AKP gurup baflkan vekili Mustafa
Eritafl Kamer Genç’e yarat›k benzet-
mesinde bulundu. Elitafl o kifliye bu-

radan flunu söylüyor.
AKP milletvekilleri-
nin hiç birinden
korkmas›n. Hiç biri
ona dokunmaya te-
nezzül etmez. Çünkü
dokunurlarsa elleri-
nin kirlenece¤ini dü-
flünürler dedi.

AKP’nin topluca
Kamer Genç’e sald›rmas› üzerine ga-
zetecilerin sordu¤u soruya cevap ve-
ren Erdo¤an, “fiiddeti bizzat o zat ya-
p›yor” diyerek AKP’li vekillerin sald›-
r›s›n› onaylad›.

Küresel ›s›nman›n tehdit
etti¤i tar›mda fiyatlar
h›zla art›yor. Kurakl›k

nedeni ile azalan üretim miktar›ndan
do¤an endifleleri kendine sermaye ya-
pan spekülatörlerin ataklar›na ra¤men
devlet kurulufllar›n›n planlamada ye-
tersiz kalmas› üzerine tüm dünyada
sorunlu hal alan tar›m ürünleri Türki-
ye’de di¤er ülkelerden daha fazla so-
runlu hale geldi.Türkiye’de tar›m
ürünlerinin fiyat› son 1 y›lda 2 kattan
daha fazla oldu.

IMF ve Dünya Bankas› kalk›nma
komitesi toplant›s›nda konuflan Dün-
ya Bankas› baflkan› Zoellick, sorunun
birkaç ay ile beklemeye tahammülü
olmad›¤› belirtti. ‹ngiltere Baflbakan›
Gordon Brown’un konuyu G8 toplan-

t›s›nda gündeme getirece¤ini aç›kla-
mas›na karfl›n Dünya Bankas› Baflka-
n›; çok geç kal›nm›fl olur, G8 toplant›-
s› Haziran’da içtenlikle söylemek iste-
rim ki; o kadar bekleyemeyiz. Taslak
analizlere dayanarak son 3 y›lda g›da
fiyatlar›n›n ikiye katlanmas›n›n geliri
düflük ülkelerde 100 milyon insan› aç-
l›¤a itebilece¤ini tahmin ediyoruz. Bü-
tün dünyada ayaklanmalar artabilir
aç›klamas›n› yapt›.

‹stanbul Yakuplu Belediyesi beldede oturan Roman-
lar›n bulundu¤u bölgeyi 11 y›l önce istimlâk etti.
Romanlar› kent d›fl›ndaki sosyal konutlara yerlefl-

tird11 y›l sonra Romanlar
bir kez daha sürgün tehdidi
yafl›yor. AKP’li belediye
kentsel dönüflüm program›
çerçevesinde Romanlar›n
bulundu¤u evlerin yerini
“Yüksek Yo¤unluklu Ko-
nut” yapmak istiyor Yakup-
lu Belediyesi’nin ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesine
sundu¤u imar plan› teklifin-
de flu ifadeler yer al›yor.
Beldemizin ana ulafl›m aks-
lar›ndan birine cepheli olan
bu parsellerde sosyal ko-
nutlar bulunmakta ve bu
konutlarda ‘’ Esmer vatan-
dafl’’ olarak tabir etti¤imiz vatandafllar›m›z ikamet etmekte
olup say›lar› yaklafl›k 1.500 dür.

H›zla betonlaflma, otoyollar ve yan-
g›nlar nedeni ile kuzeye do¤ru
gittikçe eriyen ‹stanbul ormanlar›-

n›n son parças› fiile Ormanl›k alan› madencili-
¤e aç›lmak isteniyor. fiile ormanlar›nda 243
hektar alanda kalker ç›karmak için arama ve
iflletme ruhsat› alan firma e¤er ÇED izni alabi-
lirse orman en-
tegre maden ifl-
letme tesisi ve
liman kurmak
istiyor.

fiile, yüzöl-
çümü aç›s›ndan
‹stanbul’un en
genifl ama ayn›
zamanda 25
binlik nüfusu
ile ‹stanbul’un en tenha ilçelerinden biri. Kara-
deniz k›y›lar›na inen 63 bin hektarl›k ormanl›k
alanl› ile ‹stanbul’un nefesi durumunda.

Zonguldak’›n Çaycuma ilçe-
sinde duble yol çal›flmas›
s›ras›nda yap›lan do¤a kat-

liam›na karfl› çevreci duyarl›l›¤› sergi-
leyerek do¤a katliam›na engel olan
Mimar Sinan ‹lk Ö¤retim Okulu ö¤ret-
meni Velüt K›rnapç› tayin edildi. K›r-
napç› do¤a katliam›na karfl› duyarl›l›k
gelifltirdi¤i için sürgün edildi¤ini iddia
etti. 

Önce Çaycuma Kaymakaml›¤›’na
Yap›-Tek firmas›n› flikayet eden K›r-
napç› ›srarl› tutumu ile 13 gün sonra
Çaycuma’da toprak al›m›n›n durdurul-

mas›n› sa¤lad›. Kaymakam Musa
Ifl›n’›n talimat›yla jandarma; dozer ve
kamyonlar› bölgeden ç›kard›. Ancak
13 günde 3.300 metre karelik alanda
1.600 ton kirli toprak alan tahrip oldu.

ADAPAZARI’NDA DTP’ L‹LERE L‹NÇ G‹R‹fi‹M‹

‘ROMAN’ SÜRGÜNÜ EL DE⁄MEM‹fi ORMANLARDA
MADENC‹L‹K YAPILMAK ‹STEN‹YOR

KÜRESEL TEHD‹T: KURAKLIK

ÇEVREC‹ Ö⁄RETMEN SÜRGÜN ED‹LD‹

HRANT D‹NK C‹NAYET‹ DAVASINDA TAHL‹YE
TALEB‹ RED ED‹LD‹.

Uzunca süre içerde mahsur
kalan DPT’liler içerisinde 60 ya-
fl›ndaki Ebubekir Kalkac› geçir-
di¤i kalp krizi nedeniyle öldü.

AKP’DE KAMER GENÇ TAHAMMÜLSÜZLÜ⁄Ü

H›rant Dink cinayetine ilifl-
kin olarak sekizi tutuklu
on dokuz san›¤›n yarg›-

land›¤› davada san›k avukatlar›n›n
tahliye talebleri red edildi.

Mahkeme müdahil avukatlar›n›n,
eski Trabzon ‹l Jandarma Komutan›
Albay Ali Öz’ünde aralar›nda bulun-
du¤u on kifli hakk›nda H›rant Dink ci-
nayeti ile ilgili dava aç›lmas› için
Trabzon ve ‹stanbul Cumhuriyet Bafl-
savc›l›¤›na yapt›klar› suç duyurusunun
akibetinin sorulmas› yönündeki talebi

kabul etti. Mahkeme ayr›ca müdahil
avukatlar›n talebi üzerine san›klardan
Yasin Hayal Bayrampafla Cezaevinde
kal›rken Veli Küçük ile avukat Levent
Temiz’in kendisiyle görüflüp görüflme-
diklerine iliflkin cezaevi müdürlü¤üne
yaz› yaz›lmas›n› kararlaflt›rd›.

14. A¤›r Ceza Mahkemesindeki du-
ruflman›n ard›ndan aç›klama yapan
müdahil avukatlar›ndan Fethiye Çetin
“Ogün Samat’›n 28 Haziran da 18 ya-
fl›n› doldurmas› nedeniyle bir sonraki
duruflman›n bas›na aç›k yap›lmas› ge-
rekti¤i belirtti.

Bütün dünyada bayram olarak kutlanan birlik
ve dayan›flma günü 1 May›s; devletin
tahammülsüzlü¤ü sonucu ‹stanbul’da tam

anlam›yla bir meydan savafl›na döndü. ‹flçilerin ve
emekçilerin Taksim talebi polisin cop, tazyikli su,
biber gaz› ve tekmeleriyle karfl›lafl›rken, sald›r›larda
yüzlerce emekçi yaraland› ve bir o kadar› da gözalt›na
al›nd›.

Her y›l oldu¤u gibi bu y›l da emekçilerin; 1 May›s’›
Taksim Meydan›’nda kutlamak istediklerini
kamuoyuna duyurmalar›ndan sonra devletin yapt›¤›
aç›klamalarda bu meydan savafl›n›n yaflanaca¤›
anlafl›l›yordu. Tabi devletin her y›l a¤z›ndan
düflürmedi¤i provokasyon söylemi bu y›l da gerekçe
gösterilerek kutlamalara izin verilmeyce¤ini ve
gerekenin yap›laca¤›n› bir tehdit olarak kullanmas›na
karfl›l›k sendikalar ve emekçiler de 1 May›s’› Taksim’de
kutlamak için yapt›klar› tüm görüflmelere ra¤men bir
sonuç alamad›lar.

Bütün kutlamalara, Polis günü etkinliklerine ve
hatta y›lbafl› e¤lencelerinde kameralar karfl›s›nda
yap›lan tacizlere aç›k olan Taksim Meydan’›
emekçilere yasakt›. Demokrasi ve özgürlük
söylemleriyle türban yasa¤›n›n kald›r›lmas› için destek
arayan AKP ve hükümeti ayaktak›m›n›n deste¤ine
ihtiyaç duymam›fl olmal› ki emekçilerin bu talebini
oldukça “Orant›l› Güç” kullanarak engelleyece¤ini
›srarla vurgularken; her y›l al›nan ve ne hikmetse
göremedi¤imiz provokasyon söylemlerine karfl›l›k ne
tür önlemler ald›¤› da merak konusu. Aksine 1 May›s
günü özellikle Ça¤layan, Dolapdere, Kurtulufl ve
çevresindeki kameralar›n kapat›lmas› ve sabah 06:20
itibariyle D‹SK Genel Merkezi önünde bekleyen

iflçilere ve genel merkeze yapt›¤› orant›l› müdahaleleri
kimin provokasyon peflinde oldu¤unu gösteriyor.

Baflka illerden getirilen takviyelerle 30.000 polisle
resmen flehri ablukaya alan devlet, hemen her yerde
gördü¤ü gruplar üzerine biber gaz›, tazyikli su, cop ve
sopalarla sald›rd›. Sald›r›larda kad›n-erkek, çocuk-yafll›
gözetilmeksizin herkes pay›n› al›rken, Taksim’i
kurtarma zafer sarhofllu¤u yaflayan polis h›z›n›
alamayarak savafl koflullar›nda dahi sald›r›lmayan
hastanelere kadar dald›. fiiflli Etfal Hastanesi Acil
Servisini basan polis burada da gaz bombas›
kullanarak insanlar› ne kadar önemsedi¤ini göstermifl
oldu. Yine ayn› h›zla ÖDP ‹l Binas›n› basan polis
insanlar› dövdükten sonra içeriye gaz bombas› atmakla
yetinmedi ve insanlar›n üstüne kap›y› kapatarak
resmen insanlar› ölüme terk etti. 

Gün boyu devam eden bu sald›r›lara karfl› iflçiler ve
emekçiler de çeflitli noktalarda barikatlar oluflturup
sald›r›lara karfl›l›k verdiler. Bütün sald›r›lara ra¤men
Taksim-‹stiklal Caddesine ç›kan emekçilerle polis
aras›nda burada da devam eden arbedelerden sonra
saat 17:00 sar›lar›nda ortam sakinleflmeye bafllad›.

TAKS‹M MEYDAN SAVAfiI
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iya bewrê’de esen rüzgâr bizdik Horê. Nazl›

nazl› sal›n›p duran saçlar›n savruldu¤unda

henüz çocuktun. Motor sesi seni a¤lat›rd›.

Beni de a¤latm›flt› Horé. Bende çok korku-

yordum bu sesten. Bilemezdin hangi da¤ neye tan›kl›k etmifl,

hangi vadi kimi saklam›fl, hangi derede kim y›kanm›fl. Kü-

çüktün Horê. Küçücüktün. 

Ben ta o zamanlar nehrine düflmüfltüm Munzurun. Hat›r-

lamazs›n. Ta o zamanlarda flu tepeden kopup düflmüfltü flu

derede s›zlay›p duran bu kaya. Pepugun sustu¤u ayaz gece-

lerde yapraklar henüz açmam›flken, ad›mlar›m›n ilk izini b›-

rakm›flt›m k›rm›z› topra¤a. Ah Horê ah! Ereré bekefliya mad›

da¤lar ›ss›z de¤ildi. Nal sesleri gelirdi uzaklardan. Yine yal-

n›zd›k o zamanlar ama insan sesi duyard› kulaklar›m›z. Ha-

t›rlar m›s›n Horê iflte flu da¤›n alt›ndaki flu tepeden insanl›¤a

ça¤›r›rlard›. Derlerdi ki: “Nê la law sarê K›rmanciyê! Dewa

dewrefltê mordem merdooo!” insanl›k flaflk›nl›k içinde iniltiy-

le “lem›nê” der apar topar cenazeye koflard›. 

‹nsanl›¤›n toprak hakk› o zamanlarda da vard›. Gaz lam-

bas›n›n ›fl›¤›nda masallar dinlerdik aflka dair. Ta o zamanlar-

da sevmifltim seni Horê. Parmaklar›m ilk hünerini gö¤süne

okudu¤um o “klam”da göstermiflti. ‹lk o zaman dokunmufl-

tum ba¤laman›n teline. Günler geçtikçe “ah” edip yaln›zl›¤a

kanam›flt›m kap›m›n önünden geçmeni beklerken. 

Gola Çetu nice aflklara tan›kl›k etmiflti Horê. Rüzgâr her

esti¤inde saçlar›n gözlerimin rengine gelir konaklard›. Beni

divane aflklara düflüren bendim Horê. Sen ›rma¤›md›n. Ben

›rma¤›m›n p›nar›n› arard›m. Aray›p dururdum Da¤lar tan›kt›

Horê. 

Da¤lar insanl›¤› zulüm içinde gördü. O da¤larda otuz befl

bin kere katledildim. On binlerce kez sürüldüm bu K›rmanc

diyar›ndan Horê. Bu¤day meydan›nda k›rm›z› hal›lara basa-

rak geldiler dara¤ac›m› kurmaya. Beni asmaya gelmifllerdi

Horê anl›yor musun? Beni asmaya diyorum ererê beni asma-

ya. Cellâd›m Ankara’dan gelmiflti. Karanl›k geceyi cemseleri-

nin farlar›yla ayd›nlat›p yarg›lad›lar beni. Kalemim iflte orada

k›r›ld›. Karanl›kta… Beni bir Pazar akflam› alt› derviflle bera-

ber sessiz, sedas›z, sensiz ast›lar o meydanda. Saatime ne ol-

du¤unu kimse bilemedi. ‹pe giderken içim a¤lad› Horê. Sen

duydun mu? 

Anlatm›flt›m sana. Hat›rlar m›s›n? “Koçgirili” vard›. Evini

M›¤ara Palax›ne’de kurmufltu. Çapraz fiflekli kar›s›yla zulüm-

den kaç›p da¤lara s›¤›nm›flt›. “Koyê Dolubabay” derlerdi ad›-

na da¤›n. Sard›¤› bir avuç tütün de¤il alt›n sabr›yd›. Hat›rla-

d›n Horê iflte Koçgirili son kez orada kurmufltu köstekli sa-

atini. Cenk mevsiminin bir gecesinde, da¤larda iz süren Sef-

kanlar›n rüyas›n› görüyorken boynunun damarlar›n› omuzla-

r›ndan ay›rd›lar kör b›çaklar›yla. Ax! Ah ki ne ah! 

Çok zaman geçti aradan Horê, çok zaman. Günefl yeniden

do¤du. Karlar eridi. Dereler sularla doldu. Bademler çiçek

açt›. K›zlar gelinlik ça¤›na girdi. Delikanl›lar ovaya inmemifl-

ti henüz. Ölmüfltü ço¤u. Karlar›n alt›ndan ç›kan cesetlerine

akbabalar sald›rm›flt›. Bu¤daylar utand› meydanlardan. Güller

küllerin aras›ndan f›flk›rd›. Benim sana sundu¤um o güller ifl-

te bu küllerden beslenmiflti. Keçiler o güllerden yedi. Sütü o

keçilerden sa¤d›n Horê. Kat›¤›n o güllerden ç›kt›. Ondand›r

inatç›l›¤›n, s›rr›n ondand›r. Güzelli¤in ondan. Memelerine

dolan süt o küllerin sundu¤u hediyedir sana. Çocuklar›m›z› o

sütle besle. Gözüm arkada kalmas›n Horê’m›na R›ndekê. 

KÜL, GÜL VE SÜT

Kara Lastik
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Tunceli’nin Hozat ‹lçesi’nde
konufllu bulunan ve o zaman-
ki ad›yla 51. ‹ç Güvenlik Tu-

gay›n›n e¤itim alan›nda hurda madeni
eflya zannederek toplad›klar› cisimlerin
patlamas› ve olayda üç çocu¤unu yafla-
m›n› yitirmesi ikisi çocuk üç kiflinin de
yaralanmas›yla sonuçlanan olay hakk›n-
da Malatya ‹dare Mahkemesi’nden olay-
da yaflam›n› yitiren çocuklar›n ailelerine
Milli Savunma Bakanl›¤› taraf›ndan taz-
minat ödenmesi karar› ç›kt›.

Tunceli ’nin Hozat ‹lçesi ’nde 26
Ekim 2002 tarihinde 51. ‹ç Güvenlik
Tugay›n›n e¤itim alan›nda hurda made-
ni eflya sanarak toplad›klar› cisimlerin
patlamas› sonucu Ergün Aslan(14) ,
U¤ur Günel (14), Gürkan Günel (15)
adl› çocuklar ölmüfl, Murat Do¤an(16) ,
Hayri Çiçek (13) adl› çocuklar ile ilçe-
de esnafl›k yapan H›d›r Çelik a¤›r fle-
kilde yaralanm›flt›.

Yaflanan olay›n ard›ndan çocuklar›n›
kaybeden aileler ad›na Avukatlar› Bar›fl

Y›ld›r›m taraf›ndan Malatya ‹dare Mah-
kemesi’ne baflvuruda bulunularak mad-
di ve manevi tazminat talebiyle dava
aç›ld›.

Malatya ‹dare Mahkemesi’nde görü-
len dava sonuçland› ve mahkeme mey-
dana gelen olayda idarenin kusurlu ol-
du¤u belirterek Milli Savunma Bakanl›¤›
taraf›ndan olayda çocuklar›n› yitiren ai-
lelere yaklafl›k 50’fler bin YTL’lik tazmi-
nat ödenmesine karar verdi.

Konuya iliflkin bir aç›klama yapan
ailelerin avukat› Bar›fl Y›ld›r›m,  “Bizler
çocuklar›n› kaybeden aileler ad›na Ma-
latya ‹dare Mahkemesi’ne baflvurarak
olayda Milli Savunma Bakanl›¤›n›n a¤›r
ihlal kusuru bulundu¤unu ve kusurlu
eylem sonucunda müvekkillerin çocuk-
lar›n› kaybettiklerini ifade ve beyan
ederek maddi ve manevi tazminat da-

vas› açt›k. Malatya idare mahkemesi
yapt›¤› yarg›lama neticesinde verdi¤i
kararda flu tespitlerde bulundu. Davac›-
lar›n çocuklar›n›n ölümüne neden olan
mühimmat›n, askeri e¤itim mühimmat›
olmas› ve e¤itim amaçl› at›fl esnas›nda
kör giden bu mühimmat›n imha edil-
mesi sorumlulu¤unun bulunmas›, bu
nedenle de bu mühimmat›n imha edil-
mesi gerekirken imha edilmeyerek bu
flekilde arazide b›rak›lm›fl olmas› karfl›-
s›nda, idarenin bu eyleminin kusurlu
oldu¤u ve bu kusurlu eylem ile müte-
veff›n›n ölümü aras›nda uygun illiyet
ba¤›n›n bulundu¤u…’ tespiti yap›larak
bu durum karfl›s›nda kusurlu eylemi ile
davac›n›n deste¤inin ölümüne neden
olan daval› idarenin, davac›n›n bu ne-
denle u¤rad›¤› zarara karfl›lamakla yü-
kümlü oldu¤u ifade edilmifltir” dedi.

Tunceli Merkez Atatürk Mahal-
lesi’nde yap›m›na 2005 y›l›nda
bafllanan ve 2006 y›l›nda da

anahtar teslimat› yap›lan TOK‹’ye ait 80
adet konut, aradan k›sa bir zaman geç-
mesine ra¤men problem yaratmaya bafl-
lad›.

Çat›lar› akan, zemin katlar›n› su ba-
san, s›vas› dökülen konutlarda yaflayan
vatandafllar sorunlar›n› çözüm buluna-

mamas› üzerine ‹HD Tunceli Temsilcili-
¤i’ne baflvuruda bulunarak yard›m talep
ettiler.

Konuya iliflkin konutlarda oturan va-
tandafllar›n da kat›l›m›yla Sanat Soka-
¤›’nda bir bas›n aç›klamas› yapan ‹HD
Tunceli Temsilcisi Avukat Bar›fl Y›ld›r›m,
Vatandafllar›n sa¤l›kl› bir konutta otur-
mas›n›n sosyal devlet olman›n gere¤i ol-
du¤unu ve konut hakk›n›n gerek ulusal
gerekse de uluslar aras› sözleflmelerle
güvence alt›na al›nd›¤›n› belirtti. “Anaya-
san›n bafllang›ç bölümünde, her yurtta-
fl›n onurlu bir hayat sürdürme ve maddi
ve manevi varl›¤›n› bu yönde gelifltirmek
hak ve yetkisine do¤ufltan sahip oldu¤u
belirtilmektedir. Bu durum ayn› zaman-

da devletin temel amaç ve görevlerin-
dendir” diye konufltu.

TOK‹ taraf›ndan yapt›r›lan konutlar›n
Borçlar Kanunu ve Tüketicinin Korun-
mas› Hakk›ndaki Kanuna göre ay›pl› mal
oldu¤unu ileri süren Y›ld›r›m, “Toplu
Konut ‹daresi Baflkanl›¤›, mal›n kay›ps›z
misliyle de¤ifltirilmesi ayn› oran›nda be-
del indirimi, ücretsiz onar›m gibi yü-
kümlülüklerden konut sahibinin tercihini
yerine getirmek durumundad›r” fleklinde
konufltu.

Y›ld›r›m, TOK‹ konutlar›nda oturan
vatandafllara hukuki destek sunmaya de-
vam edeceklerini belirterek, konuya
TBMM ‹nsan Haklar› Komisyonu’na da
tafl›yacaklar›n› söyledi.

Tunceli’de bir araya gelen sen-
dikalar platformu üyeleri, Mec-
lis’te görüflülmeye devam edi-

len Sosyal Güvenlik ve Genel Sa¤l›k Si-
gortas› (SSGSS)’na tepki gösterdiler.

Tunceli Sanat Soka¤›’nda bir araya
gelen çal›flanlar ad›na aç›klamay› oku-
yan SES fiube Baflkan› Gürbüz Solmaz,
bütün eylemlilik ve ›srarlara ra¤men
SSGSS’nin Meclis’te görüflülmeye devam
etti¤ini belirterek yasa tasar›s›n›n geri çe-
kilmesini istedi.

Solmaz, “Oysa aylard›r sendikalar,
meslek örgütleri, dernekler, siyasi parti-

ler, Türkiye’nin dört bir taraf›ndan bir
araya gelen kamu çal›flanlar›, iflçisi, iflsi-
zi, emeklisi, esnaf›, çiftçisi, ö¤rencisi, ka-
d›nlar› ve gençleri ile birlikte gerçeklefl-
tirdi¤imiz eylemlerle defalarca bu yasa-
n›n gelece¤imizi karartt›¤›n›, sa¤l›k ve
sosyal güvenlik hakk›m›z› gasp etti¤ini,
en temel insani haklar›m›za bir sald›r› ol-
du¤unu hayk›rd›k” dedi.

Yasayla birlikte oluflacak hak gaspla-
r›n› panel, aç›klama, yürüyüfl, bildiri ve

pankartlarla mil-
yonlarca vatandafla
anlat›ld›¤›n› kayde-
den Solmaz, “13-14
Mart, 1 Nisan, 6 Ni-
san günlerinde
emek hareketinin
uzun y›llardan son-
ra en kitlesel ey-
lemleri hayata geçi-
rildi. Mahallelerde,
fabrikalarda, okul-
larda, hastanelerde,
meydanlarda, so-
kaklarda gerçeklefl-

tirilen protestolara toplumsal kat›l›m ve
destek muazzam oldu” diye konufltu.

Bütün uyar›lara ra¤men hükümetin
yasay› ç›karma konusunda ›srarc› dav-
rand›¤›n› dile getiren SES Tunceli fiube
Baflkan› Gürbüz Solmaz, “AKP hükümeti
sesimizi duymamakta ›srar ediyor. Çün-
kü hükümet, halk›n taleplerini de¤il sa¤-
l›k tekellerinin ç›karlar›n› düflünüyor.
Halk›n sesine kulaklar›n› t›k›yor, IMF ve
Dünya Bankas›’n›n talimatlar›n› uygulu-
yor” fleklinde konufltu.

Kendilerinin de en az AKP kadar ›s-
rarc› oldu¤unu belirten Solmaz, “SSGSS
yasas› tamamen geri çekilmeli, emekli
maafllar› insanca yaflanabilecek düzeye
ç›kar›lmal›, nüfus cüzdan›na sahip olan
bütün vatandafllara, prim ödeme gücü
olsun olmas›n, eflit, ücretsiz nitelikli sa¤-
l›k hizmeti sunulmal›d›r” dedi.

Son zamanlarda üniversitelerde yafla-
nan olaylara da de¤inen Solmaz, sald›r›-
lar› k›nayarak sorumlular›n derhal yarg›
önüne ç›kar›lmas›n› istedi.

MALATYA ‹DARE MAHKEMES‹, M‹LL‹ SAVUNMA
BAKANLI⁄I’NI TAZM‹NAT ÖDEMEYE 

MAHKUM ETT‹

TOK‹ MA⁄DURLARI ‹HD’YE BAfiVURDU

TUNCEL‹’DE SSGSS’YE TEPK‹
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nkara’da h›zl› bir trafik ve büyük bir kaos var.
Geleneksel merkezi politikalar›n asli sahipleri ile
‘’yeni’’ler aras›ndaki güç mücadelesi karfl›l›kl›
ataklar ile devam etmektedir.

‘’Yeni’’lerin temsilcisi AKP, güç odaklar›n› ad›m ad›m ele geçir-
mektedir.Halk›n hakl› taleplerini de kullanarak yol alan ve bu talep-
lerden bir k›sm› için iç ve d›fl sermayenin bask›s›yla ad›m atmak zo-
runda kalan AKP’nin bu ad›mlar›n› dahi hazmedemeyen  statükocu
kesim, seçim sand›klar›ndaki yenilgisini, geçmiflteki al›flkanl›klar›ndan
hareketle darbe örgütlemesine giriflerek, gidermeye çal›flt›. Geçmiflte
oldu¤u gibi,bugün de seçimleri formalite olarak gören bu kesim var-
l›klar›n› tehlikede gördükleri için her daim fliddet politikalar› ile top-
lumsal geliflmelerin önünü t›kamaya çal›flmaktad›r. AKP, gerek bürok-
rasi, gerekse de sivil kesimdeki örgütlülü¤üne dayanarak, darbe ör-
gütleyicilerinden bir bölümünü gözalt›na ald›.. Ergenekon olarak ad-
land›r›lan örgütü oluflturanlar›n gözalt›na al›nmalar›n›, Kontr-geril-
la’n›n tasfiyesi oldu¤u yönündeki de¤erlendirmelerin sadece safdillik
oldu¤unu belirterek geçelim. 

AKP’nin bu tutuklamalar ile birlikte, baflörtüsü konusunda att›¤›
ad›mlara statükocu kesimin cevab›, AKP için aç›lan kapatma davas›
oldu.

‹ktidardaki bir partinin hakk›nda  kapatma davas›n›n aç›lmas› ba-
sit bir operasyon de¤ildir.Devlet  içindeki çat›flman›n boyutlar›n› gös-
termektedir.

Bu çat›flma sadece merkeze  ortak olman›n ötesinde, AKP’nin flah-
s›nda somutlaflan ‘yeni’ politikalar ile eski politikalar›n da çat›flmas›d›r.

Halk›n büyük kesiminin deste¤ini arkas›na alarak iktidar odaklar›-
n› ele geçiren AKP, halk›n deste¤ini sürdürmesini sa¤layacak olan
ekonomik  ve siyasi politikalardan uzak oldu¤u için, iktidar›n› ABD
ve AB’ye yaslayarak sürdürme gayretindedir. AKP, ABD ‘nin bölgede-
ki politikalar›n›n da en sad›k uygulay›c›s›d›r.

ABD bu bak›mdan AKP’nin yükselen gücünden rahats›z de¤il, ak-
sine ‹ran ve benzeri ülkelere olas› müdahaleler için gerekli gördü¤ü
bir güçtür.

Baz›lar›n›n umut ba¤lamas›n›n aksine, baflta Kürt Sorunu olmak
üzere, demokrasi ve insan haklar› konusunda, ABD’li ve AB’li yetkili-
lerin aç›klamalar›, samimiyetten uzakt›r. Bu aç›klamalar bölgede cid-
di yat›r›mlar› olan sermaye gruplar›n›n menfaatlerini korumaya yöne-
liktir. ABD ve AB’li  yöneticilerin temsil ettikleri sermaye gruplar›n›n,
demokrasi diye bir sorunlar› yoktur. Y›llard›r insanl›¤›n kanayan yara-
s› Filistin trajedisinde, Afganistan’da, Yugoslavya’n›n parçalanmas›n
da ve bugün 1 milyondan fazla insan›n öldürüldü¤ü Irak’ta, bu güç-
lerin ikiyüzlü politikalar›n› görmek mümkündür.

Bunlar› hat›rlatma gere¤ini duymam›n nedeni fludur: D›fl güçlerin
destekledi¤i AKP’ nin demokratl›¤› da  bu güçlerin demokratl›¤›na ben-
zemektedir. Demokratikleflme ve  demokratikleflmenin en temel konu-
su olan Kürt Sorunu’nda AKP’nin hiçbir yeni politikas› yoktur. Hatta,
uzun y›llar mücadele edilerek gelinen noktada zorunlu olarak kabul
gören, k›smi ilerlemelerin  önünü  ümmetçi politikalar ile kesmek iste-
mektedir. Diyarbak›r’dan gelen heyet ile görüflen Baflbakan’›n taham-
mülsüzlü¤ü,bu partinin Kürt Sorunu’nda ne kadar samimi oldu¤unun
göstergesidir. Sadece Kürt Sorununda tahammülsüzlük göstermiyor,
SOSYAL GÜVENS‹ZL‹K olarak addedilen yasay›, Meclis’ten geçirmesi-
nin yan›n da, emekçilerin sosyal adaletsizlik ve anti-demokratik yasa ve
uygulamalar›  da protesto etmek için ruhuna uygun olarak Taksim’de 1
May›s’› görkemli bir flekilde kutlama istekleri karfl›s›nda, çal›flanlar›
‘ayak tak›m›’ olarak nitelemesi de, gerçek niyetini ortaya koymaktad›r.
‘’Yalanc›n› mumu yats›ya kadar yanar’’ sözüne uygun olarak, Baflbakan
ve Bakanlar›’n›n bütün söylemlerinin bofl ve cilal› söylemler oldu¤unu,
dönem dönem aç›¤a vurdu¤u düflünceleri göstermektedir.

Bu geliflmelerin özeti fludur: Devlete hakimiyet konusunda, (dik-
kat edilsin demokratikleflme konusunda de¤il), tepedeki çatlak ve ça-
t›flma da taraflar karfl›l›kl› hamlelerini yaparken güçleri oran›n da an-
laflacaklard›r. Anlaflt›klar›nda, her  ikisi, tekleflecektir ve kendi arala-
r›ndaki çat›flmalar›n›n da faturas›n› ekonomik ve siyasi olarak halka
ç›karacaklard›r. 

Bunun böyle bilinmesi gerekir ve haz›rl›kl› olmak gerekir. 
Bu bak›mdan halk›n menfaatlerini savunan güçlerin halk›n deste-

¤ini almak için daha makul ve mant›kl› politikalar etraf›nda bir araya
gelmeleri ve birlik içinde hareket etmeleri flartt›r. Çözüm budur. 

Çözüm,yalanc› bahar›n geçici güzelli¤ine kanmamakt›r.  

BAHARI BEKLERKEN

A

Karbeyaz

Ahmet Cihan
Tunceli Barosu Adli Yard›m

Bürosu’nda Türkiye’deki
son süreci de¤erlendirmek

amac›yla düzenlenen bas›n toplant›-
s›na Baroya ba¤l› avukatlar›n yan› s›-
ra siyasi parti ve sivil toplum örgütü
temsilcileri de kat›ld›.

Tunceli Barosu ad›na bas›n aç›kla-
mas›n› okuyan Baro Baflkan› Avukat
Özgür Ulafl Kaplan, Türkiye’de yarg›-
ya müdahalenin kamuoyunun gözleri
önünde gerçekleflti¤ini söyledi.

AKP hakk›nda aç›lan kapatma da-
vas›na da de¤inen Kaplan, “Bilindi¤i
üzere Türkiye’de iktidarda bulunan
bir siyasi partiye, Yarg›tay Baflsavc›s›
taraf›ndan kapatma davas› aç›ld›. Ge-
nel bir de¤erlendirmeye göre, de-
mokrasi ve özgürlükler aç›s›ndan
fliddete baflvurmayan bir siyasi parti-
nin kapat›lmas›n› desteklemek tabi
ki mümkün de¤ildir” dedi.

AKP’nin kapatma davas› üzerine,
davay› etkisiz k›lmak için anayasa
de¤iflikli¤i yapmak istedi¤ini aç›kça
beyan etti¤ini kaydeden Tunceli Ba-
rosu Baflkan› Özgür Ulafl Kaplan,
“Devam eden bir yarg› sürecinde
mahkemenin yap›s›n› de¤ifltirmeye
çal›flmak ve sadece kendi ç›karlar›
için anayasal de¤ifliklikler yapmak,
yarg›ya do¤rudan bir müdahaleden
baflka bir fley de¤ildir. Bu durum
Türkiye’ye daha da gerecek geliflme-
lerin önünü açacakt›r” dedi.

Aç›klamas›nda Ergenekon sorufl-

turmas›na da de¤inen Kaplan, “Türki-
ye susurluk süreçlerini yaflam›fl, derin
devlet iliflkilerinin yafland›¤› bir ülke
olmaktan kurtulamam›flt›r. Çetelerden
ar›nm›fl bir hukuk devletinin tesisi
herkesin özlemidir. Ancak susurluk
çetelerine tepki gösterenlere gulu gu-
lu dans› yap›yorlar diyen milli görüfl
anlay›fl›n› unutmufl de¤iliz. Ergene-
kon operasyonlar›nda gözalt›na al›-
nan baz› çetecilerle birlikte, geniflleti-
len operasyonlar gerçekten de bu çe-

telerden ar›nma amac› do¤rultusunda
m› yürütülmektedir, bu konuda ciddi
flüpheler vard›r. Amaç muhaliflerine
ve belli kesimlere gözda¤› verme ni-
yeti olarak alg›lanmaktad›r” ifadesini
kulland›. 

Hrant Dink cinayetinde oldu¤u
gibi baz› davalar›n üzerine yeterince
gidilemedi¤ini ileri süren Tunceli Ba-
ro Baflkan› Avukat Özgür Ulafl Kap-
lan, “Birçok yönü ile derin iliflkileri
ortaya ç›karan Hrant Dink davas›n›n
üzerine gidilmemesi, Malatya Zirve
Yay›nevi katliam›, fiemdinli davas›n-
da yarg›ya do¤rudan müdahale edil-
mesi ve rahip cinayetleri olaylar›nda
hükümet prati¤i ile ne kadar demok-
rasi istedi¤ini ispatlam›flt›r. En son
Newroz olaylar›nda halka yönelik
fliddet uygulamas›, hukuk, insan
haklar› ve ifade özgürlü¤ü alan›nda-
ki sorunlar, özellefltirmeler, memle-
ketin talan edilmesi, sosyal güvenlik
yasa tasar›s› ile hak gasplar› ve turiz-
mi teflvik yasas› tasar›s› ile ormanla-
r›n sat›fl› geliflmelerde kayg› uyand›-
ran olumsuz geliflmelerdir. Sürekli
bir flekilde pembe tablolar çizenlerin
art›k at gözlüklerini ç›karmalar›n›n
zaman› çoktan gelmifltir” fleklinde
konufltu.

Kaplan, aç›klamas›n› flu sözlerle
bitirdi: “Düflünceyi aç›klama özgürlü-
¤ü ile ba¤daflmayan TCK 301 ve
benzeri yasalar kald›r›lmal›d›r. Öz-
gürlük alan› geniflletilmelidir. Düflün-
ce özgürlü¤ü alan›nda demokratik
ve evrensel de¤erlere yer verilmeli-
dir. Hukuk devletinin tesisi ancak bu
flekilde sa¤lanabilir” dedi.

Tunceli Barosu taraf›ndan
düzenlenen bas›n aç›kla-
mas›nda Baflbakan Recep

Tayyip Erdo¤an’›n üslubuna tepki
gösterildi.

Tunceli Barosu Adli Yard›m Büro-
su’nda düzenlenen aç›klamada konu-
flan Baro Baflkan› Avukat Özgür Ulafl
Kaplan, “Baro baflkan›n›n da aralar›n-
da bulundu¤u Diyarbak›r sivil top-
lum örgütleri, Baflbakanla 8 Nisan Sa-
l› günü bir görüflme gerçeklefltirmifl-
lerdir. Görüflmede, Kürt sorunun sa-
dece ekonomik bir sorun olarak gö-
rülemeyece¤i ve sorunun siyasi aç›-
l›mlar gerektirdi¤i belirtilmifltir. Bafl-
bakan ise önerilere karfl›;  üslup ve
tarz olarak hiçbir flekilde kabul edil-
meyecek bir biçimde tepki göstermifl-
tir. Diyarbak›r Baro Baflkan› Sezgin
Tanr›kulu’nun anadilde e¤itime ilifl-
kin önerilerine  “Anadilde e¤itimin
dünyan›n hiçbir yerinde olmad›¤›n›
ve Almanya’daki Türklerin de anadil-
de e¤itim görmedi¤ini ” söyleyen
Baflbakan’a, Baro Baflkan› Alman-

ya’daki Türklerle buradaki Kürtleri
karfl›laflt›rman›n do¤ru olamayaca¤›n›
dile getirmifltir.  Sezgin Tanr›kulu’na
“Yalan söylüyorsun dürüst de¤ilsin”
diyerek suçlay›c› beyanda bulunan
Tayip Erdo¤an, daha önce Diyarba-
k›r’da yap›lan görüflmede de “Bekâra
kar› boflamak kolay” fleklinde bir
baflbakana yak›flmayacak tarzda söy-
lemde bulunmufltu. Benzer durumlar
daha öncede yaflanm›flt›. Kendisin-
den talepte bulunan bir vatandafla
“Anan› da al git” diyen Baflbakan,
Sosyal Güvenlik Yasa Tasar›s› ile ilgi-
li görüfllerini aç›klayan binlerce iflçi
ve memurun temsilcisi olan sendika
baflkanlar›n› da, yalanc›l›kla itham et-
miflti. Ayn› Baflbakan bölgedeki çat›fl-
malarda yaflam›n› yitiren asker cena-
zeleri sonras›nda gösterilen tepkilere
de “askerlik yan gelip yatma yeri de-
¤ildir “aç›klamas› ile militarizmi savu-
nan ve meflrulaflt›rmaya çal›flan bir
tutum sergilemiflti” dedi.  

Baflbakan›n demokratik taleplere
karfl› verdi¤i bu tepkiler, demokrasi
kültürü ile ba¤daflmayan ve ça¤dafl
ülkelerde görülemeyecek bir tutum-
dur diyen Kaplan, “Baflbakan›n bu
ve benzeri aç›klamalar›, demokrasi
ve insan haklar› konusundaki söyle-
melerinin ne kadar samimiyetsiz ol-
du¤unu ortaya koymaktad›r. Daha
önce Almanya’daki Türkler’e, asimi-
lasyona karfl› direnin aç›klamas› ya-
pan, DTP hakk›nda aç›lan kapatma
davas›nda olay›n yarg›da oldu¤unu
ve süreci bekleyeceklerini dile geti-
rerek tepki göstermeyen, kendileri
hakk›nda aç›lan kapatma davas›nda
ise demokrasi ve özgürlüklerden
bahsedenler yine samimiyetsizlikleri-
ni göstermifllerdir. Demokrasi ve
Kürt Sorunu’nun çözümü yönündeki
öneriler dikkate al›nmadan, y›llad›r
uygulanan yöntemlerle ve sadece
ekonomik yat›r›mlar ile sorunlar›n
çözülemeyece¤i ortada olan bir ger-
çektir” diye konufltu.

Kaplan aç›klamas›n› flu sözlerle
bitirdi: “Demokrasi ve hoflgörü anla-
y›fl› bir kültür meselesidir. Özümsen-
melidir. Tayyip Erdo¤an taraf›ndan
sivil toplum örgütlerine, vatandafla
ve son olarak bir baro baflkan›na yö-
nelik suçlay›c› hakaret içeren bu tür-
den söylemler kabul edilemez. Bu
tür yaklafl›mlar ve ithamlar sorumlu-
luk makam›nda bulunan bir kifliye
yak›flmayacak talihsiz söylemlerdir”
fleklinde konufltu.  

TUNCEL‹ BAROSU, TÜRK‹YE’DEK‹ SON 
SÜREC‹ DE⁄ERLEND‹RD‹

TUNCEL‹ BAROSU’NDAN BAfiBAKANIN 
ÜSLUBUNA TEPK‹
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Cülo Day› sen 1938’de sürgüne gittin.
Sürgün öncesinden bafllayarak bize yafla-
d›klar›n› anlat›r m›s›n?

7, 8 yafllar›ndayd›m. Day›mla köylünün
aras› yok. Ben day›m›n emrindeyim. Onu çok
severdim. A¤ayê S›lê Guçi derlerdi, yi¤it
adamd›. Benim babam erken öldü¤ü için biz
day›mlarla kal›yorduk. Anam›n ad› Selver’di.
Devlet Xuxos’u boflaltm›flt›. Orada Urumlar
varm›fl. Gitmifllerdi, onlar› Yunanistan’a sür-
müfllerdi. Biz onlara “Urum” diyorduk. Köyler
bofltu, arazi kuvvetliydi. Yaylalar geniflti.
Day›mlarla Xuxos’a gittik. Yerlefltik. Evler hep
yer dam›yd›. Yani tek katl›, yere gömülü ev-
lerdi. Sadece bacada bir delik vard›. Bu deli¤e
pencer› (penc-i ro) diyorlard›. Piverik (loc›n-
roc›n) duvardayd›. 

Sizden baflka kimse var m›yd›?

Qas›mo¤lu da Xuxos’a geldi, bir sene kald›,
döndü. Ayd›n’›n kardefli Uso da (Ayd›n’e Us›-
vu’nun kardefli Hüseyin) orada kald›. Hüseyin
millete zulüm yap›yordu. Ayd›n’›n mayeti alt›n-
da Elo¤lu Hemo (Hem› Eloxli) milletin mal›n›
soyuyordu. Bize de sebep oldu. Hüseyin bi-
zimkilerle gitti, day›mla vuruldu. Ziyaret Gedi-
¤i’nde asker vurdu onlar›. 38’de eflkiya diye
Xuxos’tan al›p götürdüler. Xuxos, gedi¤in arka
taraf›nda. Götürüp Ziyaret Bo¤az›’nda öldürdü-
ler. Ayd›n’›n kardefli kaçamam›flt›. Yaral›yd›.
Urfat’ta at›n arkas›na ba¤lay›p süründürdüler.
Day›m çok cesurdu. Hüseyin, Kemah Beyi Sa-
¤›ro¤lu’nun adam›yd›, aralar› iyiydi. Sonradan
Dersim hareketi oldu¤unda çaresiz kald›. 

Sürgüne gitti¤inizde Xuxos’ta m›yd›n›z?

Xuxos’tay›z. ‹liç’teyiz. Day›m A¤ayê S›lê
Guçi’yi götürüp öldürmüfllerdi. Day›m› sal›yor-
larm›fl Uskuv›rtl› biri engel olmufl. Zab›ta me-
murunu Cülüm Mustafa vurmufl. Day›m›n üstü-
ne atm›fllar. Cülüm, day›m›n emri alt›ndayd›.
Uskuv›rt jandarmas› geldi, a¤abeyim Zeynel’i
istiyorlar. Annem ekme¤imi haz›rlad›, kaçaca-
¤›m. Yoksa jandarma bizi götürecek. Komflu-
muz bir Türk vard›. Efendi biriydi. Yan›m›zsa
iki Türk vard›. Bana dedi ki ne olur gitme. Git-
medim. Onbafl›ya o zaman›n paras›yla 20 lira
rüflvet verdim. Bir k›s›r koyun bir cac›m ver-
dim. Zeynel da¤dan indi, affedildi. Birkaç gün
sonra bizi sürdüler. Bizi Usk›v›rt’tan götürdü-
ler. Sürgün üzerine bu fliiri yazd›m:

Muhacirlik ilan oldu, gelin dediler
Gidin Bal›kesir çukurunda kal›n dediler.

Kalm›ye kalm›ye ah›m kalm›ye
Bize sebep olan murat alm›ye.

Kemah’tan afla¤› bir ince yol gider
Muhacirler bilmez nereye gider
Muhacirin feryad› dünyay› deler

Kalm›ye kalm›ye ah› mkalm›ye
Bize sebep olan murat alm›ye

Birli¤in önünde çift tiren öter
Muhacirler yan›yor tütünü tüter
Muhacirin feryad› dünyaya yeter

Sivas’›n önünde kara yaz›lar
Yan›yor yüre¤im içim s›z›lar.
Yollara düflmüfller kimsesiz kuzular.

Afyondan ç›kt›k dünya göründü
Muhacirler tireni Bal›kesir’e yürüdü
S›nd›rg›da bize mesken verildi

Kalm›ye kalm›ye ah› mkalm›ye
Bize sebep olan murat alm›ye

Bu dörtlükleri muhacirlik için söyledim. Bi-
zim ziyaret köyünde Türkçe bilenler vard›. Ke-
mah köylerine gide gele Türkçeyi iyice sök-
müfltüm. Sesim güzeldi. Kendim uyduruyor-
dum. Kara trenlerle gittik. 19 hane bir vagona
bindi. Esküetekler çok korkuyordu. Biz asker-
de, flurada burada görmüflüz tireni. Kardeflimin
çoluk çocu¤u a¤l›yor, k›yamet gibi. Bal›ke-
sir’de vilayete indik, Zeynel’in ve day›m›n ço-
cuklar›n› ay›rd›lar. Zeynel’in çocuklar›n› Gö-
nen’e gönderdiler. Postaneye gittim, Zeynel’in
gönene gitti¤ini iskan memurundan ö¤rendim.
Selver Annem a¤l›yor. Neyse, biz köye gittik.
Köyün ad› Yaylabay›r. Annem köyün önünde-
ki düzlükte o bafltan bu bafla gelip giderdi. Ara
s›ra yüksek sesle Kürtçe a¤›t yakard›, a¤lard›.
Köylüler durup anneme bakarlard›. 

Köylüler size karfl› nas›l davran›yorlard›?

Köylüler iyilerdi. Köyümüzün büyü¤ü 17
sene fiam’da kalm›flt›. Köyde bana yer verecek-
ler, caminin yan›nda güzel bir yer vard›, oray›
istedim adam bana yalvard› oras› olmaz diye.
“Bizim insanlar her gün camiye geliyorlar, ne
siz rahats›z olun ne biz” dedi. Biliyorum o za-
man bize “insan yiyen Kürt” diyorlard›. Ben de
orada yer almad›m, geldim köyde ald›m. Bize
karfl› iyilerdi. Nahiye müdürüyle ve onbafl›yla
aram iyiydi. Yüzbafl› bana çok çektirdi. O
adam bana ikinci biri sürgün yaflatt›. Bir ara
komflu köye, yine bizim gibi sürgün olan hem-
flerilerime gitmifltim. Birbirimize gitmemizi iste-
miyorlard›. Beni ça¤›r›p bana demiflti ki “ulan
oradayken askeri y›ld›z›ndan vuruyordun, flim-
di elime düfltün.” Yüzbafl›ya dedim ki “ben elli
tane jandarma vurdum, hem de y›ld›z›ndan.”
Adam küplere bindi. Dedim ki “devlet beni af-
fetti sen burada beni okflayas›n, adam edesin
diye. Sen beni adam etmektense da¤lara sal›-
yorsun.” Yüzbafl›dan b›km›flt›m zaten dedim
adam beni vursun. Gençtim, ölüm nedir bilmi-
yordum. Dedim, beni vursun, kurtulay›m. Sila-
h›n› dayad› bana, vuracakt›. Nahiye müdürü
b›rakmad›. 

Sizden baflka kimler vard›?

Biz 60 hane Erzincan’dan, Kemah’tan gel-
mifltik. Dersimin içinden aileler de vard›. Seyit
R›za’n›n kardeflinin o¤lu Teslim’de yan›m›za
gelmiflti bir zaman. Bizim S›nd›rg›’ya gelmiflti.
Laçinuflaxl›lar bölük bölük ziyarete geliyorlar.
Rayber gelmifl. Teslim, boylu poslu biriydi. O
S›nd›rg›l›lar bak›yorlard› ki insanlar bu adama
sayg› gösteriyor. Bana soruyorlard› “bu adam

kim” diye. Ben dedim o Seyit R›za’n›n ye¤eni-
dir. Diyorlard› ki “vah vah adamlarda Battal
Gazi sülalesi varm›fl. Teslim ‹zmir’de cezaevin-
deydi. Hastayd›, geldi S›nd›rg›’da birkaç gün
kald›. 

Adlar›n› hat›rlad›klar›n var m›?

Beylerin adlar›, Emin A¤ao¤lu, fievket A¤a-
o¤lu. Biz de Halk Parti’yi tuttuk. Parti marti bil-
miyoruz. Onlar Halk Partili diye biz de Halk
Partiliyiz. Beylere ba¤l›y›z. Sonra Demokrat
Parti seçildi. Beyler bizim oy vermedi¤imizi
düflünüyor. Sonra beni ve 20 kifliyi ay›rd›lar.
Bey dedi ki “bunlar benim mayetimde.” Beni
çok severlerdi. Di¤erlerine ifl vermiyorlard›. 

Sürgünden ne zaman döndünüz?

1947 de af ç›kt›, döndüler. Ben oradan as-
kere gitmifltim. Yafl›m› küçük yazm›fllar. Geç
gittim askere. Bal›kesir Dursunbeyli’de askerlik
yapt›m. Askerlik bitti, sürgün köyüne döndüm,
orada epey kald›m, 1954’te temelli döndüm.

Bizim kökenimiz Kerkülük’ten gelme
diyordun biraz önce?

Evet, bizim seceremiz var. Kerkülük, Ke-
mah’›n köyü. Orada de¤erli zatlar var. Bir ke-
resinde Sa¤›ro¤lu’nun bir adam› Kerkülük’te
pirlerle münakafla ediyor. Kerkülük bizim pir-
lerin köyü. Ocakzadedirler. Neyse, onlar da
Sa¤›ro¤lu’na beddua ediyorlar.( zewtu dan›)
adam diyor ki “sizin bedduan›z buradan Ke-
mah’a ne edecek ki.” Sonra Sa¤›ro¤lu bir rüya
görüyor, rüyas›nda bir top halawun (alev) geli-
yor, atefl kona¤a yetiflmeden Kerkülük pirleri
yetiflip söndürüyor. Sa¤›ro¤lu sonra bu sözü
söyleyen adam›n› att› içeri. Dedelerden de af
diledi. 

Alâbaslar üç kardefller. Onlar›n temeli Ker-
külük’tür. Hasan Çelebi, Hüseyin Çelebi ve
Mahmut Çelebi! Mahmut, Kedek’teki (Koyun-
gölü-Çedag›) ocakt›r. Biz de onlar›n kardeflleri-
yiz. Bizim seceremiz vard›. Amcamo¤lu Kas›m
A¤do¤an’da. ‹stanbul’da Gazi Mahallesi’nde
oturuyorlar.

Cülo day› sen baya¤› çile çekmiflsin. Ha-
yat› da dolu dolu yaflam›fls›n.

Ele, çok fley yaflad›m. Bir keresinde yine
Xuxostay›m, h›rs›zl›k zaman›, kelepir zaman›.
Eflkiyalar gelip gidiyor. Üsküvürte gittim, zahra

götürdüm de¤irmene. Day›m da bir kuzu gön-
derdi. “Al bunu müdüre götür” dedi. Döndüm
ki askerler insanlar› toplam›fllar. Beni de ald›lar
dediler “sen bu köyün kabaday›s›s›n.” Bizi dö-
ve döve karakola götürdüler. Askere karfl› ç›k-
t›m. Birini ittim, düfltü. Bütün askerler bana
sald›rd›lar. Ben yere düfltüm. Beni dövdüler.
Ölesiye dövdüler. Bir horoz gibi ç›rp›n›yor-
dum. Tüfe¤in dipçi¤ini üstümde k›rd›lar, bir de
“Cülo tüfe¤i k›rd›” diye a¤z›ma namluyu koydu
bir baflçavufl, sonra çekip yana¤›m›n kenar›nda
boflaltt›. Sonra ölece¤im diye b›rakt›lar. Ald›lar
bizi nahiyeye götürdüler. Orada bir subay de-
netlemeye gelmifl, bizim yaralar›m›z› gördü, as-
kerlere ve çavufllara k›zd›. Çok çektik çok. 

Neden sizi bu kadar dövüyorlar?

Kazanc›m›z iyiydi. Devlet tekeli eline alm›fl-
t›. Kaçak tütün yasakt›. O zamanlar bir k›lam
vard›. Diyordu “Dada m› tut›n ram›to/ nêzow
kamu amu çin›to. Yê sari kê malo m›lko/ yê
m› gerdel›xê b›nê x›rt›ko.”   

Koçkiri’de savafl oldu¤unda ben daha kü-
çüktüm. Bizim Ovac›k beyleri gittiler ki Koçki-
riye yard›m etsinler, Koçkiri beyleriyle birlefl-
sinler. Ax›nlarda, silahlarda birlefleceklerdi. Ali-
flan Bey ile Haydar Bey bakt›lar ki bunlar h›r-
s›zlar, dediler “geri gidin.” Day›m da bunlar›n
içindeydi. Bir hayvan kelepir etmiflti, binmifl
gelmiflti. 

Arser Efendi’yi görmüfl müydün?

Arser Efendi’ye gelince, de¤erli bir zatt›.
Ada ile Kedek dövüflüyordu. Seyit R›za geldi,
bar›flt›rd›. Arser de camattayd›. Arser Efendi bi-
zim ailenin seceresini okudu, dedi ki “bunlar
Alabaslar›n kardefli.” Kar›s›n›n ad› Zarife Ha-
n›m’d›. Bir kar› kocalard›. Kar›s› uzun boylu,
güzel bir kad›nd›. yanlar›nda bir çocuk vard›.
Arser, bizim köyün Kunkorli davas›n› kazand›r-
d›. Çok ak›ll›yd›. Demifl ki “Ziyaret kad›nlar›
geceden gidip Kunkorli Yayalas›’nda yay›klar›-
n› yays›nlar, keflif gelip onlar› yaylada ayran
yayarken görsün. Geceden göçü yüklediler, sa-
bah Erzincan’dan köylüler keflfi al›p getiriyor
ki Ziyaretlilerin kad›nlar› ayran yay›yor. Keflif
memurlar› diyorlar ki “bunlar›n zilliyeti var,
yayla Ziyaretlilerindir.” Arser Efendi orta boylu,
hafif sar›yd›. Ak›ll› adamd›. 7 dil biliyordu.
Haydar Bey’e Aliflan Bey’e karfl› ç›km›fl, Dersi-
me gelmiflti. Bizim orda Palanc›lar›n odas›nda
kald›. Palanc›lar day›m›n Emri alt›ndayd›lar.
Munzur’un üzerine çok fliirler yazm›flt›. Ben de
yazd›m:

Güvercin donunda girdin atafla
Ab› hayat onda dost akt› bafla
fiefaatkar›m›z Ali Murteza
Ziyaret Köyü’nde ça¤lars›n Munzur

Kaz›m Sultan yatar dost sana karfl›
Zebillerin dibi yar bedesten çarfl›
Ziyaret köyünde ça¤lars›n Munzur
Unutmuflum.
fiiirde sözünü etti¤in Kaz›m Sultan kim?

Xanufla¤›’nda A¤a Dede varm›fl. Gözelerin
karfl›s›ndaki mezarl›kta eski bir hews ( türbe)
var. Kaz›m Dede Kerkülük’ten gelmifl. Orada
ölmüfl bir zatt›r.

Cülo Uluflan. (Cülçi Selver’›) 1926 Ovac›k
Ziyaret do¤umlu. Gerçek yafl›n›n kimlik yafl›n-
dan büyük oldu¤unu söylüyor. Görüflme tarihi
fiubat 2002. Haziran 2003’te vefat etti.
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938 y›l›n›n yaz›n›n bafl› bu¤daylar ekilmeye
haz›r Xozat bölgesinde Z›meq Köyü’nde
gün bafll›yor. Asker her taraf› sarm›fl ve köy
uyan›yor. Erkekler bir yana kad›nlar ve ço-

cuklar bir yana seçiliyor. Kad›n ve çocuklar, etraflar›nda askerler
P›rkan’dan Niflange’ye do¤ru yürüyorlar; erkekler ise Koê S›pe’ye
t›rman›yorlar. 

Vard›klar› yerde kad›n ve masum çocuklar dehflet ve korku
dolu gözlerle tam karfl›lar›na kurulmufl a¤›r makineliyi ve makine
bafl›ndaki gencecik askeri gözlemeye bafllarlar. Herkes birbirine
daha fazla sar›l›r; a¤lamalar; dualar ve feryatlar bafllar. Abasanl›-
lar›n kad›n ve çocuklar› burada k›r›lacakt›r. Daha sonra fi›x Me-
medlilerin bafl›na gelecek olan da budur. 

A¤›r makineli birden çal›flmaya bafllar insanlar kendilerini yer-
lere atarlar; ancak üzerlerine pek kurflun gelmedi¤ini anlarlar. Bu
genç askerin, elleri-kollar› ba¤l› kad›nlar›n çoluk-çocu¤un k›r›l-
mas›na vicdan› raz› de¤ildir. Parmaklar› teti¤e gitmemifltir. Bu ilk
at›flta vurulan pek az olur. ‹nsanlar elleri ba¤l› oldu¤u halde her
yöne do¤ru kaçmaya çal›fl›rlar. Komutan koflarak gelir ve maki-
nelinin bafl›ndaki askere bir tekme atar; “vay anam!” diye ba¤›-
ran asker yere devrilir. Makineli tüfe¤in bafl›na geçen komutan
bizzat atefl açmaya bafllar. Henüz on yafl›nda bir çocuk olan H›-
d›r’›n üvey annesi bir eliyle kardeflini alt›na al›r öteki elini ise H›-
d›r’a atarak çekmek ister; ama baflaramaz. H›d›r buna ra¤men
üvey annesinin arkas›na kendisini atar.

Küçük H›d›r bundan sonra sekiz erkek, dördü k›z olmak üze-
re on iki kiflinin içinde köye do¤ru kofltuklar›n› hayal-meyal ha-
t›rlayacakt›r. Arkalar›ndan yo¤un atefl aç›lmaktad›r, korka-a¤laya
kaçmaktad›rlar. Önce üç kifli kald›klar›n› anlarlar daha sonra ise
bir k›z ile birlikte kofltu¤unu fark eder iki kifli kalm›fllard›r. Kan
ter içinde girdikleri derenin içi asker ile doludu. Askerle onlar›
fark eder etmez namlular› üzerlerine çevirir. Ancak komutanlar›
gelenlerin çocuk oldu¤unu görünce emir verir kar›flmazlar. Bu s›-
rada komutan›n mendiliyle gözlerinden akan yafl› sildi¤ini görür-
ler. Derede köye do¤ru ilerlemeye bafllarlar; bir kere daha asker
ile karfl›lafl›rlar; at üzerinde arkalar›ndan gelen ayn› komutan bir
kere daha emir verir. Bir kere daha ölümden k›l pay› kurtulurlar.
Böylece bir gün içinde ölümle üç kere burun buruna gelmifl; an-
cak üç kere kurtulmufltur.

Koê S›pe’den kurtulanlar›n hepsi Z›meq’in içine gelmifltir. Köy
yak›lm›flt›r. Köy içindekiler, kad›n ve çocuklar›n k›r›ld›¤›na hala
inanamamaktad›rlar. H›d›r’›n ayaklar› ç›plakt›r; yaln›zca anal›¤›,
amcao¤lu ve birkaç akrabas› kurtulmufltur.

Birkaç gün sonra ölülerin alt›ndan kurtulan; süngüden sa¤ ka-
lan ve kaçmay› baflaran tüm yaral› çocuk, kad›n ve erkeklerin
toplanm›fl oldu¤u Bar›x çeflmesine gelirler. Burada yaral›lar› Ba-
kê ‹smail tedavi etmifltir. Pilvenk, Ergenli, fi›x Memedli ve Abba-
sanl›lar›n sa¤ kalanlar› da buradad›r. Birbirlerine bir solukta anla-
t›rlar felaketi; ö¤renirler ki Xotera Çê Abafli denen yerde Abasan-
l› erkekler; Hop›ke mevkiinde ise fi›x Memedli kad›n ve çocuklar
k›r›lm›flt›r. Kad›nlar› ve erkekleri toplarken “foto¤raf›n›z› çeke-
ce¤iz” demifllerdir. Bafllar›na gelecek felaketten habersiz kad›nlar
süslene-püslene gitmifllerdir. Z›meq ve çevresinde çeflitli aileler-
den ve afliretlerden bin kifli k›r›lm›flt›r. 

H›d›r ve ailesi bir ay da¤larda kald›ktan sonra af ç›kmas› üze-
rine kapkara bir hayvan vagonunda ‹zmir ili, Ödemifl ilçesi, Ad›-
giden Nahiyesi, Bozçaka köyüne sürgüne gönderilir. Hayvanlarla
ayn› vagonda yap›lan yolculuk sonunda vard›klar› ‹zmir’in kö-
yünde on bir y›l kal›rlar. Halk› çok iyi olan bu köyü hep minnet-
le hat›rlayacakt›r. 

1947 y›l›nda ç›kan Bakanlar Kurulu aff›yla tekrar memlekete
dönen H›d›r Günefl hala ac› an›lar›n› tafl›d›¤› Z›meq’te do¤du¤u
evde yafl›yor.

Binlerce Budapeflteli, her y›l ellerinde meflalelerle 64 y›l önce
götürülen ve bir daha geri gelemeyen masumlar›n an›s›n› unut-
turmamak için yürürler. ‹kinci Dünya savafl›nda ölüme götürülen
ve bir daha evlerine ve sevdiklerine dönemeyen Nazi kurbanlar›-
n›n an›s›na, onlar›n götürüldü¤ü yollardan meflalelerle geçerler.
Budapeflteliler “ölüme yürüyenlere” olan borcunu her y›l “ha-
yata yürüyüfl”le gösterirler. Macaristan’da “Hayata Yürüyüfl”,
tarihte yaflanan trajedileri unutmama ve unutturmama günüdür.  

20. yüzy›l bir “kötülükler yüzy›l›” oldu. Bu yüzy›l›n en bü-
yük k›r›mlar›ndan biri H›d›r Günefl’in de izlerini haf›zas›nda sak-
lad›¤› Dersim’de yafland›. Tam 70 y›l evvel, “tek millet” yaratmak
isteyen anlay›fl, küçücük bir bölge olan Dersim’de, insanl›¤› bü-
yük felaketlere sürükledi. 

Macaristan’da oldu¤u gibi Dersim’de kurban edilenleri hiç ol-
mazsa senede bir gün anmak ve mum yakmak, bütün dünyada
hayat› hala tehdit eden ›rkç› karanl›¤a karfl› bir ›fl›k vermektir. Bu,
ayn› zamanda Z›meq’te ve Dersim’de 1938’de giden ve “geri dö-
nemeyenler”e bir borçtur. 

BÜYÜK FELAKETLER‹ 
UNUTTURMAMAK
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Hüseyin Aygün

Tunceli’de anayasa paneline
kat›lan polis, paneli ‘dikkatle
dinledi¤i’, ‘alk›fllad›¤›’ için

görevden al›nd› 
Tunceli Emniyeti’nde görevli polis

memuru Ercan Elmastafl, izinli oldu¤u
günde, Anayasa ile ilgili bir panele din-
leyici olarak kat›ld›¤› için görevden
al›nd›. Görevden al›nma gerekçesinde
“polis oldu¤unu belirtmeden s›radan
bir vatandafl gibi panele kat›lma”, “dik-
katli bir flekilde paneli izleme ve alk›fl-
lama”, “bu panellere sivil toplum ör-
gütleri ile sol e¤ilimli kiflilerin kat›ld›¤›”
gibi ifadelerin yer almas›yla karar, tam
bir skandala dönüfltü. Ercan Elmastafl,

görevden al›nmas›na iliflkin yürütmenin
durdurulmas› talebiyle mahkemeye
baflvurdu.

‹l Emniyet Müdürlü¤ü Personel fiu-
be Müdürlü¤ü’nde polis memuru ola-
rak görev yapan E.E, 11 Kas›m 2007 ta-
rihinde hafta sonu izninde Tunceli Be-
lediyesi Konferans Salonu’nda, Haklar

ve Özgürlükler Cephesi (HÖC) taraf›n-
dan düzenlenen “Halk ‹çin Anayasay›
Tart›fl›yoruz” konulu panele dinleyici
olarak kat›lm›flt› ve bafl›na ne geldiyse
bundan sonra geldi. Ercan Elmastafl’a
Emniyet Genel Müdürlü¤ü Yüksek Di-
siplin Kurulu taraf›ndan “Sendikalar›n
veya üyesi bulunmad›klar› derneklerin
yapacaklar› bilimsel, kültürel ve teknik
tafl›mayan aç›k veya kapal› yer toplan-
t›lar›na görevli olmaks›z›n kat›lmak”
gerekçesiyle “meslekten ç›karma” ceza-
s› verildi. 

‘Alk›fllad›, dik-
katle dinledi’ 

‹çiflleri Bakan›
Beflir Atalay’›n
‘olur’ verdi¤i Em-
niyet Genel Mü-
dürlü¤ü Yüksek
Disiplin Kurulu’
nun gerekçeli ka-
rar›nda, panelin
izinli yap›ld›¤› ifa-
desi yer alsa da
devam›nda, panel
‘yasad›fl› örgütün
düzenledi¤i panel’
olarak gösteriliyor.

Kararda ayr›ca paneli gerçeklefltiren
aç›k biçimde faaliyetlerini sürdüren
HÖC’ün eylem tarzlar› üzerinden analiz
yap›l›yor. HÖC’ün eylem ve etkinlikle-
rinin “genellikle DHKP-C ile paralellik
gösterdi¤i” ve “bu panellere de sivil
toplum örgütleri ile sol e¤ilimli kiflilerin
kat›ld›¤›” ifadelerinin yer ald›¤› kararda

söz konusu etkinliklerde “ülke günde-
minin istismar” edildi¤i, HÖC’ün genel-
likle polisle çat›flt›¤› ifade ediliyor.

‹fade özgürlü¤ü ihlali
Elaz›¤ Emniyet Müdürlü¤ü’ne ata-

nan Elmastafl, Avukat› Bar›fl Y›ld›r›m
arac›l›¤›yla Elaz›¤ ‹dare Mahkemesi
Baflkanl›¤›’na gönderilmek üzere, Tun-
celi Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimli-
¤i’ne, yürütmenin durdurulmas› talebi
ile dava açt›. Dava dilekçesinde müvek-
kilinin ‘meslekten ç›kar›lma’s›n›n huku-
ka ayk›r› oldu¤unu belirten Y›ld›r›m,
söz konusu panelin yasal oldu¤u ve
duyurusunun yap›ld›¤›n› ifade ederek,
panelin bilimsel, kültürel, teknik bir ni-
telik tafl›d›¤›na dikkat çekti. 2000 y›l›n›n
Aral›k ay› içerisinde Türkiye’nin çeflitli
illerinde polisin sloganl› gösteri ve yü-
rüyüfl yapt›¤› hat›rlatan Y›ld›r›m, bas›na
yans›d›¤› kadar›yla, polis memurlar›n›n
‘meslekten ç›karma’ cezas› almad›¤›n›
ifade etti. Verilen cezan›n, ‘düflünce öz-
gürlü¤ü’ ve ‘ifade özgürlü¤ü’nün ihlali
anlam›na geldi¤ini söyledi. 

Yürütmeyi durdurma talebi
“Düflünceyi aç›klama ve yayma

hakk›n›n” resmi makamlar›n müdahale-
si olmaks›z›n kullan›m› hakk›nda Ana-
yasa taraf›ndan güvenceye al›nd›¤›n›
belirten Y›ld›r›m, ayr›ca Türkiye’nin de
taraf oldu¤u uluslararas› sözleflmelere
göre de verilen cezan›n hukuk d›fl› ol-
du¤unun alt›n› çizdi. Y›ld›r›m, dava di-
lekçesinde mahkemenin, ‘yürütmenin
durdurulmas›na’ karar vermesi talebin-
de bulundu.

T
unceli Valili¤i taraf›ndan yap›lan aç›klamada, 5233 say›l› Terör ve Terörle Mücadeleden Do¤an Zararlar›n
Karfl›lanmas› Hakk›nda Kanun kapsam›nda bugüne kadar 790 aileye toplam 14 milyon 922 bin 286 YTL’lik ödeme
yap›ld›¤› belirtildi.

Tunceli Valisi Mustafa Yaman, en son 76 aileye ödenmek üzere 1 milyon 135 bin 817 YTL’lik ödene¤in geldi¤ini ve bu
hafta içinde hak sahiplerine ödenece¤ini belirterek, çal›flmalar›n titizlikle sürdürüldü¤ünü ifade etti.

Yasa kapsam›nda bugüne kadar ilimizde zarar tespit komisyonlar›na toplam 16 bin 722 baflvurunun yap›ld›¤›n›
kaydeden Vali Yaman, “Yap›lan çal›flmalar sonucunda 5014 karar al›nm›flt›r. Söz konusu kararlar›n 2 bin 846’s› olumlu, 2
bin 168’i de olumsuz sonuçlanm›flt›r” dedi.

Yasan›n yürürlü¤e girmesinin ard›ndan titiz bir çal›flma yürüttüklerini belirten Tunceli Valisi Mustafa Yaman, bu amaçla
4 komisyon kurularak çal›flmalara baflland›¤›n›, çal›flmalar sonucunda zarar gören vatandafllara ödemelerin yap›laca¤›n›
söyledi.

Henüz incelenmemifl dosyalar›n büyük bölümünü k›sa sürede tamamlamay› amaçlad›klar›n› ifade eden Vali Yaman,
“Kanun uygulamalar› çerçevesinde terörden zarar gören vatandafllar›n zararlar›n›n karfl›lanmas› ba¤lam›nda çal›flmalar
titizlikle yürütülecektir” diye konufltu.

Tunceli Valisi Mustafa Yaman, ma¤durlara ödenen paralar›n yaralar›n sar›lmas›na bir nebze de olsa katk› sundu¤unu
sözlerine ekledi.

Demokratik Toplum Partisi (DTP) Tunceli Milletvekili fierafettin Halis, Ak-
deniz Üniversitesi’nde meydana gelen olaylara iliflkin TBMM Baflkan-
l›¤’na yaz›l› soru önergesi verdi.

DTP Tunceli Milletvekili fierafettin Halis, Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik tara-
f›ndan yaz›l› yan›tlanmas› istemiyle flu sorular› sordu:

“06.04.2008 günü Akdeniz Üniversitesi Kampüsü’nda meydana gelen ve 3’ü b›-
çakla toplam 18 kiflinin yaraland›¤› olaylarla ilgili;

Üniversite ö¤rencisi olmad›¤› tespit edilen Ömer Ulusoy adl› flah›s silahl› olarak
80 güvenlik görevlisinin bulundu¤u Üniversite Kampüsüne nas›l girmifltir?

Buna benzer güvenlik zaaf› olan toplam kaç üniversite bulunmaktad›r?
Güvenlik nedeniyle üniversite yurdundan ayr›larak arkadafl evlerine s›¤›nan ö¤-

renciler için yurt güvenli¤i sa¤lanacak m›d›r?
‹nsan yaflam›na mal olabilecek bu ve benzeri olaylar›n sorumlulu¤u kime aittir?”

B‹R POL‹S D‹NLEY‹C‹ OLARAK G‹DERSE!

5233 SAYILI YASADA BUGÜNE KADAR 790 A‹LEYE ÖDEME YAPILDI
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Efendim efendim can›m efendim 
Afl›¤lar derdine derman efendim

Felaket ba¤›n› gezdim serseri
Feryad-› zar›n› diyen kalmam›fl
Arad›m sahibin yi¤it elleri
Yetimler evlerde insan kalmam›fl

Kap›lar kapanm›fl bacalar tütmez
Kimseler çölünde kahim bile gelmez
A¤açlar kurumufl bülbüller ötmez
Baykufllarda figan bile kalmam›fl

Gülleri soldurur keder yafllar›
Karalar ba¤lam›fl yafll› bafllar›
Köyleri kuflanm›fl mezar tafllar›
Kan a¤lamayan bir can kalmam›fl

Sonradan hepsini esir alm›fl
Düflman kap›s›nda ba¤l› kul olmufl
O nazl› gelinler flimdi gül olmufl
Cemaat da¤›lm›fl canan kalmam›fl

Hiç anlamaz olmufl atalar ad›
Beflikte b›rakm›fl ana evlad›
K›r›lm›fl yetimin kolu kanad›
Zal›m›n pençesinde aman kalmam›fl

Düflman›n kahr› ba¤r›m› ezer
‹nsan bu kah›rla can›ndan bezer
Gülistan bahçesinde yabanc›lar gezer
Erler meydan›nda insan kalmam›fl

“S›rr-› haq” i aflikâr olmufl bir manada
Acaba gül biter mi bu viranada
Sen harap olas›n matem hanada
Bizden önce meyman kalmam›fl

Fir›k Dede 
Derleyen: Haydar Beltan 

“Bir tufand› geldi geçti. Sen gel gör ki, biz
bir kaç on y›ld›r neler çekiyoruz” diyor konufl-
tu¤um Dersimliler. Gelip geçen tufan› 1938 ha-
rekât› için söylerler. O dönemi az çok yaflayan-
lar, bu dönemle karfl›laflt›r›r ve yaflan›lan son
dönemi daha bir felaket olarak görürler. Hare-
kât sonras› sürgüne yollananlar›n birço¤u yurt-
lar›na yeniden geri döndüler. Hiç kimseden
yard›m almadan, köylerini, mezralar›n› yeniden
flenlendirdiler, k›sa bir dönemde yaralar›n› sar-
may› baflard›lar. Yerlerinden, yurtlar›ndan, kök-
lerinden hiçbir zaman kopmad›lar. Kalanlar da,
kültürlerinden, dillerinden, geleneklerinden.

Ya flimdi! Gidenler geri dönmediler; dilleri-
ni, kültürlerini, geleneklerini öksüz b›rakarak.
Mezarlar›n›, ziyaretlerini kimsesiz b›rakt›lar.
Son zamanlarda yeniden bir sahiplenme duy-
gusu geliflti ama ben buna biraz da turistik, ya
da y›lda bir tatil amaçl› geziler diyorum.

1938 Dersim Harekât›’ndan sonra, egemen-
ler insanlar› bilinçli ve programl› bir flekilde
yerlerinden kopararak sürgün ettiler. Baflta
Seyfi Cengiz olmak üzere, kimi araflt›rmac›lar›n
yapm›fl olduklar› çal›flmalar›ndan baz› özetler
okuyucuya aktarmak istiyorum.

Savafl bitmifl, yak›lan y›k›lan Dersim’de bin-
lerce Dersimli öldürülmüfl, kalanlar›n bir k›sm›
da sürgün edilmifllerdir. Lolan Afliretinden Pü-
lümürlü 7 yafllar›ndaki Hüseyin ve Kudret Y›l-
d›r›m, köylüleriyle birlikte köylerinden al›narak
1938 y›l›nda bat›ya sürgün edilirler. Tanzik’ten
al›narak Muti’ye götürülürler. Orada bir hafta
tutularak, ite-kaka aç›k bir kamyona bindirilip
Sivas’›n Divri¤i ‹lçesi’ne götürülürler. 

Arkalar›na dönüp son kez bakt›lar vatanlar›-
na, bafllar›na nelerin gelece¤inden habersiz.
Burada da bir hafta bekletildikten sonra kara
trene bindirildiler. Hayatlar›nda ilk kez bine-
ceklerdi kara trenin kara vagonlar›na. Kara
tren bilmedikleri istikamete do¤ru ilerliyordu.

Bindirildikleri vagonun içi karanl›kt›. Birbir-
lerini zor seçebiliyorlard›. Vagonlardan birinin
alt›nda bir delik açm›fllard›. ‹htiyac› olan deli¤e
yanafl›p ihtiyac›n› gideriyordu.

Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Kon-
ya-Karaman ilçesine vard›lar. T›pk› bir hayvan
gibi indirildiler kara vagonlardan. ‹lk kez gün
›fl›¤› gördüler. Birbirlerine bakamad›lar bile.
Topluca bir hana götürüldüler. Yabanc›l›k çe-
kiyorlard›. Bilmedikleri yerler, dillerini anlama-
d›klar› kifliler. Sanki yamyamlar görmüfl gibi
bak›yorlard› Dersimlilere yerliler. Üç-dört gün
böyle geçti, sessiz ve de kayg›l›.

Han›n önüne bir at arabas› yanaflt›, bir k›s-
m›n› bindirdiler ve do¤ruca Yesiriye Köyü’ne.
Ayr› ayr› evlere yerlefltirildiler, irtibat› kopart-
mak için. Günlerce y›kanmam›fl, t›rafl olmam›fl,
saçlar› taramam›fllard›. Hastal›k bafl göstermiflti,
s›tmaya yakalanm›fllard› bir kaç›.

Gecenin bir saatinde yeniden al›nd›lar ve
bilinmeyen bir istikamette yola ç›kt›lar. Yeni
bir köye gelmifllerdi. Köy oldukça büyük ve
kalabal›kt›. 250–300 köylü toplanm›flt› etrafla-
r›nda. Sanki baflka gezegenden yarat›klar ya da
yabaniler, vahfliler gelmiflti köylerine. Acayip
acayip yiyecekmiflçesine bak›yorlard› Dersimli-
lere. Ans›z›n tafll› sopal› sald›r›ya geçtiler. Der-
simliler kendilerini savunmak için toparland›lar
ve sanki Dersim da¤lar›ndaym›fl gibi kükredi-
ler, kendi dillerinden konuflmaya, ya X›z›r de-
yip savunmaya geçtiler. 20–30 kafa yar›p arala-
r›ndan kurtulmaya baflard›lar.

Direniflleri k›r›lmam›flt› henüz. K›rmak gere-
kiyordu. K›rmak için de bölmek ve küçük par-
çalara ay›rmak gerekiyordu. Öyle yapt›lar; her
birini bir tarafa att›lar. Adeta tecrit edildiler.
Bir-kaç sene birbirini göremediler, çünkü ya-
sak konulmufltu. Bir dönem sonra yak›n akra-
balar, Muhtardan özel izin alarak tek tek görü-
flebildiler.

1947 aff›ndan sonra durumlar›nda bir dü-
zelme yafland›. Akrabalar bulufltular yeniden.
Gözlerinde bir umut ›fl›¤› do¤mufltu. Yeniden
yurtlar›na dönenler oldu. Sürgün yurtlar›nda iki
Lolanl› ölen baba ve annelerinin mezarlar›n›

açar ve kemiklerini çuvala doldurup, Dersim’e
götürür ve orada gömerler!

1336 Nazimiye do¤umlu Sey Wufle kimlik-
sizdir. Kayd› var ama Nüfusu yoktur. “Bir a¤aç-
tan düflmüflüz” diyor Sey Wufle. “A¤ac›n kökü
bir, dallar› ayr›d›r. Bir olmay›, birlik olmay› be-
ceremedik. Bafl›m›za bu belalar geldi diyor.
Nazimiye’nin Geris köyünde oturuyormufl. Ya-
kaland›¤›nda asker kaça¤›ym›fl Tam 5 y›ld›r
ça¤r›l› oldu¤u halde askere gitmemifl. Üzerinde
hiçbir belgesi yoktur. Eline verdikleri bir bel-
geyle, askere mi, sürgüne mi gidece¤ini bilme-
den, Kurudere, Türüflmek, Yeniköy gibi kara-
kollar baflta olmak üzere, Nazimiye’den Ela-
z›¤’a 18 ayr› karakol arac›l›¤›yla tam 10 günde
ulafl›r. Efli ve çocuklar› Nazimiye Geris’te kal-
m›fllard›r.

Bir müddet Elaz›¤’da tutulur. Bir gün ans›-
z›n tutuldu¤u yerden al›narak bir kamyona
bindirilir. Bir bakar ki efli ve çocuklar› da kam-
yondalar. Dünyas› de¤iflir, as›k ve korku dolu
bak›fllar› de¤iflir ve yeniden do¤mufl gibi olur.
Sar›l›p öpemez ama mutlulu¤u yüzünde oku-
nur. Art›k Sey Wuflen’e ölüm yoktu. Göz göze
geldiler ve yaflanacak daha çok günlerimiz var
dediler bak›fllar›yla. Daha sonra kara bir trene
bindirilip Begama’ya götürüldüler.

Bir Ramazan gününde kendisiyle Ali’yi bir
köye, Ahmet ile fiixali’i de bir baflka köye ver-
diler. Çok yak›n olmalar›na ra¤men, çok uzak-
larda olduklar›n› san›yorlard›. Senelerce haber-
leflemediler. Aftan sonra fiixali ile Dersim’de
kendi köylerinde buluflabildiler. Uzunca bir sü-
re komfluluklar› devam etti. fienlenen köylerin-
de torunlar›yla ço¤ald›lar. Mezarlar› yan yana
kaz›ld› ve flimdi yurtlar›nda bulunman›n huzu-
ruyla yat›yorlar.

Torunlar› yeniden sürgüne yolland›lar, bu
kez geri dönmemek flart›yla. Senede bir mezar-
lar›n› ziyarete gelirler, bir çiçek b›rak›r, yeni-
den giderler. 

SÜRGÜN VE TREN
Haydar Beltan

Ö
zel Umudumuz Özel E¤itim ve Re-
habilitasyon Merkezinin Tunceli
Halk E¤itim Merkezi bünyesinde bafl-

latt›¤› kumafl boyama sanat›yla engelli ö¤rencile-
rin hayata kazand›r›lmas› için önemli bir ad›m
daha att›. Tunceli de bir süredir Engelliler için
Reabilitasyon çal›mas› yürüten Özel Umudumuz
Özel E¤itim ve Rehabilitasyon Merkezi
çal›flmalar›n› baflar›l› bir fleklie sürdürüyor. 

Rehabilitasyon Merkezinde engellilere kumafl
boyama sanat› e¤itimini veren Seycan Söylemez
“yapt›¤›m iflle gurur duyuyorum. Topluma ka-
zand›raca¤›m her kifli ayn› zamanda yeni bir
dünyad›r. Bu dünyaya benim de bir katk›m olur-

sa ne mutlu bana” fleklinde konufltu.
Öte yandan özel umudum rehabilitasyon ve

e¤itim merkezi yöneticilerinden Ayfle Can ise
“bu ve benzeri çal›flmalarla engelli insanlar›m›z›
hayata katma noktas›nda özellikle sanatsal konu-
lar› iflliyoruz. Engelli ö¤renciler bu flekilde ken-
dilerini daha iyi ifade ediyorlar. Yapt›klar› her
çal›flma sonras› kendilerini daha mutlu ve güven-
de hissediyorlar bu durumda bize mutluluk veri-
yor” fleklinde konufltu.

Kursa toplam 12 ö¤renci kat›l›yor.

Tunceli Gençlik ve Spor ‹l Müdürlü-
¤ü'nün düzenledi¤i 'Düzgünbaba Da¤›'na
T›rmanma' etkinli¤ine çok say›da Tuncelili
kat›ld›. 

Tunceli il merkezinde saat 07.00'de top-
lanan vatandafllar, 7 minibüs ve 1 midibüs
ile Naz›miye ilçesi s›n›rlar› içerisinde bulu-
nan 2 bin 97 metre rak›ma sahip Düzgün-
baba Da¤›'na t›rmanmak üzere hareket etti.
Etkinlikte bir ambulans da haz›r bulundu-
ruldu. Da¤›n ete¤inde bulunan ve K›l Köyü
Cemevi'nde yap›lan sabah kahvalt›s›n›n ar-
d›ndan t›rman›fla geçildi. 

Tunceli il merkezinde esnafl›k yapan 65
yafl›ndaki Mehmet Y›ld›z, Amerikal›, ‹ngiliz
ve Avrupal›lar›n terör olaylar›n›n henüz
bafllamad›¤› y›llarda bu da¤lara gelip otlar
toplad›¤›n› hat›rlatarak, "Ben kanserdim.
Y›llarca bu tür bu da¤larda gezdim ot top-
lad›m, yedim. fiimdi gördü¤ünüz gibi sapa
sa¤lam›m. Bu da¤lardaki otlar›n hepsi ilaç-
t›r.” dedi. 

45 yafl›ndaki Fikriye Y›ld›r›m ise, da¤a
ikinci t›rman›fl› oldu¤unu ifade ederek, "Bi-
raz zorlanmama ra¤men zirveye ç›kt›m. Zir-
veye ç›kmak her fleye de¤iyor. Etkinli¤i dü-
zenleyenlere teflekkür ederim" fleklinde ko-
nufltu. 

Zirveye t›rmanan ve Tunceli'de ö¤ret-

men olan Umut Mercan ise, "22 y›ld›r bura-
day›m ilk defa buralar› görme f›rsat› bul-
dum. Çok güzel bir etkinlik. Tuncelililere
bu tür f›rsatlar verilirse önümüzdeki y›llar-
da daha çok kat›l›m olaca¤›na inan›yorum"
diye konufltu. 

Etkinli¤e kat›lanlar tüm Alevilerce kutsal
say›lan Düzgünbaba Da¤›'n›n doru¤unda
bulunan kutsal ma¤aralar› ziyaret etti. Kat›-
l›mc›lar, içinden geçildi¤inde dileklerinin
kabul edildi¤ine inan›lan oyuklardan geçti-
ler. Gençlik ve Spor ‹l Müdürü Haydar Do-
¤an, Müdürlük olarak 3. t›rman›fl etkinlikle-
rini gerçeklefltirdiklerini belirterek, "Bu tür
etkinliklerle Tuncelilerin dikkatlerini bu efl-
siz do¤aya ve endemik bitkilere dikkat çek-
mek istiyoruz. Tuncelililer spor yapma al›fl-
kanl›¤› kazan›rken ayn› zamanda onlarda
do¤as›na sahip ç›kma bilincini gelifltirmeyi
hedefliyoruz" ifadelerini kulland›.

“UMUDUMUZ”UN RENKLER‹
Düzgün Baba Da¤›na 
T›rmanma Etkili¤i...
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emen her temel konuda kendi bildi¤ini
dikte eden, halk›n ne dedi¤ine ald›rmayan,
bilimin nas›l geliflti¤ini pek önemsemeyen
devlet ve onun kurumlar› Dersim insan›yla

da, adeta bir inatlaflmayla Munzurun üzerine barajlar
kurmada ki ›srar›n›n karfl›s›nda ortaya ç›kan bir mücade-
lenin ürünü ve demokrasi davas›yla da birleflen Festivali-
miz do¤du ve bu güne kadar geldi.  

Temelleri at›ld›¤› günden bu zamana kadar yüzlerce
ayd›n ve sanatç›yla bulufltu.Bu ayd›n ve sanatç›lara tan›-
mad›klar› bu ola¤anüstü co¤rafyay› tan›tm›fl bir festival
olarak di¤er bütün festivallerden platformunu ay›rd›. Ay-
r›m onu ülkede hatta dünyada özel bir yere koydu.

Bizler bafl›ndan beri festivalimizin her y›l bir ad›m
daha ileri giderek kendini aflmas›n› hedef olarak koy-
duk. Ancak sahiplenici ve samimi duygularla kabul et-
mek gerekiyor ki festival dura¤anlaflt› ve art›k uzaktan
izleyenler yine mi ayn› fleyler deme noktas›na geldiler.
Bu gerçe¤i kabul etmek gerekir. Çünkü e¤er yenilene-
mez bir platform ortaya ç›karsa zamanla kendini tükete-
cek ve tüketim toplumu canavar›n›n yemi olmaktan kur-
tulamayacakt›r.

Munzur festivalimizin de¤iflimi kaç›n›lmazd›r. Bu fes-
tivalimizin devam› için zorunluluktur. Öyleyse, hangi
noktalardan hareketle de¤iflim sa¤lanmal›. Öncelikle fes-
tivalimize kat›lan ayd›n, yazar ve sanatç›lar›n gözlemleri,
önerileri dikkatlice al›nmal› ve yine asl›nda festivalin bü-
yük örgütleyicisi halk›m›z›n düflünce ve kayg›lar› bir ara-
ya toplanmal›d›r (E¤er istenirse bu zor de¤ildir) Son ola-
rak da kültür sanat alan›ndaki geliflmelerin ve onlar›n
evrensel ba¤lar› iyi takip edilerek, deyim yerindeyse Fes-
tifalimiz Munzur un kap›lar›n› dünyan›n bütün ilerici ay-
d›n birikimine açmal›d›r.

Bundan önceki festivallerimizin bir ço¤u adeta festi-
vali kazanma mücadelesi olarak da gerçekleflmifltir ve ar-
t›k herkes kabul etmektedir ki bu mücadele kazan›lm›fl-
t›r. fiimdi yap›lmas› gereken bir ad›m daha ileri atmakt›r.
fiöyle bir düflünelim 7. festivalden bize ne kald›? (Dinle-
di¤imiz izledi¤imiz o güzel müziklerden veya söylefliler-
den baflka) Evet müzi¤in en güzeli de olmal› fliir de söy-
leyifli de panel de ama bunun yan› s›ra baflta gençlerimi-
zin de kendini birebir katt›¤› etkinlik alanlar› atölyeler
olmal›. Kolektif bir emekle bu kente bir sanat yap›t› ya
da somut bir ihtiyac› karfl›lanmal› ayd›nlar›m›z› halk›n
içine kar›flt›racak mekânlar ço¤alt›labilinir; tiyatro ve si-
nema ürünleri mahalle aralar›na tafl›nmal›d›r. Tabi bunlar
ço¤alt›labilinir ama esas amac›m›z Dersim halk›na, genç-
li¤ine bilimsel ve estetik de¤eri yüksek kal›c› ifller b›rak
omal›d›r.

De¤inmeden geçilmeyecek bir di¤er yanda fludur; y›l-
lard›r hep ayn› tarz müzikler dinliyoruz. Bir daire içinde
dönüyormufluz hissi yarat›yor insanda. ‘Ne yapal›m olan
bu demek’ Bu insanl›¤›n yaratt›¤› evrensel ve kolektif
eme¤i görmemektir. Bu ifadeden bugüne kadar söyle-
nen müzikleri reddediyoruz anlam› ç›kmas›n. Bu müzik-
ler de olacakt›r elbette; ama makul bir noktaya çekilme-
lidir. Bir düflünün Dersim halk› bale ve cazla tan›flm›fl
m›d›r bu festivallerde? Bizce bunun cevab› “hay›r”d›r oy-
sa bir toplumun estetik de¤erlerinin geliflmesinde bu
faktörler hayatidir. Gösteriflçili¤i kaba dolduruflçuluklar›
aflmak iflte bugün için ifl budur.

Biz bu noktada ›srar›m›zdan vazgeçmeyece¤iz, zaten
müdahalelerimiz olmuflsa da dostça ve hep bu cepheden
olmufltur. Bir kez daha söylersek Dersim, Munzur ve
Festivalimiz kap›lar›n› açs›n art›k…

MUNZUR KAPILARINI
AÇSIN...

H

Hüseyin Tunç19-04-2008 Cumartesi günü Belediye Dü¤ün Salonunda
kongre gerceklefltirildi. Yaklafl›k 150 kiflinin kat›ld›¤›
kongreye kurumlarda destek verdi.

Divan Baflkanl›¤›n› yapan TUDEF Genel Baflkan› Özkan
TACER ilk olarak Ovac›kta Kültür Derne¤i’nin kurulmas› ve fa-
aliyet yürütmesinin bugün için daha büyük bir önem kazand›¤›-
n› belirtti. Tacar genelde Dersim özelde ise Ovac›k'›n üzerinde
oynanan oyunlara karfl› bugün birlikteliklere ihtiyaç duyuldu¤u-
nu ve Ovac›k’tan da oynanan oyunlara karfl› ses yükselmenin
önemine de¤inen Tacar herkesi Kültür Derne¤inin yapaça¤› ca-
l›flmalara destek sunmaya ve içerisinde yer almaya ça¤›rd›. Ta-
car’den sonra söz alan ‹stanbul Ovac›kl›lar Kültür Derne¤i Bafl-
kan› Ali R›za B‹L‹R, Ovac›k’taki sorunlara ve cözüm noktalar›na
de¤inen Bilir tüm Ovac›kl›lar› birlikteli¤e ça¤›rd›. Kongrede söz
alan DTP Ovac›k ‹lçe Baflkan› Hasan Ayata, Türkiye’deki genel
sorunlara ve AKP’nin son oyunlar›na de¤indi. Ayata’dan sonra
Dersim Kültür Derne¤i ad›na söz alan Murat KUR özellikle son
zamanlarda geliflen Alevileri Sunnilefltirme politikalar›na ve 5233
say›l› yasaya iliflkin KUR Ovac›k Kültür Derne¤i ve TUDEF’in or-
taklafla düzenledi¤i imza kampanyas› hakk›nda bilgi verdi. Der-
nek Faaliyet raporu ve gelir gider bilancosunun okunmas›n›n ar-
d›ndan yönetim organlar›n›n secilmesine gecildi. Yeni Yönetime

Deniz BALKI, H›d›r Do¤an ERDO⁄AN, ‹lyas AYDIN, Hatun
DERMAN, Bask› GÜNGÖREN secildi. Oylaman›n ard›ndan ‹stan-
bul Ovac›kl›lar Kültür Derne¤i Müzik Grubu Zemperi dinleti ver-
di. Müzik dinletisinin ard›ndan kongre olays›z bir flekilde son-
land›r›ld›.

MUNZUR BABA CEM EV‹ 
KÜLTÜR VE DAYANIfiMA 

DERNE⁄‹ KURULDU 

Ovac›k Kandolar mahallesinde dört
dönümlük arazi üstende yap›lmas›
planlanan Cemevi için Munzur Baba
Cem Evi Kültür ve Dayan›flma Derne¤i
çal›flmalar›na bafllad›. 08.04.2008 tari-
hinde tüzel kiflili¤ini kazanarak çal›fl-
malar›na bafllayan Munzur Baba Cem
Evi Kültür ve Dayan›flma Derne¤i yöne-
tim kurulu flu isimlerden olufluyor.

Hasan SOYLU, ‹brahim YALVAÇ,
Mustafa ULAfi, Mehmet ERDO⁄AN, Ali
ER‹L, Gazi GÜNDO⁄AN, Hayati EL-
YAK, Y›ld›r›m KARATAfi, Bar›fl ‹MRE. 

Munzur Baba Cem Evi Kültür ve
Dayan›flma Derne¤i May›s ay› içerisin-
de Cem evi inflaat›na bafllayacaklar›n›
aç›klad›lar.

Çal›flmalar›n› Dersim Kültür Derne¤i’nde sürdüren
Tiyatro Umut “Güller Silahs›z Güler” adl› oyunuyla
bir turne düzenledi. Metin yazarl›¤›n› Dersim Kültür

Derne¤i üyesi Ali Gülmez’in yapt›¤› oyun Hozat, Ovac›k,
Pertek, Mazgirt, Tunceli ve Erzincan’da olmak üzere toplam alt›
kez sahne ald›. ‹zleyicilerin büyük be¤enisini toplayan tiyatro
umut oyuncular› performanslar›yla dikkat çektiler. Oyuna
kat›l›m›n üst seviyede oldu¤u gözlenirken, daha sonra yap›lan
görüflmelerde sokak tiyatrosu yapmak için de çal›flmalara
bafllad›klar›n› ifade eden Tiyatro Umut oyuncular›: “‹çinde
tiyatro sevgisi olan ve bu enerjisini aç›¤a ç›karmak isteyen
herkesi Dersim Kültür Derne¤i’ne baflvurmalar› halinde
çal›flmalar›m›za dahil etmek istiyoruz” ça¤r›s›nda bulundular.

OVACIK KÜLTÜR DERNE⁄‹ OLA⁄AN
GENEL KURULUNU GERÇEKLEfiT‹RD‹

DERS‹M KÜLTÜR 
DERNE⁄‹NDEN T‹YATRO TURNES‹

Gulik Dersim mutfa¤›ndaki yerini ald›

Dersimin ulusal yemeklerinden biri olan gulik da¤lardan sof-
ralara indi. Lezzetli damak tad›yla dikkat çeken gulik Dersimli-
ler taraf›ndan yo¤un bir ilgiyle karfl›land›. Hofl ve do¤al rengiyle
dikkatleri çeken gulik kentin sokaklar›nda güzel bir görüntü
oluflturuyor. Sokaklada sat›fla sunulan guli¤in yan› s›ra Dersimli-
lerin özel bir be¤eni ile talep ettikleri bir baflka yiyecek olan ›fl-
k›n da tezgahlardaki yerini ald›. 

Dersimlilerin vazgeçemedi¤i bir tat olan gulik ve ›flk›n›n yan›
s›ra tezgâhlarda ki yerini alan bir baflka lezzet ise gul›ng. Gulik-
ten k›sa bir süre sonra yeryüzüne ç›kan gul›ng ac› olmas›na kar-
fl›n özel bir be¤eni kitlesine de sahip.

Tunceli’de EMEK Partisi geçti¤imiz
günlerde ‹l Teflkilat›’n›n d›fl duvarlar›na
1972’de idam edilen Deniz Gezmifl, Hü-
seyin ‹nan ve Yusuf Aslan’›n posterleri-
ni ast›. Önceki geceyar›s› binaya gelen
polis, posterlerin indirilmesini istedi. 

Emek Partisi ‹l Baflkan› Hüseyin
Tunç, posterleri as›l› kiflilerin suçlu ol-
mad›¤›n› bu nedenle mahkeme karar›
olmadan indirmeyeceklerini söyledi.
Savc›l›ktan karar alan polis, büronun
kap›s›n› tornavida ve çekiçle aç›p pos-
teri indirdi. Polisin posteri indirmesi
dün Deniz Gezmifl ve arkadafllar›n›n
posterlerini tafl›yan 500 kifli taraf›ndan
protesto edildi. Emek Partisi avukat›
Bar›fl Y›ld›r›m, posterlerin ’suçu ve suç-

luyu övme’ gerekçesiyle savc›l›k kara-
r›yla as›ld›¤› yerden indirildi¤ini ileri sü-
rerek, "Yasalara göre ölmüfl kiflilerin ad-
li sicil kayd› siliniyor. Bu nedenle Deniz
Gezmifl ve arkadafllar›n›n yasalara göre
suçlu kabul edilmeleri mümkün de¤il."
dedi.

DEVLET‹N POSTER
HASSAS‹YET‹(!)
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“Askerler köye geldiklerinde..” diyordu, ’93-
94 y›llar›nda Dersim’deki köy yakma-boflaltma-
lar döneminde Çat Köyü Muhtar›; “...güz mevsi-
miydi. Ben de cevizlerimi dökmüfl, kurumalar›
için evin dam›nda günefle sermifltim. Evleri ate-
fle verdiler, damdan afla¤› inip bir-iki yatak kur-
tar›r›m umuduyla ateflin içine dald›m. D›flar›ya
ç›kt›m… panik içindeydim… öyle ki yataklar›
s›rt›mdan indirmeden tekrar evin içine götü-
rüp… ayn› flekilde tekrar d›flar› ç›km›fl›m. O an
art›k alevler evi sarm›flt›. 

‹kinci kez evin içine girip geri döndü¤ümde,
alevler içinde kald›¤›m› düflünen yafll› köpe¤i-
min pencereden içeriye atlay›fl›n› gördüm... öyle
kalakald›m… bir an köpe¤imin arkas›ndan ate-
fle atlay›p, onun vefas›na kay›ts›z kalmak iste-
medim... bir yanda insanlar› atefle veren insan-
lar, di¤er yanda da küle dönen bir bedeni kur-
tarmaya çal›flan bir köpek. ‹nan›n o saatten son-
ra sanki yaln›zca bu olay› anlatabimek için ya-
flad›m. 

Ben de yansayd›m, yaflananlar› kim anlata-
cakt›…” 

Yazlar› köyde, k›fl›n Ankara’da çocuklar›n›n
yan›nda kalan Muhtar, bu olaydan sonra köyü
yak›ld›¤› için Ovac›k’ta kurulan prefabrik konut-
larda kalmaya bafll›yor ve bir daha da oray› terk
etmiyor: “Bir köpe¤in yuvas›na gösterdi¤i sada-
kati, insan olarak ben de topra¤›ma göstermek
zorunday›m, derdi. Bu süreçte yap›lan her eyle-
me kat›ld›. Ad› Emirali Karakaya idi. O benim
babamd›. 2003 y›l›nda hakka yürüdü” diyor, dö-
nemin Ankara Tuncelililer Derne¤i Baflkan› da

olan ‹brahim Karakaya, ve devam ediyor; “bu
sürecin bize verdi¤i en önemli ders; topra¤›na,
tarihine, kültürüne ve inanç de¤erlerine sahip
ç›kman›n, varolmakla eflde¤er oldu¤udur.” 

“Ömrümün yar›s›n› orada b›rakt›m…” 

“O y›l sonbahar boyunca askerler boflalt›lan
tüm köyleri gezerek yanmam›fl bütün evleri
yakt›lar” diyordu, o dönemde ve o da¤larda ge-
rilla olarak bulunan Zeynelê Çamali; “...köyler-
de kalan ne kadar at, kat›r ve eflek gibi hayvan
varsa onlar› kurfluna dizdiler. O y›l köy yakma,
boflaltma ve hayvan öldürme operasyonlar› kar
ya¤ana kadar devam etti.”

....
A waxt ¤eribiyê de: 
“Vane, ma kê dewê ra veciaym” vat bi Ana

Dina; “...yi dewanê ma de ç›qa kut›k u p›s›ngi
ma estê, tedê amee peser, fliye dormê q›slê gu-
retê... ” 

“Kaçt›k, kaçt›k, kaçt›k…” 
“Bir gün, kartallar›n uçufltu¤u bir bölgede

kaybedilen köylülerin cesetlerinin olabilece¤i
duyumunu ald›k” diyordu dönemin Tunceli
CHP ‹l Baflkan›, resmi kay›tlara göre 423 faili
meçhulün(!) oldu¤u 1994’te: “Bir çoban›n k›la-
vuzlu¤unda gitti¤imiz söz konusu bölgede bir
ceset bulduk. Ceset; kufllar ve kurtlar taraf›ndan

parçalanm›flt›. Ceset, kaybedilen 12 köylüden
birine aitti. Geride kalan 11 kiflinin ak›beti hâlâ
esrar›n› korumaktayd›. Bu olaylardan sonra di-
¤er köylüler pani¤e kap›l›p davarlar›n› yok pa-
has›na sat›p Elaz›¤ ve di¤er flehirlere kaçt›.” 

....
Ayaklar alt›na al›nan gururumuzdur, flerefi-

mizdir, haysiyetimizdir. Biz dilenci de¤iliz; ne
yalvarmaya ne de yard›m talep etmeye geldik.
Biz, Dersimlilere yarafl›r bir flekilde hesap sor-
maya geldik. Bizi rahat b›raks›nlar!.. 

B›rakm›yorlar m›... Dersimli 300 kad›n bana
imza verdi… Mücadelemizde çaresiz kal›rsak;
nas›l ki kad›nlar›m›z 38’de zalimin eline düflme-
mek için kendilerini bebekleriyle uçurumlardan
att›, akar sulara atlay›p intihar› seçti, biz de ge-
cenin birinde çocuklar›m›z› kundakta, kocalar›-
m›z› yatakta b›rak›p Pertek suyuna atlar›z… ya
da bir ormana gider etraf›m›za gaz döker, yaka-
r›z… 

Ya da silah al›r da¤a ç›kar›z.Bu bir propa-
ganda de¤ildir. 

O ac›ya dayan›l›r, ama çekti¤imiz ac›lar da-
yan›lacak gibi de¤ildir. 

‹nflallah flansl› ç›karlar da, üçüncü fl›kka bizi
mecbur b›rakmazlar…” 

....
“fiiddetin yol açt›¤› ruhsal problemler...” 
“Zorunlu olarak göç eden insanlar uzun bir

dönem çok yo¤un bir fliddet ortam›nda yaflam›fl
kimselerdir. Ço¤unlukla göç ettikleri yerlerde

de ciddi sosyal, ekonomik, kültürel sorunlarla
karfl›laflmakta, ayr›ca fliddet ve bask›dan da tam
olarak kurtulamamaktad›rlar” diyordu, Psikiyat-
rist Do¤an fiahin, 1995 y›l›nda, olaylar›n ard›s›-
ra, Gazi Mahallesi izlenimlerinde: 

“fiiddetin yol açt›¤› ruhsal problemler ço¤un-
lukla göçün yaratt›¤› sorunlarla üstüste binmek-
te ve tablolar› a¤›rlaflt›rmaktad›r. Zorunlu gö-
çün, ma¤durlar›n yaflamaya al›fl›k olduklar› yer-
den kopmalar›, yerlefltikleri yerde iflsizlik, bar›n-
ma, ekonomik zorluklar, kültürel ve uyum zor-
luklar› gibi problemlerle karfl›laflmalar› yan›nda,
göçten evvel, göç s›ras›nda ve göçten sonra çok
ciddi travmalara maruz kalm›fllard›r...” 

....
“Hama...” 
“Sürgüne ç›kt›¤›m›z günü hiç mi hiç unutmu-

yorum” diye söze bafll›yordu Usenê Mirzî; “mez-
ram›zdaki bütün canl›lar bizimle yola düflmüfller-
di sanki. Marquez’in romanlar›nda görmeye al›fl-
t›¤›m›z o gerçeküstü mü, o büyülü gerçeklik mi,
nas›l tan›mlan›rsa art›k, o foto¤raf kareleri bir bir
kaz›n›yordu alt› yafl çocuklu¤umun haf›zas›na.
En çok da gözyafl›n› unutmuyorum; 

Herkes, ama herkes a¤l›yordu çünkü, ve... 
Sonras› daha da anlat›lamaz bir y›k›m. 
Ömrümün sonras›na a¤›r birer travma olarak

kalacak o sürgün günlerinde benim pay›ma dü-
flenler bir yana ama, babam›n yaflad›klar›n› uzun
uzun anlatmay› çok isterdim. O bunlar› hiç anla-
tamad› çünkü, anlatamaz art›k. Ona sormak iste-
di¤im ne çok fley kalm›fl me¤er o günlerden ba-
na, sormak isterdim, soramam art›k. Mesela; ben
henüz 8-9 yafllar›ndayken, gecenin bir vaktinde
o çocukluk uykumdan beni niye uyand›r›rd›n a
benim güzel babam, demek isterdim; uyand›r-
d›ktan sonra ‘hadi 66 oynayaca¤›z’ demek de ne
demekti sahiden? Sen kahvehaneye gidip de ora-

da ka¤›t oynamak nedir bilmezken, benimle pay-
laflmak istedi¤in neydi gerçekten? 

Hasret mi? 
Senden bana arma¤an en güzel s›rlardan biri

de bu ‘hasret’ olmal› piye me, demek isterdim;
insan›n kendisine dahi hasret düflürüldü¤ü flu
zulüm dünyas›nda hasret, bu zulme karfl› koy-
man›n da bir ifadesi ve imkan› sanki. Sanki se-
nin o anlat›lamaz hasretin ile tan›m›fl›m ben
Dersim’i. 

Seni yitirdi¤imiz ikinci sürgünün sonras›nda-
ki hasret ise...” 

“Sürgünlerin Yüzy›l›...” 
“fiimdi, bir yerde do¤up, bir yerde büyüyüp,

ad› gurbet olan bir yerde ölüyoruz” diye yaz›yor
Fad›l Öztürk; “yurdumuzda gömülmek ya gözü-
müzde, ya da vasiyetimizde kal›yor sadece.
Do¤du¤umuz yerde yafllanmay› bizden ald›lar.
Bizim de sular›m›z gibi hayata akmak, da¤lar›-
m›z gibi omuzlar› dik durmak, mevsimleri karfl›-
lay›p u¤urlamak gibi hakk›m›z var...” 

“Yeryüzünü, hatta bütün bir kâinat› zapturapt
alt›na almak isteyen empeyalizmin marifetiyle”
diye sözü devral›yor Xeca Qeremani; “Birleflmifl
Milletler’in raporlar›na göre son 30 y›lda dünya-
daki göç-sürgün ikiye katlan›p 200 milyonu bul-
mufl. Yani flu anda 200 milyonu aflk›n insan... 

Göç yoktu asl›nda ‘sürgünler yüzy›l›’ olarak
da tan›mlanan 20.yy’da, flimdi de yok; savafl, ifl-
gâl, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal vb. ne-
denlerle, göç ettirilme var, ki nihayetinde sür-
gündür bu. Bu ormanlar› yakarak, evlerimizi

bafl›m›za y›karak, insan› topra¤›ndan, ziyaretle-
rinden, mezarlar›ndan, ›rmaklar›ndan uzak dü-
flürerek ne yapt›¤›n› sand› ki faflizm? 

Yapt›klar› onlar›n yan›na flimdilik kâr kalm›fl
olsun ama onlar bir fleyi hâlâ bilemediler: Der-
simlilerin, Dersim’i nas›l duyduklar›n› ve yafla-
d›klar›n› bilemediler, anlayamad›lar. 

Bu insanlar› sürgüne ç›karmakla sorunu hal-
letmifl mi oldular? Dersimli, sürüldü¤ü cennete
de cehenneme de beraberinde götürür Der-
sim’ini. Yeryüzünde kaç kent vard›r ki böyle;
da¤›na, a¤ac›na, ›rma¤›na, yaz›-yaban›na, kur-
duna-kufluna, bu kadar klam, stran, deyifl yak›-
lan! Ateflte s›nanm›fl bir halk› yine atefllerde s›-
namak istediler ama sonuçlar› kendileri de gö-
rüyorlar iflte: Dersimliler sürüldükleri yerlerde,
diasporada mesela o kadar etkin oldular ki; dil,
inanç, kültür, edebiyat, sanat, dayan›flma, he-
men hemen her alanda önemli bir birikim ya-
ratt›lar. Yapt›klar› her fley Dersim içindi ve yap-
maya da devam ediyorlar iflte. Ekonomik örgüt-
lenme anlam›nda Munzur Afi ve di¤er kimi yat›-
r›mlar; sosyal dayan›flma anlam›nda kurulmufl
vak›flar, cemaatler, Türkiye’de Tunceli Dernek-
leri Federasyonu, Almanya’da Dersim Dernekle-
ri Federasyonu, di¤er özerk örgütlenmeler, der-
giler, kitaplar, albümler, oyunlar, belgeseller,
dünyaya örnek verilebilecek Umudun Türküsü
vb. projelerin baflar›s›.... daha ne çok kazan›m!
Evet, orman yakmalar, bask›lar, özellikle de
Dersim’i haritan silmek amaçl› barajlar, siyanur-
la alt›n aramalar vb. sorunlar flimdilerde çok
can yaka›c›, ama..” 

“De¤il...” 
“De¤il” diye itiraz ediyor Serkan;”bunlar bi-

rer kazan›m olmakla birlikte, genellikle d›flar›-
dan bak›ld›¤› için görülmeyen pek çok sorunu
artarak devam ediyor Dersim’in. Yani sorun sa-
dece barajlar, siyanürle alt›n aramalar de¤il. En

önemli tahribat kültürel kirlenmede yaflan›yor
mesela. Yine, tarihi eser kaçakç›l›¤›ndan söz
ediliyor mu hiç? Hem de henüz hiçbir arkeolo-
jik araflt›rma ve kaz›n›n yap›lmad›¤› ve zaten s›-
n›rl› say›daki tarihi eserin oldu¤u Dersim’de. Er-
menilerden kald›¤› söylenen kilise türü yap›lar
nerede mesela... avlanma ya da... iktidar›n yerel
temsicleri eliyle örgütlenmek istenen fuhufl...
uyuflturucu... anadilimizin a¤z›m›zdan yitip git-
mesi... çat›flma gerekçesiyle orman yakmalar›n
bugün de sürüyor olmas›... ifl ve istihdam yeter-
sizlikleri.. sivil toplum kurumlar›m›z›n önemli
ölçüde politik çevrelerin penceresinden Der-
sim’e bak›yor olmas›... do¤ayla uyum içinde ya-
flaman›n yurdu olan Dersim’de önce do¤aya
hükmetme h›rs›, ard›s›ra tahrip ve kimbilir daha
ne çok zarar-ziyan... yani sorunlar 2006’da dahi,
orman yakmalarda oldu¤u gibi, pek çok alanda
artarak sürüyor asl›nda ve bir de, arabesk Der-
simci yaklafl›mlarla fetifllefltirilen Dersimcili¤e
karfl› Dersim dostlar›n›n giderek tedirginleflme-
si... mesela bu da görülmek istenmiyor. 

Yoksa, daha eflitlikçi bir ülkede ve dünyada
illa ki Dersim h›rs›m›z olamaz herhalde, de¤il
mi?” 

“Ama unutam›yorsun ki nereli oldu¤unu! Bu
kent ard›ndan gelecek misali” dedi¤inde Nesimi
Aday; 

“Kopar›ld›¤›m do¤a koflullar›nda ve yine o
do¤all›kla yaflayabilseydim e¤er” diyorum ben
de; “...yani baflka bir dil ö¤renmeye mecbur tu-
tulmasam, kekeme b›rak›lmasam, dilim, kültü-
rüm, inanc›m, de¤er ve yaflam esteti¤im baflka
yerlerde afla¤›lanan, yasaklanan, k›nanan bir hal
almasa ve ben bu kadar yaln›z b›rak›lmam›fl ol-
sam sürüldü¤üm yerlerde, yurdum dedi¤im ye-
re bu kadar derin bir hasret duymazd›m belki.
Bu hasreti katlan›lmaz k›lan as›l faktörlerden bi-
ri, sürüldü¤ümüz, yaflamak zorunda b›rak›ld›¤›-

m›z yerlerde yaflad›klar›m›z, tan›k olduklar›m›z,
oradaki ma¤duriyetlerdir.. ki e¤er, flu yeryüzü
bizim de yurdumuz olsayd› e¤er, nereli oldu¤u-
muzu hat›rlamak gibi bir gereksinim de duy-
mazd›k belki...” 

“Ezcümle...” 
Tarihi itibar›yla diller, inançlar, kültürler, do-

¤a ve do¤al yaflam flenli¤i olarak da tan›mlanan
Dersim’in trajedisinin önemli bir kesitine, ‘bel-
gelerle’ önemli kan›tlar ve tan›kl›klar sunuyor
Cemal Tafl, Külden Evler ile. “Aslanlar›n tarihini
avc›lar yazd›kça, avc›lar hep hakl› kalacakt›r”
diyen Afrika atasözünün hakl›l›¤›n› yeniden ha-
t›rlat›rca ve, olup bitenlerin bir de bizim akl›m›-
m›z ve kalbimizle okunmas›, anlafl›l›r k›l›nmas›
ve karfl› karfl›ya kald›¤›m›z y›k›c› tehditlere yine
birlikte karfl› koyman›n olanaklar›n›n birlikte
aç›¤a ç›kar›lmas›, paylafl›lmas› ça¤r›s›, duyarl›l›¤›
ve dile¤i ile... 

Bu duyarl›k, emek ve içtenli¤e minnetle te-
flekküer ederken, anl›yoruz ki yine: 

“Yaflamak ve düflünmek için gereken o en
hayati dersi, tarihin infaz›na maruz kalm›fllardan
al›r›z” demiflti Homi Bhabha, yani; “ma¤dur edi-
lenlerden, sürgünlerden...” 

Yani Külden Evler’den...

Not: Yaz›n›n tamam›n›;
www.mehmetcetin.info
adresinden okuyabilirsiniz

“BEN DE YANSAYDIM, YAfiANANLARI 
K‹M ANLATACAKTI...”

Mehmet Çetin

“Hama...” 
“Sürgüne ç›kt›¤›m›z günü hiç mi hiç unutmuyorum” diye söze bafll›yordu Use-

nê Mirzî; “mezram›zdaki bütün canl›lar bizimle yola düflmüfllerdi sanki. Marqu-
ez’in romanlar›nda görmeye al›flt›¤›m›z o gerçeküstü mü, o büyülü gerçeklik mi,
nas›l tan›mlan›rsa art›k, o foto¤raf kareleri bir bir kaz›n›yordu alt› yafl çocuklu¤u-
mun haf›zas›na. En çok da gözyafl›n› unutmuyorum; 
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38 Dersim’in de yakalanan ve bir kafile ile
birlikte sürgün edilen Keko ve Alme çiftinin yok-
sul ve özlem dolu sürgün yaflamlar›n› onlar›n
a¤z›ndan dinledik. Keko ve Alme çiftinin sürgü-
ne tan›kl›klar›n› ve onlar›n yaflamlar›n›n bir
kesitini ele ald›k. Keko ve Alme çiftinin sürgünü
Dersimin zorlu geçmiflidir. Ö¤reticidir.

T.S. Sen kaç yafl›ndas›n? 38’den haf›zada
kalan fleyler nelerdir?

Keko: 1926 do¤umluyum. Ovac›k'ta do¤mu-
flum. Tabiî ki 38'i çok iyi hat›rl›yorum. Biz sak-
lan›yorduk, ben kendim yürüyordum askerden
saklanmak için. ‹yi hat›rl›yorum.

TS. Peki nerelere sakland›n›z, askerler
çok var m›yd› sizin köylerde? 

Keko: Evet hem de çok vard› Ovac›k asker
kayn›yordu. Bizler askerden kaçmak için ma¤a-
ralara s›¤›nd›k ma¤aralarda 6 ay kald›k, saklana-
bilenler kurtuldu, kaçamayanlar öldürüldü.
Ölenler süngüyle öldürüldü ya da atefle at›ld›lar.
Benim k›z kardeflimi götürdüler Hozat taraf›nda
öldürdüler. 

T.S. Ana senin ad›n nedir, kaç yafl›nda-
s›n? Nerde do¤dun?

Alme: Namem›n Alme. Ez ki e Avac›¤an.
Keko mordeme m›no. Ez Ceniya Kekiyan. 

Ma bende 1928 do¤umluyum. Benimde ba-
bam› öldürdüler, ben akrabalar›m›n yan›nda
kald›m. Onlar beni kaç›r›p kurtard›lar. 

T.S.  Ailenizden baflka ölen oldu mu ?
Keko: Oldu, benim amcam›, efli ve çocukla-

r›n› toplay›p Sar›salt›k'l›lar›n köyü Karaca'n›n al-
t›nda öldürdüler. Onlar kaçmam›fllard›, sa¤a so-
la. Tanzi köyüne saklanm›fllard› oradan al›p gö-
türdüler.

Alme: Guneke Sar›salt›k›çan. Ma Sar›salt›k pi-
lo. Sar›salt›k'l›lar› da Karaca da toplay›p öldür-
müfllerdi. O derede öldürdüler. Günahs›z yere
hepsi öldü. Bir tanesinde bir tabanca bile yoktu.

T.S. Peki bu kaç y›l›nda oldu?
Keko ve  Alme: 38 de oldu. 37 bitmiflti.
Alme: Ben Seyit R›za’n›n ailesini gördüm, ta-

n›d›m. Onlar kufl uçmaz kervan geçmez bir yer-
de orman›n içinde yas›yorlard›. Bizim Laçinler
onlar› çok besliyorlard›, onlara gizli gizli yemek
götürüyorlard›. En sonunda onlar› katlettiler or-
manda, art›k ihbar m› oldu ne oldu bilmiyorum.
Ama çok büyük bir aileydi içinde erkeklerde
vard›, k›zlarda vard›, çocuklarda vard›, hepsini
öldürdüler orada. O zaman Ali fier’de bizim ora-

dayd› efliyle birlikte gelmifllerdi. Bizim Ovac›k’ta
Karatafl taraf›nda saklan›yorlard›. Oray› pek
kimse bilmiyordu. O yüzden bizim orada sakla-
n›yorlard›. Ali fier’in üzerinde böyle sa¤dan sol-
dan mermiler vard›, iki taraf›nda silahlar vard›.
Kar›s› da öyleydi. Kar›s›n›n her taraf›nda da si-
lah vard›, mermiler vard›, ikisi birlikte  geziyor-
lard›.

T.S. Peki Ali fier’in ölümü nas›l oldu?
Alme: Onu da hat›rl›yorum. 
Keko: Bu ifli yapan Zeyneli Tok derlerdi, bu

ifli yapan bizim zenginler, bizim a¤alar, Zeyneli
Tok bizim ileri gelenlerin adam›d›r. Kesel ufla¤›
afliretin a¤as›d›r. Ali fier ma¤arada saklan›rken,
bunlar gelip gidiyorlarm›fl. Bir gün kalabal›k bir
gurup geliyormufl ma¤araya do¤ru afla¤›dan. Ali
fier’in adamlar› demifl ki: “Bunlar› vural›m!” Ali
fier'de demifl ki: “Hele bak›n bizim kivra Zeynel
içindeyse vurmay›n, b›rak›n gelsinler.” Bak›yor-
lar Zeynel içlerinde vurmuyorlar. Zeynel’in gu-
rubu da ma¤araya gelmifl, içeri girer girmez
hepsini öldürüyorlar. Ali fier’i, kar›s›n›, çocukla-
r› oradakilerin hepsini öldürüyorlar. Sonra bun-
lar›n kellesini kesip hükümete götürüyorlar ken-
dileri kurtulsun diye. Daha sonra Kalufla¤› tara-
f›na kaç›yorlar. Kaçarken asker atefl ediyor bu-
nu yaral›yor ormanda kal›yor, ormanda kal›rken
y›lanlar bunu zehirliyor orada ölüyor. Oda öldü
ona da kalmad›.

T.S. Zeyneli Tok'mu yaralan›yor? Onu
mu y›lan zehirliyor ?

Keko. He he! Ona da kalmad›.

T.S. Ali fier’in mezar› nerededir biliyor
musunuz?

Alme: Seyit R›za’n›n ailesinin oldu¤u da¤d›,
o yerdi, çok derindi, ordu de¤il hiç bir fley gir-
mezdi.

T.S. Hangi da¤d›?
Alme: Geliyorduk Ovac›k'›n o K›z›x›n üstün-

de Kurederesi bir yerdi. Mezar› orada. K›rd›kla-
r› yer o k›zlar›, gençleri, adamlar›, her bir fleyiy-
le topluca gömdüler oraya.

T.S. Peki Ali fier nas›l biriydi? 
Alme: Uzun boyluydu, böyle devrimciler gibi

üzerinde uzun pardösö vard› böyle her taraf›nda
silahlar vard›, hem onda hem de kar›s›nda.

T.S. Peki size ondan sonra ne yapt›lar ge-
ri b›rakt›lar m›? Nereye götürdüler? Sürgün
mü ettiler?

Alme: Herkes yerine gitti tek bir kifli Hüsen
o¤lu Hüsen k›fllalarda kald›. K›fllalarda devletin-
di Pezgöyre taraf›nda idi yerleri.

T.S. Çad›r m› kurmufllard›? Hüsen o¤lu Hü-
sen neden k›fllalarda kald›?

Alme: Yok ev di evlerde kal›yorlard›. K›flla-
larda Hüsen o¤lu Hüsen  onu da tan›yordum.
Hüsene Heme Xem vateni-diyorlard›- Hüsen
k›fllalarda kal›rken yüz bafl›n›n parma¤›nda ni-
flan yüzü¤ünü alm›fl. Gençti aram›zda daha ye-
ni evlenmifl ailesi de hamileymifl söylemesi ay›p.

T.S. Yüz bafl›n›n parma¤›ndan m› yüzü¤ü
çalm›fl? Öldürmüfl mü yani? 

Alme: Yok öldürmemifl, kendisi kaçm›fl in-
sanlar›n içine yüzü¤ü vermemifl, Ç›rpazen dedi-
¤im köy oda beni annemin, babam›n beni b›-
rakt›klar› yer. O zaman topland›¤›m›z yerde o
bir tek kifliyi ald›lar. ‹çerisinden öyle baba yi¤it
öyle biri yoktu onu da götürdüler X›z›¤’›n alt›n-
da öldürdüler. Yüzük yüzünden onunla birlikte
onun bokuna o adam da gitti.

T.S. Sonra oradan sizleri toplad›lar Ela-
z›¤’a, Harputa’m› götürdüler? Sürgün mü et-
tiler?  

Keko: Yok. K›fl gelmiflti, bir k›fl orada kald›k.
Alt› ay Tanzi’de toplad›lar bizleri. Sonra sürdüler
bizi, babamlar›. Tanzi köyünü Manisa Salihli’nin
Yeflilova köyüne vermifllerdi. Hepsini da¤›tt›lar,
Demirci taraflar›na, Soma’ya bütün köy bir arda
kalmad›. Hepsini bir yerlere da¤›tt›lar. Her evi bir
köye verdiler. Sürgünden sonra birbirlerini bulu-
yorlar. fiimdiki gibi telefon yoktu genede birbir-
lerine kavufltular. O zaman bir yere gittik mi is-
kan memuru vard›, iskan memurundan izin al›-
yorduk bir dü¤üne bir yere öyle gidiyorduk. O
zaman 15 erkek biri kad›n, toplan›yorlar memle-
kete Dersim’e geri gidecekler. Kaçacaklar bura-
dan. Kaç›yorlar yak›n bir yerde köprünün alt›na
da saklanm›fllar. Biri Ayd›n a¤a, babam ‹smail,
büyük biraderim Mustafa, Ayd›n a¤an›n o¤lu
Emir Ali, han›m› Goye xatun, toplam 16 kifli. Ya-
yan memlekete gidecekler gizlice. Ama Alafle-
hir’in oradan Eflme’ye yak›n bir yerde yakal›yor-
lar askerler getirip içeri at›yorlar. Sonra bir bin
bafl› geliyor daha önce bizim oralarda askerlik
yapm›fl, onlar› serbest b›rak›yor jandarmalarla ge-
ri gönderiyor binbafl›. Binbafl› soruyor niye kaçt›-
n›z? “Memleketimizi özledik, çocuklar›m›z›, akra-
balar›m›z› özledik” diyorlar. Bizleri de daha sür-
meden o zamanlar toplam›fllard› bir ah›ra. Alt› ay
beklettiler. Her taraf›m›z çamur içindeydi. Sonra
bizi al›p götürdüler Elaz›¤'da hamama. Ben ço-
cuktum hamama girdim, anam› tan›yamad›m.
“Ben ana!” diyom, anam bana bak›yor “Keko bu-
raday›m!” diyor. “Ben ana!” diyom, anam diyor
“Keko buraday›m!” Anam› tan›yamad›m. Bütün
kad›nlar› soymufllard› ç›plaklard› hamamda. Ka-
d›nlar›n saçlar›n› s›f›ra vurmufllard›. Ben anam›
tan›yamad›m. Sonra bizi kara vagonlara bindirdi-
ler, Konya’ya gönderdiler. Herkesi ayr› ayr› yer-
lere sürüdüler. Ondan sonra bizi Seydiflehr’e
gönderdiler. Alt› ay kald›k. Babam› da Manisa’ya
sürmüfller. Oradan da bab›m›z›n yan›na gönder-
diler bizi, biz dilekçe vermifltik oda kabul oldu.
Geldik buraya yan›na.

T.S. Keko ile ne zaman evlendiniz?
Alme: Küçüktüm on alt› yafl›mda evlendim.

Anam everdi. K›zlar›m›z burada baflkalar›yla ev-
lenmesinler diye. Keko'yla evledik.

T.S. Sonra burada yaflad›n›z. Zorluk çek-
tiniz mi? 

Alme: Belediye reisi vard› burada. O çok
iyiydi. Bizi soruyordu. Götürdü bizi. Onun ba¤
evinde kald›k, çal›flt›k. Bize bakt›. Kald›k bura-
larda. Sonra duyduk ki bu taraflarda Elevi köy-
leri var. Gittik onlar›n içine. Çal›flt›k tarlalarda,
ba¤larda. Sonra Keko askere gitti.

T.S. Askerli¤ini nerede yapt›n?
Keko: Ankara’da askerli¤imi yapt›m. Asker-

deyken s›k s›k gitti¤imiz bir kahve vard›. Bir
gün böyle kahveye gittim oturdum yan tarafta,
bir adam oturuyordu. Yabanc›yd›, kahveciye
dedi ki: “Hele sor o asker nereli?” Kahveci dedi
ki: “Asker a¤a nerelisin?” Dedim ben Ocvac›¤l›-
y›m. O zaman Tunceli diye bir yer yoktu. Ova-
c›¤ diyorduk. Adam dedi: “Hee Ovac›¤! Hee
Ovac›¤!” Bana dedi ki: “O k›fllalar duruyor mu
sizin orada?” Dedim duruyor. “Ben Aptullah pa-
flayla o k›fllalar› birlikte gezdik, orada k›fllalarda
bir gece kald›k. Dersim a¤alar› toplan›p bir di-
lekçe yazm›fllard›. Bunu kimse paflaya veremi-
yordu. Yanaflt›rm›yorlard› paflaya. Sonra fi›xhe-
sen isminde bir adam, pala b›y›kl›, getirip dilek-
çeyi verdi. Veziro¤lunun da dedesi imifl” dedi.
“O adam dilekçeyi getirdi paflaya verdi. Pafla o
dilekçeye hiç bakmadan al›p y›rtt›, yan›ndaki
çöpe att›.” “Bende” diyor, dedim ki; “Paflam ha-
karet yapt›n adamlara niye aç›p okumad›n? Pa-
fla, hiç sözüme kulak vermedi” dedi. “Pafla ora-
da bir tutanak tuttu, yazd›, yazd›¤› dilekçede”
diyor ki: “bu Dersim bir ç›band›r, bu ç›ban› te-
davi etmezsen bu ç›ban hiçbir zaman can›na ra-
hatl›k vermez!” Ne zamanki o dilekçe Ankara’ya
gitti, Dersim’in k›r›m emri geldi. Dersim k›r›m›-
na sebep olan pafla Aptullah pafla…

T.S. Yeniden dünyaya gelsen Ovac›k'ta
do¤mak ister miydin? 

Keko: Yalan m› söyliyeyim do¤ru mu söyli-
yeyim?

T.S. Bence do¤ruyu söyle yalan kals›n.  
Keko: O topraklarda kan döktüler. Bizim

topraklar kanl›d›r. Günahs›zlar›n suçsuzlar›n ka-
n› döküldü. Daha nas›l do¤ay›m orada. Ama
orada ölmek isterim.                                   

T.S. Ya sen yeniden Ovac›k'ta do¤mak ister
misin? 

Alme: Biz çok gittik geldik oralar. K›zlar›m
çocuklar›m gittiler geldiler. Unutur muyuz. Bül-
bülü alt›n kafese koymufllar: “Ah vatan›m! Ah
vatan›m!” demifl. 

Turabi Salt›k

DERS‹M SÜRGÜNÜ DERS‹M’‹N ZORLU GEÇM‹fi‹D‹R
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Kürtlerin Cumhuriyetle ‹mtihan›

Cumhuriyetin Türkçü politikalar›n›n belir-
ginleflmesi ile Kürtlerin huzursuzlu¤u ve isyana
kalkmas› ayn› döneme denk gelir. 1924 den iti-
baren Kürtler, Kemalistlerin kendilerini satt›¤›-
n›, verdi¤i sözleri yerine getirmedi¤ini dile ge-
tirir, kendileri içinde tehlike çanlar›n›n çald›¤›n›
anlarlar. Nihayetinde bu gerilim fieyh Sait ‹sya-
n›’n›n patlak vermesine yol açar. ‹syan, Kema-
list rejimin Kürt tehdidi alg›s›nda çok önemli bir
yer iflgal eder. S›k›yönetim ilan edilir ve isyan
zor da olsa fliddetle bast›r›l›r. Ancak “Kürt Teh-
didi”nin bununla s›n›rl› olmad›¤›, Kürtlerin yeni
isyan ve sorunlara yol açacaklar› anlafl›lm›fl ol-
mal› ki, resmi söylemle bu “flark sorunu”nun

halli için bir “flark ›slahat plan›” haz›rlanmas›
uygun görülür. 

a- fiark Islahat Plan›

fieyh Sait ‹syan›ndan sonra, Kemalist cenah-
ta “flark sorunu”nun köklü bir “çözüm”e kavufl-
turulmas›  iradesi ortaya ç›kar. ‹syan›n ard›ndan
Millet Meclisi Baflkan› Abdulhalik Renda, ‹çiflle-
ri Bakan› Cemil Uybad›n ve Genelkurmay Bafl-
kanl›¤› 1925 tarihinde birer rapor haz›rlarlar.
Sonra bu raporlar›n de¤erlendirilerek ortak bir
rapor haz›rlanmas› için bir encümen (komis-
yon) oluflturulmas›na dair bakanlar kurulu “giz-
li” karar al›r. Eylül 1925 de haz›rlanan gizli
“fiark Islahat Plan›” uygulamaya sokulur. 27
maddeden oluflan bu plan› baz› ana bafll›klar
alt›nda toplarsak flöyle özetleye biliriz:

-S›k›yönetim sürekli k›l›nacak. Plan sonuca
erene kadar örfi idare kald›r›lmayacak.

-Umum Müfettifllikler teflkil edilecek. Türki-
ye befl Umum Müfettifllik bölgesine ayr›lacak.
Bölge Umum Müfettifllik marifetiyle yönetile-
cek. Umum Müfettiflli¤in temel vazifesi Plan›n
hayata geçirilmesi olacak. 

-Sivil ve askeri mahkemelerde yerli hakim
yer almayacak.

-Van flehri ile Midyat aras›ndaki hatt›n bat›-
s›nda Ermenilerden kalan araziye Türk muha-

cirleri yerlefltirilecektir. Ermenilerden kalan
mallar Kürtlere sat›lmayacak hatta kiraya dahi
verilmeyecek. Rize, Trabzon ve Erzurum’un ku-
zeydo¤usunda yaflayanlarda e¤er isterlerse mu-
hacirlere tan›nan haklardan faydalanarak H›n›s
Çay› ve Murat Vadisine ve Van Gölünün kuzey
bölgesine naklolunacakt›r.

-Yerlefltirilecek muhacir ve Türklerin
masraf›n› devlet karfl›layacak, Ermenile-
rin arazilerine yerleflen Kürtler ç›kar›la-
cak, ya eski yerlerine yerleflecek ya da
bat› bölgelerinde hükümetin gösterdi¤i
yerlere nakledilecekler. 

-‹çiflleri bakanl›¤›ndan al›nacak bütçe
ile Kürtlerin yaflad›¤› bölgede (5. Umum
Müfettifllik bölgesi olarak geçiyor) nüfus
say›m› yap›lacakt›r. Say›m›n yap›ld›¤›
yerlerde asker alma teflkilat› kurulacak,
askere al›nanlar bat›da görevlendirilecek,
bir müddet silahs›z hizmette istihdam
edilecekler.

-‹syana kat›lm›fl bölgelerde masraflar halka
yükletilecektir…‹syana ifltirak etmeyen köyler
bu vergi ile mükellef tutulmayacaklard›r. ‹syana
kat›lm›fl rüesa, ileri gelen kimseler, aile ve ak-
rabalar› bat› bölgelerine gönderileceklerdir.

-fiarkta hükümet güç ve kuvvetini göster-
mek için “mefkureli ve muktedir” memurlar gö-
revlendirmelidir. Bu m›nt›kadaki tali memuri-
yetlere dahi Kürt memur tayin olunmamal›d›r.
Yine bu bölgede görev yapacak jandarma dahil
memur vb yüzde 75 zaml› maafl alacaklard›r.

-Kürtçe konuflulmas› yasaklanacakt›r. “Aslen
Türk olup Kürtlü¤e ma¤lup olmaya bafllayan …

Malatya, Elaziz, Diyarbekir, Bitlis,
Van, Mufl, Urfa, Ergani, Hozat, Ercifl,
Adilcevaz, Ahlat, Palu, Çarsancak,
Çemiflkezek,Ovac›k, H›sn-› Mansur,
Behisni, Arga, Hekimhan Birecik ve
Çermik vilayetleri ve kaza merkezle-
rinde hükümet ve belediye dairele-
rinde …okullarda, çarfl› ve pazarlar-
da Türkçeden baflka dil kullananlar
hükümet ve belediye emirlerine kar-
fl› gelmek suçundan cezaland›r›la-
caklard›r.

-“Aslen Türk” oldu¤u halde Kürt-
leflmeye bafllayan mahallerde Türk

Ocaklar› ve mektepler aç›lacak, e¤itim yoluyla
Türklük benimsetilecek. K›zlar için okullar aç›-
l›p kad›nlar›n Türkçe ö¤renmeleri sa¤lanacak.

- Bat›ya göç etmifl Kürtlerin Kürtçe konufl-
mas› mutlak surette engellenecek. 

-Özellikle Dersim’de acil olarak yat›l› ilk
okullar aç›lmal›, bu suretle Kürtlü¤e kar›flmak-
tan bir an evvel kurtar›lmal›d›rlar.(17)

b-Umumi Müfettifllikler

‹lk kez 1925 deki fieyh Sait ‹syan›ndan son-
ra ilan edilen s›k›yönetimin kalkmas›n› müte-
akip, s›k›yönetimin kalkt›¤› yerlerde bofllu¤u
doldurmak maksad›yla 1927 y›l›nda ç›kar›lan
bir kanunla kurulmufltur. Kürt kalk›flmas›n›n
aktif oldu¤u  Elaz›¤, Urfa, Hakkari, Bitlis, Diyar-
bak›r, Siirt, Mardin ve Van illerini kapsayan böl-
gede kurulan Birinci Umumi Müfettiflli¤in bafl›-
na M. Kemal’ in yak›n arkadafl› ve birlikte Ana-
dolu’ya geçti¤i ‹brahim Tali Öngeren getirilir.
Edirne, K›rklareli, Tekirda¤ ve Çanakkale illeri-
ni kapsayan ‹kinci Umumi Müfettifllik 1934 y›-
l›nda kurulur. ( 1934 y›l›, Trakya’ da Yahudile-
re yönelik bask›, öldürme, sindirme olaylar›n›n
yafland›¤› y›ld›r.) 1935 y›l›nda Erzurum merke-
zinde Erzurum, Kars, Gümüflhane, Çoruh, Er-
zincan, Trabzon, A¤r› illerini kapsayan Üçüncü

Umumi Müfettifllik kurulur. Dördüncü umumi
müfettifllik ise meflhur “Tunceli Kanunun” mec-
liste kabulünden çok k›sa bir süre sonra 6 Ocak
1936 da bakanlar kurulu karar› ile kurulur.
Kapsad›¤› alan Bingöl,  Munzur ve Elaz›¤’ d›r,
yani Dersim bölgesi ve Dersim “sorunu” hedef-
lenmifltir.dördüncü umumi müfettiflli¤inin bafl›-

na bir korgeneralin getirilmesi gerekti¤i vurgu-
lanm›fl ve Abdullah Alpdo¤an göreve getirilmifl-
tir.1945 y›l›nda Adana, ‹çel, Seyhan, Hatay, Ga-
ziantep ve Marafl illerini kapsayan beflinci umu-
mi müfettifllik kurulmufltur. Fiilen 1947 y›l›nda
kald›r›lan umumi müfettifllikler, 1952 de De-
mokrat Parti hükümeti taraf›ndan hukuken la¤-
vedilmifltir. (18)

Kürt illerini kapsayan üç umumi müfettifllik
içinde 1936 da kurulan (4. Umumi Müfettiflli¤in
özel bir yeri vard›r. 4. Umumi Müfettiflli¤in ku-
ruluflu ile Osmanl›dan bu yana merkezi devlet
otoritesinden uzak, ba¤›ms›z, kendi bafl›na
buyruk yaflayan  Dersim bölgesi ve Dersimliler
hedef al›n›r. Dersim’ in halli için öncesinde de
bir çok rapor haz›rlan›p, yol ve yöntemler öne-
rildi¤i biliniyor. Ancak 1935 y›l›nda kendisi için
koflullar olgunlaflm›fl olmal› ki devlet, Dersim’ e
yönelik kapsaml› bir sald›r›n›n start›n› verir.
‹nönü’ nün 1935 deki bölge gezisinden sonra
haz›rlad›¤› “Kürt Raporu” içinde bulunan ve ba-
z› bölümleri sadece birkaç kiflinin bilgisine aç›k
olan “Dersim Plan›”, önce Meclis’te ç›kar›lan
“Tunceli Kanunu”, ard›ndan 4. Umumi Müfettifl-
li¤in teflkili ve marifetiyle hayata geçirilir.) 4.
Umumi Müfettifl olarak atanan Abdullah Alpdo-
¤an, di¤er umumi müfettifllere tan›nmayan özel
yetkilerle donat›l›r. Hem görevinin bafl›nda as-
kerlere hükmeden bir general, hem Umum Mü-
fettifl, hem de Tunceli valili¤i görevlerini birlik-
te yürütmekte, memur atamalar›n› istedi¤i gibi
yapabilmekte, il ve ilçelerin co¤rafi s›n›rlar›n›
de¤ifltirme yetkisine sahip, istedi¤i kifliyi bölge
d›fl›na sürgüne gönderebilen, idam cezalar›n›n
tecili ya da onaylanmas›na kara verebilen, yani
görülmemifl yetkilere sahip bir diktatörlük, ka-
nunsuzluk tesis edilir. 4. Umumi müfettifllik
m›nt›kas›nda asimilasyon politikalar›n›n hari-
cinde onu çok çok aflan soyk›r›m› and›ran uy-
gulamalar olmufltur.

Umumi müfettiflliklerin a¤›rl›kl› olarak Kürt
sorunuyla ve Kürtlerin asimi-
lasyonuyla meflgul olduklar›
anlafl›l›yor. Müfettifllik göre-
vinde bulunmufl bürokratlar›n
yazd›klar› raporlar, çal›flmalar›
ve görevlerinin gayesini net
bir flekilde ortaya seriyor. Her
biri gizli ibaresi tafl›yan bu ra-
porlar› tek tek ele almak
mümkün de¤il. Gerek bu ra-
porlar›n genel bir de¤erlendir-
mesini, gerekse döneme dair
di¤er uygulamalar›n k›sa bir
dökümünü araflt›rmac›-akade-

misyen Mesut Ye¤en’ den yapaca¤›m›z bir al›n-
t›yla aktaral›m:  

Cumhuriyetin ne türden zorunlu asimilas-
yon araçlar›n› istihdam etmifl oldu¤u, Cumhuri-
yetin Kürt meselesiyle mesaisini ve asl›nda asi-
milasyon iflini de düzenleyen vas›talar›n bafll›-
cas› olmufl [Birinci] Umumi Müfettifllikçe kale-

me al›nan raporlarda aç›kl›kla iffla edil-
mifltir. Bu raporlar› tek tek ele almak
mümkün de¤il. Bu sebeple, bu raporlar-
da yer bulan malzemeyi tespitler ve öne-
riler fleklinde iki genel bafll›k alt›nda ak-
tarmam gerekiyor. 

Tespitler: F›rat'›n do¤usundaki bölge-
de Kürt nüfus yo¤undur. Bu bölgede ya-
flayan Kürt nüfusu bir milyondan fazlad›r
ve bölgedeki Türk nüfusu Kürt nüfusun
dörtte birinden daha azd›r. Gerekli tedbir
al›nmad›¤› takdirde, "F›rat'›n flark›ndaki
vilayetlerimizden sarf›nazar etmek mec-
buriyetinde" kal›nabilir. 

Umumi Müfettifllik bölgesi içindeki toplam
nüfus (muhtemelen nüfusa kaydolmam›fl bir
yüzde onbefllik k›s›m hariç olmak üzere)
1.222.113 olup bu nüfusun, 322.267'si Türk,
700.303'ü K›rmanç, 47.880'i Zaza, 107.628'i
Arap, ve 23.143'ü Süryanidir. Avni Do¤an'›n
sözleriyle, "Birinci Umumi Müfettifllik m›nt›ka-
s›nda Türkçe'den baflka bir dil ve Türk'ün dile-
¤ine ayk›r› bir dilek hakim bulunmaktad›r." 

Öneriler: "Türk nüfus ve nüfuzunu hakim
k›lmak" için "en mühim menzil hatlar› üzerin-
deki köylere Türk yerlefltirmek ve yeniden
Türk köyleri tesis etmek; Türk olup Kürtlü¤e
ma¤lup olmaya bafllayan vilayet ve kaza mer-
kezlerinde Türkçe'yi hakim k›lmak; Kürt m›nt›-
kas› içinde bilhassa k›z mekteplerine ehemmi-
yet vermek; F›rat'›n garb›ndaki vilayetlerimizin
bir k›sm›nda da¤›n›k bir surette yerleflmifl olan
Kürtleri Türk yapmak. Van'la Midyat aras›ndaki
hatt›n bat›s›nda, Ermenilerden kalan araziye
Türk muhacirleri yerlefltirilmek; "Ermenilerden
kalan emvalin sat›lmamas›n› hatta Kürtlere icar
dahi edilmemesini" sa¤lamak. Kürtlerle meskun
bu bölgeye "Yugoslavya'dan gelen Türk ve Ar-
navutlar'la ‹ran ve Kafkasya'dan gelecek Türk-
leri yerlefltirmek. 

Vilayet ve kaza merkezlerinde hükümet ve
belediye dairelerinde ve sair müessesat ve tefl-
kilatta, mekteplerde, çarfl› ve pazarlarda Türk-
çe'den maada (baflka) lisan kullananlar› ceza-
land›rmak. Askere al›nanlar›n baflka bölgelerde
askerlik yapmas›n› sa¤lamak ve bölgede yerli
memur bulundurmamak. Bölgede görev yapan
bat›l› memurlar› Kürt k›zlar›yla evlenmeye
özendirmek, bunlardan bölgede yerleflmek is-
teyenlere arazi vermek; bölgede yerleflik Türk,
Kürt ve Aleviler aras›nda k›z al›p vermeyi teflvik
etmek. ‹dari tedbirlerle köylerden çocuk topla-
mak; Türk kültürü ve temsil esas›na müstenit
okutma yapmak". 

Uygulamalar 

BEYAZ KIRIM: AS‹M‹LASYON -3-Nam›k Kemal
Dinç

4. Umumi Müfettiflli¤in kuru-
luflu ile Osmanl›dan bu yana
merkezi devlet otoritesinden
uzak, ba¤›ms›z, kendi bafl›na
buyruk yaflayan  Dersim böl-
gesi ve Dersimliler hedef al›-
n›r. Dersim’ in halli için ön-
cesinde de bir çok rapor ha-
z›rlan›p, yol ve yöntemler
önerildi¤i biliniyor. Ancak
1935 y›l›nda kendisi için ko-
flullar olgunlaflm›fl olmal› ki
devlet, Dersim’ e yönelik kap-
saml› bir sald›r›n›n start›n›
verir. 
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Kürtlerin asimilasyonu için Umumi Müfettifl-
liklerce önerilen ifllerin ne kadar›n›n gerçeklefl-
tirilebildi¤i epey belirsiz olmakla birlikte, bütün
bu önerilerin ka¤›t üzerinde kalmad›¤› da mu-
hakkak. 

Cumhuriyet, kuruluflunun hemen ard›ndan
bürokrasinin gelifltirdi¤i önerileri uygulamak
için yola koyuldu. fieyh Sait ‹syan›n›n hemen
ard›ndan uygulanan ilk önlem, isyana kar›flan-
lar›n aileleri ve yak›nlar›yla birlikte bat› bölge-
lerinde iskan edilmesi oldu. Daha kapsaml› bir
uygulama 1934 y›l›nda geldi. 

Bu y›l kabul edilen ‹skân Kanunu'nun hede-
fi, Anadolu'nun demografik kompozisyonunun
etnik mülahazalar uyar›nca yeniden düzenlen-
mesi ve Türk olmayan unsurlar›n Türklefltiril-
mesiydi. Türklefltirme, Türk-olmayanlar›n Türk
bölgelerine, Türklerin de Türk-olmayan bölge-
lere yerlefltirilmesi yoluyla gerçeklefltirilecekti. 

Asimilasyonu gerçeklefltirmek üzere baflvu-
rulan yegane uygulama zorunlu iskan olmad›.
Cumhuriyetin kuruluflunun ard›ndan Türk-
çe'den baflka dillerde yay›n ve e¤itime, Lozan
hükümleri sakl› kalmak üzere, izin verilmedi.
Nitekim bugün de, mevcut anayasan›n 42.
maddesi, milletleraras› anlaflma hükümleri sak-
l› kalmak üzere, e¤itim kurumlar›nda, Türk va-
tandafllar›na Türkçe'den baflka bir dilin anadil
olarak ö¤retilmesini yasaklamaktad›r. 

Kürtçe üzerindeki bask›n›n daha yak›n za-
manl› örne¤i 1983 y›l›nda ç›kar›lan ve 1991 y›-
l›nda kald›r›lan 2932 say›l› yasa oldu. Kürtçe
üzerindeki k›s›tlamalar e¤itim ve yay›n alan›yla
s›n›rl› kalmad›. Cumhuriyetin ilk y›llar›nda uy-
gulanan fiark Islahat Plan› uyar›nca 'aç›kta'
Kürtçe konuflmak da yasaklanmaya çal›fl›ld›. 

Soyadlar›yla, yer adlar› ve köy isimlerinin
Türklefltirilmesini ve çocuklara Kürtçe adlar
konmas›n›n yasaklanmas›n› da ayn› fas›ldan
saymak gerekir. 1934 y›l›nda kabul edilen 2525
say›l› Soyad› Kanununun üçüncü maddesi
"[r]ütbe ve memuriyet, afliret ve yabanc› ›rk ve
millet isimleri[nin]" soyadlar› olarak kullan›lma-

s›n› yasakl›yordu. 
1949 y›l›nda ç›kar›lan ‹l ‹daresi Kanunuysa,

yer adlar›n›n de¤ifltirilmesi yetkisini ‹çiflleri Ba-
kanl›¤›na veriyordu. Bu yetkinin cömert bir bi-
çimde kullan›ld›¤› malum. Keza, 1972 y›l›nda
ç›kar›lan 1587 say›l› Nüfus Kanununun 16.
maddesi de do¤an çocuklara Kürtçe isim kon-
mas›n› yasakl›yordu. 

Asimilasyon siyasetinin bir baflka mümtaz
arac› Yat›l› Bölge (‹lkö¤retim) Okullar› (Y‹BO)
oldu. Bu arac›n halen kullan›lmakta oldu¤u
malum. Milli E¤itim Bakanl›¤› verilerine göre,
bugün toplam 299 Yat›l› Bölge Okulunun 155'i,
di¤er bir deyiflle yüzde 52'si Kürtlerin yo¤un
yaflad›¤› illerdedir. 

Keza, bu okullarda okuyan toplam 142.788
ö¤rencinin 84.442'si ya da yüzde 59'u yine bu
illerdendir. Y‹BO'lar, e¤itim yoluyla Türklefltir-
menin yegane arac› olmad›. Örgün e¤itim siste-
minin yan›s›ra, yak›n dönemin "Haydi K›zlar
Okula", "Baba Beni Okula Gönder", "Okul Ön-
cesi E¤itim" gibi popüler e¤itim kampanyalar›-
n› da ayn› fas›ldan saymak gerekir. (19)

c- Raporlar Ifl›¤›nda Kürt Sorunu

Osmanl›dan bu yana bir devlet gelene¤idir
layihalar, raporlar yaz›p, devletin en yüksek
mevkideki yetkilisine arz etmek. Devletin çeflit-
li konulardaki bilgi ve fikir ihtiyac›n› gidermeye
dönük özel bir tasarruftur. Konu hakk›nda en
yetkin görülen kiflilerin görevlendirilmesi ve bu
kiflilerin yapacaklar› araflt›rma neticesinde yaza-
caklar› layiha(rapor), devletin belirleyece¤i tu-
tum aç›s›ndan oldukça önemlidir. Ayn-› Ali’nin
“Kavanin-i Al’i Osman” ›, Koçi Bey’in “Risalesi”
Osmanl› döneminin en çok bilinen ve ilk akla
gelen layihalar›d›r. Bu gelene¤i devam ettiren
cumhuriyet rejiminin s›kl›kla sorun yaflanan ko-
nularda rapor yazd›rma yoluna gitti¤i görül-
mektedir. 

Afla¤›da bu rapordan baz› bölümleri yorum
yapmadan verece¤im. Çünkü bu raporun
önemli oldu¤unu düflünüyorum. Önemi flu ki,
raporu yazan kifli cumhuriyetin kurucu kadro-
lar› aras›nda “ikinci adam” rolünde, devletin en
üst kademelerinde y›llarca görev yapm›fl, tek
parti diktatörlü¤ünde “milli flef” unvan›na ka-
vuflmufl, ordu ve devletin derinliklerinde her
daim etkin bir isim ve devlet adam›d›r. Devle-
tin kanaatleriyle ‹nönü’nün kanaatlerinin farkl›
oldu¤unu her halde kimse iddia edemez. Kald›
ki ‹nönü, Kürt Sorunu konusundaki uzmanl›¤›-
n› devlet nezdinde kabul ettirmifl bir flahsiyettir.
1925 fieyh Sait ‹syan›nda, Takrir-i Sükun Yasa-
s›n› ç›karmad›¤› için düflürülen hükümetin yeri-
ne yeni hükümeti kurma görevi O’na verilir.
Tereddütsüz en flahin, en gaddar politikalar›
uygulamaktan geri durmaz. 1927 de umumi
müfettiflliklerin kurulmas›n› dayatan yine ‹smet
‹nönü’dür. Daha fazla uzatmadan sözü uzman›-
na b›rak›yorum:

- Diyarbak›r, kuvvetli Türklük merkezi ol-
mak için tedbirlerimizi kolayl›kla iflletebilece¤i-
miz bir olgunluktad›r. Zaten Kolordu Merkezi
ile beraber Umumi Müfettifllik merkezi olmas›,
büyük bir zabitan ve yüksek memurlar kadrosu

vücuda getirmek-
tedir. 

- Mardin, 260
000 nüfusludur
ve hemen hiç
Türk yoktur. Ço-
¤u Kürt olmak
üzere mühim
miktarda Arap ve
daha seyrek ola-
rak Gildani gibi
hr›stiyan vard›r…
Mardin vilayetin-
den ç›kar›lacak
hr›stiyan ve Arap-
lar›n yerlerini
Kürtler derhal
dolduracaklard›r.

Bu hal bizim için pek zararl›d›r, Suriye’de Fran-
s›z Kürt siyasas›na karfl› bu Araplar bizim mu-
kabil vas›tam›z olacaklard›r.

- Siirt’in flehre ait ve vilayete ait iki hususi-
yeti vard›r: Siirt Türklü¤e hevesli bir Arap fleh-
ridir. ..Bütün Siirt yedi yüz elli bin liraya de¤-
mez….

- Siirt’in do¤uya naklini tercih ederim. Son
Kürt’le meskun olan Siirt vilayetinde bafll›ca
kuvvetimiz idare merkezlerimiz, memurlar›m›z
ve zabitlerimizdir. Bu merkezi içerde bulunma-
s› hululümüzü (geçiflimizi) kolaylaflt›r›r.

- Vilayet olarak Siirt, fi›rnak, Eruh, Pervari,
fiirvan, Garzan, Befliri kazalar›ndan mürekkep-
tir. Bunlar›n hepsi Kürt’tür. Siirt daha flarka al›-
n›rsa Befliri’nin Diyarbak›r’a al›nmas› düflünüle-
cektir. Siirt vilayetinde idare merkezimiz çok
kuvvetli olmal›d›r.

- Bitlis, Hizan ve Mutki aras›nda suni olarak
daima devlet kuvveti ile vücuda getirilmifl bir
Türk flehri ve merkezidir. Yine ancak devlet
tedbiri ile bir Türk merkezi olarak durabilir. B›-
rak›l›rsa az zamanda bir Kürt köyü haline gel-
mesi ve bu suretle Mutki, Hizan, fiirvan, Garzan

m›nt›kas›n›n Türkçe iflitecekleri bir yer ol-
maks›z›n  kütle olmalar› muhtemeldir. 

- Bitlis olmasayd› bizim onu yaratma-
m›z icap edecekti. Bu mülahazan›n netice-
si fludur: Bitlis’i kuvvetli bir merkez olarak
bir Türk yuvas› ve kalesi halinde tutmal›-
y›z. Bitlis halk›, etraf›ndaki Kürt m›nt›kay›
hulul etmeye (geçmeye) al›flk›nd›r.

- Bütün Türk kasabalar› etraflar›na Türk
muhacirleri getirilmesini istediler. Umman
(okyanus) içinde kalm›fl gibi Türk siteleri-
nin boflluktan ve yaln›zl›ktan ürküntü his-
settikleri sezilir.( Van…..)

- Dikkate de¤er ki asker yerli ve halk
da Karaköse vilayeti halk›d›r. Eleflkirtli ve-
ya Diyadinli erlerin Orta Anadolu eri hali-
ne geldi¤ini görmek çok ümit verici bir
fleydir. Bu erlere Kürt köyleri içinde rast
geldim. Askerden geldikleri ve Türklü¤e
›s›nd›klar› besbelli idi. 

- I¤d›r Diyarbak›r’dan s›cak bil hassa si-
nekli idi. Çoktan beri görmedi¤im kalaba-
l›k, canl› ve gürültülü bir muhite girmifltim.
Subaylar, aileleri ve çocuklar› çevrenin en
yüksek dekorunu teflkil ediyorlard›. Her
yerde subay hem Cumhuriyet’in, hem Türk
medeniyetinin en temiz örne¤idir. 

- Erzincan yan›ndaki bofl köyler, Dersi-
min semiz halk› ile süratle dolmakta-
d›r….Az zamanda Erzincan’›n Kürt merkezi ol-
mas›yla as›l korkunç Kürdistan’›n meydana gel-
mesinden ciddi olarak kayg›lanmak yerindedir.

- Dersim vilayetinin yeniden teflkiliyle aske-
ri bir idare kurulmas› ve Dersim ›slahat›n›n bir
programa ba¤lanmas› laz›md›r. 

- fiarkta iskan kayna¤› bafll›ca Karadeniz
halk›d›r. Baflar›n›n t›ls›m› ilk muhacirlerin mem-
nun olmas› ve Karadenizlileri teflvik etmesidir.
Bunun için ilk muhacirlerin yerleflmesinde orta-
lama iskan masraf› pahal› da olsa memnun et-
mek esas meseledir. Devaml› ve genifl bir iskan
siyasetini ancak bu ilk tecrübelerden sonra da-
ha faal yürütebiliriz. 

- Sonra ilk tahsil için okutmakta faydam›z›n
daha siyasi oldu¤u görüflündeyim. Kürtleflmifl
ve kolayca Türklü¤e dönecek yerleri okutmak,
hatta Kürtlere Türkçe ö¤reterek Türklü¤e çek-
mek için ilk tahsil ve onun iyi hocas› çok etki-
li vas›tad›r. Sonuçta ilk tahsil için ay›rma siya-
sas› yap›lamaz. Zaten s›n›rl› olan vas›talar›m›z›
daha çok Türk köylerinde kullanmak elimiz-
dedir.

- ‹yice girmek istedi¤imiz Kürt merkezlerine
seyyar doktorlarla girmek çok müessir (etkili)
olacakt›r. (20)   

Türkiye’de devletin “K›rm›za Kitap” adl› giz-
li bir ajandas›n›n oldu¤u, ülkeyi ve devleti ilgi-
lendiren stratejik konularda yetkililerin nas›l ha-
reket edeceklerinin burada yaz›ld›¤› s›kl›kla
söylenir. Türklefltirme eksenli asimilasyonist
politikalar›n bu kitapta yer buldu¤una kuflku
yok. Cumhuriyetin kurucular›n›n asimilasyon
konusundaki hassasiyetlerinin onlardan sonra
da devam etti¤ine dair çokça bilgi ve belge or-
ta yerde durmaktad›r. Yak›n bir zamanda gaze-
teci Can Dündar’›n eski “devlet adamlar›ndan”
Bülent Ecevit’in arflivinde buldu¤u ve gazetede
yay›nlad›¤› belge bu süreklili¤i ispatlar içerikte-
dir. 1961 y›l›nda dönemin askeri yönetimi DPT
(devlet planlama teflkilat›) bünyesinde bir “Do-
¤u Grubu” oluflturur ve “Kürt Sorununun” çö-
zümü için bir rapor haz›rlamalar›n› ister. Haz›r-
lanan bu rapor askerler yönetimi devrettikten
sonra Ecevit’in de üyesi oldu¤u yeni hüküme-
tin önüne uygulanmas› için konulur. Raporda
yap›lacaklar›n listesi hayli kabar›k, ancak bu
çözüm önerilerinin hiç birinin gerçek manada
çözüm anlam›na gelmedi¤i, sorunu çok kültür-
lülük, demokrasi ve birlikte yaflama kültürünün
d›fl›nda; y›llard›r sürdürülen tekci-asimilasyonist
politikalarla alg›lad›klar› ortaya ç›k›yor. “Bölge-
nin, kendilerini Kürt sananlar lehindeki nüfus
strüktürünü Türk lehine çevirmek için, Karade-
niz sahillerindeki fazla nüfusla, memleket d›fl›n-

dan gelen Türkleri bu bölgeye yerlefltirmek,
bölgedeki kendilerini Kürt sananlar› bölge d›fl›-
na hicrete teflvik ve bu hicreti finanse ederek,
memleketin Türk çocu¤u bulunan yerlerine is-
kan etmek…”(21)

Bu de¤erlendirmenin 1925 fiark Islahat Pla-
n›na benzerli¤i gözden kaçmam›flt›r. Raporun
iskan politikas› d›fl›ndaki di¤er bafll›klar› da ay-
n› benzerli¤i yans›t›yor. Bu sebepten tümünü
yay›nlaman›n da bir anlam› yok. Benzer söylem
ve yaklafl›mlar› sonraki dönemlerde de takip et-
mek mümkün. 60’lar dan sonra ve yine 80’ler
de Kürtlerin Türk oldu¤unu iddia eden onlarca
kitap yay›nland›. Genelde “Kürt Türkleri” gibi
acayip bir bafll›¤a sahip olan bu kitaplar› hangi
“enstitü” hangi amaçla, kimlere yazd›rm›fl, biraz
araflt›r›lsa nice Habil Adem’ler, Ziya Gökalp’ lar
ortaya ç›kar bu da ayr› bir konu. 

Kürt sorununa dair geçmiflte yaz›lan bu ra-
porlar›n yay›nlanmas›n› nas›l anlamak gereki-
yor. Y›llarca saklanan baz› raporlar flimdi “bü-
yük” yay›nevleri taraf›ndan bas›larak, genifl kit-
lelere sunuluyor. Acaba ifle yaramad›¤› anlafl›-
lan asimilasyon politikalar›ndan devlet vaz m›
geçiyor. Yeni bir politika aray›fl› anlam›na gele-
bilir mi bu? Yoksa asimilasyon politikalar›n› de-
¤iflen koflullara göre uyarlamak m› istiyorlar.
Veya AB kap›s›na dayanm›flken birileri birileri-
ne art›k bunlardan vazgeç mesaj›n› m› vermek
istiyor. Belki de flöyle si tehlikeli bir senaryo
yaz›lmak isteniyor;  y›llarca bunlar› asimile et-
meye çal›flt›k ama olmad›, art›k kabul eden et-
sin etmeyende bu ülkeyi terk etsin. Mesaj› na-
s›l okumak gerekti¤ini flu an tam okumak zor
görünüyor. Ama birlikte demokratik, özgür bir
ülkede yaflamak için çal›flmak ve mücadele et-
mek gerekti¤i zorunlu.

Dipnotlar:
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için bak›n›z; Cemil Koçak, Umumi Müfettifllik-
ler (1927-1952) iletiflim yay. ‹st.2004

19- Mesut Ye¤en, Cumhuriyet ve Kürtler, Bi-
anet, “Türkiye’nin Kürt  Meselesi” Konferans›-
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TUDEF hangi tarihte ne amaçla kuruldu? 
Tunceli Dernekleri Federasyonu'nun kuru-

lufl tarihini 1952 y›l›na götürebiliriz. 1952 y›l›nda
Ankara'da kurulan dernekten sonra 1957 y›l›nda
‹tanbul'da kuruldu. Ancak çeflitli nedenlerle ka-
pand›. Daha sonra 1973 y›l›nda ‹tanbul'da tekrar
kuruluyor bu derne¤inde k›sa süre sonra kapa-
t›lmas›n›n ard›ndan 1990'l› y›llar da tekrar kurul-
du. Beyaz›'ta yap›lan bir bas›n aç›klamas› sonu-
cunda genel baflkan ve bir yönetim kurulu üye-
sinin konuflmas› bahane edilerek yönetim kuru-
lu üyelerinin 5 y›l dernekçilikten men edildi. Bu
nedenle Tunceli dernekleri Merkeze ba¤l› der-
neklerden her yerde ba¤›ms›z dernekler kurul-
mas› aflamas›na geçildi. Ancak ayr› ayr› kurulan
bu derneklerin ortak hareket edebilmeleri için
bir çat› örgütlenmesine ihtiyaç duyuldu. 1999 y›-
l›nda 'Dersim Dayan›flma Kurulu' ad› alt›nda bir
üst örgütlenme oluflturuldu. 2004 y›l›nda 'Tunce-
li Dernekleri Federasyonu' kuruldu. 2004 y›l›-
ndan bu yana Türkiye'de 21 kurumumuz var. 

1970’li y›llarda derne¤in kurulma amac›
ile 90'l› y›llarda kurulma amac› ayn› m›d›r? 

Tarihsel sürece göre tabi ki de¤ifliklikler ol-
muflur. Ama amac›n ayn› oldu¤unu düflünüyo-
rum. 1970'li y›larda da¤›n›k yaflayan Dersimli-
ler'in bir araya gelmesi d›fl›nda örgütlerin kendi-

ni çokça hissettirdi¤i Dersim'de baz› örgütsel fa-
aileyet yönelimlerinin derneklere yans›mas›n›
do¤al karfl›l›yorum. ‹nsanlar›n kendi ideolojik
yönelimlerini derne¤e hakim k›lma çabas› der-
ne¤in çal›flmalar›n› sekteye u¤ratm›flt›. O süre-
cin bir gerçekli¤idir böyle alg›lamak laz›m diye
düflünüyorum. 90'larda dernek hem dünyan›n
hem de Türkiye'nin sorunlar› ile alakal› iken,
kendi co¤afyas›na karfl› refleksini de çok aç›k
tuttu. O dönemlerde asimilasyon sürecinde ye-
ni bir yönelim vard›. Ormanlar›m›z yak›l›yor
köylerimiz boflalt›l›yor ve atefle veriliyordu. ‹n-
sanlar›m›z zorla göç ettiriliyordu. Gerçektende
çok sanc›l› ve ac› günlerdi. Kalan köylerimizin
yaflam› karneye ba¤lanm›flt›. Faili meçhuller, ifl-
kenceler hat safhadayd›. 60 kmlik yolda 10 de-
fa arama yap›l›yordu. Foto¤af makinesi, ses kay-
d› vb. her fleyin içeri sokulmas› yasakt›. Kendi
topra¤›na gömülmeyi vasiyet edenlerimizin ce-
nazesi kendi topra¤›na gömülemiyordu. Göç
eden yafll›lar›m›z›n ço¤u kanserden olmak üze-
re k›sa zamanda bir bir öldüler. Bu sürgün du-
rumu büyük flehirlerde insan›m›z› bir araya top-
lad›. Bu yap›lan› kabul edip susacak m›yd›k?
Yoksa karfl› koyuflu örgütleyecek miydik? Oza-
manki dernek yöneticilerimiz ve üyelerimizin
öncülü¤ünde Dersimliler çok önemli tav›r geli-
flirtirdiler. 80 darbesi gerçektende bir silindir gi-
bi geçmiflti. Darbe döneminde do¤an bir çocuk,
delikanl› bir ça¤a geldi¤inde kendi kültüründen
habersiz büyümüfl oluyordu. Biz hem sol tavr›
koruma hem de kültürümüzün yar›na tafl›nma-
s›n› sa¤lama çabas›nda olduk. O dönemden bu
döneme yafld›¤›m›z hayatta farkl›l›kar var dola-
y›s› ile karfll›¤› olan örgütlenmelerde de farkl›-
l›klar olmak zorunda. 

G›da ambargosundan sürgüne bir dün-
ya sorun yafland›. Dersimliler dünyan›n her
taraf›na da¤›ld›lar. ‹nsanlar memleketleri-
ne tatil için de olsa gidemiyordu. Böyle bir
durumda festival fikri do¤du festivalin do-
¤ufl sürecini anlat›r m›s›n›z? 

Festival fikri 99'lu y›larda tart›fl›lmaya bafla-
land›. Dersim de yaflayanlardan 5-6 kat› d›flar›da

yaflad›¤› gerçekli¤inden hareketle 94-95 tahriba-
t›ndan onar›ma geçmek için, Dersimli'nin topra-
¤›ndan kopmayaca¤›n› göstermek için, Der-
sim'de yaflayan insan›m›z›n yaln›zl›¤›n› kald›-
rmak için, y›llarca annesini babas›n› göremeyen-
ler, dedesinin, nenesinin mezar›n› ziyaret ede-
meyenler, Munzur'un suyundan içemeyenler
için, sürgünle dünyan›n dört bir yan›na da¤›lm›fl
olanlar›m›z›n kendi topra¤›nda buluflmas› için
festival çal›flmas› örgütlendi. Bu festival öyle bir
festival olmal›yd› ki her hangi bir yayla festivali-
ne, çilek, sar›msak, domates, bal vb… festivalle-
re benzememeliydi. Dersim'in ekonomik çöküfl-
ünü de ele almal› yaln›zl›¤a da çare bulmal›yd›.
Yaralar›m›z› sarmaya bizi yöneltmeli, kendi dili-
mizi, kültürümüzü, tarihimizi, Munzur'dan tüm
dünyaya anlatmal›yd›. Festivalin elbette eksiklik-
leri var ama festival bu politikalara cevap verdi. 

Sizin festival için eleflirileriniz var m›?
Festival; ç›k›fl›ndan bu güne, amac›ndan bi-

raz uzaklaflt›, eksikleri vard›r. Bu do¤udur ama,
yine de 'Munzur Kültür ve Do¤a Festivali' bu ül-
kenin önemli festivallerinden biridir. Dersim-
li'nin inanç kimli¤inden, milliyetine, kültürüne,
sosyalist anlay›fl›na kadar bir çok görüflü içinde
hoflgörü ile tafl›yan bir festivaldir. Bu yönelimi
asl›nda festivalin bir oturakl›l›¤›n›n oldu¤unu
gösterir. 

Önümüzdeki festival için haz›l›klar›n›z
bafllad› m›? 

Evet baflad›. ‹k toplant›m›z› Dersim'deki de-
mokratik kitle örgütleri ile beraber gerçeklefltir-
dik. 2. toplant›m›z› da 12-13 Nisan'da tertip ko-
mitesiyle birlikte program› oluflturmak için yap-
t›¤›m›z toplant› sonucunda, bu y›lki festivalin
ana temas› Seyit R›za'n›n mezar yerinin ailesine
aç›klanmas› talebi ve do¤a temas› olufluracak. 4
gün sürecek olan festivalimiz 31 Temmuz 1-2-3
A¤ustos tarihleri aras›nda gerçeklefltirelecektir.
Programa iliflkin olarak da sat›r bafllar› halinde
konuflacak olursak, 4 gün boyunca flir dinletile-
ri, tiyatro oyunlar›, film ve belgesel gösterimle-
ri, resim, karikatür, foto¤raf sergileri ile demok-
rasi, ana dilimiz, alevi/k›z›lbafl inac›, Munzur ba-
rajlar sorunu ve siyanürle alt›n ayr›flt›rmaya kar-
fl› paneller fleklinde olacak. Munzur'un karfl›s›na
kuraca¤›m›z platformda Türkçe, Kurmanci, K›r-
mançki, Ermenice dillerden dinletiler olacak.
Akflamlar› flehir stadyumunda konserler gerçek-
leflecek. Festival sadece merkeze özgü bir çal›fl-
ma de¤ildir. ‹lçelerde de ayr› ayr› etkinlikler dü-
zenlenecek. fiu an ön bir liste haz›rland› ama
kesin de¤ildir. Program kesinleflince sizinle ve
tüm bas›nla paylaflaca¤›z. Ancak festivalin start›
bu toplant›lar ile verilmifl oldu. Buradan sizin
arac›l›¤›n›z ile tüm ilgilileri bu y›lki festivalimize
davet ediyorum. 

TUDEF'in yönü Dersimde yaflayanlara
m› yoksa d›flar›da yaflayan Dersimliler'e mi
dönüktür? 

Bizim elbette büyük flehirlerde ve dünyan›n
de¤iflik yerlerinde yaflayan Dersimliler ile bir
iliflki biçimimiz var ama; TUDEF'in yönü esas
olarak Dersim'de yaflayanlara dönüktür. Sadece
orada yaflayan insanlara de¤il oradaki hayvanla-
ra, bitkilere, ›rmaklara da dönüktür. ‘Dersimin
d›fl›nda yafl›yorlar, gelip buraya müdahale edi-
yorlar’ gibi söylemler oluyor; ama biz toprakla-
r›m›za, atalar›m›za olan borcumuzu ödemekten
geri durmayaca¤›z. 

TUDEF ekonomik, kültürel, siyasal çal›fl-
malardan hangisine öncelik veriyor? 

Bizim önceli¤miz do¤am›za sahip ç›kma ve
kültürel çal›flmalard›r. Ekonomik çal›flmalara an-
cak destek verebiliriz. Munzur A.fi, Dersim A.fi
gibi çal›flmalara, çeflitli kooperatiflere destek ve-
riyoruz. Baz› ifl adamlar› ile görüflüp destek ak-
tarmalar›n› sa¤amaya çal›fl›yoruz. 

TUDEF'in önümüzdeki dönemde proje-
leri nelerdir? 

Biz Dersim 37-38 y›llar›nda yaflanan durumu
'Dersim Tarih Komisyonu' oluflturarak tart›flma-

ya açmak bu süreci detaylar› ile araflt›rmak ve
bir sonuca vararak hükümet nezrinde bir çal›fl-
ma bafllamas› için baflvuruda bulunmak istiyo-
ruz. Bunun için araflt›rmac›lar ve tarihçiler, o
dönemi yaflayanlar ve toplumunun maneviyat
önderleri ile beraber bu çal›flmaya bafll›yoruz. 

1. Dersim 37-38’de neler yaflan m›flt›r?
2. 37’de as›lan büyüklerimizin idam y›l dö-

nümlerinde Seyit R›za'n›n flahs›nda anmak ve
bunu tüm dünyaya anlatmak...

3. Bu komisyonun oluflturdu¤u sonuçlar ile
edindi¤miz belgeleri hükümete sunmak ve bun-
lar›n karfl›l›¤›n› istemektir.

Bu çal›flmay› tüm kurumlarm›z›n ortak çal›-
mas› olarak görüyoruz. Onun için tüm ilgilileri
bu çal›flmaya destek vermeye ça¤›r›yoruz. 

Dersim'e yap›lan seferler sonucunda, Os-
manl› derebeylerinin merkezi hükümete sundu-
¤u raporda -Biz bu seferlerde anlad›k ki 'Dersi-
m’e sefer olur ama zafer olmaz'- denmifltir. Bu
raporlar yeni bir süreci bafllatt› Bu defa Der-
sim'de tümden bir imha yafland›. Yetmedi, Der-
sim sulara bo¤durulmak isteniyor. Bir dizi baraj
projesi ile karflm›za ç›kt›lar. Bununla da yetin-
mediler siyanür belas›n› co¤rafyam›za bulaflt›r-
d›lar. fiu anda baraj ve siyanürle alt›n ayr›flt›rma
karfl› mücadele bizim önceli¤imizdir. Rio Tinto
fiirketi Ovac›k Cevizlidere köyünde siyanürle al-
t›n ayr›flt›rmak için sondaj çal›flmalar›na bafllad›.
Bu tüm dünyan›n en önemli sorunu olmal›d›r.
Biz y›llard›r nerede bir do¤a katliam› varsa onun
karfl›s›nda olduk. Bergama'da yap›lan çal›flmalar
ve orda geliflen direnifl Kaz Da¤lar›n da yap›l-
mak istenen, F›rt›na vadisindeki durum ve Si-
nop'ta yap›lmak istenen nükleer enerji santra-
li'nin nas›l karfl›s›nda olduysak Dersim de yap›l-
mak istenenin karfl›s›nda elbette tüm gücümüz-
le duraca¤›z. Sorunlar anlat›lmakla bitmiyor. Yi-
ne Dersim'in genelini ilgilendiren bir yasa var
siz önceki say›lar›nz da belirtmifltiniz 5233 say›-
l› yasa gere¤i insanlar›m›z›n ma¤uriyeti ve flim-
di verilen Tanzimatlar› yetersizli¤ine karfl› çal›fl-
ma yürütüyoruz. Bakanl›k ve Valilik düzeyinde
giriflimlerimiz oldu. Bundan sonra da takipçisi
olaca¤›z. Dersim'de üniversite aç›lmas› için çal›-
malar›m›z› sürdürüyoruz. Biz akademik çevreler
ile buluflup gerekli tüm giriflimlerde bulunaca-
¤›z. ‹çi bofl bir üniversite de¤il. Dersim'in ad›na
yak›fl›r, dünyaya ve ülkeye çok katk›lar sunacak
bir üniversite istiyoruz. Tabiki gönlümüz bir va-
k›f üniversitesinden yanayd› ama gücümüz bu-
na müsait olmad›¤›dan devlet üniversitesi tale-
binde bulunuyoruz. Bize -Rektör atayamad›m›z
için oraya üniversite açam›yoruz- denmifli. Biz-
de E¤itim Sa¤l›k Vakf›yla beraber çal›flma yürüt-
tük ve iki rektör aday›m›z› belirledik. Tabi so-
nuçta hükümet ve YÖK'ün belirleyece¤i bir du-
rum ama bizim temennimiz bu yöndedir.

Biz dil ve inanç alanlar›nda da çal›flmalar yü-
rütmek istiyoruz. Dilin bitip tükendi¤i yerde
toplumda yok olur. Kendi kültürümüzün yar›na
tafl›nacak yanlar›n› iyi ifllememiz gerekti¤ini
düflnüyoruz. Bunlar karfl›s›nda TUDEF olarak
bir durufl sergileyece¤iz. 

Yine Seyit R›za ve arkadaflar›n›n idam edilifl-
lerinin üzerinden 70 y›l geçmesine ra¤men ema-
netlerinin ve mezar yerlerinin ailelerine teslim
edilmesi için Türkiyede TUDEF Avrupa’da da
Avrupe Dersim Dernekleri Federasyonu (FGD)
ile birlikte bir imza kampanyas› baflatm›fl bulu-
nuyoruz. 

Yap›lmak istenen barajlara karfl› yürütü-
len hukuksal süreç ne aflamadad›? 

Barajlar meselesinde iç hukuk yolar› maale-
sef tükendi. Bölge idare mahkemelerinden son-
ra Dan›fltay'da da aleyhimize kararlar ç›k›nca
A‹HM'e baflvuruda bulunduk. A‹HM'de dava
görüflülmeye de¤er bulunuldu flimdi o süreci
bekliyoruz. 

Siyanür ile alt›n ayr›flt›rma çal›flmalar›-
na karfl› aç›lm›fl bir dava var m›? Ya da dava
açmay› düflünüyor musunuz? 

Hay›r. Onlar sondaj çal›flmas› aflmas›nda ol-
du¤u için henüz bir dava aç›lmad›. Rio Tinto
yetkililerinin federasyonu ziyaretlerinde biz flir-

ket yetkililerine, tüm derneklerimiz ve halk›m›z-
la beraber onlar› faaliyetlerinin karfl›s›nda ge-
rekli bütün yöntemleri gelifltirerek duraca¤m›z›
belirtik. Bergama köylülerinin y›lard›r yürüttü¤ü
mücadeleden dersler ç›kararak onlar›n deste¤i
ile de bu süreçte gerekli karfl› koyufl aray›fl› ör-
gütleyece¤iz. 

Dersim'e ‘sefer olur zafer olmaz’ dediniz
Dersim'e yeni bir seferi de AKP hükümeti
yap›yor. Baflakan Erdo¤n'n›n Tunceli'yi ala-
ca¤›z sözünü nas›l de¤erlendiriyorsunuz? 

Evet bu defa da ben söyleyeyim Dersim'e
‘sefer olur ama zafer olmaz.’ AKP'nin bu yöneli-
mi hüsran olacak. AKP'nin tek tip insan yaratma
hayalini Dersim k›racak. Bizim üç ilçemiz ve bir
beldemiz AKP'de. Buralar›n belediye baflkanlar›
seçim zaman› ‘ben AKP'li de¤ilim, sizden biriyim
ama iktidar›n nimetlerinden yararlanmak için
bunu yap›yorum' diyerek halktan oy ald›lar ama
sonuçta de¤il bir nimet sefalete mahkum ettiler.
Bu belediyelerde AKP'nin gerçek yüzü ortaya ç›-
m›flt›r. AKP'nin Diyarbak›r ve Dersim'i alma ça-
bas› Türkiye'ye hakim olma gücünü gösterme
çabas›d›r. Kürtler ile simgeleflen Diyarbak›r, Ale-
viler ve sosyalistlerle simgeleflen Dersim… Me-
sele bu. Biz Dersim'de ki bütün demokratik ku-
rumlar› bir arada olmaya ça¤›r›yoruz.

O halde TUDEF bir misyon üstleniyor.
Yerel seçimler için bir çal›flma içinde oldu-
¤unuz sonucunu ç›karabilir miyiz? 

Evet. Biz Dersimliler'i ilgilendiren her yerde
olaca¤›z. Biz önceki dönemde yapaca¤›m›z ça-
l›flmalar› tam yapamad›k ama, önümüzdeki dö-
nemde aktif olarak bu çal›flmalar›n içinde yer
alaca¤›z. 

TUDEF kendi bileflenleri ile iliflkisi ne
flekilde yürüyor?

Yeni bir kurumun henüz aram›za kat›lmas›
ile bileflen say›s› 21 oldu. Bu dernekler bulun-
duklar› illerde ve ilçelerde yap›lacak çal›flmalar-
da özerk durumdalar ama Türkiye geneli ve
Dersim'e yönelik çal›flmalar TUDEF'in önderli-
¤inde yap›lmaktayd›. 

Dernek say›n›z›n bu kadar çok olmas›
hakk›nda neler düflünüyorsunuz? 

Bu bizi de gerçekten s›k›nt›ya sokuyor. Fik-
rim fludur ki; örgütlenmelerin yarat›lmas› olum-
ludur. Ama o kadar çok dernek kuruluyor ki,
derneklerin kira giderleri, vb. gibi masraflar çok
büyük bir kay›p yarat›yor. Bu kadar ekonomik
gideri bir tek yere aktarmam›z durumunda
önemli bir kazanç elde ederiz. Bizim akl›m›zdan
geçen, merkezi bir kurum yaratmak ve dernek
say›s›n› düflürmektir. Bunu kurumlar›m›zla tart›-
fl›yoruz. Biz hiçbir kuruma kendini kapat diye-
meyiz ama beklentilerimiz bu yöndedir. Öneri-
miz budur. 

Sevgili Baflkan Dersim Hayat'a  aç›kla-
malar›n›z  ve ilginiz için teflekkür ediyoruz

Bize yer ay›rd›¤›n›z için teflekkür ederiz.
Dersim Hayat; Dersim için gerekli olan bir ya-
y›n organ›. Henüz çok genç olan gazetemizin
baz› eksiklikleri do¤ald›r. ‹nan›yorum ki  gayret-
lerinizin sonucunu alacaks›n›z. Yay›n ahlak›n›
korudu¤unuz sürece yolunuz aç›kt›r. Dersim
Hayat'a baflar›lar diliyorum.  

DERS‹ME SEFER OLUR ZAFER OLMAZ
(TUDEF Genel Baflan› Özkan Tacar ile röportaj) 
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(Tunceli Ar› Yetifltiricileri Birli¤i Baflkan› Fidan Ayd›n ile röportaj)

Serkan: Merhaba Fidan Han›m. Bildi¤i-
miz üzere daha önce ‹stanbul’da yafl›yor-
dunuz ama bir anda kendinizi burada
buldunuz. Bunun bir hikâyesi vard›r kufl-
kusuz. Tunceli’ye yerleflme fikri nereden
ç›kt›?

Fidan Ayd›n: Merhaba. Öncelikli olarak
ifade etmeliyim ki Tunceli’ye gelmek bilinçli
bir tercih de¤ildi. Yirmi üç y›l ‹stanbul’da kal-
d›m. Orada tekstil ifliyle u¤rafl›yordum. Bura-
ya annemi görmeye gelmifltim. Tunceli’yi
gördükten sonra bende ifl kurma fikri geliflti
ve bir daha geri gitmedim.

Serkan: Anl›yorum. ‹lginç bir hikâye
olmufl. Peki, ar›c›lar birli¤i ne zaman ku-
ruldu?

Fidan Ayd›n: Birlik, üçüncü y›l›na henüz
girdi. Ama öncesinde iki y›ll›k bir kooperatif
çal›flmam›z var. Biz asl›nda bu ifle Tunceli
Tar›msal Kooperatifi olarak bafllad›k. Orga-
nik sebze yetifltirelim dedik fakat süreç bizi
organik bal yapmaya götürdü. 

Serkan: Birli¤i kurarken hedefiniz
neydi ve siz bu hedeflerinizin ne kadar›-
na ulaflt›n›z?

Fidan Ayd›n: Evet birli¤i kurarken flöyle
bir hedefim vard›; organik bal üretmek. Fakat
Organikbal, e¤itimli insanlar›n iflidir ama bi-
zim ar›c›lar›m›z bu konuda e¤itimli de¤illerdi.
Bunu babadan dededen gömüfllerdi ve öyle
yap›yorlard›. Bilimsel bir çal›flma tarzlar› yok-
tu. Dolay›s›yla biz önce e¤itim dedik. Bu do¤-
rultuda Avrupa Birli¤i’ne bir proje sunduk ve
projemiz kabul gördü. ‹kinci olarak da üretti-
¤imiz ballar› ifllemek gerekiyordu. Bunu için
de bir fabrika kurmak laz›md›. Üçüncü bir he-
defimiz ise sadece Türkiye de¤il dünya mar-
kas› olmakt›r. Bunun için henüz vaktimiz var.

Serkan: Tunceli bal›n›n d›flar›daki du-
rumu nedir? Ra¤bet görüyor mu?

Fidan Ayd›n: Tunceli’nin bal› gerçekten
temiz ve kaliteli bir bal. Floram›za söylenecek
hiçbir fley yok. Envai çeflit bitki var. Hava ol-
dukça temiz. Buna iliflkin bir
s›k›nt›m›z yok. Bal›n do¤as›
tertemiz. Bal› kim kirletiyor
dersen bilinçsiz üretici kirleti-
yor derim. Kulland›klar› antibi-
yotik ilaçlarla o bal› kalitesiz
bir hale getiriyorlar. Ayr›ca bal-
da kulland›klar› mumlarda çok
fazla parafin var. Parafin insan
sa¤l›¤›n› ciddi biçimde tehdit
eden hatta kanserojen madde
tafl›yan bir maddedir. Onun d›-
fl›nda naftalin kullanarak bal›
kalitesizlefltiriyorlar. Naftalin
böcek ve güve gibi baz› canl›lar›n ar›dan
uzak durmas›n› sa¤l›yor ama direk olarak ba-
la geçiyor. Üretici bunu çok fark›nda de¤il. 

Serkan: Ar›c›l›kla ilgili tam olarak ne
tür çal›flmalar yapt›n›z? E¤itimlerinize
akademisyenler kat›ld› m›?

Fidan Ayd›n: Bunla ilgili Avrupa Birli-
¤i’ne bir e¤itim projesi haz›rlad›m. Bu projey-
le iki yüz kadar üreticiye e¤itim verdik. Mer-
kezde ve kasabalarda e¤itim birimleri olufltur-
duk. Üyemiz olsun olmas›n bütün ar›c›lar› ha-
berdar ettik ve önemli bir bölümünü teorik
ve pratik anlamda e¤itime katt›k. Ovac›k, Ho-
zat, Pülümür, Naz›miye ve Mazgirt’te hocalar-
la uygulamal› e¤itimler verdik. Ar›dan nas›l

bal al›n›r onu ö¤rettik. Mesela baflka illerde
ar›c›l›k yapanlar bir kovandan 50 – 60 kilo bal
al›rken bizim ar›c›lar 20 kilo bal al›yor. 

Serkan: Ar›c›l›k deyince akla sadece
bal m› gelmelidir yoksa polen gibi baflka
üretimlerde mümkün müdür?

Fidan Ayd›n: Evet. Polen üretimi yap›l-
m›yor ama polen bal›n 5 – 6 kat› daha paha-
l› bir madde. Ama üreticimizin bundan hiç
haberi yok. Tunceli ar›c›s› polen almay› bil-
miyor. Ar› sütü yine önemli bir üretimdir. Bu-
nu ö¤rendiler. Yine do¤al bir antibiyotik olan
propolisi ö¤rendiler. Bu madde ar›n›n a¤aç
kovuklar›ndan ve çiçeklerden toplad›¤› bir
maddedir.

Serkan: E¤itimlerinize akademik an-
lamda kimler kat›ld›?

Fidan Ayd›n: Erzurum Atatürk Üniversi-
tesi’nden Prof. Dr. Ferhat Genç ve yine Prof.
Dr. Ahmet Dadalo¤lu, Ege Üniversitesi’nden
ar›c›l›kla ilgili son derece ciddi çal›flmalar›
olan Doç. Dr. Banu Yücel, Bingöl’den Ar›c›l›k
Bölüm Baflkan› Mehmet Ali Kutlu ve yine ora-
da e¤itim veren Ahmet Gazio¤lu kat›ld›lar.  

Serkan: Bilindi¤i gibi yat›r›mc›y› des-
tekleme fonlar› ve çeflitli fonlar var. Siz
bu desteklerden yararlan›yor musunuz?

Fidan Ayd›n: Türkiye’de tar›m politikala-
r› belli. Ve bu politikalar bizi her geçen gün
geri götürüyor. Örne¤in pirinç bugün gün-
demde ve o pirincin ne durumda oldu¤u bel-
lidir. Sorunuzla ilgili flunu söyleyebilirim; Ta-
r›m Bakanl›¤›’n›n teflvikleri vard›. Ana ar›ya
bedelli 15 YTL. destek veriyordu. Yine kilo
bafl›na 60 Kurufl veriyordu. Biz bütün ar›c›la-
r›m›z› bundan haberdar ettik ve geçen y›ldan
bu y›la kadar toplam 650 bin YTL teflvik al-
d›k. Bu da Tunceli için iyi bir girdi say›l›r.
Balda flu anda plakalanmaya geçildi. Önü-
müzdeki sezon ar›c›lar›n bütün kovanlar› t›p-
k› küpeleme gibi sar› plakalar halinde bakan-
l›¤›n denetiminde plakalanacak. Bunun için
fluanki teflvik sadece 5 YTL. Süreç neyi göste-
rir bilmiyorum ama fluanki destek sadece bu.

Serkan: Mülki amirlerin size herhangi
bir deste¤i oluyor mu?

Fidan Ayd›n: Mülki amirlerle benim s›-
k›nt›lar›m var. Ben bu s›k›nt›lar›m› her yerde
ifade ediyorum. Bir ilde siz üretici birli¤isiniz
ve sizin burada yürüyebilmeniz için bu ör-
gütlülü¤ü gerçeklefltirebilmeniz için mülki
amirlerle çal›flmak zorundas›n›z. Yani amir-
likler bize katk› sunmak ve önümüzü açmak
zorundalar.

Serkan: Yani size hiç katk›lar› olmuyor
mu?

Fidan Ayd›n: Bize bir okul verildi ama o
da çok s›k›nt›l› bir hale dönüfltü. Az önce bir

projeden söz etmifltim. Asl›nda bu projelerin
orta¤› özel idareydi. Ama özel idare bu or-
takl›¤a çok ciddi anlamda katk› sunmad›.
Bence isteselerdi çok daha fazla katk› suna-
bilirlerdi. Çünkü proje olarak düflündü¤ünüz
zaman ildeki tek yat›r›m projesiydi. Gidin
Tunceli Ticaret Odas›’na bir sorun deyin ki;
Tunceli Ar›c›lar Birli¤i böyle bir proje yürü-
türken siz hiç katk› sundunuz mu? Ya da on-
lar sizin kap›n›z› çal›p sizden hiç yard›m iste-

diler mi? Siz onlar›n talepleri noktas›nda hiç
bir fley yapt›n›z m›? Bak›n, biz her seferinde
gittik Ticaret Odalar› bize katk› sunmak zo-
rundad›r dedik ama Ticaret Odas›n›n k›l› k›-
p›rdamad›. Daha öncede Tunceli Valili¤i’nce
bize bir yer tahsis edilmiflti. Bununla ilgili s›-
k›nt› yafl›yoruz. Senelerdir bofl olan bir okul,
muhtar›n ah›r olarak kulland›¤› bir okuldu.
Biz orada bir tadilat yapt›k. ‹nek pislikleri ve
bir sürü fley vard›. Biz iflçilere oray› temizlet-
tik ama foto¤raflar›n› da çektik isteyene bu
foto¤raflar› gösterebilirim. Ayr›ca iki defa ya-
k›lm›fl, harabeye dönmüfl bir okulu biz üre-
tim tesisine çevirdik. Okul Marçik’te. Daha
iyi bir yer buluncaya kadar valilik buray› bi-
ze 5 – 6 y›ll›¤›na tahsis etti. Ancak biz okula
gitti¤imizden itibaren köy muhtar› bize flid-
detle karfl› ç›kt›. “Bu okul bizimdir vermeyiz”
dedi ve bulabildi¤i her yere bir dilekçe ver-
di. Bizim elimizde resmi bir yaz› vard›. Bize
3 y›ll›¤›na 2 bin YTL karfl›l›¤›nda kiralanm›fl.
Düflünün. Siz o do¤rultuda bir harcama yap›-
yorsunuz, ifli bitirmek üzeresiniz fakat ifl bit-
mek üzereyken size Valilik taraf›ndan tekrar
bir yaz› geliyor deniyor ki; “fiu flu nedenden
dolay› olurunuz iptal edilmifltir.” Bunun üze-
rine tekrar bir dilekçe veriyorsunuz diyorsu-
nuz ki; “Efendim biz bu ifli bitirdik. Bak›n
flöyle bir çal›flma yürütüyoruz” bunun üzeri-
ne bu yaz›ya istinaden “Size tekrar olur veri-
yoruz” diyerek bir y›l içerisinde dört defa
olur yaz›s› verilip iptal edildi.

Serkan: Anl›yorum s›k›nt›lar›n›z ger-
çekten büyük. Bildi¤iniz gibi her çevre-
den insanlar bu flehrin silkinmesi gerek-
ti¤inden söz ediyorlar. Siz bu söyleme
kat›l›yor musunuz?

Fidan Ayd›n: Öncelikle flunu söylemeli-
yim. Ben bu ifle bafllarken flunu söyledim de-
dim ki; ‘ben bir siyasi partinin temsilcisi de¤i-
lim, bir örgütten de¤ilim. Ya da alt›n› çizerek
söylüyorum sizi kurtarmaya gelen bir Robin
Hood de¤ilim’ dedim. Neden? Sizin de Tunce-
lililerin bildi¤iniz özelliklerinden dolay› yani
biz slogan atmaya çok hevesleniriz, mazlu-
mun yan›nda olmak, haks›zl›¤a karfl› bir durufl
sergilemek bizim do¤am›zda var bu da onur
duyulacak bir fleydir. Ama üretim yapmak için
bir araya gelememifliz, birbirimize güveneme-
mifliz. Ben bu projeyle üretim alan›nda örnek
olmak istiyorum; yoksa ben gideyim, flu ifli ya-
pay›m önder olay›m, Tunceli’yi de kurtaray›m

gibi bir düflüncem ve siyasi bir kariyer kav-
gam ve çabam kesinlikle yok.  

Serkan: Tunceli çok göç veren bir kent
belki de oran olarak Türkiye’nin en çok
göç veren flehridir. Göç sizi etkiliyor mu,
etkiliyorsa nas›l etkiliyor?

Fidan Ayd›n: Tabi ki etkiliyor. Ben bir
Tunceliliyim ve bilinçli bir yurttafl›m. Biz or-
ganik bal üretiyoruz ama burada satam›yo-

ruz. Neden satam›yoruz?
Çünkü burada yeterince ya-
flayan ve sosyal koflullar› iyi
olan insanlar çok fazla kal-
mad›. Biz de d›flar›da pazar
s›k›nt›s› yafl›yoruz. Üretti¤i-
miz ballar elimizde kal›yor,
bu da önemli bir sebeptir. 

Serkan: Bildi¤iniz gibi
biz yeni bir gazeteyiz. Az
çok takip etmiflsizindir.
Gazetemiz hakk›ndaki dü-
flünceleriniz nedir? 

Fidan Ayd›n: Yerel ya da ulusal ne kadar
çok gazete olursa ben o kadar mutlu oluyo-
rum. Çünkü hayat›mdaki tek idealim gazete-
ci olmakt›. Bu anlamda hakikaten çok önem-
li buluyorum. Gazeteyi de çok be¤endim.
Gazete giderek daha da oturmaya bafllad›.
‹lerde daha iyi olacakt›r. T›pk› ismi gibi ha-
yat bulaca¤›na inan›yorum.

Serkan: Biz bir Dersim Sempozyumu
haz›rl›¤› içerisindeyiz. Bu sempozyuma
iliflkin neler söyleyebilirsiniz? 

Fidan Ayd›n: Bilimsel bir çal›flma olaca¤›
için tabiî ki çok önemsiyorum. Çünkü kulak-
tan dolma, ordan buradan alma fikirlerle bir
yerlere gidilebilece¤ini sanm›yorum. Bu an-
lamda sizi de kutluyorum. Bizim insan›m›z
özelliklidir. Ben ‹stanbul’da yaflam›fl biri ola-
rak tekrar Tunceli’ye döndü¤ümde buras› ya-
p› olarak bana çok farkl› geldi. Yaflam biçi-
miyle, kültürüyle, sosyal ve ekonomik yap›-
s›yla çok farkl› bir flehir. Bence Tunceli’nin
ele al›n›p incelenmesi, ortaya ç›kar›lmas› bi-
zim hepimiz aç›s›ndan memnuniyet ve mutlu-
luk vericidir. Bunun için sizi kutluyorum. Ha-
ber verirseniz sempozyuma kat›l›m sa¤lar›m. 

Serkan: Son olarak benim sormay›
unuttu¤um ya da sizin eklemek istedi¤i-
niz bir fley var m›?

Fidan Ayd›n: Biz Tuncelililer olarak çok
fazla fley konufluyoruz; ama çok az üretiyo-
ruz. Burada üretim için konuflan, emek har-
cayan ve emek veren bir insan olarak flunu
söylemek istiyorum. Burada e¤er güç olacak-
sak birlikte hareket etmek zorunday›z. fiayet
Tunceli’de biraz da olsa bir fleyler yapmak is-
tiyorsak çevreyi de¤ifltirmek, bir yenilik yap-
mak istiyorsak Tunceli’deki Mülki Amirlikler,
E¤itim Kurumlar›, ‹l Tar›m, Belediye, Ticaret
ve Ziraat Odas› gibi tüm kurumlarla beraber
ne zaman gerçekçi anlamda bir araya gelebil-
sek iflte o zaman Tunceli’nin çehresini de¤ifl-
tirebiliriz. Bu anlamda bütün kurumlar›n üze-
rine düfleni yerine getirmesini istiyorum be-
nim bütün temennim bu. 

Serkan: Söylefli için teflekkür ederiz.
‹yi çal›flmalar.

Fidan Ayd›n: Bizi dinledi¤iniz için ben
teflekkür ederim. Baflar›lar dilerim. 

“ANT‹B‹YOT‹K ‹LAÇLAR  BALIN KAL‹TES‹N‹ DÜflÜRÜYOR.”
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U¤urcan
Yerlikaya

›rmaçik derlerdi.
Topraktan ekin kald›r›ld›ktan sonra

henüz ambara tafl›nmadan, bu da börtü
böce¤in, kurdun kuflun r›zk› deyip ürü-

nün bir miktar ekene¤e b›rak›l›rd›. O esnada oradan
geçen kim olursa, yetim hakk› için ona da bir avuç, bir
torba veya bir teneke ülefltirilirdi.

Kemah tuzu derlerdi.
Munzur’un ard› s›ra derin cenderelerden geçilir, Ke-

mah’a var›l›rd›. Kat›r s›rtlar›na yüklenen öteberilerle
günlerce yollarda mekik dokunurdu. fiair Mehmet Çe-
tin’in an›s›d›r: ‘Dedem Kemah’a var›r, bakar masum bir
Ermeni çocu¤u terk edilmifl halde a¤lamakl›. Kat›r s›rt›-
na yükler, getirir Küre Deresi’ne. Çocuklar›n›n aras›nda
büyütür, y›llar sonra büyüyen çocuk tekrar Ermenilerin
yan›na ç›kar gider. Yaylalarda, beyaz bir tafl veya kaya-
n›n üzerine Kemah tuzu serpilir, uzaklara hayk›r›l›rd›.
Bir bakars›n pefli s›ra kofluflan keçiler, kuzular…

Tujirik derlerdi.
Munzur’un k›y›s›nda, çimenlerle bezeli nemli top-

raklarda hafif su birikintileri oluflur. Derdine deva ara-
yanlar›n ilk u¤rak yeriydi bir zamanlar. Bacaklar gölete
sark›t›l›r, ‘tujirik, tujirik’ yalvar›fllar› yank›lard› havada.

Pesara derlerdi:
Henüz kelamlar ka¤›da dökülmemiflti. Beyaz zarflar

üzerine ‘say›n’ ibaresinin yaz›lmad›¤› zamanlar… Dave-
tiye için ya¤l› ekmekler piflirilir, yard›ma muhtaç reh-
berlerin elinde köy köy, ev ev da¤›t›l›rd›. Da¤›t›c›ya bi-
raz un, çökelek, ya¤ veya çay otu verilir, hizmeti raz›
edilirdi.

Transistörlü radyo derlerdi:
Lambal› radyolardan hemen sonra yap›lm›fl, cebe s›-

¤acak küçüklükte ufak radyolard›. Eski kerpiç evleri
gezin, bozulmam›flsa henüz durur pencere diplerinde.
Daha televizyonun evlere yerleflmedi¤i zamanlarda,
gündüz ifllerinden sonra üflüflürdü üslerine ahali. Da¤
ve orman köylerinin vazgeçilmez ayg›t›yd›.

Yafll›lar›n huyuydu. Fecir daha sökmeden uyan›r,
suya inip ellerini y›kar, kerpiç konutun sa¤ kiriflini
öpüp dua ederlerdi. Ya¤da eritilmifl tereya¤›n› içip gü-
ne daha dingin girerlerdi.

Bir yafll› meseliydi: Bu da¤lar boyu uzanan ova vak-
tinde gölmüfl derdi. Nam-› di¤er: Gola Vacu¤›. Taze ge-
linler sala biner,gölün bir yakas›ndan karfl›ya dek süzü-
lür gidermifl…

Siyam bal›klar› do¤al ortam›ndan koptuklar›nda
vahflileflirler, huysuzlan›rlar. Gördükleri her fleye sald›-
r›rlar. Bizimki bir sükunet hali, kaybolan geleneklere
hasret, mezardaki ölülerle beslenen porsuk (khurbesik)
misali, içimizi kemiren bir hal iflte…

HERC Ü BERÇ

X
emüyé ra raver Qezeta ‘Der-

simde Hayat’ iré, wayiri ré so-
¤›n xeriyé,desté hirayiné dileg

kenow.
Um›mé Dersimi dé,no adeto ké ez

n›ka b›nusniri estibi çinibi nézanow ha-
ma Vacu¤a madé

zédira dewané oba dé,malé s›ti,goli-
ga bari yu gaé c›té zaf qimet diyené.
Werté ni mali dé çüli qimeto g›rs yé gaé
c›té bi.

Asmiya Nisané dé p›ra bi belek vo-
ré,malo hurdi(mi,b›zi) axurré ra kerde-
né teber,berdené koé Muz›ri dé ç›rayne-
né.S›ro ké mal kerd teber pesari potené
domanana,ciranana kerdené v›la,awo
ké verra mend oyi ké loqmé loqmé bé
maliya kerdené v›la,hona mal fitené ra-
wa koy.Taé pesari xodé berdené ko,ke-
mera dé bercé sero nénéro ké oyi q›ddé
theyr u thuri b›ro ké salé X›z›r n›nga
mali kemeré meverdo,raflté verg u hesi
mekero. 

Hama, qimeto ké dené gaé c›té zobi
bi.Ç›ké dewré vereni dé (naé ra hir›s
çewres seré raver) zé n›kayini motori

makini çinibi.Dewicow,hemu kara xo
qeweta gaana kerdené.Becé c›té ram›te-
né,bar k›resnené,cün çarnené.K›lmiya
vaciri;dewicané yazüyé(Zérani-
gé,Adé,Çedagé,Q›z›xé,Jiyaré,Pardi-
yé,Thanziyé,Kodiyé,Qonax uçb.) kara
xowa zediyené bé gaana kerdené.A ri-
ray gay,dest u paé mordemi bi,qimeté
xo yi zaf berc bi. 

Domaniya m› dé asmiya Gulané
dé,dewa madé(Zéranigé) eké voré çüli
ké dariyé wé,roca Phasemiyé b›c›ka ta-
wa potené,mulx›té çeyya bé düwa wa
gay kerdené teber, g›rédené niré araba
ro.Niri sero anci bé düwa wa b›c›ké(ni-
yaz) q›ddé kerdené,çaré gaow lew ker-
dené,loqmé say merdani dené c›,o bin
s›fté bé domanana ucara tepiya cirana-
na kerdené v›la.No adet,qimeté emegi
g›rs péguretené ra yeno.Na rocé ra tepi-
ya endi gurénayisé gay s›fté keno,hata
payizi rameno. 

Roca ké c›té b›rramiyo yayi cün b›-
çarniyo gay feciré sodiri de berdené çe-
ré,pizé kerdené m›rd hona kerdené b›-
né s›rfli yayi b›ne m›soni.Pillané maé
zedini masa wa ké becé gay ram›tené
mod›l(demir bafll›k) p›ra nékutené ké
gay medecé.P›rn›ka masa daréné, bé
kardiya kerdené thuz bé awa ram›te-
né.Hama tek u tuk mordemi estibi ké
bé gaana zaf s›tam kerdené.Germé am-
nani dé cün dé fek g›rédené ké s›mer u
tené meweré.Naé dé helm bé gaana
b›rriyené,thamifl nédené,merrediyené

ra.Nafayi wayiri dené p›ro.Mod›l kutené
p›ra bald›ré gaow werté goni u g›léseri
dé mandené.Ni mordemané henénan ra
kesi hez nékerdené,xo miyan dé zaf
hay kerdené,dang kerdené,serba inow
,a düna dé b›né guna gay ra ç›tur veci-
né vatené.‹ mordemi ké merdena xo dé
çet›n can day,hawiya gay c›ra veci-
na,vatené. 

N›ka kara gaow biya d› leti.Leté jü
makini venené,leté bini mordemi(karke-
ri) venené.‹yé ké makinow herne-
né,mordemow gurénené;makinané xo
ron kené,q›lay kené hama mod›li hu-
reyndiya gayra bald›rané karkeranra fi-
tena néf›ndené çeré u allefi c›néda-
né.Yané,a dew›r dé emegé gayi zaf
bi,qimeté xoyi ké.Çero hewl gay çerde-
né,alefo hewl gay werdené.N›ka emeg-
dari hellejiné,çeré u alef névenené.Na-
wa anci asmiya Gulané amé.Endi gay
çiné,endi kara gaow çina,endi kes niya-
zow népoceno,ç›mané gaow lew néke-
no,endi om›ré inow k›lmo.Ç›ké seké bi
vifltari,kardi nina v›lé ro gainé névene-
né,heni vifltaré mané. 

Emeg,qeremeti yé emegdarano,ha-
ma werdo hewl,om›ro hewl yé inow ni-
yo,Péro piya pheflti jübini dimi,mod›l
xora vecimi,niyazé xo pocimi,xo miyan
dé v›la kimi ké werdé ma yi ké hewl b›-
ro,om›ré mayi ké k›lm memano. 

Kellé m› hermané s›ma rawu,wéfli-
ya,huwayisa b›mané.

Emege Gay

H

Ali Ekici

Baz› olaylar vard›r ki insan› yafla-
m›n›n bir kesitinde baflka bir
olayla buluflturur. Da¤lardan ç›-

k›p gelen ›rma¤›n yol hanesine katt›¤› ile
kenara att›¤› her fley kendini bellekte yeni-
den canland›r›r. 24 Mart 2008 tarihinde
kaybetti¤imiz A¤a Cihan bende böyle bir
bellek tazelenmesine neden oldu. A¤a am-
cam›z Bundan 27 y›l önce 12 Eylül iflkence
hanelerinin ölüm kal›m günlerinde can›n-
dan kopan bir can için cuntan›n vur emri
ile arad›¤› Süleyman Cihan için can›n› orta-

ya koymufltu. Onun için ç›rp›nm›flt›. Süley-
man Cihan bu topraklar›n ilk gözalt› ka-
y›plar›ndan biridir. Süleyman Cihan gözal-
t›nda kaybedildi¤inde A¤a amca elindeki
tarlas›n› hayvanlar›n› sat›p o¤lunu bulmak
için çabal›yor, bask›lara maruz kal›yor ama

dipdiri ayakta duruyordu. O f›rt›nal› bir ya-
flam içerisinde bir ömür geçirdi.

24 Mart 2008 tarihinde A¤a amca ile Sü-
leyman Cihan birbirlerine kovufltular. O
gün bütün dostlar› oradayd›. Oradaki bü-
tün dostlarda 27 y›l önce Süleyman Ci-
han’›m›z› u¤urlayamaman›n buruklu¤u var-
d›. Süleyman Cihan gözalt›nda kaybedil-
miflti. A¤a Amca’n›n ›srarl› aramalar›na ra¤-
men devlet onu biz almad›k diyordu. Gün-
lerce süren iflkenceler sonucunda Süley-

man Cihan öldürülmüfltü. A¤a amca b›kma-
dan usanmadan aramalar›na devam etmifl
ve sonunda o¤lunun cenazesini bulmufl-
tu… O¤lunun mezar tafl›na 1981’de do¤du
diye yazd›rm›flt›.

Efline az rastlan›r bir babad›r A¤a am-
ca… Dersim’deki evi yak›lm›fl, ifl tuttu¤u
arabas›na devlet taraf›ndan el konulmufl
çok s›k›nt›l› dönemler yaflam›flt›. Bütün
bunlara ra¤men gülen yüzü ile dostlar›na
kucak açmaktan geri durmam›flt›. Bizler

Süleyman Cihan’›n dostlar› onu 27 y›l önce
u¤urlayamam›flt›k. O gün onun yan›nda
bir tek A¤a amca vard›. Ama 13 y›l önce
ye¤eni Besre’yi yan›na u¤urlad›k. 27 y›l
sonra A¤a amca ile Süleyman Cihan’n›n
koyun koyuna yatmalar› için u¤urlamaya
geldik. Ne mutlu ki bu büyük de¤erimizi
hat›rlad›k ve u¤urlama gününde bütün
dostlar› ile oradayd›k.

DERS‹M HAYAT OKURU/‹STANBUL  

TAR‹HE TIRNAKLARI ‹LE ‹Z BIRA-
KANLAR HATIRLANSIN D‹YE B‹R CÜM-

LE BOYU DÜfiÜYORUM HAYATA …

Hüseyin Soylu Hüseyin Soylu
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sana iki mani yaz›yorum / armut dalda / dut yerde / bülbül öter her
yerde / felek bizi ay›rd› / herbirimiz bir yerde / denizli'nin yollar›nda /
her gelen gider sürüden / bir keklik ayr›lm›fl öter / bizim ayr›l›¤›m›z
ölümden beter / mektubum karal›d›r / asl›m›z bural›d›r / tez yolla mek-
tubum yolla / yüre¤im yaral›d›r

Dersimli Marifet taraf›ndan... (1939)

aflananlar› irdelemek ve çekilen ac›lara farkl› bir pence-
reden bakt›¤›m›z ilk say›m›zdaki "Travma ve 38" adl› ya-
z›m›zdan sonra, travman›n ikinci çok önemli parças› olan
sürgünü bu yaz›m›zda irdeleyece¤iz. Yaflanan onca traje-

di üzerine birde insanlar›n do¤up büyüdü¤ü topraklardan zorla sökü-
lüp at›lmas›n›n yaratt›¤› bunal›mlara de¤inmeden yaz›m›z›n hep bir ya-
n› eksik olacakt›. Bir bilinmeze do¤ru giden trenlere, hiç tan›mad›¤›
memleketlerde yaflayaca¤› sorunlara ve neden böyle bir göçün gerek-
li görüldü¤üne de ayr›nt›l› bir flekilde de¤inmek isterdik ancak yaz›m›-
z›n ve köflemizin bu a¤›rl›¤›, hem alan hemde okuyucuyu s›kmak iste-
memizden kaynakl› öz olarak tutmaya çal›flaca¤›z.

Zorunlu göç sonucunda ortaya ç›kan travman›n sosyal, kültürel,
priskolojik ve ekonomik sonuçlar›ndan baflta çocuklar, kad›nlar ve
gençler olmak üzere her yafl grubu etkilenmektedir. Zorunlu göç sonu-
cunda bir yandan ekonomik yaflam›n idame ettirilebilmesi öte yandan
geri dönebilme umudunun tafl›nmas› nedeniyle aile parçalanmalar› ya-
flanmaktad›r. Bir bofllu¤a b›rak›lan insanlar sosyal destek a¤›ndan yok-
sun kalmakta, yaln›zlaflmakta, yoksullaflmakta, güven duygusunu yitir-
mekte ve içe kapanmaktad›r. Bunlar›n sonucu olarak da insani onur
duygusu ciddi bir biçimde zedelenmektedir. 

Göçte çok say›da faktör iflin içindedir ve göç psikolojisi üzerine ko-
nuflmak ancak sosyo-psikolojik ve ekonomik faktörlerin de dikkate al›-
naca¤› karmafl›k bir düzlemde mümkündür.  Psikolojik aç›dan göçü in-
celerken ve göç nedeniyle psikolojik zorluklar yaflayan insanlara yar-
d›m ederken, göç esnas›ndaki yaflanabilecek özellikleri de¤erlendir-
mek gerekir. Bu özellikler de göç eden her kifli ve grup için oldukça
farkl› olabilir. Ancak bu çok say›da faktörün bileflik etkisi üzerinden ki-
flilerin ve gruplar›n göçten nas›l etkilendi¤ini anlayabiliriz. Dolay›s›yla
bu konuda ilk söylememiz gereken fley, göçün psikolojik etkilerinin
büyük ölçüde kifliye veya gruba özgü oldu¤udur. Bunu söylemifl ol-
mak ama göç üzerine konuflurken özellikle dikkat edilmesi gereken
baz› faktörler olmad›¤› anlam›na gelmez. Örne¤in göç etmeden önce-
ki dönemden kaynaklanan faktörler aras›nda göçün nedeni ve de kay-
bedilecek fleylerin çap›, derinli¤i çok önemlidir. Zorunlu göç, ‘gönüllü’
göçten haliyle çok daha fazla olumsuzlukla yüklüdür. Bir yerden zor-
la göç ettiriliyorsan hem buna yol açan tehditlerin ve eziyetlerin yarat-
t›¤› travmayla hem de aniden, tamamen haz›rl›ks›z bir flekilde yerinden
yurdundan kopman›n getirdi¤i yükle u¤raflmak zorundas›n.

Ek olarak, göç ederken geride b›rak›lanlar›n, bu anlamda kaybe-
dilenlerin, boyutu da çok önemli. ‹nsana destek veren, onu koruyan
güçlendiren ne kadar çok fley geride b›rak›l›yorsa, göçün psikolojik et-
kisi o kadar olumsuz olacakt›r. Bunlar da nelerdir? ‹flte, insan›n sev-
dikleri, yak›n çevresi, yani iliflki a¤›, dili, kültürü, hayat standard›, afli-
na oldu¤u, içinde yaflamaya al›flt›¤› köyü ya da yurdu. Bunlardan ne
kadar çok fazlas› geride b›rak›l›yorsa o kadar fazla risk faktörü var de-
mektir. Göç s›ras›nda ise bu yolculu¤un ne kadar güvenli, tehlikeli ya
da meflakkatli oldu¤u dikkate al›nmal›d›r. Göçten sonraki dönemde
ise göç edilen yerin özelliklerine bak›lmal›d›r. Göç edilen yer ne ka-
dar kucaklay›c›ysa, ne kadar az d›fllay›c› ve ayr›mc›ysa, kay›plar› tela-
fi etmeye ne kadar müsait ise göçün olumsuz etkileri o kadar azala-
cakt›r. Her halükarda ama her göçte bir fleylerin flu ya da bu düzeyde
kaybedilmesi esast›r. Bir fleyler geride b›rak›lm›flt›r ve yeni bafltan bafl-
lamak gerekmektedir. Kay›plar›n büyükse ve yeni gelinen yer sana
dostça, destekleyici tarzda davranm›yorsa o zaman çeflitli psikolojik
zorluklar›n geliflmesi için yeterince risk faktörü bir araya gelmifl olabi-
lir. Bu durumlarda en s›k görülen psikolojik zorluklar depresyon, kay-
g›, duygu durum bozuklu¤u ve iliflki problemleridir. Kad›n, erkek, ço-
cuk hiç bir grup bu tür sorunlara karfl› ba¤›fl›k de¤ildir. Herkeste bu
zorluklar›n ortaya ç›kma ve bunlarla bafl etme yollar› farkl› olabilir. Ar-
t› bu duruma birde zorla göç ettirilmeden önce yaflad›¤›n katliam›n ve
kay›plar›n yaratt›¤› travmay›da eklersek bu durum daha ciddi bir hal
almaktad›r. Yeni geldi¤in yere getirilmenin sebepleri aras›nda hele bir-
de seni asimile ve hiç al›fl›k olmad›¤›n bir dile adapte etme çabas› da
varsa çok ciddi duygu durum bozuklu¤u riski ile karfl› karfl›yas›n de-
mektir.

Yukar›da da söyledi¤imiz ve daha fazla açamad›¤›m›z sorunlarla
bafl etmek zorunda b›rak›lm›fl bir halk›n insani onur duygusunun te-
lafi ve tedavi edilmesi zorlu, uzun ve geç kalm›fl bir vaka olarak can-
l›l›¤›n› korumaktad›r. Daha önceden belirtti¤imiz üzre yap›lacak olan
ve donan›ml› bir hale kavuflturulmufl merkez vas›tas›yla toplumsal bir
arketipe çevrilmifl olan y›llanm›fl ve biriktirilmifl bu kayg›, anksiyete
ve travma durumu çözüme kavuflturulacakt›r. En az›ndan geç kalm›fl
bir görev ve sorumluluktur ve bu sorumlulu¤u herkesin hissetmesi
gerekir.

uslar›n bölgede etkili ol-
maya bafllamalar›ndan
önce, 17. yüzy›lda bu-
gün Gürcüstan olarak

bilinen co¤rafyada üç krall›k bulu-
nuyordu. Baflkenti Tiflis olan Kartli
Krall›¤›; kuzeydo¤uda Kakheti Kral-
l›¤› ve bat›da da Kutaisi civar›n› elin-
de bulunduran ‹mereti Krall›¤›. Bu
krall›klardan ilk ikisini ‹ranl›lar, so-
nuncusunu da Osmanl›lar denetli-
yordu. Do¤u Karadeniz k›y›lar›, ad›
geçen bu üç krall›¤›n egemenlik ala-
n› d›fl›ndayd›. Kuzeyde Soçi-Sohumi
aras› Abhazya'ya; Sohumi-Poti aras›
Megrelya'ya; güneyde Poti-Batumi
aras› Gurya'ya aitti. Bu üç prenslik
Osmanl›ya haraçla ba¤l›yd›. Güney-
bat›da ise, Samtshe ve Saatabego
prenslikleri vard›. Bu prensler za-
manla ‹slamiyeti benimsediler ve
Osmanl›ya do¤rudan ba¤l› birer va-
lilik haline geldiler. 

1877-1878 Osmanl›-Rus savafllar›
sonucunda, yerlisi olduklar› bölgele-

rin ve Batumi'nin Ruslar›n
eline geçmesinden sonra,
Müslüman Lazlar›n bir k›s-
m› Osmanl› topraklar›na
kitlesel olarak göç etti ve
‹zmit Sanca¤› içinde bulu-
nan bölgelere yerlefltirildi-
ler. Osmanl›-Rus savaflla-
r›nda Laz gönüllüler Rusla-
ra karfl› Osmanl›lar›n saf›n-
da savaflm›fllard›. 16 Mart
1921 Türk-Rus Antlaflmas›
üzerine de bir k›s›m Müs-
lüman Laz yine Türkiye'ye göç etmek
zorunda kalm›flt›r. 

Lazlar›n, küçük kay›klar›yla olan
denizcilik faaliyetleri, Türkiye'nin
Kurtulufl Savafl› s›ras›nda oldukça
önemli bir yere sahiptir. Büyük mik-
tarda silah ve mühimmat Batumi'den
Samsun'a Laz takalar›yla getirildi. Laz-
lar da, di¤er Osmanl› tebaalar› gibi,
Cumhuriyetin kurulmas›nda fedekar-
l›klarda bulundular, emek verdiler.
Bat› Gürcüstan'›n Megrelya bölgesin-
de konuflulan Megrelceye yak›n bir
dili konuflan Lazlar, Rize'nin Pazar,

Ardeflen, Çaml›hemflin, F›nd›kl›; Art-
vin'in Arhavi, Hopa ilçelerinde; Aca-
ristan'›n Batumi kenti civar›nda; Ab-
hazya'da ve 1877-1878 Osmanl›-Rus
savafl› ve sonras›nda Osmanl› toprak-
lar›na göç ederek yerlefltikleri Türki-
ye'nin bat› bölgelerinde de (Adapaza-
r›, Düzce, Bolu, Akçakoca, Yalova
vb.) yo¤un ve toplu olarak yaflamak-
tad›rlar. 

Kaynak: Ali ‹hsan Aksamaz, Dil-
Tarih-Kültür-Gelenekleriyle Lazlar,
Sorun Yay›nlar›, ‹stanbul, 2000.

usepek am regionis oakt’i
vufla geç’k’uflen 3’oxle,
17. ofl3’anuras and¤aneri
nd¤as Okortura yado na

içkinen geografias sum mapanoba
rt’u. Dudno¤a Tbilisi na rt’u Kartlifli
Mapanoba; oçildreyulvas K’axetifl Ma-
panoba do gulvaflk’eleti K’utaisi xes
na u¤ut’u ‹meretifl Mapanoba. Am ma-
panobapeflen Kartli do K’axeti ‹ranu-
repefl, ‹mereti Osmanurepefl k’ont’ro-
lis rt’u. Yulva Uçazu¤afl zu¤ap’icepe
na moliflinu sum mapanobafli xe3alas
va rt’u. Oçildreflk’ele Soçi-Soxumi Ab-
xaziafli; Soxumi-Poti Samargalofli; om-
joreflk’ele Poti-Batumi Guriafli xes rt’u.
Sum p’rinsobati Osmanurifla xaraciten
mek’ireli rt’u. Omjoregulvaflk’eleti,
Sam3xe do Saatabegofli p’rinsibape
rt’u. Am p’rinsepek Muslimanoba

k’abuli qves do direk’t’ot Osmanurifla
mek’ireli valiloba niktes. 

1877-1878 3’anapefli Osmanuri-Ru-
suri limafli çodinas, svaloni na rt’es re-
gionepes do Batumis Rusepek xe
gedvesfli, Muslimani Lazepefli namti-
nepek Osmanuri dixafla grup’alurot
ixicret’es do ‹zmitifli sanca¤ifl doloxe
na rt’u regionepes dibargines. Osma-
nuri-Rusuri limapes Lazi guronepek
Rusepe k’ala Osmanurepeflk’elen lima
qveret’es. 16 Mirk’ani 1921 tari¤is Tur-
ki-Rusi akt’i ixvenufliti namtini Musli-
mani Lazepes xolo Turkiafla oxicret’u
dvaç’ireret’es. 

Lazepefli ç’it’a feluk’apeten na ix-
venet’u mazu¤arobas, Turkiafli moflle-
tinufl limas dido beciti tema u¤un. Di-
do silaxi do cepxane Batumiflen Sam-
sonifla, Lazepefli feluk’apeten itirinu.

Lazepeti Osmanurifli majura xalk’epe
steri, resp’ublik’afl ok’idus guramoba
qves do amagi meçes. Gulva Okortu-
rafli Samargalofl regionis na i¤ar¤ali-
nen Margalurifla xolosoni nena na
¤ar¤alapan Lazepek, Rizinifli Otena,
Art’afleni, Çamlixemflini, Vi3’e; Artvini-
fli Arkabi, Xopa no¤apes; Aç’arafli Ba-
tumifl no¤afli gomorgvas; Abxazias do
1877-1878 3’anapefli Osmanuri-Rusuri
limafl oras do ok’ule Osmanuri dixafla
oxicret’uten na dibarges Turkiafli gul-
valuri regionepesti (Adapazari, Duzce,
Bolu, Akçakoca, Yalova dç.) didope-
ten do grup’alurot skidun. 

Odude: Ali ‹hsan Aksamazi, Nena-
Mcvefloba-Xaçka-T’radi3ia mutepefli-
ten Lazepe, Gamamçkumala Soruni,
Mp’oli, 2000

Lazlar›n k›sa tarihi-5

Mk’ule ‹st’oriaten Lazepe-5

Ali ‹hsan AKSAMAZ
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1877-1878 Osmanl›-Rus savafllar› sonucunda,
yerlisi olduklar› bölgelerin ve Batumi'nin Ruslar›n
eline geçmesinden sonra, Müslüman Lazlar›n bir
k›sm› Osmanl› topraklar›na kitlesel olarak göç et-
ti ve ‹zmit Sanca¤› içinde bulunan bölgelere yer-
lefltirildiler.
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1964 Z›meq do¤umluyum. Yedi yafl›nda
iken Elaz›¤’a göçtük. Babam ben do¤du¤umda
yurtd›fl›na ç›km›flt›. On alt› yafl›nda Avustur-
ya’ya babam›n yan›na gittim. Amac›m futbolcu
olmakt›. Elaz›¤’da futbol oynuyordum.                

O zamanlar ‘Almanc› Çocu¤u’ imaj› vard›.
‘Almanc› Çocu¤u’ olanlar›n her türlü imkan›,
paras› var demekti. ‹nsan çok iyi konumdaym›fl
gibi bir his yarat›l›yordu. Ama bizim neler ya-
flad›¤›m›z› nas›l bir ruh halinde oldu¤umuzu
hiç kimse sorgulamam›flt›. Kimse senin duru-
mun nas›l baban› özlüyor musun? Demiyordu.
O soruyu ne baba ne anne nede çevredeki in-
sanlar sormuyordu. Böyle sorular› bende sor-
muyordum. Bu çok büyük bir olay asl›nda. Çok
sa¤l›kl› bir durum de¤il. Sadece ‘Almanc›lar’
için de¤il bütün göç edenler için geçerli. Bu so-
rular› ben konu ile ilgilendikten sonra daha çok
anlamaya bafllad›m. ‘Almanc› Çocu¤u’ olarak
yurt d›fl›na gidip babam›n yaflad›¤› ‘o güzel ül-
keden’  pay›m› almak istemifltim. Benden önce
a¤abeyim gitmiflti benden sonra iki kardeflim
daha geldi ama hiç biri  oradaki yaflam stresine
dayanamad›.  

Oldukça erken bir yaflta bafllayan  bu göç
halinde kendinizi ifade etmek için dil soru-
nu yaflad›n›z do¤al olarak, karfl›laflt›¤›n›z
her dilde nas›l bir bu psikoloji yaflad›n›z?

Ben 7 yafl›na kadar sadece Zazaca konufl-
tum. Kendi köyümde  yeni karfl›laflt›¤›m bir dille
okumaya bafllad›m. Sonra Elaz›¤’da baflka bir
kültürle tan›flt›m. 16 yafl›nda baflka bir ülkeye
gidip orda yine ayr› bir dille karfl›laflt›m  elbette
ki  çok zor bir durum. ‹nsan› en  emin k›lan fley,
insan›n yaflad›¤› yerdeki dili iyi bilmesidir. Bun-
dand›r bizim çocuklar›n kendi anadilleri d›fl›nda
bir e¤itim ile okuyup üniversite bitirmelerine, bu
kadar baflar›l› olmalar›na çok flafl›r›yorum, bir
yandan da bu çok büyük bir ifl diyorum. 

Avusturya’ya gidince nas›l bir ortamla
karfl›laflt›n›z? Türkiye’de iken kurgulad›¤›-
n›z Avusturya aras›nda nas›l bir fark vard›?

D›flar›dan Türkiye’ye gelenler berberinde  ba-
vul dolusu  eflya ile gelirlerdi. Herkese sigara,
flampuan, çikolata, ince naylon gömlek getirirler-
di. ‘Almanc›l›k’ imajlar›n› ayakta tutmak için bir
çaba gibiydi. Babam›n  bize gönderdi¤i foto¤raf-
lar da babam; çiçekli bahçeler içinde tak›p elbi-
seli, kravatl› ve çok temizdi. Ayda bir gelen mek-
tuplardaki bu hal beni oraya gitmeye yönlendir-
miflti. Oraya gitti¤imde babam›n çok güzel bir
evi oldu¤undan emindim. Üç gün yoldan sonra
elimde bavul ile gerçek flehir kültürü almadan
Avrupa’n›n kültür merkezine gittim ve  bir bara-
ka ile karfl›laflt›m. Orada yaflamaya bafllad›m. Ba-
bam yol inflaatç›s›yd› 15 m2 barakada kal›yordu.
Üstelik bu barakada yaln›zda de¤ildi. Üç kifli ka-
l›yorlard›. Babam orada 25 y›l boyunca kald›.
Ben 3,5 y›l babam›n çal›flt›¤› firmada çal›flt›m. Al-
manca kursuna bafllad›m haftada iki gün akflam
kursa gidiyordum. Hafta sonlar› futbol idmanlar›-
na gidiyordum. ‹ki y›l sonra akflamlar› yüksek
teknik okuluna bafllad›m. O firmay› b›rakt›ktan
sonra baflka bir firmada çal›flt›m. Bir yandan da
müzik ile ilgilenmeye bafllad›m 

Müzi¤e yöneliflinizi anlat›r m›s›n›z? 
Ben Elaz›¤ da yaflad›¤›mda yazlar› köyüme

gidiyordum. H›d›r Koç bana yemek paras› ver-
miflti. Ben bu yemek paras› ile kendime bir ka-
val ald›m. Köydeki kad›nlar bize kasnak verir-
lerdi, deri verirlerdi biz bundan davul yapard›k.
Perküsyona ilgimde oradan geliyor. Ben çald›-
¤›m bütün enstrümanlar› kendim ö¤rendim.
Avusturya’da bir Türk grupla tan›flma ile müzi¤e
bafllad›m. Avusturyal› 5 müzisyenle müzik yap-
maya bafllad›k orda vurmal› aletler çal›yordum.
1985’te ilk caz pla¤›m›z› yapt›k. Bir Yunan gru-
buyla çalmaya bafllad›m onlar ilerde Rembetiko
yapmaya bafllad›k. 92-93 y›llar›nda sefahat mü-
zi¤i yapt›m. Bir Balkan müzik grubu ile beraber
çal›flt›m. Viyana Halk Müzikleri Araflt›rma Ensti-
tüsü ve Viyana Üniversitesi müzik birimleri yar-
d›m› ile Dersim müzi¤i yapmaya bafllad›m. Ens-
titü Avusturya’da yaflayan halklar›n müzi¤ini
araflt›r›yordu. Bende bundan esinlenerek yönel-
dim bu alana. Kaybolan bir müzik türü. Pek ça-
l›flmada yap›lm›yordu. Gerçi o dönemler çok
zordu. Dersim çok zor bir politik dönem geçiri-
yordu. Amac›m  etnolojik bir çal›flma yapmakt›.
etnolojik müzikte insanlar›n yaflad›¤› yerde kur-
du¤u iliflki ile beraber derlemeler yapmak, in-
sanlar›n yaflad›¤› sosyolojik ortamlarda çal›flma
yapmak en do¤rusudur. ‹flte bu amaçla müzik
kay›tlar› yapt›m, müzi¤i seslendiren kiflilerle
seslendiren kiflilerle röportajlar yapt›m. Bunun
bilimsel çal›flmas›n› yine Viyana Halk
Müzi¤i Araflt›rma Enstitü-
sü’nde yapt›m. 

Bu kay›tlar› yay›nlamay› düflünüyor mu-
sunuz?

Ben kendim için yapt›m bu kay›tlar›. Ama
yapt›¤›m kay›tlar› ‘ Viyana Halk Müzi¤i Araflt›r-
ma Enstitüsü’ne verdim. Bir k›sm›n› Metin-Ke-
mal kardefllerle paylaflt›m. Tabi ki yeri ve zama-
n›na  göre bu kay›tlar kullan›labilir.

Foto¤raf makinesi ile tan›flman›z nas›l
oldu?  

Babam Avusturya da aç›k art›rmalarda foto¤-
raf makineleri sat›n al›p yaz aylar›nda tatile gel-
di¤inde  Türkiye de sat›yordu. Dolay›s›yla evi-
mizde çeflit çeflit makineler vard›.Yani profesyo-
nel makineler 8-9 yafl›ndayken elime geçiyordu.
Babam biraz anlat›yordu. Ama babam›n tarz› ile
benimki çok farkl›. O daha çok para kazanmak
için yap›yordu. Hafta sonlar› Türkiye, Yugoslav-
ya gibi ülkelerden gelenlerin bir araya gelip
topland›klar› yerler vard› bunlar tren istasyonla-
r›, belli parklar faland›.Babam oraya gidip fo-
to¤raflar çekerdi bir hafta sonu çekti¤ini di¤er

hafta sonu teslim eder paras›n› al›rd›.
Vaktim oldukça babam› ziyarete gi-
dip yaflad›¤› ortamda onun  foto¤raf-
lar›n› çekiyordum. Babam›n bize
gönderdi¤i foto¤raflar ve gerçekte
yaflad›¤› oram. Bu iki halin  karfl›lafl-
t›r›lmas›. Babam›n çekti¤i foto¤raflar
renkli, benim çektiklerim ise siyah
beyaz. Babam emekli olduktan son-
ra, onun ve annemin Türkiye’deki
yaflam›n› çektim. 

Foto¤raf e¤itimi ald›n›z m›?
Hay›r. Ama foto¤rafç›l›k üzerine

çok literatür okudum. Yoksa geliflme

olmaz. Bu birazda pratik ile il-
gili bir fley bir süre sonra bak›fl
aç›n›z de¤ifliyor, görme biçimi-
niz gelifliyor. Tabi temel kural-
lar› bilmek gereklidir. Foto¤raf-
ç›l›¤›n çok kural› var. Ben iki
y›ld›r güzel sanatlar akademisi-
ne gidiyorum Örne¤in Sanatsal
foto¤rafç›l›k derslerine giriyo-
rum. Bendeki literatürde de¤ifli-
yor tabi. ‹lk temel kurallar› tabi
babamdan ö¤rendim. 

Foto¤raf sergisi açmaya
nas›l yöneldiniz?

Ben sürekli foto¤raf çekiyordum. Merdiven
diye bir dergi var arkadafl›m Viyana’n›n gece
hayat› diye Viyana’y› tan›tan foto¤raflar yapmak
istiyordu. Onunla sohbet ederken ona bende
foto¤raf çekiyorum dedim. Foto¤raflar›m› gö-
rünce çok be¤endi. Bu foto¤raflar ile sergi aç-
mam› önerdi. Onun iknas› ile bir  Viyana kah-
vesinde ilk sergimi açt›m.  

Avusturya konsoloslu¤unda ‘babam ve
ben’ isimli foto¤raf serginiz oldu. Türki-

ye’de baflka sergileriniz ol-
du mu 

96 y›l›nda babam ve ben
konulu sergim Avusturya
konsoloslu¤unda sergilendi.
Daha önce bu foto¤raflar›
Avusturya’da babam›n ge-
nifl dünyas› diye yay›nla-
m›flt›k. Avusturya bas›n›
baya¤› ilgi gösterdi.
Böyle sergiler aç›l›nca
di¤er ülkelerin bas›n›
da ilgi gösteriyor. Be-
nim sergide öyle ol-
du. Böyle sanatsal
fleyleri genelde Av-

rupal›lar yapar. Bir göç-
men iflçinin çocu¤unun böyle bir fley

yapmas› onlar için enteresand›. Onun için bu tür
fleyler üzerine yaz›ld›¤›nda benim hikayemle
bafllad›lar uzunca süre. Ondan sonra Jon Berger
fondeison kapsam›nda bende davet edildim.
Onunla birlikte çal›flan bir fotografç› ile bir pa-
nelde ç›kt›m. Çok güzel geçti.  Beni davet eden
Londra’n›n Avusturya Kültür Ofisi idi. 2006 dada
Avusturya Kültür Ofisi’nde sergim aç›ld›. Sonra
Bilgi Üniversitesi’nde, Gazi Üniversitesi, Avustur-
ya Konsoloslu¤u Ankara Ofisi’nde TOBB Üniver-
sitesi’nde aç›ld›. Diyarbak›r Sanat Merkezi’nde
aç›ld›. Bu senede Antakya’da aç›ld›. Mersin, Eski-
flehir, ‹zmir, Kayseri ve Sivas’ta aç›lacak.

Dersim’de sergi açmay› düflünüyor mu-
sunuz?

Hay›r... foto¤raflarla köyümün biyografisini
anlatmak için 23 y›ld›r foto¤raflar›n› çekiyorum.
Örne¤in benim o köyde yaflayan insanlarla 23
y›l boyunca her gidiflimde yapt›¤›m röportajlar
var. Bundan birkaç y›l önce beledi¤e baflkan›n
yan›na gittim bana bir niyet mektubu gerekiyor-
du. Avrupa birli¤inden de¤iflik yerlerden bu
proje için fon almam için. Munzur festivali çer-
çevesinde bu sergiyi açacakt›m bu benim içinde
kltürel kan›kl›¤›m›z içinde büyük bir olay ola-
cakt›. Ben Munzur festivaline kat›l›yorum.Kültür
ve do¤a ad› alt›nda yap›l›yor ama hepimizin her
yerde dinleye bilece¤i müzisyenlerin sahnesin-
den öteye gedemiyor. Bunlarda kültürümüzün
bir parças› ama ötesi yap›lam›yor. Benim ama-
c›m köyde yaflam›fl bütün insanlar›n foto¤raflar›-
n› müzik eflli¤inde sergilemekti. Her evin salo-
nunu bir sergi alan›na çevirmekti. Bu evlerde
yaflam›fl insanlar›n görüntülerini projeksiyon ile
evlerine monte edebilmekti.Ceviz a¤açlar›n›n
üzerine seslendirme cihaz› konacak o dönemler
kaydetti¤im sesler yay›nlanacakt›. Beledi¤e bafl-
kan›; niyet mektubunu Hozat beledi¤e baflkan›
versin Z›meq oraya ba¤l› diyerek reddetti. Ama
isterseniz beledi¤e salonunda foto¤raflar›n›z›

sergileyebilirsiniz dedi. Dersim’deki durum be-
nim için özeldi ama karfl›l›k bulmad› ondan do-
lay› ben biraz mesafe koydum. Ben yine oral›-
y›m köyümle ba¤›m var. Ama ben bir beledi¤e
baflkan›n›n bunca uzun zamana yap›lm›fl bir ça-
l›flmay› bir belgeleme yöntemini sahiplemesini
ileriye tafl›mas›n› beklerdim. Bir be¤eni seviyesi-
nin olmas›n› ve bu tür çal›flmalara  sayg› göster-
mesini beklerdim. 

Sergileriniz medyada nas›l yank› buldu?
ilginç bir fley oldu¤undan  gazetelerde ç›kt›.

çeflitli gazete, dergi ve televizyonlarda sergim
gösterildi. Benimle röportajlar yap›ld›. Göç me-
selesi Türkiye için çok önemli. Göçün büyük
flehirleri nas›l köylülefltirdi¤i ortada. fiehirler
kent kültürüne ulaflamad›. Sosyal yaflam› çok et-
kiyen bir fley bu göç eden için ve sistem için.

Dersime yönelik çal›flma yapan kurum-
lardan, bas›ndan yada belediyelerden,  size
ilgi oldu mu sizi aray›p tebrik eden bir bele-
di¤e baflkan› odlumu mesela?

Yok. ‹lk defa sizinle yani Dersim Hayat ile
yap›yoruz.  

16 yafl›nda Avusturya’ya göç ettiniz flim-
di 44 yafl›ndas›n›z. Avusturya’ya futbolcu
olamaya  giden Mehmet Emir bugün nas›l
bak›yor dünyaya?

fiu anda Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’ne
gidiyorum. Dünyan›n her taraf›ndan sanatla u¤-
raflanlar›n gitti¤i bu akademiye al›nmam çok
önemli bir fley. 800 kifliden sadece 80 kifli al›n›-
yor. Avusturya’n›n önemli bir yay›n›nda köflem
var. Avusturya’y› ve Türkiye’yi de¤erlendiren
yaz›lar yaz›yorum. Böyle bir konuma geldim.
Hayat devaml› heyecanl›d›r. Her defas›nda bir
fleyler ö¤reniyorsunuz. Avusturya’ya pozitif ön
yarg› ile gitmifltim. Avrupa her hey güzeldir dü-
flünerek. Her yerde insani fleyler bulabilirsiniz
oradaki sistem daha oturmufl olabilir ama insan-
lar› daha az duyarl›d›r. Yaflam› farkl› k›lan dilin
içindeki nüanslard›r. Küçük ayr›nt›lard›r. Dile
hakim olmak çok önemlidir. Bunlar yaflad›¤›m
her fleyin sonucudur. Z›meq’de do¤mufl, yaylar-
da büyümüfl, Elaz›¤’a oradan Avusturya’ya git-
tim. Yaflad›¤›m her fleyle Mehmet Emir oldum.

K›rmançki, Kürtçe, Almanca, Türkçe ko-
nufluyorsunuz. Bunlar› hepsi ile de kendini-
zi ifade edebiliyor musunuz bu dillerin han-
gisi ile bütünlefltiniz?

En çok Almanca ile bütünlefltim. Almanca
yaz›yorum çünkü.

Kendinizi bir milliyet ile ifade ediyor
musunuz nerelisin sorusuna ne cevap veri-
yorsunuz?

Dersimde do¤du¤um için oral›y›m. Gitti¤iniz
her yerden bir fley al›rs›n›z. Fark›nda olarak ya-
da olmayarak. Avusturya’dakiler beni Kürt gö-
rür. Buna da karfl›da duruyorum ben Kürt oldu-
¤um kadar Avusturyal›y›m da. Zaten öyle olma-
sam sadece Dersimli olarak orda yaflayamam. O
durumda oradaki yaflam kendinizi koyam›yor-
sunuz. Çok az isterim ben bunu. Dersim; do¤-
du¤um köye olan ba¤l›l›¤›md›r. Kendimi zorda
hissetti¤imde, çocuklu¤umun, masumiyetimin
geçti¤i yere s›¤›nma duygumdur. Rüyamd›r ço-
¤u zaman Dersim. Ama ben Almanca konuflu-
rum. Türkiyeliyim. Dünyal›y›m 

FOTOGRAF SANATÇISI MEHMET EM‹R ‹LE ROPORTAJ
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ysa uzak gökler alt›nda do¤-
mufltu her ikisi de. Biri Pardi
suratl› bir sevkan, Di¤eri veroc
yüzlü bir adamd›. Sorarsan›z

onlara derler ki size hala; ‘mare xorte K›rman-
cu vane.’

Yaz b›ko, De ki; kara büyülü bir geceymifl.
‹lki akan bir çay›n bafl›ndaki o serin evde, öte-
ki bir flilan dibinde do¤mufl. Senelerce evvel-
mifl. Rüzgar kanatl› atlar›n peflinde koflan bir
sürü ademo¤lu varm›fl. Bunlardan biri gide gi-
de kökünden kopan bir a¤aca rast gelmifl.
A¤aç ki yürür ha yürürmüfl. Derken…tarihin o
makus kalbine gelip çarpt›¤›nda, yerle gök bir
birine kar›flm›fl. Tam o s›rada da tevellüdü be-
lirsiz öteki, dünyaya gelmifl. fiimdi bu iki ço-
cuktan biri; bir zamanlar saadet diyar› dedikle-
ri bin bir yüzlü flehrin flarki yakas›nda, di¤eri
garbi yakas›nda yaflarlarm›fl. Görenler ve bilen-
ler der ki; ‹lkinin s›rt çantas›nda Nietzsche’nin
el yazmalar› ikincisinin s›rt çantas›nda da Ador-
no’nun aforizmalar› varm›fl.

Bilinsin ki, burada yaz›lan ilkinin de¤il yal-
n›zca ötekinin öyküsüdür.

Eywa¤ ey; baflkalar›n›n ‘Zaplar taflar koyak-
lar›ndan’ dedi¤i akarsular ülkesinden gelmiflim.
Ad›m Semku, Laçinu, Tetu. Soyad›m Robar, ‹m
ve M›zo’dur.

Demem o ki; orada aln›ma kim el sürmüfl-
se, gecenin kalbi nerede atm›flsa, uzak ufuklar-
da ne olmuflsa hepsini tek tek görmüflüm. Bu
yüzden kan›ma ince bir s›z› gibi giren kutsal
çay›n o rengini hiç unutmam. 

Ne var ki art›k yurtsuzum. Yurtsuz ve dilsiz.
T›pk› eski masalc›lar›n demesi gibi; karlar

bile uzak kald› bize.
fiimdi kim bilir do¤du¤um evin dam›nda

kaç metre kar var?

Bir düflmüfl belki her fley.
Belki bir hiç.
Öyle ki Opuz bile Pavese gibi mektuplar

yaz›yor bana art›k.
Diyor ki ‘keflke birazc›k güçlü olsayd›m da

bir tekme at›p koparsayd›m boynumdaki flu
tasmay›.’

Bu k›fl vakti babam›n üflüyen, epriyen, buz
tutan ellerine gidiyor akl›m.

O uzak gökler alt›nda kald› art›k her fley.
Annemin yürüyen elleri vard›, Seray’›n efsunlu
gözleri, babam›n efkarl› yüre¤i.

‘He kurban’ 

Kadim dostum ‹s; uçurumda çiçek olmak
için ç›k›p gitti evden. Her kad›n sanc›s› olan
erkek için pasl› bir zincirdir çünkü hep. Dara-
c›k bir çat› kat›nda yafl›yor flimdi ‹s. Geceleri
karabasanlar görüp terürevan içinde uyan›yor,
duvarlara bak›p ç›¤l›k at›yormufl. ‹htimal ki
kendi etinin katili olacak bir gün.

Dedem, dedesini anlat›rd› bize ‹s’in. ‘Karl›,
kas›rgal› bir k›fl günü asas›n› yere çak›p üstüne
fesini as›p k›z›lc›k suyuna att› kendini’ diyordu.
‘Cesedini çok sonra bulduk’ kendi can›na k›y-
madan önce diyormufl ki; ‘beni durdurmaya
kalkmay›n. Benin sonum ya atefltir ya da su!’

Öyle vars›l bir adamm›fl ki ‹s’in dedesi, ça-
y›n k›y›s›nda koskoca bir ambar› varm›fl. Ad›na
da ‘Ambara M›l› Memedu’ derlermifl. Herkes
her fleyini oradan tedarik edermifl. ‹s’in nenesi
otururmufl ovan›n bir ucuna düzinelerce koyun
s›ra s›ra gelip süt verir gidermifl.

Ay›n aylas›na bak›p dualar edip dualar din-
ledi¤imiz geceler çoktan yitip gitti. Art›k kala
kala bir tek ›ss›zl›k kald› orda. fiimdi gecenin
kim bilir hangi
vaktidir. Üç nazl›
can evin orta yeri-
ne kurulmufl o
büyük Erzincan
Sobas›’na bak›p
bizi ve umudu
konuflmakta.Ama
umut kald› m› ki?

Nicedir yan›m-
da elleri titreyen,
ama durmadan tit-
reyen gepegenç
bir çocuk var. O
ki hanefli evlattan
say›l›r art›k. Du-
rup düflünüp di-
yor ki bu kara ço-
cuk; ben ne anne-
mi ne de babam›
seviyorum. Küçükken kuzular› al›r dere k›y›s›-
na inerdim. En mutlu zamanlar›m iflte o y›llar-
m›fl. Babam ki öldüresiye döverdi beni. Bu
yüzden kendimi bildim bileli hep kaçar›m ev-
den.

Bir sürgün gibi bu çocuk.
Suskuya yatm›fl bir büyük adam gibi.
Durmadan kederi büyütüyor, önüne bak›-

yor ve gerekmedikçe konuflmuyor. ‘He’ diyor
baflka bir fley demiyor. Bu haliyle boynunu hiç
çekincesiz ipe geçiren o kederli flairi ans›t›yor
bize. ‘‹htiyar’** böyleydi konuflurken terler ve
önüne bakard› s›rf.

Ona diyorum ki; yüzündeki derin kuyuyu
büyütme a çocuk.

Annen de ‘suya okunan dualar’ etmifltir
mutlaka.

Bak topra¤›n flairi ne diyor;
‘fiiir tanr›n›n dalg›nl›¤›d›r.’
N’olur sende dal ara s›ra.

Sonra o uzun geceler birbirini kovalay›p
gelip bo¤az›m›za zangoç gibi biniyor. Nedense
bir kitaba uzan›yor elimiz. Kemalettin Ka-
mu’nun o ünlü fliirini bulup okuyoruz yüzyü-
ze. Çocu¤un gaml› yüzüne ay›n flavk› düflmüfl
gibi oluyor.

‘Gönlümü yayla yapt›m Bingöl çobanlar›na!’

Karlar bile uzak kald› bize.
Bu la¤›m flehirde birbirinin yaln›zl›¤›n› ko-

nufluyor art›k.
Öte yanda o efsane da¤da, babam uzun

boylu bir k›fla kafa tutuyor. Hem de tek bafl›-
na. Sar›p bafl›n›, büyük dama ç›k›yor ve dur-
madan kar kürüyor.

Afla¤› bak›yor ki ›ss›zl›k
Yukar› bak›yor kir ›ss›zl›k
Bir tek allah›n kulu yok.
Ne gelen var ne giden
Yer ve gökten baflka.

Eskiden sofraya kavurmay› koyar koymaz
anam; Lace Hulo¤li Cemfli, o garip kahkahas›
ve neflesi ile ç›k›p gelirdi. Uzun uzun laflarlard›
babamla. Sonra gecenin bir vaktinde lekanlar›
giyip düflerdi karl› yola ›sl›k çala çala giderdi. 

Ama flimdi…fiimdi diyor ki ‹s’in yafll› baba-
s›; do¤du¤um evin yaln›zl›¤›ndan öte her fley
sanki bir tufanm›fl!

O uzak gökler alt›ndaki sükundan kim
mahrum k›ld› bizi sorar›m. Da¤lar›m›z vard›
hani; gök gözlü tanr›lar kadar ma¤rur. Çay›rla-

r›m›z vard› Piltan kokusu gibi a¤›r. Bir hayat
do¤ard› örne¤in Hozat elinde cesareti Pir olup,
Rayber olup önümüze düflerdi.

Onlar y›lanlar ve çiyanlarm›fl. Öyle diyor
‘namus iflçisi’ bir flair. Diyor ki ekme¤imize ve

afl›m›za göz koyanlarm›fl. Ettikleri bu yüz-
den saymakla bitmiyor. Bu yüzden ‹s’in çat›
kat›nda ‘ölüm ac› çekiyor’ benim seraba dön-
müfl evimde ‘gece kangren ve kör’ oluyor.

Sanki iki uçurum aras›ndaki o koca bofllu¤a
düflmüfl gibiyiz. Yoksa bizler Alfred de Musset’i
söylediklerini mi yafl›yoruz yeniden. ‘olmufl
olan art›k yok, olacak olan henüz ortada yok
Ac›lar›n›z›n gizini baflka yerde aramay›n’ diyor
Musset.

Bir sevkan u¤ruyor yan›ma. Eli yüzü solgun,
tedirgin, obsesif. Nicedir ad›m› bile unuttum di-
yor. Her yerde aran›yorum diyor. Hakk›mda ç›-
kan inzar müzakereleri kal›n bir roman›n sayfa-
lar› kadar ço¤ald› diyor. Ne yapmal›y›m?

Uzaklara git diyorum. Uzak ufuklara. Gözle-
rin seni zelal zelal akan bir suyun bafl›na götür-
sün. O suyun ak›fl›nda her fleyin ilk halini göre-
ceksin. Orda kal Günlerce, aylarca, y›llarca. 

fiimdi o uzak gökler alt›nda ana ile k›z tafl
oca¤›n›n bafl›na çökmüfl da¤ gibi bir adam
bekliyorlar. Ben ki seksenine merdiven daya-
m›fl bir Yusuf’un o¤luyum hala. O adam o¤lu-
nu görmeye gitmifltir. Uzaklara, ta Türk Eline.
Elinde eprimifl bir pusula kap› kap› dolaflmak-
tad›r flimdi. Yüre¤i yara bere içindedir. Asl›nda
hepimizin yaras› kendi içinde. Oysa Deccal ne
demiflti “ yaflam› bir yara gibi ayakta karfl›laya-
caks›n.” 

Kald›k b›ko. Bir bal›na kala kald›k bu canl›
flehirde. “uçup gitmifl tanr›lar›n art›k olmay›fl›
ve gelmekte olan tanr›n›n daha gelmemiflli-
¤i”…Hey hat! aradal›k durumu dedikleri bu-
mudur yoksa? 

Kederin boynuna bir ilmek daha at›yor ge-
ce. Durup gö¤e bak›yoruz hep birlikte. Ay
uzun a¤l›yor, bafl›m›z›n üstünde kapkara bulut-
lar geçiyor. Belki “ tarih öncesi köpekler havl›-
yor” yine. Yetimiz. Uzun ayaklanmalar sonras›
yetim ve yoksul. Bir adam hayat›n s›f›r nokta-
s›nda ceplerine doldurdu¤u tafllarla kendini bir
nehre at›yor. Akl›m›za Virginia Wolff’un o tra-
jik yazg›s› geliyor. Ça¤r›s› sulara gömülü bir
halde gelip boyunlar›m›zda as›l› kal›yor. 

Bir ç›¤ zaman› do¤mufluz sanki. Ufukta se-
raba benzer fleyler ar›yoruz. Ama nafile. Belikli
k›yamet sonras› görüntülerin tam ortas›nday›z. 

‹çimizden biri;  eskiden sabah›nda bir sahi-
bi vard› diyor. Öbürü; gecenin hat›r›, 

ben gündüzünde upuzun bir öyküsü. 
Öyle ise konuflal›m diyor di¤eri. 
Konuflal›m ki; hep birlikte paramparça ola-

l›m!

*Bu bafll›k Edward Sait’in ‘K›fl Ruhu’ adl›
kitab›na nazire de¤ildir.
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erd-u asmen fam› K›rmancan de way›rê cayê de
m›qerémiyo. Fame (zane) qomane dina de herd,
yê g›raniyê, yê berekêti, yê qeremetano. Herd es-
kerawo. Asmen, yê sen›kiyê, yê safiye, yê ro’yo.

Asmen m›zu bat›no. Gune Antik’de, filozofe ké wêfliya xo ram›-
ta, inan ki herd-u asmeni sero zaf fikir gurenu(sere dajno). Fam
kerdo xori(zanewo xori), Tales vano “hemu çi oyké ra yeno, en
s›fte owyke est biya. Herd-u asmên oyke ra v›raciyo (peda biyo),
oyke ra amo pê, aferiyo. Ravêr, en s›ftê, b›ngê hemu çi oyke bi-
ya. Waxt verdo ra, oyke vurriya, biya herd-u asmên, biya mah-
luqat.” Tales’i sêr kerdo ké; dina de oyke zafa. Corde var›s vare-
no. Oyke çalka kemer›dê gol bena, peyduna(bado) s›r bena, be-
na bux sona. A rocé ra na rocé, bux semé (hesa) asmên de ve-
to. Aristo vano “keynat de hemu çi g›raniyê ra sen›kiyê rêc› be-
no. Çül  cor de, çül sen›kiye esta.” ‹nan re “form” vano. Çül b›n
dê çi, cîh (madde) esta. Huneré “çi” g›raniya, huneré ro’y, hune-
ré formi izano, aq›lo, famo (zanewo). Hemu çi ax›ri ké cêreno
b›ngê xo. Cereno eslé xo. Çiyo g›ran yeno herd, çiyo sen›k ve-
cino asmên. Kemeré yê herdiya, yena herd. Ro, dü, bux, vecino
cor. Ç›k› ra? Ye asmeniyo. A ri ra(cok ra) vano “ro vecino cor.” 

‹tiqaté M›s›r’i dê Ra, ‘heqé roci’yo. Ya ki, vacim; wairê roci-
yo. Roc (roz), mitolojiyê qomandé zaf cayê de qimet›nido. Mito-
lojiyê K›rmancande ki xêllé berco. B›ngê de, ni qomi, jü tarix de
muhaqaq amé tê lewê. Hén aseno ké; qome dina jübin ra yab›r-
riay niyê. Gune nê gune de, amê tê lewê. Ya ki tayê qomi jü ko-
k› ra amé.

Sarê K›rmanci zê qomané binu, çi b›rno ya, jübin ra ar›sté ker-
do?. Wes be merdoa b›rno ya. Çiyê yabani b›rno ya. Asmên bé her-
da ki cihêtira b›rnê ya. Asmen de roc esto, ro estu. “Ro” bé “re” z›-
dê jübinidé. Bê f›ndê ki jübin ra g›rêdayié. Doza m› owa ké, vaci-
ri “ni terimi pero jû kok ra amé.” Ma de vané, “urcé ra, raperré,
kerd ra.” Qefliyê ké werté dê “ra” esto, pêro asmên (cor) sal›x da-
né. “Per-u qanat”de “per” ancia asmêni sal›x dano. “Pay” hêrd sa-
l›x dano. Ç›k›ra?: raperainé asmêndé bena. Madê ki “ro” vêcino
cor. Cendek cêrdé maneno. K›rmanciye de; “Herdo merdéwo” va-
ne...Ya ki;  “Asmen ama ¤ezeb” vané. Heq cordo. 

Ez heyn te¤bin kenu ké, heq peyduna vêciyo cor. Homa’y ki
peyduna vêciyo cor. Qulé d›l›ngi raver cêrro (herd ro) sêr kerdo.
Peyduna seré xo çarno asmên. Ser-b›n’i zaf hikmêti xo de dardé
wê. “Sero biyainé” pêyduna (bado) biyê qimet›n. Sero biyainé he-
mu cihet ra biya qimet›n. Cüamêrd serdo, axa serdo. Heq cordu.
(serdo) Refé mordêmi beli kerdené de vané “ç›mané m’ ser.” Seré
ma asmên ra nejdiyo, l›ngé ma herd ra nêjdiyê. Mitolojiyê K›rman-
ciye de (Mezopotamya bo na dorme de) ser qimet›no. Q›met recé
kerdené de, ser s›ftéwo. Vané, “caro çüye to b›nê çüyané saridê
mebo.” Qimeté ser-u b›ni, key ké cüamêrd biyo wairé malu m›lki,
a suro ( a tow) vurriyo. Asmên biyo mez›n. Mitolojiyê biyaifl dê ki
ser qimet›no. Hêqi, seré adam’i  howt cevahirana v›raflto. Sureté xo
de v›raflto. Statü (rêfi) recé kerdené de, ancia cor de çül pili f›nde-
né. Cerdé çül q›ci f›ndené. “Seré m› ser, ç›mané m› ser” vané, pilu
ç›mané xo ser fetelnené. Suretâ isan’ rê ki,  “ri-rü” vané. Heni ase-
no ké “ri rü” cori v›raflto, a ri ra “rü- ri” vane.   

Qesa m›na peyené owa ké, çeberé mitolojiyê K›rmanciyê ya-
kerdis çeberé felsefa keno ya. Hikmeté m›sr›qi (flark), hikmeta-
né m›¤r›bi ra cer niyê.   

CER BE COR 

H

Do¤an
Munzuro¤lu Zeyé tumani lel roflte sod›r ra vefltim ra. Mal, gor-

ran de pedé bi tera. Ma mal verda ra sant z›qa
pey banu. Zereqé tici haté golan ra küt ya. Dover

ra, male mezra Yeniye Pil ki saniya ko. Niya yenim te düs.
Naver; M›llaliyun-dover; Yeniyo Pil… Saate hona bibi new-
des. Esker küt Yeniye Pil’i. M›lleté Yeniye Pil bo eskeriya bi
jübin ro. Esker xarré banu keno, m›llet xo erceno eskeri
ver. Bi elemetiyu zelemeliyé. Ha, banun ra k›longe dariyé
we. Dewé té de küté c›. A deqa m› henda né veng hesna,
né thaba. M› mal caverda, zeyé xe¤un vefltun dewé. M› za-
na ke ni çeyane ma ki vesnené. M› va l›ngé rew b›refli, do-
mani zerré de hewn de. Yine raxeleflni. Ç›ton refltun veré
çeberi, nézon! M› xo est nerd›gan, eskeré pey ra bi bajiyé
m› ro. M› xo dest ra xelesna. Biun domanan ro homa sem›-
ge ra gama xo teber néeflta, çuté eskeri verdi m› ra, küti
zerré. Ban fiti c›! Ban cor de küt c›, m› domané xo zerré
ad›r ra zor-zerp xelesnay ra,. niya dote ban de nay ro! Ce-
run ra, m› reye xo eflt zerré pifltke çeneka domané gureti
biun teber. Pifltki eflti a dot. Nafa cerun ra axuré serdé. Cor
pedé g›na p›ro! Zerré axure de hemgen esto. M› va, qené yi
hemgeni raxeleflni. Mandim uskaiye de. M› o taé hemgeni
eflt teber. Niya corde ad›r vareno m› ro! Esker bi tenekané
hemgen ro, g›nd›re a doti kerdi. Vat, “ qé vane n›ka hem-
gen wené? S›ma peroyne q›r kenim!” M›llet (ceni,cüamerd,
zav-zeç; té de) day aré santi xo ver, berdi cer Saverdiyé,
Hewsuné Bamasuru. Leyé çemé M›rcani. Niya pey ra d›
cendermi mandé, heni mur›jiyaiyé! Zeye yibinu niyé. Ceni-
ye kok›mi ninan de koti qesun. “Ma kata bené? Ma ro seke-
né?” Vati. ‹ne vat, “S›ma benim na cor. Dero de xori esto. A
ca! Ulle em›r sé yeno heni kenim! E ke vané q›r keré q›r
kenim; né, vané raverdé verdanim ra!..” ceniye kok›mi naye
sero ceray ra ma, vati; “Seké nay jüye ma ra, iye bini xo
bercim çem, va çem de b›xenekim. Qené goniya jübin né-
venenim. Kifliyaina jübin névenenim. Nébo s›ma vazde. Xo
bercé çem!..” Ma vat, “Heni kenim. Ma seb›kim?” Niya tedé
recefinim. 

Bado sené xeberé amé, nézanim; ma verdayme ra. fiim
yajü yaban ra mal da aré, amaymé Pul›r. Ma, o hentayé mal
hen eflt oye,fli!.. Her kefli xo re guret. Zedire dewa ma ra jü
mordemek esto, ey guret. Çe ey ki vesnay. Ey, vat; “b›d›re
m’ ez xore son reson Sakaki.” Guret fli reflt Sakakun. Peré
ma seré tepiya, némecet rusnay. Seb›kero, ey destdey qé
thabayé némandi bi!

Amayme Pul›r, mal rot. Kütim Qon›¤un. Qon›¤e ke b›n-
niya Pul›r de v›raflte. ‹ne! A seré M›rcan de hewres amay bi,
bani gureti bi. Qon›¤e ke inan re v›rajiné. Yi qon›¤an re va-
nu. Hona çeber-penceri népa. Loc›ne çinna. Saci sonim çe-

yan ra cenim, rau ola¤an de nan pocenim. Tenc›k m›lleti ra
cenim, robar kenim. Taske m›lleti ra cenim, xonçké m›lleti
ra cenim. Halo henén tedirme!...  Domani herdi sero koné
ra, pero bi bronflit. Ma sékert na niya nébena, taye perey
dén kerdi nifltim otobosé, amaime Estenbol. Amaime, Avci-
yun de leye çe v›stewre m’. Kotim bané. Bodr›mo. Hona in-
flaato. Elatirik çinno, oyke çinna. Çeyan ra, quiyan ra oyke
k›rresnenim. C›l-cor çinno. K›nci çinne. M›lleté dormi taé
m›tel›ki çi day ma; betoni ser ra xelefliayme, qené! O ki, se-
né beton? Se ké geji kerd›né herd ra, téde qum küt›né we-
ré! Né nerd›gano, né thabye!..  Heni ebe sand›qané yem›fli
ra nerd›qané sant pé. Ma va, qené domani war ro meg›né!
Ama z›m›stano!... Soba çinna, kom›r çinno…  Domani q›cé..
fiiyun çeyun… Waxté m› çey rüti de, sanay ro, kerdi pak…
Ç›zon! N›ka vané; “ dewleté vana yaceré dewa xo.” Ç›ton
yacerime. Né çewo, né wurtu! Kata flime? Vace ke flim; ç›k,
ç›ton b›rramim. Ç›k, ç›ton weyé kim. Kuyo mal-m›lk; kuyo
ban çi? Kuya s›rfli, kuya arré? Kuyo dar –ber; kuya vaye?
Dewé menda ç›?.. Be mawa kayé xo kené!... Niya néflikinu
ke qesey b›ki. Xape yena küna guliya m’, kenu b›xeneki!
Zerré m› ta ra sono…  A rocé ke yena m› viri, qé vanu zer-
ré m› ra çiye qurfino! 

Heya b›raye m’!.. 38 bi, ama verd ra! Nafa? No tertelé da-
ina beter ama. No, hal be hal névereno ra!.. Xo re, na çeber
de, a çeber de… Omre mao ke mend; hen çeberané sari
verdé vereno ra sono… Hele kudé, zav-zeçé ma sebeno?..
Ma t›rém, raflti; xo eflt çem, ya néeflt çem!...

Harfliye’ra Çena S›lemané Eyizé Qoji – Y›ld›zé

(TERTELE 1994’RA JÜ PELGE)

Xo Bercé Çem X›d›r EREN
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ürkiye’de, 1960l› y›llarda eko-
nomik nedenlerle bafllayan
köyden kente göç süreci; 1984
y›l›ndan itibaren özellikle Do-

¤u ve Güneydo¤u bölgelerinde bafllayan çat›fl-
mal› süreçle milyonlarla ifade edilen büyüklü¤e
ulaflt›. 1990’l› y›llar›n ortalar›nda yo¤unlaflan
Türkiye’nin en büyük iç göç hareketi gayri res-
mi rakamlara göre 3 milyon kifliye ulafl›rken
Dersim, çat›flmalar›n en yo¤un yafland›¤› ve en
fazla göç veren illerin bafl›nda geldi.

Ekonomik olarak durumu “biraz” daha iyi
olanlar, Türkiye’nin metropol flehirlerine ya da
çat›flmalar›n daha düflük yo¤unlukta seyretti¤i
bölgelere göç etti. Dünya standartlar›na göre
“açl›k s›n›r›”n›n alt›nda yaflayan köylüler ise Di-
yarbak›r, fi›rnak, Hakkâri, Van ve Batman gibi il
merkezlerine yerleflti. 

Milyonlarca insan, adeta yata¤›n› s›rt›na al›p
tüm birikimini b›rakarak bilmedi¤i,  tan›mad›¤›
mekânlarda yaflamaya bafllad›. Herhangi bir
planlama olmadan yap(t›r)›lan göç, bu sefer de
büyük kentlerde “sorun” olarak ortaya ç›kt›.
Dil, inanç ve önemli kültürel farkl›l›klar aras›n-
da bir süre bocalayan göç ma¤durlar› bir süre
sonra herhangi bir devlet deste¤i almadan ken-
di entegrasyonunu kendisi yaratmaya bafllad›.
S›k›nt› da bir anlamda buradan ç›kt›. Türkiye
medyas› milyonlarca insan›n yaflad›¤› drama
sessiz kalmay› uzun y›llar sürdürse de, yaflanan
s›k›nt› “kapkaç” ve benzeri adli suçlardaki art›fl-
larla birlikte ortaya ç›k›nca gündeme geldi. 

Var olan gerçeklik ortaya ç›km›fl olmas›na
ra¤men, göç olay›yla birlikte yaflan›lanlara dair
çok somut araflt›rmalar yap›lmam›fl olmas› soru-
nun çözümünü zorlaflt›r›yor. Bat›ya göç eden
insanlar›n toplum yaflam›yla entegrasyonundaki
ciddi sorunlar henüz tespit dahi edilmedi¤i için
günden güne sessizce katlanarak sürüyor. Tür-
kiye’de yaflayan herkesin bildi¤i üzere Kürt me-
selesi gibi oldukça hassas bir konuda var olan
bir gerçe¤in tespitinin bile bu ba¤lamda önem-
li bir aflamay› oluflturdu¤unun alt›n› çizmeliyiz. 

Devletin 20 y›ll›k bir süreçte yaflan›lanlara
dair “k›smi” sorumluluk almas›, sivil ve ma¤dur
olmufl halktan “gayri resmi özür dilemesi” anla-
m›na gelen düzenleme ise “sembolik” anlam-

dan çok öteye gidemeyip gerçek yaflamda her-
hangi bir rahatlama sa¤layamad›. “Terörle Mü-
cadele’den do¤an zararlar›n karfl›lanmas›” na
dair kanun, bütünü kapsamas› ba¤lam›nda ye-
tersiz kald›. Birçok insan düzenlemeden “geç”
haberdar olup ma¤dur konumundan kurtula-
mazken, illerde oluflturulan “tespit komisyonla-
r›”n›n birçok karar› ma¤durlar taraf›ndan mah-
kemelere tafl›nd› ve çözüm bu kifliler için y›lla-
ra ertelendi.

1994 y›l›nda, üniversite e¤itimi için Dersim
d›fl›na ç›kt›ktan sonra malum nedenlerle uzun
süre, görüp, okudu¤umuz haberler, anlat›lanlar
d›fl›nda, geride b›rakt›¤›m›z memleketimizde
neler olup bitti¤ine dair çok fazla ilgimiz de,
bilgimizde olmad›. Ancak askerlik sonras› 2006

Y›l›nda ilk kez memlekete gitti¤imde, göç
edenlerin büyük kentlerde yaflad›klar› ma¤duri-
yetlere göre, göç etmeyen insanlar›n çok daha
a¤›r bedeller ödediklerine tan›k oldum. Çok
fazla profesyonel anlamda yans›tma imkân›m
olmasa da, tüm politik kayg›lardan uzak bir fle-
kilde somut gerçekli¤i dile getirmeye ve duyur-
maya çal›flt›m. Yaflan›lanlar gerçekten inan›lma-
yacak kadar trajikti. Bu ba¤lamda kan›mca en

çarp›c› görüntüleri
P ü l ü m ü r ’ d e
gördüm. Bir ba¤ ot
u¤runa tüm zama-
n›n› heba edebile-
cek kadar zor ve
s›k›nt›l› yaflayan
insanlar›n yaflad›k-
lar›n› hiç kimse
görmedi ve bilmi-
yordu. 

Bilemezlerdi.
Bilseler de aç›kças›
anlayamazlard› .
Bu kavgay›, müca-
deleyi birço¤u “e¤-
lence” olarak ele
ald›,  okudu ve iz-
ledi. Eksiklik, hata
bende mi yoksa
“izleyicilerde” miy-
di anlayamad›m.

Yaln›zl›¤›n dayan›lmaz a¤›rl›¤›

Göç süreciyle birlikte en büyük y›k›m yüz-
lerce y›ll›k bir birikimle yarat›lan toplumsal ya-
p›da oldu. Bunu ikiye ay›rmak gerekiyor: Birin-
ci olarak var olan ekonomik yap› tamamen
çöktü. Büyük kapitaller yarat›lamam›fl olsa da,
Dersim da¤lar›nda insanlar oldukça “rahat” ge-
çinebilmelerine imkân veren ekonomik yap›la-
r› oluflturabilmifllerdi. Farkl› alanlarda duyulan
ihtiyaçlar› gideren kiflilerin yaflamlar› neredeyse
birbirlerine eflde¤er bir standartta sürüp gidi-
yordu. Atölyeler, fabrikalar olmasa da, yemek,
içmek ve bar›nmak gibi temel ihtiyaçlar farkl›
alanlardaki üretimlerle karfl›lanabiliniyordu. 

Göç etmeyen, edemeyen insanlar›n zaten en
büyük s›k›nt›lar› da bu noktadayd›. Ekonomik

olarak en düflük gelir düzeyine sahiptiler ve
önemli bir bölümü de üretemeyecek durumda
olan, yafll›lar ve engellilerdi.  Üreten insanlar›n
gitmesiyle birlikte ise geçinmeleri adeta imkân-
s›zlaflt›. Bu süreçte, bu insanlar›n asgari yaflam
ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için ödedikleri bedeller
birkaç kat daha a¤›rlaflt›. Daha önce yak›n me-
safelerden karfl›lanan ürünler, daha uzak mesa-
felerden ve daha pahal›ya karfl›lan›r oldu. Bu
ise onlar› açl›k s›n›r›n›n çok çok alt›nda yafla-
maya sürükledi. 

Kalanlar›n çok az bir oran›n› olufltursa da
çal›flabilir nüfusun önemli bir bölümü üretim
araçlar›ndan, pazarlama imkânlar›ndan yoksun-
du. Bu nedenle, devletin verdi¤i yard›mlara ih-
tiyaç duymaya bafllad›lar. Bu, bir anlamda k›s-
mi bir rahatlama yaratsa da, bölgede düflkünlük
kültürünün yayg›nlaflmas›na sebep oldu. Pülü-
mür ilçesinde bizzat flahit oldu¤um, ilçeye yol-
lanan yöneticilerin “devlet politikas›ndan”
uzak, kiflisel politikalar gelifltirerek bu yard›m-
lar› kesmeleri, istediklerine vermeleri berabe-
rinde önemli bir kültürel yozlaflma getirdi. ‹n-
sanlar, ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için, ihtiyaçlar›n›
gideren kiflilerin anlay›fllar›na “uygun” konum-
lanmaya bafllad›lar. Kiflilik çürümesine yol açan
bu durum bir süre sonra sosyal yaflam ve de-
¤erlere de yans›maya bafllad› ve aç kalan insan-
lar, inançlar›n› yemeye bafllad›. 

K›fl aylar›nda bulundu¤um süre içinde çok
istisna olsa da, “yard›mla geçinenlerin” ve do-
muz eti yiyen insanlar›n kiflilikleri Dersimde en

çok tart›fl›lan konular aras›ndayd›. Elbette ki, ki-
flilerin özel yaflamlar›n›, ne yediklerini, ne içtik-
lerini tart›flacak durumda de¤ilim. Ancak, sos-
yolojik bir gerçeklik olarak karfl›m›za ç›k›nca,
konuflmak ve tart›flmak gerekli oluyor. ‹slam,
Alevilik ve Dersimin yerel pagan inançlar›na
ters düflen bu duruma insanlar› sürükleyen ne-
dir? Geçmifl y›llarda kötü, pis, mundar – günah
- olarak tan›mlanan yaban domuzuna yönelik
“ilginin” sebebi nedir? Kiflilerin bireysel tercih-
leri –damak zevkleri- midir yoksa zorunluluk-
lar› m›d›r? Dinsel yapt›r›mlara ra¤men bu süreç
nas›l geliflebilmifltir?  

1980 öncesi Dersim’de hâkim olan Türk Sol
Siyaseti, bu gün bat›ya göç eden Dersimlileri en
önemli “malzeme” olarak görmeyi sürdürüyor
Son y›llarda ise “Dersimist” olarak tan›mlanabi-
lecek, siyasi ideoloji, hayat felsefesi olarak 1938
öncesi Dersim de¤er ve kültürünü, yaflam mo-
delini örnek alan yeni bir siyasal ak›m a¤›rl›kl›
olarak yer tutarken, “Zazac›” örgütlenme de di-
asporadaki Dersimlilerde kendine günden güne
taraftar bulmay› sürdürüyor. Büyük ölçüde an-
ti-Kürt ve anti-Türk tezi üzerine kurulan bu si-
yasi anlay›fllar, Dersimliler aras›nda ciddi bir ça-
t›flmay› da gündeme getiriyor. Yaflanan çat›flma-
l› ortam›n önemli etkisi ve hala Dersim’de yafla-
yan halk›n istem ve talepleriyle, öncelikleriyle
örtüflen DTP’nin Dersim’de kazand›¤› güç ile
birlikte “Kürt Dersim” “Zaza Dersim” ya da sa-
dece “Ba¤›ms›z –Alevi- Dersim” tart›flmas› alev-
leniyor. Ancak, tüm bu siyasal ayr›flmalara ra¤-
men seçim süreçlerinde belirleyici olan “gele-
neksel” unsurlara “ yeni “ yöntemler de etkilen-
mifl durumda. 

Zor durumda kalan insanlara oy karfl›l›¤›
yard›m etme yöntemi 22 Temmuz 2007 seçim-
lerinde kendisine oldukça taraftar toplarken,
galip ç›kan anlay›fl›n yine afliretçilik olmas› alt›
çizilmesi gereken noktalardan. Seçimlere ba-
¤›ms›z olarak kat›lan bir aday›n, Dersimde ya-
flayan engellileri propaganda malzemesi yap-
mas›, ihtiyaç sahiplerinin maddi ihtiyaçlar›n› bi-
rebir olarak karfl›lamas› ve halk›n buna önemli
ölçüde ra¤bet etmesi, gelen adaylardan politik
çözümlemeler yerine daha somut ve daha bi-
reysel çözümler istemesi yeni yönteme karfl›
halk›n gelifltirmifl oldu¤u yeni yan›t olarak kar-
fl›m›za ç›k›yor. Bu süreçte konufltu¤um yafll› bir
Dersimli, televizyona ihtiyac› oldu¤unu ve
“aday›n” bu ihtiyac›n› karfl›lad›¤›n› belirtirken,
“Ötekiler benim için ne yapt› ki onca senedir.
Bu en az›ndan bize TV ald›. Oyumu bu neden-
le… ‘a verece¤im” diyebiliyor. Siyasal anlamda,
çizgisi ne olursa olsun bir aday›n ç›km›fl olma-
s›, halk›n ço¤unlu¤unun yinede bireysel çö-
zümler yerine tüm ülke sorunlar›yla birlikte so-
runlar›n›n çözülmesine yönelik umudunu koru-
mas›, tercihini bu yönde korumas› elbette ki
Dersim ad›na umudu korumak için yeterlidir.  

DEVAM EDECEK…

GÖÇ VE KALANLAR

Caner Canerik

T

Milyonlarca insan, adeta yata¤›n› s›rt›na al›p tüm birikimini b›rakarak bilmedi¤i,
tan›mad›¤› mekânlarda yaflamaya bafllad›. Herhangi bir planlama olmadan
yap(t›r)›lan göç, bu sefer de büyük kentlerde “sorun” olarak ortaya ç›kt›.  Dil, inanç
ve önemli kültürel farkl›l›klar aras›nda bir süre bocalayan göç ma¤durlar› bir süre
sonra herhangi bir devlet deste¤i almadan kendi entegrasyonunu kendisi yaratma-
ya bafllad› ve s›k›nt› da bir anlamda buradan ç›kt›
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arihte dayatma ve hegemon-
ya zulüm getirdi hep. 

Zorlu bir geçmifli olan
Orta Do¤u, Anadolu ve Kuzey Kafkasya,
katliamlara, savafllara, haks›zl›klara karfl›
muazzam bir durufl sergilemiflti. Co¤rafyan›n
halklar›; boy ve kabile bölünmüfllükleri ile iç
kavgalar ve yönetim savafllar›yla gelmiflti gü-
nümüze. Onlar uzun y›llar feodalite ile yafla-
d›lar. Öte yandan görkemli uygarl›klara da
damgalar›n› vurmufllard›. Büyük bir mirasa
sahiptiler. Co¤rafyada halklar ve de¤iflik et-
nik guruplar farkl› inançlarla yan yana yafla-
d›lar. Birbirlerinden ö¤rendi, çeliflkili yaflam
sürdürdüler. Geçmifl deneylerden, kültürel
ayd›nlanmadan süzülerek geldiler bu güne.
Daha 16.yüzy›ldan itibaren Çarl›k, Osmanl›
ve Bat›da da ‹ngilizler onlarca defa halklar›-
n›n mücadelelerini bo¤mufl; siyasi, iktisadi,
kültürel, co¤rafi, tarihi sorunlar› savafl ve
sürgünle çözmek istemifl kan ve göz yafl›n›

dayatm›fllard›. Ulusal özgürlü¤ünü yitirmek
istemeyen bölge halklar› her defas›nda do¤-
rudan ba¤›ms›zl›k mücadeleleriyle direnifller
göstermifllerdi. Sonuçta üstün silah gücü ve
say›sal fazlal›¤›yla Çarl›k Çerkes'leri, Osman-
l› Ermeni'leri sürümüfltü. Zulüm alt›nda ezi-
len, diaspora edilen, kendisine yabanc›laflt›-
r›lan, izole olan yaflamlara itilenlerin hazin
öyküleriydi sürgünler.       

Halklar›n mutlulu¤unu, mutsuzlu¤a dö-
nüfltüren sömürgeci ‹ngiliz, Frans›z, Osman-
l› ve Rus devletlerinin k›flk›rtmalar›, yerli ifl-
birlikçilerin bunlar› desteklemeleri, ezilenle-
rin aralar›ndaki birlik ve dayan›flmalar›n› bo-
fla ç›kartm›fl; sürgünlerle halklar›n ayd›nl›k
gelece¤i yok edilmiflti. Diktatörce yetkiler ve
üstün silah gücüyle donat›lm›fl güçlerin kar-
fl›s›nda, özgürlük mücadelesi yürütenlerin
siyasal ve sosyal kurtulufllar›n›n bast›r›lmas›,
parçalan›p da¤›t›lmas›, asimle edilmesidir
sürgünler. Kafkasya’da Çerkeslerin, Anado-
lu’da Ermenilerin ve Kürt yoksullar›n›n,
az›nl›k milliyetlerin ve milyonlarca bireyin
zorlu geçmifllerinin tarihidir sürgünler. Kök-
lerinden kopart›lanlar›n, diaspora edilip ya-
banc›s› olduklar› topraklarda yaflamaya
mahkum edilenlerin, itilen ötekilerin bilinç-
lerinin karart›lmas›d›r sürgünler.

Sürgünü ve sürgünleri emperyalist iflgalci-
lerin y›k›c› savafllar›, hegemonyalar›, k›y›mla-
r› do¤urdu. Halklar›n bir arada yaflama bü-
tünlü¤ü parçaland›. Sürgün edilen milyonlar-
ca insan; ac›lar›n, açl›klar›n, yoksulluklar›n,

kitlesel ölümlerin en çetinini gördüler.
‹nsanl›k tarihi savafllar›n, sürgünlerin,

zorbal›klar›n izleriyle doludur. Zulüm halk-
lar›n yaflam›nda hep vard›. Kuzey Kafkas-
ya'da, Latin Amerika’da, Vietnam'da, Filis-
tin’de ve Dersim’de. 

Egemenler halklara bask› uygulad›. Katli-
amlar yapt›, sürgünleri dayatt›lar. Sürülenler,
zorla sürgün edilenler, sürüldükleri toprak-
larda halklar›n kardeflli¤i ve dayan›flmalar›y-
la hayatta kald› ço¤u defalar. 

Dünyan›n neresinde olursa olsun iflgal-
lerle, savafllarla, uygarl›klar ve kültürler yok
edildi. ‹nsanlar ac› çekti, topraklar›ndan sü-
rüldü. Bu gün de hala Irak'ta, Çeçenya'da ve
dünyan›n pek çok bölgesinde iflgal ve savafl-
lar devam etmektedir. ‹flgalciler, emperyalist
sald›rganlard›r. Onlar dünyan›n pek çok böl-
gesinde pek çok savafl ç›kartt›. Ülkeleri, top-
raklar› talan etti, insanlar› katletti, onlar› zor-
la yabanc›s› oldu¤u co¤rafyalara sürdüler.
Dilleri, kültürleri, gelenekleri, uygarl›klar›,
zenginlikleri ya¤malad›lar. 

Sömürgeci ve kolonyalist Çarl›k, Kafkas-
Rus savafllar› sonucu 1864’de Büyük Çerkes
Sürgününü gerçeklefltirmiflti. Bu büyük sür-
günle bir milyon befl yüz bin kifli toprakla-
r›ndan ç›kart›ld›. Bir milyondan fazla Çerkes
sürgün sonucu yaflam›n› kaybetti.  Kuzey
Kafkasya’dan sürgün edilen yüz binlerce in-
san, ac›lar›n ve açl›klar›n, salg›n hastal›kla-
r›n, yoksulluklar›n, kitlesel ölümlerin en çe-
tinini gördüler. Çerkeslerin sürgünü feoda-
lizmin en güçlü döneminin sürgünüydü. Da-

ha onlar›n yaralar› sar›lmam›flt› ki ard›ndan
Osmanl›n›n Ermeni'leri sürgün etmeleriyle
kad›n ve çocuklar›n›n ac› dolu yaflamlar›
bafllam›flt›. Bu süreç feodal pazarlar›n yerini,
kapitalist pazarlara b›rakt›¤› bir süreçti. Er-
meni sürgünü bu sürecin yani kapitalist pa-
zar sürecinin ürünüydü. Ve yaflamlar›n› kay-
beden yüz binlerce Ermeni ac›n›n, ölümlerin
en aman s›z›n› yaflad›. Bizansl›lardan kalma
ve Osmanl› oyunlar›yla zor günlerden geçe-
rek gelmiflti bugünlere onlarda. Çerkes ve
Emeni sürgünlerinin yaralar› sa¤almam›flken
dünya iki büyük emperyalist savafl gördü.
Birincisinde on milyon, ikincisinde elli iki
milyon insan öldürüldü. Ve 20. yüzy›l›n
38’ine geldi¤imizde ise Dersim sürgünü bafl-
lad›. Dersim sürgünü emperyalist süreçte
ulus devletlerin olufltu¤u dönemin sürgü-
nüydü. Cumhuriyet Türkiye'sinde 38'de Der-
sim'de on binlerce insan öldürüldü, katliam-
lar yap›ld›, ormanlar yak›ld›. Yerinden yur-
dundan, topraklar›ndan edilen Dersimliler ki
en çok çocuklar, kad›nlar ve yafll›lar yaflam-
lar›n› yitirdiler. 38 zulüm getirdi Dersimlile-
re. Yoksul köylülerin, halk›n tümünün yafla-
m› ac›lar içerisinde çok çetin geçti. Pek çok
haks›zl›¤a tan›kl›k etti o topraklar. Yaralar
sa¤alm›yordu hiç. Çerkesler, Ermeniler, Der-
simli Kürtler, D›m›lililer (Zaza ve K›rmanç-
lar) yabanc›s› olduklar› diyarlara savrulup
sürgün edildiler. Yok olup giden on binler-
ce yafll›-genç, kad›n-erkek ve çocuklar›n he-
nüz yaz›lmam›fl sürgün öyküleri... 

Sürgün
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Parteniya

20/ 04/ 2008 ‘i de ma flime, nisané  mordeme de ma.
Be adetu tore û us›le mawa. Ma hêtê lay›kimé (zama-
yim) Desim ra. Hêtê çenekey ké ye Erz›rumi. Ma q›r-

bané ra ca b›rna ra rusna çé piyé çéneké. 

Waxté roca nisani ama ma flim çe x›namiyun. Mabexerdi,
xerbes›lamet! ‹ne kara xo x›zmeta xo hale kerda. Vengo pir’i
do; o ki amay bi. Xeyle m›llet diay bi are. Q›rbane ki pota ker-
da haz›r.Bi nejdiye sani, pir’I vat; “Biyaré em›ré heqi b›dekerni.
Ez son. Çeye de bin de gure m’ esto. Pir’i ; “feké piye lay›ki g›-
redaiyo. Meké ez çeneké pi ra buwaji” vat, hen xo dest de kot
qesa. Nefes bo çeneké wafltené, té de ebe T›rkiya ame zon
(jan/jüan). M› xoxo de, “gereko ni pir’i hemo çiye ma be jane
mawa biyare zon” vat, hen usk›t hurendiya xo de f›ndetu. M›,
qé vengé xo névet. Neyse, vexté xo nébi! Bado, ç›ton bon a
mesele sero pirane ma de qesey kenu(kon). Na l›ngé f›ndo. Pir,
cera piyé çéneké; “ALLAHIN EMR‹ ‹LE, PEYGAMBER‹N KAVL‹
‹LE KIZINIZI O⁄LUMA ‹STEMEYE GELD‹K.” Piyé çéneké; “Hofl
geldiniz, sefalar getirmiflsiniz.” Pir; “Ni d› azebane ma hewesé
jübin kerdo. ‹ye ké ni cancan re wairiye kené, iye ké nine kené
waire çey, inan re ki hurmete m’ esto.”

Piyé çéneké, cera c› vat; “Ma hemo çi, xo miyan de rew ra
qefli kerdo. N›ka, na nisan de biyare nisané xo roné. Ez, heflt
(8) bilazigun wazon. Phanç (5) teni çéneké re; hire (3) teni
maa çéneké re. Pero bur¤›libe.” Pir’i itiraz kert. Vat; “Ni, niya
zafe. To nine kém ke.” Ninu, na é sero des deqi cemaat kert. Jü
bo jü… Ax›ri kerdi kém. Çéneké re phanc bilez›gan re hire teni
b›r¤uli, mayé re hire tenan ra d› b›r¤uli. Anca peser pesero heflt
bilaz›gi. Niya ké im›sé jübin bi, ard em›ré heqi dekerna.

Q›rbané nero , 2 (d›) s›frey sanay têlewe, 3 (hire) qôri nan
ant. Ejat û x›zmeté diye . Düya  s›frey de. Pir (dedé) mabene
mara v›fliarâ fli.

Ma xore qelêbiyaym têmiyun.  Kotim kay û reqes. Ma xo
tada. Hire-çar saati  hên verd ra,  ma aca ra tepiya p›flkiyayme
(bim v›la). Be adetu tore xowa kara xo diayine ç›qa r›nda. Ni
hesabiya ma roce be roce v›leflinim ro. Kamiyaxo b›zanim. Xo
ra  culture (zogané) xo ra  dür mekume…………..  

Em›rê hêqi dekernayne, 
Maré (more) b›rnainé

Teslim SARIGÜL
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er ac› bedeninde sanc›r. Biz onu
ancak tahmin ederiz. Kolu a¤r›-
yan birinin ac›s›n› tam tahmin

edemeyiz. Sezmeyi deneriz. Ondand›r ki otuz
sekizin ac›lar› üzerine yazam›yorum. Melami
h›rkamla, çoktan bu dünyada terhis  kutsan-
m›fl sözlerle yazmad›m ama yaz›ya öyle baflla-
d›m. Yazmad›m, çünkü; kutsalla aram pek iyi
olmad›. Kutlunun kutsal›n yan›nda durmay›
sevmedim hiç. Yüz çevirsem de sayg›s›zl›¤›m-
da olmad›. 

Uzam› bol bir noktadan, sezilmesi zor bir
ac›n›n tarihinden bafllasam da k›sa sürede gü-
venli alana çekiyorum yaz›m›. Arafta bir yere .
Zay›f›n seçti¤i, tercih etti¤i yerdeyim . Ne kah-
raman ne de hay›n. Yada hain! 

Bu yaz›ma bir tema ararken hain kelimesi
bana büyük bir iflaret oldu. Hikmeti ilahi iflte.
Bu say›m›z Sürgüne dairdir diye Devrim'den
emir al›nca, ne yazaca¤›m diye cebelleflirken,
yukar›da anlatt›¤›m esrik halle t›kanaca¤›m› bi-
liyordum. O esrik yaz›n›n bir yerine hain keli-
mesi düflünce. Yaz›m›n rahminde ki kurba¤a
yar›fl›n› hain kelimesi kazand›. Kusurum ba¤›fl-
lana. Hain! Tunç gibi sert kayalar›m›zdan se-
ken mermi gibi. 

Bu hain sözüne çokta yabanc› de¤ilim. ‹n-
sanl›k da de¤il. ‹haneti sezmenin en güzel yo-
lu , ona yak›n olmakt›r.  her otuz sekiz dendi-
¤im bela, y›k›m, k›r›m, zülüm d›fl›nda baflka
bir görüntü gelirdi; akl›ma. Kötünün içinde
esas. Ve de kötülerin içinde  iki resim  dikka-
timi çekmifltir; Vankli Zeynel ve Rayber. Lane-
tin timsali olarak anlat›ld›. Televizyondan ön-
ce köylerde bu konular yak›n tarihe ait oldu-
¤unda çok tan›kla anlat›l›rd›. K›fl gecelerinin;
otuzsekizde sözüyle bafllayan bir konuflman›n
s›cak hat›ralar›n›n ve en tipi, en so¤uk sözleri
bu ikisine ayr›l›rd›. Tabi o zamanlar haddini
bilirdi kad›n ve erkekler. O dönemi yaflam›fl
yafll› erkekler hadiseyi anlat›rlard›, yafll› kad›n-
lara ah etmek , bol bol bedua etmek düflerdi.
Erkekler bedua etmezdi pek. Kad›nlar›n  bed-
dualarda bu iki isim çok yer al›rd›. 

Tabi bu beddualardand›r  duymad›m Ray-
ber; çocuklara ad olsun. (Zeynel oluyor tabi
benimde ad›m Zeynel.) Bedua eden yafll› ka-
d›nlar torunlar›na ad olsun ister mi? Her bed-
dualar›n da torunlar›n›n ad› geçsin istemez ta-
bi. Birde çocu¤a isim olarak kondu¤unda Ray-
ber ad›, çocu¤un  yar›n› tehlike alt›ndad›r.Bü-
tün Aliflerler o addan intikam›n› alacak diye
kimse çocu¤una ad olarak koymay› göze al-
mad›lar. Asl›nda güzel bir isim.

Kötüye garip bir sempatim var.Lanetlenmifl-
li¤e. Ço¤u zaman iyili¤i kanc›kça bulurum. Re-
aliteyi de. Nenem Raybere be dua ederken ara-
da bofl bulunurken ne yi¤it adamd› ve sonunu
nas›l böyle yapt›? derdi. ‹lgimi çekerdi Raybe-

rin ironik yan›. Tuhaft›r hayat. Serüvendir. 
Acaba Rayber in geride kalan ailesi var m›?

Tan›flmak isterdim ailesinden birisiyle. Zerre
horgörüm olmazd›. Yapt›klar›n› hiç sormaz-
d›m. Son an›n› onlardan duymak istedim. Tun-
çel  operasyonundan sonunda Hozat’ta kurflu-
na dizildi¤i an› isterdim onlardan. Ç›karla bir
birinin saç›n› tarayanlar; kökünü, kuyusunu,
ipini ve kurflunu da haz›rlar. Cibranl› Halit Er-
menilerin kökünü kaz›d›ktan sonra idam seh-
pas›na ç›kt›nda; 'Hey vah hey! Ben ermenileri
öldürürken kendi boynumun ipini haz›rlad›¤›
m› bilmiyordum'. Acaba Rayber ne demifltir.
Durun yapmay›n, ettim tutum, halk›m›, insan›-
m› yedirdim, k›rd›rd›m size diye çökmüfl mü-
dür? Aliflerin kafas›n› kesip devlete teslim etti-
¤inin ertesin de kurfluna dizilme an›nda gü-
lümsemifl midir kaderine? Yada fluursuzca, öy-
lesine gülmüfl müdür h›r›lt›yla? A¤lam›fl m›d›r
örne¤in? Bu durumlarda insan erekte olurmufl,
‹flemifl midir alt›na? Hey vax hey! demifl midir?
Çocuklar›yla göz göze gelmifl midir? Halk›n›
devlete düzdüren Rayber kar›s› ile son kez ba-
k›flm›fl m›d›r? Bak›flt› ise ne hissetmifltir. Ona
son bir söz f›s›ldam›fl m›d›r? Tuhaf bir and›r.
Sezilmesi zor. 

‹nsan›n yasland›¤› çubu¤un gözüne batma-
s› kadar ac›s›. Kaz›k normaldir de dost kaz›¤›
yaman bir söylemdir. Her türlü toplumsal gu-
rurundan ve onurdan uzak kalmay› göze al-
mak zor zenaatt›r. (Asl›nda toplumcu olma zor
zenaat›r da! Konuyu layt mecras›ndan ç›kar-
mayal›m.) Ailesinden geriye kalanlardan  Ray-
ber umursamam›flt›r diye sormak isterdim
ölüm an›n›. Kötüyüm arkadafl, hazz›m›n, taraf
olman›n keyfiyle ç›kar›m› düflündüm, Dersi-
min davulunu çalmay› hayal ettim ama kodu-
lar iflte tavr›n› yüzünden belki son an›nda bile
hinli¤in gururuyla beklemifltir sözlerini duy-
may› bekliyorum. En son an›nda bile insana
ait o mahcup olman›n hey vax hey flekli bile
olmam›flt›r. Yerin dibine batmaya r›zad›r o an.
Al›n yaz›s›na  duyulan korku Rayberde yoktu
belki. Ona biri bedua  kar›fl›k uyarmak istesey-
di herhalde; Rayber cevap olarak; ifline bak
dermifltir. Hatta onu uyaranlara ben halk›n ha-
f›zas›n› biliyorum. Halk son gördü¤üyle var.
‹hanette baflar› elde edersem kahraman olu-
rum diye herkesin ikna olaca¤› bir cevap ver-
miflte olabilir. Kötülük içinde bazen erdem ta-
fl›r. Ben erdemli fleyler beklerken tersi fleyler
duyard›m bel ki. Kaderi buydu gibi. Rayberin
kaderini  tanr› kay›t etti¤inden ve kast etti¤i-
miz kötülükten de öte olurdu. Ne kay›t alt›na
al›n›r ne söylenir. Bel ki o tanr›sal durumlar›n
çok ötesinde bir durumun fü¤ürü olarak bili-

nir ailesince.
Hele Venkli Zeynel .Onu öldürmediler ,

öldürmeye bile deger bulmad›lar belki. Kendi-
li¤inde yerin ve kainat›n içinde kay›p oldu si-
lindi.  Onun ad›na yaflayan› - varsa da Venkli
Zeynelle an›lmay› çoktan silmifllerdir, o ad›n
bir devam› de¤illerdir. Venkli Zeynelin Foto¤-
raf›n› görmüfltüm..Yak›fl›kl› bir yüz.. ‹yi tasar-
lanm›fl o yüzde tasarlanmas› zor bir kader yaz-
t›yor sanki.. Öylesine bak›yor. Ne geçmiflinin
ne gelece¤inin yazg›s›n›n esiri. Her foto¤raf›
konufltururdum. Böyle bir canland›rma hazz›m
olur. Hayvan› konuflturan lafontein gibi. Zey-
neli konuflturamad›m. Onun ad›na flimdi ya-
zarken bile, sözlerin s›k›nt›s›n› çekiyorum.

Bu derce de ihanet edenlerin, kötülerin
yan›nda yer alm›fl insanlarla sonradan ken-
dimde tan›k oldum. Onlara bakan so¤uk bir
kalabal›k görürsünüz. Garip bir halleri var.
Piflman olman›, piflmanl›¤›n ruhunu etlerinde
tafl›rlar.Ruhlar›nda hiçlik bile farkl›. Kötülü¤ün
ve kalabal›¤›n u¤ultusu içinde hiçlik duygusu.
Hiççiler gibi de¤ildir durum. Yaln›zl›klar› ilk
insan›n yaln›zl›¤›na benziyor san›r›m. Manas›z
gülen insanlard›r onlar. Ben komik bir fley
yapt›m dercesine laz›m olmayan yersiz bir
mahcubiyet ve gülümseme. Piflkin olurken bi-
le terlerler. Ondand›r ki etleri izin vermez pifl-
kinli¤e. Gözlerinin içinde esas› silmeyi çok ar-
zu ederler. ‹flin kötüsü gözlerinin tan›kl›¤›yla
yapt›klar› kötülük silinmez. Sosyal dünya kar-
fl›s›nda ruhun aldanm›fll›¤›, akl›n çelinmiflli¤i;
kendi gözünde ki resmi yok edemez. Ne ya-
na dönse durum nevrotik ve tersidir. Kalp at›-
fl› ve yaflama yitisi zay›ft›r. Cinsel dürtüleri za-
y›flar. Olmad›k yerde iyilik dolu ve alçak gö-
nüllü olurlar. Felekle melek aras› çizgi de gi-
der gelirler. Ötelenmifllikleri gere¤i, içsellefltir-
meden önlerine bakarak hal hat›r sorarlar.
Her an yüzlerine vurulacak sözü, herkesten
önce tahmin eder  ve erken duyarlar. Her ha-
reketleri insan içinde, toplum ahlak› gere¤i
piflmanl›klar›na bir cevapt›r san ki? Ölüm ger-
çek bir reçetedir önlerinde. Sabah akflam al›r-
lar ölümü azar azar. Ölüme; o sonsuz uzama
her sabah ›fl›rlar.  

Belki de bu ac›dan, kurfluna dizilince
kurtulmufltur Rayber. Belki de kendisini öldü-
rece¤i kurflunun yaratt›¤› ac›y› dahi anlama-
m›flt›r. Bir tür ötenazi olmufltur. Bu durumlar-
da anlatt›¤›m durumun ötesinde gerçeklefl-
mifltir. Fi¤ür ve anlam tamam de¤ildir. Neye
boyun e¤di¤ini, neyin bafltan ç›km›fll›¤›na haz
duydu¤unu anlamam›flt›r. Gururlu bir y›k›l›fl
de¤il. Yaflam›n› binas› çökerken, kendini çü-
rümesi gereken  temeline de¤il, ›ss›zl›¤a çü-

rüdü¤ünü son anda görmüfltür. Büyük bir
sosyal piflmand›r. Yalan dünya demifltir her
türküde geçti¤i gibi. Kar›s›ndan bir kere iste-
medi¤i gibi onunla y›llarca ne yapt›¤›na afal-
lam›flt›r. Bu duyguyla ya yaflamas›na izin ve-
rilseydi. her otuz sekiz belas›n› yaflam›fl›n so-
yundan gelenlere karfl› hacmini de¤ifltirmek
zorunda kal›rd›. ‹nsani davran›fllar›n› ötesin-
de insan o¤lunun soyundan çeker al›rd› ken-
disini. ‹teklenen, bir köpe¤in sevilmesiyle se-
vilirdi. Hainlik? tunçtan seken mermi. Sesi d›-
fl›nda ne yana gidece¤i bilinmez. Yaflasayd›
belki de tersi olurdu. Günah ya tetikler geri
ad›m att›r›r yada günahlar›n› azd›r›r. Bu yaz›-
y› yazarken onun ruhunda bende ayn› duru-
mu yaflad›m. A. Camus’un; günah ifllemeden
yaflanmaz, günah ifllemeyen yafl›yorum de-
mesin tad›nda ak›l verirdi bize. Tabi ihanet
günah say›l›rsa.    

Bu yaz›y› yazarken itiraf etmeden , tek ren-
ge dönüfltü¤ümü söyleyeyim. Melami h›ramla
ermifl halimle yaz›n›n bafl›na oturdum. Baflla-
d›m, arafta kald›m sonra bir s›n›ra do¤ru çekil-
dim. Geldi¤im s›n›r› itiraf etmem. Kimse bana
dürüst olmas›n çünkü ben kimseye de¤ilim.
Oldu¤um renk beyaz de¤il. Kundak rengi, ge-
linlik rengi ve kefen rengi insan› g›c›k eden
masumiyet rengi beyaz. D›fltan ar›nmak. Haz-
z›n tetikledi¤i dünyan›zda tüm beyazlar, yada
beyaz oldu¤unu sananlar, bilin ki tüm renkle-
rin kar›fl›m›ndan beyazs›n›z. ‹hanetin ikonu
Rayber ve Vankl› Zeynel hangi renktiler?  Ben-
ce  sadeydiler; tek renk, kirli aç›k karayd›lar.
Öyle bir dünya ki kendi yaratt›¤› renklerin de-
¤erini kendi için de bozan bir ritüeller dünya-
s›. Renkler ve makyaj: iki yüzlülük dünyas›.
Biz makyaj yaparak saf görünüm elde ederiz.
Metin-Kemal Kahraman›n en sevdi¤imiz albü-
mü neydi? Renklerle yaflamak. Yaflayaca¤›z da.

Otuz sekizin hat›r›na, Rayber’i hatta onu
bahane ederek baflka bifleyin iflaretinin pefline
düfltüm ama baflaramad›m. Hedefim baflka ifla-
retlerdi. Bu iflaretler, bu tür simgelerden yana
olmak yada karfl›s›nda olmak garip iflaretler ta-
fl›r. Bu iflaretlerin hepsinin de tuza¤a düflürül-
mesi gerekir. Dersimin sokaklar›ndan gezinin.
D›flar›dan bak›n. D›flardan ar›nanlar› tek tek
say›n. Bölün çarp›n otuz sekizle. Elinizde ne
kald›ysa r›za gösterin.Bir baflka zaman› kur-
mak için flimdilik r›za gösterin. fiimdilik her
fley ironik ve fleytancad›r. Belki o zamanda öy-
leydi. Rayber bir fleytanl›k yapt›. Zeynelde öy-
le. Bir fleytanl›kta benden, k›smen Rayberi öv-
düm. ‹flaretleri renklere bezeyip bekleyin tu-
zaklar›n›z›n bafl›nda. Kolay gelsin.

HER KÖTÜLÜKTEN SONRA...H
Z. O¤uz
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Biz cenneti de gördük cehennemi de,
Daha dün gibi akl›mda çocuklu¤um.
Yedi¤imiz ekmek de içti¤imiz su da tertemizdi
Havada gül kokusu vard› o zamanlar.
Ne zaman ki süngülendi bebekler,
Ve ben körolas› gözlerimle gördüm.
Ne zaman ki sürüldük o diyar-u jar ülkesinden,
dilini bilmedi¤imiz bu yaban ellere.
iflte o zaman bafllad›, bizim için cehennem.
fiimdi bu yanas› ‹stanbul’da,
beton duvarlar›n aras›nda,
Kimse duymaz ki sesimi
Bazen ç›k›yorum, Kartal’›n tepesine
Geceleri Ay’la konufluyorum, ne yapay›m?
Soruyorum ona,
Nereye gidiyor bu dünya

Dünya Ana
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