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Dersim, Doğu Anadolu’da bir bölgenin, tarihi ve geleneksel adıdır. Der-
sim bölgesinin resmi olmayan coğrafik sınırları bugünkü Tunceli ilinin 
sınırlarını aşmaktadır. Osmanlı dönemi’nde 1847 yılından itibaren ayrı 
bir idari birim olarak, sancak, vilayet (Hozat merkez olmak üzere), kaza 
gibi statülerle yönetilen Dersim; Cumhuriyet dönemi’nde 1935 yılında 
çıkartılan bir kanun kararnamesi ile Tunceli adı verilerek il statüsüne 
getirilmiştir. Bugün ilin güneydoğusunda bulunan Mazgirt İlçesinin do-
ğusunda, Darıkent kasabası (eski adı Muhundi) yer alır. Peter J. Bumke 
fotoğraflarını burada, Muhundi çevresindeki köylerde özellikle de Man-
kerek (yeni adı: Kuşaklı) köyünde çekmiştir. 

Bu kitapçıkta, bölgede halen kullanılmakta olan eski – genellikle Kürtçe 
– yerleşim yeri isimleri, günümüzdeki resmi Türkçe isimleri ile birarada 
kullanılmıştır. Ancak Kürtçe isimlerin Muhundi, Moxindî, Muxundi, 
Muhundu, Moxûndî, Mûxundî veya Mûxûndî örneğinde olduğu gibi 
farklı yazım versiyonları vardır.

Google Maps kullanılarak yapılmıştır. 
Arka resim © 2022 TerraMetrics, harita verileri 
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Peter J. Bumke

Önsöz

Bu kitapçıkta yer alan fotoğrafları, 1974 – 1978 yıllarında, Dersim’in 
Mazgirt ilçesinde, Muhundi’nin çeşitli köylerinde çekmiştim.

Etnologlar, kendilerine yabancı olan bir toplumun kültürel özellikle-
rini, yaşam biçimi ve işleyişlerini, saha araştırması yaparak anlama-
ya çalışırlar. Bunu yaparken de teknik imkânları son derece gelişmiş 
olan fotoğraftan da yararlanmışlardır. 19. yüzyılın ortalarından itiba-
ren hızla gelişen bu fotograflama yöntemini kullanırken iki temel yola 
başvurdular: Ya gezginler – ve daha sonra turistler – gibi, biraz daha 
sıra dışı olan günlük yaşamlarına eşlik eden ve çevresini yeniden üre-
ten fotoğraflar çektiler – ki bu tür fotoğraflar, asıl araştırmanın içeriği 
ve amacını tam olarak yansıtmıyordu –, ya da araştırmalarının gerçek 
içeriğini netleştirmek, örneklemek veya belgelemek için daha az sık-
lıkta olsa da fotoğrafı, bir araştırma aracı olarak kullandılar. 

Fotoğraflama alanındaki bu çeşitlilik, 20. yüzyılın başında etnik feno-
tiplerin sınıflandırılmasından tutun da iş süreçlerinin, maddi kültü-
rün nesneleri veya ritüellerin ve ibadet yerlerinin kaydına kadar uza-
nıyordu.

Bugün eski fotoğraflarıma dönüp baktığımda görüyorum ki, ben ilk 
seçenekle başladım ve daha sonra ikinciyi biraz denedim.

Alan araştırmam, Martin Greve’in yazılarında daha ayrıntılı olarak 
açıkladığı gibi; aile ve sosyal yapı, şecereler, toprak dağılımı ve genel 
olarak ailelerin ve köylerin ekonomik temelleri ve göçün nedenleri 
hakkında sorularla başladı. Alevi inancının özelliklerini ve çoğunluk-
la özellikle trajik tarihi ya da bireysel olayları hatırlatan Kürt türküleri, 
çok hızlı bir şekilde benim için çok daha önemli bir araştırma konusu 
haline geldi. Ancak bunların hiçbiri fotoğrafa dair konular değildi.

Yine de, neredeyse daha en başından itibaren köyden geçerken; 
harman yerindeki bir okulun ve çocukların kaba ahşap sıralarında 
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özenli yüzleriyle, manzaranın, her sabah güdülen sürülerin, kadın-
ların buluşup su getirdikleri çeşme başlarının fotoğraflarını çektim. 
Bazen, köylüler fotoğraflarını çekmemi istediler, ki o zamanlar sade-
ce Muhundi’de gezgin bir fotoğrafçı tarafından siyah bir bez ile örtü-
lü kutunun arkasından, kimlik kartı için çekilen fotoğrafları biliyor-
lardı. Çektiğim o fotoğrafların baskılarını; ertesi yıl, yani bir sonraki 
gelişimde onlara getirdim. Muhtemelen beni ikinci yola başvurmaya 
iten, bu nezaket portreleriydi.

1920’lerde Almanların kapsamlı fotoğrafik sosyal tipolojisini çeken 
bir fotoğrafçı olan August Sander, 1970’lerde Batı Almanya’da yeni-
den keşfedildi. Kasap, çiftçi, memur gibi çeşitli tipolojileri fotoğraf-
layan Sander’in beğendiğim yanı, fotoğraflarını çekerken, insanların 
kendilerini görünmek istedikleri gibi göstermelerine izin vermesiydi.

1975 – 76 kışı boyunca kaldığım bir sonraki gelişimde; köylülerden 
portrelerini çekmeme izin vermelerini istedim. Bazıları, önce temiz 
bir gömlek giymek için eve gittiler ve bazen nadiren gördüğüm eş-
lerini bile yanlarında getirdiler. Fakat niyetim August Sander’inkin-
den farklıydı. O zamanlar sosyal tiplerle hiç ilgilenmiyordum ama 
köyde uzun kaldıkça, onların tek tip ve birbirne benzeyen, her ne 
kadar çatışmalarla dolu olsa da, ekonomik ve köy yaşamının sosyal 
koşulları; şaşırtıcı bulduğum çeşitli bireysel karakterler ve mizaçlar 
üretti ya da en azından buna izin verdi. Köyde her gün onlarla uğ-
raştım ve onları kameraya almak istedim. Bu kitapçıktaki portreler 
ve aile fotoğrafları böyle ortaya çıktı. Bazen, fotoğrafı çekerken San-
der’dan öğrendiğim bir metod kullandım; insanlardan gözlerini ka-
patmalarını isteyip tekrar açtıklarında fotoğraflarını çektim. O anda 
dünyayı ilk kez görüyormuş gibi görünmeliydiler.

Nihayetinde, çektiğim fotoğrafları, Berlin’deki karanlık odada, 
30 x 40 cm ebadındaki kağıtlara basarak yaş ve cinsiyete göre ayırdım 
ve bunları Kreuzberg’deki eski dairemdeki tüm duvarlara yapıştır-
dım. Sonra Mankerek’in yarısı misafirim oldu …

Bir zaman geldi, ben de iş aramak zorunda kaldım ve tekrar dünya-
ya açıldım. Negatifler ve baskılarsa, 2010 yılında emekli olduğumda 
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onları geri alana kadar 30 yıl boyunca bodrum katında bir kutuda 
kaldı. Fakat artık, 70’lerde çocuk ya da genç olan köylülerle yeniden 
bağlantı kurmak ve bu sefer tamamen hareketli görüntülerle kendi 
anlatılarına odaklanmak istiyordum. Eşimle birlikte Mankereklile-
rin hayatı ve köyün sonraki tarihi hakkında bir belgesel film çekme-
ye başladık. Geri dönen bu yabancıya, hayatlarını çok açık yürek-
lilikle anlattılar. Böylece ilk defa kızların ve kadınların daha önce 
benden saklı tuttukları hayat deneyimlerini öğrendim.

Küçük bir çocukken köyde bana kahvaltıda yoğurt getiren Polat Şa-
hin’e verdiğim negatifleri dijital ortama aktardım. Polat şimdi onları, 
Mankerek’in Facebook sayfasında tekrar tekrar gösteriyor. Bu fotoğ-
raflar, gözlerini sonsuza dek kapatan ve çoğu zaman tek bir resmi 
dahi olmayan köylülerin anılarını canlı tutuyorlar.

1975 yılı civarında, bir yüze düşen ışık, bir film negatifi ya da fo-
tokimyasal bir işlemle basılmış, daha sonraları sayısallaştırılmış bir 
görüntü haline geldi ve pikselleri şimdi bir ekrandan parlıyor ve ha-
yatta kalan çocuklara “bakıyor”. Fotoğraf ölümü uzaklaştıramaz ve 
insan fotoğraflarda da yaşamaz ama ölümden sağ çıkabilir. Bu ne-
denle, bu resimleri daha önce gören birçok kişi, muhtemelen önce-
likle akrabalarını ve tanıdıklarını aramış ve bulmuştur.

Bununla birlikte, bu kitaptaki fotografların derlenme ve oluşturul-
masından bu yana geçen süre, farklı ve daha geniş bir perspektife ve 
neredeyse etno-fotoğrafçıların veya Sander’in tipolojik bakış açısına 
geri dönüş gibi bir şey sağladı. Bu arada, değişen geçmiş kuşaklardan  
ve hayat biçiminden gelen bu fotoğrafların anlamları, hemen hemen 
her açıdan kökten değişmişti. Ancak yine de göç etmiş sonraki ne-
sillerin çoğu, nereden gelip nereye gittiklerini bilmek ve bağlantıyı 
sürdürmek istiyorlar. 

Bu tarihi anımsatma ve aynı zamanda artık var olmayan bir yaşam 
ortamının yeniden canlandırılması ve görselleştirilmesi olanağını 
sunduğu için, Orient-Institut Istanbul ve özellikle Martin Greve’e 
teşekkür ederim. Beni bulma girişimi, birlikte pek çok dostane soh-
betimiz ve bu proje üzerindeki dikkatli ve bilgili denetimi ve ayrıca 
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bu kitapçıktaki eski metinlerimi Türkçe’ye çevirisi (Dilek Soileau ve 
Öznur Karakaş ile birlikte) olmasaydı, bu eski fotoğrafların günü-
müz insanlarıyla yeniden bir araya gelme şansı da ortaya çıkmazdı. 

Berlin, Haziran 2022



8 Pera-Blätter 37



Mankerek 9



10 Pera-Blätter 37



Mankerek 11



12 Pera-Blätter 37

Martin Greve

Peter J. Bumke Dersim’de

1970’lerin başında, günümüzde – resmi – adı Tunceli olan Dersim, 
İstanbul veya Ankara’dan farksız olarak derinden politize edildi ve 
özellikle genç nesil arasında sosyalist fikirler yaygındı. Dev-Sol, Dev-
Genç gibi radikal sol grupların mevcut olduğu ve İbrahim Kaypak-
kaya (1949 – 1973) gibi militan aktivistlerin sol için “şehit düştüğü” 
bir dönemdi. Dersimli yaşlılar, çocuklarının devrimci eğilimlerini 
şüpheyle izliyor, aynı zamanda Zazaca/Kurmanci konuşan Aleviler 
olarak Türk devleti tarafından makbul olmadıklarını bildiklerin-
den, endişe duyuyorlardı. Türk ordusu tarafından 1937 ve 38 yılla-
rında Dersim’e düzenlenmiş olan iki askeri harekat sonucu, resmi 
rakamlara göre 13.000 kişi öldürülmüş ve binlerce kişi batıya sürgün 
edilmişti. 1937 ve 1938 yıllarında yaşanan bu katliamlar, halihazırda 
hafızalarda canlı bir şekilde anılıyor.1 Ancak bu zaman diliminden 
sonra Tunceli, Türkiye Cumhuriyeti’ne sıkı sıkıya entegre edilmeye 
çalışıldı. Okullar yapıldı, genel altyapı yavaş yavaş iyileşmeye başla-
dı. Hükümet, Fırat’ın iki kaynak nehrini birleştiren ilin güneyinde 
büyük baraj projeleri yapmaya başladı. Özellikle de o zamandan beri 
Dersim’i komşu il olan Elazığ’dan ayıran büyük baraj projelerinden 
Keban Barajı yapılmaya başlanmıştı. Kentlere ve Avrupa’ya göç, ilk 
başlarda hayatın pek değişmediği köylerde bile toplumsal yaşamı be-
lirlemeye başladı.

İşte böyle bir dönemde, Berlinli genç etnolog Peter J. Bumke, ilk kez 
Dersim’e gitti – bildiğimiz kadarıyla, Dersim’de uzun süre kalan ilk 
yabancı-. Bumke daha sonra kendisiyle yaptığımız görüşmede geri-
ye dönük olarak “Bu 1974’teydi” diyor.2 “Berlin Özgür Üniversitesi 

1 Bülent Bilmez; Gülay Kayacan & Şükrü Aslan (edd.): Toplumsal Bellek,  
Kuşaklararası Aktarım ve Algı. Dersim ‘38’i Hatırlamak. İstanbul: Tarih 
Vakfı 2011.

2 Peter J. Bumke ile mülakat 16 Temmuz 2015 Berlin’de gerçekleştirildi. Rö-
portajın tamamı için bkz: Martin Greve & Özay Şahin, Anlatılamazı ifade 
etmek: Dersim’in Yeni ‘Saund’unun Oluşumu, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İs-
tanbul, 2019, s. 44 – 54.
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Etnoloji Enstitüsü’nde asistandım ve öğrencilerle birlikte Türkiye 
konulu bir çalışma alanı oluşturmak için uğraşmaya başlamıştık. O 
zamanlar artık Türk işgücü göçü Berlin’de hissediliyordu ve bu iş 
göçünün ortaya çıkış koşullarını ele almak istiyorduk. Hedefimiz, 
Berlin’de artık aramızda yaşamaya başlamış olan bu insanların gel-
dikleri köylere gitmek ve oralarda incelemeler yapmaktı.” Doğu Der-
sim’in uzak köylerinde araştırma yapma planı tesadüfen ortaya çıktı, 
bir Kürt öğrenci kendi memleketini Bumke’ye tavsiye etti. Aslında 
Dersim bir etnolog için ilginç görünüyordu: Bugüne kadar Tunceli, 
Türkiye’de nüfus olarak Alevi çoğunluğun yaşadığı tek ildir (ancak 
Sünniler de o zamanlar sadece 35 yaşında olan Tunceli merkezde ve 
ilin batısında yaşıyor). Nüfusun büyük bir kısmı, İran dillerinin Ku-
zeybatı grubuna ait bir dil olan Kırmançki/Zazaki konuşuyordu; an-
cak özellikle Dersim’in güneyi ve güneydoğusunda, yani Bumke’nin 
araştırma yaptığı yerde bir azınlık, Kurmanci (Kürtçe) konuşuyor-
du. Ayrıca 1915 kadar Dersim’de birçok Hıristiyan Ermeni aile, ço-
ğunlukla Alevilerle birlikte barışçıl komşuluk ilişkileriyle yaşıyordu. 
Dersim’in doğusunda Mazgirt ilçesinin merkezi olan Muhundi (bu-
günkü adı Darıkent), Bumke’nin zamanında yaklaşık 1000 nüfusa 
sahipti.3 Muhundi’nin hemen doğusunda, Peri Suyu’nun ötesinde 
Elazığ ili başlar. Ancak Dersim’in Alevi-Kürt köyleri ile güney ve 
doğudaki Sünni komşuları arasındaki ilişkiler, gergin eğilimdeydi. 
Bumke, “Elazığ’a veya Palu’ya gittiklerinde düşmanlıkla karşılanı-
yorlardı” diyor. “Onlara ‘Kızılbaş’ ve ‘mum söndüren’ diyerek haka-
ret ediyorlardı. Ayrıca onları Kürtçe konuşan pis insanlar olarak gö-
rülüyorlardı.”

Bumke önce, – köylülere göre yaklaşık 400 – 500 yıl önce kurulmuş 
olan ilçede – Hizolan/İzolan aşiretinin en büyük köyü olan Riçik’e 
(bugünkü adı Geçitveren) gider. “Riçik oldukça büyük bir köydü. 
Köyde ağalar da vardı ve bu ağalar köyü aşağı vadideki Palu bey-
lerinden ve Sünnilerden korumak bahanesiyle güçleniyor; toprak, 
hayvanlar ve bazen kadınlar üzerinde daha fazla hak elde edebilmek 

3 Cumhuriyetin 50. Yılında Tunceli, 1973 İl Yıllığı; zitiert nach Halis Özkan: 
Völker und Kulturen in Ostanatolien. Beiträge zur Geschichte und Ethnogra-
phie des Dorfes Muhundu in Ostanatolien, Regierungsbezirk Tunceli (ehemals 
Dersim), Wuppertal: Deimling 1992, s. 105.



14 Pera-Blätter 37

için uğraşıyorlardı.” Riçik çevresinde kurulmuş olan başka Hizolan 
köyleri de vardı ve Bumke yerini değiştirmişti. “1974 – 1978 arasında 
her yaz sömestr tatilinde Dersim’e gittim. 1976 /77 kışının tamamını 
Mankerek’te geçirdim. Temmuz-Ağustos ayları hasat dönemidir ve 
çok sıcaktır. İnsanlar bana: ‘senin duymak istediğin hikâyeleri anlat-
maya ancak kışın zamanımız olur, bir kere de kışın gelmelisin’ dedi-
ler. Ben de öyle yaptım. O kış çok sert bir kıştı, çok kar yağdı. Sadece 
tek bir köyde, Mankerek’te kalmadım, orayı merkez aldım kendime. 
Mankerek’te kırk hane, iki-üç de ezbet vardı. Kürdistan’ın o bölge-
sinde aynı aileden gelenlere ezbet deniyor. Başlangıçta bulunduğum 
daha büyük olan Riçik köyünden daha kolay anlaşılabilir olacağını 
düşündüm. Mankerek’in sadece 350 nüfusu vardı. Bu yüzden kışı 
orada geçirdim ve gerçekten de insanların kışın anlatmak için daha 
fazla zamanı oluyordu.”

Bumke, çalışmasında bölge hakkındaki tespitlerini şöyle dile getirir: 
“aşiretlerin hâkim olduğu bir bölgeyken büyük bir hızla modernite-
ye doğru savruluyordu. İş göçünün temelinde yoksulluk yatıyordu 
çünkü çok sayıda genç erkek vardı ve ortada onları besleyecek kadar 
toprak yoktu.” Bumke yazın; çiftçilere tarlalara kadar eşlik eder, kı-
şın ise çalışma saatleri, mülk, fiyatlar, muhtarın payı, veya köydeki 
ilk makinelerin kirası gibi konularda onlarla birlikte hesaplar yapar-
dı. Etnolog Bumke’nin daha sonra yazdığı makalelerinde, solcu Ber-
lin üniversite ortamının (ve daha da solcu Dersim’in) siyasi dilinin 
etkisi hissedilir. Örneğin 1974 yılında yazdığı makalede; “köyde para 
kazanan tek kişi olan değirmenci, köy içinde kapitalist bir sömürge 
toprağına sahip olur, köye para ekonomisinin girme yöntemlerinden 
birini temsil ediyor” diye yazmıştır.4

Bumke, geçmişte köydeki daha büyük ailelerin bazen barışçıl olarak 
bazen de anlaşmazlıklar sonucu bölündüğünü ve bazılarının bölgede-
ki diğer köylere göç ettiğini öğrenir. Ancak 1950’lerden itibaren Der-

4 Peter J. Bumke, “Geçitveren – Zur wirtschaftlichen Situation eines ostanato-
lischen Dorfes”, Mardon Nameh. Hefte zur Geschichte und Gesellschaft Irani-
scher Völker, No 2, 2 – 22, s. 17. Türkçe çeviri “Geçitveren. Bir Doğu Anadolu 
köyünün ekonomik durumu,” Öznur Karakaş ve Martin Greve. Şükrü Aslan 
& Filiz Çelik (der.): Mazgirt. İstanbul: Ütopya, 2021, 216 – 230.
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sim’in ilçeleri, kasabaları ve daha sonra da Türk metropolleri giderek 
daha fazla insanı çekti. Ağalar köylerdeki mallarını satarak şehirde 
gayrimenkul işlerine başlamış ya da hakim, öğretmen ve memur ol-
muştur. Nihayetinde ekolojik, demografik ve politik faktörler de yok-
sul çiftçileri köylerini terk etmeye zorladı. Bumke makalesinde; ortaya 
çıkan bu duruma karşı allanabilecek bazı tedbirler ve öneriler ileri sü-
rer: “açlıktan ölmemek için Geçitveren’deki çiftçiler, ya toprak kirala-
yarak daha fazla toprağa erişebilmeli (ve üzerinde çalışabilmeli) ya da 
evindeki kişi sayısını azaltmalıdır (mevsimsel ve daimi göç); bunların 
yanı sıra belki buğday satın alması da gerekebilir (dışarıda çalışıp ka-
zanılan ücretlerin buğdaya ve böylece sanayiden elde edilen gelirin 
köye aktarılması).”5 1970’lerin ortalarında, “İstanbul-İzmit arasında 
hemen hemen hepsi aynı fabrikada çalışan 40 – 50 Geçitverenli hane 
vardır. Adana’da benzer sayıda Geçitverenli aile de yaşıyor”6.

Doğu Dersim’deki Aleviliğin dini pratiği, Bumke’nin zamanında 
büyük ölçüde ortadan kalkmış gibi görünüyor zira Bumke’nin ken-
disi de cem törenlerine katılmadı. Bunda sadece 1938 katliamının 
sonuçları ve laik Türk devletinin sürekli baskısı değil, aynı zamanda 
solcu Dersim gençliğinin dine karşı eleştirel tutumu da rol oynadı. 
“Gençler için en kötü şey, bir şeyin feodal olmasıydı. Onlara göre se-
yidler bu feodal yapının bir parçasıydılar, modern ve devrimci değil-
lerdi. Gençler ayrıca, seyidleri halkın sırtından geçinmekle suçluyor-
lardı. Onlara göre seyidler; cemlere davet ediliyorlar, oralarda yemek 
yiyorlardı fakat ev sahiplerinin terbiye ve edep anlayışına her zaman 
saygı gösterip göstermedikleri de belli değildi. Zira onlarla ilgili bir 
sürü kötü şey söyleniyordu.” Bumke, Şöbek’te (bugünkü Yeldeğen) 
bazı seyidlerden, bölgenin dini tarihi hakkında çok şey öğrendi.

Bumke’nin asıl ilgisi Muhundi’nin siyasi varlığı değil, etnografyasıydı: 
“Ben zaten çok polizite olmuş bir Berlin üniversitesinden geliyordum 
ve binlerce kilometre yolu Dersim’de yeniden bir politizasyon süreci-
ne maruz kalmak için kat etmemiştim. Bu nedenle daha çok yaşlı er-
keklerle konuşmayı, onların söyleyeceklerini dinlemeyi tercih ettim.” 
Bumke, yaşlı çiftçilere ailelerini soruyor, köy yaşamını gözlemliyor ve 
5 Bumke, 1974, s. 12.
6 A.g.e., s. 19.

devamı sayfa 23’de
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fotoğraflıyordu. Röportajlarda ailelerin yerel tarihlerinin, birkaç nesil 
öncesine kadar izini sürüyordu. 

Bir zaman sonra Bumke, kış aylarında başka bir kaynak bulur; uzun 
kış akşamlarında evlerde uzun boyunlu küçük bir saz (thembur) eşli-
ğinde söylenen şarkılar (kılam) … “Birçok ozanın, sürekli yaşanmış 
şiddet dolu olaylardan söz eden türküler söylediğini fark ettim. Söz-
lerin merkezinde hep şiddet içeren bir öldürme eylemi, iki insan ya 
da gruplar arasında yaşanmış kavgalar vardı. Bu türküler Kurman-
ci dilindeydi. Ben de o uzun kış mevsimince Kurmanci öğrenme-
ye başladım.” 1970’lerde Hizolan köylerinde bu tarz destan şarkıları 
söyleyebilen sadece üç adam vardı: Riçik’ten Momê Kule, Kerde-
re köyünden Khekê Fate (bugünkü Sülüntaş köyü) ve Goman’dan 
Khekê Kuçe /Apê Keko (bugünkü Yaşaroğlu köyü). Seyfi Mûxûndi 
ve daha sonra Mesut Özcan ve Cemal Taş gibi az sayıda yerel araş-
tırmacı, bu tür şarkıların karşılaştırılabilir kayıtlarını yaptılar.7 Bu-
gün tüm Dersim’de olduğu gibi Muhundi’de de bu tür destansı şar-
kı biçimleri büyük ölçüde ortadan kalktı. Bumke’nin kayıtlarındaki 
şarkıcılar, kendi köy ve çevreleri dışında fazla bilinmediklerinden, 
Dersim’de tamamen unutuldu.8 Bumke’nin adeta tesadüfen yaptığı 
kayıtlar, günümüzde Dersim’den gelen ağıtlara dair en eski ses bel-
geleri arasında yer alıyor. Bumke’nin müzik kayıtları ve ayrıca Riçik, 
Mankerek, Şöbek, Karasakal ve Kardere’de çektiği fotoğraflar, Berlin 
Etnoloji Müzesi’nin müzik etnolojisi bölümü arşivinde saklanacak.

Bumke, saha araştırmasının sonucu olarak, Dersim hakkında dört 
makale yazdı. Bunlardan Alevi Kürtlerin kültürel özgünlüğünü ele 
alan sadece ikisi etkili oldu. Ancak Riçik’in (Geçitveren) kısa bir eko-
nomik etnografisi, ücra bir yerde, İran halklarının tarihi ve toplumu 
7 Seyfi Mûxûndi, “Dersim’in Unutulmus Ozanlarindan Keko (Keko Demir-

kiran), Munzur 21, 2001/1, s. 4 – 10; Seyfi Mûxûndî, Alevi Kürtler’de Dua ve 
Gülbenkler (Kurmançca – Türkçe), Ankara, Kalan, 2012; Seyfi Mûxûndî, “İki 
Portre: Sey Weliyê Kupikey (Sey Weli Kemaneci) ve Ela Tere”, Munzur 35, 
2011, s. 15 – 24.

8 Martin Greve, “Neither Âşık nor Dengbêj – The Lament Singers from Der-
sim (Tunceli)”. U. Özdemir; W. Hamelink & M. Greve (der.), Diversity and 
Contact among Singer-Poet Traditions in Eastern Anatolia, Istanbuler Stu-
dien und Texte 39. Ergon Verlag, Würzburg, 2018.



24 Pera-Blätter 37

ile ilgili yayınlar yapan Mardon Nameh isimli bir dergide yayınlandı. 
Bumke’nin makaleleri, Türkçeye 45 yıl sonra çevrildi. Bu kitapçıkta 
da yer alan ve yeniden basılan “Bir Kürt Topluluğu ile İlgili Göz-
lemler ve Açıklamalar” adlı makalesi, bu çok genel başlık nedeniyle 
Dersim araştırmacıları tarafından tamamen gözden kaçırılmıştır. 
Ayrıca Bumke, bu makaleyi önlem amacıyla Paul Rotkopf mahlasıy-
la (soyadı Kızılbaş kelimesinin Almanca karşılığıdır) yayınlamış ve 
muhataplarının isimlerini değiştirmiştir. Bu makale de burada 45 yıl 
aradan sonra ilk defa Türkçe olarak yayınlanmaktadır. 

Bumke’nin akademik kariyeri, Dersim’de sona erdi. Bunu şöyle gerek-
çelendirir: “Ayrıca, Mazgirt ve köyleri gibi siyasi ve ekonomik açıdan 
olağanüstü hal bölgesi sayılabilecek bir bölgede akademik araştırma 
yapmak yerine, yapılması gereken başka işler olduğu görüşündey-
dim. İnsanların suya, kuyulara ve çeşmelere, daha iyi tarım aletlerine 
ve elektrik hatlarına ihtiyaçları vardı.” Bumke, üniversiteden ayrılır 
ve önce Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) için tarım 
danışmanı olarak Jamaika’ya gider. “Sonra Goethe Enstitüsü’nde ça-
lışmaya başladım. Kültür alışverişi güzel bir iş ve en azından büyük 
bir zarara yol açmıyor. Bir faydası var mı bilmiyorum. Ama bir şeyler 
aktarmak, yeni bir şeyler öğrenmek ve başkalarına bir şeyler göster-
mek benim için üniversitede ders vermekten daha uygun bir faaliyet 
alanıydı.” Bumke, 1985’ten 2010 yılına kadar yirmi beş yıl boyunca 
Goethe Enstitüsü’nün bulunduğu yerlerin müdürü olarak Güney ve 
Güneydoğu Asya, Hindistan, Endonezya ve Vietnam’da yaşadı. 

Bu zaman zarfında Bumke, geride bıraktığı Muhundi’deki Hizolan 
köylerinin kaderi hakkında çok az şey duyar. Ancak 1980 darbesi-
nin sonuçları, sürekli artan göç, solcu militanlar tarafından bir muh-
tarın vurulması, Türk ordusunun 1990’larda PKK’ya desteğini geri 
çekmek için uyguladığı ambargonun çiftçileri derinden vurduğu 
gibi duyumlar, onun uzaktan da olsa geride bıraktığı sahasını takip 
ettiğinin bir göstergesidir.

2010 yılında emekli olduktan sonra Berlin’e dönen Bumke, Dersim 
ile tekrar temasa geçti: “Bağları kurmak çok zor olmadı, köyde beni 
herkes tanıyordu. Bazılarına 1980’li yıllarda sığınma başvuruları 
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ve bilirkişi raporları konusunda yardım etmiştim. Elimde adresler 
vardı. Bu adreslere ulaşmaya çalıştım. Bu adreslerin bazıları Alman-
ya’daydı, pek çoğu buraya geldi çünkü. İzmir’e gittim; Aliağa yakın-
larında Helvacı’da küçük bir koloni halinde yaşayanlar var. Köye 
de iki kere gittim ama orada pek kalan olmamış. Sadece bir iki kişi 
geri dönmüş, bazıları da yazları köye gidiyorlar. Orada kendilerine 
ev yapmışlar.” Bumke onlarla yeniden görüşmeye başlar, ancak ar-
tık eski muhataplarının çocukları ve torunlarıyla. “Örneğin küçük 
Polat’ı hatırlıyorum. O zamanlar bana her sabah kahvaltıda yediğim 
yoğurdu getirirdi. Polat’ın dedesi İmam Rıza, bana o uzun kış gece-
lerinde köyün tarihiyle ilgili bir sürü hikâye anlatmıştı. Bugün artık 
hayatta değil. Polat şimdi endüstri mühendisi ve Wuppertal’da yaşı-
yor. O, artık bana kendi hayat hikâyesini anlatabilir. O aynı zamanda 
yeni kurulan bir köy birliğinin ve bir köy Facebook grubunun üyesi.” 
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Paul Rotkopf [Peter J. Bumke]1

Bir Kürt Topluluğu ile İlgili Gözlemler 
ve Açıklamalar
Bu yüzyıla ve geçmiş yüzyıllara ait seyahat raporlarında, Kürtler üze-
rine çizilen resimde, çarpıcı derecede yaygın bir çelişki görülmekte-
dir: bazıları onları gururlu, özgürlük sevgisiyle dolu, cömert, zor hayat 
şartlarına hükmeden, hatta “aryan” aşiret savaşçıları olarak tanımlar. 
Diğerleri ise Kürtleri hilekar, ikiyüzlü ve kötü niyetli oryantal soy-
guncular ve çapulcular olarak görür. Bu çelişki, farklı bir biçimde bi-
limsel literatürde bile ortaya çıkar. Bu tanımlamaların, Avrupalıların 
kendilerine dair değerlendirmelerinden kaynaklandığı varsayılabilir, 
dolayısıyla bu konuda yapılan araştırmalar, Avrupa fikir tarihinin bir 
parçası olacaktır. Ancak, Avrupalıları da ezilen yabancılarla özdeşleş-
tirmeye çalışmanın tuzakları göz önüne alındığında, ilk olarak çizilen 
bu Kürt imgesinin, Avrupalıların kendi imgeleminden kaynaklanan 
zorlama bir temsil olduğu düşünülebilir, yine de bu imgenin güçlü bir 
etkisi olduğu kabul edilmelidir. Bunu kabul etmek, özellikle olduk-
ça karmaşık tehditler karşısında, geçmişte olduğu gibi bugün de Kürt 
kimliğinde ısrar etmenin nedenlerini anlamak açısından önemlidir. 
Zira Avrupalıların kimlik anlayışı üzerinden Kürt kimliğini çözme 
ve anlama çabaları, bizi kolayca hataya sürükleyebilir ve belli siyasi 
amaçlara hizmet edecek şekilde yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Bu 
ikilemin çözümü, diğer “temsilsiz halklar”da olduğu gibi, onların ken-
di temsilcileri olması ve niyetlerini ve eylemlerini bizzat kendilerinin 
temsil etmesi gibi görünüyor. O yüzden bu kitabın2 diğer bölümlerin-
de de Kürtler kendi adına konuşmaktadır.
1 Paul Rotkopf, bir yıl boyunca Kürt köylerinde yaşayan ve öğretmenlik  

yapan, gelecekte de buna devam etmek isteyen Batı Almanyalı bir bi-
lim adamının takma adıdır. Rotkopf Almanca kırmızı ve kafa kelime-
lerinden oluşmakta olup “kızılbaş” demektir. Yazarın gerçek ismi Peter J. 
Bumke. Jürgen Roth’un Kürtler: Ezilenlerin Coğrafyası isimli kitabından 
alınmıştır. Jürgen Roth (der.), Geographie der Unterdrückten. Die Kurden: 
Bilder und Texte über Geschichte, Kultur, Lebensverhältnisse und Freiheits- 
kämpfe einer Minderheit. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1978, ss. 118 – 139. 
Çev. Öznur Karakaş ve Martin Greve.

2 Bkz. dipnot 1.



36 Pera-Blätter 37

Benzer şekilde, başka bir çözüm de kendi anlatılarını çevirmektir. Bu 
anlatılar, sadece dilsel formlar değildir, bunlar aynı zamanda jestler, 
hareketler gibi açıklama gerektirmeyen sözsüz, herkese aşikar gelen 
ifadelerdir ve doğal ve sosyal yaşam koşulları, yani yaşam biçimleri 
içerisinde meydana gelirler3. Dolayısıyla bu anlatıların seçilmesi ve 
yorumlanması da yine aynı ikilemin içinde kalır. Zira çeviri işlemin-
den önce gözlem yapılır.

Aşağıda tanıtılacak olan Kürt topluluğu, kendisini dini bir atıfla 
“eline, diline ve beline sahip olan” bir halk olarak tanımlar. Bu ben-
lik imajına dayalı sınıflandırmalar, buna ilişkin iddialar ve gerçek 
hayatta aldığı farklı biçimler, bu makalenin başlangıç noktasını ve 
yapısını teşkil etmektedir. Bu makalede, bu toplulukta iş, bireylerin 
birbirleriyle etkileşimi ve iletişimi, üreme ve cinsel ilişkiler bağla-
mında, Kürt kimliğinin oluşma koşulları ve karşılaştığı tehlikeler 
araştırılacaktır.

Kürt toplumunun tarihsel olarak farklı ülkelere dağılması, bu yüz-
yılda sadece milliyetçi eğilimler üzerinden ele alınmış olup hiçbir 
şekilde üstesinden gelinmemiştir. Bu parçalanma, makalede söz ko-
nusu olan yörede de yaşanmaktadır; bu yüzden makalede yer alan 
çıkarımların, Türk Kürdistan’ının geri kalanını içerecek şekilde ge-
nelleştirilmesi belli bir ölçüde geçerli olacaktır, dolayısıyla bölgesel 
özelliklere dikkat çekmek amaçlanmaktadır.

Fırat’ın yukarısında, nehrin iki kolu arasında yer alan Tunceli ilinde-
ki Kürtler, katliamlar ve sürgünler içeren bir askeri boyun eğdirme 
hareketiyle çok sonradan 1938’de Türk idaresine bir şekilde entegre 
edildi. Bu bağlamda, üç nokta ele alınacaktır:

Asla “feodal” ya da bürokratik otoritelerin egemenliğine tabi olma-
dıkları için Diyarbakır ovasında ve başka yörelerde yaşayan Kürtler-
den farklı olarak, her zaman, bağımlı kiracılar değil özgür çiftçiler 
olmuşlardır.

3 Ç. N. Bu noktada, Bumke’nin bu makaleyi kaleme aldığı 70’lerde, sözlü tarih 
çalışmalarının henüz olmadığını eklemek gerekir.
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Ayrıca dağlarda saklı erişilemeyen yerleşim yörelerinde, eski İran, 
Anadolu, Eski Ahit, Hıristiyan, İslam ve Orta Asya unsurlarının ka-
rışımı olan bir din kalmış ve gelişmiştir. Bu Sünni ortodoksinin dı-
şında kalan dinde mistik eğilimler hakimdir. Muhammed’in soyun-
dan gelen Ali’ye ve onun soyundan gelen imamlara odaklandığından 
Alevilik adını taşıyan bu din, ayrıca Orta ve Batı Anadolu’daki 
Türkler arasında da kısmen yaygındır. Öte yandan bu din, Tunce-
lili Kürtleri, sadece Sünni Osmanlı merkezi gücüyle ve bugün siyasi 
olarak oluşturulmuş Ortodoks-İslami restorasyon eğilimleriyle değil 
aynı zamanda Palu gibi bölgelerde, “feodal” Sünni Kürt beyleriyle 
ve Ortodoks tarikat liderleriyle de karşı karşıya getirmiştir. Tunceli 
Kürtlerinin yanı sıra, Malatya, Maraş, Sivas, Erzincan ve Muş’ta da 
Kürt Aleviler vardır, ancak Kürtlerin büyük çoğunluğu Sünni’dir.

Son olarak, Tunceli sakinlerinin hepsi olmasa da çoğu, neredeyse 
tüm Kürdistan’da konuşulan Kurmanci’yi değil, Elazığ, Bingöl, Di-
yarbakır ve Muş’ta yaşayan Sünni Kürtlerin konuştuğu, Zaza’ca ile 
yakından ilişkili başka bir Kürt lehçesi olan Demıli’yi konuşur.4

Bu sosyo-yapısal, dini ve dilsel özelliklerin önemi, Kürtlerin ortak 
bir Kürt kimliği altında birleşme yolundaki mevcut çabalarıyla bağ-
lantılı olarak daha sonra açıklanacaktır.

Elline Sahip Olanlar

“Savaşa gidiyoruz,” dedi Şükrü, şafak vakti babasıyla Tunceli’deki bir 
köyün yan yana, üst üste binmiş evlerinin arasından geçen dar yolda 
karşılaştığında. Deve dikenlerinin delip yırttığı elinde, hayali bir düş-
manı parçalar gibi öfkeyle havaya savurduğu bir orak taşıyordu. Göz-
leri iltihaplanmış, dudakları çatlamıştı. “Harmana kadar 15 gün daha 
var,” dedi babası benim de tarlasına gelebileceğimi ekledi. Daha sonra, 
sol elleriyle; ellerini korumak üzere tahtadan kabaca oyulmuş bir alet-
le, geniş aralıklarla yere serilmiş buğday saplarını bir araya getirdikle-
rini, bunları yukarı kaldırıp sağ elleriyle tuttukları orakla kestiklerini, 
bacakları iki yana açık bir halde eğilip kalktıkları yerden ileriye doğru 
4 Bumke günümüzde daha yaygın olan Dımili kelimesi yerine Demili kelime-

sini kullanıyor.
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bir adım attıklarını gördüm. İşlem, sol kolları samanla dolana kadar 
tekrarlandı, daha sonra buğday saplarını yere koydular. Şükrü’nün an-
nesi ve kız kardeşleri yere konan samanları ve etrafa saçılan sapları 
dikkatlice topladı. Bu hareket serisi, o sabah binlerce kez tekrarlandı 
etraftaki üç beş ağaçtan birinin gölgesinde sessiz molalarla kesintiye 
uğrarken gün batımına kadar devam etti. Hemen yanlarında, taşlık 
eğimli bir arazide, dar bir alanda yan yana birbirine tezahürat ederek 
çalışan dört ergen vardı. Arada bir yalnız, yaşlı bir adamla eğleniyor, 
adamsa hiç oralı olmadan çalışmaya devam ediyordu. Bu dördünün 
babası gibi ona yardım edecek yetişkin oğlu yoktu onun. Bunlardan 
üçü şehirdeki liseye gidiyordu. Öğretmen olan Şükrü gibi, tatillerini 
ailelerinin tarlalarında hasat yaparak geçiriyorlardı.

“Bu bizim hayatımız,” dedi Şükrü, “hala çok feodal”. – “Ama alan 
size ait,” diye itiraz ettim. “Evet ama hiçbir şey çıkmıyor, neredeyse 
hiç için çalışıyoruz, elimizde ne olduğuna bir bak,” dedi ve aralarına 
deve dikenleri karışmış seyrek bir demet buğday başağını gösterdi.

Haftalar sonra bir hesaplama yaptık: Şükrü’nün babası, her biri 36 
kilo kırk çuval tohum ekilen, 40 ölçek (yaklaşık 10 hektar) araziye 
sahipti. Her yıl bu toprağın yarısına buğday ekilirdi, diğer yarısı ya 
boş kalırdı ya da arpa, mercimek veya hayvan yemi olacak başka bir 
baklagil ekilirdi. Hasat bu yıl iyiydi, buğday hasadı normalin (20 
ölçek) beş katı oldu (100 ölçek). Bu hasattan ertesi yıl kullanılmak 
üzere bir kısım tohum aldırdı, daha sonra, geri kalan buğday mik-
tarının on altıda biri değirmenciye ve köy muhtarına verildi; geriye 
piyasa fiyatı, saman dahil, yaklaşık 15.000 TL (yaklaşık DM 2.000) 
olan 75 ölçek buğday kaldı. Bu üretime dahil olan çalışma saatleri 
sadece kabaca tahmin edilebilir: Toprağı sürme, ekim, nadasa bıra-
kılmış tarlaları sürme, hasat, harman, buğdayı tanelerine ayırma, 
yıkama ve taşıma için 180 çalışma günü hesaplanır. Bu, teorik ola-
rak 80 TL (yaklaşık 10 DM) günlük kazanç anlamına gelir. Bu teo-
rik bir hesaptır çünkü buğday genellikle ne satılır ne de satın alınır, 
daha ziyade mevcut durumda bu kadar buğdayla tam olarak dört 
yetişkinin ve beş çocuğun kişisel ihtiyaçları karşılanır. Bu yevmi-
ye yaklaşık olarak kentte sanayide düşük ücret gruplarının ücretine 
karşılık gelmektedir.
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Şükrü, “Endüstride çalışmak çok daha kolay, üstelik ne zaman baş-
layıp bitirdiğini de biliyorsun” dedi köy dışından saatlik olarak ki-
ralanan dizel motorlu harman makinesini buğday demetleriyle dol-
dururken. Diğer birçok çiftçi hala kızakla harman yapıyordu. Yakıcı 
güneşin altında bir çift öküzün çektiği kızağın üzerinde oturuyordu. 
Harman makinesi maksimumda kullanılmalıdır, diğer köylerde kul-
lanılacaktır. Bu yüzden geceleri patırdıyor. “Şehirdeki işler daha da 
temiz,” diye ekledi Şükrü, tığ tozunu gözlerinden silerek. “Fakat ha-
yatın boyunca aynı monoton işi yapıyorsun,” demek istedim. “Sizler 
ise merada ürün hasat ediyorsunuz, harman yapıyor, keçileri dışarı-
da otlatıyor, çitleri onarıyor, yakacak odun getiriyor, üzüm topluyor, 
ev inşa ediyorsunuz, kadınlarınız ise yemek pişiriyor, inek sağıyor, 
örgü ve tığ işi yapıyorlar.” – “Çünkü açlıktan ölmemek için mecbu-
ruz,” diye sonlandırdı tartışmayı. “Ama böyle devam etmez.”

Rıza Amca’ya eskiden işlerin daha iyi olup olmadığını sordum. “Ha-
yır,” dedi, “çok daha kötüydü. Eskiden şimdi hayvanları beslediği-
miz arpa ve mısırı yerdik. Kıtlık olurdu, düzinelerce çocuk öldü. Pa-
ramız yoktu ve satın alabileceğimiz hiçbir şey yoktu zaten. Okul da 
yoktu. Bir tavuk için birbirimizi öldürürken soyguncular sığırımızı 
çaldılar. Şimdi kalkınma var.”

Şükrü aynı fikirde değildi: “Eğer şehre gitmeseydik, hiç hayatta kala-
mazdık. Öyle çok çocuğumuz var ki her aileden bir futbol takımı çı-
kar. Arazileri daha fazla ekmemiz gerektiğinden toprak gittikçe kötü-
leşiyor. Babam babasının tüm tarlalarını sürüyor, yoksa yeterli olmaz.”

Şükrü’nün babasının üç erkek kardeşi vardı. En büyüğü Ali, 1915’te 
Ermenilerin Osmanlı tarafından katledilmesinin ardından geride ka-
lan bir Ermeni kadının oğludur. Babasının ikinci eşi ile birlikte topra-
ğına el konduğu için yıllardır kardeşiyle tek kelime etmemişti. Köyün 
dışına bir yere yerleşip şehirde ve büyüyle şifa vererek kazandığı pa-
rayla bir parça toprak almıştı. İkinci kardeş Cemal Almanya’da çalışı-
yordu, geri döndüğünde yakındaki küçük bir kasabaya yerleşti. Şük-
rü’nün babası araziyi tazminatsız devraldı, sonunda Cemal’ın bir işi 
olmuştu. “Cemal Alman oldu” dedi üçüncü kardeş Keko. Yüzümde-
ki sorgulayan ifadeyi gördüğünde açıklamaya devam etti: “Bana para 
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göndermiyor.” Keko’yla Şükrü’nün babasının arası bozuktu, yıllarca 
birbirleriyle tek söz etmek şöyle dursun birbirlerine silah çektikleri 
olmuştu. İçlerinde en genci olan o ise miras pay edilirken kendini sa-
vunamamıştı. Diyarbakır’ın doğusunda petrol çıkarılan Batman’a git-
ti. Keko kaynakçılık yaptı, bu işte bir gözünü kaybetti ve emekli maaşı 
şehirde yaşamak için yeterli olmadığı için erken emekli olarak köyde 
yaşamaya başladı. Babadan kalma küçük arsa neredeyse hiç verimli 
olmadığı için sadece meyve, sebze ve üzüm bostanında çalışıyordu. 
Çok okurdu. Batman’ın bu dünyada bir cennet olabileceğini görme-
yen “fanatik Sünnileri” kadar sadece konuşan genç devrimcileri hak-
kında da epey yaratıcı ve sert yorumları vardı: “Devrim yapılacak tek 
şey ekmektir, böyle ekmeğimiz artmıyor.”

Köyde birbiriyle daha iyi geçinen kardeşler vardı ancak köydeki ak-
rabalar ve komşular arasında da sayısız, karmaşık çatışmalar yaşanır-
dı. Komşu aşiretlere karşı birleşerek, onların evlerini ateşe verip sığır 
çalmak artık yaşanmıyordu, zira devlet polisi aşiret savaşlarını ve kan 
davasını önlemişti ancak artık şiddetli kavgalar olmasa da hane hal-
kı arasında rekabetin yoğunlaştığı görülüyordu. İlişkileri tamamen 
koparmak veya selamla ve vedayla sınırlamak daha yaygındı. Köyde 
güç oyunlarıyla ekonomik fayda elde etmek için yaşanan entrikalar 
ve iftira da dahil olmak üzere hakim gerginlik ve güvensizlik atmos-
feri; yakın akrabalık veya evlilik, kirvelik veya dini kardeşlik bağıyla 
kurulan sayısız ilişkinin açıklığı, samimiyeti ve onurlu cömertliğiyle 
tezat teşkil etmektedir. Çoğu komşu köyde yaygın olarak görülen bu 
tür akrabalık ilişkileri arasında, bireysel hane halkları için ekonomik 
riski azaltabilecek uygulamalar da vardı. İşbirliği ise nadiren gerçek-
leşiyordu, tarla işlerini birbirinden tamamen bağımsız aileler yapıyor-
du. Buna tek istisna ise her gün bir hanenin tüm sürüleri birlikte me-
raya götürmesiydi. Yörede bitki örtüsü koyun yetiştiremeyecek kadar 
seyrek olduğundan köyün hayvanlarının çoğu keçilerdi. Ayrıca ortak 
hiçbir iş yapılmazdı, gerginlik ve bencillik daha ağır basardı.

Son zamanlarda, hükümet tarafından finanse edilecek bir okulun 
inşası başarısız olmuştu çünkü hiçbir çiftçi – tazminat için bile olsa – 
bir parça özel arazi vermek istememişti. Aynı zamanda herkes pek 
hoş laflarla diğer çiftçilerdeki topluluk ruhunun eksikliğinden şika-
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yet etti. Genel olarak, doğal kısıtlamalara karşı geleneksel sosyal ör-
gütlenmelerin dağınık yapısının olumsuz etkileri konusunda zaten 
herkes hem fikirdi. Ancak herkes alttan alta diğerlerinin bu anlayışı 
en azından davranışlarında göstermediğini düşünürdü.

Kentli Türk kültüründe ve Kürt köylerinde “halk” kelimesinin kulla-
nımında görülen fark da bu durumu göstermektedir: Türkçe ‘de öne 
çıkan “halk” kelimesi, bir grup olarak ezilenler kitlesi anlamına gelir; 
Türk popülizminin partisi olan CHP terimi kendi adına ekler. Günde-
lik Kürtçe kullanımda ise “Xalki” kelimesi, her zaman öküzleri başka-
larının bahçesine giren, kişinin mülküne karşı tehdit oluşturan ve kötü 
dedikodu yayan ‘diğer insanlardır.’ Hükümetin herhangi bir kalkınma 
önlemi uygulamadığı, ekonomik olarak marjinalleşmiş bu yörede, ol-
dukça politikleşmiş gençler arasında birleşmesi gereken bir halk ifade-
sini karşılaşacak yeni bir toplumsal birimin gerekli olduğu düşüncesi 
yaygınlaşıyordu. Şükrü mesela, babasının kavgalı olduğu ama onun 
görüşmeye devam ettiği amcaları için şöyle demişti: “Bu yaşlı eşekle-
rin kavgasının benimle ne ilgisi var ki, hepimiz fakir insanız.”

Bu nedenle, ayrışmaların ve iç karşıtlıkların nedenini anlamak müm-
kündür: Eskiden hane halkları, komşu akraba grupları, herkesin az 
çok birbiriyle akraba olduğu köyler ve aşiretler şiddetli çatışmaların 
yaşandığı bir ortamda karşı karşıya geliyor, tam da bu yüzden birle-
şiyordu. Bugün ise her hane halkı az çok kendi başına kalmıştı, bu 
yüzden bütün kararlarını, her türlü avantaj ve dezavantajıyla onlara 
temel teşkil eden işgücü ve mal piyasasına ve bürokrasiye göre alma-
ları gerekiyordu. Neredeyse tamamen kapalı bir ekonomide; elbise, 
sabun, tencere, ilaç, çay, şeker, gübre gibi mallara erişim sağlanan 
pazara girebilmek için para kazanmak gerekiyordu. Ancak neredey-
se hiçbir çiftçi, satabilecek kadar mala sahip değildi, üstüne üstlük 
nüfus artışı ve düşen kazançlardan dolayı üretim de yeterli olmuyor-
du. Geriye kalan tek şey, şehre göçtü. Yukarıda bahsedilen köylerin 
nüfusu 50 yıl öncesiyle aynıydı. Bununla birlikte, en az bir o kadar 
insan, çoğu kalıcı olarak şehre göç etmişti. Şehre göçenler, geride 
bıraktıkları ebeveynlerine para göndererek tarımı sübvanse ediyor-
lardı. Şehirde veya Almanya’da işlerini kaybedenler köye geri dönü-
yordu. Ancak tarımda düşük verimlilik ve zaten fazla olan işgücü 
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nedeniyle üretime katkıda bulunmuyorlardı. En fazla ev-içi üretimin 
bir parçası olarak iş gücünün yeniden üretimine dahil oluyorlardı.

Farklı ekonomik organizasyon biçimlerine sahip olan alanlarda ça-
lışmak, insanların ortak bir deneyime sahip olmasına mani olur. 
Babalarına itaat etmeyi reddeden oğullar artık aç bırakılma tehdi-
di altında kalmadığından babaların onların üzerinde sahip olduğu 
otorite zayıflar.

Kuşak çatışması böylece yeni biçimler alır. Ebeveynleri gibi olama-
yan veya olmak istemeyen gençler ya okula gider ya da şehirde iş 
arar. Köy hayatı, şehir kültürünün bakış açısından giderek dar ka-
falılık olarak görülmeye başlanır. Gençlerin Leninizm’e dayanan 
devrimci talepleri, daha o zamandan proleter bir sınıfın oluşumunu 
öngörür. Tarıma bakışlarında dikkatli bir pragmatizm gözlemlenir 
ancak bu talepler o zaman için henüz gerçekçi değildir: kaynaklarda 
ve nehirlerde bol miktarda bulunan suyun, su pompaları vasıtasıyla 
sebze bahçelerine ve üzüm bağlarına taşınması gerekir; böylece hem 
tarımsal verimin artmasıyla beraber daha çok ürün pazara getiri-
lebilir hem de insanlar zaten zor ve pahalı olan hekim ziyaretlerini 
iyice geciktirip yaşamlarını yitirmesin diye yeni yollar inşa edilebi-
lir. Daha fazla gübre kullanılmalı ve arıcılık gibi alternatif üretim 
dalları geliştirilmelidir. Dükkanlar ve küçük zanaat işletmeleri, hat-
ta kasabalarda küçük fabrikalar kurulmalıdır. Ancak hükümet tüm 
bunlara para tahsil etmez. İş yerleri İstanbul, Ankara, İzmir ve Ada-
na gibi büyük şehirlerde kalır. Özel ve kamu yatırımları için -yu-
karıdaki önerilerden- daha karlı fırsatlar vardır. Pek çok çiftçi, 100 
kilometre uzaklıkta bulunan Keban barajında üretilen elektriğin ye-
rel bir sanayinin gelişmesine hizmet etmek yerine Ankara’ya yönlen-
dirilmesini siyasi bir karar olarak değerlendirmektedir. Aynısı Bat-
man’da çıkarılan ve İskenderun’dan İstanbul’a gönderilen petrol için 
de geçerlidir. Sonuç olarak, köyde yeterli iş imkanı yoktur ve insanlar 
göç etmek zorunda kalırlar.

Bu bağlamda, Tunceli’deki Kürt köylerinin, kapitalist üretim siste-
miyle birlikte ekonomik olarak marjinalize edilen birçok Türk, Arap 
ve İran köyünden temelde pek bir farkı yoktur. Bu köylerin, maddi 
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kültürleri ve ekonomik biçimleri de birbirine benzer. Radikal top-
lumsal değişimin ve buna bağlı olarak geleneksel yaşam tarzının 
çökmesinin, aslında Kürt kimliği meselesiyle bağlantısı yoktur. Za-
ten bu durumdan Orta Doğu’daki neredeyse tüm çiftçiler etkilenir. 

Avrupa’da teknik ilerlemenin ve zorla ekonomik büyümenin sonuç-
larına dair artan şüphecilik göz önünde bulundurulduğunda, ekono-
mik kalkınma hedefinin Kürt çiftçilerin bütün sohbetlerinde bu ka-
dar önemli bir rol oynaması yabancıları şaşırtabilir. “İlerlemeciyiz, 
öğrenmek ve çalışmak istiyoruz ama elimizde hiçbir şey yok,” sıkça 
duyulan bir açıklamadır. Bu ifadeyi hem yaşlılardan hem gençlerden 
duymak mümkündür. Ancak yaşlılar şu ana kadar olan değişiklikleri 
takdir ederek en fazla reformlar yapılmasını isterken, gençler gelece-
ğe dönük umutsuzluklarından ötürü mevcut rejimi devirmek dahil 
olmak üzere radikal değişiklikler talep ederler. Kentsel sanayi, şartlar 
kötüleşse bile şu anda tek çözüm gibi görünür zira doğal hayat serttir, 
tarım işleri zordur ve verimsizdir, ayrıca köylerde bu sorunlara kar-
şı alternatif veya kalkınma fırsatları sunmak imkansızdır. Geleneksel 
kurumların çökmesi bazen tartışılır, hatta teşvik edilir. Ancak genel 
olarak hem genç hem de yaşlı çiftçilere önceki yaşam tarzları hala o 
kadar doğal gelir ki onlar için değerli olan misafirperverliğin, kap-
samlı yakın ilişkilerin, akrabalık dayanışmasının ve ataerkil otorite-
nin, endüstriyel dünyada kesintisiz devam ettirilebilen, hatta devam 
etmesi gereken gelenekler olduğu düşünülür. Bize belki naif gelen en-
düstriyel dünyaya dönük heyecanları, hep tekrarladıkları gibi köyde 
suyun daha lezzetli, havanın da daha temiz olduğunu söylerlerken 
azalır. “Almanya da iyidir, herkesin işi vardır,” diyor kahvede bir çiftçi. 
“Ayrıca Almanlar tesbih ile oynamazlar.” “Neden olmasın?” diye so-
ruyorum. Biraz tereddüt ettikten sonra, “birisi Almanya’da tesbih ile 
oynarsa, polis gelip onu işe gönderir,” diye cevap veriyor. 
 
Diline Sahip Olanlar

“Kürtçe kirli bir dildir, bunu öğrenmene gerek yok,” diye açıklıyor 
Rıza Amca. “Pazarda, okulda, kaymakamlıkta, fabrikada Türkçe-
nin iyi olması gerekir. Çocuklarımızın okullarda Türkçe öğrenmesi 
iyidir.” Ona, köylülerin birbirleriyle ne konuştuğunu anlamak, şar-
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kılarını kaydedip çevirerek tarihlerini öğrenmek istediğimi anlatı-
yorum. “Her şey bitti,” diyor. Kürtçe bir şarkıyı kaydettiğim kaseti 
açıyorum: 

Hadi anne, Mezre’nin evleri yüksek,
Bugün serçe kuşları, kazlar bağırıyor,
Vallahi diyor Yusuf, iki veya üç atlı geliyor.
Hadi efendim, kaza merkezi yanıyor.
Yardım gelmiş olsaydı! …
Ailesinden kaç adam yok edildi,
Hadi anne, Mezre’nin evleri dağınık,
Vallahi bugün, Zazalarla askerler üzerimize geliyor,
Yusuf bağırıyor; kardeşler, kahramanlar gibi savaşmalısınız,
Vallahi bugün, Uze’deki camide kavgaya bakın,
Hadi efendim, kaza merkezi yanıyor,
Yardım gelmiş olsaydı!..
Ailesinden kaç adam yok edildi,
Hadi anne, Mezre evleri yüksek, büyük dallarla dolu
Bugün Zaza birlikleri Mezre’nin etrafını sarmış,
Tanrım, bize intikama sebep verenlerin kaçmasına izin verme,
Ya Rabbim, kaza merkezi yanıyor,
Ailesinden kaç adam yok edildi! 

 
Rıza amca dikkatlice dinliyor, başını iki yana sallıyor: “Keko güzel 
söylüyor” diyor ve bir süre sonra güftenin ifade ettiği olayları açık-
lıyor: Yerel Kürt aşiretleri, 1915’te Osmanlı birlikleri Ermenilere sal-
dırdığında, Kürdistan’ın diğer yörelerinden farklı olarak katliamlara 
ve tehcire katılmadılar, hatta hususi vakalarda Ermenilere yardımcı 
oldular. Ertesi yıl, Osmanlı birliklerinin bir sonraki kurbanı olmak-
tan korkarak ayaklandılar ve bir iki kasabayı yaktılar. Bundan sonra 
Osmanlı birlikleri – karşı karşıya oldukları Rus ordusu sadece 50 km 
uzaklıktayken – Palulu Sünni Kürtler (Zazalar) tarafından destekle-
nen bir askeri operasyon gerçekleştirdi. 

Zaza ve Alevi Kürtleri arasında yüzyıllardır bu ihtilaf vardı; teme-
linde sosyal, yapısal ve dini gerginlikler yer alıyordu: Palu Ovası 
Beyleri, uzun zamandan beri Zazalara yaptıkları gibi dağlarda ya-
şayan çiftçileri de sürekli boyun eğmeye, vergi ödemeye zorlamaya 
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çalışıyorlardı, bu çabaları genelde başarısız oluyordu. Aynı zaman-
da ne camiye giden ne namaz kılan, üstüne Sünni halifeleri, Mu-
hammed’in damadı Ali’nin ve oğulları Hasan ve Hüseyin’in katil-
leri olarak gören heretikleri de bitirmek istemişlerdi. İslam öncesi 
pek çok öğe içeren ve ritüellere karşı olan [Alevi] köylü mistisizmi, 
kutsal kitap Kur’an ve ritüelleştirilmiş ibadet biçimlerinden ziyade 
yörede yaşayan Ali’nin soyundan gelen “seyid” denilen kutsal adam-
lara odaklanır. Seyitler köylülerin evlerinde, semah, deyiş ve dualar 
içeren dini ritüeller düzenler, ayrıca ziyaretlere çıkarlardı ve kutsal 
günlerin önemli anlarında herkese lokma dağıtılırdı. 

Kürt Alevilerin ve Sünni Zazaların karşılıklı birbirini hor görmesi o 
zaman olduğu kadar sonrasında da önemliydi. 1925’te Palu ve Doğu 
Anadolu’nun geniş bölgelerindeki tarikat liderleri ve beyler, şeriatı 
savunmak için Atatürk’ün yeni Cumhuriyeti’nin laik politikaları-
na karşı bir ayaklanma başlattılar. Bununla birlikte, ayaklanmanın 
amacı açıkça Kürt milliyetçiliğini desteklemekti. Tunceli’deki Kürt-
ler ise bu durumu düşmanlarından intikam almaya fırsat bilerek 
cumhuriyetin yanında savaştı. 1938’de, Türkiye Cumhuriyeti Hükü-
meti, sürekli kan davası ve talan yaşanan, ne vergi ödeyen ne de as-
ker gönderen bir aşiretin yörede varlığının kabul edilemez olduğunu 
düşündü ve Tunceli Kürtlerine boyun eğdirdi. Atatürk bölgeyi kan-
serli bir tümör olarak nitelendirdi, bunun üzerine düzenlenen askeri 
harekatta binlerce kişi öldürüldü ya da sürüldü. O zamandan beri, 
Tuncelili köylüler, Atatürk’ün ve şimdi Ecevit’in partisi olan ve bu-
gün ekonomik ilerlemenin ve laik bir dini politikanın tek garantisi 
olarak gördükleri CHP’ye oy verirler.

Bu tarihsel gelişimin paradoksları, Orta Doğu’da dini partiler arasın-
daki ihtilafların geleneksel olarak etnik farklılıklardan daha önemli 
olduğu göz önünde bulundurulduğunda anlaşılır. Ancak bugün genç 
nesil, geçmiş olayları, bölgedeki dil sorunu açısından da önemli olan 
iki farklı geleneğin çizgisinden yeniden yorumlamaya çalışıyor.

Ali, Pir Sultan Abdal ve 1925’te yasaklanana kadar Aleviliğin merke-
zi olan Bektaşi tarikatının Anadolu Evliyaları gibi geçmiş yüzyılla-
rın köylü ayaklanmalarının liderleri, zenginliğin eşit dağıtılması ve 
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bütün egemenlere karşı mücadele edilmesi gerektiğini öğütleyen er-
ken sosyalistler olarak görülür. Geleneksel olarak kullandıkları araç, 
seyitler tarafından yüzyıllardır söylenen dini şarkılardır, bu şarkıla-
rın geleneksel formları korunmuş olup devrimci şarkıcılar bu form-
lara yeni eleştirel toplumsal içerikler eklemiştir. Bu şarkıların hepsi 
Türkçe idi ve hala Türkçedir. Tunceli Kürtleri her zaman Türkçeyi 
dini dil olarak tanımaktadır. 

Ayrıca, Doğu Anadolu’nun bir bütün olarak sömürgeci baskı altın-
da olduğu düşünülür. Bununla birlikte, aşiretler ve dinler arasındaki 
eski ihtilafların, milliyetçiliği ve sınıf kavgasını birleştiren ulusal bir 
kurtuluş mücadelesinde çözüleceği düşünülür. Yüzyılın bu başkal-
dırıları, her ne kadar önderleri birbiriyle anlaşamamış olsa da [daha 
sonraki ayaklanmalar için] öncü olarak görülür.

“Çocuklarımız altı yaşında okula başladıklarında Türkçe öğrenmek 
zorundalar” diyor bir öğretmen. “Böylece ortaokula, hatta üniversi-
teye giriş sınavlarına kadar telafi edilemeyen iki ila üç yıl kaybedi-
yorlar.” “Asimilasyon politikası sonlansın,” özellikle okulda Kürtçe 
konuşması yasaklanan öğretmenler arasında son yıllarda çokça du-
yulan bir slogan olmuştur. Muarızlarının az çok kötü niyetle söyle-
diği gibi siyasi tartışmaları çoğunlukla hala Türkçe yaparlar. Kürt-
çedeki lehçe farklılıkları, bağlayıcı bir yazının eksikliği, Kürtçe kitap 
basma yasağı ve okullarda eğitimin Türkçe oluşu, Kürt dilinin geli-
şimini engellemiştir. Birbirleriyle konuşurken Kürtçeden başka bir 
dil kullanmayı düşünmeyen, ayrıca ister Türkçe ister Kürtçe olsun 
kitap okumayı akıllarından geçirmeyen ebeveynlere nazaran çift dil-
lilik halinin genç nesiller üzerinde çok farklı bir etkisi vardır. Resmi 
kültür ve eğitim politikasına göre, Türkiye’de memur olmak veya 
herhangi bir iş bulmak isteyen herkesin Türk olması, yani Türkçe 
konuşması gerekir. Bu politikanın kısmen ırkçı olduğu söylenebilir 
çünkü asimile edileceklerin insan olarak kimliğini olmasa da kül-
türel kimliğini inkar eder. İnsan olarak tanınırlar ama sadece Türk 
olmak istemeleri ölçüsünde.

Eski kuşak, genç devrimcileri sadece milliyetçi fikirlerini ifade et-
tiklerinde kabul etmez, aynı zamanda komşu Kürt aşiretlerinin, 
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Ankara’daki herhangi bir Türk hükümetinden daha az düşman ol-
madığının bilincindedir. Onlar, 1938’de yaşanan travmatik olayları 
olmasa da yaşananların sonuçlarını onaylar; aşiret çatışmalarının 
sona ermesi, kamusal sağlık hizmeti sağlamaya dönük ilk yaklaşım-
lar, sokakların ve okulların inşa edilmesi ve pazara erişimin önün-
deki kimi geleneksel kısıtlamaların hafiflemesi. Ancak oğullarının 
kökenlerinden dolayı eğitim ve iş imkanlarından dışlanmaları – ki 
yaygın görülen bir sorundur – onları kızdırır. “Başta Türk olmamız 
istendi ama şimdi bize öyle bakmıyorlar” derler fakat çoğunlukla 
CHP tarafından temsil edilen entegrasyon politikasının avantajları-
na inanırlar. CHP’nin gerçekleştiremediği bu entegrasyon politika-
sının Doğu Anadolu’nun sosyo-ekonomik mağduriyetinin en azın-
dan kısmen ortadan kaldırılmasıyla birlikte şehirlerde asimilasyon 
ve köylerde kalkınma yoluyla köylülerin kendilerini Türklerden ayrı 
ve marjinal hissetmemesini sağlayacağı, dolayısıyla Türkiye’nin res-
men tanımadığı Kürt sorununu da çözeceği düşünülür. Öyleyse bu 
entegrasyon politikası, kültürel kimliğe bağlı kalmanın yalnızca de-
ğiştirilmesi mümkün maddi nedenleri olduğunu varsayar.

Ancak gençlerin tecrübeleri, entegrasyonun mutlaka başarısız olaca-
ğını göstermektedir. Şehirdeki ayrımcılık başka bir aidiyetleri oldu-
ğuna dair farkındalığı güçlendirir. Onlara göre, entegrasyon belki de 
bireysel olarak gerçekleştirilebilir ancak bütün bir halkın kendi ana 
dilini konuşması elbette yasaklanamaz. Kürtçe kitap ve dergilere son 
yıllarda defalarca el konulurken, Doğu Anadolu şehirlerinin çarşıla-
rında Kürt kılam ve şarkıları hoparlörlerden okunurdu. Kaset cihaz-
larının piyasaya sürülmesi, sadece şarkılara dağıtım imkanı vermedi 
aynı zamanda yasağın başarısız olmasına da neden oldu. Çünkü bu-
gün el konacak kasetler yarın yine yüzlerce kez yayılabilirdi. Ancak 
teknik yeniden üretilebilirlik çağında Kürt kılamlarının sosyal bağ-
lamı da değişti. Bireysel şarkıcılar eskiden dar bir coğrafyada köyden 
köye yürürken, bugün evde kalıp kasetlere şarkı söylüyor ve şarkıları 
çok daha geniş bir alana dağıtılıyor. Bununla birlikte, şarkılar nere-
deyse tamamen Kurmanci söylenir ve Tunceli’de konuşulan Demili 
ve Bingöl, Muş, Elazığ ve Diyarbakır’da konuşulan Zazaca hala nadi-
ren duyulur. Hatta dergilerde basılan güftelerin veya şiirlerin arasın-
da ağırlıklı olarak Kurmanci metinler bulunmaktadır.

devamı sayfa 77’de
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Ancak Tunceli’deki genç Kürtlerin talepleri, zaten radikal bir deği-
şim halinde olan sosyal koşulları konu edinen bu şarkıların korun-
masının çok ötesine geçer. Milli bir Kürt edebi dilinin gelişmesini 
talep eder ve bu amaçla çalışırlar. Kürt toplumu ve kültürü, üretim 
teknikleri, maddi kültürü, ekonomik ve sosyal organizasyonu ve dini 
açısından en azından yüzeysel olarak Türk, İran ve Arap kırsal kül-
türünden pek farklı değildir. Bu yüzden bu gençler için kendi dille-
rini korumak özellikle önemlidir çünkü kültürel üretim esas olarak 
dilsel olarak gerçekleşmektedir. Görsel sanat neredeyse hiç yoktur 
ve tipik Kürt müziğinin işlevi, esas olarak şarkıların, kılamların ve 
destanların sözünü iletmektir.

Tunceli gibi iki dilli bir yörede, bu iki dilin kullanım alanlarının 
farklı olması dikkat çekicidir. Bürokratik işler; şehirde, pazarda, 
sanayide etkileşimler ve gençlerin siyasi tartışmaları Türkçe olarak 
yapılırken köy ve hane içi etkileşimler, bireysel ilişkiler, tarlada ileti-
şim yani kırsal günlük yaşam Kürtçe olarak sürdürülür. Tunceli’de 
Kurmancı’nın konuşulduğu yerlerde, dile çok sayıda Türkçe kelime 
serpiştirilmiş, hatta Türkçe gramerin özellikleri bile kısmen benim-
senmiştir. Eski şarkılar, bu sürecin son yıllarda yaşanan asimilasyon 
politikasından çok önce başladığını ve Alevi inancı sayesinde uzun 
süredir Türkçe’ye alışkın olmalarından kaynaklandığını gösteriyor. 
Ancak köylüler, Hakkari gibi daha uzak Kürt bölgelerinden, hatta 
Sovyetler Birliği’nin Kürt bölgelerinde Radyo Yerevan üzerinden ya-
yınlanan şarkıları gayet iyi anlarlar. 

Bilgisi dar köylerin kısıtlı çerçevesinin ötesine geçen alimler olarak 
kabul edilen ilkokul öğretmenleri, bölgenin asimilasyonu engelle-
me çabalarında önemli bir rol oynamaktadırlar. Bir anlamda, ahlaki 
öğretileri hala bağlayıcı olarak kabul edilen ancak artık talipleriyle 
kişisel bağı kalmayan seyitlerin rolünü devraldılar. Üstüne gençler, 
seyitlerin daha önce talep edebilecekleri doğal veya parasal bağışları, 
Seyit’in dinsel rolünün azalmasıyla artık sadece sömürü olarak al-
gıladıklarından giderek reddetmeye başlarlar. Ancak öğretmenlere 
verilen bu onay kesinlikle sınırsız değildir. Siyasi radikalizm elbette 
çiftçilerin tamamını ilgilendirmez, ayrıca polisle sorun yaşamaktan 
korkarlar. Ancak bu öğretmenler çoğunlukla doğdukları yörelerde 
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çalışırlar. Zorunlu olarak birkaç yıl diğer illerde kaldıktan sonra 
kendi memleketlerine dönerler. Öğretmenlerin Marksist-Leninist 
ideolojik yönelimleri köylüler için anlaşılmaz olsa da öğretmenler 
memleketlerinin içinde bulunduğu durumu çok iyi bilirler. Türki-
ye’de Atatürk’ün ortaya attığı halkçılık geleneği uyarınca, köylülerin 
yaşamını neredeyse tüm sıkıntılarıyla paylaşırlar. Örneğin Lice ve 
Van’daki deprem kurbanları için buğday veya para topladıklarında 
en yoksulları bile biraz bağışta bulunur. 

Son yıllarda genç nesil, Kürt kültürünün korunmasına dönük daha 
sert ifadelerde bulunmaya başladı ve bazıları Kürt sorununu ele al-
mak istemeyen ya da ele almaya cesaret edemeyen Türk sol örgüt-
lerden uzaklaştı. Tunceli iline özgü “sol” geleneğe bağlı olan – bu il 
Türk milliyetçisi veya Müslüman partilerin taraftarlarınca “küçük 
Moskova” olarak algılanır – bu genç nesil, Mardin, Urfa ve Diyarba-
kır’daki ağaların benimsediği Kürt milliyetçi programı sert bir şekil-
de eleştirir. Barzani’nin Irak’taki politikası da aynı şekilde eleştirilir.
Ancak onlara göre, siyasi kalkınma, ulusal kurtuluş ve sömürü-
nün ortadan kaldırılması amaçlarının arasındaki gerilimin çö-
züme kavuşturulması, çok belirsiz bir ilişkiye sahip oldukları köy 
kültürünün devam etmesine bağlıdır. Gençler, şehirlere, özellikle 
Almanya’ya göçün, şimdiye kadar oldukça başarılı bir asimilasyonla 
sonuçlandığını, birçok ebeveynin çocuklarıyla başından beri sadece 
Türkçe konuştuğunu ve bu ailelerdeki Kürtlerin bir nesil içinde orta-
dan kalkacağını vurgular. Var olan siyasi şartlar altında bu gençler, 
Doğu Anadolu şehirlerini Kürt kültürünün merkezlerine dönüştüre-
bileceklerinden veya Batı Anadolu şehirlerinde Kürt kültürünü ko-
ruyup geliştirme şansına sahip olacaklarından şüphelidirler.

Beline Sahip Olanlar 
 
Bölgenin din alimleri olan seyitlerden biri bana neden kendileri-
ne “ellerine, dillerine ve bellerine sahip olanlar” dediklerini anlat-
tı. Buna göre, ellerine sahip olmak, çalmamak, öldürmemek, ayrıca 
kendisi ve ailesi için çalışmak anlamına gelir. Diline sahip olmak, 
her şeyden önce hakaret etmemek, ayrıca sözlerini herkesin refahı 
için seçmek anlamına gelir. Seyit, iş bu kuralları yerine getirmeye 
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gelince köylülerin çoğunun genelde dikkatsiz olduğunu kabul edi-
yor. Ancak üçüncü kurala, yani - dört kadına izin veren Sünni İs-
lam’ın aksine- her erkeğin sadece bir kadınla evlenmesi, evlenmeden 
önce onunla beraber olmaması ve çiftin birbirine sadık olması ku-
ralına geniş ölçüde uyuluyor. Erkeklerin ve kadınların üstlenmeleri 
gereken birbirinden tamamen ayrı rollere ilişkin herhangi bir kuralı 
çiğnemesi ciddi bir tehdit olarak algılanır ve sıkı cinsel ahlaklarına 
aykırı bütün eylemler, onların insanlıktan çıkarak hayvan statüsüne 
düşmesi olarak değerlendirilir. Sadece dürtüsel içgüdülerini sosyal 
kurallara göre kontrol edebilen biri insan sayılır.

Yöre hakkında birçok şarkı bilen yaşlı bir ozan, bir şarkıdan bahset-
ti ama yaşadığı köyün sakinlerince ahlaka aykırı sayıldığından onu 
okumayı reddetti. Daha sonra şarkının, 40 yıldan fazla bir süre önce 
evli bir kadının başarısız kaçırılma teşebbüsüyle ilgili olduğu ortaya 
çıktı. Bugün bile, bu olaydan bu kadının hayatta kalan torunlarına 
bahsetmek imkansızdır.

Diğer İslam ve Akdeniz kültürlerinde olduğu gibi, namus ve utanç 
anlayışları, özellikle kadınların cinsel kurallara uymasıyla yakından 
ilişkilidir. Namus ihlalleri, ihlale doğrudan dahil olan erkek için söz-
konusu kadına göre daha az yıkıcı sonuçları doğurur ancak en çok 
etkilenen kadının kocası ve erkek kardeşleridir. Bu yüzden ahlak bir 
çifte standart olmasa da bu namus anlayışının olumsuz etkilediği 
çevre, bugünkü Orta Avrupa anlayışından farklıdır.

Birkaç sosyal kurumda, Kürt köylülerin kendilerine ilişkin imajla-
rına göre erkek ve dişi insan doğası arasında fark görülebilir; Evli-
lik, sıkı kurallara dayalı bir çeyiz alışverişi ve büyük bir düğünle, 
bir kadının baba evinden alınıp yeni kuracağı ailesine getirilmesine 
sahne olur. Eski Ahit geleneklerine dayalı çocuk ve genç erkeklerin 
sünnet edilmesi, erkek çocukların eril doğalarını dişi doğalarıyla 
karıştıran bu parçayı alarak “kirli” olanı ortadan kaldırır. Doğuma 
erkekler asla katılmaz fakat tüm komşu kadınlar ve birçok kadın ak-
raba doğum esnasında kadının yanında bulunur. Akraba ya da evli 
olmayan erkek ve kadınlar arasındaki temas sıkı kurallara bağlıdır. 
İki cinsiyetin iş alanları tamamen farklı olmasa da birbirinden ayrı-
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lır: Erkekler tarla işinden, ulaşımdan, hayvanların güdülmesinden 
ve alışverişten sorumluyken, yemek pişirme, yıkama, dokuma gibi 
ev işleri ayrıca hayvanların sağılması kadınların görevleridir. Ancak 
Alevi inancına göre, cemlere – ki günümüzde neredeyse hiç kalma-
mıştır – erkek ve kadınlar ortak katılır.

İslam dünyasında mevcut olan cinsiyet ayrımı, sosyal kurtuluşu 
amaçladığına inanan Avrupalı bilinci şaşırtır. Buna göre iki cinsi-
yetin hayatlarının birbirinden ayrılması, eşit hakların olmayışının, 
dolayısıyla kadınların ezilmesinin bir ifadesi olarak görünür. Bu du-
rum oldukça karmaşıktır fakat kadın-erkek ilişkileri söz konusu ol-
duğunda, hem ekonomik ve politik kurtuluş hem de kültürel kimli-
ğin savunulması bağlamında bu sorunların köylüler açısından nasıl 
ortaya çıktığı özellikle önemlidir. 

Yaşıtları gibi politik görüşleri Alevilik ile Leninist kavramların ken-
dine özgü bir senteziyle nitelenen genç bir kadın öğretmen, köylerde 
kadın ve erkek arasındaki ilişkinin de devrimci bir değişikliğe konu 
olup olmadığı sorusuna hayır diyerek yanıt veriyor. Gençlerin evlen-
meden önce birbirlerini tanımak için daha fazla fırsata sahip olma-
ları gerektiğine ve ebeveynlerin evlilik ilişkilerinin oluşması üzerin-
deki etkisinin de sınırlı olması gerektiğine inanıyor. Ancak evlilik 
öncesi bekaret ve hayat boyu tek eşli bir ilişki esnasında her iki part-
nerin birbirine mutlak surette sadık kalması hala ideal olarak görün-
mektedir. Büyük Türk şehirlerine, özellikle de üst sınıflara girdiği 
bilinen Avrupai özgürlük anlayışının skandal olduğunu, burjuva ve 
yoz kaldığını düşünür.

Yaşlı bir adam ile genç bir öğretmen arasındaki bir tartışma, her şeye 
rağmen cinsiyet ilişkileri alanında da değişikliklerin meydana geldi-
ğini gösteriyor. Genç bir kadın, evlenmeden birkaç hafta sonra koca-
sı tarafından Almanya’ya gönderilmiştir, bu çok tipik bir olay değil-
dir. Kadın sonra kocasıyla teması keser ve ondan bir daha hiç haber 
alınmaz. Kadının davranışıyla ilgili bu iki erkeğin [yaşlı adamla 
genç öğretmen] yaptığı yorumlar ilginçtir. Yaşlı adam, adamın eşine 
iyi bakması, onu koruması ve onu asla Almanya’ya göndermemesi 
gerektiğini söyleyerek kadının kocasına karşı ciddi suçlamalarda bu-
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lunurken; öğretmen ise ekonomik ihtiyaçların kocasını zorladığını 
ancak kadının onun güvenini kırdığını ve bu nedenle suçlu olduğu-
nu savunur. Süregiden ataerkil bilinç, erkeğin [kadına bakma] yü-
kümlülüğünü bir öncelik olarak görür ve bu yükümlülüğün yerine 
getirilmemesini eleştirken, resmi eşitlik ve karşılıklı güven ilişkisi 
fikri kadının kınanmasına yol açar. Ancak muhtemelen kadının ka-
zandığı özgürlüğü herhangi bir şekilde kabul etmez ve bunu sadece 
fahişe statüsüne düşmek olarak değerlendirir.

Bununla birlikte bu iki pozisyon, ortak noktaları ne kadar Avru-
pa’daki yaygın görüşten farklı olsa da kadına karşı şiddetin meşru 
görülmesi noktasında birbirinden ayrılır. Geleneksel görüş, bir kızın 
iradesine karşı zor kullanarak kaçırılmasını onaylar, bu şekilde yapı-
lan evliliklerin diğerlerinden daha kötü olmadığı düşünülür. Genç-
ler ise sadece kızın rızasıyla kaçmasını kabul eder. Bu kaçırmaların 
çoğu, çok fazla başlık parası talep eden inatçı babaların direncini 
kırmaya hizmet eder. Pek çok şarkıda, özellikle de eski olanlarda, bu 
tür kaçırma olayları, özellikle damadın ve gelinin akraba grubunun 
rızasıyla yapılan evliliklere haklı bir alternatif olarak övülür.

Bir süredir maldan paraya dönüşen başlık parası toplamanın zorlu-
ğu, bugün genç erkekler arasında çok tartışılan bir konudur. Yıllarca 
şehirde, hem kendi ebeveynlerini hem de gelinlerinin ebeveynlerini 
desteklemek amacıyla yeterli para kazanmak için çalışmak zorun-
da kalırlar. Evlilik yaşı artar ve çiftçiliğin zorluğundan kurtulmayı 
umut eden gelinler için Almanya’dan dönen işçiler ve şehirlerde iş-
yeri olan genç erkekler en çok aranan evlilik partnerleridir. Elbette 
ev-içi emekte süregiden geleneksel işgücü bölümünden dolayı evlen-
mek zorunda olan genç çiftçiler için durum gittikçe zorlaşır. Baş-
lık parası eskiden iki akraba grubu arasında imzalanan, bir kadının 
bir gruptan diğerine geçmesini sağlayan ve evlendikten sonra kişisel 
mülkü olarak kalan çeyiziyle bağlantılı olarak güvence altına alın-
dığı sözleşmenin bir teminatıydı. Şimdi ise bu başlık parası gittikçe 
artmış ve giderek ekonomik işlevi daha da açık bir hal almıştır. An-
cak zaman zaman başlık parasının kaldırılmasını talep edenler ara-
sında bile, evlilikte sadakat ve katı cinsiyet ayrımı ideali devam eder.
Genç Kürtler bölgede ekonomik kalkınma mücadelesi yürütür, ide-
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olojik olarak devrimci bir modernleşme stratejisi olarak görünen 
teknik ilerlemenin avantajlarına oldukça değer verirler. Ancak top-
lumsal cinsiyet ilişkileri söz konusu olduğunda, geleneksel kurum-
larda bir devrim yapmak yerine onları korumayı ve savunmayı ter-
cih ederler. Bu durum olsa olsa tamamen proleterleşmiş ve şehirlere 
göç etmiş gruplarla değişebilir. Ancak, Anadolulu göçmen işçilerin 
Almanya’daki durumuna bakıldığında, kapitalist üretim biçiminin 
ataerkil toplumsal cinsiyet ayrımcılığını illa dağıtmadığı görülür. 

Kürtlerin ekonomik ve politik kurtuluşunu ve kültürel kimliklerini 
savunma hakkını ciddiye almak, aynı zamanda onların kendi tarih-
leri üzerinde hak sahibi olduğunu ve bu tarihin bizimkinden farklı 
olduğunu kabul etmek anlamına gelir.
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Bu kitapçıkta, 1970’li yıllarda Doğu Dersim /Tunceli köylerinden çekil-
miş fotoğraflar yer alıyor. Köylülerin portrelerini içeren bu fotoğraflar, 
yanı sıra kırsal kesimden büyük kentlere ve Avrupa’ya göçün bir sonucu 
olarak artık var olmayan köy yaşamının da izlerini taşıyor.
Köyden kente göçün yoğun olarak yaşandığı o dönemlerde; Berlinli 
genç etnolog Peter J. Bumke, bu göçün ekonomik ve sosyal nedenlerini 
araştırmak için Doğu Anadolu’ya, Dersim’e gitti. Bildiğimiz kadarıyla 
Dersim’de uzun süre kalan ilk yabancıydı. Köylerde yaşadı; sakinleriyle 
röportajlar yaptı, onların destansı şarkılarını kaydetti, fotoğraflar çekti. 
Alevi Kürtlerin dini geleneklerinin yok olmaya yüz tuttuğu bir döne-
me denk gelmesi nedeniyle, Bumke’nin gözlemleri artık değerli tarihi 
materyalleri temsil ediyor. Burada – 1978 tarihli fazla bilinmeyen bu 
metinde – Bumke; Anadolu’da gözlerinin önünde cereyan eden deği-
şen ekonomik koşulları ve kapitalist modernitenin bu engebeli dağlık 
bölgeye girişini analiz ediyor.
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