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AVERQESE

Kare arikerdayina çiye folkloriki Dirsım de hona gureode newe wo.

Xerca lavvıkane ma hona xili çiye ma yefolklori mıtayi dozkar u arikeranixu yo. Folklori ma her het ra dewleti yo, reng be reng o. Na
vatena ma beno ke kese teveri re wes niro, ya cı riji tavatur biro. Tavi

keşi ke tarıxi na mıleti zoni, xususiyetani zoni ma(Kırmanci) zoni,
kultıri ma sayiya kamcifaqtoran ra amo meydan helvet ayera xeberdar
i,famkerdena na mesela biguman seweta ine zor niya. Kırmancki heti
imiskerdena şiere ra, heti xitabeti ra zonode wes o. Xora ca be ca kerdenaadet u torani Kırmanciye de rew rew zono sayirane ebe kar ardene
adet o.Venga Heqi dayine de qeseyi u diwaye sayiraneyi u musıqi esas
o.

Biguman lawıke ke Dersim de hata nıka vaciyi u roz be rozi yi ne-

weyi serde yene u her ke sone beni jede. Yane xili lawıki tever de
mendi. Hona zaflawıki mendi zoni el u qomi sero, hona keşi i niyarde
pişer, ninusni. Ma nine ra tayi senık ardi pişer na kıtav de. Na game

de u göre na imkane xo ma besekerd teyna honde çap bıkeme. Homıd
ken ke rozani vırniye de pero, qene çend qati nine bire çap kerdene u
na sayiye de lawıke ma vindbiyayine ra baelesiyi.

Sere de ma wast ke na §iwaran teyna zoni xo de, yane Kırmanci de

neşir bıkeme. Tavi tayi sevebi maquli bi serva na mesela u coka ma
niya fıkır kerd. Diyaro ke eke hen bıkerdene, wendoxe na kıtavi biyine

kemi. Reyi ke ebe serran kultıri ma qedexe biyo u ke§i besenekerdo biyaro pişer u piskesi camati ma u yi teveri kero. Ma beno ke teyna

weswese zoni ra u seweta xatıre zoni ma xeleka vendomn teng keme?
Reyi ke qome ma zoni xo de wendis niyo. Keşi ma wo ke zoni daye

de xo be xowendis u nustis musi zaf senık i. Zovina, Tırki u Kürdi ke
Kırmanci (tayi vani Zazaki, Dimili) nizoni, o wext ine ki besenikerdene na kıtavi ra istifade bıkeri. Na ri ra gere ma na mesela re çare pey¬

da kerdine. Coka ma Avirqese u nustena Lawıkani Dirsımi Sero Tırki
de ki nusna. Variyanti tayi lawıkan, lawıki ke werti camati de rınd

Averqese
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vacine, ma çarnay ra Tırki ser u tayi notibıni ki onca Tırki de dayi ke
zerre u meremi mesela rınd birofam kerdene. Ebe na hal, camati ma ra

kam ke bıwazo indi besekeno na kıtav bıwano u sero fıkır bıkero. A
xere ki, hen inam ken ke na sayiye de zanoxiye ufamkariya her keşi
heqa waqiyetani tal u tuzane tarvci na memleketi de tenena bena hira.
Nayi pisin bızoni, ez sayir niyo u texmin niken ke naye ra tipiya
mı ra sayir veciyo. Raçarnayina na lawıkan de, mıjideri qimet do mana

u meremi giere. Wendoxi ke na kemaniya ma xireser mıtala keri u ebe
zerreweşiye meselade niyadi hevvl keni. Sayiri ma ke rozi dest berzi

na kar u kesiji mı zameti raçarnayina na şieran ra baelesne çıqa rınd
beno!

Ni lawıki werte sari ma de çıtur vacini, heni ki amâ nustene. Çiyi
folklori de nejide ne senık, eke çıtur o hen qeydkerdene bınge wo. Ma
kari xo de her çi ra avir qimet do na prensibi ilmi. Seweta rntıri çap

kerdene u vıla kerdena na kıtavi ma dırixiya rastiye nikerda u nikeme
ki. Dina de u Tırkiya de vayi demokrasi nıka teninabiyo wes. İndi na
sate ra tipiya ma newazeme, ma ya kes rastiye delmas kero u ya ki tayi
qeseyi ke soni gınene ro zılıfiyare cayi ine de nıatan ronimeya tayi
qesan tekst ra vecime. Mı ri hen yeno u hen inam ken ke na roze ra ti¬
piya gere na weswese u qılo-püo be kar niro u lazım nibo.

Ji kare arekariye, arikerin ki hona ma de nevviya. Arekeri ma hona
kar u guri xo wes nimusi u rınd osta nibiyi. Coka beno ke tayi cayi

na lawıkan de, qese çıtur vaciyo hen qeyd nibo. Yani beno ke tayi xeta
u xeletiyima bıvi. Tavi bnvajime nevvajime tayi xetayi nustene u mi¬
zan kerdena tekstan ki biyi. Ma va axıri çıtur nibo rozi gere tayi urze
ra, xeletiye u kemaniya na kare ma rast keri. Ebe na hal bo ki çapkerdena na kıtavi de xer u mafate mılete ma estol

Keşi ke emeg u xızmetaxo na kar de virda ra, teyna Arikeri niye.
Na wext de welat şiyene u sayir peydakerdene ra bıji hata nustısi ser

ontena na Unvıkan, xızmeta zafwa u bırawone ma,fıdakariye u xeyret u
emeği ine virdo ra. Ma zerre u goyil ra ni tidine ri vame Heq sıma ra
raji bo!

Na eser, xereser kultıri ma de caode xırt cino u beno amine karo

avirşiyaye u gamani hira wo. İndi xireser zamet u xızmete sona cayi
xovinena!

Önsöz
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ÖNSÖZ

Dersim'de folklorik ürünleri derleme çalışmaları henüz çok yeni.
Türkü-lerimiz gibi daha birçok şey derleyicisini bekliyor. Dersim folk¬
lorunun nicel ve nitel bakımdan bu denli zengin ve renkli oluşu

bazılarına garip gelebilir. Bura halkınıngeçirdiği tarihsel süreçleri, bu¬
rada ağırlıkla konuşulan dilin (Kırmancki) özelliklerini ve kültürel
oluşumu sağlayan çeşitli etkenleri bilenler bakımından bu durumu kav¬

ramak güç değil. Kırmanci, şiir ve hitabet için son derece elverişli bir
dil. Kırmanciye'mn adet ve törelerinin icrasında, ibadet ve günlük yak¬
arışlarda şairanelik yaygın bir durumdur. Ve ibadet şirrsel sözler, dua
ve müzikle yapılır genellikle.

Dersim Türküleri serimizin yayımlanan ilk kitabıdır bu. Ağıtlar bu

ciltde toplandı. Yörede söylenegelen ve her gün yenileri eklenerek zen¬
ginleşen ağıtlar sadece bu kadar değil. Daha çokça ağıt var halkın dilin- de. Bunların ancak bir kısmı derlenebildi ve bu koşullarda yalnız bu ka¬
darını yayımlama olanağı sağlanabildi. Umanz ileride tüm türkülerimiz

ya dâ bunların birkaç katı yazı diline aktarılarak kaybolma tehlikesinden
kurtarılmış olur.

Ağıtlan ilkin sadece söylendikleri dilde ve özgün biçimleriyle yayım¬
lamayı düşündük. Bunca olupbitenden sonra bu biçimde yayımlamayı

yeğlemenin de geçerli nedenleri vardı elbette. Söylenen biçimde yayım-

lansaydı son derece dar bir okuyucu kitlesinin ilgisini çekeceği belliydi.
Bilinen nedenlerle şimdiye kadar halkımızın ve insanlığın yararına su¬

nulamamış olan bu ve diğer kültürel zenginliklerimizin salt dile ilişkin

kaygılar yüzünden bir süre daha kapalı tutulması elbette gerçekçi bir
yaklaşım olmazdı. Bir kez halkımız kendi ana dilinde okur:yazar değil.
Kendi çabalarıyla okuma-yazma öğrenenlerin sayısı ise henüz kabarık
olmaktan uzak. Aynca Kırmanci (Zazaca, Dimili de diyenler var) bilme¬

yen diğer Kürtler'le Türkler de bu kitaptan yararlanmakta güçlük çeke¬

ceklerdi. Bu durumu olumlu bir sonuca bağlamak için, Önsöz ve Giriş
yazılarım Türkçeleştimek; türkülerin yaygın birer variyantlannı Türk-

çeye çevirmek ve gerek görülen yerde Türkçe dipnotlar koymak gibi bir

14

Önsöz

yol benimsendi. Bu sayede tüm toplum kesimleri bu yapıtı okuyacak,

değerlendirip yargıda bulunacaklar. En önemlisi de insanlarımızın, ülke
tarihinde yaşanmış olan acı gerçekler hakkındaki bilgi ve bilinci daha da
genişleyecek sanırım.

Şunu hemen belirtmeliyim ki ben şair değilim ve bundan sonra ola¬
cak halim de yok. Bu kitapdaki şiir çevirilerinde sadece anlam aktarma -

alığına önem vermekle yetindim. Okuyucuların bunu hoşgörüyle
karşılamalarım diliyorum. Umarım şairlerimiz bir gün bu eksikliği gide¬
rir ve benim gibiler de bu tür çeviriler yapmaktan kurtulurlar.

Bu kitapta yeralan türküler nasıl söyleniyorsa öyle ve olduğu gibi

yazı diline aktarılmaya çalışılmıştır. Folklor ürünlerinin derlenmesinde
geçerli olan olduğu gibi kaydetme ilkesine titizlikle uyulmuş, yapıtın

basım ve dağıtımını kolaylaştırma kaygılarıyla herhangi bir değişiklik
yapmanın doğru olmayacağı düşüncesinden yola çıkılmış. Dünyada ve

Türkiye'de demokrasi yönündeki çabaların bu denli yoğunlaştığı bir ev¬
rede, artık geçmişte kalmasını dilediğimiz gerçeği saptırarak vermek ya

da zülfü yare dokunan sözlerin yerine noktanokta koymak gibi kaça¬
mak yöntemlere artık gerek kalmadığını ummak istiyoruz. Tek parti dik-

datörlüğü döneminde üstüne ordular gönderilerek derin acılara boğulan
bir halkın, bunu yapan devlet ve ordu hakkında iyi sözler söylemeye¬
ceği açık bir gerçektir. Sorumluların, halkda yarattılan bu imajı bilmele¬

rinin de, son derece gerekli olduğu kanısındayız. Zaten gerçeği olduğu
gibi vermekten başka bir şey de yapamazdık, yapmazdık elbette.
Derleme çalışmalarının yeni oluşunun yanısıra derleyiciler de henüz
yeterli ustalıkta değiller doğallıkla.Bu nedenle sözlerin söylendikleri gibi

ve eksiksiz olarak yazıya geçirilmesinde bazı eksik ve hatalarlar olabilir.
Buna yazım ve düzenlemeden kaynaklanan yanlışlarımızı da eklemeli¬
yim. Tüm bu eksiklerin zamanla giderilebileceğini, cesaretimizin kırılma
ması gerektiğini düşünerek bu kitabı yayımlamayı kararlaştırdık.

Dersim Türküleri'nm derlenmesinde emeği ve çabası geçenler, sa¬
dece Derleyenler arasında adı anılanlardan ibaret değil. Türküleri söyle yene ulaşma sorunundan tutun da onu yazı diline aktanncaya kadar
çokça insanımızın özveri ve çabası geçmiştir bu yapıtın ortaya çıkma¬
sında. Şu ya da bu düzeyde emeği geçen tüm herkese candan teşekkür
ediyoruz. Dileriz zahmet de, hizmet de amacına ulaşır!

Lav/iki DersımilLawıkane Dersimi Sero
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LAWIKANE DERSİMİ SERO

Qesi Seri:

Mılete ke hata mka fekg dunıka (xezina) folklorg xo rangkerdo, zerrn u

şgmg kultıre1 xo ngveto verg roşti, zaf senık g. Çı hgf ke nine ra zu ki ma
ime. Hata na vişt serra peygne xebera ma keşi kultırg xo ra çinebiye. Ma

sanıke xo maang xo ra gosdaybi, levvg kal u pirang xo de xglg
niştibimero. Zarave u yaraniyg inS ma rg vves ameng. Hata na bere" ma
camate Dgrsımi hona jgde asimile ngbibi. Xebera ma tayine hona na

kultın? ma yg vırgni ra biye. Hona kultırg ma, ma rg vves bi. Mayg ke
sime Anqara, Estemol u sukang pilang binang Tırkiya de mektebang

berzan de, zaningan (üniversite) de wend; ma ke her roz ya çend roji de
reyg ngşiygne zuvini ngdiygne u ebe sobi yg xo, yan ebe Kırmanci
(Dımılki, Zazaki) ye xo wo vves piya çend qeseyi ngkerdgne zong ma

fekg ma de biygne gırs u sayg ke dina ma sero biygne tari. Teyna ma ng,
ma ra dı-hire beri (nesil) avgr ki xgle isang ma şiyo zaningan de vvendo
u biyg vvayrg kar u gurevvo hewl. Nine ra namg tayine ,wes veciyabi.
Hem vvelat de hem wertg dulgeran de name xo nnd vıla bivi... Axırg
Dgrsım ra, Kırmanciye ra, ya ki vvertg Kırmancang Elevvi ra xelg siya-

setmendi, ekonomisti, vvali u qaymaqami, malimi, hunermendi u tayg
bini veciyaybi. Hama xı«meta ine qe ngreste zona dayike, kultırg pikalıkang xo rg qe vvayir ngbi. Hetâ ra terse kan u ngvveyi, hetg ra kompleksg sereronayine u destpisernayine zerre u mezgg ine/ma poynabi.

Heto bin ra hona camatg ma jg mılet vves ngheşiyabi xo. Hevvng aşirteni
ra nnd hasar ngbibi. Heya, hama hama vvendisan tgdine gl u qomg xo ra

hez kerdgne, cı rg vvayir veciygne, hama no bes ngbi u bes niyo.
Jgde-senık na vişt serra peygne de pıra pıra isang ma ki ama ra xo.

Hetg mıletpervveriye u Kırmanciya xo ra avgr şi, roz be roze na kom-
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pleksâ xo ye xırabıni yg ke beyaxkiyan dabi cı^xo ser ra esti. Qimet da
mıletg xo u cı rg bi vvayir. Haydarg isan u mıletg xo bi. Kom u partiyg
siyasi veciyay vverte u hetg mıletpervveriye ra camatg ma ki avgr şi. Çı

hgf ke hetg dozkariya kultırg xo, zong xo, argdayina ber u mosılg folk¬
lorg xo ra jgde raye nggurete. Qısme zon u edebiyate Kırdaski

(Kur-

manci) zerre u tever de xele şgn bi. Tayvet vvelatang Avvrupa u Sovyetıstan de xele kıtavi na zon de çap bi. Tayg roznameye u perrcamaye
siyasi u kultıri veciyay. Ne teyna kesg ke Kırdaski zoneng, tayg vvendisane Dımılızan ki na çapemeniyan de nusna. Tayg çapemeniyan de pıra

pıra şier u nusteyg Kırmancki (Zazaki) ki çap bi. Şayi ya na kar u gurgyi
de indi ebe Kırmancki nustene u folklore Kırmanci sero guriyayis her ke
şi vves bi. Roze be roze hevvese vvendis u zanoxang ma her ke şi bi ra

jede, bi ra germ.

Dgrsım ra Alko'yi dest be.nustena Kırmancki kerd.

Xele şiere vveşi u taye çiye edebi nusnayi. Çı hef na emegg xo nnd
niyard pgser u çap nekerd, neresna vere deste

isane ma. Dıma ra bira

Zılfi dest be vatena lavvıkang Dersimi kerd. Aredayina ber u mosılg folk¬

lori de xızmeteda hevvle diye. Hasar biyayina xort u cayilang ma de rolode nnd di xızmeta bira Zılfi. Bıneguretene u vılabiyayina edebiyatg
Zazaki de emeğe Malmisanıji ki zaf o u çoru vira ngsono.
Zon u edebiyat, musıqi u folklore Kırmanci u Zazaki jederi ki na des
serrane peyniye de ama ra xo, xo gurct ra u caye xo qayim kerd. Na
wext de jg Hesen Dewran, Hawar Tornicengi, Koyo Berz, M. Duzgın,

Munzır Comerd, Astare, Heyder, Eli Bira, Ebubekir Pamukçu, Usxan,
Harun, Wedat Kaymak, Munzur Çem, J. Espar, Cano, H. Dıljen u taye
kesg bini dest be gurg zon u edebiyat u folklor u kultırg xo kerd. Hclvet
güre hona gama vırniye der o. Zar o, nnd nçık ngesto u vves bine nggu-

reto. Hama na senang peyniye de indi vvendis u zanoxg ma amg ra xo,
hasar biyg u xo nas keng. Na gameda mühim a, omıdg mordemi kena
jgde u beguman isang ma re zerrevveşiya.
Averşiyayina kar u gurg ma ye kultıri de je pencamang Hivi,Ber-

hem, Armanc, Ayre, Piya u tayine binan, xızmeta ni çapemeniyan xglg
biya u vira nesona. Jgde-senık ca do zon u edebiyate ma, hetg mıletper¬
vveriye u xonasiye ra hasar biyene u dest be na güre ro kerdene de isang
ma sero tesirode nnd vırasto.

Bıneguretena hış u hissiyatg xonasiye u xopareziya camati de rol u
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xızmeta sair u vengvvesang ma xglg ra. Tomır u kılamg camati, vveşiya
mgrdg Kırmanci de caode hewl u xırt cgng. Jg tgde Elewiyan Kırmanci
Elewi ki derd u kulang xo kılaman de vang, ivadetg xo be kılam u beyi-

tan keng. Na nvat ra musıqi u şieri mıletg ma ang cos, fing tevvt, fing
bervis u ta bene resnene Heqi. Jg Sılimano Qız, Zılfi, Memed, Serdar,
Qemero Ariyiz, Mesut, Feqiyi Teyran, Mamud Baran, Alaverdi, A.
Baran u hona ngçe sair u vengvvesg ma na çgver de vvayrg azet u xızme-

tade nnde yg. Çıxırg Seyid Qaji, Weli Uşeni İmami u hezaran sairg ma
yg bg nameyi, sayiya na hunermendang ma de vindi ngbiyo. Na lavvıkg

ke ma na kıtav de ardg pgser, sayiya sair u keso vengvves ü mıletg ma

de; dang be dang, ber be ber amg restg na roze. Tavi xglg ki vira şiyg,
biyg vindi. Hona xgline ki ma pg ngzoneme u destg ma cı ngresto. Beno
ke sayiya na kar u güreyi de, i ki roze veciye vverte.

Rast o ma zon u kultırg xo sero gurenayis de xgle herey mendime,
xglg dıma mendime. Hir u bereketg karg ma hona jg vatena ma niyo. Na

devvrang nıkay de indi hetg ra sanıkg ma tob beng, hetg ra koleksiyong

lavvıkang ma vırajino, hetg ra mitolojiyg ma sero kar beno, hetg ra tayg
kes zoni sero gureyino... Tavi na ma rg bes niya, senık a. Gere çıxa ke
ma dest ra yeno hende cansenık bime. Dırgxiya emeg u araqg cari ngke-

rime. Çıke hona nevve kutime raye u hona xglg raa ma esta. Hama indi
ma ameyme ra xo ser, mesuliyetg xo naskeme u gere son-sodır

bıgureyime. Axırg na sate ra tgpiya indi besekeme xgreser sime u jg
camatgde mordemiye, xo u kulürg xo qon keme.

EKE VAME LAWIKE DERSİMİ

Her çi ra avgr ma ke qalg Dirsımi keme, üm sindorg vergni yeng çımang
ma ver. Hetgde xo sono reseno Erzırum, hetede xo sono gıneno Sewaz
ro hetgde xo Gumısxan u Erzıngam ceno xo ver, hetede xo ki perreno

sono Gerger u Semsure... Ma ke vame Lawıki Dirsımi ya LmvıkiSare
Dersimi, ebe na çarkuçıkan lavvıkang xo name keme. Yang lavvıkg ke na

xeleka çarkuçıke de hetg camatg ma ra vacing, yg ma yg u ma ine je
Lawıki Dirsımi name keme.

Ya tever ra siya daran de, usarri verg divvaran de u zımıstani kosg
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odan de, ya albazina raye u mali verde ke çend keşi amey tglevve, vang
"Ala zu ma rg xgre" pi-kalıkg xo (ya x6rg merdang xo) lawıkilqeydil
kılami vaco!" Ni hirg qeseyi, yang lawıke, qeyde ukılame yeng zu
mane. Gegang ki vang "Ala çeküyg tever ke!" Çeküye, naca de mana
mısra u xet6da şierâ der a. Hama na qese ra nnd fam beno ke cı ra

lawıke vvajina. Naye ser, kam ke vengg xo teng vves o u kılamg ya çend
kılaman zano. sarehuskiye ngkeno u dest erzeno bmg goşi...

Dgrsım hetg folklori ra xglS xgl6 devvleti yo. Hed u hasavg sanıkan,
mesel u metelokan, qeseyi pi-kalıkan (vergnan), qeyde u şiwaran, erfu
mecazan, rivayet u hrameta ewliya u enbiyan çino! Reyg ke vang hire se

u şeşt u ses Ewüyayi estg Dgrsım de! Ez heni inam ken ke -eke bgrg
mordene- riayine ra ki jgderi yg! Heqa her jüye de töre töre rivayet u

menkıbe u kıramet u hgkatg dur u dergi yeng vatene. Her lavvıke her
hetg na vvelatg hirayi de ebe torevvode bin vacina. Yang her lavvıke vvay-

rg tore töre vatişi(variant) ya. Na ri ra kesg ke wazeng lavvıkang Dgrsımi
biyarg pgser, kolleksiyong ing vırazg u boncg zong nustışi ser, gere çar

kosg Dersimi ra bıfeteliye. Her tore vatisg kılaman top kerg.' Kesg ke
wazeng lawıkan boncg zong nustışi ser yan vvazeng boncg nota ser -se

ke tgde ber u mosılg folklori de jg usılg ilmi qebul biyo- gere torg vatışi .
u torg maqami xırab ngkerg. Gere ne jgde ne senık kerg, eke çıttın yo
heni qeyd kerg!

Lavvıkg ke na kıtav de ardg pgser, ebe gıraniye hirg hetg Dgrsımi ra
top kerdg: Dormg Mamekiye, yang merkez; hetg Pılemoriye, Balabanan u
Tercan; hetg KareHi u Varto'yl Hen inam ken ke hona tore tore vatisg na
kılaman estg ke hata nıka qeyd ngbiyg u ya ki era ma dest ngkutg. Hama
nayg ke naca de ardg pgser, indi sukan de u vvelatang Avvrupa de ki vacing, ni senık niyg u indi besekeme ebe torode ilmi lavvıkang xo sero qesey bıkeme u bmusnime.

,

Mordem ke lavvıkang Dgrsımi cgno çimi ver, her hetg ine sero sarg
xo qefelneno, vineno ke hetg sevebg vatene ra zuvini ra ciya yg. Tema u

smetg edebi, hata qeyde u tayg xısletg bini gegane kung tgvverte. Zuvini
ra cera ngbeng. Onca ki xeta qalmda vvertg na ca vvo ngdarina we, qe

vindi nebena. Ebe na halg xo lavvıkg Dgrsımi beng ponc cayi:
l,Şiwari

2. Lawıki ciniyan uhezkerdehe.
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3. Lawıki dini yan biyiti.

4. Lawıki yaraniye (jgderi heyvvanan sero vaciyg).

5. Lawıki tewerte ra (Yang i yg ke ngkürig vverte niyg sergnan)
Ma lavvıkg kayi u sahiye cine? Bggunian estg u xelg rg. Xgrca şiwar u

biyitan, tayg kılamang binan cıneng u pe reqeşine. Na xusus bahsi ra
jgde giredayi be tore maqami yo. Qeydg lavvıke ke destda, mılet kuno
kay u reqeşino. Gegane ki qeydg kayi esto, ama lavvıka xo ngvacina!
Teyna qeyde dangpıro u kaykeng. Axırg sarg dormi ra ki tayg qeydg
kayi kutg na mıntıqa, veyve u gitan de mılet pg reqeşino.

Na cıld de ma vvazeme teyna şiwaran sero qesey bıkeme u ine pgskgsg wendoxan keme.

Kok uBınyati Şiwaran:

Mordemode çer u sefkan, axa u pil ke merd, ya kışiya; ya afatg amg

serde (çıxi berd, avve de şi, kut laşeri ver...), qeza u nevveşiyg ra merd;
xortode gonegerm u semt, ya çgnade azev u nndeke ke mıradi verde
mendi..: Şiwari na halg pozxiniye sero, siya u sonraya camati sero vacing. No xısletg şivvarano umumi yo.

Dgrsım caode ase u sext o. Wertg mıletg Kırmanci u sarg dormi de,
vvertg na mıleti u devvletang bandıri de hetg din u adet u toran ra, hetg
zon u nırxg sosyaliye ra ferqe pili u tanxi biye u este. Kırmanc wextg

xo de jcderi Zerdüşti biyo u dine İslami de hete Hz. Eli gureto. İslami
ortodoksi ra, yang Suniyini ra düri vıneto u xore yar ngdiyo. Devvlete
Emewi, Abasi, Selçuki u Osmani Sunibıyt u tim zor do Kırmancani
Eleviyo ke berg raa xo ser u xo rg qul kerg. Mirdo Kırmanc onca kuto
vayg Moxol u Tataran ver u cı ra zerar diyo. Mesele u nızayg dini; me-

shebi u felsefi wextg Cumhuriyi Tırkiya de ki nnd çareser ngbiyg u

hona berdevvam g. Serrang serg seserra 20. ra nat Kırmanci, hetg his¬
siyata mıletpervveriye ra ki ame ra xo, heşiyg pg, davva heqa xo kerda u
na ri ra hata nıka devvlete ra zaf zılm u cefa diya. Yang mgfdo Kırmanc

tarixe xo de tertele, qınm u cebir u cefa ra ngxeleşiyo. Çenday şerri verg
hükme Emeviyan de ceng kcrdo. Wexte Xelifeyina Abasiyan de hetg
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Eba Muslımi Xoreysani gureto u kıstena eyi ra tgpiya bg sere u bg çare
mendo. Kırmanci Xoreysani sevveta hgfg Eba Muslımi qiyam kerdo,

hama leskerg İslami yerde ngşkiyo xo racgro. Welatg xo ra berrela biyo
u biyo vıla. Nine ra tayg ki pene amg Dgrsım de mekan gureto.

Onca wextg Selçukiyan de, Deylem de Kırmancan hetg Hesen Bin
Saba'yi gureto u mıxalıfina xo şexsg eyi de diyar kerda. Merevg gırs u
gongni kerdg. Moxolan ke Kela Alamuti fita dest, Kırmanci qırrkerdg u

kela nzna, nafa onca biyg berrela, taye Deylem u Tebenstan ra veciyg u
her jü hetg ser şiyo.Vang na wext de ki taye amg Dgrsım u indi na
mınüqa ebe namg ine name biya.

Devvletang Selçuki, Aqqoyini u Osmani; Kırmanci Elewi musılma nan sero saynekerdgne, xor diyene u nezerg ine de kıstena Qızılbaşan

muslımanan rg xelal biye... Wextg Cumhuri de tayvet serrang 1926,
1930, 1937-38'i de derbg gıran gırani sanay na mıleti. Lavvo siya sana
ma miye! Naye levve üt Kırmancan, merebang vvertg De vvleta Osmani u
devvletang bini (mesela Urıs) de ki ca gureto, ceng kerdo u mordemg xo
na merevan de kışiyg u ine sero ki lavvıki vaciyg. Ma tanxg zılm u zor-

dariye -ke jg faqtorode esas peydabiyena şivvaran sero tesir keno- ebe
na çend qesang kılman vvast ke teyna name keme. No hetg diyar kerde¬
na çımeyg peydabiyena şivvaran ra lazım u mühim bi, coka ma sero

vınetime. Mordem ke zerce u rengg kılamang Kırmanciye deniyadano,
na tanxo gonin jg tase vecino çıman ver. Çı ke vvertg Kırmancan u devv¬

lete de şerr biyo u hezaran isang Kırmancan kışiyo. Na lavvıkan ra name
tayine niyaro:

Sahan, Deri Laçi, Seter o,Çuxure, Welat Welat,

Axdad o, Hesen

Efendi, İmam Hesen, Zor o Derdi Cigera Hare, Bira Ali, Aliye Xıdıri

Aliyi İsme, Meberve Pıti Mı Meberve, Aliyi Mı, Bayraxtare
Kırmanciye, Mursa Axa, Herbi Cihani, Hawa Domononi Sowşeni
Kali, Sa Heyder, Qeydi Tanjige,

Dayi, Dadekerdene,

Guli Beg, Avasi Mı, Xıdır, Dayi

Cemi Sey Mamudan, Ali Beg, Pılemoriya

Visayiye, Welat Tunceli yo, Meso Erzıngano Visayi...
Onca Dgrsım de çenday aşiri biyg u mabeyng ine de meseleyi biyg,
goni u hefi kutg vvertg. Aşiran dopgro u zuvin ra mordemi kıstg. Zaf
lavvıkang ma de -çıxa sairi tayg kılaman de rexne keng ki- çı hgf ke na
merevg vvertg aşiran ki çiriye u sefkaniye sero say biyo. Tavi na merda-
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ng qewxa vvertg aşiran sero ki lavvıki vaciyg. Mesela jg na lavvıkang cgri:
Bavayi Seyid Rızayi, Silo Sur, Xelil Begi Fime/Mire, Zengeriye,

Kerti Askırage, Bava Kali, Hewa Dağbegi, Hewa Laci Weli Kali,

Qewxa Alo u Usıvo, Yibıl, Ali u Heseni Çeqeri, İskender...
Se ke ma va harde Dgrsımi ase vvo, zaf vare varena u jgderi ki ve-

rausarri çıxi yeng. Keso namdar, xort u cayili ke bine çıxi de ya hevvrgs
de mendg merdg, ine sero ki lavvıki vaciyg. iaşeri ver küyene, avve de

şiyene, herdlerz (zelzele), ngvveşi, mıradi verde mendene u tayg afatg
bini ki beng sevebg merdana isang hevvli. Na keso sero ki qeydeyi va¬
ciyg, hem ki qeydg xglg xelg vveşi. Jg lavvıkang cgri:

Çıxi Qırdımi, Sultane, Heso Bor, Ali Efendi, Bavayi Mı, Bıko Ez be

Efkaro, Ali, Üşen, Bırayi Mı, Da Dayi Çol o, Xeriv Xeriv, Sey Üşen,
Xeycan Xanıme, Sekina u taye bini...

Dersim de dabar (ggçım) tim zor biyo. Herdg ramıtene senık o,

zımıstani dergg. Verozu ra be nat sarg nacayi, sevveta idare u dabarg xo
jgderi şiyo tever. Lavvıkan ra hen vecino ke jgderi şiyg Estemol u Hamilkan (Amerika). Tayg ucavvo de mendg, taye nevveşiye ra u tayg ki se-

vebang bini ra uca merdg. Nine sero ki tayg şivvari vaciyg u fek be fek
amg restg na devvrg ma. Hona ki şivvarg qurvetiye yeng imiskerdene u

vacing. Nıka ne teyna Estemol u Hamilkan, indi çar kosg dina ra devvlet
u suki na lavvıkang qurvetiye de vgreng ra! Jg nayg cgri:

İmam Uşeni Mı, Koyi Jiwani, Hamilkan o, Cigera Mı, Hemede Mı,
Heseni Demenıji, Xılvıs o...

Tayg kesg ke eskeriye merdg ine sero ki şivvari vaciye u vacing. Sarg
Dgrsımi ra keso ke şiygne eskeriye verozu zaf senık bi. Sayiya Tırkane
Çarsancax, Çımisgezeg, Xozat u Pirtage de cayg ke destg devvlete re-

stgne cı u hukmg devvlete bi, tgyna i cavvo ra xorti berdgne eskeriye.
Hama Otuz Sekiz ra tgpiya indi her kes sono eskeriye. Coka eskeriye de

merdene nıka tengna jgde biya, helbet lavvıkg xo ki.
Eke qalg kok u bınyatg lavvıkang mgrdg Kırmanci beno, gere mor-

dem din u itiqat u kultırg na mıleti yo kan ki jg çımevvode esli hasav

bıkero. Çı ke na mılet jg Tırkan niyo, adet u itiqatg xo vvo vırgn ding
İslami ra tgpiya ki qori kerdo. Coka folklorg xo hende devvleti u reng be
reng o. Bazilflikitin vano "Müeto Kurd cirang xo Tırk u Hermeniyang
xıristiyan ra tengna jgde vvayrg avantaji yo. Devvletiygniya şierg Kürdi
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giredayi be na avantaji ya." Dıma ra ki niya vanp:

"...Ni qewmo (yani Tırkan u Hermeniye xıristiyani -MD) adet u

tori xo ye dini re bine ra xiyanet kerdo. Hama Kürdi, ji İraniyan -eke
zoni xo ki qorikeri- dine İslamiye qebul kerdene ra tipiya ki alaqa xo
torani xo yi dini ra nibırrna" (Kürtler, Deng Yayınlan, s. 245, 1991,

İstanbul).
Na qesg Bazil Nikittni taybet sevveta şiera mgrdg Kırmanci, xususen

Kurmanc u Kırmancani Elewiyan rast g u cayfi xo der g. Hala caye je
Dersimi ye ke destg Ereban be ding ine ra neşkiyo cı reso, tore u itiqatg

vereni ya jg xo mendg, ya ki teng rengg İslamiye biyo pıra u bmg rengg
İslami de dom kerdo. Mesela mordem ke yaşt u ilahiyang ding Zerdüşti
vvaneno, mane be rolg ine ano ra çimi ver, na alagatg kultıri u tanxi te¬

ngna zelal beno. Helvetna mesela na cavvo'teng de ng, caode hira de u
ebe usılg ilmi gere tetqik bo.Hona ki Dersim de'devvreşi ke venga Heqi
dang ilahiyan vvaneng. Na hal de kune tevvt, xora vgreng ra. Tewtg xo
de yeng cos ya kung sama ya kî sone vvertg adırg gurlaxi de niseng
ro.Yang kung adır u kırameta xo eskera kene. Adır de ng-vgsayina,
wexte Zerdüşt de ki jg kırametgda girse hasav biygng. Zerdüşti be xo ki
vvayre na kıramete biyo.

Axıre na hal u sertang sergni, ro u hısg mıleti sero zaf tesir kerdo.

Cigerg ma u piyan kerdg lete. Bırayi bg yar u bg poşti verdg. Veyvıkg
nevveyi viya mendg. Verg çımg vvao jüya nâbiyo. Layik u keyneki verg

dgs u divvaran de mendg... Sairg mıleti na hal u mecali verde bg veng.
ngmendg. Vengg xo kerdo berz. Çekü ardero zuvini, qeyde u şivvari
vırastg. Wertg mıleti ra feteliyg u i vatg. Hona ki vang. Mıleti gosdo,

kerdo xiskexiske u bervg. Derd u kule mıleti, rgm u decg dıryetang
mıleti sayiya na lavvıkan de xorg raye diya, ber biyo, ber beno. Axıre
lavvıki. ke nebe, mıleto Kırmanc teqino!

Sairi Lawıkan u Şivvaran Kam o?

Kırmanciye de keso ke lavvıkan imiskeno, cı ra vang sair ya sayir.
Musıqi u qesg kılaman zuvin ra cgra nebeng. Qesang şiere'oncerıg maqa-
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mg ser u ebe qeyde vang. Sere de keso ke qesang lavvıke imiskeno, xora

ostayg maqami yo ki. Yang vvayrg na hüneri zu kes o u cıra vang
«urTavi ne şiere nuşiya, ne ki maqamg lavvıke onciyo nota ser. Je tgde

-mıletan çaxb ke keşi hona zong xo de vvendene u nustene ngzona, qesg

lavvıke (ya ki şiera camati) ki, qeydg lavvıke be xo ki fek be fek şiyg.
Çiyg ke nuşiya indi revv revv ngvurino, çı ke pa jgde kerg hetme diyar

beno halg ngnuşiyayine de. Axırg sere de qesg filan lavvıke çutır biyg u
ebe çı maqam vaçiya kes pg ngzano u ngşkino pg bızano. Çıke hata na

serrang axıri ne nuşiya u ne keşi onta nota ser! Na ri ra karni ke lavvıki
vatg, hetme çiyg pa kerdo jgde u ebe maqamg vata. Coka çı hetg qesan

ra çı'hetg maqami ra bo, indi lavvıke sair u imiskarg xo ra kuta düri. Fek
be fek, dang (nesil) be dang ama. Bgguman vuriya ra u halg xo yg
vıreni ra zaf kuta düri. İndi biya yg il u qomi. Xgrca qom u mıleti ne
sairg xo u ne ki vvayirg xo esto. Anonim a u yg tgdina.

Dersim de sairi tim biye u bene. Sairang çenday şerre avgri kam g, çı
vato, kamci lavvıki vatg, her jü ra çı ma rg mendo, ngzonino u ngzoneme. Beno ke tayg lavvıkg ma çend seserri ra mare mendg, hama mordem besengkeno raste rast dest pano u vaco na ya ni filan wext ra men¬
dg.

Keso ke edebiyat u folklore Dgrsımi sero gureyino u teng şarezayg

na mesela wo, hetme namg Seyid Qaji hesno; namg Weliyİ Uşenİ
İmami ki. Hama vvertg hende lavvıkang ma ra kamci yg karni yg u kamçı
nine ra zaf avgr vaciye, hona pe ngzonino. Riyg namg xo tede ngvatene
u nenustene ra indi lavvıkg na şairang ma yg namdaran ki roze be roze
verva anonimiye song.

Kesg ke merd, cini xebere rusneng ciniygda vengvvese ıfe. Vang «Va
bero cınaza sero vazo, ma ki xo rg bıbervime.» Na ciniyg ke meyiti sero
şin u şıvvan cgngde, norrneng u şivvaran vang, sair niyg. Bes şada xo
vves a, a vana u ciniyg bini ki dorme de berveng! Cınaza ke dardevve,

indi h'ukmg hunermendiya a cinika vengvvese ki qedino ta cmazade
bine. Yang lavvıke imiskerdene kar u hunerg na cinika sadavvese niyo.

Sair belka sono cınaza nas u dostg xo, bes cınaza de şivvaran ngvano O ke karni sero vvazeno vaco, yeno çg xo de hazıriye keno. Heqa

merdi de, heqa dost u dısmenang eyi de, tore merdene u sebevg merdena eyi de, hcqa ma u pi de, heqa cinik u domanang merdi de nata bota

24

Lavvıke DersımilLavvıkane Dersimi Sero

pers keno u qesan keno top. Dıme ra tomır ya kemang xo cgno xo dest

u lavvıka xo imiş keno... Gegane cınaza ser ra çend asmi, gega çend
şerri vgreng ra, pıra pıra pgheşinp ke filan keşi yâ falan kese sero lavvıkg
veta u vvertg camat de vacina. Ora tgpiya indi devve be dewe, fek be fek,
diyar be diyar, hata az be aji sona.

Sairg Kırmanciye, lavvıkang xo de namg xo zikir ngkeng. Zaf rey
hona vvesg, lavvıke vecene hama ngvang "mı veta". Wextg xo de vvendis
ngbiyg ke kılamang xo bmusng u xo rg mal kerg! Mesela edebiyatg sarg
Tırki de, sair namg xo pgyniya şiera xo de vang. No, çıxa herey beno
va bıvo, raye rigdano ke imiskarg kılame ngro zonayine.

ToriŞiwaran:

Kırmanci kamci tore behg va bıvg tgde kılamang xo bmg siya qesa
Lawıke de ang pgser. Gegane mordemgde vengvveşi ra vang "Ala ma rg
lawıka Sili Suri vace!" Ng vang ma rg "Şiwara Sili Suri vace!" Hama

Şiwari jg torgde lavvıke caode nnd cgng edebiyatg sarg Kırmanci de.
Şiwari karni sero u kamci hal de vacing? Hete çüabg na perşi ra besekeme şiwaran bıkeme ponc cayi:

1. Kesg ke devvlete de dangpgro ya merebg vvertg devvletan de kışing,
ebe çgri u sefkaniya xo nafndar g, ine ser vacing. Yang şiwari çeriya

merdani cengi dewleteu ye merdane merevi werti dewletan.
2. Kesg ke qewxa vvertg aşiran de kışing ya dısmenayina şexsi de

kung hgfı ver u yeng kıstene, ine sero vacing. Yang şiwari merdani
qewxawerte aşiran u yi hifi.

3. Kesg ke seba kar u güre ya riyg sevebode bin ra song suk u vvelat- .
ang xeribiye, ngvveşiye ra ya çiyode biri ra uca de mıreng, ine sero vaci¬
ng. Yang şiware merdani qurvetiye.

4. Kesg ke song eskeriye hama peyde ning, xevera merdene sarg
çgyi rg (kaxıta şiyaye) yena, ine sero vacing. Yang şiwari merdani
eskeriye.

5. Kesg ke kung çıxi ver, ya awe de song, ya hardlerz (zelzele) de
mıreng, ya brusk saneno cı, ya ngvveşiyg ra mıreng, ya veyve cgrinode
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hama ya veyvıke ya zama xafüla mıreno, mıradi verde maneng, ine sero
vacing. Yang $iwar£ merdi niweşiye u afatan.

Tavi no tesnifode umum o, beno ke nine ra tayg nnd na çerçeve ngkuyg.

TayeTayvetiyi Şiwarane Dirsımi:

Şivvari hetg edebi u tanxi ra kultırg mgrdg Kırmanci de caode nnd cgng.
Her het ra vvayrg qedr u qimetode gıran g. Xora hetg şada u maqami ra,
yg caong dormi ra jgde jgde ciya yg. Ngvan teyna mexşus be sarg
Dgrsımi yg u qe tayisg nine caygde çino. Helbet vvertg şivvarang qom u

mıletang dina de xglg çi u xgle xususi ngjdiyg zuvini yg. Hama tayg çi ki
esto ke ine cgra keno, gorg xu yo u ferq fino vverte. Mordem ke na

lavvıkang sarg Dgrsımi u yg sarg dormi saneno tgver, ferqg vverti nnd
diyar beno. Naca de cayg xo niyo ke na ferqi sero hira hira qesey
bıkeme. Van teyna bgçıke pani beso.

Se ke cor ki vaciya, Dgrsım revv rew kuto herasang dısmeni ver.

Sarg nacayi sevveta Kırmanciye goniya xo nzna, can do. Xortg bornebaşi qurban dg, levv u laç biyo serva vvelatg xo. Na camgrd u çgrane xo

sero lavvıki vetg, sevveta ğuretena hgfg ine xoverdo. Axırg dısmeni
verde sere rongno. Estoxover, dopgro u dayma dısmen desttol çarrno

ra. Seke sairo pil Alişir Efendi, Kılama Dirsımi (Dersim Şarkısı) de
vano:

Niçepadisayi amey na dina
Kuti weswese ke era desfıye naca

Her zu be töreyi est nata bota
Onca neqediyaqaluqırre Dirsımi

Rast o, hona ki qal u qırrg Dgrsımi neqediyo u rameno. Neyse ma
qese vıla ngkerime, onca bgme xususiyetg lavvıkang xo ser.
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1. Lawıkani Dirsımi de Otuz Sekiz:

Otuz Sekiz hal be hal keşi vira ngsono. Ça vira şgro, çıtur vira şgro!

Tarvva ke devvlete na dil u cigerang sarg Kırmanci ra qe vira sona? A
devvlete ke hata nıka ne xeta xo qebul kerda, ne zerrg isang na mmtıqa

xora kerdo vves . Serde ki sarg Dgrsımi xo rg yar ngdiyo, naca çımg
devvlete de jg vvelatode biyaxki yo, jg hardo xam ö.

Lavvıkg ke Otuz Sekiz de vaciyg hem xglg yg* hem ki wexto ke vaci¬
ng mılet hıştırang xo ngşkino racgro, beno xiskexiska camati. Hem der-

dg xo kung hurg, hem derd u kulg xo beng tgra! Axırg tema Hirıs u

Heşti, lavvıkang ma de xetgda sur a, ne verg çimi ra sona u ne ki vira
sona.

Sarg Dgrsımi davva heqang xo yg insani, demokrati u milli kerda na
tanx de. Hama devvlete ebe top u tıfang esto ser. Ne vato doman, ne

vato cinike, ne vato isano bg çek... Kam ke kuto ver no be axırmakineli
vera, ya ki vera u pey ra süngi sang cı, kısto. Qırrkçrde pgro piya! Me¬
sela sairo namdar Seyid Qaji heqa na zulımi de niya vano:
Dersimi vera sona kare

Mordem ke sono ra Dersimi ser
ciro yeno vence şin u şiware
Cenu xo do dewurso sero

vani "Zor o zor o derde cigera hare!"

Ne zalim ubi dina xorti Dirsımi qırrkerdi
cer u cor kerde ti vırare

Dersimi sero mız u duman o
Usarrnawoame

derdi ma ripepug u sosıngtli kowura niso bmano
Kami zot dave pıro

vake "Mırode perüne çim debımano!
Vato "Dirşım de az nimano!"

Ez nevvazen çiyg pa jgde keri, çı ke sar u şairane nacayi rastiye vves

arda ra zon. "Ciniyo xo do dergusan sero", vang "Zor o zor o derde

cigera hare!" Yang devvlete domang dergusan ki kiste. Kile fita zerrg
mavvo! "Ng zalim u b6 dina xortg Dgrsımi qirrkerdg, cgr u cor kerdg tg
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vırare." Sair naca»de kuto guman, xori xori terso. Vano nebo ke ma ra
"Dgrsım de az ngmanp!" Dısmen bg rehm o, derd ki bg hed u bg hasav
o. "Kes ki ma rg Alaqutare ngvano!"...

Lavvıka Sahani de vacino "Di sareyi viyarnay mı ra jü yg Xanıme
vvo, jü ye Alişgr Efendi yo" Çı ke devvletg ni hurdemena dg kıstene u

sere ine kfdopıro, berdo -je kar u hunerede nndi- teşhir kerdo! Tavi
sere Sahani, sere Heseni u ye ngçeler o... Peki vacime ke ni qeremeno

Otuz Sekiz de devvlete de ceng kerdo u devvlete na zulımkariye xorg
mınasıv diya! Peki indi hereketg Otuz Sekizi qediya bi, Mareşal
Çaxmaxi xebere rusna bi ke hereket qediyo. Ef veciyo, kam ke bgro tes¬

lim bo cıra teba ngvame u teyna meri keme, rusneme vilaxatang Xerbi.
İyg ke amg teslim biyg ine ra jü ki Ali yo. "Qaymaqami mektuye rusna,

vano Ali. bgro teslim bo!" Ali şiyo, teslim biyo ke bıxeleşiyo, ya ki

bırusne Xerb. Hama Ali berdo kısto. Naye ser fekg bırayi ra niya vaci¬
no lavvıke de: "Bira ti ke gosro mine meso, tivari hukmati çiniyo".

Ma Otuz Sekiz ra tgpiya devvlete çı ardo İmam Heseni serde?
Qomo hala reyi beri

sine ke des u di mordemo lazi mı merredno ra
kardi naro vıle sarebırrno tiji vera

Dest u bojiyi İmam Heseni cıra kerdi
eve weşini kerdi be cendegi vera

Wel u kemeri dinaligi do ari
kerdo cendegi şiri mı ser ra

Meyiti lazi mı lete bini wele der o
leti verdo tija amnoni vera

Wiy!

-

İcav keno ma jgde vacime, ya mıtala xö vacime? Mıleti çı ebe çımang
xo diyo, a vata. Hem ki çenday serra ke biyo Pepug gılg kovvo ra vvane-

no! Heqa keşi çina ke na lavvıkang mgrdg Kırmanci ngvaco, ngnusno.

Ya ki gosang xo bıcgro, xo kerr kero u vazo "Va kes pg ngheşiyo!" Eke
qesa zeng mı perseng, çı hgf na raye ki ma herey mendime!

2.Wezn uAheng:
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Reyg ke Kırmancki zonode melodivves o, puxtek o u ebe aheng o. Qeseyi zaf rey ebe herfang vengıni qeding. Qafıya vırastene u qese pgser
ardene na zon de xglg xglg hgsan g. Mesela Lmvıka Laçi ra mmuneyg
bıjgme:
Welawela yaman o

Ordi gurlax amo dormi ma çapan o

Bexti Heyder u Demeni ri kes xırave nevano
Ordiyi Tırki zaf o cayi welaxi ma nedano
Ma zuvini qırrkeme Çerne Muzıri cendeg u lesu ano

Ondiride datne pero tede şin u şiwan o

Qeseyg ke peyniya çeküyan de ebe rengo siya diyar kerdg ne teyna
hetg pırükang (hece) peyniye ra, hama her het ra ahengdar g. Xora jg o

ebe herfa vengın qeding. Na xusus hem hetg şiere nustene ra u hevves
kedena şier nustene ra, hem hetg vvezdayine u qesedani ye ra qeweta
zoni diyar keno. Numunevvode bin:
Ordi amo nati cemi doti cemi
Damepero, kıseme hefi karni
Munzır debce dano sade goni
Bırayi mı serva Dirsımi sero

Na lavvıka İsmayili de ki dezga ahengi nnd vırajiya. Corde hire çekü
zuvini de ahengdar g, hama çeküya çargng seke ciya vındena. Ebe diqet
ke tey niyadama, vineme ke aheng vvertg çeküyang peygnan g hurdemgna çarino (kıta) der o. Wertg çeküyang Panime hata ke ro ma der ol

Bırayi mı serva Dirsımi sero.

Lawıke Dirsımi ebepimo serbest (vvezng) nuşiyg. Ne pimo pırtıkın

(vvezng hece), ne pime aruji yeno diyene. Hama na bğvvezniye ahengg
lavvıkang Dgrsımi sıstngkena u ngfina havva teks tg bgvvezni. Çı ke.
Kırmancki hetg ahengi ra zaf zaf dervyleti yo.

Dezga qafiya de iyg ke jgde gureng u yerig diyene niya rg:
a

......

a

.......

a

a

b

b

Lavvıki DersımilLavvıkane Dersimi Sero

29

Se ke lavvıkang na kıtavi ra ki nnd diyar beno, jg çann (qıta) u bgyite
(di çekü) tayg cayg şiere zaf senık diying. Sair çeküyan ngmareno, o

qesa xo u vatena zerrg xo de niyadano; zu ki hetg ahengi ra diqet keno.

Ca u bırrg şiere jgderi tavvg vatene de u torg vatişi ra vecing. Gegang

lavvıkg de çond cayi beng, hama dergiya na cavvo (yang çıqayiya
çeküyan) zuvin ra ferq kena. Tayg kılm, tayg tengna derg u taye ki zaf
küme. Zu ki mavgne di çeküye ebe qafiya de gegane xgie qesey vgreng
ra. Coka ma nustena na lavvıkan de jgderi qafiya esas gurete u qesg vver¬
tg di qafıyanjgjü çeküye hasavne u heni nusng.

Heqa ahengg na lavvıkan de ke qesey keme, gere kemera qori xovira
ngkeme. Na qesa literaturg sarg bini de esta-çina pg ngzonen, hama ma

de esta. Ostayi tavvo ke dgs nanero, kemergda xu ya bırmayiye beng
köse de nanero. Kemerg bini tgde hiza aye de ningro. Na sayiye de divvar hem nndek aseno, hem ki rast sono. Na kemerg rg vang kemera

qori. Lavvıkani Dirsımi de sair qesade xu ya nnde serg her bini de nano
ro u indi qafiya xo gorg aye vırazeno. Misale na mesela zaf g. Lavvıka

Xelil Bege Fime ki na net ra misalade nnde teşkil kena. Hala bere piya
na letıkg a kılame de niyadime:

Fima Fima Xelil Begi mı heni yo
Ostori Xelil Begi mı nawo yeno

şİMiariyi seri sero niyo

Ostor, şiwariyi seri ku yo?
Va ke "Çi Miri de tneser biyo"
De Mire Mire adır (e)de çi to kuyo

Qemişiye ro Xelil Bege mı melce mısayivi tü yo
Axıri werti sıma de iqrari Eli yo
Adıre Oli de çi Miri kuyo

Na parçe de kemera qori hini yo. Qafıya corde hata cgr na qesa

hini yo ra göre vırajiya. Qeseye ke je kemera qori sere parçe lavvıkan
de nîngro, ine ra taye nayg:

Hiri, raye, cado (cade wo ra biyo kılm), weke, şüye, gavan o, kem¬
er u ris o, kaşi, vaye, tüye, viyale, kare...

Na çend vateni musnene ma Re Lawıki Dirsımi hetg aheng u;
sınetang edebi ra devvleti yg. Çıhef ke hata nıka na hete ine sero kar ng-
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biyo. Uvvo ke biyo ki hona tem u teze vvo.

3. Sair Qese Erzeno SariÇiyi Ser:

"Derde cigera hare" her keşi aver kuno bara maye, maye oncena. A
dana zoni yane xo ro, pore xo ruçıknena, gızıkg xo oncena, pesevv u
perroz verg çımang aye tim hit o, zaf zaf kuna lacek u çgneka xo ver.
Sair lavvıka xo de, zaf rey sıfte qese dano maye. Avgr a dcrdg xo vana.
"Kora maye" ya "Maa kor e" vana xo rg. A, niya name bena lavvıke de.
Dıme ra pi, vvayi u bırayi yene. Wayi qedawo ke bırayi rg yeno, xo

kene vdra. Bela bırayi xo rg vvazeng. Zerrg vvao bırayi rg beno lete, ebe
scrran sere xo ro balışna ncnang. Siya giredang, zong xo cerino u dina
sero bena "tari". Sere ro bcrjin nayine cı rg bena heram. Vang "Xora
vvayi bıravvong xo rg bervcne!" Bira se ke xebera şiyaye hcsneno, verg
çımang xo beno mız u duman. Vano "Hey wax! Ez indi karni r€ vaci

bira! Paştiya xo karni sani!" Diyaxg xo beno kemi. Derdg bırayini zor
keno. Diyax ra kuno u cayg xo de heni "çok" dano, njino zoniyang xo
ser. Şikino ro.

HĞf gurctene vvczife pi u biran o. Hama eke pi mcrdo, ya maye ser-

miyana çgyiya a ki davva hcfc lace xo kena. Umıka Bavayi Seyid
Rızayi de mesule hgfı pi yo. Seyid Rıza be xu yo. Vano:
Bavayi mı ri merex nebo
mı layi xo sero roz u ceme Sinede qewxa gurete de,
Sina visayiye de kerde melule -ax bıko- çıla fener u qaji
Dina alem ke mı re vazo derde mı gıran o
Bavayi xo sero ez danupero

e mm u mirdi Qırxıji hata az be aji

Na lavvıke de maye ngascna. Sair qe qalg aye nckcno. Beno ke levve
pi de, hata levvg piyg jg Seyid Rızayi de maa Bavayi siye de menda. Het¬
me a ki jg maong bini dana zoniyang xo ro! "Çıqa zor o dcrdg cigera
hare!", a ki vverda qedgna!

Lavvıka Zengeriye de maye vvayrg hgfg xu ya. A vecina vverte u qalg
hefg xo kena. Vana:

Ma cini kerdi çi Alomıneta ma qevul nibiye
Cigeronem sero nafadanu pim
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kenufinda Gaxmud u Kirig'iye

Tesela mın a köre ke peyniye de kotem
çeko sanenu domononi çewreşi miye

Wextg aşirgni yo, hefg xo ngguretene sermodc gıran o.No gircdayg
be ngt u fıkrg mordemi niyo, adet u torg aşirtgni niya icav keng! Hem

zerrg mordemang merdi tim beno teng, hem ki sar kesg bg gon u bg
qeyreti rg nnde nevano, qolaye vano. Coka vana "Çeko sanenu domonone çevvreşi miye." Gegane ki "cılo siya onceng xo" u "vvertg aşirang
Dgrsımi ra" song. Axırg taqıze ke zu na hgf ccno!

Wayi zerrevesayi ye. Xo kene qeda u bclayg bırang xo vera. Lavvıka
Xelil Begi Fime de, Emina vvaye vvayrg goniya xu ya u Mireyi rg ngnanaro. Vana:

Fima Fima Xelil Bege mı kaşi
Waye bervena "Mı hifi bırayi xo guretene nido
ax-waxi mın o bino wayri merex u taşi"

Vaye zerre u can ra vvazcna hgfe bıraye xo bıcâro. Hama dısmen Mir

o, Çi Şawşen Begi yo, zore vvaye ngsono cı. Se bıkero, coka biya vvay¬
rg merex utaşi. Na qesane vvaye ra tgpiya, merde (Xelil Beg) ycno ra
zon, saye ke tesele keno:
Wayi merex meke kafire dinterşi
Na dina de niceler qırrkerdi axqyi, merxaşi

Na dina de çivisayi bibexti doy kıstene xorte bornebaşi
Xelil Begi to do kıstene

kerdo ve qolındi Memi İlaşi
Çgncyi ki zcrrcvgsayiyg ma u piyg xo yg. Hala xo keng qeda u bc¬
layg ine vera.

Mesela lavvıka Hesen Efendi de, çgna xo (tayg variyanto

de vang Bıraçina) qumendarg eskeri ra vana:

Ax de roze roze na çı roza mız u duman e
Virane fışta vıli piyi xo ra bervena
çena xo Xeycane

Vana "Zalim teka vırine piyi mı ra mene
Teka vırina nata mı ra ne"

Na lavvıke ke na kıtav de arde peser, tede jgde qalg ciniya qererriang
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lavvıke ngbiyo. Cao ke qal kerdo ki xırav qal biyo. Mesela

Lavvıka

Zengeriye de -fekg vıstevvriye ra- hal u mecale ciniya menli niya ardo ra
zon:

Zengeriye Zengeriye Mursa u Mıstefa Axayi mı vaye
Elçiyi bırusne Xılozo vesayi

Oli kena dertli ya -ax- Fidana vvaye
Vaze "Kore mevındebi bırayi to kışiyo -axveyva to bara xo gureta bena ciyaye

Bi çı tore bara bırayi xo dana cı

hala çıtur bırayi xofinararaye
Axırg naca de heqa ciniya Xelil Begi de nnd ngvaciyo. Belka kuta ra

hgrsg sairi ver.Oxro ke zaf cini, merdena mgrdg xo ra tgpiya domanang
xo sero vınetg. Ngşiyg mgrde, domang xo destg sari verde ngverdg.

Hem cı rg mayine kerda, hem ki biya pi. Porg xo domanang xo sero

kerdo sıpg u kosg adırg xo de menda. U tayg biyg nüxuriyi veyvang
çgyi

4. Çiriye u Şefkatliye:

Çiriye, mirxaşiye,sefkaniye u tayg xısletg bing camirdiye, Lawıkani
Dirsımi de nnd amg zon. Tayvet şiwarani cengi dewlete de camgrd vves
yeno goynayine. Hen ke, na met u goynayis gegane hed ra vecino,

beno tavaturode bg derece. Mesela Lawıka Zengeriye de, Maa Mursa u
Mıstefayi niya vana;

Domone mı kotine çısmi qewxa
çoru olımi Heqi niyardine xovin

Onca lavvıka Sahani de ki, sair feke Sahani ra heqa eyi de niya vano:
Vano "Tersa mı sari mı ke taldekuyo

Kouni Dirsımi de nimano çina u çiniye"
Dıma ra vacino ke:

Sahani mı ke merdo nimerdo

Şikiyo tılsıme Kırmanciye

Lavvıki DersımilLavvıkane Dirsımi Sero

33

Sare Dersimi çeran u şgrane xo rg vvayir veciyo. İ tim ardg xoviri. N6vvasto ke kes ine rg qolaye vaco, ya ki xovira bıkero. Coka i u hüner u

marifetg ine kerdo lavvıkan u do camatg Kırmanciye.. Lavvıkan de ardo

ra zon ke az be aji bgro vatene u bero (nesil) tern u teze ki ine xo rg
bıkero nımune. Na hal u mecal ra roza vımiye de xo rg dersan veco.
Merdiye, bext u hevvliya pi-kalıkan üm aql u emelg xo de racgro. Mese¬

la çeriya Sahani, camgrdi u efendiygni ya Sahani çıtur u ça xovira bıkero

ke! Ma çgriya Sili Sürü Sılimano Sur, Demeniz o u sevkanode zaf zaf
namdar o Dgrsım de. Sair lavvıka eyi de heqa sevkaniye u vvelatpervveriya eyi de niya vano:

Borgıniya Sıliman Axaye mı hiri
Ondir Borgıniya Sıliman Axayi mı hiri
İngiliz to ra kuto düri -bıkodest berze qewza sesadıri

Dayi çi dısmeni bıviso
ver-pey ra kerdo werte kıla adıri
Demenuni roze kuni tenge

Sıliman Axayi mı sıma -Heq bexti aşıre bırnznosıma ke Sıliman Axayi mı nikıstini
hereketi Otuz Sekiz de eskeri hukmati

çadıri niyardine diyari Koyi Suri

Levvg çiriye u sefkaniye de semtiya merdg camgrdi ki lavvıkan de

caode nnd cgna. Na bab de ki xelg misali este, hama na sate de jüye
mare besa. Mesela Seyid Rıza sevveta semtiye u çiriya lacg xo Bavayi
niya vano lavvıke de:
Axıri Ala içun vazi

çıla mümine biçeri werte aşirani Şix Heseno u
aşırani Dirsımi ra şiri

Kod dina de bıvini taisi na laci

Na çend misali ki bgçıke nane pa ke, adet u torane Dgrsımi de, tayvet

ye wextg Kırmanciya aşirtiye de, çiriye, sefkaniye, semtiye u tayg
tayvetiyg camgrdiye caode nnd cgng.
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5. Qale Seveb u Tori Kıstene:

Lawıki Dirsımi hetg roştikerdena tanxg mınüqa ra ki vvayrg qimetode
gıran g. Qeremang lavvıke kamci qewxa ya mereve de kışiyo, çıtur
kışiyo, ça kışiyo, dost u dısmeng xo kam biyg, sarg dormi heqa na
qewxa de se vato?.. Keso ke tanxg Dirsımi ra t>gxever o,heqa Kırman -

ciye de zaf çi ngzono; eke lavvıkang ma gosdo ya bıvvano na bab de besekeno tayg çi bımuso. Vacime ke Lawıka Xelil Begi Fime gosdo:

Fime devvgda Dirsımi ya u Xelil Beg ki pilg na devve vvo. Çi Savvşen
Begi Miri Dirsımi yg. Xelil Beg be Miri ra mısayıve jüvini yg. Yang
vverte hurdemine de i'qrari Eli esto u zuvini de Bırayi Axırete yg. Hama

Mir tim bibext o, dostine u iqrar-iman nezono. Dubara u deke ra tepiya
ngvındeno. Xeli Begi mısayivixo ri ki dame naro u ebe destg Meme

İlaşi do kıstene. Kıstena Xelil Begi sana qolındg Memi İlaşi ver. Ya ki
çenekg da Memi. Sare Dirsımi ra zaf mordemg çer u borncba^i ebe be-

bextiye dg kıstene. Hama Mir o, zorg keşi nesono cı u kes besenekeno
hefg xo cı ra bıcero...

Onca lavvıka Bavaye Seyid Rızayi ra ki niya fam beno:

Wertg Seyid Rızayi u aşira Qırrxan de dısmenayinade kane biya.

Seyid Rızayi lacg xo ra tim vato "Laye mı gos ro mine, sona kpti lmga
xo ro çg mirde Qırrxıji mefiye!". Bava "koto vayg gencgniya xo ver" u

"gos ro piyg xo ngno".

Şiyo "Xozato vesayg" ke dı-hirg seri bıcero

"pasayen u beglerina Kırmanciye". Uca ra ke amo hardg aşira Qırxan ra
verdo ra u Memed be mordemang xora kotg vırniye, u be mordemang
xora kıstg. Sair be sarg Dersimi ra. na fiısmpnayina kane ra xeberdar e.

Hetg ra ki rexne be kar u emele Bavayi Seyid Rızayi cgng.
Caygde lavvıke de Seyid Rıza vano:
Mirdo Qırxız dısmeno kano
hifi xo keşi ri niverdano

Serra ke Memed Axayi Layi Sili Suri
desti Bavayi mı ra biyo dırvetın

So besonaleno. ciro dırvetoni xode niyadano

Dgma ke Memed Axa ke hona gene u cayil biyo, Bavayi nopa u ker¬
do dırvetın. Seke sarg mıntıqa vano, dırvetiya henghe gureta ke bajiyo
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rast ra astıki gıngvvario (Mı be xo hesno. Vang qersuna Bavayi gına bajiyo rast. Axırg bajiye xo biyo vves, hama küm mendo. Ngresto sere ke
porre xo sanekero. Asteyg ke baji ra gmgvvarro i guretg kerdg pgleke,
cila xo serro darde kerdg.)...

Gorg vatena sairg na lavvıke u sarg Dgrsımi, Memed Axayi hgfg xo

Bavayi ra gureto. Çıke halg aşiriye vvo, camgrd gere hgfg xo bıcgro.
Kam ke hgfg xo sari re verdano, camgrd say ngbeno. Çımg sari ra

gınenovvarro, xor vinino, indi ngşkino sareberz bıfeteliyo. Beno ke
Rayberi Qopi be devvlete ra, na dısmenayina vvertg hurdi hetan ra isti¬
fade kerdo. No heqe ngdano keşi ke xeta tgde biyaro bıkero çgverg
vvayrg hgfı. Hen diyar beno ke Baytar Nuri, kuto vayg hgrsg xo ver u

kıtavg xo de Aşira Qırxan tgde xayin üan kerda. Sairg lavvıke, kılame de,
qedr u qimetode zaf gıran dano Seyid Rızayi. Hasa, qe gunekar ngkeno.
Hatâ qusır eyi ra fino düri, nevvazeno bero gunekar kerdene. Hama Ba¬

vayi dısmenayina Qırxan tiz kerda. No be Memed Axayi ra ke bıkıso,
biyo dırvetın! Eyi ki ebe serran peyno u hal-mecalg i devvrani de hgfg xo

gureto. Cigera pi zon do, hama "Mgrdg Qırxi dısmeno kano/ Hgfe xo
keşi re neverdano". Se ke na lavvıke ra ki diyar beno, gere na textire

Baytar Nuri sero -caode mmasıv de- derga derg bero nustene.
Seke seo ki vativi, şivvari ma kerdg ponc cayi u her ca ciya ciya pgskgs kerdo. Ma va lavvıkg ke Dgrsımi sero hama ebe zong Tırki vaciyg,
na cüd de ine ki vüa keme. Nine ra tayg sairang Kırmanciye (jg Alişir
Efendi, Sefil Qaji) vate. Taye ki anonim g u onca zong Tırki de vaciyg.
İcav ngkeno ke ma nine raçarnime Kırmancki ser. Çıtur ngbo camatg ma
Tırki ki besekeno bıvvano.Ma tekstg qısmgde na lahikan perrcama Be-

rheme (A. Haydar Avcı, «Kürt Halk Ayaklanmalan ve Türküler», Çile
1991, mare 10, Stockholm) ragureti.

-

Lawıkani Dirsımi sero hendg qesey kerdene bes niya. Gere her het
ra bere tetqik kerdene. Beguman faydg naye zaf o. Karo ke ma kerdo,
hona jg gama veri yo. Gere galmg hirayi berjiyg naye ra tgpiya. Mordem

ke sero nnd fıkır keno, kuno ra xo ver, dano zoniyone xoro, vano Ça

hata nıka ma na cevvahir qimetiyi xo niyard xonça xo sero u xo verde
ronina? Ça na derd u kuli xo piskisi sari dina nikerd"
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DERSİM TÜRKÜLERİ ÜZERİNE

■Giriş:

folklor zenginliklerini henüz derleyip günyüzüne çıkaramayan az sayı -

da halk kaldı dünyada. Ne yazık ki bunlardan biri de biziz. Son yirmi
yıla kadar bu alanda kendimizden hemen hemen tümüyle habersizdik.
Bizim insanlanmız da tıpkı herkes gibi analanndan masal dinleyerek

büyümüş, onlan sevmiş, belleyip anlatmıştır çocuklanna. Yaşlılann
meclislerinde bulunmuş, onların şaka ve esprilerini çokça duymuştur.

Üstelik bizim kuşak henüz yeterince asimile de olmamıştı ve birçoklan -

mız hala kültürümüzden haberdardık/Türkiye'nin Ankara, İstanbul ve
diğer büyük kentlerine yüksek öğrenime gidenler, her gün ya da haftada
birkaç kez karşılaşıp Sobe veya Kırmancki konuşmasa dilleri şişer,
dünyalan karan rdı.

Sadece biz değil, bizden birkaç kuşak önce de bir hayli insanımız yük¬
sek öğrenim görmüş ve sayılı mesleklerin sahibi olmuşlar. Bunlardan
bazdan içerde ve dışarda ün sahibi olacak kadar yetenekliydi de.Kısacası Dcrsİm'dcn, Alevi Kırmanclar'dm çok sayıda politikacı, ekonomist,
vali, kaymakam, öğretmen, sanatçı yetişmiştir. Türkçe okur-yazar oranı

bakımından Dersim baş sıralarda ycralır. Ne yazık ki bunlar baba-dede

kültürüne, özellikle de Kırmanc kültürüne hemen hemen hiç sahip
çıkmadı, kendi anadillerini geliştirmek için herhangi bir çaba gösterme¬

diler. Bir yandan eski ve yeni korkular, diğer yandan içine itildikleri
aşağılık duygusu onlan kendi ö/varlığından uzaklaştınyor, yabancılaş -

tırıyordu toplumsal değerlerine. Bununla birlikte toplum henüz ulusal
bakımdan iyice uyanmamış, aşiretsel yapıdan kaynaklanan alışkanlık ve
yaklaşımlarda lam tcrkcdilmcmişlir. Evet aydınlanmızın hemen hemen

tümü halkını sevmiş, yadırgamamışım Ancak bu duygusal bir tulum ol¬
maktan öteye gitmemiş, aydın olmanın gerektirdiği sorumlulukları ye¬
rine gelimıc düzeyine ulaşmamıştır ne yazık ki.
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Az ya da çok bu son yirmi yılda ülkede ve dünyada yaşanan büyük
gelişmelerin etkisiyle insanlanmız da giderek kendi özvarlıklannı tanıma

ya başladılar. Yurtseverlik bilinci kabardı.İçine sürüklendiği aşağılık
•duygusunu hızla yenmeye, üstünden atmaya başladı. Halkına değer ve¬

rir oldu, ona sahip çıktı. Artık kendi ulusal, toplumsal ve kültürel her
türlü değerlerine gözkulak olacak bir sürece girdiğimiz rahaüıkla söyle¬
nebilir. 1970'li yıllardan sonra değişik siyasal parti ve gruplar oluştu.

Kuşkusuz ulusal büincin yükselmesi yönünden ilerleme kaydedildi. Ne
yazık ki bu, Dgrsim-Rırmanc kültürümüzün araştınlıp incelenmesi, ana¬
dilde okuma ve yazma, folklorik ürünlerin derlenip işlenmesi alanlann-

da fazlaca görülmedi .Kırdaski (Kurmanci) dil ve edebiyatı, içerde ve
dışarda iyi bir canlanma gösterdi. Özellikle Avrupa ülkelerinde ve Sovyeüer Birliği'nde çok sayıda kitap basıldı. Siyasal ve kültürel nitelikte
birhayli gazete ve dergi yayımlandı. Yalnız Kırdaski (Kurmanci) konu¬
şanlar değil, Kırmanci ya da Zazaca konuşan birçok kimse de bu yayın -

larda düşüncelerini -Kırmancki olmasa da- yazmayı öğrendi. Az da olsa
bazı yayınlarda Kırmancki veya Zazaca yazılmış şiir ve yazüara da yerverildi.

Bu ilk çabalann da etkisiyle Kırmancki (Dimili, Zazaca) olarak yaz¬
ma ve okuma istekleri günden güne canlanma gösterdi. Okumuş ve

aydınlanmızın istek ve hevesleri dirildi. Alko kardeş Kırmancki yaz¬
maya başladı. Epeyce şiir ve edebi şeyler yazdı, folklorik ürünler derle¬
di. Ne ki bu emek ve çabasının ürünlerini yayınlayıp insanlanmızın hiz-,
metine sunmadı. Arkasından Zılfi Dersim türkülerini derleyip okumaya
yöneldi. Folklor ürünlerimi zin derlenip yazılı hale getirilmesi konusun¬

da saygın bir çalışma yaptı. Zaza edebiyatının köktutması ve yayılması
alanında Malmisanıj'ın önemli çahşmalan görüldü.

Kırmancki dil ve edebiyatı, müzik ve folkloru alanındaki çalışmalar
daha çok da son on yılda canlanıp kökleşti. Hesen Devvran, Hawar Tor-

nicengi, Koyo Berz, M.Duzgın, Munzır Comerd, Astare, Heyder, Eli
Bira, Ebubekir Pamukçu, Usxan, Harun, Wedat Kaymak, Munzur

Çem, JEspar, Cano, H.Dıljin ve daha başka kişiler bu dönemde dil,
kültür ve folklorlan üzerinde yazmaya koyuldular. Elbette çabalar henüz

işin başlangıç evresinde ve henüz yeterince oturmuş değil. Ne ki bu son

yıllarda kendi öz kültürümüze sahip çıkma, bir halk olarak kimliğimizi
tanıma bakımından önemli bir mesafe katedilmiş durumda. Bu tek-
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başına büyük bir adım, umutverici bir gelişme olarak değerlendirilmeli¬
dir.

Kültürel gelişmede Hivi (Umut), Berhem (Ürün), Armam (Amaç),
Ayri (Değirmen), Piya (Birlik) ve daha başka bazı yayın organlanmn da
unutulmaz kalkılan oldu. Az ya da çok her biri dü ve edebiyatımızla il¬

gili ürünlere sayfalarında yer ayırdı, bu tür çalışmaları teşvik etti, kültü rel değerlerimizin araşnrdıp incelenmesi çabalarım hızlandırdı.

Kendini tanıma ve kendi özvarlığına sahip çıkma konusunda şair ve
türkücülerimizin de hizmetten büyük olmuştur. Türküler Dersim' fır manc kiüesinin yaşamında oldukça önemli bir yer tutar. Alevi Kırmanc -

lar dertlerini, duygu ve düşüncelerini türkülerle dilegetirir, ibadetlerim
deyişler söyleyerek yaparlar. Bu nedenle musiki ve şiir bunlann yaşa -

rmnda son derece önemli bir rol oynar. Hem ağlatır, hem de Hakfa
yöneltir onlan! Sılemano Qız, Zılfi, Memed, Serdar, Qemero Ariyiz,

Mesut, Feqiye Teyran, Mamud Baran, Alavirdi, A.Baran ve daha
başka sanatçılarımız okuduklan ezgilerle sözkonusu alanda yararlı oldu¬

lar. Tüm baskı ve sıkıntılara karşın Seyid Gazi (Seyid Qaji), Weli
Uşeni İmami ve binlerce adsız şairimizin yolundan yürüme onurunu

gösterdi-ler. Bu kitapda biraraya getirilen türküler, hiç kuşkusuz ozanlanmız sayesinde oluşmuş, kulaktan kulağa, kuşaktan kuşağa sürüp
gelmiş bugüne. Doğal olarak çokçası unutulmuş, kaybolup gitmiştir.
Tabii henüz derlenememiş, açığa çıkarılmamış yüzlerce türkümüz ve variyanüan daha var geride.

Doğrudur dil ve kültürümüz üzerindeki çalışmada gecikmişiz. Henüz
bir hayli gerilerde olduğumuz açık. Yapılan çalışmalar hala yeterince ve¬

rimli depl.Yine de bir yandan masallanmız derleniyor, bir yandan türkü
terimizin koUeksiyonlan yapılıyor, bir yandan mitolojimiz üzerinde çalı
şüıyor, bir yandan dil konulanm önlerine koyup üzerinde çalışanlar
var... Kuşkusuz bu henüz yeterli olmaktan henüz çok uzak. Daha

çalışkan, daha özverili olmalı, zorunlu emek ve çabadan kaçınmamalı,
gereken özveriyi göstermede yanşmalıyız. N6 ki girilen yolda henüz ye¬

niyiz. Bu alandaki sorumluluklanmızı yeterince kavrayıp işe sanldığımız henüz söylenemez. Aynca yol da uzun, ama sorunun çözümü işin
önemini kavramaktan geçer!
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Dersim Türküleri Deyince ...

Dersim deyince hep eski sınırlar akla gelir. Bir yanı Erzurum'a; bir yanı
Sivas'a dayanırken, diğer yanı Erzincan ve Gümüşhane ile ta Gerger ve
Adıyaman (Semsure)'a uzanan bir alanın adıdır eski Dersim. Dersim
Türküleri ya da Dersim Halk Türküleri derken de yine bu dört köşe
taşıyla sınırlıyoruz alanımızı. Yani bu alanda halkımızca Kırmancki ola¬
rak söylenen ezgileri Dersim Türküleri kapsamında değerlendiriyoruz.

Dışarda bahçe serinliklerinde, bahanaduvar önlerinde, oda köşele¬
rinde, yolculuklarda ve davar güderken biraraya gelen insanlanmız,

"Baban deden hayn için hele bir türkü (lawıke/qeyde/kılame) söyle din¬
leyelim!" diye istekte bulunurlar. Bazen de "Hele birkaç dize (çekü) oku
ya da söyle!" denir. Tabii bu sözleri duyan kişi kendisinden türkü isten¬
diğini bilir. Sesi güzel olan ve de türkü bilen kimse, fazlaca ayak diret¬
meden elini kulağına atıp söylemeye başlar.

Dersim, folklor bakımından oldukça zengin bir bölge. Masallann,
fıkra ve bilmecelerin, atasözlerinin, türkü ve ninnilerin, mani ve mecazlann, evliya rivayet ve kerameüerinin haddi hesabı yok Dersim'del

Bir

kez Dersim'de üç yüz altmış altı Evliya var denir. Saydsa belki de bun¬

dan daha fazladır sayısı. Bunlann herbiri hakkında çeşit çeşit rivayet,
öykü ve kerametler anlatılır. Türküler de böyle. Yörenin her köşesinde
değişik türkü ve birden çok variyanüanyla karşılaşılır. Yani her ezginin
değişik söyleniş biçimlerine, farklı sözler içeren teksüere rastlanır. Bu¬
nun için de ezgi derleyicileri, türkü koleksiyonculan, notaya aktarmak
iste -yenler üşenmeden bölgenin değişik yörelerini gezmeli, eldengeldiğinee değişik variyantlara ulaşmalılar. Tüm diğer folklor ürünlerinde
olduğu gibi halk arasındaki anlatım ve söyleniş biçimine dokunmamalı,
nasılsa öyle kaydedilmelidir. Dü ve anlatım bakımından eserin sahibolduğu özgünlük özenle korunmalı derleme çalışmalannda.

Bu kitapda yeralan türküler ağırlıkla Dersim'in üç kesiminden der¬
lenmiş: Mameki çevresi, yani merkez; Pülümür, Balaban ve Tercan

yöreleri; Varto ve Karel kesimi. Kanımca denemecilerimizin henüz karşı
laşmadıklan, yazıya geçirilememiş daha birçok halk türküsü ve vari -

yanüan var kenarda kıyıda. Ne ki bu yayımladıklanmız halk arasında,
kemlerde ve Avrupa ülkelerinde en yaygın biçimde söylenip dinlenen-
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terden oluşuyor. Kanımca bu kadan bile türkülerimiz üzerinde konu¬
sunda bilimsel incelemeler yapmaya, üzerinde düşünüp konuşmaya ye¬
ter.

Dersim Türküleri dikkaüe incelendiğinde.bunlann genel olarak
söylendiği durumlar yönünden birbirlerinden aynldıklan görülür. Edebi
sanaüar, temalan ve diğer bazı özellikler bakımından genelde kanşık bir
görünüm arzeder, türlere ayınp sınıflamaya pek elvermezler. Ağıtın ya

da türkünün söylendiği durum ve olaylar ayırımı', sınıflamada daha elve¬
rişli bir kriter olarak ortaya çıkar. Bu açıdan Dersim TürkülerM beş ana
kesime ayırabüiriz:
1. Ağıtlar (Şiwari).
2. Kadın ve aşk türküleri.

3. Dini türküler ya da beyitler.

4. Güldürü türküleri(Daha, çok hayvanlar üstüne söylenmiştir).
5. Karışık türküler (ya da ilk dört türe girmeyenler).

.

Peki oyun ve eğlence türküleri yok mudur? Kuşkusuz var ve sayıca

birhayli kabanktırlar. Ağıtlar ve dini türküler (beyiüer) dışında, makamı
oynamaya elverişli hemen hemen bütün türküler le dansedilebilîr. Bura¬

da belirleyici olan türkünün ritmik yapısıdır. Bununla birlikte çevreden

buraya giren birçok oyun havasıyla da karşılaşılır Dersim'dc. Onun için
bazen oyun havası çalınır, oyuna girilip oynanır, ama sözleri bilinmez!
Dersim Türkülerine ilişkin bu çalışmada yalnızca Ağıtlar sunula¬
caktır.

Ağıtların Kaynağı:

Genellikle yiğit, kahraman, öndegelen ve saygın birinin ölümü,
öldürülmesi ya da doğal afeüer (çığ altında kalma, suda boğulma, sele
kapılıp ölme vb.) yüzünden hayatını kaybetmesi;

sevilen ve sayılan

kimselerin hastalık ve kaza gibi nedenlerle ölmeleri; toplumca sevilen,

iyi ve sevimli gençlerin (kadın ya da erkek) düğün leri esnasında ve ilk
gecelerini yaşamak üzereyken aniden ölmeleri ya da öldürülmeleri gibi
hallerde, ağıtlar söylenir. Bunlar, ağıtların en genel söyleniş nedenleridir
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Dersim sarp ve engebeli bir yöredir. Buradaki Kızılbaş-Kırmanc

halkıyla etrafındaki halklar ve egemen devleüer arasında din, töre, sosyal değerler, dil ve kültür bakımından önemli ve tarihi aynlıklar oluş¬
muş. Kırmanclar zamanında çoğunlukla Zerdüşt dinini benimsemiş ve

İslami dönemde Hz.Ali'nin tarafını tutmuşlar.Sifrt/u

İslam'aryani

Sünni mezhebine iltifat etmemişler. Emevi, Abbasi, Selçuklu ve Osman
lı Devletleri koyu Sünnilik taraftanydı. Bu devleüer,

kendi dinlerini

Aleviler'e kabul ettirmek, onlan inançlanndan kopanp kendi saflanna
çekmek için Alevi-Kırmanclar üzerinde ağır baskı ve sonu gelmez
zulüm yöntemleri uygulamışlar yüzyıUarca. Bu halk Moğol ve Tatarlar'm saldınlan na uğradı ve bundan büyük zarar gördü. Kısaca

yüzyıllardan beri kaynaklanıp gelen dini, mezhebi ve felsefi sorunlar
TC döneminde de yeterince çözümlenmedi ve varlığını bugüne kadar
koruyageldi. 20.yüzyüın başlanndan itibaren de Kırmanclar'm yurtse¬

verlik duygulannda ve ulusal bilincinde ciddi bir canlanma görüldü. Bu
nedenle üzerlerindeki baskı ve zulüm daha da ağırlaşü. Kısacası bu halk
tarihte kınm, tenkil ve sıkıntıdan başka bir şey görmedi. Yularca Emevi
saltanatına karşı dövüştü. Abbasi Halifeliği döneminde Eba Müslim Horasani'nin tarafını tuttu. Onun öldürülmesinden sonra ise başsız ve

çaresiz kaldı. Eba Müslim için başkaldırdı, ama direnişi İslam kuvveüerince ezildi. Bu gelişmeler sonucu ülkesini terketmek zorunda kalanlann
bir kısmı Dersim ve çevresine sığınmışlar.

Selçuklular döneminde Deylem 'de Alevi Kırmanclar muhalefetlerini
Hasan Saba önderliğinde dişediş bir mücadeleyle sürdür-düler. Çetin ve
kanlı savaşlarda yeraldılar. Moğollar Alamut Kale si 'ni elegeçirip bura¬
daki kiüryi kınmdan geçirdikten sonra, halk yine yerini yurdunu terkedip sağa sola dağılmak zorunda kaldı.

Osmanlı Devleti, tüm Kızılbaşlar gibi Kızılbaş Kirmanclar'ı da
Müslüman saymıyor, onların kaüini vacip görüyordu. Horluyor, kanı¬

nı helal ilan ediyordu. Cumhuriyet döneminde, özellikle 1926, 1930,
1937-38 yıllannda ağır darbeler indirildi bu halka.

Bununla birlikte Dersim ve çevresindeki Kırmanclar, Osmanlı Dev¬

leti ile diğer devleüer (özeUikle Rusya) arasında geçen savaşla nn bir
kısmında yeraldılar. Bu savaşlarda çokça Dersimi öldü ve onlan övücü

ağıüar hala söylenegeliyor halk arasında. Gerek bu, gerekse Otuz Sekiz
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ve benzeri direnişlerde öldürülen Dersim'li yiğiüerle ilgili ağıüardan
bazılarının adlan şöyledir:

Sahan (Sahan), haç Deresi (Derg Laçi), Seter (Seter o), Çukur

(Çuxure), Vatan Vatan (Welat Welat), Ağdad (Axdad o), Hasan Efendi

(Hesen Efendi), İmam Hasan (İmam Hesen), Zordur Evlat Acısı (Zor o
Derdg Cigera Hare), Ali Kardeş (Bira Ali), Hıdıre Aliye İsme (Xıdırg

Aliye İsme), Ağlama Bebeğim Ağlama (Meberve Pıte Mı Meberve),
Ali'm (Aliye Mı), Kırmanciye'nin Bayraktarı (Bayraxtarg Kırmanciye),
Musa Ağa (Mursa Axa), Cihan Harbi (Herbe Cihani), Domononi

Sosvşeni Kali Türküsü (Havva Domonone Sovvşene Kali), Şah Haydar
(Sa Heyder), Tanjig Türküsü (Qeydg Tanjige), Guli Bey (Guli Beg),

Abbas'ım (Avasg Mı), Hıdır (Xıdır), Ana Ana (Dayg Dayg), İdam
Etmek (Dare Estene), Seyid Mahmudan Çayı (Çemg Sey Mamudan), Ali
Bey (Ali Beg), Yanası Pülümür (Pılemoriya Vgsayiye), Memleket Tun¬
celi'dir (VVelat Tunceli yo), Yanası Erzincan'a Gitme (Meso Erzıngano
Vgsayg)...

Ağıtların ortaya çıkışı üzerinde son derece etkili olan acı ve zorba¬
lıklarla dolu bölge tarihine, birkaç sözle sadece işaret etmek istedik. Bu
ağıtların doğuşuna yolaçan nedenleri belirlemek bakımından önemliydi.

Ağıtlarımızın sözleri dıkkaüe incelendiği zaman, bura halkına reva görü
len haksızlıklann ve insanlık dışı uygulamalann boyuüan tüm açıklı¬
ğıyla ortaya çıkar. Bölgeye egemen olan devleüerle Dersim halkı arasın¬

da zorlu savaşlar olmuş ve binlerce insan ölmüştür taraflardan.
Dersim'de çokça aşiret var. Bunlar arasında sık çatışmalar olmuş,

kandavalan ve intikam alma sorunlan belirmiş tarih boyunca. Yöre
şairleri, aşireüer arası çatışmalan kimi türkülerde yermekle birlikte, bu
çatışmalarda cesurca davranıp karşısındakini yenebilen kimselerin
yiğitliklerini övmekten de geri kalmamışlar. Yine bu tür kavgalarda
öldürülenlere ilişkin de çokça ağıt söylenmiş yörede. Bunlardan bazılannın adlan şöyle:

Seyid Rıza'nın Oğlu Baha'nın Türküsü (Lavvıka Bavayg Seyid
Rızayi), Silo Sur (Silo Sur), Fem'li Halil Bey (Xelil Begg Fgme/Mire),
Zengeri (Zengeriye), Askırag Geçidi (Kertg Askırage), Baba Kali (Bava

Kali), Dağbeg Türküsü (Hevva Dağbegi), Welikali'nin Oğlu Türküsü
(Hevva Lacg Welg Kali), Alan ve Yusufan Kavgası (Qewxa Alo,u
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Usıvo), İbıl (Yibü), Ali ve Heseni Çekeri (Ali u Heseng Çeqeri), İsken der (İskender)...
Daha önce de değinüdiği gibi Dersim sert ve, engebeli bir bölge. Me¬
trelerce kar yağar burada. Bahara doğru çıx tehlikesi belirir. Bu çıx
akması sonucu ünlü kişiler, genç ve sevilen insanlar karda boğulmuş ve

bunlar üstüne de birhayli ağıt söylenmiştir. Sele kapılma da böyle.
Örneğin Kırdım Çığı (Çıxg Çurdımi), Sultan (Sultane) ağıüan...

Düğün esnasında delikanlılar ve gelin kızlar murada ermeden aniden
ölmüş ya da damat kandavalan sonucu tam da o günde öldürülmüştür.

Bu tür olaylar halk arasında büyük üzüntülere yolaçmış. Bu acı olaylan
işleyen ağıtlar yakılmış. Sanatsal bakım dan oldukça güçlü ve yanık tür
küler var bu konuda.

Geçim daima güç olmuş Dersim'de. Ekilecek toprak az ve düşük ve¬
rimli. Kışlar da uzun. Bu yüzden eskiden beri bura halkı iş için gurbete,

yadellere gitmiş. Çoğunlukla da İstanbul'un ve Amerika'nın (1830'lar
dan sonra) yolunu tutmuş. Kimileri gittikleri yerlerde yerleşip kalmış,
kimileri çeşiüi kaza ve hastalık gibi nedenlerle ölmüş oralarda. Bu kim¬
seler üstüne de ağıtlar yakılmış. Dersim'de bu tür gurbet türkülerine
sıkça rasüanır. Aynca şimdilerde de bu tip ağıüar yapılıp okunuyor.

Tabii artık yalnız İstanbul ve Amerika değil, dünyanın dört bir yanı
geçer bu ezgilerde! Bazüannın adlan şöyle:

İmam Hüseyin'im (İmam Uşeng Mı), Jivan Dağı (Koyg Jivvani),
Amerika (Hamükan o),Yavrum (Cigera Mı), Ahmed' im (Hemedg Mı),
Demenan'lı Hasan (Heseng Demenıji), Hılvıs (Xüvıs o)...

Askerde ölenler için yapılan ağıüann sayısı hiç de az değil. Eskiden
askere giden Dersim'h' sayısı azdı. Ancak Çarsancak, Pertek ve Çemiş -

gezek

gibi

devlet elinin uzanabildiği

(çoğunlukla da buralara

yerleştirilmiş bulunan Türkler sayesinde) yörelerden yakalanıp askere

götürülenler olmuş. Otuz Sekiz'den sonra ise artık askerlik işlemleri
yörenin her tarafında düzenli bir biçimde sürüyor. Yani artık asker

ölümleri çoğalmış, buna paralel olarak ağıtların sayısında da kabarma
olmuştur. Bu kitapta yeralan Mehmet'in Askerliği (Eskeriya Memedi),

Seyid Hıdır (Sey Xıdır), Seyid Kekil (Sey Kekıl), Baba'm (Babayg Mı),
Kimsesizlik (Bgkeşiye) gibi ağıüar askerde ölenler için söylenmiş.
Dersim ağıüannın kaynağına inildiğinde, bu halkın eski inanç ve
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kültürünün de önemli bir etken olarak ortaya çıktığı görülür. Çünkü bu
halk Türkler gibi olmamış, eski inanç ve kültürünü İslamiyet'ten sonra

da korumayı bilmiştir. Onun için de folkloru bu denli zengin ve renkli¬
dir. Bazil Nikitin, Kürt folklorunun zenginliğini Ermeniler ve Türkler

karşısında sahibolduğu bu eski kültürünü koruma avantajına bağlar ve
şöyle der:

"...Bu kavimler, kendi köklü dinsel halk geleneklerine temelden

ihanet etmişlerdir; oysa Kürtler, İranlılar gibi, dilleriyle de Kürt
kaldıkları sürece, Müslümanlığı benimsedikleri taman bile, dinsel halk
gelenekleriyle bağlarını tümüyle koparmamışlardı." (Kürtler, Dcng
Yayınlan, s. 245, 1991, İstanbul)

Bazil Nikitin'in bu değerlendirmesi, özellikle Kırmahc-Alevi şiiri ve

folkloru için geçerlidir. Hele hele Dersim gibi, Araplar'm ulaşamadığı,
yabancı ayağının değmediği yerlerde eski inanç ve töreler çok defa
olduğu gibi kalmıştır. İslami boyanın bu değerlere çekilmiş olması işin
özünü değiştirmemiştir. Zerdüşt dininin Yaşt ve ilahileriyle Dersim halk
şiiri ve dini müziği karşılaştınlı.rsa aradaki benzerliğin ne denli fazla

olduğu görülür. Ne ki bu ilginç değerlendirmeyi derinleştirmenin yeri
burası değil ve bu konunun aynca bilimsel bir incelemeye tabi tutulması
gerektiği kanısındayım.^Şu kadannı belirtelim ki, hala şimdilerde de
Dersim'ü dervişler Tanrıya yakarırken (Venga Heqi Dayine) dini ilahiler
söyeleyerek kendilerinden geçerler. Kapıldıklan coşku onlan ya son

derece hızlı bir semaya ya da yanan ocağın ateşine girmeye götürür.
Derviş böylece kerametini ortaya göstermiş olur. Ateşte ya da ateşle
yanmamanın bizzat Zerdüşt'çe de çok önemli bir keramet sayıldığı bili¬

niyor. Hükümdar Vistaşpa'nm huzuruna ancak bu kerameti sayesinde
kabul edilmişti.

Kısaca kaba haüanyla tanıtılmaya çalışılan bu ve daha başka etkenler
Dersim ağıtlarını her bakımdan etkilemiş; ana ve babalann yüreğini
dağlamış, kişiyi kardeş acısına boğmuş, genç gelinleri dul koymuş,
kızkardeşlerin gözyaşlan eksilmemiş, evvladü eyali duvar diplerinde
öksüz bırakmıştır... Halk şairleri üzücü olaylann yolaçtığı acılan derin¬

den duymuş ve sessizce geçiştirmemişler. Seslerini yükseltmiş, dizeleri
peşpeşe sıralamış, ağıt yakmışlar. Köy köy, köşe köşe memleketi

dolaşıp söylemiş, söyletmişler türkülerini. Halkın dert ve acılan bu
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ağıüarda dışavurmuş. Öyle ya bu da olmasa, yöre halkı deli divane
olurdu belki!

Türkülerin, Ağıtların Ozanı Kim?

Kırmanciye ya da Dersim'de türkü veya ağıtın sözlerini biraraya getirip
seslendiren kimse şair diye adlandınlır. Söz ve müzik birbirinden

aynlmaz, sözleri söyleyen kimse ezginin makamını da yapar. Yanı bu
iki sanatın ustası çoğunlukla tektir ve şair diye adlandınlır. Tabii ne şiir
yazılmış, ne bestesi notaya aktanlmış. Tüm diğer uluslar gibi, henüz
okuma-yazmanın olmadığı dönemlerde Dersim de de ezginin sözleri ve

bestesi dilden dile geçerek varlığını sürdürmüş.Sözlü dönemde bir
türkünün sözleri başlangıçta nasıldı ve hangi makamla söyleniyordu,
sorularına kesin yanıt vermek güç.Yazıh

şeyler kolay kolay

değişmezler. Yapılan ekler ve değişikliklerse hemen belli olur. Yörede
bu son yıllara kadar kendi dilinde, Kırmancki'de okuma yazmanın

varlığını gösteren henüz herhangi bir kanıt yok climizde.Bunun için de
türküyü seslendiren herkes sözlerine birşeyler ya kalmış ya birşeyler

-eksiltmiş ondan. Aynca besteyi d*e kendine göre düzenlemiş olabilir.
Kısaca gerek söz gerekse beste bakımından türkü arlık yaratıcısından

uzaklaşarak anonimleşmiş, toplumun ortak ürünü olmuştur. Böylece
çoğu türkülerin şimdilerde artık ne şairi ne sahibi biliniyor.

Dersim'de de şairler hep olmuş, olagelmiş. Ancak yüzyıllar
öncesinin şairleri kimler, ne demiş, ne söylemişler, her birinden ne
kalmış bugüne, kimse bilmiyor. Bize ulaşan türkülerimizin bir kısmı

birkaç yüzyıl öncesinden gelebilir, ama bunlann hangileri olduğunu be¬
lirlemek hemen hemen olanaksız gibidir.

Dersim folkloru ve edebiyatıyla biraz olsun ilgilenler, Seyid Gazi

(Seyid Qaji)'nin adını mutlaka duymuşlar. Weliye Uşene İmami'm da...
Bununla birlikte bu kadar çokça türkünün içinde hangileri bunlann,

hangileri değil kestirmek çok güç. Birkcz. bu yörenin halk şaırlen,
şiirlerinde adlannı belirtmezler. Bu da ezgilerin kısa zamanda anonımlcşmcsini kolaylaştıran bir durumdur.
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Birileri öldüğünde, kadınlar sesi yanık bir kadına haber salar ve
onun cenazeye gelmesini rica ederler. "Gel, birkaç ağıt oku da ağlaya -

lım!" derler. Ölü üzerinde ağıt söyleyen, şin-şivan tutan bu kadınlar şair
değiller ve cenaze kaldınldıktan sonra artık işleri biter. Kısacası türkü
yapmak sesi yanık kadının işi değil. Şair, dosüannın cenazesine sıradan

biri gibi katılır, ama cenaze başında türkü okumaz genellikle. Kim için
türkü yakacaksa, gelip evinde hazırlık yapar ve bazen ölüm olayından
birkaç yıl sonra türküsünü yapıp söyler. Ancak türkü-sünü söylemeden
önce şair, ölen hakkında, dostu ve düşmanlan hakkında, ölüm nedeni

ve biçimi konusunda, aile durumu, anne-baba, eş ve çocuklanna ilişkin
bilgi toplar. Ardından sazını veya kemanını eline alıp türküsünü seslen¬

dirir... Bazen ölüm olayı üzerinden aylar, yıllar geçer ve henüz yeni
ezgi duyulmaya başlar halk arasında. Bundan sonra artık köyden köye,
diyardan diyara, kuşaktan kuşağa sürer gider bu türkü.

Yukanda da değinildiği gibi Dersim halk şairleri, şiirlerinde adlannı
belirtmezler. Çok defa hayattayken bile «Şu türkünün sözlerim ben

yaptım» demeleri adet değil. Hatta yanında bulunan güzel sesli birine
"Hele filan türküyü söyle!" dedikleri bile olur. Zamanında kendi dille¬
rinde pkur-yazar olmadıklan için de, şiirleri ni bir tarafa yazıp kendileri¬
ne mal edememişler. Sözgelimi Türk halk edebiyetında şair, adım maüa
beyitinde zikreder ve bu ne kadar sonra

derlenirse derlensin, şiirin

şairinin kaybolmasını önler. Bizde bu böyle olmamış.

AğıtTürlerir

Dersim'liler, türü ne olursa olsun tüm ezgilerini Lawıke (türkü) adı

altında dilegetirirler. Bazen güzel sesli kimselere "Hele bize Sılg Surin
türküsünü (lawıke, qeyde,kılame) söyle!" derler. Ama "Sile Sur"ın
ağıtını (şiware) söyle!" demezler. Gerçi ağıtlar (şivvari) bir türkü türü

olarak önemli bir yere sahiptim Sayıca da kadın ve aşk türkülerinden
hemen sonra gelirler. Ağıtlar kim için ve hangi hallerde yakılır? Bu so¬
runun yanıtı yönünden ağıtları şu kümelere ayırmak olanaklıdır.
1. Devlete karşı dövüşte veya devleüerarası svaşlarda kahramanca
dövüşerek ölen ünlü kimseler için söylenir. Yani devlete karşı ve devlet-
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lerası savaşta ölenler üstüne söylenen ağıtlar.
2.AşireÜer arasında çıkan kavgalarda, kandavalan ve aile düşman-

lıklannda ölenler için söylenen ağıüar. Yani aile ve aşiret çatışmalarında
ölenlerle ilgili ağıtlar.

3. Ekonomik ya da başka nedenlerle uzak kent ve ülkelere gi-den,
hastalık ve başka nedenler yüzünden ölenler için de ağıt yakılır. Bunlara
gurbet ağıtları diyebiliriz.

4. Askere gidip dönemeyen, kara haberi gelen kimseler için de ağıt
yakılır. Bunlara askerlik ağıtları denir.

5. Çığda boğulma, sele kapılıp ölme, suda boğulma, yıldınm

çarpması, deprem, kaza, düğün esnasında aniden ve çeşidi hastalıklar
yüzünden ölme hallerinde de ağıt yakılır. Bu tür ağıüan da doğal afet ve
hastalık ağıtları diye adlandırıyoruz.

Bu sınıflama en genel özellikler gözönünde tutularak yapıldı. Bu tas¬
nifin dışında kalan az da olsa başka bazı özelliklerle de karşılaşılabilir.

DERSİM AĞITLARININ BAZI ÖZELLİKLERİ

Ağıtlar edebi ve tarihsel bakımdan Dersim Kırmanc edebiyatında seçkin

bir yer tutarlar. Gerek söz, gerek içerdiği edebi sanaüar, gerekse beste¬
leri yönünden başka halklannkinden ayn özelliklere de sahiptirler. Bun¬

lar sadece Dersim'e özgü özelliklerdir ve bir benzerine başkalannda
karşılaşılmaz demiyoruz; ama bazı önemli farklılıklarla, yöreye özgü

özelliklerle karşılaşıldığını bclirtmeliyiz.Der.Hm Türküleriyle çevredeki
halklann ezgileri karşılaşlınldığında, aralanndaki aynlıklar daha açık bir

biçimde kendini gösterir. Ncki bu durumu irdelemenin yeri burası
değil. Şimdilik soruna sadece parmak basmakla yetiniyoruz.

Dersim sık sık saldınlara uğramış bir yöre. Kendi yurdu için canım

vermiş, kan dökmüş Dersim'lı. Seçkin gençler düşmüş bu kavgada.

Her defasında yıkıma, yoksulluğa sürüklenmiş ülke. Ölen bu yiğiüer
için ağıüar yakılmış, intikamlannı almak için çaba gösterilmiş. Kısacası

düşmanına boyun eğmemiş, dövüşmüş ve düşmanını eliboş olarak geri
çevirmeyi başarmış çoğunlukla. Dcrsim'li büyük şair Alişer Efendinin
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Dersim Türküsünde çok güzel dilegetirdiği gibi:
Niçepadisayi amey na dina

Kuti weswese ke era destfiye naca

Her zu be töreyi est nata bota
Onca niqediya qal u qırri Dirsımi

Doğrudur hala sürüyor Dersim sorunu, ama biz konuyu dağıtma-dan
yine türkülerimizin özelliklerine dönelim.

1.Dersim Türkülerinde Otuz Sekiz:

Otuz Sekiz kolay kolay unutulacak gibi değil. Hem niye, nasıl unutulsun! Devletin Dersim halkının yüreğinde açtığı bu yara unutulur
mu hiç! O devlet ki bugüne kadar ne hatasını kabul etmiş, ne de bura in¬
sanının gönlünü yapmak için en küçük bir çaba göstermiştir. Dahası

Dersim halkına kuşkulu gözlerle bakmış, burayı yabancı bir ülke, ya¬
bancı bir toprak gibi göregclmiş hep.

Otuz Sekizle ilgili çokça türkü var Dersim'de. Söylendiklerin de
halk gözyaşlannı tutamaz, hıçkıra hıçkıra ağlar. Hem yaralan eşinir,

hem dertleri tazelenir! Özcesi Otuz Sekiz teması türkülerimizde kızıl ve
canlı bir hattır. Ne unutulur, ne gözardı edilir.

Dersim halkı insani, demokratik ve -ulusal haklanın talep etmiş bu ta¬
rihte. Ancak devlet lopla tüfekle karşılık vermiş. Çocuk, kadın, sivil

halk demeden eline düşen herkesi ağırmakinalının önüne sürmüş, önlüarkalı süngülere hedef etmiş, kırmış hep birlikte! Sözgelimi, ünlü şair
Seyid Gazi (Seyid Qaji) bu zulmü şu dizelerle dilegetirmiş:
Dersimin altında uzanır iki yamaç arası
D ersim'e gidince

aşağıdan dalga dalga duyulur şin-şivan havası
Kadınlar kapanmış bebelerine ağlıyor
Diyorlar "Ne kadar zordur evlat acısı!"

Bu zalim ve dinsizler Dersim gençlerini kırdılar
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Aşağıda yukarıda yığdılar kucak kucağa
Dersimin üzerinde tozdur dumandır
Az kaldı bahara

Gelsin konsun dağ doruklarına

Pepug (kuşu)* ve Laleler
inleyip ağlasınlar derdimize

Bilmem kim beddua edip

demiş "Tümünün muradı kalsın gözlerinde
sağ kalmasın tek filiz şu Dersim'de!"

*Pepug: Dersim mitolojisinde derdin.acı ve özlemin sembolü olan bir kuş. Bu¬
nun İbibik kuşu olduğu söylenir.

Benim buna bir şey katmama gerek yok. Zaten yöre şairleri gerçeği
bütün çıplaklığıyla ve en iyi şekilde dilegetirmişler. Kadınlar kapanmış

bebelerine ağlıyor I Diyorlar "Ne kadar zordur evlat acısı!" Yani devlet
henüz ana kucağındaki bebeklere bile kıymış. Kızgın alevler tutuşturul¬
muş analann yüreklerinde! Bu zalim ve dinsizler Dersim gençlerini
kırdılar I Aşağıda yukarıda yığdılar kucak kucağa. Şair burada derin bir.
kuşku ve korkuya kapılmış, olmaya ki "Dersim'de tek can kurtul¬
masın!" Düşmanda merhamet yok ve kimse de Allah kurtarsın! demiyor
bize...

-

'

Sahan türküsünde, Sahan "İki kesik baş geçirdiler yanımdan" diyor I

Biri Hanimin, biri Alişer Efendinin". Çünkü devlet bu kişileri öldürt¬
müş ve başlanm da kestirmiştir. Hünermiş gibi de götürüp şehir mey-

danlannda teşhir etmiş cümle aleme! Tabii Şahan'm başı, Hasan'm ve
nicelerininki..: Diyelim ki bu yiğiüer Otuz S ekiz' de devlete karşı

savaşmışlar ve devlet bu zulmü kendine yakıştırmış! Peki artık harekât

sona ermiş ve Mareşal Çakmak haberciler salmıştı harekâl bitti, af çıktı,
kaçaklar gelsin teslim olsunlar. Onlara birşey yapılmayacak ve sadece
Baü merine gönderilecekler, diye. Bu sıralarda Pülümür Kaymakamı,

Aliye habçr göndermiş, "Gel teslim ol! Affın çıktı" demiş. Ali gidip
teslim olmuş

bu

sıkıntıdan kurtulsun diye.

Olsa olsa sürgüne
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gönderirler demiş kendince. Ne yazıkki Ali götürülüp öldürülmüş! Bu
olay üzerinde kardeşi şöyle diyor:
Kardeş beni dinlersen gitme

bu hükümete güven olmaz!

Peki Otuz Sekiz'den sonra devlet İmam Hasarim başına neler getir¬
miş?

Ey insanlar hele bir gelin!

Gittim ki on iki kişi yatırmışlar yereyiğidimi
üşüşmüşler başına

Satırla yanaşmışlar boynuna yaz güneşinin altında
Ellerini kollarını kesmişler sağken

-

Uzamışlar cesedin iki yanına

■Dünyanın taşını toprağım yığmışlar aslanımın üstüne

Cesedinin bir parçası toprak altında
bir parçası dışarda
yaz güneşinin altında

Vay başıma!

Buna eklenecek ne var ki? Halk gözleriyle gördüğü şeyleri söylemiş
bu dizelerde. Hem de yıllardır Pepug gibi ağlaşıp duruyor için için! Bu
türküleri derleyip yazmamanın, okuyup halka dinletmemnink, tarihin
küllüğünde yitip gitmelerine seyirci kalmanın açıkça bir suç olacağına

inanıyoruz. "Aman kimse bunlan duymasın!" deyip kulaklanm kim
tıkayabilir bu gerçeklere? Gönlümdekini sorarsanız, ne yazıki bu kez
de geciktik!

2. Ölçü ve Aheng:

Bir kez Kırmancca (Kırmancki) kulağa hoş gelen melodik bir yapıya sa¬

hip. Ahengi ve akıcılığı güçlü bir dil. Sözler çok defa sesli harflerle bi¬
ter. Sözdizimi ve kafiye düzeni oldukça rahat gerçekleştirilir. Laç
Türküsünden aktanlan şu bölüme bakalım:
Wela vvela yaman o
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Ordi gurlax amo dormi ma qapan o

Bexti Heyder u Demeni re kes xırave nivano
Ordiye Tırki zaf o cayi welaxi ma nidano

Ma zuvini qırrkeme Ceme Muzıri cendeg u lesu ano
Ondiri de dame pero tede şin u şiwan o

Dizelerin arkasındaki koyulaştınlmış sözcükler salt son heceleri
bakımından değil, hemen her bakımdan belirli bir uyuma Sahiptir.

Görüldüğü gibi o gibi tok sesli bir harfle bitiyor dizeler. Bu özel-lik şiir
yazmak, şiir yazmaya heveslenmek, konuşma ve hitabet bakımından di¬
lin sahip olduğu gücü gösterir. Bir diğer örnek:
Ordi amo nati cemi doti cemi
Damepiro, kıseme hife karni
Munzır debce dano sade goni

Bırayi mı 'serva Dersimi sero

Bu İsmail türküsünün örgüsü ahenk bakımından oldukça güçlü. İlk
üç dize birbiriyle uyaklı, dördüncü dizeyse ayn duruyor gibidir. Dikkat
le bakıldığında bu dizenin başıboş olmadığı, ikinci kıtanın son dizesiyle
uyaklı olduğu görülür. Yani şu dizeler arasında... Bırayi mı serva Dirsimi sero I Panime hata ke roma der o.

Dirsımi Türküleri genellikle serbest vezinle örülmüşler. Ne hece

vezni ne de aruzla karşılaşılır bunlarda. Ancak bu durum Dersim Türkü¬
lerinin kafiye ve aheng düzeninde bir zayıflamaya yolaçmaz. Çünkü
Kırmancca aheng oluşturma yönünden son derce elverişlidir.

Dizeler arasındaki kafiye ve aheng düzenine bakıldığı zaman sık sık
şu formlarla karşılaşılır:
..-.

a

...a

...

a

b

a

c

a

a

a

b
:

b

Bu kitapta yeralan türkülerde de rahaüıkla görüleceği gibi, kıta ve

beyit gibi edebi formlara Dersim şiirinde hemen hiç rasüanmaz. Şair
dizeleri sayma ve buna göre kümelendirme gereğini duymuyor gibidir.
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O daha çok söylemek istediğine ve söyleyeceği sözlere dikkat etmekle
yetinir. Birde ahenge özen gösterir. Bu şiirlerin bölümleri çoğunlukla
bes tenin seyri içinde belirir ve söyleniş biçiminden ortaya çıkar. Bazen
türicü birkaç bölümden oluşur, ama bu bölümlerin uzunluğu arasında
herfıangi bir orana yok gibidir. Bazı bölümlerin uzun bazüannm da kısa

ve çok kısa olduğu görülür. Bir de birbiriyle kafiyeli iki dize araşma ba¬
zen çokça söz girer. Bu nedenle biz kafiyeli dizeler arsındaki sözcük¬
leri genellikle kafiyeli dizenin devamı olarak düşünüp sıralamanın daha
doğru olacağını düşündük.

Bu türkülerde aheng ve ölçüyü incelerken köşe taşı (kemera qori)
diye adlandırdığımız özelliği de unutmamak gerek. Br ;ka literatürlerde
bu tür bir kavramla karşılaşılıp karşüaşılmadığmı bilmiyoruz, ancak biz¬

de böyle adlandırabileceğimiz-edebi bir özellik var. Duvar ustalan duvan örmeye başlarken ilkin düzgün kesilmiş bir köşe taşım götürüp du-

vann köşesine yerleştirir ve o taşı esas alarak iki taraftan duvan ilerle¬
tirler. Bu taşa köşe taşı adı verilir. Dersim Türkülerinde şair, kafiyede
esas alacağı bir sözcüğü her bölümün ilk dizesinin sonuna yerleştirir ve

kafiyelerini ona göre düzenler. Bunun çokça örnekleri var, ancak biz
Fem'li Halil Bey (Xelil Bege Feme) türküsünden bir alıntı yaparak
örneklemekle yetineceğiz.

Fima Fima Xelil Begi mı hini yo
Ostori Xelil Begi mı nawo yeno
şiyvariyi seri sero niyo
Ostor, şiwariyiseri hu yo?

Va ke "Çi Miri de meser biyo"

De Mire Mire adır (e)de çi to kuyo
Qemişiye roXelil Begi mı meke mısayive tüyo

Axıre vserte sıma de iqrari Eli yo
Adıre Oli de çi Miri kuyo

Bu bölümde köşe taşı (kemera qori) heni yo (çeşmedir)'dur. Bura¬
dan bölümün sonuna kadar kafiye bu köşe taşına göre ayarlanmıştır.

Dersim Türkülerinde köşe taşı görevi^ gören sözcükler den bazılan
şunlardır:

Hiri, raye, cado, "weke, şüye, gavan o, kemer u ris o, kaşi, vaye,
tüye, viyale, kare...

v
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Bu kısa değinme ve örneklemeden de görüleceği gibi Dersim

Türküleri ahenk bakımından oldukça yüklü bir yapıya sahiptir. Ne yazık
ki şimdiye kadar onlann bu yönü üzerinde çalışılmamış. Yapılanlarsa
henüz çok yeni ve yetersizdir.

3. Şair Evhalhna da Yerverir Türküde:

"Acılı yüreğin derdi"ni her keşten önce ana çeker. O dizlerini döver,

saçlannı yolar acıdan!.. Gece gündüz gözlerinin önü hiç kuramaz.
Hayıflanıp yanar yavrulan için! Şair yaptığı ezgi de çoğunlukla ilk sözü
anaya verir ya da ilkin o derdini söyler. "Kör olsun anası" diye başlar
söze. Türküde o böyle adlandınlır. Ardından sıra baba, kızkardeş ve er¬

kek kardeşlerine gelir. Kızkardeşler daha tutkundur kardeşlerine. Ölen,
öldürülen kardeşlerinin yasını tutar, yıllarca başkoymazlar yumuşak

yastığa. Kara bağlat dilleri tutulur, dünyalan "karanr" bunlann. Artık
uyku uyumak haram olur bacıya, bacılara. "Yalnız bacılar yanar

kardeşlerine!" denir halk arasında. Kardeş kardeşinin ölüm haberini
alınca, gözlerinin önü karanr, "Ey vah, artık kime kardeş diyeyim!

Sırtımı kime dayıyayımL" deyip inler. Dizlerinin bağı çözülür, cesareti
kırılır. Kardeş acısı çöker üstüne. Yıkılır dizlerinin üstüne.

Ölenin intikamım almak baba ve kardeşlere düşer. Tabii baba ölmüş
ve aile reisliği sırası anneye gelmişse, o da oğlunun öcünü almaya nam¬

zettir. Sözgelimi Seyid Rıza'nın Oğlu Baba (Lavvıka Bavayg Seyid
Rızayi) Türküsünde intikam alma görevi babaya, bizzat Seyid Rıza'ya.
düşer. Şöyle deniyor türküde:
Baha'ma dert olmasın
oğlum için tam bir buçuk gün dövüştüm yanası Sin'de

söndürtdüm ışıklarım, gaz lambalarını
Kim ne derse desin derdim büyüktür
dövüşeceğim Baba'm için
benimle Kırganlı'mn kavgası
sürecek kuşaktan kuşağa

Bu türküde anne gözükmüyor.Şair ondan söz etmiyor, söz vermi
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' yor ona. Ola ki babanın, Seyid Rıza gibi bir babanın gölgesinde kaybol¬
muştur! Ancak o da diğer analar gibi dizlerini dövüp "Ne kadar zordur
evlat acısı!" demiştir.

Zengeri Türküsünde intikamın sahibi annedir. Anne öne çikar ve
şöyle konuşur:

Kadınları gönderdik Alanlar'a ricaya

kabul olmadı
Bu kez dövüşeceğim çocuklarım uğruna
tıpkı Gaxmud ve Kirig'de olduğu gibi
Çaresiz kalırsam sonunda

silah kuşatırım kırkındaki çocuklara
Aşiret dönemidir, intikam almaktan vazgeçmek olmaz! Ayıpür kanını
yerde bırakmak! Töre bu. Hem ölü sahiplerinin yüreği yaralıdır, daral -

mıştır. Hem ne der başkalart? Onun için ana henüz "kırkındaki çocuk kıra silah kuşatır." Bazen de "Kara giysilere bürünüp Dersim aşiretlerini

gezer" hele kim alacak bu intikamı! Nasü olsa muüaka birileri bu inti¬
kamı alacaktır!

Bacılann yüreği tutuşur, kardeşlerine gelene siper olmayı dilerler.
Fem'li Halil Bey (Xelü Bege Feme) türküsünde bacısı Emine intikamın
sahibidir ve şöyle söyler:

Fim'dir Fim'dir Halil Beyim yamaçlar
Kızkardeşi ağlayarak diyor

"Kardeşimin intikamını henüz aldırmadım"
Buna hayıflana hayıflana
düştüm derde tasaya

Kızkardeşi candan gönülden istiyor intikam almayı. Ne var ki
düşman sıradan değil, koskoca Mir Şah Hüseyin Bey ailesi. Ona güç
yetirmek zor. Ne yapsın, onun için diyor "düştüm derde tasaya".

Bacısının bu sözlerinden sonra ölü, yani Halil Bey dile gelir. Bacısını
teselli edercesine konuşur:

Dert etme bacım bu kafir, bu kalleş
nice ağaları nice yiğitleri katletti

Bu kalleş ne gencecik kahramanlar öldürttü
Senin Halil Beyi de öldürtüp
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başlık yaptı Memi İlaş'a
Kızlar da anne ve babalariha yanarlar.Hatta onlara gelen belaya

çarpılmayı diterler. Sözgelimi Hasan Efendi Türküsü (Lavvıka Hesen
Efendi)'nde kızı (bazı variyantiarda kardeşinin kızı olarak geçer) askerin
komutanına şöyle der:

Ah bu ne tozlu bu ne dumanlı gün
Sarılmış babasının boyuna ağlryor
ktzıXeycan

"Zalim ilk kurşunu babama sıkma
banasık'yanıhda!" diyor

Bu kitapta biraraya getirilen ezgilerden sadece birinde ölen kişinin
kamından sözediliyor. Ama kötü bir biçimde. Zengeriye Türküsünde
-kaynananın ağzından- ölenin kansınm durumu şöyle dilegetirilmiş:
Zengeriye Zengeriye Mursa'm, Mustafa'm su arkı

Yanası Xıloz'a haberci gönderin
Ali'yi severseniz dertlidir bacısı Fidan
Deyin "Körolası durma gel
kardeşin vurulmuş

ey vah yengen almış hissesini
evini ayırıyor

Hele gel nasıl vereceksin kardeşinin payını
nasıl vuracaksın yola"

Burada gelin, ölenin kansı, kısa bir süre sonra evini ayınp gitmek
ister.Oysa kocasının ölümünden sonra evlenmeyip, çocuklannı bekley¬
ip büyüten kadmlann sayısı az değil Hem ana hem babalık yapmışlar
çocuklanna. Saçlanm çocuklan için ağartmışlar, teıketmemişler koca
evini. Ve bazüan aüenin en kıdemlisi (nuxuri) olmayı başarmışlar.

4. Yiğitlik ve Mertlik:

Yiğitlik, kahramanlık, mertlik ve insana ilişkin diğer bazı özelliklerin,
Dersim Türkülerinde güzel bir biçimde dilegetirildiğini görmekteyiz.Özellikle devlete karşı savaşlarda ölenler oldukça iyi bir biçimde
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övülmüşler. Öyle ki bu övgü bazen ölçü tanımaz nitelemelerle sürdü¬

rülür. Sözgelimi Zengeriye Türküsünde Mursa ve Mustafa'nın anneleri
şöyle der:

Domoni mı ke kotine çısmi qewxa
çoru olımi Heqi niyardine xoviri

YineSahan Türküsünde de şair, Şahan'm ağzından şunlan söy-ler:
Diyor "Korkarım ben ölürsem

Dersim dağlarında kalmasın kızlar, kadınlar"
Arkasından da şöyle deniyor

Şahanim öldü öleli
Söndü yıldızı Kırmanc ülkesinin

Dersim halkı cesur ve yiğit insanlanna daima sahip çıkmış, unut¬

mamış onlan. Onlann unutulmasına gönlü razı olmamış, onun için onlann basan ve erdemlerini türkülelerle dilegetirmiş. Evet, türkülere ak¬

tarmakla kuşaktan kuşağa geçsin bu yiğitlik ve yetişmekte olan kuşaklar
öncekileri örnek alsın, ders çıkarsınlar istemiş. Atalannm mertliğini,

yiğitliğini korusunlar bilinçlerinde ve bu bir sürek haline gelsin babadan
oğula.Sözgelimi Şahan'm kahramanlığını ve efendiliği nasıl unutulsun
ki! Ya Süe Sur'ın yiğitliği!.. Bu yiğit Demenanlıdır, kahramanlığı dille¬
re destan. O Otuz Sekiz'den önce aşiret kavgasında öldüğü halde şair,
onun yokluğunun yarattığı boşluğu şu dizelerle dilegetirir:

.

Borgıni'dir Süleyman Ağa'm sıra sıra sırtlar
Meret Borgıni'dir Süleyman Ağa'm sıra sıra sırtlar

İngiliz* senden uzakta kaldı -yavrum- el at tabancanın kabzasına
Ateş düşsün düşmanın ocağına ana

önden arkadan kaldım iki ateş arasında
Demenan'lılar bir gün dara düşersiniz elbet

İşte o zaman Süleyman Ağa mı ararsınız
-Allah yıksın bahtını aşiretin-

Öldürmeseydiniz Süleyman'ı mı
Otuz Sekiz 'de hükümetin askeri

kurabilir miydi çadırlarını Köye Sur'ın tepesine!
* İngiliz: O zaman kullanılan İngiliz yapımı ünlü bir tüfek.
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Mertlik ve yiğiüiğin yanısıra yakışıklılık da övülür Dersim Türkü¬

lerinde. Bu konuya ilişkin de birhayli örnek var. Biz sadece birini ver¬
mekle yetineceğiz. Örneğin Seyid Rıza, oğlunun yakışıklılığı konusunda
şöyle der:

Eh Allah için söyleyin

Elime bir lamba alıp dolaşsam Şeyh Hasan ve Dersim aşiretlerini
Dünyada bulamam bu oğulun bir eşini

Bu örneklerden Dersim adet ve törelerinde, özellikle de aşiret etkin¬
liğinin yaşandığı Kırmanciye döneminde mertlik, yiğitlik ve yakışıklılık
gibi insan özelliklerinin saygın ve önemli değerler olduğu açıkça
anlaşılıyor.

5. Ölüm Nedenleri ve Biçimine İlişkin Bilgiler:

Dersim Türküleri, yörenin tarihîni aydınlatmak bakımında da ciddi bir
değer taşırlar. Türkünün kahramanı hangi çatışma ya da hangi savaşta

ölmüş, nasıl ve niçin öldürülmüş, dosüan ve düşmanlan kimler,

çevredeki halkın bu kavga konusunda ne düşündükleri vb. konulanla

türkülerde yanıt bulmak mümkün. Kırmanciye konusunda fazlaca bir
bilgisi olmayar biri bile bu türküleri okusa ya da dinlese birşeyler
öğrenebilir. Sözgelimi Fim li Halil Bey Türküsünü dinlese şunlan
öğrenecektin

Fim, Dersim'in bir köyüdür ve Halil Bey de bu köyün büyüğü. Şah
Hüseyin Beylerse yörenin derebeyleri. Halil Bey'le bu Mir musahiptir ter. Yani ikisi arasında Hz.Ali ikran var ve ahiret kardeşidirler. Ne ki
Mir hep kalleşlik yapar; dost, ikrar nedir dinlemez! Hile ye plan kur¬

maktan geri kalmaz. Musahibi olan Halil Bey'e de tuzak kurar ve Memi

İlaşi adında birinin eliyle öldürtür. Bu cinayete karşılık Memi llaş'm
başlık parası ödenir veya ona bir kız verilir. Mir'in öldürttüğü ilk kişi
değil bu, şimdiye kadar çok sayıda Dersim'li yiğidin kanına girmiş
kalleşçe. Neki adam Mır'dir, kimse güç yetiremiyor ona ve intikamım
alamıyor ondan...

Yine Seyid Rıza'nın Oğlu Baba Türküsünden de şunlar anlaşılmak-
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tadır:

Seyid Rıza ile Kırgan Aşireti arasında esküere dayanan bir düşmanlık
var. Seyid Rıza oğluna hep söylemiş "Oğlum beni dinle, nereye gider¬
sen git ama Kırgan'lıya uğrama!" diye. Ama oğlu "Gençlik havasına

kapıl-mış, dinlememiş babasının öğüdünü." Kırmanciye (Dersim)'nin
"Beyliğini, Paşalığını almak için" Hozat'a görüşmeye gitmiş. Dönüşün¬
de ise Kırgan Aşiretinin yerleşik bulunduğu topraklardan geçmiş ve on¬
lardan birisine misafir olmuş. Sonra Mehmet ve adamlan tarafından

kendisine pusu kurulup arkadaşlanyla birlikte öldürülmüş.Türkünün
şairi ve Dersim halkı bu eski düşmanlıktan habersiz değiller.Bir yandan

da Baba'yı eleştiriyorlar. Örneğin türkünün- bir yerinde Seyid Rızaya.
şunlar söyletiliyor
Kırgan'lı eski düşmandır

Komaz kimseye intikamını
Sili Sur'ın oğlu Memed Ağa'nın
Baba'ninelinden yaralandığı yıldan beri

Akşamdan akşama inleyip yaralarına bakıyor

Demek ki Memed Ağa henüz delikanlıyken Baba'mn kendisine sıktı¬
ğı kurşunla yaralanmış. Yöre halkının da söylediğine göre sağ kolundan

aldığı bu yara nedeniyle kolundan birkaç parça kemiği düşmüş Memed

in. Kolu sağalmış, ama kısa kalmış. Öyle ki bu koîuyia saçını taramaz
olmuş. Kolundan düşen kemikleri ise bir keseye koyup yatağının başu cuna asmış...

Dersim'VAerin ve bu türkünün şairinin belirttiklerine göre, Memed

Ağa intikamını almış Baha'dan. Aşiret yaşamıdır, intikamını almazsa ol¬

maz. İntikamını alamayan kimse erkekten sayılmaz. Küçülür, horlanır,
başı dik gezemez halkın arasında. Devlet ve Royberi Kop (Qop) iki aüe
arasındaki bu düşmanlıktan yararlanmış olabilirler. Ancak bu tüm ha¬

tanın intikam almak durumunda bulunan tarafa yükletilmesini gerektir¬

mez. Öyle anlaşılıyor ki Vet.Dr.Nuri Dersimi duygusallık göstermiş bu
olay konusunda. Ve Kırgan Aşiretini toptan "hain" ilan etmiş! Bu tüıkü
nün şairi dizelerinde saygın bir yer vermiş Seyid Rıza'ya. Hiç bir

biçimde onu suçlamıyor. Hatta fazlasıyla temize çıkanyor. Ancak

Baba'nm Kırgaıîlılar'[& aralanndaki düşmanlığı kışkırtıp dirilttiği düege-

tiriliyor. Örneğin Memede öldürmek kastıyla sıkmış, ama yara alarak
kurtulmuş. Memed de onu kollayarak yıllar sonra -o dönemin koşulla
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nnda- intikamım almış! Babasının yüreği sızlamış, demiş "Kırganlı eski
düşmandır I Komaz kimseye intikamını." Bu türkünün sözlerinden de

anlaşılacağı gibi Baytar Nuri'nin bu ve benzeri yargılan üzerinde yeri
geldiğinde genişçe bir değerlendirme yapılmasında büyük yarar var.

Yukanda da belirtildiği gibi ağıdan beş gruba ayınp, herkesimi ayn
ayn sunduk. Bununla birlikte Dersim üzerine söylenmiş Türkçe türkü¬
leri de bu kitapta yayımlamakta yarar gördük. Bunlardan bazdan Der-

sim'M şairler (Alişer Efendi, Sefil Gazi gibi) tarafından yapümış, bazılânnm da yapımcısı belli değil, anonimdirler.Bunlan aynca Kırmanckiye
çevirme gereğini duymadık. Bu türkülerden çoğunun metinleri daha
önce Berhem (A.Haydar Avcı, «Kürt Halk Ayaklanmalan», s. 10, Ocak*
199 1 , Stockholm) dergisinde yayımlanmıştı ve biz oradan aktardık.
Dersim Türküleri üzerinde d aha çok konuşulup yazılmalı , incelenme¬

li enine boyuna. Bizim bu çalışmamız, ana materiyali yazı diline ka¬
zandırmakla birlikte henüz bir ilk adım sayılır. Daha gelişkin çabalara,
daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç var. Bu konu üzerinde düşünürken
insan hayıflanıyor, dizlerini dövüyor "Neden bu değerli ürünlerimizi
daha önce derleyip yazamadık, neden bu kanayan yüreğimizi daha önce
ülke ve dünya kamuoyuna açamadık" diye.
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AX VVAYİ WAYİ VVAYİ!

Ax vvayi wayi, vvayi vvayi

lemıne lemıne lemıne vvayi!

Aşirene çevesayene nafa bere tifong berze
zalime kafire Qaji Pasayi(i)
No zalim bive sebeve meyite sıma

Dardivve hirus u di padisayi
Ora tepiya sıre ard Qozo u Qoçkıriyo(2)
Lemıne lermne Qozon u Seyd Rızayi!

Aşirene çevesayene bi sebeve ma ye emseri
JeXıdıreAli

je Uşene Qereman Axayi

Tede Köye Dersimi ra qırkerdi
Lemıne lemıne Axa u Bavayi!(3)

No çevesaye qey nevverdo

niyaz u qurvane Qemere Hemed Axayi
Tırko ostori ardi berdi sare Jele sero fişti kayi(4)
Evvro de tim mutaji non ra cevışiye

Lemıne lemıne niyaz u sa u peskSs u rayi(5)

Evvro de Girdiği serde yeno

lermne lemıne çefe Çe Memed Axayi(6)
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Bi sebeve ma ye emseri çe Xıdıre Ali
Aşirene çevesayene

cor Uşene Qereman Axayi
Tede Köye Dersimi ra qırkerdi
Lemıne lemıne Axa u Bavayi
Axa u Bavaye Köye Dersimi

zalime Uşene Avdıle Pasayi(7)
Ne taye kerdi peskes
Mustafa Kemale Pasay re rusnayi(8)

Aşirene çevesayene Çe Laze Savvşen Axayi(9)
Ma ra aver Kerte Avzerde vesayi de rusnayi

Azo ke peyde mend surgun kerdi
qezon u memleketona fetelnayi(iO)
*

Ne piya verdayi pi ve laji raNe daye-maye ve çena ra

Ne qeqene vvaye u dıdı bırayi(ii)

Pero mazureni u heşireni u xeriveni ra qırbi qediyayi

Na davva ma davva çevere tü ya

Xızıre sere dengiz u deryayi
Na davva ma davva çevere tü ya

To nezu zona Tuzık Bavayi
Bava na qeşi re koti menda

to çaye sare xo kerdo bine cıle şiyayi!(i2)

Ne aşirene çevesayene bere sime diyare Harsiya(i3)
vesayiye
Lermne lemıne tenga Memed u Mursa Axayi

Ne to qarşiye dost ü dısmeni ra qonaxe sıpeyi vıraşti
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Axaye mı çıtur niya caverdayi

Xırava Heqi ya ke sıma re vajiye
dest u paye sıma giredayi
Sıma çeke miya xo kerdi ra

eve xo desti ra berdi
Pılemoriya vesayiye de dayi(i4)

Ne bere sime diyare turne Gomâ(i5) vesayi
Lermne lemıne meluleniya hire xanone
ÇeDursmAxayi

Ne bere sime diyare Daxbege(i6) vesayi
qırkerdi reze Çe Wele Kali ded u bırazayi
Pancırase(n) vesayi de hefe mı bero

nondayina Çe İsmaile Sıleman Axayi
Ne bere sime diyare Tojinga(i8) vesayiye

hefe mı bero pil u qıze Çe Boz Axayi
Askirege(i9) vesayi de hefe mı bero
kıstena Xıroli Axayi

Meçiya(20) vesayiye de hefe mı bero xane Çe Üşen
Axayi

Ne bere sime diyare Pardiya(2i) vesayiye hefe mı bero
Lace Devvrese Qemer Bavayi

Mazra(22) vesayiye de hefe mı bero domonone
ÇeXıdıreîvişi

HirS rezone Çe Heme Mıstefayi
Hire rezone Çe Ferat Axayi
Ne Vılâ Kewle(23) vesayi de
hefe mı bero to Aliye Keki

Aşirene çevesayene, Pılemoriya vesayiye de
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na vişt u di tene ke qırkerdi

kerdi zerre jü xendeki(24)
zoni naro sere zerra Ali u Mıstefa Axayi
Porte panguleto cıra veri

Ne ve puxtarone vesavvo vera(25)
**

Ali ye mı, Mıstefa ye mı, İsmayile mı heni yo
Ne bira no sene qanuno kor o, kutık o
na dewr werte ma de teşkil biyo

Veyve di lazo jü ki pi ra
ma werte de qe piya biyo

Ne bira bira ye ma ye ma

Heq (e)de çevere keşi nekero

Na raye qesase Hermeni yo(26)
Leye medaxi, tope kuraşi, qalıve sovıni
keşi re neşiv nebiyo(27)
Ax meyite keşi niyamo
vere çevere keşi de tenasuri ser neniyo(28)

Dileğe ma ke canave Heqi ra esto
izma des u hot duvveli jü bo
jü roze Anqara de
sare ne gâvvuri sero bıqetiyo(28)

Vatoz: M. Mezsudi
Ariker: Hawar Tornecengi

\.Qaji Pasa: Yane Mıstefa Kemal.

2r Seke zonino, 1920 de devvlete heresan kerd u ordiyâ xo rusna
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Qoçgiriye serde. 1926 de ki est Qozo ser. Xora Seyid Rıza ki kerdivi
"İmame seri" u hazar u zu dek-dubara kerdene ke eyi werte ra wedare. Sair naca de serrane verenan ano viri.

3. Dersim de pile dewe, pile aşire u ezbete, bine qesa Axa'yi de
name bene. Gegane zu aşire de 10-20 heb axayi bene. Nan ke sure

karni de yeno vverdene, cı ra vane Axa. Yane keso nandar u xanedan,

pile aşire niya name bene. Axa esto ke çe de tase do zor peyda beno!
Qesa kılme, hükme axawone Dersımızan vvayre mılke gırşi biyene ra

nina u gere na be axayena hete Diyarbekır u Ruha je zuvini say nekere.

Kırmancki de tede seyido re vane Bava. Pil u Bava kam ke kuto
deste devvlete, kışiyo.

4. Jile name jiyarade Dersimi ya. Vane vvaa Düzgm Bavayi ya.
Caode mıqedes o, hede keşi myo ke ebe astorane xo veciyo Jile ser u

uca de astoran kay fiyo! Tırko Jile sero astori fite kayi, itiqate na sari
re behurmetiye kerda.

5. Hen biyo ke indi Jile u jiyare bini tede herediyil Çıke bine

lrriga dısmeni de mende, coka kes besenekeno niyaz u qurbanan bero
ser. Na ri ra kese ke motaye na niyaz u qurbanan e, indi na nzqe xo
ra cevışiye.

6. Memed Axayi hete devvlete gureto, çime sari de indi biyo xayin! Kam ke Dersımızan ra kışiya, o kef keno!
7. Uşeni Avdık Pasayi, General Hüseyin Abdullah Alpdoğan o.
Qasabi Dirsuni yo.

8. Wexte zagone Uşeni Avdıle Pasayi de, Otuz Sekiz de, taye
merxase ke ebe dest u desise devvlete kişiye, sare ine cıra kerdene
rusnene Avdıle Pasay re. Tavi wexte na kar u emeli de pile devvlete,

yane Reisicumhur Atatürk bi.Nezere sari de na sareye ke bırriye,
Avdıle Pasay ki rusne Mıstefa Kemal Pasay re!

9 Çe Savvşen'i "axa" niye, Beg e, Miri Dirsımi ye. Otuz Sekiz de
i ki surgun kerde. Hama ine üfong neesto devvlete.

10. Azo ke süngi, akırmakina, qersune, qaze kimyayi, adır u kar-

di vera xeleşiya mefi kerd u rusna Xerb. Pero lew u laç kerdi.
11. Sürgüne Dersimi zuvin ra bırrnay ra. Ma u pi, pi be laci,
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vvayi be brawo ra zuvin ra çera kerdi. Ke alaqat u tesela xo zuvin ra
bıkuyo, neşere nere u vverte Tırkan de vind be sere.

12. Sair, davva sare Dersimi dana "Âızıri seri dengiz u deryayı".
Tuzık Bavayi ra ki lomane xo keno, vano dısmeni ma qırrkerdime, to

ça deste xo ma verra nekerd! 'To ça xo kerdo bini ali şiyayi!"
13. Harsiye: Dirsım de devvade namdar e.

14. Devvlete hona ke dest be qımm nekerdıvi, sıfte çeke deste

mıleti top kerdi. Tayine ebe deste xo çeki berdi dayi hukmati. Tayine
ki vake "tivar be na devvlete nibeno" u çeke xo nedayi. Harsiye ra
Memed u Mursa'yi ki berde çeke xo de devvlete, hama onca ki devv¬
lete cı re niyama ram u comerdiye. Kiste.
15. Gome: Cao ke çeye ya dı-hire çeyi tede manene.

16. Daxbeg: 1 çar dewe ke ebe teklife Mareşal Çaxmaxi devvlete
1930'de öfdi ont ser, ine ra jü ya. Devveda namdar a u qe dest xo vera
nekerdo.

17. Pancıras: Devvade Dersimi ya.

18. Tojinge: Devvade Dersuni ya.
19. Askireg: Devvade Dersimi ya.
20. Miçiye: Devvade Dersimi ya.
21. Pardiye: Devvade Dersimi ya.

22. Mazra: Namede caye mendene vvo, devve wa.
23. Kevvle: Namede caye mendene.

24. Otuz Sekiz de, cao ke mılet qıfle. qıfle zuvin ra giredo u dıme
ra sane axırmakina ver ya süngi kerde, meyiti xendekan de este pes-

er, kemer u kuç corde kerdo serde. Na ca de ki hen vacino.
25. Qıflo ke kince hevvli pare, cevvahir qimetiye xo serovvo; sıfte i
kerde vırran, kmce ine gurete u dıme ra ki pere u çiyo qimetın cı ra

gureto. Çıke mıleti hen zono ke devvlete ine top kena rusnena Xerb.
Naye ra kmce xu ye hevvli kerde pay, çiye xu yo qımetm ki gureto xo

ser, ame teslim biye. Na ca de çı amo i keso serde, sair aye ano ra
zon.

26. Na ca de hen fam beno ke devvleta saye ke qestise,Hermeniyo

sare Dirsımi ra cena. Oxro ke sare na cay, Hermeni qori kerde, cıre

Lavvıki Dirsımi/Şivvari Çiriya Merdani Cengi Devvlete

biye vvayir. Beno ke na çeküye niya bo: Na raye je qesase Hermeniyan o. Xora zaf lavvıkane bino de, revv revv qale tertele Hermeniyan
beno. Hama je vatena mı, ne ke je na lavvıke.

27. Pero ko ra, bur de, çe xo ra düri kişiye. Ne mile, ne kefen,
ne ki qahve sovın keşire "neşiv" biyo.

28. Hal ke niya biyo, indi meyite keşi neniyo mısoni (teneşir) ser
u neşüyo. Mende "Tija amnani vera!"

Türkçesi:

EY VAH, VAH VAH!

Ey vah, ey vah, ey vah bakın şu başa gelene!
Aşiretler, evi yanasıcalar!

Gelin birlikte direnin devlete
zalim Gazi Paşa'ya
Bu zalim suçlusudur ölenlerinizin
Otuz iki padişahı yıktıktan sonra
döndü Kocan ve Koçgirilere

Ey vah Kocan ve Seyid Rıza'nın başına gelenler! (i)

Aşiretler, evi yanasıcalar!
O sebeb oldu
XıdıreAli

Uşene Qereman Axayi gibi yiğitlere
Öldürttü hepsini Dersim Dağı'nda
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büyükleri, seyidleri

Ey vah, ey vah bakın şu olanlara!

Bu zalim niçin yememiş niyazını, kurbanını
Qemere Hemed Axa'mn!
Türkler çıktılar kutsal Jel'ın doruğuna
at koştururdular orada! (2)

Buraya giden ekmek ve niyazlarla geçinen fakir fuka¬
ra rızkından oldu

Artik görülmez oldu niyazlar, elmalar,
sunu ve armağanlar

Ey vah, ey vah bakın şu olanlara!

Hele bakın şu Gırdıg'den gelen sese!
Şu Mamed Ağa ailesinin neşe ve eğlencesine(3)
Ey vah, ey vah bakın şu olanlara!
Ki Mamed Axa sebebidir
aşağıda Xıdıre Ali gilin

Aşiretler, evi yanasıcalar!
Odur sebebi
yukarıda Wuşene Qereman Axa'nın

Bunlann tümünü katlettiler Dersim Dağı'nda
Ey vah, ey vah bakın şu olanlara
nice yiğitleri, nice seyidleri!..

Dersim Dağı'nın büyük ve seyidlerini
, Zalim Hüseyin Abdullah Paşa yoketti(4)
Bunlardan bazılarının başını da

armağan diye gönderdi Mustafa Kemal Paşa'ya(5)
Aşiretler, evi yanasıcalar!
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Yerin göğün direğiydi Şah Hüseyin Beyler(6)
Onların hanınlanm da sürgün edip
bizden önde

şu kahrolası Avzer Kerti'nden yola çıkardılar
Geride ne kalmışsa onu da

Bati'nın kaza ve memleketlerine sürgün edip
köşe bucak süründürüp durdular(7)
*

-

Ne baba ve oğulu
ne anayla kızı bıraktılar birarada

Artık sesi duyulmuyor bir bacıyla iki kardeşin yanyana(8)

Boynubüküklükten

esaret ve de gurbetten kırılıp tükendi bunlar da!

Bu davamız sanadır, senin kapında ya Hızır!
Denizlerin deryaların hakimi
bu davamız senin de kapında!
Bümem bilir misiniz Tuzık Bava'yi?(9)

Nerde kaldın Bava bu olanlar karşısında!
Neden kafanı sokmuşsun kara çulun alüna?(io>

Aşiretler, eviyanasıcalar!

Hele gelin gidelim yanası Harsi'ye(ii)

görelim Memed ve Musa'nın halini

Ey vah, ey vah bakın şu olanlara!
Beyaz konak yaptırdın

dost düşman ortasında
Nasıl boş bırakıp gittin böyle!

Hele şu Allanın işine bakın
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elinizi kolunuzu bağladı sanki!
Kendi belinizdeki silahlan bizzat kendi elinizle çözüp
ve de kendi ellerinizle götürüp yanası Pülümür'de
teslim ettiniz hükümete!(i2)

Hele gelin bir gidelim şu Gome'nin(i3) tepesine

Ey vah, ey vah bakın şu olanlara!
Bakalım Dursun Axa gilin üç hanesinin haline
Gidelim bakalım şu viran Daxbeg'e(i4)
Wele Kali gilin.öldürüldü tüm seçmeleri

Amca yeğendi hepsi de

Yanası Pancıras'da(i5) yanıyorum İsmayile Sıleman
Ağa'nın hanedanlığına
Yanası

Tojing'de(i6)

yanıyorum Boz Ağa

gilin

küçüğüne büyüğüne
Yanası Askirig'de(i7) yanıyorum Xırroli Ağa'ya
Yanası Meçi'de(i8) yanıyorum Wuşen Ağa'ya
Hele gelin bir gidelim Pardi'nin(i9) tepesine
görelim Devvrese Qemer Bava'nm başına gelenleri

Yanası Mazra'da(20) yanıyorum Xıdıre İvıs'ın çocuk¬
larına
Heme Mıstefa gilin üç seçkinine
Ve de Ferat Axa gilin üç yiğidine
Şu yanası Vıle Kewle'de(2i) yanıyorum Aliye
Keki'ye
Aşiretler, evi yanasıcalar!
Yanası Pülümür'de katledilen şu yirmi iki kişiyi
anımsayın

Topunu yığdılar aynı çukura(22)

Ali ve Mustafa'nın karnına basıp dizleriyle
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Üstündekileri çıkardıktan sonra(23)

verdiler puhtarlann ağzına
**

Ali'm, Mustafa'm, İsmail'im pınar
Bu ne kör kanundur kardeşim

ne zamana kaldık!

Babayla iki oğulun düğünleri hiç birlikte olmuş mu
bizde!
Allah kimsenin kapısına komasın

Bu kez Ermeniler'in kısasi(24) gibi bizimki de
Hayır kazanı, bir top kefen, bir kalıp sabun
kimseye nasip olmadı

Ah Ah, hiç kimsenin ölüleri getirilmez oldu evinin
önüne

Teneşire uzatılıp yıkanmaz oldu bundan böyle(25)

Cenabı Hak dileğimizi kabul ederse

on yedi düvel birleşip bir günde basarlar Ankarayı
Ezerler bu zalimin başını!

Söyleyen: Memede Mezsudi
Derleyen: Hawar Tornecengi

1. Bu sözlerden türkünün 1937-38 başkaldırısı döneminde ve

Seyid Rıza'nm idamından sonra yazıldığı anlaşılıyor. Ayrıca 1920'de
gerçekleşen Koçgiri ayaklanmasını ve 1926 Kocan aşiretine yapılan
saldın anımsatılıyor.
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2. Jil, Dersim'in sayılı ziyaretlerinden biridir. Efsaneye göre Jil,
yörenin en büyük ziyareti olan Düzgün Baba'mn kız kardeş-lerinden
biridir. Töreye uyarınca ziyaretgâmn bulunduğu yere atla çıkılmaz ve
at sırtında oraya çıkmak saygısızlık sayılır. Ne ki Türk askerleri, yöre

halkının inançlarım hiçe sayarak burada karargâh kurmuş, at oy¬
natmışlar.

3. Mammed Axa'mn kendi halkına ihanet ettiği belirtilmek iste¬
niyor.

4. Dersim Kasabı olarak da adlandırılan General Hüseyin A bdullah Alpdogan kastediliyor.

5. 1937-1938'de Alişer Efendi, Sahan ve öldürülen daha bir çok
şahsiyetin başları kesilerek devlet büyüklerine sunulmuştur. Ezgide
bu durum dilegetiriliyor.

6. Mamahaturiâa. kalan Şah Hüseyin Beyler Dersim'in Mir ailesidir.

1937-1938

başkaldırısına katılmadığı halde

isyanın bastı

nlmasından sonra bu aile de Batı illerine sürgün edilmiştir.

7. Dağlara kaçıp kurtulabilenler, harekâtın sona ermesinden sonra
toplatılıp Batı illerine sürgün edildiler.

8. Gerek isyanın ezilmesi, gerekse kurtulanların sürgün edilmele¬
ri ve sürgün yaşamları sırasında uğradıkları ağır kayıplar, halka

yapılan büyük kötülükler bu sözlerle dilegetiriliyor.
9. Tuzık Baba aynı zamanda bir dağm adı olan bir ziyarettir.
10. Tuzık Baba'mn halka yapılan zulüm ve zorbalıklara gözünü

kulağım kapadığından şikayet ediliyor. Oysa inanca göre onun imda¬
da yetişip zalimin hakkından gelmesi gerek.
11. Harsi. Dersim'in bir köyü.

12. Devlet Dersim Tenkil Harekâtı'nı başlatmadan önce bir yan¬
dan askeri kışla, karakol ve yollar yaptırarak; diğer yandan halkın

elindeki silahları toplatarak gerekli koşullan sağladı. Bu ezgide sözü
edilen kimseler, hükümetin buyruğuna uyarak silahlarım götürüp

Pülümür'de kendi elleriyle teslim ettikleri halde devletin askeri tarafindan öldürülmüşler.
13.Gome: Dersim'de bir köy.

14. Daxbeg: Fevzi Çakmak'm isteği üzerine 1930'de gerçek
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leştirilen Pülümür Harekâtı'nın yöneldiği başlıca üç köyden biri-dir.
15. Pancıras: Dersim'de bir köy.

\6.Tojinge: Dersim'de bir köy.

-

17. Askirig: Dersim'de bir köy.
18. Miçii Dersim'de bir köy.

19. Pardi: Dersim'de bir köy.
20. Mazra: Mezra.

21. Kevvle: Dersim'de bir köy.

22. Kiüe halindeki öldürmelerde, hendek ve çukurlar açılarak
ölüler içine konmuş ve üstü toprak ve taşlarla kapatılmıştır.

23. Toplu öldürmeler sırasında giysi, mücevher ve para gibi işe
yarar her "şeyleri gaspedildikten sonra insanlar kurşuna dizilmiştir.
24. Dersim'liler Ermeni kırımında Osmanlı hükümetinin plan¬
larına alet olup Ermenileri katletmemiş, aksine onlan kollayıp koru¬

muşlar. Bir kısmı Ermeni kaynaklarında bu durum açıklıkla belirtilir.
Türküde, devletin bunun kısasını Dersim'lilerden aldığı yorumu
yapılıyor.

25. Yakalananlar tek tek ya da toplu halde öldürülüp yazı yaban¬

da çukurlara atıldıklan için usulüne uygun gömülme kimseye nasib
olmuyor!
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SAHAN

Xozati persena cade tomofili
Heq adır be Avdıla Pasay(i) verdo
koto qerace mordeme pili
Sahan vano "Qedre cane xo bızane

ma sero cerene qanune kafiri"

Ax de biye biye, na be ma biye
Şahine mı qoledexo gureto

şiyo basqıne alayiye

Vano "Tersa mı sare mı ke talde küyo

koune Dersimi de nemano ç'ena u ceniye"(2)

Ax ko romerdiyo bı heniyo

Esker navvo amo köye Dersimi muniyo
Sahan vano "Di sareyi viyarnay mı ra

jü ye Xanıme vvo, jü ye Alişer Efendi yo"(3)

Şahane mı qölede xo gureto

şiyo geçe Köye Muzıri
Vano "Lao bebexteni mekere

ma piya vverdo qırbane Xızıri"(4)

Aşiri merdena mı re qail nebene

Torne Babayi(5) kerde imame seri
Xozati persena Qerexlan ra nato
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Qanune Mıstefa Kemali persena
çı çiyode bervato

Sahan vano "Laze Pırçoyi de mısewre meso(6)

Mın u to cızıke zu maye lito"
Heqo ti keşi serde naye miyare

bırayi sare bırayi berdo çadıre de roto

Şahane mı re efkar nebo
Heseni(7) hefe to gureto

Ax de biye biye, Şahane mı biye
Şahane mı ke merdo nemerdo
şikiyo tılsıme Kırmanciye(8)

Pane pane Şahane mı pane

Eskere Miste Kori(9) amo ma qırrkeno
cigera mı pane!

Eskere Miste Kori amo ma qırrkeno
mecal cı mede pane!

Areker u vatoz: Zılfi

Sahan pile aşira Bextiyaran bi. Otuz Sekiz de kışiya. Taye cawo

de je Şahın, Sahm, San nuşiyo; hama raste xo Sahan ya ki Sahan o.
1. Çhrıme Otuz Sekiz'i bme emr u fermane eyi de vırajiya. Werte
müeti de ebe leqema Dersim Kasabı yeno naskerdene name xu yo

77

78

Lavvıki DirsımilŞivvari Çiriya Merdani Cengi Devvlete

heq General Abdullah Alpdogan o.

3. Sahan, çime sare Dersimi de gorikari namusi mıleti yo. Hona
ke qınmi dest pe nekerdibi, devvlete vvast ke çekan top kero u mıleti
be çek verdo. Axıre taye qan bi, çeke xo berdi teslime devvlete kerdi.
ine ra zu ki Üşen Axa ye doste Sahani bi. Seke kal u pire mıntıqa
vane, Sahani cı ra mınete kerde, va ke "Eke gosnana mı çekane xo

teslime devvlete meke. Devvlete ma re dubara kena. Wazena vıme ma
beçek kero u dıma ra ma je mal u gayi serebıbırrno."Axıre Üşen Ax-

ayi berdi çeke xo dayi hukmati u ama çe xo. Roze di neferi be
onbaşiye ra amay çe Üşen Axayi, bi meyman. Wayre çeyi ard cı re
male serebırme. Nane xo vverd u tene ke sevve şikiye, sare dormi ust

ra şi çeyane xo. Nafa ni eskeran vvast ke hurdemena ciniyane Uşeni
biyare oda u cı re xırabiye bıkere. Uşeni na qebul nekerde, est xo

ver. Eskeran dapıro, lıngi qılasnay ra sole kerde cı u zaf şikence

kerd. Hama çı fayde dest de çek nemendibi. Berdibi ebe xo desti
dayibi devvlete. indi ke eskeran sekerd u çı xırabiye kerde, sare devve
ke sodır uşti ra, di ke hurdemena ciniyane Uşeni resen esto guliya xo
u xo goza vere çeveri ra fito dare. Uşenbe. xo ki royi ver der o u zone
xo necerino ke qesey bıkero.

Naye ser, Sahan be çend hevalane xo ra erzene qerekoli ser xele

eskeran kısene. Vano "Evvro Üşen, meste jüyo bin, ya ki ez be xo! Çı
ferq keno, ma gere na ayivi çare xo ra pak kerime." Na çekuyane
lavvıke de, na camerdiya Sahani arda zon.

3. Sare Dersimi cı ra vano Mire, Alişir Efendi, Alişir, Diko
(Sare devva xo ya Qoçgiriye eyi niya name kene. Çı ke keşi re sere xo
nenoro, xırabiye qebul nekerda u vere dısmeni de qe be veng nemen-

do). Şair u alımode namdar o. Xanıme ciniya Alişir Efendi ya. Name
xu yo heq Zarife wa. Vane aye name Alişir e merde xo qe neterekno
(negureto zoni ser), tim cı ra vato Havai u Havalimi. Alisin ki day-

ma aye ra vato Havala mı. Ni hurdemena qeremane mıleti Otuz Sekiz
de kışiyay u sere ine cıra kerd u berd Avdıla Pasay re. Sar vano

"Meyite ine ki venga zuvini dene, vatene Havvala mı- Havvali mil "
5. Wexto vıren de Dersim ke kutene xetere, Camati Aşiran kom

biyene, qese xo kerdene zu u kerme kerdene ke vere dısmeni de piya
hereket bıkere. Mıleti ke nete devvlete doz kerd, hasar bi ke devvlete
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vvazena sare Dersimi qırkero; Camati Aşiran top bi, aşiran qese xo

kerd zu u sero ki Qurrbani Xızıri serebırmayi u dest da tencık ro u

sond vverd ke piya tıfang berze devvlete. Hama taye aşiran xayineni u
bibextiye kerde u ceray ra bi milise devvlete. Lavvıke de na sond u
kerme ardo viri.

6. Sare Dersimi name Seyid Rızayi zaf netereknene, jede vatene
Torni Babayı.

7. Laci Pırçoyi Bextiyanz o u havvale Sahani yo. Xıdır ki maye

ra bıraye Sahani yo. Istixbarate devvlete, Laci Pırçoyi de bine desti
ra kuno kurrupıst. Axıre eyi herineno u keno mordeme xo. Plan
vırajino ke Sahani bıkıse. Bıraye xo Xıdır ki kuno vverte na plane

xayino. Peyniye de Laci Pırçoyi ebe xayineni hevvn de Sahani
kıseno, sere eyi cıra keno. O be Xıdıri ra sere Sahani çene bene dane
ordiye devvlete. Sair naca de Xıdırh xayini ano viri.
8. Hesen, hem havale Sahani yo hem ki lace ape xo Heyderi yo.
Hefe Sahani ni Heseni gureto. Peyniye de Hesen ki devvlete kist, sere
cıra kerd, berd Xozat de teşhir kerd.

9. Sare Dersimi -taybet iye ke Dimili qesey kene- xo ra vane

Kırmanc, vvelate xo ra ki vane Kırmanciye.

Sare Dersimi zaf kuto

Sahani ver u merdena eyi pozxiniyeda gırane mıleti serde arda. Tawi
renge Mereve Dersimi ki vuriyo...

10. Dersim'de Mustafa Keman re vane Misti Kor yan Mısto Kor.
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Türkçesi:

SAHAN

Hozat'ı sorarsan otomobil caddesi
Ocağı sönsün Abdullah Paşa'nın(i)
Kökünü kazıyor yiğit adamların

Şahan(2) diyor "Canınızın kıymetini bilin
Başımızda dolaşan kâfirin kanunu"

Ah oldu, bize neler oldu

Şahan'ım bir grup almış yanına
Gitmiş alay baskınına

Diyor "Korkanm ben de ölürsem
Dersim dağlannda kalmasın kızlar, kadınlar"(3)

Ah yıkılası dağın pman

Asker gelmiş kuşatmış Dersim dağını

Sahan "İki kesik baş geçirdiler yanımdan" diyor
"Biri Hanım'ın, biri Alişer Efendi'nin"(4)

Sahan bir grup almış yanına

Geçmiş Munzur yakasına

"Arkadaşlar döneklik etmeyin" diyor
"Birlikte yedik Hızır kurbanını"(5)

"Aşiretler ölmemi istemezler
Düşman baş hedef seçmiş Torne Babayi"(6)
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Hozatı sorarsan Qerexlan'dan beridedir
Mıste Kor'm kanunlannı sorarsan(7)

Aman ne berbat şeylerdir

Sahan diyor "Lace Pırçoyla komplo kurma

İkimiz memesini emdik aynı annenin"(8)

Tannm kimseye gösterme bunu!
Kardeş götürüp satmış başını kardeşinin
Asker çadınnda

Şahan'ım sana efkâr olmasın

Hasan(9) intikamını aldı

Ah oldu, olan Şahan'ıma oldu
Şahan'ım öldü öleli

Söndü yıldızı Kırmanc ülkesinin(iO)

Vur vur Şahan'ım vur!

Miste Kor'un askeri gelmiş bizi kırmaya
Vur yiğidim vur!

Miste Kor'un askeri gelmiş bizi kırmaya
Aman verme, vur!

1. 1938 Dersim kırımını gerçekleştiren ve Dersim Kasabı olarak
da tanınan General Abdullah Alpdoğan.

2. Bahtiyar aşiret reisidir. Dersim isyanı sırasında öldürülmüş tür. Bazı yerlerde adı Şahin diye de geçer, ancak

gerçek adı
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Şakanda.

3. Sahan, Dersim'lilerin gözünde namus koruyucusu olarak bilin¬

ir. Şahan'm tüm ısrarlarına rağmen silahlarını devlete teslim etmiş
olan savunmasız birinin kanlarına (iki karısı varmış) hakaret eden
askerlerin bağlı bulundukları askeri karakolu basmış, incinen onur¬

larını kurtarmak için kendilerini örkenle ceviz ağacına asan bu iki
hanımın intikamını almış ve böylece devlet le çatışmaya girmiştir. Bu
dizede, Şahan'm namus koruyuculuğu dilegetiriliyor.
4. Halk arasında Hanım olarak adlandırılan Zarife, bilge ve şair
olan Alişer Efendi'nin eşidir. Bu iki ulusal kahraman Dersim isyanı
sırasında öldürülmüştür.

5. Türk ordusunun Dersim'de bir katliama girişeceğini farkeden
aşiret ileri gelenleri, Hızır Kurbanı diye adlandırılan kutsal bir tören

düzenleyerek, devlete karşı birlikte direneceklerine kurban üzerine
and içerler. Burada, "Döneklik" yapanlara yeminleri anımsatılıyor.
6. Halk, Seyit Rıza'ya genellikle Torne Babay (Babanın Torunu)
diye hitabederdi.

7. Dersim'de Mustafa Kemal, Kör Mustafa anlamına gelen Misli
Kor olarak adlandırılır.

8. Devlet istihbarat örgütünün girişimleri sonucu. Sahanla, bir¬
likte Türk ordusuna karşı savaşan Laci Pırçoyi (Pırço'nun Oğlu) ayar¬
lanır ve hazırlanan komploya Şahan'm anadan kardeşi ve silah arka¬
daşı olan ilidir da katılır. Sonuçta Sahan uyku halindeyken Laci

. Pırçoyi tarafından öldürülür. Türküde, Şahan'm kesik başını alıp or¬
duya götüren kardeşi ilidir anımsatılıyor.

9. Hasan, Şahan'm silah arkadaşı ve amcasının oğlu olup onun in¬
tikamını alan kişidir.

10. Dersim'liler kendilerine Kırmanc, yurtlarına da Kırmanci -ye
adını verirler.
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DERE LACİ

Wela vvela, vvela yaman o

ordi gurlax amo
dorme ma qapan 0

bexte Heyder u Demeni re(i)
kes xırave nevano

ordiye Tırki zaf o
caye welaxe ma nedano
ma zuvini qırkeme

ceme Mızuri cendeg u lesu ano
önderi de damepero
tede şin u şivvan o

v

Dere Laçi bıveso
Yıvıse mı gavan o

bira perode.na qewxa aşire niya

mereve Kırmanc u zalimane Tırkan 0(2)
deste xo ra xo mecere

sar ma re qolaye vano

pepug bero bıniso
cencune ma re bıvvano

Qemere Heseni vere mıxara de gıno vvaro
malo sere mın o beran O
Hese Kali kuno qewxa
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beşliu ve doş ser ano
Heme Cıve Keji persene
xısme ordi u tavvıran o

Yıvışi xo şano Pule Pil Xatûne
hem dano pero, hem qeydu vano

vano "tu hire ordi onte ma ser de

axır din İslam o
deste Haqi dame pero

ordiye to ra nefere nâverdanu"

Dere Laçi bıveso
Yıvisemıçetö

ordi gurlax amo
dorme ro ma gureto
deste xo ra xo mecere
ma hefe az ve aze xo gureto
qırkeme qırnekeme
neqedino, ordiye devvlet o

kam ke ma râ bımıro
caye xo çenet o

Laçi sero dame pero
asme ra roz vıneto

Ordi vıreniya to der o
Yıvıse mı xp bıçarne kemere
ordi vıreniya to der o, bao göri

xo bıçarne peye kemere
se ke polate(3) gıne ro Yıvıse mı
eskere Tırki kot ve dere

kam ma u piye to re bero
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cigera mı xevere

vano "bao, perode ma parodime
meyite mı eameverde, tey bere
dina de çoru ontene nina
male tarva cigera hare

evvro zor kerdo qolâ hete Petere
Yıvısâ mı kışiyo

eskere Tırki koto dere

Laçi ver de Yıvıse mı şûya hire
laze mı dest u boji semerne we
koto ra vverte tawıre

bıko lerze meke
raver meso, revv memıre

ordiye na zalimi zaf o
dina ma sero kerda sojia sure

çe'aşirune xayinu bınjiyo
qırkerdena ma arda nsvet u pere<4)

sıma ke teseliya xo ma ra gurete

meste-birre> hale sıma je hale Hermenian o{5)
ma do pero, hefe xo u hot bedeli gureto
merdena koy persena, ma re saltanet o

Ariker.Zıyi

Otuz Sekiz de cengo pil Demenan u Heyderan]setû Deri Laçi de.
Zaf zayiat da devvlete. Je şefo estxover u dapero. Seke lavvıka ine de

vaciyo hefixo hawt bedeli guret. Hama ebe xo ki maf bi. Vane na
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lavvıke Weliyi Uşeni lmami veta. Hem hete edebi ra, hem hete diyarkerdena renge siyasiye sarcvvederdâyina sare Dersimi ra vvayrc nırx
u qimetode "gıran a.

1. Demeno be Heydero ra di aşire çer u qercmane Dersimi ye.
Otuz Sekiz de çeriya ke ine kerda qe keşi nekerda.
2. Naca de şair xususiyete Serevvedarnayina Dersimi ano ra zon.

Vano, no qalqıre vverte aşiran niyo, mereve di mılctan o. Mereve xelesnayina mıleti yo.

3. Mana qersune dano. Hama qersuna pblate (Tırki vane çelik)
4. Taye aşiran pere u nsvet gureto biye xayin u miliseni kerda.
Küte vımiya ordi, ra-olaxi musne cı u biye sevcbc kıstcna'isane xo.

5. Tam je vatcna şairi veciya! Cepeyi çıtur ke te dıma rıjiyay,
nafa devvlete vere xo çarna milisan u aşiranc ke vere devvlete de çek

ebe

kar niyardo.

Dewe be dcvve

top kerdi,

pera giredayi

berdi

qınkerdi u meyiti verdayi tija amnani ver ra

Türkçesi:

LAÇ DERESİ

Halimiz yamandır yaman

asker sökün etmiş etrafımız çevrili
kimse kem söz söyleyemez Demenan ve Haydaran

yiğitliğine
lakin fazladır, geçit vermiyor Türk askeri
dövüşüyoruz almalına

Munzur suyu cesetlerle doldu

şin şivan sesleri her yanda

.
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Yansın Laç Deresi
Yıvıs(i)'ım geçittir

dövüşün kardaşlar dövüşün

bu aşiret kavgası değil
Kırmanclarla(2) zalim Türkler'in savaşı

çekingenlik göstermeyin sakın
el bize kötü söylemesin
gelip konsun Pepug(3) kuşu şuraya

inleyip ötsün gençlerimiz için

Yiğidim, aslanım Qemere Heseni
vurulmuş yatıyor mağaranın önünde

Hese Kali kavgaya girdiğinde
omuzlarında beşlilerle(4) dönüyor

Heme Cıve Keji ise ordulann, taburların dengi
Yıvış sırtını yaslamış Hatun Tepesi'ne
hem dövüşüyor hem türkü söylüyor
"Üç ordu sürdün üstümüze

eh ne de olsa bizde de İslamlık var
ordunuzdan bir tek nefer bırakmam geriye
Tamının izniyle"

Yıvıs'ım yansın Laç Deresi'nin kavşağı
kuşatılmışız dört bir yandan

çekinmeyin dövüşün candan
Zaten almışız atalanmızın intikamını
lakin kırmakla tükenmiyor
meret devlet ordusu

Bizden kim ölürse bu dağda yeri cennettir(5)
dövüşüyoruz Laç için
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güneş durmuş gökte(6) bizi gözlüyor

Önün asker dolu Yıvıs'ım
dön, gir taşa!

Yavrum önünde asker var
gir kayalann arasına!
Mavzer kurşunu değince Yıvıs'ıme
Türk ordusu girdi Laç 'a

Yiğidim kim götürsün ölüm haberini annene, babana!
Yıvış diyor

"Dövüşün dövüşelim, bırakmayın
cesedimi düşman ellere

Biliyorum ağırdır evlat acısı
ne ki bugün bizi zorlamıştı düşman
Peter kolundan

Artik girmeyi başardı Dere'ye
Yıvıs'ım vurulunca

Yansın Laç Deresi'nin su gün değmez yamacı
Yıvıs'ım

Yavrum çemirmiş kollarını dalmış tabura
acele etme
öne atılma
erken ölme!

Bu zalimin askeri çok

dünyayı kızgın bir saca çevirmiş tepemizde
Ocağı sonesi aşiretler
ölümümüzü tevil eylemişler paraya pula(7)
Unutmayın

düşman işimizi bitirince
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yarın sıra gelecek size!

Sizin de haliniz dönecek tipkı Ermerdlerinkine(8)
Gözümüz açık gitmez bizim
nasıl olsa aldık intikamını atalanmızın

Bu dağda ölmenin mutluluğu ise cabası

Derleyen: Zılfi

1. Yivıs: Tam adı Yivıse Sey Kali'dir. Otuz Sekiz'de Demenan
cephesinin en önde gelen savaşçılanndandır. Türküde de söylendiği
!1

gibi, ancak onun öldürülmesinden sonra Türk ordusu Laç Deresi'ne
girmeyi başarmış.

2. Dersim halkı kendisini etnik bakımdan Kırmanc olarak ad¬
landırıyor. Bu sözcüğün Kürt ve Kurmanc'la. yakınlığı ve uzaklığı

tartışmalı bir konudur. Biz halkın söylediği biçimi olduğu gibi ver¬
meyi yeğledik.

3. Pepug: Mitolojik öyküsü bulunan bir kuş. Birlikte topladıkları
kengeri gizlice yiyip bitirdiğinden kuşku duyduğu kardeşinin karnım
bıçakla yanp içinde kengerden eser göremeyen kızkardeşin, bir kuş
donuna girip dünya varoldukça derdinden inleyip ötmesi... Kimileri
bu kuşun İbibik kuşu olduğu kanısında. Derdin, acının ölümsüz sem¬
bolüdür Pepug.

4. Beşli: Beş mermi alan bir tüfek.

5. Vatanlan uğruna dövüşte ölenlerin şehit sayıldıkları inancı di¬
legetiriliyor bu dize de.

6. Güneş gökte durur mu? İnanca göre güneş kutsal bir varlık ve
kötülükleri, namertlikleri kabul etmez. Sözgelimi birileri yılanı
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öldürürken de güneş yerinde durup bakar öldürene. Mert mi, bahtı
varmı

diye.

öldürdüğünü

gün-güneşin

alnında

ve

açıkta

bırakmayacak kadar baht sahibi mi? Bu savaşla da güneş yerinde dur¬
up bakmış merde, namerde!

7. Hükümet direnişçileri ezmek amacıyla para da dağıtmış halk
arasında. Para ve aşiretler arasındaki çeşitli çelişkilerden yararlanarak
yerli halktan milis tutmuş; muhbire, direnişçiyi öldüren katile para ve

ikramiye vermiş... Dizede söylenmek istenen bu durumdur.
8. Nitekim öyle de olmuş. Direnen mevziler susturulduktan sonra

sıra direnmeyen, hata hükümet yanlısı olan kesime gelmiş. Harekâtın
son safahatı bu sivil halka, direnişe katılmayan kesime ayrılmış. Ve
asıl

büyük

insan

kaybı

bu dönemde olmuştur.

yaşadıkları duruma benzetiliyor.

1937-38 DersimAyaklanması'ndan bir kesil

Bu,

Ermcniler'in
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SETER O

Seter o Seter(i) o

bıko İsmayile mı Seter o
Nate ma kemer o

dote ma kemer o

İsmaile mı dest berze martini(2)
Panime hata ke ro ma der o
Bavvo!..

Ordi amo nate cemi dote cemi
Damepero, kıseme hefe karni
Munzrr deke dano sade goni
Bıraye mı serva Dersimi sero(3)
Bavvo!..

Vatoz: Memed Çapan.

Areker: Hawar Tornecengi

1. Name devveda Dersimi ya u hete Nazmiya de manena.

2Martini: Name tıfangede i wexti yo. Zu qersune ceno.
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3. Serva Dirsımi sero: Na çeküye renge mereve Dersimi eskera
kena. Sare nacayi sevveta azad kerdena Kırmanciye, ya ki serva
Dersimi dapero.

Türkçesi:

SETER

Seter'dir Seter'dir İsmail'im, yavrum Seter<i)
fld yanımızda kaya
Haydi İsmail'im kap martini!<2)
Dövüş, dövüşelim ta ki can tende!
Babam!

Ordu sökün edip tutmuş iki yakasını çayın
Kavgadayız, öldürüyoruz kimininr intikamı için
Munzur dalga dalga kan akıyor
Dersim için kardeşim! (3)

Babam!

1. Seter: Dersim'de bir köy.

2. Manini o dönemde kullanılan bir tüfek adı.

3. Dersim halkı 1938'de ulusal ve demokratik haklanın elde et¬
mek için direndi.
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ç:uxure

Wayi vvayi vvayi Süli Axaye(i) mı vvayi
De vvayi vvayi Hesen Axaye mı vvayi
Hequtala bıvesno çe Celal Pasayi(2)

.

Hequtala bırnzno bero çe zalim Celal Pasayi

Axlere Çuxure xanım u axayi pero giredayi
Fişt ra raye rusnay ap u ded u beg u bırazayi
Berdi vere Kerte Mazgerdi(3) de
hata son tija amnani vera
xanm u axayi vındarmayi

Celal Bayari(4) emrr do
axır makina kurmis(5) kerde
Zalimi ver ra nay be ma ra

qoluncone ma de sıbiyane makino perrayi
Celal Bayari emir do axrr makina kurmis kerde
Zalimi verra nay be ma ra

qoluncone ma de sıbiyane makino perrayi
Süli Axa vano "Derde dinalige

mı de sono bine topraxa harde şiyayi
Dew u ümare ma jüvini ra bare kerde
bene sa devviz u morevayi
Kıstena ma re bene sa

jü lınge sero reqeşiyayi
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Çuxur a,Çuxur a Memed Axaye mı kemer o
Çuxura merese Hesen Axaye mı kemer o

Elçiye bırusne Süli Axa ecele nevındero bero
Celal Bayar meymano gıran o
emso nevındeno ma sero

Süli Axa ax keno dano zonine xo ro
Tersa mı ke zalim ma bero qırrkero
Hefe çe Qırre Mevvaliye Badi mara bıcero

San o de san o Hesen Axaye mı san o
De san o san o Memed Axaye mı san o
Pepug u goyin roso Çuxure de
vvejirone ma re bıvvano

Celal Bayar nistoro emso ma sero meyman o
Elçiye bırusne Süli Axay re
bıraye ma vvo pilo bero ma ra se vano

Celal Bayar çay u qewa ma nesımeno
mara xori heredano

Cıxara esta vverte beçıkane xo fetelino
ma de xayin niyadano -

Süli Axa vano derde ma gıran ö
pepug ma re bıvvano
Zerre mı terseno kafir dısmeno kan o

Zerre mı terseno nafa kafir köke ma ano
Xaskar X an ime vana "Efkar meke
mordemi ke xeta kerde
hot bedeli tepiya axır dene xo dano"

Çuxur a~Çuxur a Memed Axaye mı kare
Çuxur a merese Süli Axaye mı kare
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Axlerone-Çuxuregoç gureto

sone vere Kerte Mazgerdi vvare
Celal Bayari emir do axır makina na ro

xanım u axayi tija amnani vera
jü roze cendegi este te vırare

Süli Axa vano "Bırayene efkar mekere
dina keşi de nina bos a be tivare
Cari u şivvane çeverone ma üste ra .

zern u seme ma jüvin ra kerde bare"

Derdi de derdi Hesen Axaye mı derdi
Derdi vviy derdi Memed Axaye mı derdi

Derdi de derdi Süli Axaye mı derdi
Axlerone Çuxure göçe xo gureto

sone vere Kerte Mazgerdi

,

Axlerone Çuxure göçe xo gureto vvaye

xo şano vere Kerte Mazgerdi "
Celal Bayari emir da axır makina kurmis kerdi

Tija amnani vera Sultan u vvejiri jü rozeqırkerdi

Süli Axa vano "Derde dinalige mı de amay bma hardi
Cari u şivvane çevere ma üste ra

devv u timare ma jüvin ra bare kerdi.

Vaıox: Stlemano Qız
Areker: llavvar Tornecengi

Çuxure devvcda Dersimi ya u pile aşira Alan tede mcndü.Na çe
sere lerteli ra hata hereketo pcyen be teref mende. Tıfang necsıo dcw-
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lete, hata vane hete devvlete gureto.Hen hasav kerdo ke hukmat ine ra

towa nevano. Hama indi ke devvlete kare xo qedena u tede meterişi
sukıt kerdi, nafa ki vere xo çama sare bSvengi. Werte ra kam ke tene

çiye dest ra amene, tede top kerdi berdi qwrkerdi. Çi Axlerani
Çuxure ki kuti na peli ver. Veri Kerte Mazgerdi de hona ke i nesane
axırmakina vera, verozu kmce ine cı ra kerde, gurete. Çıke ine hen
zano ke hukmat ine beno, rusneno Xerb. Coka ine tedine kmce xu ye
hewl u nndeki kerde pay. Zern u seme xo, pere-pule xo çı ke esto

gureto levve xo. Kmce ke ine ra kerdivi, hata na wexte ma Mekteve
Mazgerdi de bi. Key ke bayram kerdene, i kerdene domanan ro u va¬
tene "Milli kıyafet" o.

1. Süli, Hesen u Memed hire bıraye, Otuz Sekiz de pile aşira
Alan u axlere Çuxure biye.

2. Celal Pasa: Otuz Sekiz de Celal Bayar serokvvejir bi. ita de
namo rast Celal Bayar o.

3. Kerti Mazgirdi: Sare Çuxure na raa Kerti ra arde, peye Maz¬
gerdi de (Kerti ra cer) feke deri de pero qırrkerde este peser u kemerkuç kerdo serde.

4. Celal Bayar o serokvvejir.

5. Zaf şivvarane Dersimi de qesa Tırki ya qurmis kerde (yane .
niro) vacina. Mesela je Axw makina kurmis kerde, Darazaci kurmis
kerde... Çı ke mılet top kerdene, pero piya zuvini ra giredene u ya

axır makina ver de neııero u zu raye de tede denevvarrö; ya ki süngi
kerdene tıfangan ra, mılet onca zuvin ra giredene, vera u pey ra sanene cı kıstene.
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Türkçesi:

ÇUKUR

Vay vay Süli Ağa'm(i) vvay

Vay vay Hesen Ağa'm vvay!

Allah ateş düşürüp yaksın evini Celal Paşa(2)'nın
Kadın-erkek bağlattı tümünü birbirine Çukur
Ağalan'nı

Amca, yeğen, bey demeden götürdü
Kerte Mazgerd'ın önüne(3)

Kadın-erkek demeden bekletti yaz güneşinin altında

Celal Bayar buyurmuş kuruldu ağırmakineli
Zalim önden taradı bizi

mermiler delip çıktı kolunçlanmızdan

Süli Ağa diyor "Şu dünyanın dertleri benimle gidecek
toprak altına

Hey hat hele gelin görün marabalar, köylüler

bölüşmüşler toprağı timan nasıl da sevinçliler!

Öldürülüşümüze sevinip oynadılar tek ayak üstünde!

Çukur'dur Memed Ağa'm orada kayalar
Yıkılası Çukur, Hesen Ağa'm orada kayalar

Hemen haberci salın Süli Ağa durmasın gelsin
Celal Bayar ağır konuğumuz
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kalmıyor geceye
Süli Ağa hayıflanıp dizlerini dövüyor
Korkarım zalim götürüp kırsın topumuzu

Böylece alsın intikamını Qırre Mevvaliye Bad ailesi¬
nin^)

Akşamdır Hesen Ağa'm işte akşam

Akşamdır Memed Ağa'm işte akşam
Çukur'da ötsün Pepug ve Goyin(5) kuşlan
vezirlerimiz için

Celal Bayar oturmuş, konuk bu gece
Haberci gönderin Süli Ağa'ya
durmasın gelsin büyük kardeşimiz

Celal Bayar çayımızı kahvemizi kabul etmiyor
derinden küsmüş bize

Sigara parmaklannda, bakımp dolaşıyor haince
Süli Ağa diyor "Derdimiz ağır
Pepug kuşu bizim için ötsün
Korku düştü içime, bu zalim eski düşman
korkanm bizi öldürsün!"

Haskar Hanım diyor "Hayıflanma!

Kişi işlediği hatanın yedi yıl sonra da olsa
öder bedelini"(6)

^

Çukur'da -Memed Ağa'm- iki yamaç arası
Yıkılası Çukur -Süli Ağa'm- iki yamaç arası

Çukur Ağalan göçüp gitmişler
Kerte Mazgerd'e yaylaya
Kurmuşlar ağırmakinalıyı Celal Bayar'ın buyruğuyla
Kadın-erkek tüm her keşi yaz güneşinin altında
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bir günde katledip cesetleri yatırmışlar kucak kucağa
Süli Ağa diyor "Efkârlanmayın kardeşler
bu dünya kime kalmış ki!

Heyhat! Kapımızda geçinen şu hizmetçiler
çobanlar kalkmış paylaşmışlar aralarında
alunımızıg ümüşümüzü

Bu dertler Hesen Ağa'm ah bu dertler!

Bu dertler Memed Ağa'm vah bu dertler!
Bu dertler Süli Ağa'm vay bu dertler!

Çukur Ağalan gitmişler Kerte Mazgerd'ın arkasına

Kuruldu ağırmakinah Celal Bayar'ın buyruğuyla
Katlettiler vezirlerimizi
sultanlarımızı bir yaz günü
Süli Ağa diyor

"Bu dert benimle inecek toprak altına
şu kapımızın hizmetçileri

çobanlan kapıştılar mallanmızı nasıl da! "

1. Sülü Ağa, Memed Ağa ve Hasan Ağa üçü de kardeştirler.

Alan aşiretinin büyükleri olup Çukur köyünde oturmuşlar.

Maraba

ve köylülerin hor görüldüğü, öldürülen ağa ailesinin mallarının mara¬

ba ve köylülerince hemen yağmalandığının belirtildiği belki tek Der¬
sim türküsüdür bu.

2. Celal Paşa: O dönemin Başbakanı Celal Bayar kastediliyor.

3. Bir yaz günü Çukur'un ağa ailesi askerce toplatılıp Mazgirt'in

Kert denilen yöresinin alt taraflarındaki dar vadiye getirilerip, giysi¬
leri çıkanldıktan ve üzerlerindeki para ve mücevherat alm-dıktan son-
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ra topyekün kurşuna dizilmiştir. Topluca gömüldükleri çukurun
üstüne çok miktarda taş yığmışlar ve şimdi de yeri biliniyor.

4. Qırre Mevvaliye Badi: Bu bir aile adıdır.Bu ailenin Çukur
Ağalan tarafından katledildiği söyleniyor.

5. Pepug,

Goyin: iki kuş

adı. Pepug, derdin ve acının sem

bolüdür. Goyin de meler gibi öten yanık sesli bir kuştur.
6. 4 nolu nottaki öldürme olayı kastediliyor.

VARİYANTODE BİNE LAWTKA ÇUXURE
(ÇUKUR TÜRKÜSÜNÜN BİR BAŞKA VARİYANTI)

Ax bego bego bego

bege mın e vvelati
Çik paniso bıveso

bege mı qanune hukmati

Ondera Kırmanciye dariya we
niştoro qanune Cumureti(i)

Süli Axa vano "Vozde ma vozdîme
na kafir ma qırkeno keno paki"
Hesen Axa vano "Meterse bırayene
jede ke zor bıkero ma surgın keno
ax surgıne ne vvelati

Ax ondera Çuxura
bege mı dust de kare
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Ax ondera Çuxura

axaye mı dust de kare

Süli Axa vano "Sere diyare ondera Çuxure
tede yeno venge şin u şivvare
Cenc u royali qırkerde
fişte tever u tevırare

Fidan Xatune dana xo ro berbena

vana "Cigera mı be ve mı vırare"
Süli Axa vano "Efkare vırare meke

yi ve xo meste ma kisene fine tever u tevırare"
Vana "Qedaye Axaye xo con hen mevaze
jede zora tarrva cigera hare

Ax cade cade cade

bege mı cade kan o

Ax cade cade cade
axaye mı cade kan o

Süli Axa veciyo ro qonaxo ser

lemıne xo tadano

Vano "Esker navvo tüme Jele ra cero ra

qurluxuye bıvene esmo ma re meyman o"

Fidan Xatune vana "Qedaye Axaye xo bijeri
kafir na raye yemegone(2) ma nevveno"
Kafir sonde veciya ame ke
vere xo ma ra çarneno

Mayina qırra kımete bönce tever
Axaye mı pay pırano
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Ax ondera Çuxur a bege mı duşt de dare
Ax ondera Çuxur a axaye mı duşt de dare
Axaye mı to sare xo vveda
to dina guretene ebe vırare(3)
Sıma siye hona çor roji neqediyo

Alone Karsiniye(4) çü dopıro

Çuxure kerda hesa u bare

Ax ondera Çuxur a bege mı ver de viyali

Âx ondera Çuxur aaxaye mı ver de viyali
Axaye mi to sare xo vveda
koto qonaxone Çuxure
pero şivvane gavvon u mali(5)
Evvro davvar berdo

xema sere Miri de vvare

Ax ondera Çuxur a bege mı pey de kemer o
Ax ondera Çuxur a axaye mı pey de kemer o
Derde çe Hesen Axaye Çuxure çor dereceyi ora cor o

Süli Axa vano "Bira ocaxe naye bino pey de şen o
ye mın u to pey de kor o"<6)

. Hesen Axa vano "Male dina pe sekena
peye mı awa deri bero bero"
Vatoz: Qemero Areyiz
Areker: Hawar Tornecengi

l.Hata Otuz Sekiz Dersim de Qanune Kırmanciye hukım ker-
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dene. Vacime ke Des u Di îmaman de nopa dısmene xo kısto. Eke
qale na xevere kene, vane:"Heq vırniya keşi nekero! Hata mka Qanuni

Kırmanciye de keşi ne diyo ne hesno!" Sair naca de qale

hakimiyete hükme Cumureti keno.

2.Yemeg:Qesdide Tırki ya.Zone ma de vane nan ya ki vverdene

3. Na çeküye de hükme Azlerani Çuxure ardo ra zon. Tavi dina
ebe vırare necerina.Sair na ca hükme ine tavatur keno gırs, gırs nisan
dano.

4. Axlere Çuxure be xo pile aşira Alan e. Heni aseno ke çime

taye Alan -tayvet Alani Karsiniye- mal u mılke pilane xode biyo.
5. Naca de sare aşirede xor niyadiyo.Tavi saire na lavvıke emele

na şivvani gavon u mali ki rınd nediyo.Coka revv revv qale na keşi
keno.

6. Hesen Axa be Süli Axay ra be evvlad biye. Kese be evvladi ra
vane ocaxkor.

mmmmtmmm
1937-38 Dersim Ayaklanmasından bir kesil
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WELATWELAT

De biye biye biye ax lemı bege mı biye!
Kafiri bege mı gureto

kela Dersımi(i) sero njiye
Kafiri ma dayme are sanayme Quti Deresiye(2)

Kafir bege mı ra keno

ax sorxiye İslamiye
Venge pilone Dersimi ra ret kerdo
kerdime top rusnayme

Çena Rızayi kes qale merdena xo nekeno
cı re icad kerda daraxaciye

De vvela vvela bege mı vvela yaman ö!

Terese soferi bege mı kerdo makina düze Şexanke(3)
vesayi ro beno

El u qom amo peser cı ra helaliya xo vvazeno
Kerdo vıle Sorpiyane vesayi
telmase vveteni cı ra aseno
Sare xo makina ra ardo teber
herme xo ye raşti ser de niyadano
;Dina Hequtalay de kes çino cı ra pers kero
emre bege. mı çı ko, hala se vano

Bege mı xo re efkar meke dar u kemer tore veseno
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De vvayi vvayi vvayi lemın çı qesade zora!
Sey Rıza vano "Sultan Bava bebextiye meke
ma meve vere lıngone xo ra

Aşiri kevte üfang danepero
ax lemıne poştiya to ra"
Sey Üşen vano "Sey Rıza aye mevaze
ye mın u to nafa dara"
Vano "Pire mı xo re efkar meke

roca ke İmam Üşen u İmam Hesen
Kerbela de şeyid kerde
a wa pire mı
A roze na wa

Vatoz: Aîaverdi
Areker: Hawar Tornicengi

Uşeni Şeydi, wexti xo de pili Şixan biyo. Şixan piıeda Kurisan
a. Vane qe nevvendo u qe Tırki nemuso, hama mordemode zaf zaf
baqıl biyo. Camati Aşiran de, halkerdena muşkılane el u qomi de

dayma qor de, köse seri de niştoro. Qesa qori u xere vata. Eyi be
Seyid Rızay ra zaf zuvin ra hez kerdo, revv revv zuvini perskerdo, tim

ame te levve. Peyniye de devvlete o ki gureto ardo Xarpet de kerdo

zene. Daxıle davva Dersuni kerdo u Seyid Rızay de esto dare. Xele
vatise (variant) lavvıka Uşeni Şeydi este, jederi naye çeri vverte mıleti
devacine.
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1. Kela

Dirsımi:

Dersim, tarixe xo de çı wext nekuto bine

bandıra sare xami. Köye xo sero pet vmeto, qimetode pil do azadiye
u a je roye xo qorikerda. Na ri ra zaf kes Dersimi je kelade qayim u
sereberz name keno. Belka wexte xo de ebe na name kela biya u ebe
Kela Dirsımi ama name kerdene.

2.Quti Deresiye-.Raa. mabeyna Mamekiye u Pılemoriye na Quti
Dere ra verena ra. Derode zaf xori u ase vvo. Otuz Sekiz de xele

eskere devvlete na dere de kışiyo.Name xu yo heq Deri Qutiye yo.
3.Şixonk: Werte Baxçe Meleke (Trusmege) u Mamekiye de name
deşteda nndeke vvo. Raa makina vverte ra verena ra.

VATİSODE BİN E LAWTKA UŞENE ŞEYDİ
(SEYİD HÜSEYİN TÜRKÜSÜNÜN BlR BAŞKA VARİYANTI)

Da vvelat vvelat welat
Welat çıxa şirin o
Hal ve hal deste mordemi
Çoru cı ra nebeno

Seyid Rıza evvro berdo
Tersa mı ke idam bo
Vano xatır ve sıma

Endi reyna ez nino

Welat vvelat vvelat
Welatçıxaşirino

Şivvari Çiriya Merdane Cengi Devvlete

Hal ve hal deste mordemi
Çoru cı ra nebeno

Telmas na Xarpet o

To vana xerepıto '
Daraxaci qurmis kerde

Zalimane sare Tırko

Welat vvelat vvelat
Welat çıxa şirin o

Hal ve hal deste mordemi
Çoru cı ra nebeno

Vatoz: Memed
Ariker: HawarTornecengi

Türkçesi:

SEYİD HÜSEYİN

Hey vatan vatan vatanım

ne kadar da güzelsin!
Kolay kolay elim olmuyor senden

107

108

Lavvıke DirsımilŞivvari Çiriya Merdane Cengi Devvlete

Götürmüşler Seyid Rızayı
korkanm bu kez asarlar

"Haydi hoşça kalın ! "
diyor
"Artık geri geleceğimi sanmıyorum dostlar"

Hey vatan vatan vatanım

ne kadar da güzelsin!

Kolay kolay elim olmuyor senden

Şu batası Harput

kokuşmuş sanki de!
Darağaçlan kurulmuş zalim Türklerce

Hey vatan vatan vatanım

ne kadar da güzelsin!

Kolay kolay elim olmuyor senden

Söyleyen: Memed Çapan.

Derleyen: Hawar Tornicengi
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AXDADO

Ax de derd o derdo derd o
bira axaye mı derd o

Mektuva Qemer Axa'ye mı neveciya
nezon kam vves o kam merdo

Emos Xatuna çena mektuve de yazmis kena
torge şano Koşu

laser amo qonaxe tu ye Axdadi berdo
Mele(i) serra vesaniye ita usto ra

baxe tu ye Axdadi ya çerdo

Way de Axdad o Axdado axaye mı hegayi!

Bavvo zerre çe Usıv Axa'yi ra çevvres u di nufışi
kerde tever tede ded u bırazayi
Ne bavvo tore efkaro gıran nebo
tede qırkerde qedenayi

Bavvo ne bebexte Xızıri

Way de Axdad o Axdad o
axaye mı ver de loz o
Fmdıq vano "Bavvo Heq çe to nevesno

to neverda laze to çar roji toxım berzo
To nezonake qereqolo ke ardo vverte ma

ma re peyniye de saredez o
Taye cenci tede reştivi ra
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Heq zaneno tede baxo rez o
Bavvo ters zerre to de çinebi
to neva ça benu sebebe na bilmezo

Hay de Axdad o Axdad o

Axaye mı sona şüye

Evvro venge dare estena Fındıq Axayi
vverte aşiro de ilan biye
Duman bıjero ye Qemer Axayi

hepısxane de xebere cı re siye
Ciğer acişiye(2) çıqaşi zora

dina çımo ver de biya tari ye

Areker: Hawar Tornecengi

Ebe name Axdad'i di devve Dersimi este. Jü ra vane Azdadi
Usıvan, awa bine re ki vane Azdadi Seyid Rızayi. Devvlete verozu
lace Qemer Azayı Fındıq (Fındıgi Qemer Axayi) Xarpet de guret
zene. Dımâ ra ki ebe desise Qemer Aza guret kerd levve laci, est
hepıs. Pi be laci ra levve Seyid Rızayi de mekeme kerdi u tede piya

Xarpet de darde kerdi. Na lavvıke pi u laci sero vaciya.

1. Mele: Taye serran süriye çekçekan urzeno ra, eke nişt kamci

hegayi ra çı genim çı cevv sere tavvay ra neverdano. Na süriye
çekçekan re vane, mele. Sena ke mele amo, je sena vesaniye name
kerda.

2. Ciğer acişiye: Acı qesade Tırki ya u taye lavvıkane Dersimi de
vacina. Kırmancki de vane derdi cigere.Tayvel lavvıke ke alaqa be
Tırkane, zaf rey tede taye qese Tırki verene ra.
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VATİSODE BİN E LAWTKA AXDADİ
(AXDAD TÜRKÜSÜNÜN BlR BAŞKA V ARlYANTI)

Ya de usarr o usarr o

Fındıqe mı rozu ra serd o
Qemer vano "Mektuva çeyi mı re nina
nezonu kam vves o kam merd o"

Ale Use Zengi vano "Apo ü efkar meke

torge şano Koso, şelınd amo qanoxe to berdo
Emser vvelate ma de mele peyda biyo(i)
baxe tu yo gul u sosın ra çerdo

Ya de Tırk o Tırk o Tırk o
zalim o, zındıq o
Evvro berdo esto ra dare
bıraye ma Fındıq o
Berdo Xarpet de esto ra dare
sevkan u sere mı Fındıq o
Ale Use Zengi Dersimi re mektuve rusneno

vano "Fayde pilo sıma re çık o?"

Ya de ondero Axdad o
bıraye mı dalık u gez o

Usıvo vane "Qemer ma to ra vake

vınde Fındıqe to Kemere Çile de tıfang berzo"(2)
. Areker: Hamur Tornecengi
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1. Mele: Taye seno çekçeku urzeno ra vvelati ser de yeno. Vane
hen ke jede amene, siya deyi ra asmen neasene. Mele ke ceno hegaye

ramıti ra, ekmo kevve ra qe sare pa neverdano. Sena ke mele amo,
vesaniye ki dıma ama. Dema tertele de mele ki amo Dersim, ya ki
Axdad e Usıvan.

2. Aşire be sare dormi ra vvasto ke Qemer Aza tıfang berzo devv¬

lete. Qemer Axayi gosro cı neno u be teref mendo. Hama Devvlete
sıfte laze eyi Fmdıq, dıme ra ki Qemer Aza gureto zene. Lac be pi ra
levve Seyid Rızayi de, Davva Dirsımi de mekeme kerde u tede piya

idam kerde. Na caye lavvıke de sair hefe xo Qemer Azayi be laci re
ano. Saye ke vano "Ma çıtur ne bo na devvlete sıma kısena, qene to
raye bidene Fındıqi, xore ra Kemeri Çile serde tıfange xo bıestene u

peye tıfange xo de bımerdene!"

Türkçesi:

AĞDAD

Bahar günleri Fındıq(i)'ım soğuk bir gün
Qemer diyor "Evden mektup gelmedi
bilemiyorum sağ kalanı, öleni"(2)

Ale Use Zengi(3) diyor "Efkarlanma emmi
dolu vurmuş Kosu'na
sel gelip konağını götürmüş
Hem bu yıl çekirge sürüleri doluştu buraya

senin lale-gül bağını kuruttular
artık yok yerinde" .
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Ah şu Türkler ne kadar da zalim ve zındık
Bugün asıldığı ilan edilen(4) kardeşimiz Fındıq

Bu yiğidimi, aslanımı Harput'da asmışlar
Ale Use Zengi Dersime gönderdiği mektupda
"Büyüklerin size yaran nedir" diye sormakta

Yıkılası Axdad fundalık ve süpürge otu
Yusufanlılar diyor "Biz sana demedik mi
Qemer Ağa izin ver
Fındıq'ın

Kemere Çile'de sipere yatıp sanlsın silaha" (5)

Derleyen: Havvar Tornecengi

Axdad adında iki tane köy var Dersim'de. Biri Seyid Rıza'mn,
diğeri Yusufan aşiret reisi Qemer Axa.'mn. Bu türkü Yusufan Axdadı'yla, Qemer Axa ve oğlu Fındıçla. ilgilidir. Qemer Axa Elazığ'da
hapiste bulunan oğlu Fındıa'ı kurtaracağı umuduyla devlete karşı
çıkmamış bir süre. Sonra kendisi de yakalanıp oğlunun yanma kon¬
muş ve Dersim Davası sanıklarıyla birlikte yargılanıp baba-oğul da
idama mahkûm edilmişler.

1. Fındıq, cesur ve okuma-yazma bilen biridir.

2. Qemer Axa'nın Elazığ'da hapisken Azdad'da. bulunan ailesin¬
den arasıra mektup ya da haber aldığı anlaşılıyor.

3. Ali Usi Zengi: Qemer Axa'mn yakınlarından biri.
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4. Fındıq'rn asılması olayına da tanık olan eski Dışişleri Bakan¬
larından I.Sabri Çağlayangil anılarında, Seyid Rıza'yı idam sehpasma

götürürken

"Bu sırada Fındık Hafız asılıyordu. Asarken iki kez ip

koptu. Ben Fındık Hafız asılırken görmesin diye (yani Seyid Rıza
görmesin-MD) pencerenin (yani Seyid Rıza'nın içinde bekletildiği ar¬
abanın penceresinin-MD) önünde durdum..." diyor.

5. Daha işin başındayken, çevresindeki insanlar tarafından Qemer
Axa'ya hükümete karşıkoyma önerisinde bulunulduğu, ancak onun
uzlaşma yolunu seçtiği anlaşılıyor.

1937-38 D ersirnAyaklanması'ndan bir kesit

Lavvıki DirsımilŞivvari Çiriya Merdane Cenge Devvlete

HERBE CİHANİ

Wayi de vvayi wayi vvayi, vvayi wayi

Comerd bıvesno sefere na Padisayi
Cihan Herbi ra seferberligiye vejiya

Desımo(i)pero berdi qırkerdi qedenayi
Wayi de pero berdi qedenayi
Mı va sevvtimalo usarr nawo ame
kovvuna feteline qomo
goçdar dıma Hurime
mı va firqe na Xarpeti(2) yo

poste vişt u poncino(3) biyo ra
herbe öndere Erzırumi
Reze Desımo pero vvijnevve
seçme kerde berde öndere herbe Erzırumi

Pero mordem u hemşeri u arqadaşe zubini
Mı va kemer u dar ti nevene

sare no ra vverte vora Köye Duji
de düze ne Pasoni(4)

Pero nevvesede tokıni

Wayi de vvayi vvayi vvayi, vvayi vvayi
Usarr navvo ame kowuna feteline
tecir u celebbaşi

Herbe Erzrrumi biyo ra
reze Desımo tede nijnevve
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pero mordem u hemşeri u arqadaşi
Fırqe öndere ne Xarpeti yo
poste vişt u poncin o, pero qom o

mordem u hemşeri u de emsal u eşi(5)
Sıleman Çavvus o kıxmeo tik vano
Seyd Aliye Murte Hemedi

şiddeüi yazmiske(6) Nazmiya sevvtimale re
teseliya mı kevvta
ez na raye çeûke vverte qom u qebil resi
Vano "Bavvo to meberve
na teyna çevere to de niya

na şin u şivvan kevvto çevere her keşi

Wayi de vvayi vvayi vvayi, vvayi vvayi
Kerdo pıra vorena bımbareka rame
Naye ke berde herbe Erzırumi

kes reyna be vveşiye vverte zav u zeçe xo niyame
Hala bere mın u roza tef u dumane

Wayi de vvayi vvayi vvayi, vvayi vvayi
Tari navvo ame tariye soni

Vano "Bavvo bavvo serd u mız u dumani ma vesnayme

serd u mız u dumane Palandokani"

Mı va "Kaxıta şiyaye ke ama Qızıl Kiliso(7) sevvtimal

tede yeno vvendene desto sevvtimal 4e
Usıve Hemede Berani ro"

Wano "Bavvo to meberve na teyna çevere ma de niya
kevvta çevere cırm u cani
Wayi de vvayivvayi vvayi, vvayi vvayi
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Hesen Qala bıveso ver de, qomo male puli
Vano "Bavvo bavvo bavvo bavvo

tede mız u dumane köye Palandokani
Dest u paye ma vese

çeke malone sevvtimalo ra pero biye kuli"
Mı va "Ma re ke kaxıta şiyaye ame
Qızıl Kiliso sevvtimal tede yeno vvendene
mereso sevvtimal de

İbrahime Hesene Mili vveyi

Wayi de vvayi vvayi vvayi, vvayi vvayi
Bere mın u na tofani u na dumani

Na tofane u na dumani
Na duman kevvto çevere cırm u cani

Kaxıte ama Qızıl Kiliso sevvtimali
tede yeno vvendene

qoüko sevvtimal de
hurdi domone Aliye Qeremani ro

Wayi de vvayi vvayi vvayi, vvayi vvayi
Qemere Sengale berveno dano xoro
vano "Da bıko Ferat o

bavvo qedaye to ceno sare xo vveda
na sene qeza wa, kamci vvelat o?"
Vano "Bavvo to meberve
yi Cömerdi

İmam Üşen u İmam Heseni ra tepiya
ma re heni vato"

Wayi de vvayi vvayi vvayi, vvayi vvayi
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Comerd bıvesno sefere na Padisayi

Ocaxkora seferberligiye na Erzunm de biya ra
Reze Dersımo pero berdi, qırkerdi qedenayi

Wayi de wayi wayi vvayi, vvayi vvayi

Erzunmo sevvtimal bıveso -qomo- tede tuli
Mı va "Male Deriye denoroser

ce Miste Qızi de girino
di bırayi, medaxe Durs u Dili
Vatoz: Hemedi
Areker: Hawar Tornecengi

Herbe Cihanı yo Zuyen de Dersim ra -jederi ki hete Nazmiya ra-

xele kes şiyo cephe Erzırumi. Taye mereve de ebe qersune, taye ki
kovvune Palandokani (Palandöken) u Sarı Qamişi (Sanka-mış) ra

pızıriyS ra u merde. Sairi na lavvıke teyna zu keşi sero nevata; je Seyd

Aliye Murti Hemedi, Usıvi Hemede Berani, tbrahime Heseni Mili,
mirdi domane Aliyi Qeremani, Durs, Dil u Ferati çend keso sero
veta. Se ke taye lavvıkan de vacino, devvlete pere do sare na mmtıqa
zerre ine vırasto u hen i berde mereve Erzırumi.

1. Taye cavvone Dersimi de, caye qesa Dersımıcan (Dersimi zo,
Dersımızan) de qesa Desımo vacina.
2.Fırqe XarpitiJaki vane Harput Tümeni.

3. posti vişt u ponci: Termede eskeri yo u Tırki ra gureto.
4. Pasom Pasin.

5. Eş: Qesade Turki ya. Kırmancki de vane tayis, havval.
6. şiddetli yazmiske: Vateneda Tırki ya.Yane revv u tuz bınusne.
7. Qml Kilise: Name Nazmiya vvo kan o.
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Türkçesi:

DÜNYA SAVAŞI

Vay vay hey vay Allah kahretsin
şu Padişah'ın seferini

Dünya Harbinde(i) seferberlik ilan edildi
Dersim'liler savaşa götürülüp kırdırıldı, tüketildi
Vay tümü kırdınhp tüketildi!
Yanası bahar gelmek üzere
dolaşıyor dağlarda göçebeler ve ardından Rumlar
Bu Harput Tümeni'dir yirmi beşinci posta(2)
Seçme Dersim'liler askere alınıp
götürüldüler kahrolası Erzurum savaşına

Tümü de hemşehri, arkadaş ve akraba
Dedim "Dağın taşın başına bile gelmesin

Köye Duji'nin kannda, Pason düzıünde
milet dökülmüş hastalıktan"

Vay vay hey vay geldi bahar

tacirler, celebbaşlan dolaşıyor dağlarda
Seçildi Dersimli yiğitler götürüldü Erzuruma
hepsi hemşehri, arkadaş ve akraba

kahrolası Harput Fırkası yirmi beşinci posta
Şu üknas Süleyman Çavuş
Seyd Aliye Murte Hemedi'ye "Acele yaz
t

yanası Nazimiye'ye

H9
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bu kez nafile kavuşamam kabil kardaşa"
Ağlama babacığım bu sadece senin başında değil
bu şin şivan herkesin kapısında

Vay vay hey vay mübarek rahmet başladı yağıyor

Bu. Erzurum savaşına gidenlerden kimse geri
dönmüyor

Gelin bakın şu halimize, hele bu dumanlı güne!

Vay vay hey vay karanlık çöktü, akşam karanlığı
Diyor "Babacığım yakıp döktü bizi soğuklar
şu Palandöken'in dumanı"

Dedim "Yanası Kızıl Kilise(3)'ye gelen kara haberde
Usıve Hemede Berani'nın adı okunuyor"
Diyor "Sana efkâr olmasın babacığım
bu sadece şenin başında değil

Canı Ve borcu olan herkesin kapısında

Vay vay, hey vay!

yanası Hasan Kale'nin önünde tepeler
Diyor "Baba baba el ve ayaklanmız

yara bere içinde şu Palandöken'in sovuğunda

yapışıp kaldı kahrolası silahlara"
Dedim "Şu kara haberin pusulası gelirse
yazılıdır mutlak

İbrahime Hesene Mıli'nin adı da"

Vay vay hey vay hele bakın benim halime
şu duman ve tufana
Bu duman dayanmış borçlunun
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ve tende canı olan herkesin kapısına
Yanası Kızıl Kilise'ye gelen pusulada
adı yazdı
Aliye Qereman'ın çocuklannın

Vay vay hey vay Qemere Sengale
ağlayıp dizlerine vuruyor

"Ferat oğlum hele kaldır başını" diyor
"Bu hangi memleket, nasıl kazadır?"
"Babacığım ağlama, Tann böyle demiş bize

İmam Hüseyin ve İmam Hasan'dan sonra(4)

Vay vay hey vay Allah kahretsin Padişah'ın seferini

Ocağı sonesi Erzurum'da seferberlik açılmış
Seçme Dersim'liler götürüldü cepheye
öldürdüler, kırdılar hepsini

Vay vay hey vay yanası Erzurum'da tüller
Dedim "Kara kazan kaynıyor Deriye(5)'de
ölü hayn yeniyor iki kardeşin
Durs'la Dıl'ın

Söyleyen: Hemedi
Derleyen: Hawar Tornecengi

1. Dünya Harbi'nden kasıt 1.Dünya Savaşı'dtr. Palandöken ve

Sarıkamış'ta. Ruslarla yapılan savaşa çok sayıda Dersim'li de
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katılmış.

2.

Dersim'liler

Harput Tümeni'ne katılmışlar.

Daha çok

da

25.postaya tabi olanlar. Anlaşıldığı kadarıyla Harput ve Dersim
yöresinden bir tümenlik asker top lanmış.

3. Kızıl Kilise: Şimdiki Nazimiye kazasının eski adı.

4. Bunlar Hz. Alüvâa iki oğlu imam Hüseyin'le imam Hasan'da.
Kerbela gününden beri şehadetin kendilerine düştüğü i-nancı dilege¬
tiriliyor.

5. Deriye: Dersim'in bir köyü. Sarıkamış cephesinde ölen iki
kardeş Dursla. Dil bu köydendirler.

1937-38 DersimAyoklonması'ndan bir kesit
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SILEMAN ÇAWUS

Bıko bıko Sıleman o

Pepuge dest u kovvu maa tü ya kora kokıme re
bıvvano

Lace mı xerive vvelatan o

maa xo re meymane di sevv u hire rozan o
Daye Heqe dinaiige kıla xo bıcero çe Qaymaqame
Najmiya vera no

Qumandaro zalim niştoro telxıraf be telxırafi sero
dano

Sıleman Çavvuşi ra vace "Ordi hereket kerdo -ax
lemınbıko-

eskere xo ra geri(i) nemano"
Daye, maa mın a kokıme re vace

"Ti meberve, kile ti meberve, kokıme ü meberve!"
Esyemolo vesaye de herve kafiri yo ke -lemın-

Çele zımıstoni de vverte vore de sare no ya
pero xorte cayile ma u piyan o
Daye daye ü meberve
kile ti meberve

kokıme ti meberve!
. Esmer biyo ra mereve cırm u cani

mereve cırm u cani
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Ax lemın kile mereve cırm u cani!
Daye daye, ax lemın kıla maye
Bıko Pepug u Goyine bine

genceniya lace xo re ez bıvvani

Daye daye Xosım o, kile Xosım(2) o
vviy bıko, vviy bıko xerive mı

Sıleman Çavvuse mı heni yo!

Maa kora kokıme telxıraf be telxrrafi sero dana

ax leniın çarsuye(3) Erzıngani de gezamis(4) beno bıko
ape to Sadıqo Unbaşi yo
Vace "Çevesaye bexte xo menzne

qawuse be qawuse aramis(5) ke
Sıleman Çavvus e mı ala kışiyo

vverte nefero de esir şiyo!
Keso bin niyo, axrr mordeme tü yo, derezaye tü yo
Vana "Çime maa kora kokıme nekute vvela herremuse
mezela lace xo vviy bıko

tesela xo cigera xo ra bıkuyo
Daye meberve deste xo ro mı bıje
Estemolo vesaye de sere ra u olaxon o
Çele zımıstoni yo

vverte vore de gene u cayilo mereve kafiri de
sare no ya nalene pero xort u cayil e
Her kes vvayire ma u pi yo
Daye daye ti meberve
kile ti meberve

kokıme ü meberve!
Esmer biyo ra mereve cırm u cani
Ordiye kafiri hucam kerdo
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Estemolo vesayi de gureto
sere text u paye Kaxıtxani(6)

Padisa qayil o dindarin de mendo
daye, kile, damaye!

Tazuxe mi(7) yeno -daye- dine İslamiye
ı

Ax daye Xosım o, ax kile vere vıli!
Ax bıko bıko evvro qole Herdifo(7) vesaye de noro ser
girino medaxe Durşi u Dili! (8)
Dakıla mı re vace "Ti meberve
kile ü meberve

kokıme ti meberve!"

Estemolo vesaye de sere texte merate Xunm Dujiye
de
Çele zımıstoni yo -ax lemın daye-

mevvjiyone kafiri de deste ma tıfongo sero biye kuli
Nalene xeriviye de pero xorte cayili

Vatoz: Sdemano Qız
Areker: Mustafa Düzgün

Na lavvıke Herbi Cihanı yo Vırin de vaciya. Devva Xosımi ra
Sıleman biyo esker, şiyo cephe Erzurımi. Sıliman Çavvus uca de
kışiyo. Wexto ke çiriya eyi ama,

cephe Pılemoriye de ki Sa Heyder,

Durs be Dili ra merde u medaxe ine girino^

1. Geri: Qesade Tırki ya. Kırmancki de tipiya.
2. Xosım: Sıliman Çavvus na devve ra vvo. Devveda Dersuni ya.
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3. Çarsu: Suke.
4. Gezamis beno: Vateneda Tırki ya. Lavvıke ke alaqa be Tırkan

esta, inan de zaf rey taye qese Tırki verene ra. Na qeseyi zone

Kırmancki de este, hama sayir ebe na vatise xo havvade nnde dano
lavvıke u ya ki u niya hasav keno. Mesela gezamis beno yane fetelino.
5Aramis ke: Kırmancki ero cı bıfeteliye.
6. Kazıtzane: Estemol de. semte, Kâğıthane.
7. Yazuxi mı: Tırki vane yazığım... Kırmancki hife mı...
8. Herdif: Devveda Dersimi ya.

1937-38 DersimAyaklanmast'ndan bir kesit
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HESEN EFENDİ

Önder yena Mamekiye
raa makina tomofili
Haq dina de bıvesno
zagone Mıstefa Kamıli(i)
Ma sare xo dardovve nedardovve
koto zıde mordeme pili

Ondera Turmeg a
Hesen Efendiye mı gavan o
Vana "Bıraye mı şiyo Mamekiye
evvro mehkeme vvoifada ho dano"
Vana "Bıraye mı ke şiyo neşiyo
vere çımone mı mız u duman o"
Vana "Ez ke vaji bıraye mı kısto
kes mı ra tovva nevano"
Waye çevesayi ala be Dere Hemami
Ceme Muzıri cor de cendeg u leso ano

Esker navvo diyar de vejiya,

Ap Ali yo ver dest u pawo tadano
Vano "Hesen Efendi ho ra yan de,
na zalim ma ra az neverdano"

Vano "Ye ma qırkerdene niya
bira heto zu ra ferman o"
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Use Misti vano "Malo heram
heto zaf(2) o, bedele ho dano"

De roze roze roze

çı roza mız u duman e
Vırare fişta vıle piye ho ra,

bıraçena ho Xeycan e
Vana "Cane piye mı nazik o,
zalim sungi cı mesane"(3) -

Niyade; biye biye biye,

Hesen Efendiye mı biye
Use Misti vano "Hete mı ser vınde
vırare vıle derezaye ho ra fiye

Male dina sero ma zuvini neontene
indi mırrdiya ho keme ciraniye(4)

Areker: Havvar Tornecengi

Hesen Efendi, Kurisiz o ü pile pera Kudan o. Otuz Sekiz de ebe de¬
ste ordiye devvlete kışiyo.

Devvlete de şen nekerdo. Je mordemode beçek u be dıfa, çe ra gure¬
to, berdo kısto.

1. Zagone Mıstefa Kamili: Qanun u hükme Mustafa Kemali.

2. Itiqate sare Dersimi de, a dina de, xer u guna mordemi, helal u
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herame mordemi qenter de öncene. Kamci heti ke gıran bi, aye ra
göre ya sono Çenem ya sono Çenet. Na lavvıke de heti herami gıran
o.

3. Hesen Efendi ebe süngi kısto.
4. Lavvıke ra heni vecino ke Hesen Efendi be Use Misti ra male dina

sero zuvini de lez kerdo. Lavvıke ra göre ni hurdiemena ki Otuz Sekiz
de deste devvlete ra kişiye. Eh, çıtur nebo a dina de qal-qıre mal u
mılki çino! Ni hurdemena indipiya kene ciraniyel

Türkçesi:

HASAN EFENDİ

Meret tomofıl yolu geliyor MameM'ye
Tann yıksın zagonunu Mustafa Kemal'in
Bildik bileli zıddına gidiyor yiğitlerin

Yanası Türüşmekte geçit var

Bacısı diyor "Kardeşim bugün Mamekiye gitti
ifadesi var"
Bacısı diyor "Kardeşim gitti gideli
duman kaplamış gözlerimi"
Desem "öldürmüşler kardeşimi

Kimse söylemez-bana doğrusunu

"'Bağn yanası bacım hele gel bak Hamam Deresi'ne

Bak şu Munzur'un sürükleyip getirdiği cesetlere"
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İşte asker geliyor karşıdan

Önlerinde Ali Amca el etek oğuşturuyor
"Hasan Efendi çekil git bir tarafa

Bu zalimler sağ komazlar bir tek yavru bizden" diyor
Diyor "Bizimki sadece kınm değil bu kez
topyekün fermandır"

Use Misti diyor "Terazinin ağır yanı haram maldan
Eh bunun bedeli de ödenir candan"

Hele bakın bu ne toz bu ne duman

SanlrmşJkardeşinin boynuna ağlıyor yeğeni Xeycan
Diyor "Zalim ne olur süngü vurma

şu nazik babama!"

Bak olan oldu Hasan Efendi'm

Use Misti diyor "Bana taraf dön
sarıl akrabanın boynuna

Dünya malı yüzünden çokça incittik birbirimizi

Artık* doyasıya yaşara komşu olarak
öbür tarafta!
Derleyen: Hawar Tornecengi

VATİSODE BİN E LAWTKA HESEN EFENDİ
(HASAN EFENDİ TÜRKÜSÜNÜN BlR BAŞKA VARİYANTI)

Sevvtimale bine Tursmeg a

Hesen Efendiye mı gaban o

Maye vana "Qomo Oli kene
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evvro no çı mız o -cigera mı-

evvro çı duman o

Ne bıko cendermo öndere köy basmis(i) kerdo
nafa çe axlerone Dersımano
Ne cigera mı bere cer ra vejiye
esker navvo ame

Ver ra Uşene Ap Ali yo dest-pavvo tadano

Zerifa vvaye vana "Heq ano hüre lemın brra
dest u pavvone mın u bıraye mı
evvro piya giredano

Bıraye mı evvro sono Mamekiye
ax evraqe zalime Qoçoxli nedano"

W.aye vana "Koraniya Oli mı bıcero

di rojiyo bıraye mı şiyo Mamekiye
nezan çıra niyamo?"
Ez van bıraye mı kısto

ne qule Heqtalaye zalimi mı ra nevano
Ne vvaye çevesayi

kam ke na derba zalimi de amo
ax reyna be vveşiye niyamo

Ne vvaye be diyare Mamekiya sevvtimale
zalimi makina dizmiş kerda(2)
cor de cendeg u heşiro ano

Hese Murti vano "Meterse
ma ra heramo ke cuyavvo navvo ardo
bedele xo u to dano"
Ne mı va "Çe vesaye
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ti di-re seni mı ra pila
male dinalige necene(3)

mm u to endi raneverdano

Ax de roze roze na çı roza duman e
Virane fişta vıle piye xo ra bervena
çena xo Xeycane
Vana "Zalim teka vırene piye mı ra mene

teka vırene nata mı ra ne"

Wax de biye biye, Hesen Efendiye mı biye
Vano "Hesen çâ vesaye

mın u to male dinalige sen
zuvini neontene
Basüya(4) sevvtimnale de

mırrdi piya keme ciraniye

Vatoz: Rayver Heylo
Areker: Havvar Tornecengi

1. Köy basrnis...: Qesade Tırki ya. Yane esto devve ser.
2. Dizmiş Tırki ya. Yane makina na ro.

3. Otuz Sekizde, memur u subayane devvlete sari ra zaf nsvet gu¬
reto. Taye ebe rısvet xeleşiye. Hesen Efendi do nedo nezoneme,
hama nexeleşiyo.

4. Basüye: Devveda Mamekiye ya. Hesen Efendi na devve ra
biyo.
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SAHEYDER

Sevdin o Sevdin o sayireü) mı Sevdin o

Ax Sevdin o Sevdin o sayire mı Sevdin o
Sıpede ra tiji zerq dana tede tıfang erjino

Sıpede ra tiji ke zereqina daye tede tıfang erjino
Dırvetıno Sah Heyder o
kışiyo bira Dursun o
Dursun vano "Perode parodime

ma re devvlete ra aylıxe vejino"(2)

Bira aylıxa devvlete fincane axu yo
ne vverine ne qedino(3)

Mordemo hevvl ke koti kuto mereve Unşi
çoru tamamiye cura nevejiyo
Mordemo çer ke koti kuto mereve Unşi
daye tamamiye cı ra nevejiyo

Ordiye kafiri zaf o mereve mı to bırayi neqediyo

Pan pane pane, saire mı pane
Kemer metin o daye qeda Sahe mı xo versane

Je zarance hengi hem perode hem bıvvane
Saire mı hem pane

hem je zarance hengi mırrd pa bıvvane

Roza Kervela vva vveten içun sare yâde
Na dina Heqi persena
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Saye mı dinade yalan e

Sevdin o Sevdin ö saire mı gavan o
Önder Sevdin o Sevdin o sahe mı gavan o

Komser İsmail Efendi xo şano Pule Herdifı
daye pusulara niyadano
Malo sahe qere mın o

çıtur dorme ordiye Unsi de çiv dano
Hale Sahe mı be no hal bo
hata son kafe eskere Unşi ano
Hezreti Xızrr ke bojiye Sahe mı bıjero
Pulemuriye ordiye Unşi nedano

De Sevdin o saire mı dale
Merat Sevdin o saire mı dale
Cınaza Sahone mı çıtur arda

qore Herdifo vesaye şüya viyala
Maye qırvane Sahone xo bo

duzmune vıli u kostekone sere sale
Daye meberve, bavvo kokım ti menale
Çekone Sahone xo (e)ra dare mefıye
mırrdi derdone dina buye xore bınale
Destone Sahone xo bıje sime
raa İmamone Deşta Kervela de

Na dina Heqi persena çoru keşi de nebiya
mılkumale
Usarr bena gence, payiji bena kale

Vatoz: Sılemano Qız
Areker: Hamr Tornecehgi
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1. Sair: Sa Heyder be xo ki sair biyo. Coka lavvıke de niya vaciyo.

2. Devvlete ebe zore pereyi esker^töp kerdo, berdo cephe Unşi.
3. Bira aylıxadewlete fincane axu yo / ne vverino ne qedino: Na
çeküye ra heni diyar beno ke na hal ra nerehet biye.

Türkçesi:

ŞAH HAYDAR

Sevdin'dir Sevdin'dir şairim(i) Sevdin

Ah Sevdin'dir Sevdin'dir şairim Sevdin
Sabah erkenden
gün doğalı beri dövüşüyoruz

Şah Haydar yaralı, ölenimiz kardeş Dursun
Dursun diyor

"Dövüşün dövüşelim

nasılolsa devletten aylık alıyoruz"
Kardeş devlet parası ağıdan fincan
ne içilir ne tükenir
Er kişiler nerede Ruslarla kavgaya tutuşnauşsa

kolay kolay çıkamazlar sağca
Kâfirin ordusu çok
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bitmez biz iki kardeşin krrmasıyla

Vur vur şairim vur!

Kaya sağlam -anası kurban- sırtım daya

Hem dövüş hem heng kekliği(2) gibi doyasıya türkü
söyle

Bugün Kerbela günüdür vatan için uzan toprağa
Zaten bu dünya nedir ki yalandan başka

Sevdin'dir Sevdin'dir şairim, geçit

Kahrolası Sevdin'dir Sevdin'dir şairim geçit
Komiser İsmail Efendi yaslanmış Herdif Tepesi'ne
dürbünle bakıyor

Hele balon

Şah'ım Rus ordusunun etrafında fırdönüyor

Şah'ım bu gidişle akşama kadar
nefer komaz Rus ordusundan
Xızır, Şah'ıma yardım ederse
Pülümür'ü kaptırmaz Rus ordusuna

Vay Sevdin'dir şairim, vadi
Yanası Sevdin'dir şairim, vadi

Şahan'ımın cesedini Herdif kesiminden getirmiş
koymuşlar söğüt gölgesine
Anası Şahan'ına kurban olsun

hayrandır şalının üzerindeki düzmelerine
Anneciğim ağlama, yaşlı babam sen inleme
Şahlar'ının silahını duvara asma

Acı çek, doyasıya dertlen, bolca inle bu dünyada
Tut Şah'ının elinden tut gidelim
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Kerbela İmamlan'nın yolunda
Allanın bu dünyası kimsenin olmadı

kalmadı kimseye
Baharda gençleşti
yaşlandı sonbaharda(3)

Söyleyen: Sılemano Qız

Derleyen: HavvarTornecengi

-

Şah Haydar, I.Dünya Savaşı sırasında Dersim'in Pülümür ilçesine

kadar uzanan Rus ordusuna karşı kahramanca dövüşen ve savaş
alanında ölen Dersim'lilerden biridir. Halk onun bu yiğitliğini ona
yaktığı bu türküde övgü dolu sözlerle dilegetirir. Bu savaşta Der¬

sim'liler Ruslar'a büyük kayıp verdirir ve kendileri de büyük kayıp
verilirler. Sonuçta düşman ordusu Erzincan'a kadar geri püskürtülür.

1. Şah Haydar, şairmiş. Admın yanısıra Şair diye de çağırılırmış.
Büyük bir olasılıkla ünlü şair Seyid Qaji' nin kızı ya da bir yakımyla

evli olduğu söyleniyor, ilk eşinden çocuğu olmadığı için ikinci bir
hanımla daha evlenmiş (Şah Haydar'm büyük hanımıyla yapılanve
henüz yayımlanmamış
türküsünün

Seyid

olan bir söyleşi). Bu durum Şah Haydar

Qaji

tarafından

söylenmiş

olma

olasılığını

güçlendiriyor.

2. Heng kekliği: Kırmanci de Zaranci Hengi diye adlandınlır. Bu¬
nun Türkçe'sinin ne olduğunu bilmi-yoruz. Ancak bu kekliğin ayak¬

larını yere sürüye sürüye ısrarla ve uzun süre öttüğü söylenir. Genel¬
likle cesur ve yiğit savaşçılar için bu benzetme yapılır.
"h.Kırmanci de son derece şairane bir dilegetiriştir bu. Dünyanın

kimseye kalmadığı, baharda gençleşip sonbaharda da yaşlanarak
sürdüğü imajı verilir bu dizelerde.
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VARİYANTODE BİN E LAVVTKA SA HEYDERİ
(İMAM HASAN TÜRKÜSÜNÜN BİR BAŞKA VARİYANTI)

SEVDİN O

Waye bira bira Sevdin o
Şahine mı na Sevdin o
S a vano "Durso perode ma perodime
Uns zaf o neqedino
Bira danu pero pero nedanu

eskere kafiri zaf o pey ranebino"
Öndere Sevdin'i pey ra -Şahine* mı- sona dale
Evvro Sevdin de dane.pero
kerdo xabiya be bınale
Şahine mı yarak* yo
ardo Herdif siya viyale
Seydali desti sane xo ver berbeno
vano "Heyrane Saye xo bi

bezna nnde, sevkane sere Sal e
Muxu dorme ma de şi, dısmeno kano
aslane mı ü kemi bınale"

Öndere Sevdini "persena pey ra mı gavan o
Mıstefa Beg koto koy€ Vıhelıgi
niya düri ra niyadano
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Vano "Xıremalo Saye qere mın o
çıtur mevvzi de xo tadano

Hatan sate ke qeyde xo na qeyde bo
mevvzi vvuca de neverdano"

Öndere Deşiniye persena -Şahine mı- sona dale
Perçembeye piye xu ye kokımi bıce berze bere
ti ser ra tever dare

Vano "Durso perode ma parodime
name mm u to yazmis keno -ax- deftere Gevvher
Vano "Durso perode ma perodime
ma be Seyd Qemero alajiye xo ra"
Way bira Sevdin o

vano "Durso perode ma perodime
devvlete ra ma re aylıx vecino"

Vano "Bura aylıxe devvlete fıncane axu yo
-ax- değme nesımino"
Danopero peronedano Uns zaf o neqedino

Vatoz: Pire Çe Ape Dani
Arekere: Fecira
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İMAM HESEN

Daye Seter o Seter o

İmam Hesene mı vesaye Seter o
Seter o Seter o cigera mı

İmam Hesene mı vesaye Seter o
Maa dertliye bervena, dana be çok u zoniyone xo,ro
Dumane dest u kovvo bıko mı bıjero
Wiy!

Evvro taburane hukmati emir do naye yene
Evvro alayiyone hukmati emir do naye yene

İmam Hesene mı kelepçe kerdo
navvo alayiyo ver de
Cayile mı, sefkane mı kelepçe kerdo
navvo alayiyo ver o

Daye Oli kena(i) ke, lermne

piye mı ra vaze altunane suro bımoro

Zalimi dest ra cigera to (e)be vveşeni bıjero
Bıko devvre Kırmanciye niyo(2)
piye to cılo siya pıracero
vverte el u talıbone hezbetone Kur8so(3) ra şero

Hefe aslane xo bijero wiy

Daye alay qumendaniye zalimi bıvene
Kile alay qumendaniye xayinİ bıvene, lemıne kile
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alamane mı ra mı dest do, dest ro cini

alayiya xo emir cıdo mı dıma rast kero

Pusula bıjero gıle pule ra roniso
Helme cenge aslane to de
ax şer bıkero

Kile Seter o, lemın önder Seter o

İmam Hesene mı cadede şen o
Derde İmam Hesene mı re
adrr koto kemer u dar-bere Heqi veseno

Sine ke Sılemarie Xerzıki niştoro
qaymaqami verde altunane suro nsvet moreno
Xırmale Sılemane Xerzıki niştoro "
qaymaqami ver de altunane suro nsvet moreno

Mı belkiya gon u qeyrete Kuresızeni amo cı
lace mı Maviyaye(4) zalimi dest ra ebe vveşeni ceno
Xırmale Hese Mami Kuresızeni xovira kerda
dısmeniya kana arda xoviri
dakıla mı
çevere hukmati de niştoro sişiya xo gureta
hedi hedi xo verde gizli sone keno

Mı nezana roza İmam Uşeni(5) ya
eve deste Muaviyaye zalimi
kardiya aslane to onceno
Wiy vviy!

Ax Seter o Seter o

İmam Hesene mı cade yeno ko ra
Maye qedaye laze je to bıjero bıko
goni ken be semteni u sefkanena to ra
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Dakıla mı meberve laze civvanıko camerdo
qanune na dina ra tim ra imrene

De daye daye qedaye to bıjero bıko bıko
derde ciğere gıran o

ilam desti guretene, lıngi guretene
kardionterie

Heqo yamano çı qesade zor a!

Qomo hala reye bere

sine ke des u di mordemo laze mı merredno ra
kardi naro vıle sarebırrno tiji vera

Dest u bojiye İmam Hesene mı cıra kerde
eve vveşeni kerde be cendegi vera
Wel u kemere dinalig do are
kerdo cendege sere mı ser ra

Meyite laze mı lete bine vvele der o
lete verdo tija amnoni vera
Wiy!

Vatoz: Sılemano Qız
Areker: Havvar Tornecengi

1. Oli kena: Hz. Eli ra ke hazkena!

.

2.Na çeküye ra rınd eskera beno ke na vaqa Otuz Sekiz ra tepiya
biya u lavvıke; ki o ra tepiya imiş biya. Çı ke Otuz Sekiz ra aver

Dirsım xoser bi u wexte Kırmanciye bi. Hama na tertele ra pey de
indi Dersimi xoseriya xo kerde vindi. Hal u serte Kırmanciye indi je
vereni nemendi. DewrS hükme beyaxki dest kerd pıro! DSma wexte
Kırmanciye de keşi besenekerdene jüyede Dirsımıji re ya mordeme-
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kede je imam Heseni re naye bıkero !
S.Kuriso: Aşirade gırsa Dirsımi ya. Hete ra ki ocaxzade ye.

İmam Hesen na aşire ra pera Userum ra vvo.Lace Devvris lbrahimi yo.

4. Maviya: Muaviye ye Ereb'an o. Kam ke zulm u zordariye keno

cısne Maviyayi sero say kene u niya name kene.

5. Roza imam Uşeni: Roza ke Hz. Üşen Kerbela'de şehid biyo.

Yane Roza Des u Di tmaman.

Türkççsi:

İMAM HASAN

Anneciğim Seter'dir Seter'dir

yanası Seter'dir İmam Hasan 'im
Vay!
Bugün hükümet taburlan emir almış geliyor

Kelepçe vurmuşlar İmam Hasan 'ima
alayın önünde yürüyor

Gencimi, yiğidimi kelepçelemişler işte
alayın önünde yürüyor

"Anneciğim Ali'yi seversen söyle babama
saysın kırmızı altinlan

Kurtarsın yavrunu bu zalimin elinden sağolarak"
"Yavrum Kırmanciye devri değil ki(i)
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baban giyinsin karalan
eli, kavmi dolaşsın

gitsin ÎCuresan boylanna
aslanımın intikamını almak için"
Vay!

Anneciğim zalim alay komutanını gör

Sevgili anneciğim hayin alay komutanıyla konuş
Alamanımı versin elime

şöyle bir dokunayım tetiğe
Alayına buyursun düşürsün peşime

Kendisi çeksin dürbünü otursun bir tepeye
Biraz izlesin aslanlann çengini"
Seter'dir anneciğim Seter'dir
ax kahrolası kalabalık cadde

Allanın dağı-taşı yanıyor İmam Hasan'ımın derdine
Gittim ki SılSmane Xerzıki oturmuş
kırmızı altınlar elinde(2)
kaymakama rüşvet veriyor(3)

Dedim belki Kureşan'lılık gayreti tutmuş
oğlumu bu Muaviye'nin(4) elinden kurtanyor
Hey gidi Hese Mami Kureşan'lı olmayı unutmuş
eski düşmanlıklan anımsıyor

Anneciğim, herif oturmuş hükümet kapısında
saban demirini çekmiş önüne yavaş yavaş
bıçağım biliyor

Bilemedim anneciğim

şu On İki İmam(5) gününde bu zalim
Muaviye'nin desteğiyle

aslan oğlunun bıçağını çekmeye hazırlanıyor
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Vay vay!

Ah Seter'dir, Seter'dir İmam Hasan'ım geçiyor cadde
Sefil anne kadasını alsın yavrunun

Kurban olsun yiğitliğine, mertliğine
Ağlama anneciğim daima ölmüş
yiğit ana-babalann oğullan
Bu dünyanın kanunundan

Annesi kurban olsun oğluna ağırdır evlat acısı

İlle de eli bağlı
ayaklan bağlı
kesmek insanı boynundan(6)

Allahım ne korkunçtur bunun acısı!

Ey insanlar hele bir gelin!

Gittim ki ön iki kişi yatırmış yere yiğidimi
üşüşmüşler başına

Satırla yanaşmışlar boynuna yaz güneşinin altında
Ellerini kollannı kesmişler sağken
Uzatmışlar cesedin iki yanına

Dünyanın taşım toprağım yığmışlar aslanımın üstüne
Cesedin bir parçası toprak altında

bir parçası dışarda
yaz güneşinin altında
Vay başıma!
Söyleyen: Sılimano Qız
Derleyen: Hawar Tornecengi

imam Hasan Nazimiye'nin Seter köyünden Derviş ibrahim'in
oğludur. Bu aile Kureşan aşiretinin Hüseyinan kolandandır. İmam
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Hasan 1937-38 Dersim işyarımdan sonraki yıllarda bizzat devlet kuv¬
vetleri tarafından ve de türküde anlatılan biçimde öldürülmüş-tür.
ı

1, Kırmanciye devri değil ki: Dersim'liler yurtlarım Kırman-ciye

diye adlandırırlar. Bu yöre 1937'ye gelinceye kadar herhangi bir dev¬
letin egemenliğini tanımamış. Halk kendi adet ve törele-rine uygun

bir biçimde toplumsal ve idari yaşamı bizzat kendisi düzenlemiştir.
Genel kanıya göre Otuz Sekiz'den sonra artık eski durum kalmamış,
yeni ve başka bir düzen yürürlüğe girmiştir.

2. Kırmancki'de. altının rengi için sarı (çeqer)'dan çok farmm(sur)
sıfatı kullanılır.

3. Otuz Sekiz'deve ondan sonra da rüşvetin gırla gittiği sık sık

anlatılır halk arasında. Para birçoklarının canını kurtardığı gibi imam
Hasan gibi bazılarını da bıçağın altına sürmüştür. Aşiret ve aile
düşmanlıklarından kurtulamayan bazıları devlet görevlilerine rüşvet
verip Otuz Sekiz'den sonra da adam öldürtmüşler.

Muaviye: Arap-lslam tarihinden bilinen, HzAli ve evlatlarına
zulmeden Muaviye'dir. Dersim'liler kendilerine zulmedenleri Mua¬
viye, Yezit vb. adlarla nitelerler.

5. imam Hasan'm On iki imam Orucu'nda, .yani Muharrem'de ke¬
sildiği anlaşılıyor. Bu ayda on iki gün boyunca kan atatılmaz, et yen¬

mez, düşman da olsa kimse Öldürülmez. Ancak' İmam Hasan'ı
öldürenler halkın bu inançlarını da hiçe saymışlar.

6. Halk arasında da aynen bu türküdeki gibi anlatılır. İmam Ha¬
san'm asker ve işbirlikçileri tarafından diri diri kollarının kesildiği,
sonra boynundan satırla davar keser gibi kesildiği yaşh-larca hep an¬

latılır. Bu olay 1937-1938 harekâtından epeyce sonra meydana gel¬
miştir.
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VARTYANTEDE LAWTKA İMAM HESENİ
(İMAM HASAN TÜRKÜSÜNÜN BÎR BAŞKA VARİYANTI)

İMAM HESEN E MI

Setero daye Setero
cade yeno cadode şen o

Derde İmam Hesene mı re
kemer, dar u ber6 Heqi veseno.

Maye berbena dana zoniye xoro

Vana "Dumana ne kovvu mı bıjero
Ez süne ke Sılemane Xmcıki niştoro
Qaymeqami verde zernone suro moreno."
Mı va belka gon u qeyretena
Kuresıjeni keno

Qgera mı zalımu dest ra

eve vveşeni ceno.

Mı nezona ke Sılemane Xıncıki
Kuresıjeni xovira kerda
dısmena kane arda ra xoviri

şırşa xo xo verde hedi hedi sone keno.

Daye Seter o kile Seter o

İmam Hesene mı cade yeno ko ra
Maye qedaye laze je to bıjero
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bıko goni kenu semten u sefkanen u
bezna nndekena tora.

Laze camerdu u civvanıko tim ra mırene

Sefkane mı qanune na dina ra
illam desti guretene, lmgi guretene
kardi ontene

qersuna saxıki çıxa zora.

Terkutne sine ke des u di teni
laze mı pegureto merredno ra

Kardi narobe cı sarebırrno eve vveşeni
Dest u boji kerde cendegi vera.

Meyite laze mı lete bme wele der o
lete verdo tija arnnoni vera.

Vatoz: XalWeir
Ariker: Havvar Tornicengi
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ZORO DERDE CİGERA HARE

Dersimi vera sona kare
Mordem ke sono ra Dersimi ser,

cero yeno vence şin u şivvare
Cenu xo do devvursu sero,

vane "Zor o zor o derde cigera hare".

Ne zalim u be dina xorte Dersimi qırkerdâ
cer u cor kerde te vırare

Dersimi sero mız u dumano,
Usar navvo ame,
derde mare pepug ü sosm

gıle kovvura niso bıvvano
Kami zot dave pıfo,

vake mırode penine çimde bımano,
vato Dersim de az nâmano!"

Saire ktlame: Sey Qaji
Ariker: Dr. Sıvan
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Türkçesi:

ZORDUR EVLAT ACISI

Dersim'in altında iki yamaç arası

Dersim'e gidince

aşağıdan dalga dalga duyulur şin-şivvan havası
Kadınlar kapanmış yavrularına ağlıyor
Diyorlar "Ne kadar zordur evlat acısi"
Bu zalim ve dinsizler Dersim gençlerini kırdılar
Aşağıda yukanda yığdılar kucak kucağa

Dersim'in üzerinde tozdur dumandır
Az kaldı bahara

,

Gelsin konsunlar dağ doruklarına Pepug (kuşu) 've
Laleler

inleyip ağlasınlar derdimize
Bilmem kim beddua edip

demiş "Tümünün özlemi kalsın gözlerinde
kalmasın tek filiz şu Dersim'de"

Şairi: Seyid Gazi
Derleyen: Dr. Sıvan

Seyid Gazi, Dersim'in bilinen en büyük şairlerindendir, iki
gözden âma, sözünü yerinde ve hiç çekinmeden söyleyen kişiliğiyle

bilinir. Onun Otuz Sekiz kırımını gördüğü ve bu acılı günlerden bi¬
rinde öldüğü söylenir. Bu ezginin isyanın sıcak ve kanlı günlerinde
yazıldığı açıkça görülüyor.
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QEYDETANJİGE

Way de bıko bıko Cıbe mı
Köye Qesetulo koyede berzo
Eskere Unşi naniko amo(i)
merat Pılemoriye çever de lerzo
Bake Pasayi evvro vves niyo
vırendiya eskere Mervvani de

çok rodo tıfange berzo
Meyitone ma ki vverte ra vezo

Bavvo deftere je keraki
Unşiye mor mekere

genceniya ma genco re saredez o
Sıma deftere je keraki Unşiye mor kerdo
, Uris naniko amo ulke(2) gureto
Na raye venge çerone rezo vverte sıma ra vezo

Way de bıko Cıbe mı ondera Tanjige(3) ver de sono
ve dere
Esker naniko yeno Cıbe Bege mı vero

Usıle herbi

nezono

resme aşireten ra dano ve pero(4)

Qumendare Unşi durbin ra şer kerdo
nişane devvlete herme to sero
Cigera mı dos kerdo
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Bavvo bexte camerdo de qolayiye nevaji
Keke Fatose Kal Uşemz(5) o
metens de mı ra raver dano pero

Ondera Tanjiga Cıbe mı öndere ver de sono heni yo
Evvro roza camerdeni ya dame ve pero
Cıbe Bege mı tey niyo

Bavvo çe to romerdiyo laze xo teyna rameverde
Bavvo ma dovepero evvro hiris u jü yo(6)

Pey ra imdade ma kerde kemi
imdade Unşi ma sero jedi yo
Ti (e)ra merdena xo ver mekuye

evvro sare no ra Üşen Axa u Torne Muzır Axayi teke
tu yo

O ke harde Dersimi de sare xo no ra

raa pexambere ma u rocıka Kerbelayi re sehid (şehid)
biyo(7)

Dere Tanjige -cigera mı- ver de sone hegayi
Ma dovepero qewxa kerde hime Erzmgani
Mecal ma nedano çımone xo rakerime

önder vaye pakayi
Dorme mı de nalene di derezayi

Domane Meme Haci di bırayi

Piye mın o Sah İsmailâ Bavayi
Roza cenge* Pardiye Sey Üşen u Xıdır u Mıstefayi
Roza cenge Sevdini, Dursın u Sah Heyderi
Deftere sıma jü yo
sıma jü defter de qeyd kerde
rocıka Kerbelayi re
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sıma kerdbi heqbırayi(8)

Vatoz: Musavvo Areyiz

Ariker: Hawar Torneçengi

l.Na lavvıke Cihan Herbi yo Vıreni de merdane sare Dersimi sero
vaciya.
2. Ülke: QesadeTırki ya.Esle xo ülke vvo.
3. Tanjige: Devveda Dersimi ya.
4. Dema kese je mordemede aşire na mereve de ca gureto u dopero, devvlete nisanode taybeti kerdo kıncane ine ra.

5. Kal Uşenız: Dema Cıb, Kal Uşemz biyo. Kal Uşenan qabilade
Dersimi ya.

6. Na çeküye ra hen diyar beno ke Cıb roza hiris u jüye gıno cı,
merdo.

l.Ovvoke harde Dirsımi de sare nora
raa Pixamberi ma u rocıka Kerbelayi re sihid biyo!
Ça caode bin de ne, harde Dersimi de? Çıke na ca vvelate na sari
yo u na mereve de sare Dersimi vvelate xo Unso ra qori kerdo. Na

rıvat ra keso ke na mereve de kışiyo, raâ. Pezamberi u rocıka Kerbe¬
layi re sihid biyo itiqate sare Dersimi de.
S.Sehidi bıraye zuvmi ye, bıraye heqi ye, heabıra ye.
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Türkçesi:

TANJİGE TÜRKÜSÜ

Vay oğul oğul benim Cıb'ım
hayli yüksektir Qesetulan Dağı

Ha işte Rus askeri gelmiş(i)
Pülümür'ün eşiğinde bir telaştır gidiyor

Eh Bake Pasayi(2) da sağ değil ki
çöksün şuracığa asılsın tetiğe
Dövüşsün Mervan'ın askeriyle(3)

Çekip alsın ölülerimizi düşmanın elinden
Baba defter imzalamayın Ruslarla sakın
Sonra sorun olur biz gençlere

Siz Rus'un defterini imzaladığınız için
aha gelmiş işgal etmiş ülkeyi
Bu kez kesecek genç yiğitlerimizin sesini

Vay Cıb'ım oğul, Tanjige'nin önünde dere akıyor
İşte Cıb'ım askerin önünde geliyor
Savaşmanın kurallannı bilmiyor
Aşiretler safında savaşıyor ama

dürbünle bakan Rus komutan görmüş

devlet nişanını omuzlannda oğul
Babacığım yiğidin hakkında kötü konuşmayım
Keke Fatose Kal Uşenız(4)'lidir

Siperde dövüşüyor benden önde
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Cıb'ım yüalası Tanjige'nin önünde çeşme
Bugün yiğitlik günü, kavgadayız
Lakin Cıb aramaızda değil

> Babası evin yıkıla yalnız bırakma oğlunu! .
Babacığım dövüşüyoruz, bugün otuz birinci günü
Arkadan bize yardım azaldı
Rus'un ihtiyadı fazla bizden
Sen hayıflanma ölümüne

Üşen Axaye Törne Muzır Axayi serilmiş yere
tam da senin bir eşin

Kim düşerse Dersim toprağında
o şehit sayılır Peygamberin huzurunda
Ve de yeralmıştir Kerbela şehitleri safında

Tanjige deresinin yanında -yavrum- tarlalar

Dövüşüyoruz kavga yanaştı Erzincan diplerine
Mecal vermiyor açalım gözlerimizi
şu ayaz gecenin rüzgân

Etrafımda inliyor iki akraba
Meme Haçı'nın iki oğlu

babam Şah İsmaile Bavayi
Pardi savaşı gününde Sey Üşen
Xıdır ve Mıstefa

Sevdin savaşında Dursin ve Şah Haydar
Bunlann hepsi kayıtlı aynı defterde
Kerbela gününde hakkardeşi sayıldılar

Söyleyen: Mursavvo Areyiz

Derleyen: Havvar Tornecengİ
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1. Bu dize, bu türkünün daha baştan 1 Dünya Savaşı'na iliş-kin

olduğunu gösterir. Rus askerinden sözedilmesi, Dersim'lilerin Ruslar'a karşı savaştığı ilk savaş yıllanm anımsatıyor.

l.Baki Pasayi: Kahramanlığı dillere destan bir Dersim'li. He¬
rhangi bir savaş esnasında bu tür yiğitler sık sık anımsanır. Bu savaş
sırasmda anımsanan kahramansa Baki Pasayi'da.
3. Mervan'm askeri: Emevi büyüklerinden. Hz. Ali taraftarlarına

zulmeden biri. Rus ordusu, Mervan'm askerine benzetilmiş burada.
4. Cıb, Kal Usenan adlı bir kabileye mensuptur.

"tVf&KT"

1937-38 Ders'ımAyaklanması'ndan bir kesit
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HEWA DOMONE SOWŞENE KALİ

De Xosım o bıko bıko Sıleman Çavvuse mı
bira dere Köye HamıM

Qomo mıxayrena Sıleman Çavvise mı mekere xeriv o
evvro nero peser dest u beçıki

De Xosım o bıko bıko bıko Sıleman Çavvise mı
ax lemı devvo ra yan o

Qomo mıxayreniya Sılemane mı mekere
evvro meyman o

Meymane hiris rozan o

Avvo ke mıxayreniya bıraye mı keno
az deyi ra qe nemano

De Xosım o bıko bıko bıko Sılemane mı
ver de gavani

Mektuva domonone Kureso ama
Qızıl Kiliso vesaye
qaymeqam neverdano di-re satiri cı ra bıvvarii
Tede yeno vvendene
name laze Usıve Berani

İvrayime Laze Hesene Mili
Deriya sevvtimale de noro ser
girino medaxe Durs u Dili
Maa sıma be kor bo
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kaf u kaleke rezone Dersimi

Köye Hesen Qala de vore sero biye kuli
Fırqeke Xarpeti reze Dersimi kerde topi
sane sindore Köye Palandokani u ye Pasini
Dırvetıni vore sero sare nora nalene
je köye bar u meşini

Naye ke Erzunm u Pasın de qırkerde
pero ded u bırazaye zuvini.

Areker: Havvar Tornecengi

Türkçesi:

SOWŞENE KALİ'NİN

ÇOCUKLARININ TÜRKÜSÜ

Ah Xosım Xosım yavrum Süleyman Çavuş yanında
Hamık Dağı'nm deresi!
Süleyman Çavuş'umun arkasından söylenmeyin

bugün elleri kollan konuldu üstüste!
Ah Xosım Xosım yavrum Süleyman Çavuş çevre
köylerden uzakta
Süleyman Çavuşu'mun arkasından konuşmayın

bugün konuktur bize

Otuz günlük konuk
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kim kardeşime aleyhindeyse
Allah onların ocağında evlat bırakmasın!

Ah Xosım Xosım yavrum Süleyman Çavuş altında
geçit

Kureşanh çocuklann mektubu gelmiş yanası Kızıl
Kilise'ye

Kaymakam bırakmıyor bir-üri sa'tır okuyayım

İçinde yazılıdır Usıve Berani
İvrayime Laze Hesene Milinin adlan
Yanası Deri'de kurulmuş kara kazanlar
kaynıyor Dursun'la Dıl'ın ölü hayn
Analarınız kör olsun size

Dersim'li gençlerin elleri ve yanlan Hasankale

Dağı'nda yandı yara bağladı!
Harput Fırkası Dersim yiğitlerini topladı
sürdü Palandöken ve Pasin dağlan sınınna '
Yaralılar karın üzerine yatırılmış inliyorlar

bir dağ yığını, koyun cesetlerinden bir dağ gibi!

Erzurum'da ve Pasin 'de ölenlerin tümü
akraba, amca çocuklan

Derleyen: Havvar Tornecengi

Bu da 1. Dünya Savaşı 'nda söylenmiş ağıtlardan biridir.
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MEBERVE PITE MI MEBERVE!

Düri ra düri venge tıfango yeno
Pıte mı nevves o cızık neceno
Meberve pıte mı meberve
Dısmen bervise to hesneno!

Dar u kemer deziya mı ver veseno

Qulva tariye de qe sodır nebeno
Meberve pıte mı meberve

Dısmen bervise to hesneno!

Ax lemıne biye biye
Pıte mın e çevvreşi re biye
Zalimi pile ma qırkerde
Qıze ma fişt lona tariye

Vaji vaji eve heşiriye vaji
Na tari de çina çıleka qaji
Veng ro pıte mı bırriyo
Oli ine re ki meverdo jüye aji

Areker: Havvar Tornecengi
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Türkçesi:

AĞLAMA YAVRUM AĞLAMA!

Silah sesleri geliyor uzaktan
Bebeğim hasta, meme tutmuyor

Ağlama yavrum ağlama
Düşman sesini duyar

Dağ taş acımdan tutuşmuş yanıyor

Bu karanlık delikte hiç sabah olmuyor
Ağlama yavrum ağlama
Düşman sesini duyar

Ah oldu, vah oldu
Olan kırkındaki bebeğime oldu!
Zalimler kırdı yiğitlerimizi

Küçüklerimizi tıktılar bu karanlık deliğe

Söylüyorum acı ve esaret içinde
Bu karanlıkta bir gaz fenerimiz bile yok
Yavrumun sesi duyulmaz oldu artik

Ali bırakmasın onlann ocağında tek bir yavru

Derleyen: Havvar Tornecengi

Bu ağıt bir bebek için yakılmış Otuz Sekiz günlerinde. Büyük
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küçük ayınmı yapılmadan kim ele geçerse kurşuna diziliyor¬
du .Namlunun ağzından kaçıp kurtulabilenlerse ya damlara doldurulup
ateşe veriliyor ya da

kimyasal gazla mağaralarda boğazla-nıyordu.

Ordu Haydaran Deresine girdiğinde kadınlar ve çocuklar düşmanın
eline düşmemek için çoğunlukla kaçıp mağalara sığın-dılar. Bu
mağaraların yerini saptamak amacıyla asker ve milisler nrdönüyordu.

Birinde askerler bir mağaranın etrafında dolanıp durdular, ama insan
izine rastlamadılar. Ancak mağaradakilerin sesi soluğu iyice kesil¬
mişti, korkulu bir bekleyiş içindeydiler. Tam da o esnada bir çocuk
bağırtısı çınladı mağarada. Belleğine henüz savaş resmi çizilmemiş
bir insan yavrusus, bir bebek, beşiğinde yüksek sesle ağlıyordu. Tüm
çabalara rağman bebeği susturamadılar. Çaresiz, babası yavrusunu
kucağına alıp mağaranın arka derinliklerine doğru uzaklaştı.

Kısa bir süre sonra bebeğin sesi artık duyulmaz olmuştu. Merak¬
lanan anne arkalara koşup bebeğine kapandı, ama yavrusunda ne ses
ne nefes kalmıştı. Zavallı baba, mağaradakilerin selameti için yavru¬
sunu boğmuştu. Bunu gören anne, onulmaz bir acı içinde dizlerinin
üstüne yıkılıp saçlarım yolarak aşağıdaki ağıü okudu. Mağarada kim

varsa bu yüreğinden yaralı anarım etrafında bir halka çevirerek hep
birlikte ağlaştılar.

(Havvar Tomecengi; Berhem, sayı 7, Ocak 1990, Stockholm)
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LAWIKA XTDIRE ALİYE İSME

De vvayi vvayi keko bira vvayi
Xıdır vano "Bira kora ke ma r8 ame
ma çeke xo kerdi top berdi

Nazmiya de teslim kerdi dayi"

Vuno "O sıre de tede jiyar u diyari ma ra herediyay

Wexto ke jiyar u diyare Dersimi hona ma ra hast bi
cı ra amene ma re destmal u şayi" t

Vano "Milis qeyd biyo hedele ma nedano
ax çevesaye Tome Mamed Axayi
Sanay xo ver berdi tede qırrkerdi
Mamed Aliye Qoli
Mursaye Belkıji

Wele Bolebanıji
Hesene Seydıji
Mazra şestmale de

Çe Ale Areyiji

Jiyara Paçıkene de çevvres xorte KurSsıji.
Çuxura sevvtimale de çe Hesen Axayi
Aliye Gaxi

Usıvone sevvtimale de çe Murte Oji"

Vano "Bira ne zalımo ma qırrkerdime

163

164

Lavvıki DirsımilŞivvari Çiriya Merdane Cengi Devvlete

cendege ma tede kerdi verva tiji
Bira Xıdır vano, na kelepure ma

vverte aşiro de çıqa honde biyo ucıji"

De vvayi vvayi keko bira vvayi

Sare Köye Jele bine lıngone dısmen de
Kerde duz u rasteyi.

Pile Dersımızo ke qırrkerde nekerde
Peyde qısle u qereqoli vıraste.

Areker: Havvar Tornecengi

Türkçesi:

XIDIRE ALİYE İSME'NİN TÜRKÜSÜ

Ey vah, ey vah kardeşim!

Xıdır diyor "Kardeş şu kafasızlığımıza bak ki

silahlanmızı alıp götürüp teslim ettik Nazimiye'de"
Tam da o zaman tüm ziyareder küstü bize
Dersim'in evliya ve ziyaretleri bize dargın değilken
mendiller dolusu elmalar(i)

Ocağı sonesi Tome Mamud Axayi milis yazılmış
aman vermiyor bize
Mamed Aliye Qoli(2)
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Mursaye Belkıji
Wele Bolebamji
Hesene Seydıji

Yanası Mazra'da
Çe Ale Areyiji

Jiyara Paçıkene'de
Kureşanlı kırk genci

Yanası Çukur'da
Hesen Axa ailesini

Aliye Gaxi'

Usıvone sevvtimale de
Murte Oji ailesini

Toplayıp katlettiler bunlann tümünü

Diyor "Kardeş bu zalimler hepimizi kınp
ve de güneş altında bıraktılar cesetlerimizi
Hele şu hale bakın

malımız ve canımız ne kadar da ucuzlamış aşiretler
arasında!"
Hey vah, hey vah kardeşim!
Jel'in(3) doruklan

düşmanın ayaklan altında dümdüz olmuş
Dersim'in yiğiüeri kınldı kınlalı
kışlalar, karakollar dikildi her tarafta"

Derleyen: Havvar Tornecengi

1. Silahlarım teslim edenler pişmanlık duyuyorlar. Çünkü devlet
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onları esirgeyeceği yerde kırım ve sürgüne tabi tuttu. Daha önce

ölenler direnerek, bunlarsa el kadırmadan öldmüşler. Öyle ki inanageldikleri ziyaret ve evliyalar da yüzçevirmiş silahlanm teslim eden¬
lerden! Artık mendiller dolusu kırmızı elmalar gelmez olmuştu ulu
ziyaretlerden!

2. Burada adıgeçenlerle Haydaran aşireti reisi. Xıdıri Aliyi isme,
devlete karşı direnişe katılmamış, silahlanm götürüp devlete edenler¬
dir. Ancak direnen mevziler bir bir ezildikten onra sıra bu sivil halka,
hata hükümet yanlısı kesime gelmiş. Bunlar da "nasıl olsa biz devlete
karşı gelmemişiz, bize birşey yapmazlar" diye kaçmamış ve çağınlan
yere kuzu kuzu gitmişler.Bebek, kadm ve ihtiyar demeden tümü ya

kurşuna dizilmiş ya da "devlet kurşununa yazık" denilerek asker
süngüsüyle öldürülmüştür bunlann çoğu.

3. Jil: En büyük yatır olan Düzgün Baba'mn kızkardeşi olduğuna

inanılan bir ziyaret. Askerin zi -yaret olan bu dağın doruğuna çıkıp
karargâh kurmasından duyulan rahatsızlık belirtiliyor.
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ALİYE MI

De bira bira de Ali ye mı, cigera mı, bıraye mı
Ondera Suxariye verde sona şüye

De bıraye to be kor bo
ardo ebe xo deşti pişto tera
tıdareke bıraye xo diyo

Rusnode ondera Pulemoriye
de vano "Qomo kes levve mı de çiniyo

elçiye biyari bırusni bıraye xo dıme"
Vaji "Oli keno mero önder merkeze Pulemoriye
Ne bira ne Yüzbaşiye Pulemoriye
devvre di-re seni yo ma re keno vvekiliye
Tibare merde Tırki çino

none dine be zoni sere vvo
cısne dine ke usto ra raneusto

cısne ma de qerez o

ne tereso ra vejina bebextiye
Dina de tiro nino dest mekuye

De bira bira de Ali ye mı, ciğere mı, bıraye mı
Derde to mı r6 zor kerdo bira Ali yS mı

Heqo ez viyarmode kal u kokımiye
Vano "Bira ez indi to re nekenu bırayiye
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Xo köye Dersimi sane
ko de köye Dersimi dıma bıfeteliye"

Ne vano "Cömerdi ke bojiye bıraye to guret

ez gere ke hefe bıraye xo xo dest biçeri
de bira bira ebe kal u kokımiye"
De bira ez be korebine

ti siya poştiya mı ra Ali ye mı
Heq bone, poştiya mı şikiye

Ne bira ti çınayre kuna merdena mı ver
çar lace to este

Heq dina de esto
tek jü ke jü vejino duste mı ra

vano ne zalımo şino ke doare kerdo çe bıraye to
Cömerdi ke arde vvere

ezi ki ken are anu ken çe Kekılâ Momıd Axayi !
de Ali ye mı çolmaxa na piri ye

De bira bira de Ali ye mı, ciğere mı, bıraye mı
Onera Suxariye verde sono heni yo
Ne bira sodır o tiji zerk do

dorme ma meser o tıfange ma erjino
vosno peşiqer o serebırriyo
Bira ti çınayre kuna merdena mı ver

na teyna qırkerdena çe ma niya

qırkerdena Kırmanci ya
emir amo Anqara de testiq imza biyo

De bira Ali ye mı

Laze Kekıle Momıd Axayi sebebe merdena tu yo
Roza hireyine to dıma yolçi yo
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De bira mordemi dıma camerd qolaye mevazo
Laze Kekıle Momıd Axayi çıxas ke dısmen o
to sera vvo, to vera niyo
Eke Pulemoriye de kotene daira hukmati
to hen zanene ke bira Ali ye mı

Heq bo, davva vvekili yo
Eke reye Dersımkaniye de camat roniso
camato dorxi bıbo Ali ye mı
camate tu yo Laze Kekıle Momıd Axayi
vverte camato niyo

De vano "Bira ez çı vvele be xoro keri
.bira ez çı vvele aredi pey ra gençiya toro keri
Heqo na tarrva bırayiye zor o
Heq niyaro vrrendiya dar u kemeri

-

Vatoz: Heqi

Areker Havvar Törnecengi

Türkçesi:

ALİ'M

Vay kardeş kardeşim, Ali'm, yavrum kardeşim!
Kahrolası Suxariye'nin(i) altında uzanıyor gölge
Kardeşin kör olsun sana

kendi elleriyle giyindirip yollamış seni Pülümür'e
Ah diyor "Yanımda kimse yok ki haber göndereyim
kardeşime"
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Diyeyim

"Ali'yi seversen gelme Pülümür merkezine"(2)

Şu Pülümür'deki yüzbaşı birkaç yıldır vekâlet ediyor
Türk insanına güven olmaz
Ekmeği dizindedir onlann

Onlar oldu olalı garezdir soyumuza
Kalleşlik bu tereslerin işi
Ne yaparsan yap

hayatta düşme eline bunlann!

Vay kardeş kardeşim, Ali'm, yavrum kardeşim!
Derdin beni derinden etkiledi Ali'm

Ah Tanrım döndüm yaşlıya, ihtiyara!
Diyor

"Kardeş artik sana kardeşlik yapacak halim kalmadı
Sırtını daya Dersim dağlanna

Geç birinden ötekine"
Diyor "Cömert(3) bana güç verilişe
bizzat şu ellerimle alacağım intikamım

İhtiyarlasam da ellerimle! "
Vah kardeşim gözlerim kör olsun sana
Sen öleli beri Ali'm
Kırıldı direği belimin

"Kardeş neden hayıflanıyorsun benim için
nasıl olsa dört oğul var kapında

Allah bilir bunlardan biri benim gibi olsa yeter!"
Diyor "Zalimlerin, kardeşinin evine düşürdükleri şin
şivanı

Cömert rastgetirirse ben de Kekıle Momıd Axa'nın
evine sokanm acıyı ve gözyaşlannı
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Vay kardeş kardeşim, Ali'm, yavrum kardeşim!
Kahrolası Suxariye'nin eteğinde çeşme akıyor
Sabah vaktidir, güneşin kızıllığı gözüküyor daha
Sanlmışız silahlar patlıyor

Başı dik, alnı benekli koç gibi düşmüşüm
Neden hayıflanıyorsun ölümüme kardeşim!
Bu kınm yalnız bizim aile için değil
Buyruk gelmiş Ankara'dan
Bu fermanıdır Kırmanc halkımn(4)

Ali'm benim, kardeşim!

Senin ölümüne sebep Laze Kekıle Momıd Axayi
Müsterih ol, üçüncü gün yolcudur arkandan
Eh kardeşim ne kadar da düşman olsa
Laze Kekıle Momıd Axayi senden aşağı değil bir eşin
Pülümür'de hükümet dairelerine girince

sanki davva vekilidir derdin!
Bir gün Dersim'de cemaat kurulur
ve doğru konuşulursa
Ali'm

seninle Laze Kekıle Momıd Axayi'nın
davvasının görülmesine gerek kalmaz orada(5)

Ax diyor "Kardeş hangi toprağı dökeyim başıma

Kardeş hangi toprağı toplayıp dökeyim
senin şu gencecik başına

Tanrım şu kardeş yarası ne kadar da acı
Allah vermesin ağaca taşa!"
Söyleyen: Heqi
Derleyen: Havvar Tornicengi
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1. Suxariye: Dersim'de bir köy.

2. Ali'yi seversen: Hz.Ali'yi seversen...

3. Cömert: Kırmanci de Allah'ın adlarından biridir.

4. Bu dize, türkünün Otuz Sekiz'e ait olduğunu kanıtlar.

5. Öldürülenle ona karşılık öldürülen kişi denk oldukları için,
artık davalarının görülmesine gerek olmadığı yargısı dilegetiriliyor.

* İ
i-

1937-38 DersimAyaklanmasindan bir kesit
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BAYRAXTARE KIRMANCİYE

Waye Köye Hel o, Guli bine Hele
Wayi vvayi kovvun ra berzo

Vano "Ye ç6 Usıvi, Bake Pasi"
Va ke "Ti ke cı de qewxali ya
bero Köye Eylaşi ro bero

vvayi vvayi mı de tıfang berzo"

Navef de yel o, düri de yelo
Peyniye Tercan o, Erzıngan o

Vano "Durbege mı doman o

hale qewxa nezano"

Öndere, koyi ra ca çino
Weli u Evvliyaye xo vero cı şano

Ya je zarance henni
xo re hngo pırano bıvvano

Ax de vvayi de vvayi sefkane mı vvayi

Niyadene ma ro vvayi

bıko Heyde mm o reye ceno Çe Miste Heşi
İşgörana Çe Huseni
Küskina çe Huseni

tondayina Xıdıre Musayi
Ciğere mı era xo ver mekuye

name ma tevvre genca tü ya newi ye
Nece nâçe bayraxtare Kırmanciye
ax de eskeri berdi, şerinaye
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Nece tenu va ke "Na dina ye ma wa! "
Caverdayi tim teslim bi
sone bine harde şiyayi

Arekere: Fecira

Türkçesi:

KTRMANCİYE'NIN BAYRAKTARI

Vay Hel Dağı, Guli Hel'm altı
Ah dağlann yükseğidir bu

Diyor "Usıvin ve Bake Pas'ın aileleri"
Deyin "Kavgalıysan Elyas Dağı'ndan gel
ve benimle mevziye otur"

Bu yanı Hel, o yanı Hel, uzakta Hel'dir
Arkası Tercan ve Erzincan'dır
Diyor "Durbeg'im henüz çocuktur
bilmez kavganın halini

Meret dağda yer yok ki
Veliler, Evliyalar kanat gersin!
Ve keklik gibi ayaklarını yere süre süre

tetiğe dokunup ötsün"

Ey vah ey vah yiğidim ey vah!
Bakıyor anası bacısı
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Yavrum Haydar'ımdır Miste Heşi ocağından
İşgörendir Husen ailesi
Küskündür Hesen'ler

Xıdıre Musa'mn hanedanlığı
Hayıflanma yavrum

bizim adımız senin için
senin gençliğin için

Kırmanciye'nin nice nice bayraktarlan

götürüldü asker eliyle, dönmediler geriye
Yavrum hayıflanma
Niceleri dedi "Bu dünya benim!"

Sonunda bırakıp gittiler kara toprağın altina!

1937-38 DersimAyaklanması'ndan bir kesit
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HAWA MURSAYİ

De vvayi vvayi vvayi bira lemın male vvayi
Oli(i) adıre xo bıcero hazıro ra düri
berzo çe Uşene Qereman Axayi
Ne çevesaye köye Dersimi de
perode ma perodime
-ax vergo ez o-

koye Dersimi qırkerdi xelesnayi
Nece veyvaki dina de viya verdayi
Ax çime neçeleri bıraye mı
ax de rao de perrayi

De vvayi vvayi vvayi bira lemın male vvayi

Bine qereqole Tosniye(2) de
sare noro dina de Mursa Axayi

Vano "Memed Axa be ma tıfang berjime ne kafiri
Xo re bıvene cenge gaye şiyayi

De vvayi vvayi vvayi bira,
dina de lemıne male vvayi

Dina de bira Laze Pir Memed Axayi

Aşira Keçele kerda tope şiyo dopıro ardo
male çe Seyid Rızayi

Damako Seyid Rıza o dano çoka zoniyone xo ro
vano "Ulle ye Tırki yena ontene
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nina ontene ye Laze Pir Memed Axayi"
Ax bero be ne kafiri dina de lemm

kardiya nevv bırayi
Ondera Dağbegi(3) persena bira lemın
dina de ne gaban o
Heqo di reze çe Weliye Kali persena
her jü dina de xısme taburan o

Ne bira Pexori persena lemıne hegayi

Reze çe Weliye Kali dina de tera gıredayi
de bira dina de qaz verde ra ser
lemı lemı dina de vesnayi(5)

Lo bavvo ondera Çirigi(6) persena dina de male kare
Ne vano "Biraza hala be teber

göçe ma daare bene koti vvare"

"Ne Apo göçe ma debeare lemın lemm
berde öndere Düze Awzerde(7)
qezane Anadoliye ra kerde bare"(8)

Ala bere sere diyare Vıle Gersıneti(9)

ondero Çirig de yeno venge şin u şivvare
Ax Heqo nabe Çirig ra fişte ra ci(iO)

bira dina de kerde xan u xırave

Öndere Çirigi persena ne kemer o
Ape mı vano "Usıve Eziji ra vaze

di bırazayane mı re dina de sılam kero"
Vaze "Ma sare noro harde şiyayi
ax de dina de pireni sero"

Öndere Çirigi persene ne gavan o
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Heq ke dina de esto Seyid Ali nepersena
dina de xısme taburan o

De vvayi vvayi vvayi vvayi
harde şiyay de sare noro Xıdır Axayi
Ne piyo ti ra xover mekuye

serra ke ma kerdime Mazgerd(ii)

ten u duste to ra nece axawo sare noro harde şiyayi
De dina de harde şiyayi

De vvayi vvayi wayi vvayi, bira lemm male vvayi
Ma hazaro ra düri

-

davva xo dabe Köye Sultan Bavayi
Serra ke ma kerdime Mazgerd
qesase tâline hata Tırki dayi

Vatoz: Nurizan
Areker: Havvar Tornecengi

Na lavvıke ye Otuz Sekiz'i ya. Jü keşi sero nevajiya, çend devvan
u çend şexsan sero vajiya. Hama şexso aver Mursa Aza vvo, coka ebe

name Lavvıka Mursa Aza'yi vajina. Çi Weliyi Kali ki top kerde, qaz
verdo ser u adır no pıra, vesne!

1.0li: Hz. Eli.
2.Tosmiye: Core Pirdi Suri de devveda Dersimi. Tede qereqole
devvlete esto.

y.Dazbeg: Devveda Pılemori ya. Devve ke Mareşal Çazmazi, ordi
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rusna serde ine ra jü ya.
4. Pizor: Name devve da Pılemoriye ya.

5. Dema Çi Weliyi Kali, eskeri top kerde zu ca u qaz verdo ser
vesne!

6. Cirig: Devveda Pılemoriye ya.
7. Duzi Avvzerde: Name caye vvo.
8. Kese ke qersune be sungi vena xeleşiye, gurete rusne qezane
Xerbi.
9. Vıle Gersımeti: Na vıle ra Cirig aseno.
10. Dema eskeri Cirig vesno!
11. Mazgird: Qezade Dirsımi ya.

fürkçesi:

MURSA'NIN TÜRKÜSÜ

Vay vay hey vay kardeş vay
Ali'nin ateşi düşsün ocağına
Uşene Qereman Axa'nın

Buradakilerden uzak ola!
Dövüşün evi yanasıcalar

dövüşelim Dersim dağında
-ah kurt olayım ben-

Kırdılar, tükettiler Dersim Dağı'nı!(i)
Nice gelinler dul bırakıldı

Gözleri yollarda kaldı nicelerin
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Vay vay hey vay, kardeş vay!
Tahsini(2) karakolunun aşağısında
sermişler toprağa Mursa Axa'yi
Diyor

"Memed Axa gel dövüşelim bu zalimlerle
görsünler yiğitlerin nasıl savaştığım"(3)

Vay vay hey vay kardeş vay!

Hele bakan şu Pir Memed Axa'mn Oğlu'nun ettiğine
Keçelan aşiretini toplayıp götürmüş üstüne
vurup getirmiş malını davarını Seyid Rıza'nın

Ne yapsm Seyid Rıza!
Dizlerine vuruyor, diyor

"Valla Türkün denü çekilir ama
çekilmez derdi Pir Memed Axa Oğlu'nun"

l.Bu bir Otuz Sekiz türküsüdür.
2.Tahsini: Pülümür'e bağlı bir köy.
3. Dövüşmeden öldürüldükleri anlaşılıyor.
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DAYE DAYE

Daye daye daye bekesa mı maye
Felek qimis biyo siya hardo şiyaye
Ez o çe njiyaye!

Dersimi vera sona vvelat Mameki ya

Daye qesey bıke çı diya cı nediya
Çıra herediya!

Vana Otuz Sekiz o tepiya vesaniya
Laze mı çı persena

a vva ke ma diya keşi nediya
Emre mı qediya!
Vatoz: Memed Çapan.

Türkçesi:
ANA ANA

Anam anam, kimsesiz anam

Felek kıymış canına gitmiş kara toprağa
Evi yıkılası ben!
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Dersim'in önünde Mamekiye
Konuş anam ne gördün ne geçirdin
Söyle neden küssün!

Diyor "Otuz Sekiz"den sonra açlık yıllan
Ne sorarsın oğul, başımıza geleni

Dünyada kimse yaşamadı bizim yaşadıklanmızı
Derken ömrüm tükendi !

Baba Kali

1950'li yıllarda Şah Hüseyin Bey ailesine karşı yerdiği toprak

mücadelesi sonunda kısmen başarılı olmuş, ancak 1959'da
öldürülmüştür.

(M. Comerd'in arşivinden)
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DAYENOXOZATO

Daye no Xozat o, önder ca u sene vvelat o

Kile öndere ne Xozat o, merat ca u sene vvelat o
Bexte ma re Sexse(i) nejdiye Karsi(2) yo
Dersim duri yo itat o
Daye Dersim duri yo, maye itat o

Ax ma ü piye mı ra vaze

sıma cigera xo esta -daye- pe male dinalige gureto

Ma u piye mı ra vaze sıma cigera xo xovira kerda
pe male dinalige gureto

Bıraye mı Devvres AU ye kokami ya(3) vaze
çrfte qatirane ma bırose
sari het de male dina xerchx o
Ma de ne xerclıx o ne afkat(4) o

Ma dest de ne xerclıx o ne ki afkat o

Üşen vano "Hesen ifada xo doxri(5) bide
ma re nafa ya berat o ya celat o
Heqi ke se vato nafa ma re vato
Heqi se vato vato

qanune hukmati ifada u zaman de tercimat o
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Suka ne Xozati ya -bira- sukade duz a
Önder suka ne Xozati ya, önder çı sukede duza

Çandavvo can roji dina malxırabe
çımane mı de duman a, mız a

Dina ke çımane mı verde -daye- duman a, mız a

Ma u piye mı re sılam kere

vaze genceniya mı endi sıma re baqesız a
Ma u piye mı ra vaze mı xovira bıkere
genceniya mı sıma re baqesız a

Va vaze mordeme hevvli sero dinalige sena
Mordeme hevvli ra tepiya dinalige isız(6) a

Wayi vvayi vvayi vvayi, gence mı lemın vvayi

De vvayi vvayi vvayi, royale mı vvayi
Kelepçe kerde fişte ra raye tedıma rusnayi
Royale mı çifte bırayi

Bira xo re mereq meke

nece gene u cayile jeto
öndere Xozato hepıs de poynayi
Nece royali, gene u cayile je to

hepıse Xozati de çavri(7) verdayi

Daye tebera niyade
kile meret teber ra sen o
Hala teber ra niyade
gence mı teber ra sen o

Teber ra hevvri gıran e
olaxi lepa u hurdi hurdi xodıneno
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Malo Sile Kali yo Karsanız o

eski(8) dısmen o kan o

Gencone ma şikat keno rusneno hepısxano

Vatoz: Sılemano Qu
Areker: Havvar Tornecengi

Hen diyar o ke na lavvıke di bıravvone idami sero vaciya. Sili
Karsanız'i i exbar kerde u devvlete gurete berde Xozat de este zerre.

Peyniye de mekeme biyo, ceza idami da cı u na xorte delali dardekerde. Heqa na lavvıke de zovina çiye nezoneme.

1. Şezse: Devveda Dersuni ya.
2. Karsi: Devveda Dersuni ya.
3. ya: Caye ra'yi de kar yena. Esle xo era vvo.
4. Efkat: Avkat, avukat.

5. Doxri: Qesade Tırki ya. Mekeme de Savvci u Hakimi ra Tırki
vane "Doğru söyle!" Yane rast vace!

6. isiz: Tırki ya. Esle xo ıssız o. Yane biveng, suka.

7. Çavri: Kırdaski ra kuta Kırmanci. Yane çime zo raye de
biyene.

8. Eski: Tırki ra yena. Kırmancki kan..

Türkçesi:

ANACIĞIM ŞU HOZAT

Anacığım şu Hozat nemenem yer

meret nasıl memlekettir

Bahtımıza Şexse, Karsi'ye yakm(i)
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Dersim kalmış geride, uzakta
Anacığım Dersim uzak
kaldı geride<2)

Ah anneme babama deyin

siz yavrunuzu attip sanidiniz dünya malına
Anneme babama deyin

siz yavrunuzu unutup sarıldınız dünya malına

Yaşlı ağabeyim Derviş Ali'ye deyin
satsın çifte katırlarımızı
El için dünya malı harçlıktır

Bizdeyse ne harçlık ne de avukat!

Hüseyin diyor "Hasan ifadeni doğru ver
bu kez ya beratür ya celattir(3)
Allah bizim için ne demişse demiş bu kez
Hükümetin kanunu ifade ve zamana bağlıdır"

Şu Hozat şehri düzdür düz
Meret şu Hozat şehri ne kadar da düz!

Bilmen kaç yüz kaçıncı gündür kü şu yanası dünya
anacığım

bulanıktır, dumandır gözlerimin önünde

Selam edin anama babama
Deyin, artık yaran yok gençhğiiıain size
Unutsunlar beni beni bundan böyle

Söylesinler er kişiden sonra dünyanın nasıl olacağıriı
Yas-yabandır dünya er kişi göçtükten sonra
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Vay vay ey vay gencim vay
Vay vay ey vay ciğerim vay
Elleri kelepçeli çıkardılar yola
ah yavrum çifte kardeşi(4)

Kardeş hayıflanma kendin için

Senin gibi nice genci, nice delikanlıyı
şu kahrolası Hozat cezaevinde çürüttüler

Senin gibi nice genci nice delikanlıyı

şu kahrolası Hozat cezaevinde gözü yolda bıraktılar
Anacığım hele bir dışanya bak hava nasıl
Dışanda hava ağır ve bulutlu
yollar sulu lapa, için için eriyor

Hey gidi Karsan'lı Sile Kali
gençlerimizi muxbirleyip zindanlara attınyor

1. Şezse ve Kasri Dersim'de iki köyün adı.

2. Mapuslar Hozat Cezaevi'nde olduklan halde Dersim'in "geride"
ve "uzakta" kaldığını söylerler! Peki Hozat Dersim'den sayılmıyor

mu? Oysa bu ad, bir zamanlar Dersim'in idari merkezi olan Hozat
için kullanılıyordu. Bununla

birlikte eskiler, asıl ve eski Dersim'in

adını Mameki-Pülümür-Nazımiye arasında kalan yöreden geldiğini
söylerler.

3. Hasan ile Hüseyin kardeş olup birlikte Hozat Cezaevi'fte
atılmışlar.

4. Yani Hasan ile Hüseyin...
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MERXOYİVERA

Merxoyi vera -mı va- harde mergi
Güle vana "Mı Pasi(i) re sekerdo
Ez bıray re bımıri"

De vvayi vvayi lemıne vvayi
Ne zalimi ma qırkerdime
Fiştime ra vera tij u vayi(2)

Merxoyi vera -mı va- be gavan o
Pas vano "Mı dilekça da mufetişi(3)
zalim cave mı nedano"

De vvayi vvayi lemıne vvayi
Ne zalimi ma qırkerdime

Fiştime ra vera tij u vayi

Bira na payiz o, ule zımıstan ö

Çe piye çerxe dina gevvre re
Pas biyo telal çiye xo roseno

De wayi vvayi lemıne vvayi
Ne zalimi ma qırkerdime

Fiştime ra vera tij u vayi
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Merxoyi vera -mı va- kerte dare
Güle vana "Bıberve ma bıbervime

No zalim cısne ma fino dare

De vvayi vvayi lemıne vvayi
Ne zalimi ma qırkercfime

Fiştime ra vera tij u vayi

Mencoyi vera -mı va- devve gurri

Güle vana mı Pasi re sekerdo
Ez bıray re bımıri

De vvayi vvayi lemınS vvayi
Ne zalimi ma qırkerdime
Fiştime ra vera tij u vayi

Areker: Havvar Tornecengi

Merzoyi Vera lavvıkeda Otuz Sekiz'i ya. Menco, devveda Dersimi
ya «t pile na devve ki çe Heyderi ye. Otuz Sekiz de i ki qnrkerde.
1. Pas: Pasaye Heyderi yo. Pilane aşira Şuran ra vvo.

2. Eskeri, mordeme kiste vvenedarde. Meyiti tever ra verde.
3. Mufetis Abdullah Alpdogan o.
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Türkçesi:

MERXO'NUN ÖNÜNDE

Merho'nun önünde çayırlar
Güle diyor "Ben nettim Paşa'ya

Öleyim ben kardeşime
Vay ey vay, şu başıma gelene
Bu zalimler öldürdüler bizi

bıraktılar rüzgârda, güneşte!

Merho'nun önünde bir geçit uzanıyor

Paşa diyor "Müfettişe dilekçe verdim
Zalim cevap vermiyor"

Vay ey vay, şu başıma gelene
Bu zalimler öldürdüler bizi
bıraktılar rüzgârda, güneşte!

Kardeş günlerden sonbahann sonu ya kış
Şu garip dünyanın işine bakın ki

Paşa telal olup ortalığa düşmüş
malim satıyor

Vay ey vay, şu başıma gelene
Bu zalimler öldürdüler bizi
bıraktılar rüzgârda, güneşte!

Merho'nun önünde ağaçlı geçit
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Gule diyor "Ağlayın ağlayalım
asacak soyumuzu bu zalim

Vay ey vay, şu başıma gelene
Bu zalimler öldürdüler bizi
bıraktılar rüzgârda, güneşte!

Merho'nun önünde çokça köyler
Gule diyor "Ben nettim Paşa'ya
öleyim ben kardeşime"

Vay ey vay, şu başıma gelene
, Bu zalimler öldürdüler bizi

bıraktılar rüzgâra, güneşe!
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AXZUNİGE

Axzunigo kovvo vesayi yo
vviy lemm no çı mız u duman o
lemm lemm!

Cemsi Axayi be Memed Ali Axayi ra(i)
Bine sungiyan de mılqi dane(2)
lemın vvayi!

Da vvayi vvayi vvayi vvayi, lemm vvayi!

Memed vano "Sıma bere metersere
teburafe ma Anqara ra amo
alay qumendari soz dora be ma
kes ma re tovva nevano"(3)
lemm vvayi!

Da vvayi vvayi vvayi vvayi, lemın vvayi!

Cemsi vano "Ala haydar vejiye
tivar ro neyi nebeno lemın lemm!
Belka na kafir ma xapneno
Ma sero gulerö nsneno(4)
lemm vvayi!

Da vvayi vvayi vvayi vvayi, lemm vvayi!
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Mem vano "Mı va sıma metersere

ez süne levve qumendari va ma de hureyino"(5)
lemm vvayi!
Nezona ke no zalim ma qırkeno

bıraye mı, to mı ra vısneno lemın vvayi!

Da vvayi vvayi vvayi vvayi, lemm vvayi!

Cemsi vano "To dıma yeno niyade

no çıko ma sero voreno lemın vvayi!
Köye Axzunige mız u duman o

Na hukmate tefesi re tivar nebeno
lemm vvayi!

De vvayi vvayi vvayi vvayi, lemm vvayi!

Vatoz: Mahmut Baran
Areker: Havvar Tornecengi

l.Cemşi Aza be Memed Ali Azayta pile aşira Qerebaliyon biye.
Na çe, vverte xanedanane Dersimi de ebe aqlS xo name veto. Kese na
çeyi zaf baqıl biye. Leqema nine re vane Çi Gangı. Namepeyi (soyadi) ye nine nıka Kangotan o. Hesert Xiri yo ke tertele Şiz Saidi de
edam kerd, na çera bi.

2. Memed Aliyi Gangı be Cemşi ra süngi kerde kiste. Xora jederi
ebe süngi kisti.

3. Devvlete taye kes ebe na siyasete xo fıreqet kerdo u roca xö ke

ama, xaftıla gurete berde kiste. Na çeküyan de ki o hile devvlete diyar
beno.
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4. Yane qersunan varneno ma ro.

5. Yane qumandar ine ra heredan niyo, hast o.

Türkçesi:

AĞZUNİG

Ağzunig dağı, yanası ne kadar da dumanlıdır!

Cemsi'yle Memed Ali kıvranıyor süngü altında

Vay başıma vay!
Vay vay ey vay, vay şu başa gelene!

Memed diyor "Gelin korkmayın
buyruk Ankara'dan

Alay komutanı bize söz verdi

kimse bize kötülük .yapmayacak"
Korkmayın!

Vay başıma vay!
Vay vay ey vay, vay şu başa gelene!

Memo diyor "Ben korkmayın demedim mi!
Komutana gittim, bizden memnun olduğunu söyledi"
Bilemedim ki bu zalim kıracak bizi
Ayıracak benden kardeşimi
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Vay başıma vay!

Vay vay ey vay, vay şu başa gelene!

Cemsi "Hele bak arkana, nedir şu üstümüze yağan
Vay başıma gelene
Hele bakın şu Ağzunig Dağı'nın dumanına
Güven olmaz bu kalleş hükümete

Vay başıma vay!

Vay vay ey vay, vay şu başa geleneîSöy/eye/ı:
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HAWA HENGERVANİ

Niştoro çöle Sulavi
Wayi Xıdıre mı ti be dıma
Maye vana "Bıko mı hewno çetin sıma re diyo

meşere vesayiya Quziçane(i)
Ax sere mı ko mız u duman o

Vano "Daye ma nezona devvrane dinaligi yeno
Ma hiremine de -wax lemıne- zu roze
vvay dina de tedıma

Avve kerge wena xo sero Heqi ri ro niyadana
Meseve hire dari kerdi miyeni
Merde aşira Heyderiji(2)
Axa hire mordemo vvenedarina"

Ya çol o Hengırvan(3) o

Xımalo Memede mın o qızkeko vırare der o
Sarçm(4) ra nat sono -wax lemıne-

vvay gıra gıra xo tadano

Xora tepiya şer nekeno ke dısmen dıma ro
tavva roji keno Çola Zoniye(5)
köke dine ke ano

Qemer gmovvarro, xo ra tepiya bırayiye zor a
Xıdırsono
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Way herme xo serde niyadano
Xımalo Memede mın o qızkek u gılor o
Çola vesayiye de çınay re danopero

Şüwariyo kılmek 0(6) koyi serde gulvang dano
Vano "Tezele ma evvro Heqi ra biyo siya

venge tıfongi nesono öndere Hengırvani
kes imdade ma nedano
Evvro vaye dısmeni amo ra ma

-wax lemıne- roze qedere ma re ita qediya
dısmen ma ra zu nefer neverdano
Ya Çormage Hengırvani

vvay Xıdıre mı zerre deri
naye ke Sulavo vesaye ra qırkerde(7)
Heq zono vosne mirardi ye
VVay bıko fecire qedi

Hefe mı bero cenciya to Xıdır u Qemeri
Wax lemıne

Je Memedi u to Qemeri

Qemer u Xıdır u Memed ya ke siye neşiye
Heni zonenu cılo siya kerdoro
çevere aşira merde Heyderi
Xıdıre Ali amo danoxoro -bıko-

uzax ve kor biyayene meraxe dost u dısmeni
Sıma mavvzeri çe Torne Ali ra den kerdi
Vano " Aşiri deste mm o yaxe sıma de
peye kou de biyene na qesaşi re davva çina
qesa çevvte qiyamete neverdi

Ya roze payiji, vvay Xıdıre mı roze serdi
Diyare Sulave vesayi ra veng dano
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Seyid Aliye Koleki yo
"Lavvo çevesayene bere
reze sıma evvro ko ra qırkerdi!"

Xıdıre Ali amo şiyo Xıdıri çute desti este yaxe
çime xo kerde ra dısmeykeno
Vano güne na qesas vvuz u qiyamete neverdi
Uzaxe sıma be kor bo -bıkomeraxe dost u dısmeni sıma zore

çe Torna AU ra -lemıne- de germ kerdi

Vatoz: Hese Cengi

Areker Havvar Tornecengi

Na lavvıke kamci wext ra menda kes nezono. Hama rmd diyaro
ke hire bıravvo sero vaciya. Xıdır, Memed be Qemeri ra hire bıraye u

aşira Heyderan ra ye. Kami u çı sebev ra kiste beli niyo. Hem ki hiremena piya u zu roze de kişiye.

1. Quziçane: Name Pılemoriye vvo kan o.
2.Hiyderız: Keso ke aşira Heyderan'ra vvo.

3. Hengırvan: Devva pila Heyderan a.
4. Sarçın: Name caye.
5- Gola Zoniye: Name caye.
6. Namede tıfangi yo.

7. Yane Xıdır,Qemer be Memedi raSulav de kiste.
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Türkçesi:

HENGIRVAN TÜRKÜSÜ

Düştük Sulav çölüne
Hıdır'ım sen arkadan yürü

Kötü ve sıkıntılı bir düş gördüm sizin için
gitmeyin şu yanası Quziçan'a!
Ah anacığım tepemizde dağın dumanı
Bilemedik böyle gelir şu dünyanın devranı
Üçümüzü bir tek günde alıp görtürür ar/darda

Tavuk bile su içerken başını dikip bakar Allah'a
Cesetlerin arasını birer ağaçla ayınp gömülen üç
Haydaran'lının ahi unutulur mu hiç!
Çölü şu Hengırvan'ın
hey Hıdır'ım Hengırvan!

Benim küçük Memed'im en önde

Sarçın'dan bu tarafta sallana sallana yürüyor ey vah!
Dönüp geriye bakmıyor, ki düşman arkasında
Gün varken girerler Çola Zoniye'ye
onların topunu kırmak için

Kamer serilmiş yere yatıyor
kardeşlik acısı zor

koşuyor Hıdır omuzlanndan geriye bakarak
Hey benim kısa ve tıknas Memed'im neden dövüşü¬
yorsun bu yanası çukurda! '
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Kısa Süvarinin sesi yankılanıyor dağlarda
Diyor "Ne ki şansımıza kaderimiz kararmış bugün
Tüfeğimin sesi duyulmuyor Hengırvan'da

Kimseler koşmuyur imdadımıza! "
Bugün fırsat düşmanda

Ey vah kaderimize artik günlerimiz noktalandı burada
Artık düşman komaz bizden tek nefer yasaya

Şu Hengırvan'ın Çormax'ı vay Hıdır'ım dere içi
Şu yanası Sula'da öldürülenler

Allah bilir ki üçü de koçlann koçu
Vay yavrum biten yanıyorum Memed'in ve Kamerin
gençliğine

Kamer, Hıdır ve Memed gitti gideli
sanki bir kara çul asılmış Haydaran'lılann Jcapısına
Hıdır Ali gelmiş dövünüyor yavrum

Ocağı sönesiceler dost ve düşmanın derdi
Sizin Tome Ali güden ödünç aldığınız mavzerler
Diyor "Aşirettiler iki elim yakanızda
Dağlann arkasında olan bu olayın intikamı davası
edilmez

Ne ki uygunsuz olanı bırakmamalıyım kıyamete

Şu sonbahann Hıdır'ım soğuk günleri

Yanası Sulav'm tepesinden sesleniyor Seyid Atiye
Koleki

Diyor "Hey durmayın gelin evi yanasıcalar
seçkinlerinizi bugün dağda kırdılar!"

Hıdır Ali gelmiş Hıdır'ın yakasına uzatmış iki elini
gözleri açık düşünüyor
Diyor "Bu intikamı bırakmamalıyım kıyamete"

Hey benim yavrulanm hey
(Anlaşılmadı-HT)
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ALİ BEG

Wayi honık o Ali Bege mı caye tü yo

Vano "Bavvo, uzaxkori fermarie ma veto
Aye ke qırkerde

ma ki vera rusnayme memlekete"
Mı va "Bıko, ezu xeleşiyu mı hen zona ke
na çar roji de vetu sılameto

Mı nezona ke Feleko Kal şiyo
vıreniya ma de vıneto

Wayi de bıko vvelate qurvetiyo

Qomo Heq kene mı de nemendo diyax u kuneto
Waye vera mı vejiye, ye mı dileg o

Vana "Bavvo to meberve, yedim o sare ma sero"
Mı va "Felek bexte to der o
caye cenc u rovvalo
haye mırode xo negureto

Ciğere mı, çenjiyaye Feleki

çıra perre mı sıkıto, be perr u be qanat o"

Mı va "Bavvo bavvo

uzaxkoro Hukmat biyo ma re zu duneto

vvaye, vera raa ma re de vıneto"
Mı va "Bavvo bavvo to meberve
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textire mı bide Cömerdi
vvaye de heni vato"

Wayi ciğere mı ti sare xo vveda
na sene qeza vva vvaye

kamci vvelat o!
Xırmalo ezo memlekete qurvetiyo

Qomo verkene
ez kevvtu ra cınaza ciğere co ver

derde na derdone xo ser
tore hevva vanu

Wayi de bıko bıko Ali yo
Mı va "De nevves o havvıre xo niyo"
Vano "Bavvo, uzaxkori jü çevesayi re

omır fermane ilan biyo
Haye ke qırkerde

havvo ke mendo surgun şiyo

Vatoz: Hemedi
Areker: Havvar Tornecengi

Otuz Sekiz de ke qtrkerdene qediye u emre vındarr-nayina qetliami ke vejcya, Ali ki ama teslim bi. U ki surgun kerd, rusna hete

tzmiri. Axıre uza de bi nevves, nexeleşiya ra u şi heqiya xo. Na
lavvıke eyi sero u surgun de vaciya.
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Türkçesi:

ALİ BEY

Bura serindir
tam da senin yerin Ali Bey 'im

Diyor "Baba ocağısönesi ferman çıkarmış bize

Öldüreceklerini öldürdü
Biz kalanlan da sürdü bu memlekedere"
Dedim "Oğul ben kurtuldum

Ve sandım ki şu birkaç gün artık kavuşurum selamete

Bilemedim ki şu Kal Felek benden önce oraya gitmiş
beni bekliyor!"

Ah yavrum gurbet memleketidir bu

Halkım vallahi artık kalmadı direncim, dayanağım
Bacım karşıla beni, sadece dilektir benimki
Diyor "Babacığım sen ağlama

bu uğursuzluktur başımızda"
Dedim "Felek düşmüşüm bahtına

genç ve delikanhlanmız henüz ermemişler murada
etme eyleme!
Zalim Felek neden kırdın kanadımı

kodun böyle kanatsız kolsuz ortada! "

Dedim "Baba, baba hükümet bize yar değil
oturmuş yolumuza"
Dedim "Baba n'olur sen ağlama
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taktirimi ver Allaha

eh böyle gelmiş başa"

Vay yavrum hele sen kaldır başını
bir bak bu ne biçim kazadır
nasıl memlekettir!

Zavallı ben ve şu gurbet memleketi
Taşmıyor

önündeyim yavrumun cenazesinin

Derdime dert katip senin için ağıt söylemekteyim

Vay yavrum, oğlum Aü

Dedim "Hastadır, kendinden habersizdir"

Diyor "Babacığım bir körocağa fermen buyurulmuş
ölenler öldü zaten,

kalanlar da gönderildi sürgüne!
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GULİ BEG

Way de Köye Yeni yo Guli Bege mı
Way de lemıne kovvu na berz o
Aşiri Kerte Göne de vvoste ra
evvro qale to keno

Were lemıne qeyat be lerz o

Evvro roza camerdon a
Bake Pasayi vves niyo -vveye-

vvere lemıne çor tıfango berzo

Vano "Bavvo hukmat meso

ü a aylıxe meçe, ma re saredez. o
Ma re saredez o"

Vano "No zulme Weli yo

çıtur jü mordem şero hukmate devvlete de roso
emıre hins u di mordemo

vvere lemıne ebe xo desti ya vezo"

Way de Köye Yeni yo Guli Bege mı
vvay pey de kemer o

Vano "Bavvo ye zalimi nişane devvlete
evvro hücum kerdo -bavvoherme mı sero Kekıle Fatose
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Laze Rayvere Bırayi
mordem bext de vazo
meteris be meteris
ma ra raver danopero"

Kekıle Gulabi vano "Wele be mı ro bo
nezonu laze mı kışiyo
nezonu heşir o kafiri dest der o"

Vano "Tersa mı ke laze mı guret berd öndere
Erzmgani
vere sarayiya Musul Pasa'yi
cı ra sorxi-sewalo perskere"

Vano "Sıma ke şi piye mı Ta vaze
zerre xo mecero

Çar tenone Lolo, çar tenone Areyizo
biyaropeser
cenge laze şiyayi yo evvroyin cı ra pçrskero"

Vano "Piye mı ra vaze, evvro roza heser u meseri ya
vvey Hesen u Uşeni ya

.ses Qazaxi be hire qumendare ne kafiri ya
mı dıme mı vera kero"

Ax de Köye Yeni yo pey de leyi
Vano "Eskere kafiri ule zaf o
onto ma ser, perodime hata keyi

Heq adır vvedaro öndere şarapnale
top u mitralyozo

ciğere ma zerre de neverde
vviy lemıne kerde di leteyi

Vatoz: Qemero Sur
Areker: Havvar Tornecengi

Na lavvıka Guli Begi ki wexte Herbi Cihani yo Vırin ra menda.
Guli Begi

na ceng de hctc devvlete gureto u Unşi de vves dopero u

peyniye de kışiyo.
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AVASEMI

Qorya(i) bıveso -dayedirligiya Amerkani

Kile sırevvo ke niştoro papura İzmiri
Felek mı ra nekut be düri

Mekruva Avase mı ama

selam kena der u cirani
Jükeke mı ra dale çiniya(2)

ez sere zerriya xo sani
Je pepuge usarri -lemm-

mı va tey beri bıvvani

Da da biye biye, Avase mı biye
Kile cemsa(3) mı demdiye

Kunya mı silmiş kerde
rusne Tunceliye

Da da na Avas o -lemınna Avas o

Qorya vesayiye de
hem sofer o hem çavvus o
Hem bas o
Vatoz: Dozanay
Areker: Havvar Tornecengi
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1. Qorya: Tırki vane Kore. VVastena Hamelkani ser Tırkiya esker
rusno uca. Avas ki ine ra zu biyo.

2Jükeke mı ra dale ciniya: Avas jü lac biyo, yane be bira biyo.
Merdene ra tepiya cı ra evvlad nemendo.
3. Cemsa: Makinade eskeri, cemse.

Seyid Riza ailesine mensup Dersim'li üç silahşor (1930'lu yıllar)
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LAWIKA XTDIRİ

Xagu(i) vera -Xıdıre mı, cigera mı- sona raye

To dıme ra bervena na pepuga kora maye

Wayi vvayi lemın lemın Xıdıre mı!

Meso meso bıko, gos ro mm e, lemın meso
To xapneno na hukmato teres o

Wayi vvayi lemın lemın Xıdıre mı!

Daye Qorya de puk o, xedev o, önder voreno
Heni ke nano ma ra ne ax o ne aman o

Wayi vvayi lemın lemın Xıdıre mı!

Mameki ya, Mameki ya, daye lemın Mameki ya

Zalimi ma dayme are berdime di se u poncas mordemi
piya

Wayi vvayi lemın lemın Xıdıre mı!

Daye ma re kaxıta şiyaye navva vejiya
Bara ma re ondera Qorya icad biya

Wayi vvayi lemın lemın Xıdıre mı!

Welat de payiz o, velg u vas daro ra nşiyo

209

210'

Lavvıke DirsımilŞivvari Çiriya Merdane Cengi Devvlete

Vıreniya sewqate hevvalone to ber biya
Wayi vvayi lemm lömın Xıdıre mı!

Xıdıre mı, cigera mı na usarr o

Ti ke siya neşiya ne son o ne sodır o mı sero
Wayi vvayi lemm lemm Xıdıre mı!

Vazo vazo Mursaye mı lemm tfazo
Wari sero Xıdıre mı tek jü az o
Wayi vvayi lemm lemm Xıdıre mı!

Areker: Zılfi

Xagu: Devveda Dersimi ya u Xıdır na devve ra biyo.
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BİRA ALİ

Bira bira bira bira bira Ali yo
de bira Ali yo
Qaymeqami mektuve rusna

vano "Ali bero teslim bo!"
efe Ali vejiyo

Bira Üşen vano "Bira ti ke gosro mm e meso

tibare hukmati çiniyo"

Ali ve Qemere Hemedi vano
"Üşen çevesaye Ah kuyo?"
Vano "Mektuva qaymaqami ama
Ah şiyo"

Vano "Çevesaye no çı adi yo"

To niya kerdo Heqo hona to ra herediyo

Dewre hot seri yo no lace Kekıl . Axayi
terniye de ma re gerreçi yo
Eskeramo Suxeriye serde
De Üşen danopero, veng dano vano

"Bıraye mı ra vaze bero

esker amo ma serde"
Veyve cero vehga cı dana
vana "Ti perode1!
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Ali ewro çe de niyo"
Ax de Üşen berveno dano xo ro

vano "Wiy de vvele de mı ro bo
seke qanate mın o rast şikiyo
Vano "Bira Ali ti (e)ra xover meküye, roza hireyine

mı laze Qcrner Axaye Mamud Axayi kısto
Çıxa ke dısmen o, mordem bexta heqe vazo
Ule o ki denge tü yo.

Vatoz: Qemero Sur
Areker: Havvar Tornecengi

Türkçcsi:

ALİ KARDEŞ

Kardeş kardeş, Ali kardeş, ey Ali kardeş
Kaymakam mektup yazmış
"Afin çıkmış, gel teslim ol!" diye
Kardeşi Üşen diyor "
"Kardeş beni dinlersen teslim olma
güven olmaz bu hükümete"

Ali ve QemerS Hemedi diyor
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"Hüseyin Ali nerede?"

Diyor "Mektup geldi Kaymakamdan
Ali gitti oraya"

Diyorlar "O adinin biri! "
Bu kez artik nafile

Yedi yıldan beridir ki Lace Kekıl Axayi
hep bizden şikayetçi
Asker basmış Suxeri'yi
Üşen dövüşüyor

Ve de sesleniyor "Deyin kardeşime
durmasın gelsin

asker gelmiş üstümüze!"
Gelini "Dövüş tek başına

kardeşin yok artik arkanda!"
Üşen ağlayıp dizlerini dövüyor
"Toprak başıma!" diyor

. "Dersin kınlmış kanadımın biri"
Diyor "Ali kardeş sen hayıflanma
üçüncü gün öldürdüm

Qemer Axaye Mamud Axa'yi

Düşman ama doğrusu sana denk biri"

Bu ağıt Dersim Harekâtının sona erdiği ilan edilip, kaçan ve

elegeçmeyenler için af çıkarıldıktan sonra Pülümür Kaymakamı'nın

emriyle öldürülen Ali adında biri için söylenmiş. Hükümetin af
çıkardığı Kaymakam tarafından halka duyurulmuş, bunun üzerine
dağlarda kaçak yaşayan Ali gelip hükümete teslim olmuş, ama
yargısı bile yapılmadan öldürülmüştür.
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VARİYANTODE BİN E LAWTKA BİRA ALİ
(YANASI PÜLÜMÜR'ÜN BİR BAŞKA VARİYANTI)

AH, Aliye mı, bıraye mı, Aliye mı, Aliye mı
Naye ra çanda u çand seni yo
Aliye mı, bıraye mı

Ma re heşiriye keno Qaymaqame Pılemoriye
Eke buko, bıraye mı, Aliye mı
Dest u paye bıraye mı giredayi
ax kist eve heşiriye

Vano "Bira, bira, bira, bira, bıraye mı bira Ali yo!"

Vano "Sıma ke Heq kene xebere bere bıraye mı Hu¬
seni re mero na zalimi dest mekuyo"
Vano "Tıfange xo berzo peye miyane xo
Köye Dersimi yo hira vvo
venmo

baro xo re pa bıfeteliyo
Je verge koyi xo re pa bıfeteliyo
Bıraye mı ti ro xover mekuye
Ali ye mı

vvuyo ke to re qest kerdo
vvo to dıma yolçiyo"

Ah Ah Ah\ ye mı, bıraye mı
Vano "Damake bira Husen o imdad şiyö

Erzurumo vesaye ra tabiin, qumandari yene
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damavvo bira Husen ökes poştiya to de çiniyo"
Vano "Ez şiyane meteris de niştane ro
na het u vvo hete xo de şer kenu

meterise bıraye mı levve mı de tal o"
Ali Ali Ali, Aliye mı damavvo bira Huseno
kes vvo çax bıraye to de çino

Mevziye to evvro levve mı de tal o.

Vatoz: Naçıka Cömerdi
Areker: M.Comerd

VARİYANTODE BİN E LAWTKA BİRA ALİ
(DİĞER BİR VARİYANTI)

Pılemoriye ser ra sona şüye

Ne bira mı to ra va ke

"Meso ondera Pılemoriya vesayiye"
Qaymaqame Pılemoriye esmer serra dıyena
bira ma re keno be heşiriye

Ne bira mı nezana Laze Ketime Mamud Axayi
şiyo Pılemoriya vesayiye de

bira ma re kerda bemuxbiriye
Dest u paye Aliye mı giredayi

berdi bine Avranga vesayiye
Wax lermne bira ebe çı hâşiriye

Ne bira vane "Evvro bine Avrange vesayi de
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sanay be şene ma wax lemıne bira
Qasab Talıb vano

"Bira, bıraye to to re qurban

xebera mı ke to ra bıbiyene
' tabure ordiye devvlete ke biyamene

mı bıraye to zalimi dest ra guretene ebe vveşiye
Sari vvo zaman bıvenene camerdiye"
Ne vano "Bira guna mın a to vıle de

tivare mordeme Tırki çino
none xo zoni sero vvo

kefene xo xosere pırosane
tıfange xo berze xo desti
ti çıxas ke vvesa

ko be köye Dersimi -lemın bira- bıfeteliye"
Ne vano "Ti be merdena mıvermekuye
Aliye mı çar lace to este

Taqız kejüvecino denge mı ra"
Vano "Bira çar lacS mı, ne ke des lace mı be

Evvro genciya to bırayi vindi kerdene
biyane kal u kokıme heştay seri"

Vatoz: Mıstefaye Dersımıci
Arilcer: Munzır Comerd
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SAMAXAYEMI

Bira Şiramiye verde
Sam Axaye mı viyala teke

Mı Same xo re hevvne diyo
Lınga xo zengiye mayine meke
Wax lemı derd o

Bira Qolceyi verde
Sam Axay8 mı herxa vaye
Meyite Sami sero bervena

Mı va bextiyara maye

Wax lemı derdo.
Vatoz: SDoğanay

Areker: H. Tornecengi

Taye variyante bine na lavvıke este, hama jede derg niya. Na-me

camerdi Sam biyo. Taye Sami be Sahani ra kene tevveıtera. Na
lavvıka Sami ya.
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MESO ERZTNGANO VESAYE

Da daye desteke ma ye kelepçu de
lermne vviy derd o!

lıngeke ma ye pıxawi de
vıleke mavvo leh de

Vesnayime qedenayime
deşteka Trabzon ya germa na qumune!

Bira lemı Kerte Askırago vesayiyo
lermne vviy daye derd o!
mı va sale kerre

La lavvo bıko to ke gos nana mı
meso Erzıngane vesayi

Pil u qıze Bozkan dısmeno kano tore sono gerre
Lermne vviy daye derd o!

Ax lemıne xımale dayika kokama
lemıne vviy daye derd o!
To merdena mı ver mekuye
Meyer biya qısmete mı

Deşta Erzıngane vesayi de

Mı va çeye eve herre
Lemıne vviy daye derd o!
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Ax daye xımale dayika kolama
lemıne vviy daye derd o!
Roze des rey Çime to bıpeno
Kerte Askırage vesayi ro
Kemer u kuçe yavani to re voro

Lermne vviy daye derd o!

De vvayi de vvayi de vvayi, vvay lemıne

lemıne vviy daye derd o !
Xımale çerxe dina gevvre

keşi re çoru mal u imik nebiye
Her keşi kerdena xo ser dıma diye.
Lemıne vviy daye derd o!

Areken Havvar Tornecengi
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HEVVA LACE SOYE KALİYE DERGİ"

Daye na Xozat o
Önder cavvo sene vvelat o
Bexte mare Şexse nejdiye Qarsiyö
Dersim düriyo na iltato.

Tezele marS Şexsene nejdiyd Qarsiyo
Dersim düriyo daye itato.

Ax ma u piye mira vaze
Sıma cigera xo esta
Male dina pegureto.
Bıraye mı Devvres Ali ye kokımi ra vaze

Cuta qatirone ma bırose
Sari het de male dina xerclıxo
Ma dest de ne xerclıx o, ne ki avkato.
Wuşen vano, Hese ifade xo dorğu bide
Mare nafa ya berat o, ya celato.

Qanune hukmati, ifade zaman de tercümat o

Suka ne Xozati ya bira sukade düze
Çonday u çond rojiyo, dina mabcırave
Çımone ma verde duman u mız e.
Ma u piye mı re selam kere, vaze

Cenciya mı sıma re indi baqisıze.

Ma u piye mira vaze, mı xovira kere
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Cenciya mı sıma re indi baqisıze.
Va vaze

Mordeme hevvl sera dinalige sena
Mordeme hevvli ra tepiya dinalige ıpıssıza.

De vvayi vvayi vvayi
Cenceke mı lemın vvayi
De vvayi vvayi vvayi
Royale mı vvayi.

Kelepçe kerdi te dıma rusnayi
Cencede cute bırayi.
Bira xore merex meke
Nece cenc u cayile je to

Öndere Xozati de hepıs de poyayi.
Nece rovvali cenc u cayile je to

Hepse Xozati de çavıri verdayi. "
Daye tevera niyade
Kile merat tevera şeno.

Hala tevera niyade
Cence mı tevera şeno.

Tevera hevvr gıran o, lola xode pano
Hurdi hurdi xo vurneno.
Malo Sile Kaliyo Karsanızo

Eski dısmeno kano

Rusneno zindan u hepısxano.

Vatoz: Sılemano Qa

Areker: Hamur Tornicingi
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Türkçesi:

SOYE KALİYE DERGİ'NİN

OĞLUNUN TÜRKÜSÜ

Anacığım şu Hozat ne kadar berbat
nasıl memlekettir!

Bahtımıza Şexse, Karsi'ye yakın
Dersim'se buradan çok uzak

ta uzaklarda anacığım

Ah anneme ve babama deyin

"Siz attınız, unuttunuz yavrunuzu
yapışmışsınız dünya malına!"

Ağabeyim yaşlı Derviş Ali'ye deyin
"Satsın iki katinmızı
nasıl olsa el gözünde dünya malı harçhktir

Bizdeyse ne harçlık ne de avukattır"
Bizde ne harçlık ne avukattır

Hüseyin diyor "Hasan ifadeni iyi ver, bu kez ya be¬

raat ya cellattır bize!
Hak ne demişse demiş artik o olur bize!

Hükümetin kanununda ifade tayin eder sonucu

Bu Hozat şehri -kardeş- düzlüktür
Şu yanası Hozat şehri ne de düzlük
Bilmem kaç yüz gündür ki şu viran olası dünya
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gözlerimin önünde sistir, dumandır

Anacığım sistir, dumandır gözlerimin önünde!

Selam edin anama, babama

deyin "Unutun, artik faydası yok gençliğimin size"
Deyin "Er kişiyle birlikte şendir dünya
o göçtükten sonra ne kadar ıssız ve yavan!

Vay vay, ey vay gencim bakın şu başa gelene!
Vay vay, ey vay delikanlım
vurup kelepçeyi çifte kardeşin ellerine

yola düşürüp götürdüler gençlerimizi!

Hayıflanma kardeşciğim

senin gibi nice delikanlılar çürütüldü şu meret Ho¬
zat'ın hapishanesinde

Senin gibi nice genç ve delikanlılar şu meret hapisha¬
nede

yakıldılar umuda özlemle!

Anacığım dışanya bak

şu kahrolası dışanya hele nasıldır hava!
Dışarda bulutlar ağır
yollar batiktir lapadan
hafifçe yağıyor

Hele bakın Karsanlı Sile Kali'ye
eski düşmandır zalim

gençlerimizi şikâyet edip sokuyor hapislere!

Söyleyen: Sılemano Qız
Derleyen: Havvar Törnecengi
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BAVA KALİ

Ax Qeremusan o Qeremusan o

Pepuge usari roniso tede bıvvano
Bavaye mı hayre xo vınde
Ma dısmen o, gereke to ra no

Tivar be cı nebeno bavaye mı

O dısmene Des u Di İmaman o

Qatırsena siye persena verde gayi
Bavaye mı qonaxi vıraşte, caverdayi
Bavaye mı na zalimane Heqi

di brrayi pesera vısnayi
Vake "Qanun bozmis biyo

Bavaye qanune Mıstefa Kemal Pasayi"
Vake "Ti be xover mekuye

qanun qanune Hequtalayi

Qatırsena siye persena verde kemeri
Wedare, ezo dırvetiya Bavaye xo bıveni
Lavvo siya xo vıle keri
serine Sultan Duzgıne Kemeri

Çıra veykeno -Bavaye mı- harde Ojzılbeli
Ezo derdane Bavaye xo re

hatanu keyi vaci, bınali
Vake "Davva to vineno -Bavaye mı-
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harde Devvres Sılemani

Bavaye mı sodır sıpede ra

Zerqe tici esto eşto güe koyi ra
Talıb u qom amo peser

Dest u payi kerde xovera
Vake "Bavaye mı ti xover mekuye
ponc lace tu ye

helvet jü vecino duse to ra"

To ser vano Seyd Üşen o
Dırvetiya Bavaye xo re veserio
Bavaye mı ti ra xover mekuye

Qızılb61 revv hâre to cSno

Vûtox: Seyd Usen
Areker: M.Comerd

Türkçesi:

BABA KALİ

Ah Karamusan Karamusan

bahann Pepug'u konup okusun tepende
Kendine mukat ol Baba'm

ne de olsa düşmandır sıkar sana!
Ona güven olmaz Baba'm

o düşmanıdır On İki İmamların!

225

226

Lavvıki DirsımilŞivvari Çiriya Merdane Cengi Devvlete

Gölgelik Katırsen'i sorarsan önünde öküzler
Baba'm diktiği konaklan bırakıp gitti
Baba'm bu Allah 'm zalimleri

ayırdılar birbirinden iki kardeşi

Dediler "Karun bozulmuş Baba'm
Mustafa Kemal Paşa'nın kanunu"
Dediler "Hayıflanma

kanun Allah'ın kanunu!"

Gölgelik Katırsen'i sorarsan önünde kayalar
Hele bırakın göreyim yarasına Baba'mın
Boynuma kara bir ip bağlayıp

gideyim Kayalardaki Sultan Düzgüne
Neden sesini yükseltmiyor Kızılbel toprağı
Daha ne kadar ağlayıp inleyeyim Baba'mın derdiyle
Eh davanı yerde komaz şu Derviş Süleyman toprağı!

Baba'm sabah şafaktan

Güneş kızıllığı belirmiş dağın doruğundan '

Talib muhib toplanmış elleri önünde bağlı, dluruşta

Diyorlar "Hayıflanma Baba, beş oğlun var g;eride
Elbet sana denk biri çıkar ocağında"

Sana türkü yakan Seyd Uşen'dir
Yananm senin yarana

Hayıflanma Baba'm hayıflanma
Kızılbel kanın komaz yerde
alır intikamım çabukça!

Söyleyen: Seyd Üşen
Derleyen: M. Comerd
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BEGE VVELATİ

Da bego bego bego, bege vvelati
Da mire mire mire, wax mire vvelati
Ma dayime are rusnayme, ax vesaye Xozati ,
Zalimi vera naybe ma ra

ax zerre u pıski ma zerre ra veti
Rıza Beg Kirig de qesey keno
ax Kırmanci vera tere avkati
Rıza Beg merdena lace xo peheşiyo

zer u pıski zerce de hemeyayi

De vvayi vvayi vvayi, wax mire mı vvayi

Taxıme Rıza Begi ra des u di teneyi gureti
Dere Qutiye de teker teker urxan ra giredayi
Emro ke Salih Pasa dano

vvorte domano ra feteline

tede qesa vane "So suka Xozati"

De vvayi vvayi vvayi, hatani merdene vvayi
Çuxure bıveso -ax bege mı- verde kare
Evvro Çuxure de yeno -ax- venge şin u şivvare
Damaye Fidan Xanıme '

ax zevvnca lacu
vera çımo fişta ra dare
Vatoz: Seyd Usen
Areker: M.Comerd
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CEME SEY MOMIDO

Son de son de son de
bira bira son de
Hewne mordemi vves ySno

fılanone Sey Momıdan de

Ceme Sey Momıdan o -bıraHemed na gavan o

Amune ke seri devve
pepug mı re bıvvano

vake "Çı şin o, çı şivvan o
tede mız u duman o"

Ceme Sey İVfomıdan o -bıralemın na heni yo
Piro çı kota ra mı dıme
mal u gaye to mı ver niyo
çıralıxo ke mı do be to

çırahxe raa Haqi yo

Ceme Sey Momıdan,o -bira¬
na kemera bele

Vano "Piroeskeri ma ser miya
name zuvini ra zuvini dame wele

Lavvıki DirsımilŞivvari Çiriya Merdane Cengi Devvlete

Ye ma pir u talıbeni ya
meke vverte ma mezele

Ceme Sey Momıdan o -bira¬
mız u duman o

Vake "Ponc teney gme ro
laze bıraye to Uşeni
çıtur pera maneno

Dorme xo de dısmeni şer keno
je more polati çiv dano

Ceme Sey Momıdan o -bıra-

bırro hurdi yo
Vano "Malana bolıge ravSr bıce
meterise tohbe mı bıceriyo"

Piro tıfange mı neferone devvlete mede

to re çüye Heqi yo!

Çemd Sey Momıdan o -bıraHemed na gavan o
Önder tever nekeno
tıfange Kırmanci yo
Lavvo Xıde Tade ra mene

cısne pir u raybere tu yo
Vano "Ponc teney gıne mı
xo de beli neken

zuye gına buriye mı goni kota çime mı

pir u rayber beli niyo

Piro mı dıma yena koti
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mal u gaye to mı ver niyo
Tıfange deste mı persena

martino beleko nevvi yo
Ti ke hevvl a honde menale
ye mm e mı biye ses
ye to hona zu yo

Ceme Sey Momıdan o -bıranavero, çeto

Naver ra amo kıstene

Seyise Momıd Axayi
cenderme devvlet o
Way vvay vvay

bira bira vvay

Xayine Momıd Axayi
nsvete ke ma ser dayi

Kmce bıraye xo gureti
Dersim ro fetelnayi
Areker ü vatoz; Zılfi

Türkçesi:

SEYİD MAHMUDANÇAYI

Akşam, akşam, kardeş akşamdır

Seyid Mahmudan felanlannda uyumak güzel .
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Seyid Mahmudan Çayı -Ahmet kardeşorada bir geçit
Geldim ki köye gideyim
Pepug ötsün halime
Dediler "Şin şivan var
Her yan toz duman içinde

Seyid Mahmudan Çayı -ah kardeş- orada çeşme
Pirim niye düşmüşsün peşime
Malını davannı ben kaçırmadım
Sana verdiğim hakkullaysa
Ali yolunun çıralığı

Seyid Mahmudan Çayı -kardeş- şu kara kaya
Diyor "Pirim asker düşürme peşimize
Sıkanz birbirimize

Düşeriz toprağa ikimiz de
Bizimki pirlik taliplik

Mezar koyma aramıza"

Seyid Mahmudan Çayı -kardeş- sistir, dumandır,

Diyorlar "Beş kurşun değmiş oğlum Hüseyin'e
Nasıl dayansın bu yaralara!
Düşman gözlüyor dört bir yanım

Tıpkı polat yılanı gibi sıçnyor oradan oraya"

Seyid Mahmudan Çayı -kardeş- küçük küçük ağaçlar
Diyor "Bölüğün arabasını öne çıkar, talibimin mevzii
tutulsun!"

Pirim Hak'kı seversen tüfeğimi devletin askerlerine
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teslim etme"

Seyid Mahmudan Cayi -Hemed kardeş- geçittir
Meret patlamıyor KJrmanci tüfeğidir

Salan Xıde Fate ye sıkmayın

O senin pirin ve rahberin soyundandır unutma
Diyor "Beş kurşun girmiş canıma
ama belli etmiyorum
Lakin biri tam kaşımdan girmiş

Ve kan dolmuş gözüme
Pir kim, rehber kim seçemiyorum!

Piro bırak peşimi, malın davann bende değil

Elimdeki tüfeği sorarsan meşhur Martini
Ve cecittir henüz

O kadar yiğitsen inleme
Benimki altıya çıkû

Sense daha birinciyi yemişsin!

Seyid Mahmudan Çayı'nın bu yakasında çat
Momıd Axa'nın seyisi vurulmuş bu yakada

O devlet jandarmasıdır

Vay vay, kardeşim vay!

Hele Momıd Axa hayininin dağıttığı rüşvetler
Kardeşinin (kanlı) giyselerini alıp kapı kapı dolaştırdı
Dersim'de

Derleyen: Zılfi
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DESTE MAVVO KELEPÇE DE

Da daye desteke ma ye kelepçü de
Lemınâ vviy dero
Lmgekâ ma ye pıxawi de
Vıleke mawo leh de
Vesnay me qedenay me
Deşteka Trabzon ya germa na qumune

Bira lemı

Kerte Askırago v&sayiyö
Lemıne vviy daye derdo
Mı va sale kerre,
La lavvo bıko to ke gos nana mı
Meso Erzıngane vesayi

Pil u qıze Bozkan dısmeno kano
Tore sono gerre.

LetmnĞ vviy daye derdo

AxlemınS

Xımale dayika kolama
Lemme vviy daye dero
To merdena mı ver mekuye
Meyer biya qısmetâ mı

Deşta ErzınganS vesayi de
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Mı va Çeye eve here

Lemıne vviy daye derdo.
Ax daye

Xımale dayika kokuna
Lemıne vviy daye derdo

Roze des rey çime to bıperro
Kerte Askırage vesayiro
Kemer u kuçe yavani tore voro
Lermne vviy daye derdo.

De vvayi

De vvay de vvay vvay lemıne
Lemıne vviy daye derdo
Xımale çerxe dina gevvre

Kesre çoru mal u mük nebiye
Her keşi kerdena xo ser dıma diye
Lemme vviy daye derdo.

Areker:Hawar Torniçengi
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DAREESTENE

Vano "Bıko duste to ra nece teney este dare
-Qedaye to laci cenu-

tı ra xover mekuye"
Bao Oli kena çıxaşi xayine Cömerdi bime
merdena xo ma re nesiv neniye
Evvro dareestena nece alemi
bavvo çı qesede zore biye

Mılet cı re bi rmnetçi nebi mınetçi
mınete kafiri het de qevul nebiye

Areker: Havvar Tornecengi
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ALİHEYDER

Biye biye Ali Heydere mı biye
Köye Jele vera sona ye şüye
Vane vore vara esto ve miye

Biye biye Ali Heydere mı biye

Biye biye İbrahime mı biye

Maylıme Quti Deri kerdo ve bebextiye
Xevere rusna şeştmala eskeriye
Fehmi Altmbilek vano
Bere teslim be

Biye biye Ali Heydere mı biye

Biye biye İbrahime mı biye

Ali Heyder vano

Kutıkjetoniyo
Hona harde na Dersimi de
Kes teslim nebiyo

Biye biye Ali Heydere mı biye

Biye biye İbrahime mı biye
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Qersune gme Ali Heydere mı
Miane serde siye

Cemsi dıma kaskerdo
Mamekiye de nas biye

Biye biye Ali Heydere mı biye
Biye biye İbrahime mı biye

.

Bira vore vora esto duste miye
Tenga ke mare arde
Hona ma vira neşiye

Biye biye Ali Heydere mı biye
Biye biye İbrahime mı biye

Areker: Ilavvar Törnecengi
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1930'lu yıllarda bir grup Dersimli. Soldan (ön sıra) 3. Seyit Rızanın oğlu Baba, 4. de Sahandır.
(Foto: Berhem'in arşivinden)

Lavvıki DirsımilŞivvari Merdani Qewxa Werti Aşiran

ŞİWARE

MERDANE

QEWXA WERTE

AŞİRAN

AŞİRETLER ARASI

KAVGALARDA ÖLENLERE

YAKILAN AĞITLAR
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QEWXA ALO U USIVO

Evvro eskeri dano are
Bira Samali yo

Evvro qewxa ra vozdano
Qıre Mevvali yo

De meso meso meso Heso bira meso
Bıraye to kışiyo çe sıma meres o

Murte Maye vano"Şımsero Uşi ra mede

Bela vvo, Hes hona vves o"

De tat o tat o tat o, Heso bira tat o

Alo be Usıvo ra danepero köke zuvini veto
Samali perseno vano "No kamci vvelat o?"
Vano "Qewxa bırayiye caverde

Dısmene ma vvo pil hukmat o(i)
Devvre se serro ra nat o

Zulme ho mare qat be qat o(2)

De meso meso meso, Heso bira meso
Bıraye to kışiyo çe sıma meres o

Murte Maye vano"Şımsero Uşi ra mede
Bela vvo, Hes hona vves o"
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De san o san o san o, Heso bira san o
Alo be Usıvo ra gureto pera

vehge tıfango yeno
Qeda u qusur koto are amo
Köye Dersimi sero cereno

De meso meso meso Heso bira meso

Bıraye to kışiyo çe sıma meres o
Murte Maye vano"Şımsero Uşi ra mede
Bela vvo, Hes hona vves o"

Vatox: Hese Keki
Areker: Havvar Tornecengi

Se ke name ra ki diyar beno, na lavvıke qewxa di aşirane Dersuni,
yane qewxa Alo be Usıvo sero vaciya. Na qewxane vverte aşiran de
zaf cenc u cayili u zaf mordeme hevvli kişiye.

1. Saire Dersimi kılamane xo de zaf rey raye musnene camati.
Xeta ine sanene ri u tim xere mılete xo vvazene. Naca de sair, qewxa
vverte aşiran je "Qewxa bırayiye" name keno u vano "Qewxa bırayiye
caverde / Dısmene ma vvo pil hukmat o!" Çı hef ke keşi saire xo gosnede. Ya ki qese u neşihate şairan rmd fam nekerdo.
2. Naca de qesde xo zulme devvlete vvo.
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LAVVIKA UŞENİ

Ax bira Üşen o, sev kane mı Üşen o, axâye mı
Üşen o

Dost-alem bırnjiyo merdena Uşene mı re

dısmen ma re destone xo hene kero
Haqi re qesey bıkere, ez ke meste riıerdune
kam o urzeno ra mı ra tepiya

hefone aşira xayine cayir cayir ceno

Korta Sure verde Uşe -bıraye mı
sevkane mı- davacer o

Dare Haqi biyare aşirone Dersimi re rone
herkes Haqe xo ra rast qesey bıkero

Kam o dore hot şerri urzeno ra
aşira je aşira Demeni *de
tekatek son u sodır danopero
Dost-alem bırnjiyo merdena bira Uşeni
dısmen ma re destone xo henekerb

Haqi re qesey bıkere ezke meste merdune
kamciyo urzeno ra hefone aşira Al'ya xayine
eke cayir cayir bıjero

Cıvrayile Keji nalenodano zoniyone xoro
ma honde aşirone Dersimi de denepero

'

Lavvıke DirsımilŞivvari Merdani Qewxa Werli Aşiran

heqa mordemeki esta

Torne Hesene Şeydi yo, jü yo
tekteyna mordem xısm u kar o

Diyare ma Demeno gureto Heliye Çoli yo
son u sodır

be ma sero

Korta Sure verde Uşene mı bira

sevkane mı na heni yo

Qomo sıma ke sone Heme Mirze Sili ra vaze
zımelone xo tado bıfeteliyo
Mırode zerre to biyo

qolbaşiye mı persene Heme cıve Keji yo
zu ki Alo laze tü yo

Qesase Hese bıraye to dest ra peşe ve ceriyo
Bıko san sane sıma aşira Demeni niyo

A vvo ke lınge mı de onte mordeme mı Hemo Tü yo
Hins u di bere camerdi ye
Uşene mı hem sevkan o
merare mı hem xanedan o
Cısne xo ra nonda vvo

berede xora kemi niyo

Cıve Keji qayite dırvetone Qeme bıraye xo beno'

-

heqa mordemeki esta çevvre Torne Hese Şeydi yo
kemax keno tıra naleno dano zon une xo ro

Bıraye mı re meraq nebo

to ra tepiya tıfonge ma xıtam o, cevışiyo

Areker: lldvar Tornecehgi
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BAVAYE SEYİD RIZAYİ

Vaji vaji genceniya to Bavay(i) sero vaji
Vaji vaji genceniya Bavay sero vaji
Bavaye mı ospor biyo şiyo Xozato vesaye
Bıko di-re seri ceno
pasayeniye u beglereniya Kırmanciye(2)

Cınaza vıstevvri u zamay nay6 te dıme
Kerte Bonzo ser de ane
Şıx Hesen6 mı ra vaze

"Laye mı a vva ke ti vana indi a niya
Be mezela Bavayi sero
tanq u numre kıstena laySmı yazmis ke"
Cı re xo dest komete(3) vıraji

Bao meberve, dina Heqi de
mereqe Şix Heseno(4) u Dersimi Bavaye to bi

endi her kes beno sa, meıdena mı re biye raji
Bavaye mı re merex nebo
Mı laye xo sero roz u ceme

Şine(5) de qewxa gurete de
Sina vâsayiye de kerde melule
Ax bıko çüa fener u qaji

Dina aİem ke mı re vazo derde mı gıran 6
Bavaye xo sero ez danupero
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E mm u mĞrde Qırxıji(6) hata az be aji
Axıre Alla içun vaze(7)

Cila mumene biçeri vverte aşirane Şix Hesen u
aşirane Dersimi ra seri

Koti dina de bıveni taise na laci

Hala bere mm u ozeva Bavaye mı na hekmete
Hala bere mm u ozeva Heqi bıko na hekmete
Evvro pusula arda ûra niyadane
vake cınaza vıstevvri zamayi

nayâ te dıma diyare Bonzu ser de vete

Ax Bavaye mı dinaliga sevvtimale de ye kıstene niyo
bıko tesela piye tu ye kokami kote
Şix Hesene mı ra vaze

"Laye mı endi a vva ke ti vana a niya

be mezela Bavay sero oronce hews u kornete
Bao merex meke na qesa qevul nekero
na dina de Mehemede homete
Bavaye xo sero vaze ke ez perodi
bıko vvad bo ke dina de
na derd u efkar mı de nero axrete

Mı va hefe Sultan1 Sılemane(8) mı
serd biyayena ceno

Niştero posta mı çar tene Dersımo
ax xayina na devvlete

Usarr navvo amo sili vorene

Bavaye mı laşeri ame dereyi kerde şeni
Laşeri gınede Sultan Sılemang mı
dereyi kerde şeni

Cila mumene bıjeri vvertâ aşiro ro seri
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Alla içun qesey bıkere

koti emsale Bavaye xo u çereni ez biveni
"Bavvo mereq meke,

dina sevvtimale de mı xpvira bıke
tim laze çamerdo mırene
mı ra tepiya bivvaze vveşiya bıraye mı Şix Heseni"

Sina merese cigera mı gavan o
Sina meres bımano
Sultan Sılemane mı gavan o

Van nevan Bava vaye çeriya xo der o
gos ro mı nenano

Mı va "Laye mı gos ro mın e sona koti

lınga xo ro çe merde Qırxıji mefiye
Merdo Qırxız dısmeno kan o
hefe xo keşi re neverdano

Serra ke Memed Axaye laye Sile Suri
deste Bavaye mı ra biyo dırvetın
aste xo dırvetone xo ra ante
dısmale de girede
caye xo ser de qonax de fiştg dar de

So be so nalen o

cero dırvetone xo de niyadano(9)
Bavaye mı ez naleno

hata roza merdene to sero dan pero,
Belka peyniye de

cinika viyaye vvare mı de nemano

Se u zu laz ke bero

Bavaye mı Sultan Sıleman o
Vatoz: Sılemano Qız

Areker: llavvar Tornecengi
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.1. Name xu yo heq İbrahim o. Seyid Rızayi, name piye xo nobe
na lace xo ra. Hama name eyi vvenedardo, tim cı ra vato Bava. Tay¬

ine ki cı ra vato Bira İbrahim.
2. Sare Dersimi -tayvel iye ke Kırmanci (Dimili) qcscy kenc-

vvelate xo ra vane Kırmanciye. Na qesc mana tede Kurdıslani nedano;
teyna mana harde Dersimi yan vvelalo ke sare Dersimi sero vvo eyi
name keno. Naca de hen fam beno ke Bavaye Seyid Rızayi şiyo Xozat ke pasayin u beglereni ya Dersimi bıcero.

3. Kornete: Mezcle kc sero xo je bani guretevvo, cı ra vane ko¬
rnete. Taye çeye pili mezelane xo nekene vverte ye sare bini, sevveta
çe xo mezelxanewode mcxsus vırazene. Sergurete ye u dorme ebe

nemedivvar munıtc. Ni mczelxane niyanenan re vane Kornete. Mana
na qesa be Kumbed a Farisi hama hama je zuvini ya.

4. Şix Heseno yan Şix Hesenan, aşireda gırs u xölc xele hira vva.
Seyid Rıza, Raybcrc na aşira pile vvo.

5. Devveda aşira Qırxan a u pile aşire na devve de niştero. Laze
Seyid Rızay ki hele pilanc na aşire ra amo kıstene. Name na devve vvo
esli Sin a. Hama herfa s ke i ra aver amû je ş yi vvanina. Coka hale
nustene kuta niya nuşiya.

6. Merde Qırxıji ra merem, Aşira Qırxan a. Na aşire ki

aşirane'

ŞİX Hesenan sero say bena.
7. Ala

içun...

Tırki

ra

söyleyin (yane raste vaze)

kuta

Kırmanci

u

esle

xo

Allah

için

o. Kırmanci de caye na valisi de jederi

qesa lleqe vaze kar anc.
8.

Keso

kc

hem

hele

xancdaniyc ra,

hem

hele

çeri,

semti

u

xıslelanc binane camerdiyc ra xoser u mınasıv bi, soynene Sultan
Sılâmani.
9. Memed Axa laze Sılemane Satoxli yo u ni pile aşira Qırxan S.
1914 de ke ordiye devvlete Qırxan serde şi, Sıleman

Axa kışiya u

Memed hona doman bi seyi mend. Tawc xorliya xo de, kul pelc'.'Ba¬
vayi Seyid Rızayi ver u ba/.iyo rası ra bi dırvelın. Taye asıeyi bazi ra

gınayvvarro u ba/.iyc xb kılm mend. Xora verozu ra mabeyne na çöyi
be çe Seyid Rızayi ra nnd nebi. Na caye lavvıke de şair, na dısnıcniya

,kane be mesela vverte Bavayi Seyid Rızay u Memed i, feke Seyid
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Rızayi ra ano ra zon. Serte i wexti de u adete aşirtiye de Memedi fe-

telno ke Bavayi ra hefe xo bıcero u gıroto. Se ke mı be xo pilane xo
ra gosdo, deste Rayberi Qopi (bırazaye Seyid Rızayi) ki na mesela
biyo. Heni aseno ke Ver. Dr.

M.N.Dersimi na üye mesela sero

nevıneto, tene jede kuto vaye herse xo ver u kıtave xo Tarize

Kurdıstani de Dersim de aşira Qırxan pero "xayin" ilan kerda.
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İSKENDER

Bıcigi persena bira yane şüye

No çı kemero siya vvo, to sanıto ma miye

Vano "îsan ke dost-dısmene xo mezano
Ax lemınS no şiyaye genciye
Ebe qefeni mordemo kıstene

Ax lemınS nezano diyo Bençeriye"

Amnan o bira, dıma yeno payiz o

Dısmene îskenderâ mı Areyiz o
Mexsuz dawa namuşi kerda be vvorte
Ax lemıne seveb Areyiz o

Vano "Heqo ti xırav yazmis mekerö
Xerib niyo bira, xal u vvereza vvo

Daxâ îskenderğ mı doman ö
Ax lemmd cı ra şeyi mendo
Bira çıra wunde vüeçevvt vındena
Sala vvare sevebi re memano

Areker: M.Comerd
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YİBIL

Harde usarri yo hardo hit o

Qole Laçinan u Kevvan
divvare Semıkan serde şiyo
xevere ame vat "Lıl dırvetın o

Yibıl kışiyo"

Way vvay vvay

hefe rozeka camerdine vvayi

Yıbıle Boz vano "Daye ti meberve
nece tene Semıkan dorme mı de nalayi

Tancige persene hebe şüye

Qole Laçinan u Asıkan amo Qustaşiye

Yibıl vano "Mı teka verene ne be Heşi ra
fisega peyeneeste Lıli tede qurfiye"
Mı heni zana ke direga zerreke mı şikiye

Tancige serde hebe dari

Maye vana "Pey ra ke gına Yibıli
ez çoru laze xo nekeri

eke ver ra gına ro cı
ez Yibıli laze xo keri

Areker:Hawar Tornecengi
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SİLO sur

Ne bıko bıko bıko sefkane mı

Sıleman(i) o

Ax de bıko bıko vviy bıko sere mı Sıleman o
Ez vanu nevanu gosro maa köre nenano

Werte aşira xayine de nnd bıfeteliye
Sıleman Axaye mı, sefkane mı
zere zalımu laze mı ra nemano

Alla içun vaze Sılemano Sur ke kuno çısme qewxa

dina sevvtimale de beşli ve hermi u doşi ser ano

Borgıni(2) ya Sıleman Axaye mı hiri
Önder Borgıni ya Sıleman Axaye mı hiri

İngılız(3) to ra kuto düri
bıko dest berze qewza sesadıri(4),
Daye çe dısmeni bıveso

ver-pey ra kerdo vverte kıla adıri
Demenone(5) roze kune tenge

Sıleman Axaye mı sıma biyare xo viri
Heq bexte sıma aşire bınzno
Sıma ke Sıleman Axaye mı nekıstene ,

herekete Otuz Sekiz de eskere hukımati
çadıri niyardene diyare Köye Suri(6)

Borgıniya Sıleman Axaye mı leyi
Alla içun vaze

Sıleman Axa ke caye de vejîyene
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aşiri vazdene tâpey
dısmen biyâne leteyi

Hese Gevva Qeri(7) na wo yeno
xö tadano -bıko- şaxe Sıleman Axaye mın e teyi
Ak tifangâ laze mı gulbang nSdano(8)
-bıko cigera mı- ez nezonu qeyi

Borgıni ya Sıleman Axaye mı kemer o
Maye bervena, gosro mın e
tora van raa koyi ra meso

Bıko mısavvre kıstena to kerdo qol laze mı sero
Hese Gewe vano nnd girede
Sıleman Axa vvo navvo yeno
nafa kıstena xo ra be xever o

Daye bexte zalımo bırnjiyo
dinaliga sevvtimale de mezal nâda ke

Sıleman Axaye to külte bâşli rakero

Ax Demeno ni Sıleman Axaye mi dane kıstene
kam nara tepiya hefe sıma Abaşo ra bıjero

Borgıni ya Sıleman Axaye mı gavan o

Ondera Borgıni ya Sılemane mı gavan o

Oereman amene vverte ıria iqrar İman o
DayĞ ez ke Qeremani ra n6ni
fisege puç bımano
Oereman ke wes bımano kde
Nafa ye ma hete ra qırkerdena, kıstena, ferman o
Heseni ra mene hefo beg@ Abasan o

Uşeni ra mene cayil o, iştiri xo nesano(9)
Ax Sılemano Sur ke
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vere tıfange xo hete karni ra kerdo

Alla içun vaze, o çe de tek raneverdo
Malo Sıleman Axaye mı persena dina sevvtimale de
Heq zono xısme tavuran o

Borgıni ya Sıleman Axaye mı şüye

Sona harde Pilvanki(iO) harde ocaxon o
tede meke gıraniye
Ne daye derdo ke zerre mı weno
Fındıqe Qemer Axayî

çeke Savvşene Uşeni berde bebextiye
Werte aşire de ke jü çe bi

ma de kene dawa püiye
Dakıla mı ez ke roze mıreno

îngüıze mı ve kemane mı ra(ii)
Heq kena mı de mezele fiye
Kam ke pers keno beno sa
vano vaze, xo re sa mebe

şi vıreniya Sıleman Axaye mı eve bebextiye
Na dina keşi re mal nebiye
Dina bebexta be faydiye
keşi re nebena mılk u tapiye
Duste Sıleman Axaye to ra
nece vvezir u çer u sefkano -daye-

poşti sana topraxa vesayiye
Bıko bıko xo re efkar meke
to ra tepiya -ax lemme- hukmat ust ra

lawo siya sana aşire miye
Qese aşiron u hukmati
aşira Demeni sero biye jüye
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Vatox: Sılemano Qız
Arekeri: Ilavvar Tornâcengi

1. Name xu yo heq Sıleman o. Sur leqema xu ya. Taye vane
Sjl/mau Sfileman Ara; tay£. iri .vane Silo Sur.
2. Borgıniye: Devveda Dersimi ya. Sıleman naca de kışiyo.

3. ingiliz: Markade tıfangi ya u tıfange Sılimani İngiliz biyo.
4. Sesadır: Pişto, davançe.

5. Demeno: Aşireda Dersimi ya zaf qeremanc, Demenan.
6. Naca de Sılimani goyncno u çerina eyi ano viri. Silo Sur Otuz
Sekiz ra aver u ebe deste aşira xo, yane deste aşira Demenan ra amo

kıstene. Na çeküye de sair ano viri, vano "Sıma ke Sıleman Axa
nekıstene, eskere Tırki bescnekerdcne Otuz Sekiz de çadıranc xo biyaro diyare Koyc Suri.

7. Hese Gevva Qeri: Jederi vane Hese Gevve. Otuz Sekiz de qeremaniya ke Hesi Gevve kerda keşi nckerda! Vane eke ceriyo, qumendare eskeri cı ra pers kerdo, vato:

- Sen kaç tane asker öldürdün?

Tırki nezono. Qcsc qumendari milisan ra jü Hesi Gevve re çarnc
ra Kırmanckiy alo:

'

- Mı hele kalıkc xo guret, hefe piye xo be maa xo ra guret, hefe
ciniya xo be lace xo ra ki guret, serde hefe xo ki gureto u des ki jfidc
kisti!

Axıre dare ra giredane, cane eyi tike tike cıra kene hata kc ro ra
şi...

8. Gulbang nedano: Veng ro tıfangi nckuno, venge tıfangi nino.
Tavi mordem ke merd indi tıfange xo gulbang nedano..
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9. işliri xo ri nisano: Yane hona zaf senık o, xorl o u riye xo n£tcrdo.

10. Pilvank: Dersim de hem name aşire vvo, hem ki namede dcwc

'vvo.
11. Dema S ılcmani, tıfange xo be kemane xo ra zaf hez kerdo.

Vane tıfange xo be kemane xo ra tim levve de biye.
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ZENGERTYE

ZengeriyeO) Zengeriye Mursa u Mıstefa Axa ye mı
hiri

Mursa u Mıstefa Axa(2) ye mı hiri

Domane mı kotene çısme qewxa
çoru olıme Heqi niyardene xoviri

Ax vvayi vvayi vvayi bınali derdone Mursa ü Mıstefayi
Qersuna polate qest u qereza

sefkane maye naver boveri -bıko- sırara berdi
qedenayi

Bojiye Hesen Axa ye xo mı dove Xızıre sere deryayi

Zengeriye Zengeriye Mursa u Mıstefa Axa ye mı vaye

Elçiye bırusne Xılozo(3) vesaye
Oli kene dertliya-ax- Fidana vvaye
Vaze köre mevmde be bıraye to kışiyo
-ax- veyva to bara xo gureta bena ciyaye

Be çı tore bara bıraye xo dana cı
hala çitur bıraye xo fina ra raye
Felek biyo eskera senede reye
saneno maa tu ya köre sare -dike- çitika şiyaye(4)

Çüa mumene bıjeme.brfetelİme
cençiya Mursa ü Mıstefa Axa ye. mı nevineme caye
Ax u waxe mın o son u sodır de -bıko bıko-
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goni ostone mı de biya jüyaye

Zengeriye Zengeriye Mursa u Mıstefa Axa ye mı celi
verde
Tari yo siya sorti kaykerdo -omediya mı- ama serde

Qersuna Mıstefa Axa ye mı gına cı

-Heqo- buriya raste verde
Mayina Mursa Axa ye mı evvro hirrena

Pepug mı re bıvvano bıko arre verde
Kıstena Mursa u Mıstefa Axa ye mı

ses asmi tamam nebiye
vverte aşiro de ilan kerde
Ax de vvayi vvayi vvayi bınali derdone Mursa u
Mıstefayi
Qersuna polate qereza axaye naver boveri -bıko- berdi
qedenayi

Bojiye Hesen Axa(5) ye xo dan Xızare sere deryayi

Zengeriye Zengeriye Mursa u Mıstefa Axa ye mı şüye

Daye mı va Zengeriye -omediya mı- vera şüye
Ma cini kerde çevvone Alo(6), mıneta ma qevul nebiye
Cigerone xo sero nafa danupero
kenu fenda Gaxmud u Kirigiye(7)

Tesela mın a köre ke peyniye de kote
çeko sanenu domonone çevvreşi miye
Dırvetone Mıstefa Axa ye mı sevvteni gıredayi
Mursa Axa ye mı kerde nevviye

Ser u seveve axavyone ma ye naver boveri
-bıko- a bıza kora dızdiye(8)

Kıstena xortone mı re beno sa
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-ax- Najib Axa ye" Oxiye(9)

Vatoz: Sılemano Qız

1. Zengeriye: Devveda Dersimi ya.
2. Mursa be Mıstefayi ra bıraye.

3. Xıloz: Devveda Dersimi ya.

4. Çitıka şiyaye: Kese ke cı ra mordem mıreno, siya gıredane.
*

5. Hegen Aza: Bıraye Mursa ü Mıstefayi yo.
6. Cini nüne çeone aşira Alo ke bere hüre. Hama Alo na nca ine
qevul nekerda.

7. Gazmud be JlTirt^ ra di devve Dersimi ye. Wexte xo de vvertS
nine de qewxa biya. Naca de bahse a qewxa kene.

8. Hen aseno ke mal u kelepuri sero dopero.

9. Najib Aza yi Oziye: Wexte xo de pile aşira Sadızan biyo.
Mursa mordemane Nejib Azayı kısto.

Türkçesi:

ZENGERÎ

Zengeri, Zengeri, Mursa'm, Mıstefa'm gölge

Oğullarını tutuşunca kavgaya ölüm akıllarına gelmiy¬
or

Ah vay vay inleyip durayım Mursa ve Mıstefa'mın
derdiyle
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Şu polat kurşun garezdir
her iki yakadaki yiğitlerimizi vurup tüketti
Hasan'ımı emanet ettim dery alan dolaşan Hızır'a

Zengeri, Zengeri, Mursa'm, Mıstefa'm su arkı
Yanası Xıloz'a haber salın

Ali'yi severseniz, derlidir bacısı Fidan

Deyin "Körolası durma gel kardeşin vurulmuş
Hey hat gelinin payını alıp ayrılacak aileden

Durma gel hele nasıl payım verip yolcu edeceksin
kardeşini
Felek yılda bir karalar bağlatıyor ananın basma
Elimize mumdan bir lamba alıp dolaşsak dünyayı

Nerede bulabiliriz Mursa ve Mıstefa gibi gençleri!
Yavrum inleyip duruyorum gece gündüz
Artik kan kurumuş damarlanmda

Zengeri, Zengeri Mursa'm, Mıstefam tahıl harmanı

Akşamdır artık gölge düşmüş harmana
Mıstefa'mın kurşunu tam sağ kaşından
Mursa'mın kısrağı kişniyor bu gün
Vay başıma gelen yemlik başında!
Altı ay dolmadan ilan edildi Mursa ve Mıstefa'mın
ölümü aşireüer arasında

Ah inleyip durayım Mursa ve Mıstefa'mın derdiyle
Şu polat kurşun garezdir
vurup tüketti her iki taraftan yiğiüerimizi
Hasan'ımı emanet ettim deryalan dolaşan Hızır'a

Zengeri, Zengeri, Mursa ve Mıstefa'm gölgeler

259

260

Lavvıki DirsımilŞivvari Merdani Qewxa Werti Aşiran

Kadınlarımızı banş yapmak için gönderdik Alanlar'a
ricaya
Kabul etmediler dileğimizi

Bu kez dövüşeceğim oğullanm için

Tıpkı Gaxmud ve Kirig arasında olduğu gibi
Nihayet tesellim düşerse

silah bağlatırım kırkındaki bebelerin beline
Mıstefa'mın yaralan geçen akşam sarıldı

Mursa'mınkiyse yenilendi yine!
Her iki taraftaki yiğiüerimizin ölümüne neden olan

-ah yavrum- şu kahrolası hırsızlıktan sağlanan keçi!
Gençlerimin ölümüne seviniyor -vahOxili Necib Axa
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ALÎ U HESENE ÇEOJERİ

Hopane Ali ye mı bı kemeri

Ali vano "Apâ mı Rızay ra vaze
necon bırayina Pir Hesene Çeqeri"

Goyke ra vaze "Pıstone xo kero
vvedaro laze mı Zeyneli"

Ali Ali Ali, bıraye Feleke Kali
Reyâ sereke xo vvedare
köye Lertigo biye xali

Hopane habe çeti
Rıza pusla onceno

cmazeyi ardi Kerte Pir-Babon de veti

Ali vano "Ape mı Rızayi ra vaze xovira nekero
hefe çevvres u zu dırveti

Ali Ali Ali, biraya Feleke Kah
Reye sereke xo vvedare
köye Lertigo biye xali

Hopane pey de bı kemer o
Heq adır be çe Pir Heseni kero
çı vergode be dıdan o

Laze mı zeynel ke vves bımano
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haa mı to re neverdano

Ali Ah Ali, bıraye Feleke Kah
Reye sereke xo vvedare

köye Lertigo biye xali

1937-38 DersimAyaklanması'ndan bir kesit

Lavvıki DirsımilŞivvari Merdani Qewxa YVerte Aşiran

xidir

Xıdo de Xıdo sefkane mı
cayile mı buko Xıdo

Waliye Enangani qurrS mamuriye Xarp6ti niyamo
Eskeriya lace mı ama, pusıla cı re rusna
bedele cigera xo bıdi

cenceniya lace mı dina de reyna mı do
Xıdo vviy Xıdo!

Day6 qeday8 lace xo c6na
xayin Feleko çevesayâ
qewxa Alo be Demeno de cencane ma re

na di-re şerri qest o, zad o
vviy buko!
Qest u qerez u zıd o!

Da buko Xıdo Gole

sefkane mı Gole
cayile mı Gole, zuquma Gole

Çe sevebi bıveso cenc u cayile ma kerde sıra
tede .... cencone ma ardo tevera

usnene naver -Xıdo- Gole
Daye qeday8 lace xo cena

naye ra tepiya qewxa Alo u Demeno

yel u cu de xo re havvt bedeli keme ma keme tobe
Xıdıre mı Gole

Xıdo da Xıdo sefkane mı buko buko

263

264

Lavvıki DirsımilŞivvari Merdani Qewxa Werti Aşiran

eayil u cence rmn o

Meso Gola Cıvrahile Keji bıraye xo kışiyo
o heso dırvetmo, vana vergo feke gonin o

Gigere mı kam ke kuno mereve xayini -lemı-

hal be hal çoru tamamiye son de necerino
Buko cigera mı meso!

Dakıla mı meberbe
kmcane mı bere Çuxura vesayiye

çeSüliAxayi

Buko Hesen Axa xayin o,
Süli Axa fetelnenö zerrevesaye

merde aşiro

Di-re seni yo cigerane ma re hurenino
Üşen Axa vvo Tome Hesene Şeydi vano
"Devvre hawt serona aşira Demeno ra

derezaye mı qırr keno qnx nekeno
eskere çenjiyavvo nâqedino

Ax Xıdo cigera mın o!

Korta Sure cayilâ mı
sefkane mı

Xıdıre mı viyalS reji
Daye çekane mı mı de

ez meşeli diyara Kemere Beji
Heq admS dısmeni vvedaro
nâverda biyari çnpiye hazar u ponc sey ra
tifangede xo berji
Buko buko!
Qersuna Xjdıre to persena
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daye qersuna Cıvrahile Keji

Çevesayiya polate pey ra gına qolıncane Xıdıre to
ver de kaykerdo ama mavene sere cıji

Damaya maye berbena vana

"Qomo Oli kene cınaza cayile mı biyare rone

îştiri mi de, qersuna lace xo
xo desti bıbırrni bıveji

Daye meberbe, köre meberbe!
qedere mm o ez gere ke karni ra se vaji

Buko buko Heq vırendiya hazıro nekero
çıxa qesade zor a
roza des u heşti tamam nebiya
mı diya kıstena pi u laji

Xofe efkar meke çevvrese to u piye to jü keri
bado ki roza heşti
sıma dıma xo darefi

Ax tarrva ciğere hazrro nedo
tabure asm u roji
Alo be Demeno ra qest kerdo
esker ardo jübini naver bovera
jübini ra qrrr kerdi

pero xort u cayil u cenc u bilmeji
Xort u sefkane bilmeji

Da Xıdıre mı!

Vatoz: Sılemano Qız

ArekeriHavvarTornecengi
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MÎRE MİRE BEBEXTO MİRO!

Mire Mire bebexto Miro!(i)
Bebexteni meke dısmene to Xızır o
Kam ke be km o xayin gmeno piro

Ala urze MemS Üaşi çekâ gurete
kıstena Xelil Bege mı re fit cerino
Bego dik veng dano Mire mı na o sodır o.

Feme Fem(2) a Xelil Bege mı hem yo

Feme Fem a Xelil Bege mı heni yo
Ostore Xelil Beg8 mı na o yeno

şivvariye seri sero niyo

Ostor şivvariye sere to ku yo?
Va ke "Çâ Miri de meser biyo"
De Mire Mire adır de çe to kuyo

Qemişiye ro Xelil Bege mı meke, mısayivS tu yo
Axrre vverte sıma de iqrare Eli yo(3)
Adue 01i(4) de Çe Miri kuyo

Xezn6 Ç6 Savvşân Begi zafe -wayeHeq zalimi vira şiyo.

Feme FSm a Xelil BegS mı weke

Emina Xanım a waye xevere rusnena mamure Sola
Koreke(5)
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Mamur ti ke Heqi nas kena Xelil Bego bıraye mı amo
eğle meke

Je çevesayi ro Xelil Bege mı kerda
esmo dubare û deke

De Mire Mire bebexteni meke.

Fema vesayiya Xelil Bege mı cado

Qstore Xelü Bege boncS tever
cıniso rado

Reyna bezna nndeke va xo

pasta ostore kımeti sero helme tado
Miro Heqi roza ke da to
cı ra helme ma do
Xelil Bege mı do kıstene

cı ra ne domano ne evvlado
Xelil Bege mı do kıstene çevere odi û qonaxo Feme
de cado

Fema meres e Xelil Bege mı, kemer û ris o

Ostore kımeti jen kere mereqli yo, helme cıniso
Jene ostore kımeti altıın o, gımis o

Xelil Bege mı ve xo zerno xalis o
Kıla comerd de Çe Miri ra niso
Mordem çıtur kıseno

mordeme niyanene kom u mecliso
Mordem çıtur qest keno dano kıstene

bege niyanene kom û mecliso

Derd o derd o Xelil Bege mı derd o
Xelil Bege mı şiyo Mamaxatune riye xo terdo

267

268

Lavvıki DirsımilŞivvari Merdani Qewxa Werti Aşiran

Miri xapıto
Xelil Bege mı qan kerdo

Berdo Baxıre tey sond vverdo
Na Mire vvay Mire Heq to re neverdo
To Xelil Bege mı do kıstene

çevere odi û qonaxo Feme de zerze kerdo

Feme Fema Xelil Bege mı kaşi

Waye bervena "Mı hefe bıraye xo guretene nedo
Ax-waxe mm o

bino vvayre merex û taşi

Waye merex meke kafire din tersi
Na dina de neçeler qrr kerde axay mencasi
Na dina de çevesaye bâbexti day kıstene
xorte bomebaşi

Xelil Bege to do kıstene
I

kerdo ve qohnde Meme İlaşi.

Vatoz: Sılemano Qız

l.Na Mir o ke naca de qal kene. Miri Dirsımi yo. Cı ra varie Çi
Savvşin Begi.. Çi Savvşen Begi wexte xo de teyna pile aşira Çarekan
biye. Na aşireda girse u ebe qewete niya. Hama eke çıtur biyo Çi
Savvşen Begi /»ete devvlete ra Dersimi re Mir tayin biye. Na Mire
Dersuni, ebe qeweta xo besenekerdo Dersımızan sero hükme xo peya

kero; coka dest esto fitne u dubaran. Aşiri yerde pe, kese ke sevveta
mirtiya xo nnd nediye jü ebe deste iye bini do kıstene. Xelil Begi
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Fime ki nine ra jü yo. Bezt, tore sare Dersimi de qesode gıran o.

Hala keso ke pil o, yan davva piline keno gere wayre bexti bo. Merd
bo u çı wext namediye nekero. Çı esto ke Çi Savvşen Begi na het ra

vvayre tivarede nndi niye. Na lavvıke caye dine çime sare Dersuni de
çı biyo, vves musnena ma.

2. Fime: Devveda Dersuni ya. Xelil Beg pile na devve biyo.

3. Mısayvini je iqrare Hz. Eli yena hasav kerdene, vane eyi ra
menda.

4. Oli: HzMli.
5 Sola Koreke: Namede caye sole vvo.

Türkçesi:

MİROMIRO!

Mir, Mir, bahtı olmayan Mir!

Namertlik etme Hızır düşmandır sana

Kindar ve hain olan erken devrilir
Ah kindar ve hain olan mutlak devrilir

Hele bakın şu Meme Ilaş'a
Silah kuşanmış dolap çeviriyor
Halil Bey'imi öldürmek için
Miro sabah horozlan ötüyor

Önümüz sabah

Fem, Fem, Halil Bey'im çeşme '

Balan Halil Beyimin ati geliyor süvarisi yok üstünde

269

270

Lavvıki DirsımilŞivvari Merdani Qewza Werti Aşiran

Söyle can at binicin nerede?
Dedi "Mahsur kalmış Mir'in evinde"
Hey Mir ateş düşsün konağına!
Kıyma Halil Beyime musahibindir senin
Ne de olsa Ali ikran var aranızda

Ali'nin ateşi düşsün Mir'in konağına ha!

Bacım

Şah Hüseyin Beyler'in hazineleri çoktur
Artik Hak gelmiyor bu zalimin aklına

Fem, Fem, Halil Bey'im geçit

Bacısı Emine Hatun Korek Tuzlası memuruna haber
salmış

Memur Tann'yı seversen kardeşim gelmiş bekletme!
Ocağı sonesi Mir
Halil Beyime pusu kurmuş bu gece
Be hey Miro artik elçek namertlikten!

Şu yanası Fem'de Halil Bey'im cadde
Hele Halil Beyimin atını çekin .şuraya şöyle bir binip
sürsün

Bir kez daha şu güzel boyunu al atın sırtında sallayıp
dursun

Miro Hak'tan dileğim o ki senin bu iktidanndan biraz
da bize versin!

Öldürttün Halil Beyimi
Hanede ne bir çocuk ne bir evlat kaldı
Hasılı Fem'de kapattın konak kapılanm

Şu yanası Fem'de çakıl ve taşlar
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Eyerleyin al atı meraklıdır biraz binsin
Al atın eyeri gümüş ve altındandır

Halil Beyimin kendisiyse som altından
Allah'ın alevi sarsın yuvasını Mir'in

İnsan nasıl kıyabilir toplumun ve meclislerin bu eşsiz
yiğidine

Ah dertler, şu dertler!

Ah dertler, vah dertler, Halil Bey'im şu körolası dert
ler!

Halil Bey'im gitmiş Mamahatun'a tiraş olmuş
Mir Halil Beyimi aldatıp kandırmış

Baxır'a götürüp yemin etmiş kendisine
Hey Miro Allah sana komasın

Halil Bey'imi öldürtüp Fem'de köc vurdun konak
kapılarına!

Fem, Fem, Halil Bey'im yamaçlar!
Kızkardeşi dövünüp "Ah vah ederek bittim tükendim
meraktan" diyor

Hayıflanma bacım!

Bu zalim nice babayiğitlerin kanına girdi bu zalim
Nice koçyiğideri öldürttü

Halil Beyini de öldürtüp başlık parası yaptı

Meme Üaş a!
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Aiişer Efendi ve eşi Zarife 1937'de öldürüldüler.
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ŞtWARE KE MERDANE
QURVETÎYE SERO VACÎYE

(GURBETTE ÖLENLERE

YAKILAN AĞITLAR)
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XILVISO

Ye vano Xılvıs(i) o bukobuko

Hemede mı na Xılvis o
Ye vano "Bara seme zerce mı ra

adır be dar u kemere Xılvısi ra niso
Wayi cigera mı na bıveso"

Ye vano "Mm ova ke

Buko Hemede mı, Hemede mı
va ti be na vesaye qurbeti meso"

Ye vano "Navvo ke ma u piye to

to re ciyan do kerdo zerce sandıqa keşke
cigera mı to re beso"

Ye vano, "Mm o hata Lmga Duldıle
Hemede xo de da ra"

Mı va "Cigera mı va ti be

na vesaye qurbeti meso"

Ye "Na vvo ke ma u piye to
ardo peser, to re ciyan do
va cigera mı to re beso"
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Hemede mı İmge sanıta nhtime tomafıli
taye vane "Sileciye raye vvo"

taye vane "Dina çol a"

Ye vano "Kam ke qurbeto vesaye ra yeno

Sonime vıreniye cı ra pers kenime"
Vanime "Hemede mı vveso?"
Kafırede Haq u Talayi ame
ma o sime vera cı ra persayme

va ke "Hemede to fena derece de nevveso"
Ye vano "Ez terkıtane şiyane
karole Hemede mı tal o"

Vatoz: BavyaŞayder

Areker: Munzır Comerd

Xılvıs: Devveda Dersuni ya.
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İMAM ÜŞEN

Çola Qadikoyiye(i) bıveso

İmam Üşen e mı yerde sona viyala kevviye
Bıko roze lete biya
xevera merdena to ama çarşuye

Ax lemıne çola çol Qadikoyiye

İsmail u ape mı Mursaye derezayi ra
siye çolmage xesterxani ame berbene

vane "Heq ve vıreniya kemer u dar u beri nekeıo zora
ma ke xevera aslane xo gureta

dina vere çımone ma de biya ûng u tariye
Tel ve teli sero dane mazra Xarpâtiya vesayiye

VanS "Ouluxıya İmam Uşeni bıvene
xevera sıma bıvo

peyniya sıma u mordemen u derezayeni

-ax lemıne- a biye indi qediye"
Vano "Apo feqir to ke Comerdi(2) naskena
ti ke siya maa min a feqire ra vaze

Heqa mayeni u evvladen dina de zaf gıran a
Heq kena site cızıkone xo mı re helal ke
Daye feqir nasıv nebiyo

ma zumin ra nevvasta helaliye"
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Maa feqire bervena vana
"Qomo aciya ciğeri zora

mı ke xevera İmam Uşene xo gurete
beşe nekerd ke hurenda xo ra ravvurji
coka zononune mı şikiye"

Bıko Cömerdi ra ayano
ma ke xevera to gureta

seyeni, viyayeni, vıleçevvteni bıko
hona ke mare beli biye
Maa feqire bervena

vana "Payiz o xoji ve ye keşi bo
xorte sari siye Almanya ame

levve ma u piye xo der e

İmam Uşene mı dina ra deste xo onto
qonaxe(3) xo şano ve lemme sere şüye

Vano "Daye neçari meberve

na dina dinade başi bos a(4) be faydi ya
mordem ke jede yasamis(5) bo, kem yasamis bo
peyniye de poşti saneno a topraxa vesayiye"
Xevere siya vvaye feqiri ame
Vırare fişta tavvuta bıraye xo ra

sero bervene, qomo zor a
vane "Bira payiz o zeyiye sari sone

çe piyone xo zeyitiye
Ye ma ye ma ma dıme bociya çSvesayiye"
Besera waa feqire bervena

vana "Bira Heq kena urze!
To ez berdu doxtor ve doxtoru ra fetelnu
kerdu wes peyser rusnu
Comerd kena ma zumin ra nevvasta helaliye"
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Vana "Bira Comerd kena urze zumini ra

helaliye bıvvajime
dina de zaf gırana heqena vva u bırayiye"
Vano "Waye feqir navvo usar ame

sere gıle kovvu vvare

gıle köye berzu ra bıraye xore de bıvvane

Comerd kena ara zere to bena hediye"

Çöla Qadikoyiye bıveso

Heq kene, verde sone hiri, pey de sone hiri
Vano "Daye feqir meberve, sera esmefene
serade qudume şiyaye

Ma Arezu ra pero sone mordeme seçmeyi
Ala xora cor sere Mazra Çe Torne Sadıqi

Laze Hesene Qıji arebe qezaşiye de şiyo
mordemo Ala içö(6) vazo
Dina de mordeme camaat u qori.

Hala xora cer şerâ Gerisa Çe Memık Axayi
Di domone Memık Axayi
Almanya de merde

Comerd-Oli bo cıre yeno bervise ne kafiri"
Tali u tezel çevesaye dayma taqip keno
çıxıre mordeme seyede feqiri

Çol-mazra Hegaye Dergi bıveso

pey de sone hegaye tiki

Terkıt sine xaor gormaxiya(7) maa feqire
Corde verva mı yena
vvele njiya piro
Qome Heqi de vıreniya kemer ü darı hekero
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aciya(8) ciğeri zor a

-ax lermne- biya kome ne astiki

Mı va vvaye feqire tore se biyo?
Vana "Bira Heq kena hen mevaze

aciya İmam Üşen e mı niştaro cigerone mı
tere adır u çiki"

Xebere ama vane "Tavvuta aslane tonavva arda"
sine mı va
"Comerd kene ciğere mı reyna biyare xo rebıveni
arda vere ma ro naro çor parçeyi ne textiki"
Vana "Feqir to vaze nevaze

dina de zof gıran a aciya Üşen e mı ki!
Pero çini u no mermer o

Bıko karni zavvt do cencena to ro?

Vato "Emeğe to avva deri -lemme- baro bero"

İmam Uşene mı ala ti sare xo vveda
bıraye to hurdiye
vırare fişta tavvuta to ra
bervene tavvuta to sero

Maa feqire bervena vana "Derde her keşi esto
aciya Üşen e mı -

Heq kena çor dereceyi
ye binu ra cor a"

Çola Qadikoyiye bıveso pey de sono heniyö
verde sono heniyo
Vano "Daye feqiri sera emserehe

serade qudum a siya ye
Laze Mursa Axayi çiçega vere vor a
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Erzmgan de merdo vilika vere vor a
hona cSro yeno

saye nâgureta hona serd şivingi neşiyo"(9)
Mursaye Axayi berveno vano

"Hemedâ mı saye u hene* xo hona
kmce" zewezg xo ardS kerdâ sandıqe

saye u henS Hemede mı sandıqe de çurmis biyo"

Torne Axaye Weli Xarpet de xo kerdo darde
qomo Ala iço vazâ

altune" wertS iştiriyg asiro
AltunS vverte meseri yo.

Vatox: Qemero Areyiz
Ariker: Havvar Tornecengi

1. Qadikoyiye: Estemol de, yeme Anadoliye ra name caye. Tırki
vane Kadıköy.

2. Comerd: Namede Heqi yo.
3. qonazi zo: Mana "Mezela xo" der o.
4. başı bos: Yane bi sare. Qesade Tırki ya.

5. yasamis: Qesade Tırki ya. Yane emri zo jide ya kılm bo.
6. Ala iço: Qesade Tırki (Allah için) ya. Kırmancki Heqe vacil
7. xattr gormaziye: Qesa gormaziye Tırki (görmek ra yena) ya.

Kırmancki vana Xatır perskerdene.
8. aciye: Acı'ye Tırki ra yena. Kırmancki vane derd, tarve...
9Saye negureta hona seri şivingi nişiyo: Yane hona azev o, nizevveciyo u niresto mıradi xo.

Lavvıki Dirsımi! Şivvari Merdani Qurvetiye

Türkçesi:

İMAM HÜSEYİN'İM

Yanası Kadıköy çukuru -İmam Hüseyin'imönünde yeşil söğüt

Vay başıma!

Senin ölüm haberin geldi Kadıköy çukuruna!
ismail'le amcam Mursa hastahaneden dönmüş
ağlıyorlar

"Allah dağa taşa göstermesin, zordur
Aslanımızın kara haberini alınca

dünya karardı gözlerimizin önünde" diyorlar
Telgıraf üstüne telgıraf çekiyoruz yanası Harput
mezrasına

"İmam Hüseyin'in hazırlığını görün

değilse sizin adamlığınız akrabalığınız biter" diyoruz
Diyor "Amcacığım memlekete gittiğinde

Allahı seversen benden söyle anama

De "Analık ve evlatlık hakkı çok ağırdır dünyada
Hakkı seversen helal et o memelerin sütünü

Helallik istemek kısmet olmadı anacığım"
Yaslı ana ağlayarak diyor "Dostlar zordur evlat acısı
İmam Hüseyin'imin kara haberini ahnca

Donakaldım olduğum yerde
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Dizlerimin bağı çözüldü
Yavrum Hak'ka ayandır
Kara haberini duyunca oğlum

Yetimlik, kocasını yitirmişlik ve de boynubüküklük
daha bir koydu bize"

Yaslı ana ağlayarak "İşte sonbahar
Ne mutlu o kimseye

Ki gençleri Almanya'dan dönmüşler analannın babalannın yanına"

imam Hüseyin'imse çekmiş elini eteğini bu dünyadan
Konağım oturtmuş şu yamacın başına
"Kimsesiz anam ağlama" diyor

Ve "Bu dünya başıboş bir dünya, faydasız da!
Kişi çok da yaşasa, az da yaşasa

sonunda sırtını şu kara toprağa vermek zorunda"

Haber gitmiş zavallı bacısına

Gelmiş sanlmış kardeşinin tabutuna
Ne zordur böylesi!

Diyor "Kardeş sonhardır şimdi

El kızlan gidiyor baba evlerine görümceliğe
Biimkilerse ardınızda ağlamaktan canverecek"
Kızkardeşi Beser ağlayarak diyor "Kardeş

Hakkı seversen kalk!

Beni götüp doktor doktor gezdirdin
Sağaltıp geri gönderdin

Ne olursun kalk helallaşalım birbirimizle!"
Dünyada çok ağırdır kardeşlik hakkı

Diyor "Sevgili bacım nasılsa bahar gelecek
Çıkın dağlara yaylaya

.
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Yüce dağlann doruklannda söyle ben kardeşin için

Belki diner yüreğindeki ateş az da olsa"

Şu Kadıköy çukuru yansın

önünde uzanır yamaç, ardında uzanır yamaçlar

Diyor "Ağlama anacığım bu yıl uğursuz bir yıl
Seçkin insanlar yitirdik biz Ariyanlılar bu yıl
Hele kendinizden yukandaki o Çe Tome Sadıqi Mezrası'na gidin

Hesene Qıji'nin oğlu araba kazasında öldü
Doğrusunu söylemeli meclislerin toplantıların
adamıydı

Hele aşağıdaki Memık Ağa Gerisine uğrayın

Memık Axa'mn iki oğlu öldüler Almanya'da
Allah ve Ali için zalimin bile ağlamsı gelir bunlara '

' Talihsizlik ve kader hiç bırakmamış yoksul öksüzlerin
izini

Hegaye Derg'ın mezrası yansın

arkasında dik tarlalar

Yaslı ananın başsağlığına gittim
Yukandan beni karşılamaya gelirken yıkıldı

Allah kimsenin başına getirmesin ne kadar zordur ev¬
lat acısı.
Vay bşşıma dönmüş kemikten bir yığına!

Dedim "Ne olmuş sana böyle?"

'.

Dedi "Öyle söyleme Allahı seversen
İmam Hüseyin'imin acısı sarmış yüreğimi tıpkı ateş
Ve kıvılcım gibi"
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Haber geldi, "Yiğidinin tabudu gelmiş" dediler
Gittim ve dedim "Allahı severseniz getirin oğlumu bir
kez daha göreyim"
Getitip önümüze koydular dört parça tahtayı

Diyor anası "Istesen de istemesen de dünya çok ağır
Hüseyin'imin acısı da!
Hep çini ve mermerden

Yavrum kim beddua etti gençliğine?

Kim dedi "Şu derelerin suyu gelip götürsün emeğini"
İmam Hüseyin'im hele bir başını kaldır
Kardeşlerin henüz küçükler

Kapanmışlar tabutuna ağlıyorlar

Yaslı anası "Herkesin derdi var

lakin Hüseyin'imin acısı dört kat fazla ötekilerden"

Yanası Kadıköy çukurunun önünde çeşme,
arkasında çeşme

Diyor "Anacığım bu yıl uğuru kara bir yıl
Mursa Axa'nın oğlu Erzincan'da ölmüş
O bir kar çiçeğiydi büyüme çağında

Henüz elmayı eline alıp çıkmamış saçak başına"
Mursaye Axayi ağlayarak "Hemed'im henüz yeni
elma ve kmasını, düğün giysilerini getirip koymuştu
sandığa

Hemed'imin elması ve kınası artik çürüdü sandıkta"
Axaye Weli'nin torunu kendini asmış Harput'da
Dostlar Allah içifi söyleyin aşiretin ve toplumun
yiğididir o
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HEMEDE MI

Ax Hemede mı, cigera mı

sono romerdiyo merato Xılves(i) o
Çike Heqe Cömerdi de
dar u bere Xılvesi ya niso
Genceniya to re bıveso

Xatire genceniya ciğere mı bo
Ciğere mı be gos ro mine

be ti öndere çöle merate Xılveşi meso
Mordemeko ke gma peyniya memleketo ro
daye kile mordemo bekes o

Vana "Ciğere mı çeyi sera bi ve ciya
neverda Kal Feleke çenjiyayi

çar roji düye to locına to de bıveso"

Heq adıre merate Xılveşi vvedaro

Daye kile tede ne şex o ne devvres o
Vana "Memlekete ma ra

levve ciğere mı de kes çinebiyo ke
hal u vaziyete ciğere mı bıperso

Ax lermne ne bıperso

Devva Xılveşi vera -cigerS mı-
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sone kemer u merdivvani

Vano "Daye suka Estemoli ra

ez niştroro vapure amune vilayete Trebzani
Mı nat u dote xo ser kerd
memlekete mara kes levve mı de çino
Des u diye Mıhemedi

mı kerdibe guçıke peşkire

dayibe Ismaile Imami
Va ke "Bava sevveta xaüre Mıhemedi ya

ti yo deste xo nata de ezo xo re levve pani"
Meyite mı Trebzano vesaye de cameverde
tey bere hata suka Erzıngani

Maye dana xo ro berbena
cigera mı ezo sevveta to ra

Pepug bi gıle dar u bere Xılveşi ya nişi
hata keyi bıvvani
Veyvıka to şüvvare vana berbena

Axaye mı urze, sermiyane mı urze

Ne zav u zeçe xo kena bavoke karni

Vatoz: Şair Uşene Pardiye

Areker: Havyar Tornecengi

Xılvis: Devveda Dersimi ya hete Pılemoriye.
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HEVVA HESENE DEMENIJİ

De biye biye bira Hesene mı biye

Üşen berveno bıraye'mı berdo xestexane Estemoli
hedıra mı biniye
Ax ez usto ra süne ma mexduriye
Xore desti kerdi xo vera mın o na bekeşiye
Çevere xestexane Estemoli de koto zerre
vverte yataxo ra yataxe bıraye xo nas nekerd
va ke "Çı çime to mı ra mende

be berjine mı de rose serva xaüre heqa bırayiye
Üşen berveno

iştiri mecal mıneda
dina mı sero biye tari ye

Memlekete Estemoli de bervis tomet a
dara zerre mı şikiye
Da bira bira na çı biye sare mı câriye

Heqo çıxa to de esta -lemın- bebextiye
Jü brra u cenceniya Heseni
tomırejedediye

Vano "Üşen çevesaye tavvuta mı vıraze hazır ke

Meyite mı na memleket de vvemede
bere Mamekiye
Bere qeza Tunceliye -lemm-
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harde Kırmanciye
Ax Felek mı sero niştoro -bira- na sero
Ala içun vaze

Heseni persene çiçeğe camato
meleme mm e zar o

De Gome Misi bira na kemeri
Ax Üşen berveno
bıraye mı berdo xestexane
... xore urji ra seri
Heq bekeşiye keşi re niyaro

xerclıx mı de çino karni ra den keri

Xerclıx mı sero çino mılke xo beri bono keri
Merexe bırayiye şano mı

ezo çıtur deqe vmderi, sebır keri
Derde bırayiye gıran o

nero hazır u dar u kemeri

Çevere xestexane Estemoli de koto zerre

zerre de nalene pero je biraya mı vosne qeri
Vore mı r8 bıvoro iştir mecal mı nedano
vere çımane mı biyo tari

Kata yatax6 bıraye xo naskeri

İştir mecal mı nedano çime mı biye duman
çıtur yataxe bıraye xo doz keri
Va ke "Wele be to ro bo bira bira

honde diyax to de çino ke xo rg vveşiya xo bıkeri
Hala be berjine mı de rose çıxa be diyax a
ez to re qesey bıkeri

.

Mı sero niştoro çevesaye qederi
Ax lemınS mecal mı nedano
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heqa mın a gere ke ez merata bebexte teslim keri
Üşen berveno xerclıx mı de çino
meyite bıraye x© çıtur beri
Xerclıx rm de çino ez cınaza bıraye xo tey beri

Da bira. bira cmaza bıraye xo çı çeşit beri

Gome Misi persena Hesene mı heni yo
Kam ke yeno bervene Hesen meleme zerriyo
Werte aşira Alo de -Xızır bo- xorto jü yo

Üşen berveno
Heseni persene zerrne meserbiyo
Bıraye mı re merex nebo

keso nnd na dina de sa nebiyo
Mordemo nnd conı na dina de sa nebiyo
Bıraye mı persene meleme zerriyo
Xatıre keşi bıraye rm ra neşkiyo

Vatoz: Süemano Qa
Areker: Havvar Tprnecengi
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HAMİLKAN O

Da daye Hamilkan o
bira xer o bero

No zevvte karni yo bıraye mı re qeteliyo

Vato "Nat ra şero dot ra mero! "

Da da bira bira bira veyveyi nine suka Hamilkani

Da da bira bira Hamilkan o
önder hardode gıran o

Derde deyi ve mı zof gıran o
Welat çime mı vera nesono

Kese ma na heti ser nino
Ez vaji mı re xevere ano

Da daye vorede vorena
mı ve vora na tenık e

Siya soni dobe some serde
mı va tede kerda na honıke

De bira ti ke sona memleketi
mı vera sılam ro pil u qıji ke

Derdane mı cı re hurdi hurdi qesey blke
Zerce mı de ciğere mı poti
ilaç u dermane na suke
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Da da bira bira bira
xerive mın e suka Hamilkani

Telxırafe bıraye mı amo suka Versilya na vesayiye
Vato "Bıraye to Uşeni xo dove are

amo niştoro na vapura vesayiye

Vatoz: SDozanay
Areker: Havvar Tornecengi

Türkçesi:

AMERİKA

Anacığım Amerika'da iyilik bolluk
Bu kimin bedduasıdır kardeşimi bulmuş
"Gitsin dönmesin" demiş
Hey kardeşim, kardeşim!

Düğün demek uymaz Amerikan kenüerine

Ah kardeş Amerikan toprağı ağırdır, meret ağır
Onun derdi bana çok ağır

Memleketim gözlerimin önünden gitmiyor
Kimsemiz gelmiyor buralara

ki bana haber getirir diyeyim
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Kar yağıyor anacığım ince bir kar

Akşam gölgesi çökmüş etrafa
Serinlemiş ortalık
Dost memlekete gidersen
Küçük büyük herkese benden selam söyle

Bir bir konuş dertlerimi onlara

Bu memleketin derdi dermeni pişirdi ciğerleri içimde

Kardeşim, Amerikan kentinin garibi
Kardeşimden telgraf gelmiş
Şu yanası Versilya'dan

Diyor "Kardeşi Hüseyin toparlanıp çıkmış yola
Şu^anaşı vapurla"
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KÖYE JİWANÎ

Way de xeriv xeriv,
bira Seyd Hesen o
Xeta sileciyo navva yena
xeriv6 ma nıka yeno

Amo merate Xane ne Jivvani
ma ra xerzhx wazeno

Hevvese male dina mekere
önder dina de maneno
Eve na vvostene

çoru kes vıreniya Hâqi nâceno

Way de xeriv xeriv

Bira Seyd SılSman o
Daye merato Estemol o

çevere mırodon o
Ma xerivi bime sileci
çıxıre merate zımıstoni yo

ma raye xeletıta ameyme

mârat Xane nâ Jivvani yo

Kala vere çeVeri de niştoro
xerzlıx tey çino

Zalımo xanci zerre neverdano
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Vano "Xanci mı re çever rake
tever ra serd o damis nebeno"

Vano "Naye des-dı sileciye Estemoli yene

taqız zu cı ra xan pereşiya mm e kokımi dano"
Haqi zerce des u di teno kerdo serd
deste keşi merat qunse pero nesono
***

Way de vvayi vvayi, vvay lemıne vvayi
Evvro xan pereşiya Kali ma neda

Kali ma sero kerde top des u di koyi
Tersa mı ke des u di sileciyo ra
kes neveno riye çeyi
Kal tever ra mend -bira¬
ma re zavvti dayi
Bira kemer meveno

peyniya merat Xane ne Jivvani

Way de xeriv xeriv

Bira Seyd Hesen o, Hevvese male dina mekere
önder dina de maneno

Eve vostene çoru kes
vıreniya Haqi neceno
****

Merat na Jivvan o, daye duz o, rast o

Zalime xanci bi bojiye mın e kokımi rp
ez vere çevere xani ra esto

Xojive xanciye sereni bo
xore zerce Xızıre xo vırasto

Vake: "So mırçd yasdamis be
to de oxıle oxıli hast o"
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Merato Trebzan o, daye dorme xo sur o
Haqi köre arda ma des u di teno re
ma keşi nas nekerdo Kal, Xızır o
Canı sileciyo ra düri niye
bira desmde hazır o

Way de xeriv xeriv, bira Seyd Hesen o
Hevvese male dina mekere

önder dina de maneno
Eve vostene vıreniya Haqi neceno

Merat na Jivvan o, bira çute kemeri

Lele soni koto, raye tever nekeno
ezo kolam seri koti
bira ezo xore kudine amune xane çeri
Xanciyo sere ama vıreniya mı
Vake "Kata verena ra feqir kalo kolam o
be esmo vinde

xore sodır sona"
Mı va "Xerzlıx mı de çino zuqmate qunse peri"
Vake "Ez qunse pere to sekerine
xore çı derman keri"
Mı vake "Venga laze xo de

Xano bine ra bero yeme teveri"
Vake "Ti laze mı sekena
urze sime yeme zerri"

Mı va "Evvro Haqi to re yazmis kerda
lemı deftere xeri"
Kah pasqul da Xane bmeni ro
xışt bi temeli bme ra
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Kali bojiye laze xanciye sereni gureto
şano bine servere çeveri

Way de xeriv xeriv
Bira Seyd Hesen o,

Hevvese male dina mekere
önder dina de maneno

Çoru eve vostene kes
vıreniya Haqi neceno
******

*

Çıx amo çutS xani berde
no qusure karni yo ardo çarno ma ra
Kali pasqul do xano binen ro
dardovve berdo temel u bine ra

Cendege ma des u di teno poyino
hata soye amnoni

lete bine merate ne çıxi de

Way de xeriv xeriv
bira Seyd Sıleman o,

Hevvese male dina mekere
önder dina de maneno

Çoru kes eve vostene kes
vıreniya Haqi neceno

Vatox: Bava Bedri
Areker: Havvar Tornecengi
lO'l,

"xıâx SıartOi.
w6nrd ânsX &b iupzBq ilaJı

Vane na lavvıke serrane 1890 de vaciya.

bt. anıd ifomai id îşıx
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B ABAYE MI

Babaye mı, Babaye mı, Babaye mı
De Babaye mı, Babaye mı

Vano "Babaye mı de vvayi vvayi, vvayi"
Trene ame Koçkopruyo vesaye de
babaye mı eğle biye
Damaye mayene peroc, paka ra
dina çımane ma verde kerda teng u tariye
Vano "Wayi, vvayi, vvayi

damake mayene vvayi"

Heqi ma re nesiv nekerdo dosega çeyi
ma re kerdo nesiv qapute eskeriye

De Babaye mı, Babaye mı, Babaye mı
Babaye mı ra tepiya menda çe de
kemer u batunbe de veyvıka nevviye

Ax babaye mı, babaye mı, babaye mı

Vano "Pero sero biye topi qom o, talıb o"
Vano "Babaye mı vveşiyane xo bıke"
Vano "Ez vveşiyane xu ye çınayi bıkeri"
Damaye eza babaye mı
babaye mı vvayi, vvayi, vvayi

Vano "Trene ame Koçkopriyo vesaye de eğle kerde
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Dina çımane ma verde kerde teng u tariye"

Sero dane xo ro berbene vvayi
Babaye xo qom u talibe xu yo

Veyvıka babaye mı sero berbena

vana "Babaye mı vvayi, vvayi, vvayi"
Vano "Heqe ücaxkori ma re nesiv nekerd
orxan u dosege çeyi

Ma re kerde nesiv eskeriya ocaxkore"
Babaye xo bere siye
Koçıke axwe bice

goniya riye babaye xo bişuye
Heqa pir ü talıbiye

Babaye mı, Babaye mı, Babaye mı

Babaye mın a tepiya
çe de menda veyvıka nevviye

Babaye mı bene Xınaroliye
Babaye mı sero biye top qom u talibi
bara babaye mı cıde

babaye mı sono Dina Heqiye
Beno bıngele Dina Heqiye

Vatoz: Naçıka Cömerdi
Areker: Munzır Comerd
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ŞÎWARE MERDANE

ESKERİYE

(ASKERDE ÖLENLERE
TAKLAN AĞITLAR)
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SEYKEKIL

Merate çıxe Kerti ver de
Sey Kekıle mı sono heni yo
Xevere ame bırayi re* vake

"Teborafe bıraye to Kekıli na vvo vejiyo"
Bira xoxo de bive sa

mı va ke "İzne gureta yeno memleket izinli yo"
Süne mı teburaf guret da vvendene

mı nezona mız u dumane sare mı biyo
Bira tezele mm e bSkeşi

bextd Felekâ çe nenjiyayi bınjiyo
To zona roza ke to hnga xo esta tever

qusır fisto ra to dıme, to dıma feteliyo
Ama harde Suriya vesayiye de
raste genciya to Kekıli biyo
TebcırafB to kerdo xo dest

aciya bırayiye ra teyna na diyar ra şiyo
Reye hermS xo ye raşti serde niyada
tezele mm â bekeşi re _

bexte aşira bebexte bmjiyo
Mı be aşire tivar kerd
yoxro ke kese mı çiniyo
Bira ez bekes biyo

sevveta to ra makina kompile kerde
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Merate ecıxa teyi berde Sey Kekıle mı sona şüye
heqe bırayiye zoneno
avva ke dest u paane mı ra ame

bira mı nede tepiya

Bıraye xo ardo Tunceliya sewtimale(5)

bare danu cı xo ser ra kenu ciya

Hala sare xo vveda tü yo cabe rm bide
Heq kena ti mı ra raji ya?
Merate çıxe Kerti ver de sono gavan o

Ali Çavvus telefoni sero niştoro

vilaxate Tunceliye ra tel be teli sero dano
Memed Demıreli ya vaze nevırtdo bero
dunme bıraye xo perişan o

Vano "Pire mı xo re efkar meke
ez bızoni ke eskeriya mı vesena

cendege to ita neverdano"

Vatoz: Alaverdi

Areker: Havvar Tornicengi

1. Uzbaşi: Tırki vane Yüzbaşı. Subay yo u hire astareyi herme ra
ye.

2. ikinci bir sual: Vatenede Tırki ya. Kırmancki yeno mana Perso
dıyin.

3. Çokmis biyo: Qesade Tırki ya. Kırmancki mana Gıho hard
ro'yi der a.

4. Çavri: Kırdaski ra kuta Kırmancki. Yane Çimi xo raye de
biyene.

5. Sevvtimal: Qesade Kırdaski ya u malşevıti ra yena.
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bıraye to şiyo vvezife
Süriya de şehid biyo"
Herkes zono ke bırayine zor a
kirşi ser ra perro çokmis(3) biyo
Deste mı ceno mı urzneno ra

vano "Mıxeneteni meke

nece teno je to derde bırayine diyo"
Makina arde ez kerdune cı

ramıte süne raste cendege bıraye xo biyo
Cendege bıraye mı texte tenesuri sero noro

esker cı re merasim de biyo
Süne çite riye bıraye .xo ser ra dardevve
koraniya Oli bıcero bira, zone xo çiniyo
Hala mı cı ra suale pers kerdene

emıre na bıraye mı mı re cıva biyo
Emsale xo temey kerde
"Brraye mı yeno na memleket

, vaze cendege mı xo ra düri mefiyo
Cendege mı ke tey beno vilaxate Tunceliye

vaze axırete de bira to de rajiyo"
Bira heqe bırayiye zoneno

mı can kerdo xo feka

perroz u pesevve Turnen de feteliyo
Emıre cınaza to berdene rm gureto

mılet biyo davvaci vane qudrete to çiniyo

Mı va "Mı xo ra aver teborafe do be Tunceliye
mı va Kekıli izne gureta

.

nıka mılet ma re çavri(4) yo"
Welate Süriya ra vilaxate Tunceliye

cenaza ardene mexsuse tek mordemi niyo
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çor vilaxate Turkiya day ra xo tepiya
xele ca vvo neqediyo

Makina ra amune warr, harde Urfa vesayiyo
Pers kerd süne çevere dayra Uzbaşi(i)
dapıro kutne zerce
zalim zerce de roniştiyo
Odeciye xo ra va ke
"Hala o mordemi ra perske

şexse na mordemi ye koti yo?"
Mı va "Kafir sualo mı ra pers meke
hire sevv u hire roji yo raye ra amo

hayre cane xö niyo
Jede ke to re beno efkaro gıran
ez ro vilaxate Tunceli yo"

Va ke "Uza ra be ita ama
derde xo mı re vaze

çı ise to mı de biyo"

Mı va "Teburafe bıraye rm Kekıli ame
mı davvendene va yarali yo"
Mı niyada ke tabat be cı nekevvt

usto ra zerce dayra de fetelino

İkinci bir sual(2) mı ra pers keno
vano "Memleket de karne to esto

kam çiniyo?"
Mı va "Kafir mı ra sualo pers meke
xıtame qeşi mı ra vaze
tesela mı bıkuyo

Ye ma memleket de ne maa ne pi yo
Xerca ma hurdimine ra kese ma çiniyo"
Va ke "Qalan baqiye to este, yi vves be

301

304

Lavvıki Dirsımi! Şivvari Merdani Eskeriye

BABAYE MI

Babaye mı, babaye mı, babaye mı
De babaye mı, babaye rm

Vano "Babaye mı de vvayi vvayi, vvayi"
Trene ame Koçkopruyo vesaye de
babayemı eğle biye
Damaye mayene peroc, paka ra

dina çımane ma verde
kerda teng u tariye

Vano "Wayi, vvayi, vvayi
damake mayene vvayi"

Heqi ma re nesiv nekerdo dosega çeyi
ma re kerdo nesiv qapute eskeriye

De babaye mı, babaye mı, babaye mı
Babaye mı ra tepiya menda çe de

kemer u batunbe de veyvıka nevviye
Ax babaye mı, babaye mı, babaye mı

Vano "Pero sero biye topi qom o, talıb o"
Vano "Babaye mı vveşiyane xo bıke"

Vano "Ez vveşiyane xu ye çınayi bıkeri"
Damaye ezo Babaye mı

Babaye mı vvayi, vvayi, vvayi

Vano "Trene ame Koçkopriyo vesaye de eğle kerde
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Dina çımane ma verde kerde teng u tariye"

Sero dane xo ro berbene vvayi

Babaye xo qom u talibe xu yo
Veyvıka Babaye mı sero berbena
vana "Babaye mı vvayi, vvayi, vvayi"
Vano "Heqe ucaxkori ma re nesiv nekerd
orxan u dosega çeyi

Ma re kerde nesiv eskeriya ocaxköre"
Babaye xo bere siye
Koçıke axwe bice

goniya riye babaye xo bışuye
Heqa pir u tahbiye

Babaye mı, babaye mı, babaye mı
Babaye mm a tepiya
çe de menda veyvıka nevviye
Babaye mı bene Xınaroliye
Babaye mı sero biye top qom u talibi
Bara babaye mı cıde
babaye mı sono Dina Heqiye
Beno bıngele Dina Heqiye

Vatoz: Naçıka Cömerdi
Areker: MiaatrComerd
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ESKERİYA MEMEDİ

Wayi biye biye biye

ax ondera eskeriye
Ne Memede mı, tale mın u to ra
Heqo icad biye

Ne bira sari re biye penzehere
Memed tale mm u to ra
biye fincana axu ye

Ne mı va "Waye, Qızılbeli persena
vverte çar kovvan o

Ne karni zevvt dabe to ro
vake, ma u piye tu yo kolam
vere des u divvaro de bımano
Ne Heq bızano Memede mı
xestexane de nevveso gıran o
Ne Heqo çavvuse sere xo

o ki qurrS Vani yo

Ne Heqo be din u be iman o

çan roci izna Memede mı cı neda
ne Heq bızano dece MemedS mı
dece vverte cigeran o

Ne mı va vvaye Qızılbeli persena -Memed-
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peyde sona şüye
Ne mı va Heqo qemişe Memede mi meke
Memede mı vvayire veyvıka nevviye

Ne mı bojiye Memede xo gureto
eşto bexte Mezela Sıpiye(i)
Ne aye ki paç kerdo gosane xo
Heqo xo noro kerriye

Ne mı va "Bira Qızübeli(2) persena Memed
vvaye verde sona kemer o"
Mı va "Heqo qemişe cigera mı meke
Memede mı hona hukmati re esker o"
Ne vana "Bavvo yi ra mırieteni nebena
Feleko ucaxkor des u payane isani giredano"

Ne bira Qızılbeli persena
Memede mı peyde sona vaye
Ne dana xo ro, ser de berbena zalıma maye
Ne vana "Qomo bere peser
Memede mı göçe xo fisto ra raye"
Ne vano "Daye ti xover mekuye

Gule(3) esmerc levve to de bena viyaye

Ne ti esmerc vera girede çitıka şiyaye

Mı va Qızılbeli persena Memede mı
vvaye verde sona viyale

Mı va "Memed ti gıran gıran bınale
Dorme to de biye topi ded u derezayi"
Mı va "Cigera mı ti xover mekuye
albaze tü yo jü ki Torne Memede Muxtari"
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ne vana "Ezo pepug biyene
Hatamı merdene sıma dıma bıvvani

Vatoz: Seyd Üşen
Areker: Munzır Comerd

1. Mezela Sıpiye: Jiyar a, kometeda bımbarek a.

2. Qızılbil: Devveda Tercani ya. Ocazi Kurişi na devve der o.
3. Gule: Name ceniya Memedi Gul(e w)a.

Türkçesi:

MEHMED'İN ASKERLİĞİ

Ah oldu oldu şu meret askerlik
Memed'im ikimizin şansına icat oldu

Kardeşim askerlik başkasına panzehirken

Bana ve Memed'ime bir fincan dolusu zehir oldu

Dedim "Bacım Qızılbel (Kızılbel)'! sorarsan dört dağ
arasında"
Bilmem kim beddua etti sana

Dedi "Yaşlı anan baban kalsın duvar diplerinde!"
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Tann biliyor,
Memed'im ağır hasta, yatıyor hastahanede

Başındaki çavuş, ki o da Van kurasıdır
Aman Allahım dinsiz-imansızın tekidir

Birkaç gün geciktirmiş Memed'imin izne çıkışım
Memed'imin hastalığı ciğerlerinin arasındaki ağndır

Dedim "Bacım QızılbeTi sorarsan arkasında
yamaçlar"

Dedim "Allahım Memed'ime kıyma, henüz çiçeği
burnunda evli!"

Memed'imi emanet ettim Mezela Sıpiye
Ne yazık ki o da duymuyor yakanşımızı

Aman Allahım kendini vurmuş sağırlığa!

Dedim "Kardeş QmlbeTi sorarsan -bacımönünde kayalar"
Dedim "Allahım kıyma yavruma!
Memed'im hala askerde"
Diyor "Baba ona yalvanlmaz
Ocağı sonesi Felek elini kolunu bağlıyor insanın"

OızılbeTi sorarsan Memed'im
arkasında su arkı
Dövünüp ağlıyor anası
Diyor "Gelin toplanın dostlar

Memed'im göçünü vurmuş yola gidiyor!"
Diyor "Ana sen hayıflanma

Gule bu yıl dul kalacak yanında
Bu yıldan itibaren artik karalar bağla"
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Dedim "QızılbeTi sorarsan Memed'im
bacım önünde söpt ağacı"

Dedim "Memed sen ağır ağır inle!
Amca ve akrabalar toplanmış başına"
Dedim "Yavrum üzülme

Bir arkadaşın da Meme Muxtar'ın torunu"
Anası "Nolur Pepug olup ötseydim ardından
ta ölünceye!

?-38 Dersim Ayaklanması'ndan bir kesil .
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SEYXTDIR

De urze urze bira cüabâ rm bide

Serce siya dore serce -axhestıro riye" mı de
Lavvo emsale" to berde -ax-

peyniya vvelato de
Taye teskereciye yene
çime tayine yS welaxo de
Felek biyo meymane mı -bıko^

na Roze İmamo de(i)
Ax Felek naye meke, xatıre ma u pi de

De biye biye, tem u gence mı biye
Derde ciğere giran o -ax bıkomın o diye
Malo heram ra biyone

mı va "Meso eskeriye"
Bedele ciğere xo do(2)

ewraq ame Pılemoriye
Niyaz u qırvane xo gureti
Vecino Baxıra Sıpiye(3)

Kerdena virgrio biya -bıkocaye qevul nebiya
Ax duman çokmis biyo
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na vvo şano Köye Geliye
Cırm o alemi re ama -bavvoti ra mı ver mekuye

Mordem çıxaşi ke vındo na vva
kes nebeno Ustina Sılemaniye(4)

Merata Toseni(5) ya
Sey Xıdıre mı kemer o
Xele rojiyo gmovvarro -ax-

qomo royi ver der o
Tarrvajü ciğere çetin a

Haq de çevere keşi nekero
Feke sıma karni cereno

vaze jü yo, Haq nekero!
Berjin de niştoro berbeno

feqiro vaze Ali Heyder o

Maye vana qale Sey Xıdıre mı mekere

tern u gene o Haq nekero!
Kam ke sıma ra perskeno

vaze xogıno kokıme pi ro
Bone guretode vorazene
tede ne locın a ne çever o
Bıko tari yo tari yo, verason o

Tıdareke Sey Xıcbre mı bıvene
esmo mı re meyman o

El u qom amo peser

ça cüabe cı nSdano

Çite riye cigera mı ser ra vvedare -axçınayre heredan o

Ye mı Cigera zon dana -bıko-
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zerre damis nedano
Ax derde sari este -ax-

derde mı zof gıran o

Merata Toseni ya

Sey Xıdıre mı heni yo
Xele roci yo gınovvarco -bırahale xo çiniyo

Ax bavvo ti meberbe
herkes ortaxe derde tü yo

Bıko derdd sari este

kes havvıre derde keşi niyo
Ye sari di u hire
yemıxoranajüyo

Feleke çenenciyayi ça mı re jede diyo!
Ne bavvo aye mevaze

kes qanse ise deyi nebiyo
Qedero ke mı re şano cı

ecel biyo temam

mudete xo qediyo
Vatoz: Alaverdi

Areker: Havvar Tornecengi

1. Roza imamo: Serrede rey bena. Vane Roza Des u Di Imamo.
2. O wext de keso ke bedel dene, eskeriye nekerdene.

3. Baxıra Sıpiye: Jiyareda pil a, mılet sono sero qırbanan keno.
4. Usuna Sılemaniye: Keso ya çiyo ke emre xo zaf derg o, vane

biyo Ustma Sılemaniye. Beno ke na qese name pexamber Sılemani ra
bero.

5. Toseniye: Core Pirde Suri de devveda Pılemoriye ya.
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BEKEŞÎYE

Ax daye daye kile no çı memleket o
Dakıla mı çı vvelat o
Goste ma poyiyo şiyo

aste ma mendo demir o, polat o
Ax daye ti meberbe
dakıla mı sıro ke to deste mı guret

ez berdo çevere Ali Osmani
ne daye na hukmat o
Axezmıren

sevvtimale sewqat o Heqo vviy!

Ax heşiriye, bekeşiye!

Daye daye zor a ondera eskeriye
Ax daye deste mı na seferberligiye
Kemer niyo ro kemer u dari-beri serde

Dakıla mı veıgs yabani vırendiye
tenga ke mı çele* zımıstani de
Köye Xızıliye sevvtimaliye ra

lemıne dina de -derdo- diye

De mı va usarr o, usarr o, de sevvtimal o
Ne kile daye
(Fam

nebi)
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Köye Xuni ya sevvtimale ra ame

Vane sare nora vora Köye Porzıngani
Daye köye serdi

Ax İbrahim Çavvus vano
"Deste mın o rast qeleme neceno
ezo kaxıte yazmiskeri

War u vvuse qeza neşime serd o
daye Oh bo reyna berzi

E daye ez çele Marti tersen ke
xıravın amo, ma re biyo afate

Nejdi nebeno Kopriye Savvumi
Kile wax ho re kora şi
Ax heşiriye, bekeşiye

Daye daye zor a ondera eskeriye
Dina de deste mı na seferberligiye
Kemer niyaro kemer u dar-beri serde
Verge yabani vırniye
Tenga ke çele zımıstani de mı

Köye Xızıliya sevvtimale ra diye

De mı va usarr o usarr o

De sevvtimalo, de kile daye

usarri nevorene vviy!
Hefe domanone eskeri yo ke
Köye Xuni ya sevvtimale ra ame
Vane "Sare nora piro

dakıla mı Oli bo
peyde dest u paye ma ante

tede kerde kuli
Kaxıta ke nas biya
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öndere kaxıta to toahime Hemede Mili
Evvro ceriya, sevvtimale de noro
(Fam nebi)

Ax heşiriye, bekeşiye
Daye daye zor a ondera eskeriye
DayS deste mı na seferberligiye
Kemer niyaro dari-beri serde
dakıla mı verge yabani vırendiye

Tenga ke mı re Çele zımıstani de
Köye Xızıliye sevvtimaliye ra

lermne dina de derdo diye

De mı va payiz o payiz o
De sevvtimale, de kile daye

Şili varene koyi biye mız u dumani
Qırqe domanone eskeri yo ke
Köye Xuniye sevvtimale ra amo

Yene vvendene kaxıte şiyayi
Memude bırayi vano
Daye çâvesayi
eskere Sanqamişi kerdo tever

Çele zımıstani de
vıreniya qurveta suka Erzıngani
Daye ti meberbe

niye ke kora qırcbenâ Çele Marti de
Tçde lace ma u piye xu ye

Avvo ke şiyo mereve devvlete - ciğer- nediya
Xoji be ey bo dakıla mı

Ax hefe xo bero Sa İbrahime Hemede Bırayi

Lavvıki Dersımil Şivvari Merdani Eskeriye

Ax heşiriye, bekeşiye

Daye daye zor a ondera eskeriye
Ax daye deste mı na seferberligiye

Comerd niyaro dari-beri serde
verge yabani vırendiye

Tenga ke mı re Çele zımıstani de
Köye Xızıliye sevvtimaliye ra

lemme dina de derdo diye

Vatoz: Bava Sey Qemer
Areker: Havvar Tornecengi
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WELATE TUNCELİ YO

Ax vvelate Tunceli yo -cigera mıvvelatede reto
Zalimi ma qırrkerdime
Soraniye keme no sewqet o

Zalimi ordi vvezno ra berdo peyniya vvelato
Eskere Tunceliye amo

ciğere mı nezono ke kora vıneto

Ax de vvayi vvayi, ne ciğere mı vvayi
Werte dinaliga sevvtimale de
ezo be evvladi u be bırayi
Serva cane cigera mı ra

perr u paye mı şikiyayi
Ne cigera mı serva to ra

je ne kengere vere vayi

Ax de derd o derd o, xıremalo de derd o

Ax de derd o derd o, ax Memede mı derd o
Ne buko sare xo vveda, mılke Soraniye
mı name to ra tapi kerdo

Ne buko mı emego ke to de vverdo
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gıno ondera axe ro berdo
Çe Feleki romerdiyo
eve puke zımıstani ra ez vverdo

Ax ule ule, ax çı qesade zor a

Ax ule ule ule-cigera mı- çı qesade zor a
Ne buko ti sare xo vveda
mılke Soraniye
mı tapi kerdo name to ra

Çe Feleki romerdiyo

verdo tija amnani verâ

Ax de vvayi vvayi, ne Memede mı vvayi
Ne buko bexte mı re bınjiyo
çe Feleke çe njiyayi

Çevesayi kerdi mı vera
ne buko perr u payi

Serva cigera mı ra perr u paye mı şikiyayi

Ne buko serva cigera xo ra bine kengere vere vayi

Ax çem o çem o -cigera mı- delxeli yo

Buko sıpede ra Mıhemed vejiyo
ne Mıhemede Oli yo
Seıva cigera xo ra

ne buko ez mınetçi yo

Çe bebexti romerdiyo

çevere nca u mınete mı re kilit biyo

Vaho hala bere ye mın u na hekmete

Ne qomo hala bere -ciğere mı- mın u na hekmete
Evvro amay mı dıme ne cenderme. devvlete
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Ezo vvosniyaye Paxi
ne buko ifade mı gurete
Zalimi kaxıta şiyaye onte
(Fam nebi)

ne mı de vvendene
kardi nero cigera mı kerde parçe u lete

Ax vvayi vvayi da cigera mı vvayi
Ne ezo be pi yo -ne buko- be bırayi
Werte dina sevvtimale de vvayire zu bırazayi
Kemere mı re voro, perr u paye mı şikiyayi

Ax Cade Sarayi yo -cigera mı- cadede şen o
Ne Cade Sarayi yo -Memede mı- cadede şen o
Maye vana "Tebera niyade, Beşe çı vengo yeno
Ne dike tebera niyade çı vengo yeno
Ap şiyo merdena bırazaye xo heşiyo pe
kemer u dar o cı re veseno

Ax de vvayi vvayi -da cigera mı- vvayi
Ax de vvayi vvayi vvayi -ne Memede mı- vvayi
Merdena camerdi re ama
çetina tarrva merdena vvareşiyayi

Vatoz: Bava Heylo
Areker: Havvar Tornecengi

Lavvıki Dirsımi! Şivvari Merdani Nivveşiye u Afatan

ŞIWARE NEWEŞÎYE
U
AFATAN

(DOĞAL AFETLER
VE

ÇEŞÎTLÎ HASTALIKLARDAN

ÖLENLERE YAKILAN AĞITLAR)
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ÜŞEN

Devva bıraye mı persena Karskan a
Pero vvorte qom.u ciranan a
Vano "Bira aciye to yeno ma re
(Fam nebi)"
Vano "Keşide hile u mane mevene

Xısme cane to ye koliyan o"

Bira payiz navvo ame tertibe to sone
Şube eskeriye de to vvazene
Vano "Muxtare piye rm havvo sono

Qeyde Uşi evvro silmis(i) keno"

Maa zalime vana' "Cigera mı zerce kerdo virane
Derdane cigera xo karni re bıkerine
Sere levve destane

Navvo usarr ame bene ra gul u çiçeği
Ez seri sere mezela cigera xora nişi
Bıvvani je pepuge asma Gulani"

Piyo zalim vano "Feleki avva ke ero ma kerde
Ma ra xorte ma çinitibivve berdi"
Vano "Cigera mı kerdeneke to re kerdi

Mı viro neşiye, pero biye ve derdi"
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Xebere bide vvera to bere

Cenaza Uşene mı biyare
Heqo ti derdo gıran

Aciye ciğere keşi mede
Uşene mı wena xorto vişte şerre

Areker: Munzır Comerd

1. silmiş qesade Tırki ya. Kare eskeriye yan esker biyene ebe de¬

ste devvlete vırajino. Na ri ra na qcsa Tırki ita de vata. Ebe Dimili
gere niya vajiyo:
Qeydi Uşi evvro dano vvarro.
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BIRAYE MI

Bostuwortiye(i) pey ra sona kare

Amu devve ke yeno venge şin u şivvare
Qe keşi ma ra nevate, jü xebera xere

Berbena -wax lemıne- jü vvaye bırayi serde

Vana "Zalımo Felek, dene to ma de çı bi
Çıra bıraye mı vvorte ra çinitbevve berd"
Vana "Ye sari ke vırran a, ma u piye xo de roz venena

To domonone bıraye mı Vüeçevvt verdayi"

Vana "Na zatima dina
keşi re mal u mılk nebiya

Hona keşi de bme harde şiyayi neşiya
Tamakareniya xo bulase isani kena

Ana be isani ser safi heşiriya"

Vana "Bıraye rm na Bostuvvoriye de sa nebiyo
Qeder o, eş-dost u talibe xo nediyo
Kile be çe to ra kuyo bıveso zalımo Felek
Wena veyve Mıstefaye xo nediyo
Areker! Munztr Comerd

Bostuvvortiye: Devveda Dersimi ya.
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DADAYEÇOLO

Da daye çol o, çol o, vviy lemme wax çpl o
Çöle vesayi persena daye
Tede ohm o, ucuz o, qezenc o

wax tol o vviy!

Da daye xos o, xos o, ax derd o, wax kul o
Emeğe na dina gevvre çıxa tol o, wax bos o

Daye mazra na Xarpeti ya
vviy derd o, wax kul o
Mı va kalek o, wax rast o

hega o, filan o, pul o

Da daye xos o, xos o, ax derd o, wax kul o

Emeğe na dina gevvre çıxa tol o, wax bos o

Çamçure mı rusna Alamani vviy derd o, wax xort o
Adır be çe piye xayin ra niso
Çoru ma u piye kokımi ra
inkar kene mektuvafjü laji

Da daye xos o, xos o, ax derd o, wax kul o
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Emeğe na dina gevvre çıxa tol o, wax bos o

Daye ti merdena mı ver mekuye
vviy derd o, wax kul o
Zeke Zaloxli Rustem(i) amo
ome xo to ra gırs vvasto

Da daye xos o, xos o, ax derd o, wax kul o
Emeğe na dina gewre çıxa tol o, wax bos ö

Bıko adır be Feleke Kali kuyo
wax derd o, wax lemme

Çoru ise ciğere ame ise goni derd o

Da daye xos o, xos o, ax derd o, wax kul o
Emeğe na dina gevvre çıxa tol o, wax bos o

Vatoz: Dozanay

Areker: Havvar Tornicengi

1. Dersim de Zaloxli Rustem ya Rustemi Zal'i sero zaf çi qesey
beno. Qeremanode pile pilan o.
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XERlB XERlB

Way de xerib xerib,Çeme Seykali yeno

xeribe mı çolmax çıra honde sert o
Meberve daya zalime ti meberve
xesterxane devvlete ma sero yalanci çenet o
Emre des serce bini ma re taco zercnen o
-xerib- hem qanun o, hem adet o
Hire sat u nem neqediyo

-xerib- Mıstefa Bege mı vere emeliyat binaşiye de
serva meyite bıraye mı pay ra vıneto

Meyite Musaye mı -xeribvvay mıleti cı ra veto

Way de tari navvo ame -xerib- hayde bira

xeribe mı vvay de tariye sani
Vapuri yanaş bene iskelo çene -xeribxo sanene limanone Trebzani

Maye vana "Musaye mı no zavvte kami bi
Felek to ra raver bero xesterxane Erzıngani"

Maye vana "Musaye mı ti guna ma u piye kokımi
Heqo -xeribe mı- dana kami
Musaye mı ti qıledes u hene xo -xeribsandıqe de caverde dana kami"
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Awo ke qurvetiye de gureyino
weşiye yeno wertS zavzeçi u qome xo

-xerib- xojibe xojibe yi cani

Way de Erzmgane sevvtimaH sero

-vvay de xerib- xeribe mı de kesiş o
Maye vana "Musaye mı no zavvtâ kami Heqo
Felek to ra raver bero Erzmgan de roniso

Awo ke tem u tezo râ ilaç qede keno -xeribHeqo çike adıri ciğere dine be çe dine ra niso

Emre deste xeribi ma re taco zerrnSn o
Heqo no ise deste to niyo
no ise deste" quli yo, co ka isSde gırs o

Way de Qayina sevvtimale -xerib- hayde bira
xeribe mı ez o pilS to
di elçiyo biyare bırusne vvaa mı dıme
vvayika mm a Gome Zımi

De vazS va mevmdo bero -xeribMusa xayin amo rauna çavri mendo
(Fam nebi)
Maye vana "Musaye mı to çınay re

ez kerdo avva pepugi"

Maye vana "Qomo Heq de çeverfc keşi nelcero
havvt laconĞ mı ra keşi herdisa xo neterda
ne biye kali, ne biye kokımi

Vatoz: Heqi
Ariker: Havvar Torntcengi
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XEYCANXANTME

De Gaxmud(i) o Xeycan Xatuna mı ne kemero

De Gaxmud o Xeycana mı ne kemero
Heq kena Sıleman(2) di-re qeydane wesu
Vaze cencSniya Xamma mı sero

Kami zawt da çenceniya Xeycana mı ro
Tem u cenc a
zav u zeçe xo vıleçevvt kero
Ax de derde mı gıran o
nevveşiya mı kanser o

Ax kamci yo na tenga mı re
di-re roci xızmete vind kero

Harda ne Gaxmudi yo
Xeycana mı hande çeto
Ax lemıne ez nevvesö

ax dinaliga sevvtimale de

felek mı sero vıneto
Ojedere çevesayi çeki girede
ax lemıne navvo mı sero vıneto
Ax adıre kansere sevvtimali

zerre mı zerre de poto
Vano "ÇeVâsayi sare xo vveda
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ça honde xori nalena

zav u zeçe to na cenceni de vıleçevvto
Xo re efkar meke Xeycan Xanıma mı

olım dene hometo

Öndere ne Gaxmudi
Xeycan Xanıma mı heni yo
Sıleman Oli kena di-re qeydone vveso
Xeycan Xamma mı ser vaze

siya neşiya çevere mı ez hen zan kilit kerdo
Bexte xayin Feleke ma re bınjiyo
feteliyo xestexano ra

qedere mı ra dermane kanseri çiniyo
Felek qimise Xamma mı meke
Wexte Xeycana mın o merdene niyo

Harde ne Gaxmudi yo
vilika mı harde şüye
Vano "Feleko çenjiyaye

to mı re çeki sane ve xo miye"
Vano "Oli kena Xanıma mı ser vaze

ax lemıne qeyde de derdli ye
Mı çı zana ke na yasi de lemın
çevere mı kilit keno

Zav u zeçe mı verdano vıleçevvtiye
Xover mekuye lemın

na dina dinade bos a be faydiye
Zaranca xo re efkar meke

keşi dina öndere mırcdi nediye
Revv vınde herey bımano
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herkes poşti saneno topraxa vesayiye

Xeycana mı ke siya neşiya qomo
çever mı sero kilit kerdo

dina mı sero kerda xırabiye

Vana "Kansere sevvtimali zerre mı vverdo
dina mı re lazım niya

cigera mı zerre mı de qediye

Derd o derd o derd o, zaranca mı derd o
Kansere sevvtimali cenc u cayilo re icad kerdo
Vano "Çevesayi cenceniya to re guna mı yena

Cenceniya to kota bme hardi
Çever mı sero kilit kerdo"

Dina dina dina, derd gırana mı xırmale dina
Vana " Çe njiyaya

xo re vveşiya xo domanone xo ra bıvvaze"
Cenceniya mı endi to dest de niya

Malo Feleko xayin o İmge sana peye çeveri
Ero ra u welaxone Xanıma mı pino

lmiskar u Vatoze na kılame: Sdemano Qa
Areker: HavvarTornecengi

1. Gaxmud: Devveda Dersimi ya u Xeycan Xanıme sare na devve
rabiya.

2. Sıleman: Naca de Suemano Qız be xu yo. Eyi na lavvıke veta.

Türkçesi:
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XEYCANXANTM

Gaxmud'u sorarsan Xeycan Xamm'ım
taştır taş

Süleyman

Hakkı

seversen

Xanım'imın

gençliği

üstüne birkaç yanık türkü söyle
Kim beddua etti Xeycan'ıma

Yavrulannı boynubükük bırakıp gitsin diye
Henüz gencecikken

Ah derdim ağır, hastalığım kanser

Kim katlanabilir bu derdime birkaç gün

Bu Gaxmud toprağı Xeycan'ım çattır çat

Ne yazık ki hastayım ben şu yanası dünyada
Felek durmuş başımda
Silahlanm kuşanmış bekliyor

Kahrolası kanserin ağnsı kasıp kavuruyor içimi
Diyor "Evi yanası hele başını kaldır
niye derin derin inliyorsun ! "

.

Henüz sen gencecikken

yavrulann boynubükük kaldı ortada

Sana efkâr olmasın Xeycan Xanım'ım
ölüm Allahtan kalma
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Şu meret Gaxmud'da Xeycan Xanımim çeşme
Süleyman Hakkı seversen yanık türküler oku Xeycan
Xanımim üstüne

Gitti gideh sanki kapımıza köc vurulmuş
Şu xayin Felek'in bahü yıkılsın
dolaştirdım hastahaneleri
Derman bulunmuyor kansere

Felek kıyma Xanım'ıma henüz zamanı değil

Şu Gaxmud toprağı -çiçeğim- sıra sıra yamaçlar
Diyor "Ocağı sonesi Felek
neden silahlanm kuşanıp geldin bahtima"

Diyor "Ali'yi seversen Xanım'ım üstüne dertli bir
ezgi oku"

Nerden bilebilirdim onun bu yaşta kapımı kapaya¬
cağını

Ve de çocuklann böyle boynubükük kalacağım
Hayıflanma bu dünya boş ve yararsız

Kekliğine efkarlanma kimse bu kahrolası dünyayı
görmedi doyasıya

Nasılolsa herkes girecek şu yanası toprağın altına

Xeycan Xanım göçtü göçeli kapılar kapandı üstüme
Dünya çöktü başıma

Diyor "Şu körolası kanser içimi yedi bitirdi
Bana artık lazım değil dünya

Ciğerlerim kavurulup yandı içimde

Dertler, dertler, kekliğim şu dertler

Kahrolası kanser sanki gençler için icat olmuş
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Diyor "Evi yanası senin gençliğine acıyorum
o artık toprak altında

Ve kapılan kapattın üstüme"

Dünya, dertleri ağır dünya, ey gidi dünya!
Diyor "Çocuklardan hatır istemenin geldi sırası"
Gençliğin artik senin değil
Hayin Felek yanaşmış kapıma
Xânım'ımın yolunu gözlüyor
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SEKlNA

Ne lemın daye, daye kile
lemın ez sekeri
Daye ez o xerib o

ho re kata seri
Male piye mı zaf o

kerdo vverde sare teberi
Daye tarrba mı gıran a

ez ho darde keri

Ser u sebebe tem u cenceniya mı
çenjiyaye Babe Qeri

Biye biye Sekina mı biye
Mayeka mı persena

Yejida Qeyseriye

Qemise Sekina mı mebe

hona veyvıka nevviye
Kemer mı ro nevoro dike

cenceniya to çıturi bme harde şiay de poyiye
Daye ü'ya köre pepug u goyin be
dina sev/timale de bıfeteliye

Areker: Havvar Tornecengi
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CİGERA MI

Vano Estemol o, Estemol o
cayS qoz u qurbano
Bıraye xo -ax lermne- Devvres

teli be teli ser dano

Vano "Xebere piye mı de bero
vvaa mı nevvesa ala cı ra se vano"
Ez terîatane şiyane

cigera xo toxtori be toxtori benu
kes derde cigera mı mı ra nevano

Wax ere lemıne mı ra nevano!

Vano "Yaxacık'e pey de -ax ere lemme- şüye"
Mı lavvo siya kerdo xo vıle
şiyane vera Asma nevviye
Peyine zalime ser va
cigera mı na paç kerdo gosane xo
Xo noro kerriye -ax ere lemıne. Cigera mı de vvurze vvurze
Goç u kervvane to amo

ti yo tey de rade
Deste biletiye arzuye mı bide, vvurzeş. tever

Sere cigera mı ser çever cade
lmiskaru Vatoz: Bava Şayder
(Çena xo sero veta)
Areker: Munzır Comerd
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ÇDCEQIRDIMİ

Ax de derd o, derd o, lemın derd o
Derdo cigera mı vverdo
Xebere ama Qırdım(i) de
vane "Evvro -lemın bıra-

•çıxi mılet berdo"

Ax de vvayi vvayi, lemm ciğer vvayi
Çı persena Dere Kemere Dengi

Nıqeno hata asma amnani
Heq adıre zalime Feleki vvedaro

Mı çıtur kerde vindi dısmene di cani
Ax de vvayi vvayi, lemın ciğer wayi

Ma der o gurino, yencate tü yo
Xatıre to bıraye sek u kiyo

Vano "Sıma ra ma ver mekuye
hervale mı bira Binali yo"

Ax de vvayi vvayi, lemm ciğer vvayi
Dano xoro berbeno feqiro piyo

Vano "Aciyo niyanen mı qe nediyo
Heq adıre zahme Feleki vvedaro

cigera mı vvena mı ra davva nediyo"
x de vvayi vvayi, lemın ciğer vvayi
Vano "Mı çıx,qedene, çıxo peyen o
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Gumane ma çino no çıx yeno

Ti yo vozmede bira Binali
Qedere mın u to ni çıxi der o"

Ax de vvayi vvayi, lemın ciğer vvayi
Evvro vvutu havvto ponc u jü yo
Vane cekete sere xo veciyo
Damavvo cano çı damis biyo

Aciya sıma bıravvo hurdemena jü yo

Ax de vvayi vvayi, lemın ciğer vvayi

Wax u vvuşi vane kerdo devve
Meyite sıma sanıte televye

Vano "Heq adıre zalime Feleki vvedaro
Meyman e, kerd çe (e)be jü sevve"

Ax de vvayi vvayi, lemın ciğer vvayi
Pi vano "Bira derdâ sıma re
Sıma derdi kerdi ma zerre

No qederâ sıma çı zalim bi

Çı heşiriye arde be sıma serde"

Ax de vvayi vvayi, lemın ciğer vvayi

Areker: Mtmztr Comerd

1 Ofrdım- Hele Erzmgani de Devveda Dersimi ya.
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ALİ

Day6 ule bira bile bile
sime öndere Erzmgani ke

oda bıraye mı biya melul e

Waye guneke guneke
cenike biya viyaye

domano desteke xo fisto bme gule
De vvay bira keko bme gule

De vvay vvay vvay vvay vvayi
Berbene dane xoro bira u vvayi
De bira keko vvayi

Aciye ceme, Ali Efendiye mı ma sekeme

ma re neveso zerre Heqe na Talayi
Ax dina de sto Mıstefa Efendi
eve Cemal Efendi u Ali Efendiye mı ra
Heq ke dina esto

hiremena çutm ye bırayi
Hefe mı bero genceniya sıma

axıre lemıne eke biye vverde harde şiyayi
Pey ra dane xoro

yene na ri sone do ri

jede bervene -ax lemıne- bırayi
Ax bira keko ne bırayi
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Ali Efendiye mı önder bımano
pasono düze öndere Erzmgam
Heq esto dina de

des u di bere merde camerdi este
Ali Efendiyi mı sera
mevcut e pero tamatni

Sodır tiji esto
zerki esto öndere cami

Bıko derezavvune xo ra düri perra
domane to hurdiye
guna dina vılrke kami

Ceneza bıraye mı pevvraz o
Heq dina de esto
ax pevvrazzeke ne meymani

Xora Heqe na dina bo nıka niyo
Ape to Tikme ke şiyo neşiyo
Jare ma vıneto çolma niştoro
taliye ma biyo temel şiyo

Na dina de esto Ali Efendiye mı
kam se vano ş6ro vazo
na dina de kemera coli yo

Boa nece Ali Ali Efendiye mı vera kemeri

Maa feqire vana Heq kene texto serde berze
laze mı qurvete ra amo
çan xeveru çı ra pers keri

Ne vana çevabe mı nedano
ez çı vvele qafıka xoro keri
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Ne Heq kena cemine xo ra vana

heredano cevaba mı nedano ez se keri

Ali Efendiye mı vvayi vvayi
Xore dana xo ro sero bırayi

De keko bira vvay ne bırayi
Hefe mı bero genciya Ali Efendiye mı re

ax lemme biye vverde harde şiyayi

Vetox u Vatox: lisen Tikme
Ariker:HawarTornicengi
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SEY ÜŞEN

Ax piro piro piro Bava Sey Üşen o

Astorâ Bavaye mı biyare gem u zen kere
vverte talıb u qom ro şero

Va ke "Talıb- qomo xatır be sıma bo
no endi xatıro peyen o"
Mı va Bavaye mı sono

Desta Kerbelayi de caye rhezela xo ceno

Zageriye vera bavaye mı heni yo
Kal Felek çe to bıveso

vaze Sey Bava ye mendene niyo
Va çe to romerdiyo
Bava Heyder esker der o
niyamo mı nediyo

Astore Bavaye mı biyare gem u zen kere
aspar bo vverte nas u dosto de bıfeteliyo

Köye Zageriye kovvo tek o
Deze Bavayi pers kene

dezo be selek o
Bavaye mı zone zan-sari yo
deze ne kalek o

Berjine Bavaye mı de niştoro
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pelgane kitabi teserde demdano
zalımo Kal Felek o

Vano "Felek ti mısade bide mı

Ali Rıza be Hesen Uşeni ra domane hona"
Bavaye mı ye guneko

Köye Zageriye, Köye Zageriye

Na dina perskena
bos u be faydiye

Na dina Sultan Sıleman re -Bavaye mı- mal nebiye
Bavaye mı meso Goydas meymaniye
Kal Feleko çevesaye koto qereze sıma

xore yeno to vıreniye

Bavaye mı biya

nondayiye

To sero dana xo ro bervena

şüyare vana zalıma ceniye

Zageriye vera piro ne hegayi
Vano "Hefe mı bero merdena to
Memed Ali ye derezayi

Kal Meleko çevâsayâ

koto be hurendiya Şube Basqaniye suna

Ç6 Porri ra teke tek rusnayi"
Domane Bavaye mı

vere des u divvaro de sey verdayi

Ax de mı va bıveso çe Kal Meleke çe njiyayi

Zageriye vera Bavaye mı heniyo

Zageriye vera pire mı sone viyali

Ame nişte mezela Bavaye mı ra -piro- heliye cali
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De de urze de aspar be
so vverte talıb u eli

To ke sare noro hardo devvres nenoro

hen zanen ke devva sıma kerda be vverani

Vatox: Şair Uşeni Pardiye
Areker: HavvarTornecengi
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ALİ EFENDİ

Qılaçiya(i) sevvtimale verde -ah pire mı- heni yo
Veng dano Sa Heyder e laze xo .

bira mı evro qılawuze xo diyo
Mekere xestexani nesonu

siyana mm u xestexani mmasıv çiniyo
Ma evvlade Budelaye Kureşi me
Budelaye Kureşi ma re pi yo
Bira o ke ma de yar bo

deyi ra jâde hekim-doxtor cine biyo
Ovva domono tik sona
bira mı tey çare nediyo

Gureto nısno xestexano şeştmal
kardiya zalimi ya, hire cayi de wemla biyo

Zalime doxtori kotöra cı fino qeseyi
pire mı aqıl ra dengızo neqediyo
Vano "Hefe na mordeme niyaneni
revv ra havvıre nevveşiya xo nebiyo
Heq zono ke avva ke des u bera mı ame

sunç u qeyabet mı de çinebiyo
Nur u kemale na mordemi deyra vano
va mordemo aşiret reisi yo

Ziyaretçi ra arr keme bırusnime memleket
01ım6 na mordemeki nejdi biyo
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Nıka mılet vano bene weş6ni
Guna wa tede deyi re sa biye

Kerdo tiyara ardo memlekete şeştmal

Haqo be to sikir amune yeme qomĞ xo mı diyo
Mıstefa Alaz vano "Bavvo xele zaman o

nur u kemalâ tö ma n6diyo"
Bira qeso pers kenS mı ra se vana
tezel u qeder€ mı honde biyo

Deyi ra ke çı ame gereke ma boncime
Qeder6 xo re gereke raji bime

Wây de meso meso, ax lemı pire mı meso!
İbrahim vano "Haq ano hüre teborafe piye mı yeno
Mijdani çene, ma ra vane vves o"

Usarr navvo ama parti qurulmis bene"
kamo terefâ Kureso ra kurşi de roso
Bira male dinalige sero jüvin neoncene

çıxaşi vazâ mordem cı rS hevves o
Kes fıkır nâkeno ke peyniya xo navvo

Merdene u qalıve savun u ponc qati kuras o

Ojlaçiya sevvtimale verde ax pire mı kemer o
Nevveşiya pire mı zor a, ax damis nâbeno xo sero
Topiya Kureso sero biya top
kune ver, bervena, dane xo ro

Vane "Hona çaxe to u merdene nebi
to hef a hona Haq nekero! "
Bira mordem çıxaşi ke na dinalige re nnd o

A h6ç a, ware vvo mordem te der o
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Haq ke sermiyane çor köse dina vvo

Vaze axırete de mordemi re niya nekero

Vatoz: Ataverdi
Areker: Havvar Tornicengi

t O'loçtyr XSeweda.Ma7gerdi ya xxAu Efendi na devve de men¬
dene.
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SULTANE

Turusmega(i) sevvtimale romerdiyo
Sultana mı sona çerde

Evvro xevere kalıki r8 siye
va ke "Bâ torna to Sultane awe berde!"
Bavvo Oli kena naver bover ra çâver kilit kene
kes tever nebi niyamey, sare naro xo verde

Veju gole Turusmega sevvtimale

ÇenenjiyayS avve torna to berde
Mı venga Xızıre Aliye Selami do
Çenenjiyayi bebexteni kerde

KalıM evvrö dest u payi kerde xo ver ra
Qomo Oli kene, sono cemi verde
Ne önder ti ke Haq u Talay naskena
to cendegd na torna mı Sultane kata berde

Evvro Keban Baraji ra tel amo

-

Cendege navvo itka diyo

cendegâ çeneka porr keza zerde

Bava Oîi kena mektuvo yazmiske
Almanya sevvtimale verde
Bavvo a vmdena bavvo ti meverde
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N6 qurvetiya zor a bavvo bavvo
vaze Comerd niyaro az u uji serde

Turusmega sevvtimale romerdiyo
Sultana mı sono heni yo

Bavvo Oli kena evvro roja bayrame biye
Jü mı ra neva ke bayrame xo ra tepiya mekuye
Televe mektevi aye de deste xo şütene, evvro tey ama

Roye to ke Haq u Talayi naskena no cendege torna mı
Sultane kuyo?

" Bavvo Oli kena iso maylim to ra pers keno

vaze "İzne gureta hefteye izinli yo"
Dike şiyo zerre mekteve sevvtimali
sandaliyS cigera mı de kes çiniyo

Evvro Keban Baraji ra tel ame
va ke "Cendege çeneka porckeze ita diyo"
Kalık evvro terkıto şiyo Keban Barajiye
niyadano domane cer o, zone xo çiniyo

Hala mı reye torna xo ra pers kerdene
emre na torna mı mı re cıva biyo
Bavvo Oli kena reye torna xo ra vaze

"To o het de çı saredez diyo"

Cendege cigera xo ardo Turusmega sevvtimale
dar u kemer njiyo, isp veso qediyo
Ne bavvo to meberve -bavvo bavvoqeder u tezele honde biyo

Trusmega sevvtimale romerdiyo
Sultana mı sona raye

Evvro berjen de niştaro bervena
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"Duman to bıjero" vaze feqire maye
Qomo tarva ciğere çıxaşi zor a
mı xo re evvro gireda çita şiyaye
Cigera mı bara xo gureta

qomo Oh kene navva kutara raye
Fırce zoniyone mı biyo kemi
goni ostone mı de biya jüyaye

Areker: Havvar Tornicengi

.

L. T.unumegp: Vrrfci.'.ıyluya biya. Name xu yo bin Baxçc Me¬

leke vvo. Sultane sare na cayi ra biya.
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BABAYE MI

Waye bone Babaye mın o

waye -Babaya mı- vverte koan o

Feleke Babaye mı tavvuge koliyan o
Kami zevvt do Babaye mı ro

vato "Hene gıle nSnıgo ra bımano!"

Way düri yo, düri yo, düri yo
wax merate Erzıngani

Tale mın u cigera mı ra Kırmanc biyo hesrete
vverte Türk u Hermeniyan o

Vano "Bavvo ez çevere Tırki miyardene
ax deste xo ma ucaxzadi re axuyo gıran o

Cenaza Babaye mı arda Karsukane vâsaye

Köye Tuzıke kerdo puk, raye nedano
Vano "Lawo mıxeneteni mekere

ma berze yenime vverte der u cirano"
Van6 "Bavvo mıxenetiya ma ciniya

ita vvedare vverte ma de gerçeg bımano"

Bone Babaye mın o -wax Babaye mısonaşüyatike
Vane peye berjine Şaşmaili de rose

351

352

Lavvıki Dirsımi! Şivvari Merdani Nevveşiye u Afatan

vaze derdane xo ma re qesey bıke"

Vano "Derdane xu ye çınayi sıma re qesey bıkeri
ti ke siya ma u piye xo levv nanu dest a
mı vera sılam ro cıke"

Vace "Sermiyane çeyi mı ra dıme biraye mı Seyd Ali
ke"

Bone Babaye mın o -wax Babaye mı- verde vaye

Ama ser de berbena dana xo ro -Heq o- kora maye
Vano "Daye xatire Fadima bızane
veyvıka nevvi ya

levve sıma de biya cenika viya ye"

Vatoz: Seyd Üşen
Areker: Munzır Comerd

Türkçesi:

BABA'M

Baba'mın evi -bacım- dağların arasında
Baba'm'm feleği odun kızağıdır
Kim beddua etmişse Baba'ya
demiş "Kına kalsın ürnaklannda!"
Vah uzak ne de uzak şu meret Erzincan
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Benim ve yavrumun şanssızlığından

kimse görünmüyor ortalıkta Kırmanclar'dan
Kaldık Türk ve Ermeniler arasında

Diyor "Baba beni getirmemeliydin şu Türklerin
kapışma

Elleri zehirlidir bizim gibi soylu insanlar için"

Baba'mın cenazesini Karsukan'a getirmişler
Tujık Dağı'mn fırtınası yolvermiyor
Diyor "Dostlar esirgemeyin yardımlanmzı

Bizi ulaştırın bizim oraya konu-komşular araşma"

Diyorlar "Üşendiğimizden değil
Burada gömün bu evliyayı
kalsın aramızda"

Baba'mın evinin yanı -vay- dik bir yamaç
Diyor "Şaşmail'in başucunda otur
dertlerini anlatsın bize"

Diyor "Hangi dertlerimi konuşayım size
Lakin gidersen memlekete

anamın ve babamın ellerinden öptüğümü söyle
Benden taraf selamla ve de ki

"Benden sonra hanenin temsilcisi olarak

kardeşim Seyid Ali'yi tayin etsinler"

Baba'mn konağının önünde -vay Baba- su arkı
Gelmiş ölünün üstünde ağlıyor zavallı anası

Diyor "Anacığım gelinin Fadime'nin hatırını bil
henüz yeni gelin oldu

Şimdiden dul kaldı yanınızda"
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LAVVIKE KE ZONE TIRKİ DE

HEQA DERSİMİ DE

VACÎYE

DERSÎM'LE İLGÎLÎ

TÜRKÇE

TÜRKÜLER
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Dr. M. Nuri Dersimi ve arkadaşları Divriği hapishanesinde (1921)
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KÜRDOLİYLE MEMET ÇAVUŞ DESTANI

Gaçman Kürtler sizi , dutanm
Elimle mapuslara atarım
Tüfeyimi yad ellere satarım

Gelin teslim olun der Memet Çavuş.

Kürdolu derki teslim olmam
Göre göre mapuslara girmem
Tüfeyimi yad ellere vermem

Yakanm camnı geç Memet Çavuş.

Mehmet Çavuş da derki ırakdan bakdım
Seksen arlı ile tagibe gakdım

Nice senin gibi eşgiya dutdum

Gelin testim olun der Memet Çavuş.

Kürdolu derki yitlig gadim
Dersim dâlannda söylenir adım

Nice senin gibi çok çavuş yedim

Eylenme yolunda geç Memet Çavuş.

Mehmet Çavuş da derki açıldı perde
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Canım gurban olsun merdolu merde

Refaya düzünde bitün her yerde

Söylenmişdür şanım der Memet Çavuş.

Kürdolu derki açıldı perde

Canım gurban olsun merdolu merde
Dersim dalarında bitün her yerde
Söylenmişdür şanım geç Memet Çavuş.

Mehmet Çavuş derki yüreyim çatal
Omuzumda tüfeyim tam yedi gater
Bi arma fişeyim gurk Kürde yeter
ı

Gelin teslim olun der Memet Çavuş.

Kürdolu derki yüreyim çatal
Boynumda fişeyim oniki gater
Uçan guş ossan da gır atim dutar

Eyleme yolunda geç Memet Çavuş.

Mehmet Çavuş derki sıralar doldu
Şiladan çıgah yedi yıl oldu
Gölpe guzulanım yetimlere galdı

Gelin teslim olun der Memet Çavuş.

Kürdolu derki sözüm peşin
Peşime düşersin hem yazın gışm

Üçüncü dümende alsana guşun
Yakarım camnı geç Memet Çavuş.

Aşamadım şu depenin düzünü
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Göremedim garını Kürdün yüzünü
Dinnemedim nazlı yarın sözünü

Gelin teslim olun der Memet Çavuş.

Vuruldum arkadaşlar süpere yatın

İnin düz uvada silahlar çatın
Musafirim olup hanemde yatın
Yansın ateşin Zekiye Hanım.

Kürdolu derki otudum daşa

Atarım gurşunu heç vermem boşa
Şimdi guzgunnanm düşsün ileşe
Aldınmı payını yat Memet Çavuş.

Süleyman Kefal

(Görele: Çalış köyünden)
Derleyen; A. Çaferoğlu

Türkünün sözlerinden Memet Çavuş'vm asker ve Refahiye'li,

Kürdolu'mm da Dersimli bir Kürt olduğu anlaşıhyor. Seksen atlı ile
tagibe gakdım I Nice senin gibi eşgiya dutdum dizeleri bunu
kanıtlıyorJonunda Memet Çavuş, Göremedim gannı Kürdün yüzünü

dizesinde belirtildiği

gibi yüzünü göremediği bu

Dersim'liye

çatışmada ölür.

Ezginin sözlerinden anlaşıldığı kadarıyla bu türkü Kürt olmayan
(

bir kimse tarafından yapılmış olmalı. Fakat mertlik töresine bağlı,
kim olursa olsun yiğidi aşağılamayan biri tarafından...
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SOLDU GÜLÜ GONCALARI KOÇKÎRÎN

Pâvlükalar yandı gel sen de dayan
Vallahi Beyime çok oldu ziyan(i)

Dersim Beyleri'ne olmadı ayan
Kınldı kırk yerden beli Koçkiri'n

Konağın kapısı kıbleye bakar

Ab-ı revan olmuş çeşmesi akar
Lalesi, sümbülü, nergisi kokar

Soldu goncalan gülü Koçkiri'n

Mevziler kazıldı toplar atildı
Mallar geldi dellallardâ satildi(2)

Asker kalkıp geldi Bey'im tutuldu
Söylemeye âciz dili Koçkiri'n

Ahşan Bey(3) derler işittim adın

Gelenler geçenler veriyor metin
Kardaşı kardaştan ayırmak çetin

Gayet sarpa sardı hali Koçkiri'n

Çifte çifte pâvlükalar dönerdi
Şişeler kurulup bade sunardı
Her konağa beşyüz atlı inerdi
Kesildi kervanı yolu Koçkiri'n(4)
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Kesildi kervanı yolu Koçkiri'n^)
Görünüyor Alişan'm söğüdü

Alişir(5) oturmuş verir öğüdü
Acep n'oldu Koçkirler'in yiğidi
Kınldı kanadı kolu Koçkiri'n

Kimisi vurulmuş kimi yatıyor
Yüz senelik emlakinden çıkıyor

Araziyi eller ekip biçiyor

Yıkıldı bentleri suyu Koçkiri'n(6)

Sefil Gazi'm(7) ey der bu da böyl'olur
Evvel âhir herkes ettiğin bulur

Elbet Mevlâm bize bir fırsat verir
Eser ılgıt ılgıt yeli Koçkiri'n

Sefil Gazi
(AHaydar Avcı

«Kürt Halk Ayaklanmaları ve Türküler»,

Ber -hem, şayi 10, Ocak 1991, Stockholm)

Bu ezgide Koçkiri ayaklanması (1920),, olaylara bizzat tanık

olduğu anlaşılan bir şair tarafından dilegetirilir. Harekete önder-lik
eden Alışan

Bey ve Koçgiri halkının uğradıkları zulüm, karşı

laştıkları çeşitli güçlükler betimlenir. Şair Sefil Gazi sırasıyla her
dörtlüğün son dizesinde Kırıldı kırk yerden beli Koçkiri'n i Soldu
goncaları gülü Koçkiri'n I Söylemeye âciz dili Koçkiri'n I Gayet sarpa
sardı hali Koçkiri'n! Kesildi kervanı yolu Koçkiri'n I Kırıldı kanadı
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kolu Koçkiri'n I Yıkıldı bentleri suyu Koçkiri'n denilmiş olmasına

karşın, yine de geleceğe olan umudunu ya da umutlan koruyarak
şöyle sesleniyor son dörtlükte:

Sefil Gazi'm ey der bu da böyl'olur

Evvel âhir herkes ettiğin bulur
Elbet Mevlâm bize bir fırsat verir
Eser ılgıt ilga yeli Koçkiri'n
1. Alişan Bey kastediliyor.

2. Mallar geldi dellallarda satıldı: Belli ki sürgün edilen ve

Koçkirililere ait olup çeşitli şekillerde müsadere edilen mallar tellal
bağırtılarak haraç-mezat pazarlarda satılmıştır.

3. Alişan Bey: Koçgiri Koçgiri halk ayaklanmasının başta gelen

önderidir. 1931'de sürgünde bulunduğu İstanbul'dan döner-ken. Zara
Kaymakamı

Şükrü

tarafından

düzenlenen bir komplo

sonucu,

Ümraniye'de kaldığı otelin odasında üzerine bomba atıla rak
öldürülmüş, kardeşi Haydar Bey 'se bu salamdan yaralı olarak kurtul¬
muştur.

4. Bu dörtlükte Alişan Bey'rn hanedanlığı betimleniyor.
5. Alişir.

Koçgiri Halk Hareketi önderlerindendir. Daha sonra

Dersim Ayaklanması'nda da önder kadro içerisinde yaralmışür. Bilge
kişiliği, şairliği ve siyasi alandaki yolgöstericiliğiyle tanınmıştır.

Alişer Efendi ve eşi Zarife Hanım 1937'de, işbirlik-çi, hain ve muhbir
Rehber ve adamları tarafından Tujik Dağı etek terinde bir mağarada

kahpece kurşunlanarak öldürülmüş, başları kesilerek Abdullah
Paşa'ya götürülmüştür.A/iyer Efendi öldürüldü- günde 75 yaşındaydı.
6. Bu dörtlükte, ayaklanmanın ezilmesinden sonra Koçkiri' lilerin
yerinden yurdundan edilmeleri, sürgün edilenlerin toraklarına dev¬
letçe elkonulması ve elkonulan toprakların başkalarına verilmesi gibi
ekonomik ve sosyal alanda yaşanan sorunlar betimleniyor.

7. Bu destanı söyleyen Aşık Sefil Gazi'nin, Alişan Bey 'in yakın
adamlarından ve olayın görgü tanıklarından olduğu anlaşıl maktadır.
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DILO YAMAN YAMAN YAMAN!

Koçkiri başladı harba
Sesi gitti şarka garba

Bir ordu asker geldiler
Dayanamadı bu harba

Düo yaman yaman yamana)

Çiyan girto berf û duman
Me ra bişin Şah-ı Merdan(2)
Ew dermanS hemû derdan

Ovacığın aşireti
Zapteyledi memleketi

Geriden imdat gelmedi
Hozat çekmedi gayreti(3)

Dılo yaman yaman yaman

Çiyan gırto berf û duman
Me fa bışin Şah-ı Merdan
Ew dermanfe hemû derdan

Kürdistan'ın ordulan

Kahr ettiler barbarlan
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Vatan için öleceğiz

İstemeyiz Moğollan

Dılo yaman yaman yaman

Me ra bışin Şah-ı Merdan

Ew dermand hemû derdan

Çiyan gırto berf ü duman

Yemin edenler elmaya
Zülfükâr-ı Murteza'ya
Geriden teller çektiler
Biz uymayız eşkiyaya(4)

Dılo yaman yaman yaman

Me ra bışin Şah-ı Merdan
Ew dermane hemû derdan,

Çiyan gırto berf û duman

Alişir

(Dr. Vet. M* Nuri Dersimi

Kürdistan Tarihinde Dersim. Halep 1952)

Bu şiirin bilinebilen ilk derleyicisi «lan Dr.Vet.M* Nuri Dersimi
bu konuda şunları söyler

"Kürt şairi Alişer'in, Kürtçe tanzim ettiği ve Türkçe karşılığını
aşağıya dercettiğim şarkı; dağlar başında ve harp sahalarında top,

tüfenk terakeleri arasında teganni ediliyor ve savaşçıların manevip
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atını arttır iyordu."

Görüldüğü gibi yazar, Alişer'in

Kürtçe tanzim ettiği bu şiirin

Türkçe karşılığını aşağıya denettiğini yazmaktadır.

1. Her kıtadan sonra nakarat olarak söylenen bu dörtlüğün
Türkçe'sinin anlamı şöyledir:

Gönül yaman yaman yaman

Dağları sardı kar ve duman
Bize gönder Şah-ı Merdan

r

O bütün dertlere derman

2. Şahı Merdan: Hz. AlCnin diğer bir adı.

3. Koçgiri ayaklanmasında Dersim kendisinden bekleneni yerine
getirmemiştir. Bununla birlikte Dersim'den de harekete katı-lanlar

olmuş ve hareketin yenilgiye uğramasından sonra "... Koçkiri'de bu¬
lunan Dersim kuvvetleri bir cephe tutarak Dersim'e ricat etmek kar¬
arım vermişlerdi" diyor Dr. Nuri Dersimi. Kuşku-suz bu olayın çeşidi
yönleriyle incelenmesi gerekir. Ancak biz bu durumun açıklığa

kavuşturulmasını şimdilik bir yana bırakıyor ve Dr. Nuri Dersimi'nin
söylediklerine yervermekle yetinmeyi yeğliyoruz:

"Koçkiri bu suretle milli istiklal davası uğrunda can verirken, Kureyşan aşiretinin hain reisleri Erzincan'a gelerek yaptıkları hizmete

karşılık Türklerden mükâfat istiyorlardı. Diğer taraftan dahi; Dersim

mebusu sıfatıyla Türkiye'de Büyük Millet Meclisinde sandalya işgal
eden soysuzların mensup oldukları aşiretlerden bir takım tıynetsiz
dalkavuklar, Ankara'ya telgraflar çekerek, Koçkiri 'lileri şakidiye tav¬

sif, Türk hükümetiyle birlik olduklarını, Kürdıstan istiklaline dair hiç
bir istekleri bulunmadığını bildirerek (...) düşmanlarına sadakat ve

hulus arzetmek alçaklığını irtikap ediyorlardı." (Kürdistan Tarihinde
Dersim, Halep 1952, s. 155)

4. Bu dörtlükte, kutsal sayılan elma ve Hz. Ali'nin kılıcı olan

Zülfükar üzerinde yemin ederek Koçkiri'ye yardım edeceğini
sözverip, sözünü tutmadığı gibi devlete telgraflar çekip Koçkirili
kardeşlerini şaki olarak itham edenler kastediliyor.
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DERSİM TÜRKÜSÜ

Gönül gel gezelim Dersim dağını

Ne hoş memlekettir eli Dersim'in
Seyran eyleyelim Sultan Bağı'nı
Ne hoş çiçekler var gülfl Dersim'in

Nice padişahlar geldi cihana
Bunu almak için düştü gümana

Her birin bir çeşit attı bir yana
Kesilmedi kalu kılı D^rsim'intf)

Arslanlar yurdudur tilkiler girmez
Gerçekler sırndır akıllar ermez

Kürdistan gülüdür zalimler dermez

Onlara bağhdır yolu Dersim'in

Kürdistan eline kim ki bulaşır

İmdada kavuşur hemen ulaşır
Coşa gelip şimşek gibi sataşır

Etraflan yıkar seli Dersim'in

Kahramanı çoktur kılınç takınır

Bütün Kürdistan'a yardım dokunur
Havariçler yedi devlet sakınır
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Allahdandır kavi beli Dersim'in

Aşayiri cömert haklan rahma

Munzur Dağı durmuş kıblegâhına
Tujik Dağı derler onun şahma
Atılır toplan belli.Dersim'in

Taki(2)'nin Kürt Ahmet ceddi âlâsı
Seidan Şeyh Hasan ondan binasi(2)

Şükür hakka geçmiş oriun duası
Cümleye üstündür eü Dersim'in

Alişir

(Dr. Vet. M. Nuri Derâmi'

Kürdistan Tarihinde Dersim, Halep 1952)

•"DeTStm-Şartm '•Ölye 8e adlandırılan (Df.Vet. M. Nuri Dersimi,
Kürdistan Tarihinde Dersim, s. 234) bu destan, Alişer tarafından
söylenmiştir. 1931'de Sivas'da sorgulanan Dr. Nuri Dersimi'ye Der¬
sim Şarhsı'm yazıp "bir Türk gencine" vermiş olma-sı suçlamasının
yöneltilmesi, sözkonusu ezginin 1937-1938 Dersim ayaklanmasmdan

daha önce yazılıp yayıldığını kanıtla-maktadır. Dr. Nuri DersimCnin
verdiği yanıt şöyledir:

"Evet aslen Kürt olup

Kürtçe bilmeyen Şahin köyünden birine

isteği üzerine Dersim Şarhsı'm yazıp verdimJBu şarkının esası
Kürtçe'dir, Kürtçe'yi unutmuş olanların anlayabilmesi için, Türkçe'ye

tercüme edilmiştir. Elaziz ve Malatya havalisinde işit-meyen kimse

kalmamıştır..." (Kürdistan Tarihinde Dersim, s. 233, Halep 1952).
1. Kesilmedi kulu kılı Dersim'in: Bu dizedeki kalu hlı terimi so-
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run ya da mesele anlamında olup Dersim'de özgün yazımıyla qal u

qırr (hem Zazaki/Kırmancki'de, hem Kurmanci/Kırdas-ki'de) olarak
kullanılır.

2. Taki, Alişir Efendi'nin mahlasıdır ve bunu büyük olasılıkla
daha başka şiirlerinde de kullanmıştır.

3. Burada adı geçen ve Alışir'in Taki'nin Kürt Ahmet ceddi

âlâsı dizesindeki Ahmet, Koçkiri ve Şixesenan (Şeyha-sanan)
aşiretlerinin inancına göre Seyid Ahmed Yesevi'du. Bu aşiretlerin
adıyla anıldıkları Şeyh Hasan ise gereken izni ve irşad yetkisini Seyid

Ahmed Yesevi'den almıştır. Türk kaynaklarında Türk olarak tanıtılan

Seyid Ahmed Yesevi'nin, Alişir Efendi tarafından Kürt kökenli bir
düşünür olarak sunulmasını dikkate değer görmekteyiz.
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MEMÖ MEMO MEMEDALt

O dağında bu dağında
Küçük çaph(i) kucağında
Harput'ta bir bey astılar
Akçadağ'ın oymağından

Memo Memo Memedali
Tu genci bist û şeş sali(2)
Aşiretin gonca gülü

Biner atın iyisine
Gider yolun kıyısına

Harput'ta bir bey astılar
Haber verin dayısına

Memo Memo Memedali
Tu genci bist û şeş şali
Aşiretin gonca gülü

Kara çadır is mi tutar
Gümüş kılıç pas mı tutar
Anan ağlar bacın ağlar
Elin kızı yas mı tutar
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Memo Memo Memedali

Tu genci bist û şeş şali
Aşiretin gonca gülü

Seni asan dağlı mıydı

Hep ipleri yağlı mıydı
Eloğlu seni asarken

Senin kolun bağlı mıydı

Memo Memo Memedali
Tu genci bist û şeş şali
Aşiretin gonca gülü

Öder m'ola öder m'ola

Benim konağım tüter m'ola
Başkasından umudum yok

Esef(3) yerim tutar m'ola

Memo Memo Memedali

Tu genci bist û şeş şali
Aşiretin gonca gülü

Yüce dağın kıncısıyım

Mor koyunun bercisiyim(4)
Beni soran olur ise
Memedali'nin bacısıyım

Memo Memo Memedali

Tu genci bistşeş şali
Aşiretin gonca gülü
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Değişik bir variyantı:

Seni vuran dağlı mıydı
Kurşunlan yağlı mıydı
O da seni attı vurdu

Senin kolun bağlı mıydı.

Aman aman Memedali
Aşiretin gonca gülü

Öldürdüler oğlan seni

Geceden baskın bastılar
Damgacına astılar ,

Kasım oğlu Memedali

Bayrama kurban kestiler

Aman aman Memedali
Aşiretin gonca gülü

Öldürdüler oğlan seni

(AMaydarAvcı

«Kürt Halk Ayaklanmaları ve Türküler»,

Ber -hem, sayı 10, Ocak 1991, Stockholm).

Bu ağıt Memed Aliyi Qastmi (Kasımoğlu Memedali) adında biri

üstüne söylenmiştir. Türküden anlaşıldığı kadarıyla Memed Aliye
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Qasımi, Akçadağ'lı Kürt aşiretlerinden birinin reisidir. Ve henüz 26
yaşındayken Elaziğ'da idam edilmiştir. Araştırmacı A.H.Avcı "Cumhuriyet'in ilk yıllarında devlete karşı geldiği gerekçesiyle, sanırım

Koçgiri ayaklanmasıyla ilgisi bulunarak Harput'ta idam edilmiştir"
demektedir.

1. Kurşun çapı ince olan bir çeşit tüfek.
2. Esef: Memed Aliye Qasım'in idamından sonra yerini alacak,

yani aşiret reisi olacak kimsenin adı. öncelikle oğlu olabilir.
3. Berci: Aslı Kürtçe olan bu sözcük BirUBirivan biçimindedir.
Koyun sağıcısı anlamına gelir.
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DERSİM DÖRT DAĞ İÇİNDE

Dersim dört dağ içinde

Gülüm var bağ içinde
Dersimi Hak saklasın

Bir gülüm var içinde

N'oldu ağama n'oldu
Saranp benzi soldu

Ağam burdan gideli
Bu yerler viran oldu

Dersim'in yazılan
Meliyor kuzulan

Ben buraya gelmezdim
Alnımın yazılan

N'oldu ağama n'oldu

Saranp benzi soldu
Ağam burdan gideli

Bu yerler viran oldu

Dersim'in altı kelek

Dersim'e gidek gelek

373

374

Lavvıki Dirsımi! Lavvıki ke Zoni Tırh de Serva Dirsımi Vaciyi

Elin elimde olsun
Kapı kapı dilenek

N'oldu ağama n'oldu
Sarardı benzi soldu
Ağam burdan gideli

Bu yerler viran oldu

(AHaydar Avcı

«Kürt Halk Ayaklanmaları ve Türküler»,

hfr^hem, sayı 10, Ocak 1991, Stockholm).

Bu türküyü. Dersim ayaklanmasının bastırılmasından sonra
sürgüne gönderilerek sevdiğinden ayn düşen birinin söylediği
anlaşılmaktadır.
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GÜLOĞLU GÜLABİ AĞA

Dersim derler elimize
Bülbül konmaz gülümüze
Ana sütün helâl eyle

Bugün misafirim size

Olur mu böyle olur mu
Böyle zulüm olur mu
Evlat babayı vurur mu

Kır atimi çekin bağa

Binem gidem ben de dağa
Dersim'de bir bey ölmüş
Günoğlu Gülabi Ağa

Olur mu böyle olur mu
Böyle zulüm olur mu
Evlat babayı vurur mu

Bu ezgi "Dersim halk ayaklanması sırasında öldürülen Gün-oğlu

Gülabi Ağa adında birine yakılmış" diyor AMaydar Avcı («Kürt

Halk Ayaklanmaları ve Türküler», Berhem, sayı 10, Ocak
1991, Stockholm). Bizim edindiğimiz bilgüere göre bu türkü
Gulabiyi Guni diye adlandırılan biri üstüne söylenmiştir.
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HAMİLİN OĞLU AHMET

Hozat'ta gezerdi bir fidan boylu
Görenler derdi kim bu aslan soylu
Sorana deyin ki Hamil'in oğlu

Varsın Hozat yansın oğlum uyansın
Hozat'ın gençleri intikam alsın

Hozat'ın önünde değirmen bendi
Bana ateş eden kivramın kendi

Buna sebeb olan oğlum Efendi

Vurma zalim vurma ne dedim sana
Bir çift cevabı mı çok gördün bana

Teştek'in başında vurdular beni

Bir kara palasa sardılar beni
Şu kara toprağa verdiler beni

Ağlasın ağlasın anam ağlasın
Ahmed'im diyerek kara bağlasın*

Hozat'ın başında bir sürü koyun

Üstümü soymadan mezara koyun
Bir oğlum olursa adımı koyun

-
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Yansın Hozat yansın yansm kül olsun
Bana değen gözler yansın kül olsun

Hozat'ın önünde çift pınar akar

Ahmed'i vurmuşlar al kanlar akar
Çifte doktor gelmiş yaraya bakar

Gençliğe doymadan giderim böyle
Rüyada görmüşüm kaderim böyle

Hozat'ın içinde okunur ezan
Ne kara yazmış ah alnını yazan
Hep Seyid Rıza'dır kavlini bozan

Yolumu kesenler yolundan kalsın

Büyüsün Efendi'm intikam alsın

Teştek'in başında iniş inemem
Kurşunlar sekiyor geri dönemem

Atımı kaçırdım tutup binemem

Yansın Hozat yansın yer viran olsun
Anamın gözünden akan kan olsun

(AMaydar Avcı

«Kürt Halk Ayaklanmaları ve Türkülen>,

Ber -hem, sayı 10, Ocak 1991, Stockholm).
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DAĞLAR DUMAN DUMAN!

Dersim'in dağında kanlıdır taşı

Askerin önünde zalim binbaşı
Talimgahta gezer çavuş onbaşı

Dılo yaman yaman

Dağlar duman duman

Dersim dağlarım aldık tapuya
Ağaçlar kasadır gelmez yapıya

Bölük bölük dayandılar kapıya

Dılo yaman yaman

Dağlar duman duman

Kutu Deresi'nde tabakam kaldı

Makinalı tüfek dizimi deldi
Gelin olan kızlar yüzüme geldi

Dılo yaman yaman

Dağlar duman duman

Kutu Deresi'nin çakıl taşlan
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Üstümüzde gezer ecel kuşlan
Asker böldü uykulan düşleri

Dılo yaman yaman

Dağlar duman duman

Kaynak Kişi: EltfA.

Kürtkendi köyü doğumlu, 60 yaşlarında. Ev kadını. Oku¬
ması yazması yok. Dersim isyanı sırasında kıyımdan kurtulan
yakınları çeşitli bölgelere sürgüne gönderilmiş.

Dersim isyanı sırasında yakılan ve halkın duygularım yalın ye

duyarlı bir şeküde anlatan bu türküyü, Enincan-Kurtkendi Köyünde
derledik.Kürtkendi

Köyü'nün

adı

1969

yılında Pınarönü*

ne

çevrilmiştir.
Ecel kuşları: Uçaklar.

(AHaydar Avcı

«Kürt Halk Ayaklanmaları ve Türküler»,

Ber -hem, sayı 10, Ocak 1991, Stockholm).
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KASIMOĞLU

Çifte davul vuruluyor

Düğün harcı görülüyor
Düğününe varacakken

Ölüsüne vanhyor

Kara çadır al veriyor
Orta direk bel veriyor
Duman alsın Kumru gelin

Kasımoğlu can veriyor

Kır atımı salamadım
Dizginim alamadım

Ağla Kumru gelin ağla
Murat alıp gülemedim

Kaynak Kişi: Elif A.

Bu

ağıt;

Dersim

isyanı

sırasında

genç

yaşında

öldürülen

Kasımoğlu adında birine yakılmıştır.

(AHaydar Avcı
«Kürt Halk Ayaklanmaları ve Türkülen>,

Ber -hem, sayı 10, Ocak 1991, Stockholm).
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KEKİ AĞA

Şalım berimde değil
Tüfeğim elimde değil
Dersim yakanm seni

Ferman elimde değil

N'oldu Keko'ma n'oldu
Sarardı benzim soldu
Keko'm buradan gideli
Dersim hep viran oldu

Atım keklik gibi uçar
Nalından kıvılcım saçar

Bira Keko bir laf etmiş
Harput boşanmış kaçar

N'oldu Keko'ma n'oldu
Sarardı benzim soldu
Keko'm buradan gideli
Dersim hep viran oldu

Kır atımı saldım düze
Aynalıyı aldım göze
Nefer bana Keko derler
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Yeterim ben hepinize

N'oldu Keko'ma n'oldu
Sarardı benzim soldu
Keko'm buradan gideli
Dersim hep viran oldu

Kır atımın boynu büçün

Sürerim ilvan için
Ben bu canı besledim
Bir kötü nefer için

N'oldu Keko'ma n'oldu
Sarardı benzim soldu
Keko'm buradan gidelim

Dersim hep viran oldu

Dersimli Kâzım Baba
Kâzım Baba o yıllarda (1976)
yaklaşık 80 yaşlarındadır.
Derleyen: Züfi

(AMaydar Avcı «Kürt Halk Ayaklanmaları ve Türküler»,
Berhem, sayı 10, Ocak 1991, Stockholm).

Dr. M. Nuri Dersimi'nin verdiği bilgiler bu türkünün kim için ve
hangi bağlamda söylendiği konusunda aydınlatıcı bir nitelik
taşımakta. Benim, olayları iyi bildiğine inandığım yaşlı yakınla

nmdan öğrendiğime göre bu ağıt, 1909'da (daha önce bu tarihi
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yanlışlıkla 1911 olarak belirtmiştim -MD) yine bir ayaklanmada Os¬
manlı ordusuyla girişilen bir savaşta öldürülen Kocan aşireti reisi

Keh Ağa'ya yakılmıştır. Bu olaydan sonra Keh Ağa'nm yerine eşi
Ani Hatun geçmiş ve uzun yıllar aşiret reisliği yapmıştır. Dr. Nuri
Dersimi'nin verdiği bilgilere bakılırsa, bir kez olay 1909/10 (H. 1327/
1328)'de değil 1906 (Hicri 1324)'da meydana gelmiş; bu ağıt Ferhadan aşiret reisi Keko (Keke Alşeri/Alişer Ağa Oğlu Keko)'ye değil
Keki Qeremani (Kahraman Ağa Oğlu Keko)'ya yakılmıştır. Yazar
olayı şöyle aktarır:

"... Türk askerleri bölük bölük teslim olmaya başlamıştı. Artık
taburlar dağılmış, teslim olmayan askerler perişan bir halde Elaziz is¬

tikametinde ricata başlamıştı. Keko ağa, koyun sürüsü gibi teslim ol¬
makta olan perişan Türk askerlerini silahtan tecrit etmeheyken, tes¬

lim olan askerlerden birisi Keko ağaya «Al ağa!» diye teslim olmak
üzere silahını uzatmakta iken endahtettiği kurşunla Keko ağayı şehit
etmiş..." (Kürdistan Tarihinde Dersim, s. 84, Halep 1952).

Bu bilgilerin ışığında olay tarihinin 1906 (H. 1324) olma olasılığı
yüksek. Sorun bu ağıtın Keki Alşir'e mi yoksa Keki Qeremanîye mi
yakıldığının açığa kavuşturulmasında düğümle-niyor.
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Dersim'de

folklorik

ürünleri

derleme

çalışmalan

henüz

çok

yeni.Türkülerimiz gibi daha birçok şey derleyicisini bekliyor. Dersim
folklorunun nicel ve nitel bakımdan bu denli zengin ve renkli oluşu

bazılarına garip gelebilir. Bura halkinın geçirdiği tarihsel süreçleri, bu¬
rada ağırlıkla konuşulan â\\\n(Kırmancki) özelliklerini ve kültürel oluşu¬
mu sağlayan çeşitli etkenleri bilenler bakımından bu durumu kavramak

güç değil'. Kırmanci, şiir ve hitabet için son derece elverişli bir dil.
Kırmanciye'nm adet ve törelerinin icrasında, ibadet ve günlük yaka aşlarda şairanelik yaygın bir durumdur. Ve ibadet şirrsel sözler, dua ve
müzikle yapılır genellikle.

(...)

..

-

'

Şunu hemen belirtmeliyim ki ben şair değilim ve bundan sonra ola¬
cak halim de yok. Bu kitapdaki şiir çevirilerinde sadece anlam aktarmacıhğına önem vermekle yelindim. Okuyucuların bunu hoş göjrüyle

karşılamalarını diliyorum. Umanm şairlerimiz bir gün bu eksikliği gide¬
rir ve benim gibiler de bu tür çeviriler yapmaktan kurtulurlar.

Bu kitapda yeralan türküler nasıl söyleniyorsa öyle ve olduğu gibi
yazı diline aktarılmaya çalışılmıştır. Folklor ürünlerinin derlenmesinde
geçerli olan olduğu gibi kaydetme ilkesine titizlikle uyulmuş, yapıtın
basım ve dağıtımını kolaylaştırma kaygılarıyla herhangi bir değişiklik

yapmanın doğru olmayacağı düşüncesinden yola çıkılmış... Tek parti
dikdatörlüğü döneminde üstüne ordular gönderilerek derin acılara boğu
lan bir halkın, bunu yapan devlet ve ordu hakkında iyi sözler söyleme¬

yeceği açık bir gerçektir. Sorumluların, halkda yaratılan bu imajı bilme¬
lerinin de, son derece gerekli olduğu kanısındayız. Zaten gerçeği
olduğu gibi vermekten başka bir şey de yapamazdık, yapmazdık...

Mustafa Düzgün
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