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Önsöz ve teşekkürler… 

1960 yılında Dersim'in Muskırage köyünde doğmuşum. Cemal Gürsel'in iktidara el koyduğu dönemde 

dünyaya gözümü açtığımdan bir komşumuz onun adını vermiş bana. Beş kız dört erkek çocuklu bir 

ailenin mensubuydum.  Ortaokul eğitimim için İstanbul'a yerleşen iki ağabeyimin yanına gittim. Ana-

baba evinden ayrılacağım yıl takvimler 1972 yılını gösteriyordu. Annem ile babam beni yolcu etmek 

için evimizin birkaç yüz metre ilerisine kadar benimle yürüdüler, annemin yanaklarından aşağı yaş 

dökülüyordu, babam "Lacêm, sona koti mevace ke ez ê Tunceliya" (Nereye gidersen, Tuncelili 

olduğunu söyleme oğlum) dedi. 

1990 yılında İstanbul'da Tuncelililer Derneği‘nin kuruluş çalışmalarına katıldım. Derneğin sosyal ve 

kültürel faaliyetlerinde aktif olarak görev aldım.  

Dersim 1938 meselesinin peşine düştükçe sorumluluğum da artmaya başladı. 38 travmasının 

fotoğrafını görünce babamın "Tuncelili olduğunu kimseye söyleme tembihinin kodlarını esas şimdi 

çözdüm galiba" dedim kendi kendime. Artık derdim şu olmuştu: Çığlıkları duyulmayanların çığlığı 

olmak. Hatırlamak. Unutmamak. Yüzleşmek. Bu dertle yola çıkarak yaptığım çalışmalarımdan biri 

olan elinizdeki bu makalede, ‘Dersim 37-38 Tertelesi Toplu Mezar ve Katliam Yerleri’ni tespit etmeyi 

ve buralarda yaşananları görünür kılmayı amaçlayan bir proje fikrini okuyucularla paylaşmak 

istiyorum. 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel çeşitlilik Araştırmaları Grubu tarafından Türkiye’de Kültürel 

Çoğulluğun Bağımsız Araştırmacıları ve Sivil Toplum Kuruluşları için Ağ Oluşturma ve Eğitimi 

Projesi kapsamında 8-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında düzenlenen yaz okulu programına katıldım. 

Bu çalışma döneminde kültürel gruplar ve çeşitliliğin teorik-kavramsal çerçevesi ve metodolojisi ile 

arşiv-dokümantasyon ve teknik ekipman kullanımı eğitimi aldım. Bu programın ardından Bilgi 

Üniversitesi Türkiye Kültürleri Çalışma Grubu'nun uygulamalı saha eğitimine katıldım ve çalışma 

konusu olarak “Dersim 1937-38 Dönemi Toplu Mezar ve Katliam Yerleri” konusunu seçtim. Bu 

kapsamda derleyip toplayacağım bilgileri ileride dijital ortamda bir web sayfasında yayınlayarak 

ilgililerin erişebileceği bir olanağa kavuşturmayı düşünüyorum. Bu temel bilgiler üzerinde ileriki 

tarihlerde nihaî hedefim için gerekli bilgi ve birikimi de şimdilik kısmen de olsa sağlamış olacağım. 

Beni gruba davet ederek bu çalışmama olanak sağlayan Prof. Dr. Bülent Bilmez ve kılavuz hocam Dr. 

Esengül Ayyıldız başta olmak üzere İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkiye Kültürleri Çalışma Grubu 

üyelerine ve destek sağlayan her kişi ve kuruma minnettarlığımı iletmek isterim. 

Anahtar kelimeler: Dersim, 1938, Toplu Mezar, Hatırlama, Yüzleşme  
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GİRİŞ 

Köyümüz Muskırage’nin Derê Arey, Derê Sılê Mexşi, Hegaê Teli ve Rengule adlı mezraları vardı. 

Bizim mezra Rengule dokuz hanelikti. Biri tek evli, ikisi iki evli ve diğeri dört evli olmak üzere, dört 

ayrı mahallesi vardı.1  Köyde tek resmi kurum, merkez köy Muskırage'deki ilkokul için tahsis edilmiş 

köy evlerinin bir odası, tek resmi kişi ise okulun öğretmeni idi. Okul henüz mezun vermemiş, üçüncü 

yılındaydı. Elektrik, su, yol gibi hizmetlerden yoksundu. İlk caddeyi de ilk ulaşım aracını (kamyonu) 

da yürüyerek babamla birlikte kasabaya gittiğim altıncı yaşımda gördüm. Türkçeyi ilkokulda 

öğrendim. İlkokulu, her gün bir buçuk saatlik yolu mezramızdan merkez köye yürüyerek gidip 

gelmekle bitirdim. 

Köye arada iki jandarma eri geldiğinde, öcü gelmiş gibi köşe bucak kaçar saklanırdık. Evimize 

geldiklerinde annem de hemen sofrayı açar, yemek yemelerini yaşlı gözlerle izlerdi. "Kim bilir 

anneleri bu yavrularını ne kadar da özlemiştir" derdi. Karakol binası yakınına yolum düşse, içimi tuhaf 

bir ürperti sarar, bir an evvel oradan uzaklaşma telaşına kapılırdım. Bu jandarma fobisi bende gençlik 

yıllarıma kadar devam etti.  

Köyümde herkes yoksuldu. Biz de komşularımız gibi toprak ve hayvancılıkla geçinirdik. Topraktan 

alınan mahsul ev ihtiyacını karşılamaz, dışarıdan da satın alırdık. Genellikle keçi beslenir, hayvansal 

ürünler satılarak ev ihtiyaçları karşılanırdı. Yetişkinler kışın mevsimlik işçi olarak kentlere çalışmaya 

giderlerdi.  

Ortaokul eğitimim için gittiğim İstanbul'a yerleşen iki ağabeyimin yanına gittiğimde sersem gibiydim. 

Bir iki hafta devam etti bu sersemlik, ilk defa uzun bir otobüs yolculuğu yapmaktan olacak, yeryüzü 

ayaklarımın altında sürekli geriye doğru gidiyordu. Zamanla alıştım kentin havasına, sosyal hayatına, 

ancak tanıştığım mahalleli çocuklar hep bana “kuyruklu Kürt” diye takılıyorlardı, bir anlam 

veremiyordum. Okuldaki sınıfımda hangi çocuk ile bir sırayı paylaştıysam herkes sırayı terk etti, hep 

yalnız kaldım. Öğretmenlerin anlattıklarının yüzde yüzünü anlamıyordum, sıra arkadaşıma dönüp "ne 

diyor" diye sorunca, sıra arkadaşım da öf-püf edip "sus be adam, senin yüzünden ben de duymuyorum 

anlatılanı" der azarlardı beni.  

İstanbul'a gidişimin ikinci yılında annem ile babam biz kardeşleri ziyarete geldiler. Bir hafta sonu 

Bahçelievler'de ikamet eden büyük ağabeyimin evinden alıp onları Ümraniye semtinde oturan diğer 

																																																													
1 Bu çalışma, İstanbul’da farklı etnik gruplar hakkında çeşitli kültürel alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum 
aktörlerine yönelik olarak 13 Ekim 2018 – 15 Mayıs 2019 tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi 
bünyesinde düzenlenen “Türkiye’de Kültürel Çoğulluğun Bağımsız Araştırmacıları ve Sivil Toplum Kuruluşları 
İçin Ağ Oluşturma ve Eğitimi Projesi” kapsamında hazırlanmıştır. 
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ağabeyimin evine götürüyordum. Sirkeci'den bindik vapura, Üsküdar'da vapurdan inip iskeleye yakın 

yerde Ümraniye minibüs durağında kuyrukta sıra bekledik. Bir farkına vardım ki, uzadıkça uzamış 

kuyrukta bulunan herkes yüzünü bize dönmüş, meraklı gözlerle yerel giysiler içinde bulunan annem 

ile babamı süzüyorlardı. Kimisi tebessüm ediyor, kimisi meraklı gözlerle bunlar da kim der gibiydiler. 

Bana da sanki "modern çocuk, sen neden bu feodal, çağdışı iki yaratığın yanındasın" der gibiydiler. 

Sahi benim bu iki köylünün yanında ne işim vardı. Yer yarılsaydı da içine girseydim diye düşündüm. 

Bu kafa karışıklığıyla hırsla kuyruktan çıktım, bir taksi durdurup oflaya, puflaya anne-babamı 

çekiştirip taksiye bindirerek kurtuldum o cendereden. 

Lise yıllarımda kendime güvenim geldi. Yerel dernek ve sosyal çevrelerle iletişim kurdum. Sosyal 

faaliyetlere katıldım, folklora ilgi duydum. Çocukluğumdan edindiğim halk dansları deneyimlerimi 

lise yıllarımda okul arkadaşlarımla paylaştım. Liselerarası halk oyunları yarışmalarına hazırlandık 

beraber.  

Benim sosyal ve kültürel merakımı keşfeden sanat tarihi öğretmenim sömestr tatili öncesi bana bir 

kılavuz kitap verdi. Halk Bilimini Araştırma Kılavuzu mealinde bir kitaptı. Yaz tatilinde memleketim 

Dersim'e döndüm. Kitabın kılavuzluğunda köydeki yaşlılardan atasözleri, deyimler, efsaneler, 

masallar toplamaya başladım. Gelin görün ki iletişim yerel dil Kırmancki/Zazaca olunca söylenen her 

şeyi Türkçeye çevirerek yazmak durumundaydım. Bu iş bana çok sıkıntı çıkarmıştı. Hem Türkçe 

dışındaki diller yasaktı hem de anlatıcıyı dinleyip sözlerini anında Türkçeye çevirme imkânım yoktu. 

Sesli ya da görüntülü kayıt yapan bir cihazdan da yoksundum. Zaten arada bir anlatıları Türkçeye 

çevirdiğimde ise kavramlar anlamını yitiriyordu. Yerel dilin bir alfabesi de olmadığından 

çıkmazdaydım açıkçası.  

Türkiye toplumunun ağır sosyal ve siyasal sorunlarla boğuştuğu yetmişli yılların sonuna doğru ben de 

sol sosyalist çevreler içinde buldum kendimi. Dersimlilerin isyancı oldukları algısının güçlü bir 

şekilde dillendirildiği yıllardı. Bana "nerelisin" diye sorulduğunda gururla Dersimliyim derdim. Ancak 

herhangi bir asayiş uygulamasında da kimliğimin doğum yeri hanesine yazılan "Tuncelili" ibaresinden 

dolayı da bir dezavantaja sahiptim. "Sakıncalı, şüpheli" algısını kanıksamıştım sanki. Karşı karşıya 

kaldığım gündelik toplumsal ve sosyal hayat ile muhalif olma zorunluluğunun ağır yükü altındaydım. 

Her an ön saflarda yer alıp demokrasi mücadelesini yükseltme, hesapsız kitapsız ödenmesi gereken her 

bedeli ödemeye hazır olma haliydi bu. 12 Eylül faşist darbesi bu radikal ruh halimi frenlemiş oldu.  

Askeri darbe sonrası Hozat Kız Meslek Lisesi’nin folklor ekibini liseler arası yarışmaya 

hazırlıyordum. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yarışma şartnamesi olarak istediği yerel oyunlarla ilgili 

bilgiler, yeniden ilgi alanım halk bilimi konularına yöneltti beni. Alan çalışmalarına başladığım lise 



Cemal Taş, “Dersim 37-38 Tertelesi Toplu Mezar ve Katliam Yerleri”, İstanbul, 2019 

 

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi TÜRKİYE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA GRUBU 

Türkiye’de Kültürel Çoğulluğun Bağımsız Araştırmacıları ve Sivil Toplum Kuruluşları İçin Ağ Oluşturma ve Eğitimi Projesi 

5	

yıllarımdaki gibi yine aynı zorluklarla karşılaştım. Giysiler ve oyunlarla ilgili yerel kavramlar alışık 

olduğum Türkçe yazım diline uymadı her nedense. Cümle kurmakta zorlandım, ifade etmekte çaresiz 

kaldım. Bir terslik vardı. Sürekli kafa karışıklığı yaşadım. Ya bu terimler meşruluk kazanıp 

yazılmalıydı ya da neden yazılamadığıyla ilgili bir zihin açıklığı gerekiyordu. Sürekli iç hesaplaşma ve 

arayış içindeydim.  

Aile mesleği gereği karayolu yolcu taşımacılığı yapmaya başladım aynı yıllarda. Dinlemeyi çok 

sevdiğim Kırmancki/Zazaca müzikleri gizli gizli dinliyordum otobüs kullandığım yol boyunca. 

Anadilim neden yasaktı, neden o dil ile yapılmış müziği açıktan dinleyemiyordum. Neden o dil ile 

okuyup yazamıyorum soruları dönüp duruyordu kafamda. 

1990 yılında İstanbul'da Tuncelililer Derneği’nin kuruluş çalışmalarına katıldım. Derneğin sosyal ve 

kültürel faaliyetlerinde aktif olarak görev aldım. Kısa zaman içinde derneğin yayın organı olarak bir 

dergi çıkardık. Dersim adını verdiğimiz derginin ilk sayısından başlayarak ana dilim ile yazı yazmaya 

başladım. Avrupa'ya göç etmiş Dersimlilerin çıkardıkları dergiler elime geçmiş, ana dilim ile 

yayınlanan bu dergilerde kullanılan Zazaca alfabe içimde kapanmış yazı kapılarının kilidini açtı. 

Yazılacak konular için de başvuracağım kaynaklar çevremde yaşayan yaşlılardı. Sesli ve görüntülü 

cihazlarla tanıklar hangi dil ile kendini ifade ediyorsa o dil ile kayıtlar yapmaya başladım. 

Dersim Dergisi’nde "Adet u Torê Dersimi” (Dersim'in Adet ve Töreleri) ile “Qesê Verê Locıne” 

(Ocak Önü Sohbetleri) adında iki başlıkta sürekli yazılar yazdım. 1995-2000 yılları arasında bu sürekli 

yazı dizisi devam etti. Adet ve töreler için özellikle kadınlarla, sözlü tarih kayıtları için ise yaşlı 

erkeklerle ve kadınlarla konuşmayı tercih ettim. Çünkü Dersim meselesinin üzerinden yaklaşık yetmiş 

yıl geçmişti. Yetmiş yıl önce yaşanmış bir olayı aktarabilecek birinin de en az yedi-sekiz yaşlarında 

olması gerekir. Dolayısıyla yetmiş beş yaş üstü yaşlıların tanıklıklarını dinlememiz gerekiyordu. Alan 

olarak Dersim coğrafyasını seçtiğim için tanıkların nerdeyse tamamı Dersimliydi. 

Bu kayıtları yaptığımda, mütemadiyen her anlatıcının bir Dersim 38 anısı vardı. 1938 bir milattı. 

Yaşını belirtirken de sosyal hayatından bahsederken de ‘38’den önce’ ve 38’den sonra’ diye bir ayrım 

hafızalara yerleşikti. Bu ayrım beni çocukluk hafızama götürdü aynı zamanda. Hatırladım ki, yaşlılar 

yan yana geldiğinde derin bir sohbete dalarlardı. Bazen heyecanlanır, bazen hiddetlenir, bazen 

hüzünlenirlerdi. Biz onların yine o malum konuya daldıklarını anlardık. Çünkü, dövünmeler, 

ağlamalar, sızlamalar olur, ancak biz hep kayıtsız kalırdık. Evimizin duvarında asılı üç telli curayı 

babam eline alıp tellerine vurduğunda, annemin neden ağladığının sorusunun da cevabını bulmuştum 

artık.  



Cemal Taş, “Dersim 37-38 Tertelesi Toplu Mezar ve Katliam Yerleri”, İstanbul, 2019 

 

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi TÜRKİYE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA GRUBU 

Türkiye’de Kültürel Çoğulluğun Bağımsız Araştırmacıları ve Sivil Toplum Kuruluşları İçin Ağ Oluşturma ve Eğitimi Projesi 

6	

Her sözlü tarih kaydı, Dersim 37-38 fotoğrafını daha da net görmeme yol açtı. Konuyla ilgili sorular 

da bilgi de arttı. Fail kimdi, neden yapmıştı. Bu sorulara yanıt bulmak için bir taraftan tanıkları 

dinlerken, bir taraftan da arşiv ve kütüphanelerde dönemin gazete ve dergilerini taradım. Bu arşiv ve 

kayıtlarda sorularıma bir yanıt yoktu, fakat tanıkların adını sık sık andıkları dönemin önemli 

şahsiyetlerinin fotoğrafları ve onlarla ilgili haberler yer alıyordu. Bu dergi ve gazetelerde yer alan 

Dersim meselesini incelediğimde ise resmi söylem ile tanıkların aktardıkları arasında da bir çelişki 

vardı.  

Mesela ailemle ilgili bir olaydan örnek vereyim. O dönem Hozat kazasına bağlı Bornage köyünde 

yaşayan ailemizin fertlerinden bebek ve yaşlıların da içinde bulunduğu 20 kişi, 1938 yılında köye 

gelen askerlerce tutuklanıp götürülürler. Bu olay Genel Kurmay kaynaklarında şöyle yer alıyordu:  

"41. Tümenin Munzur Suyu batısında tarama yapan birlikleri ise, batıya nakli kararlaştırılan 

adamları ararken Deşt bölgesindeki muhtelif köylerden mukavemet görmesi üzerine, 

haydutlara öteden beri yataklık eden ve şerrirlik eden Zımbık, Hiç, Kirnik ve Bornak 

köylerinden 395 haydudu ölü olarak ele geçirdiler."2 

Oysa tanıklar, bu belgede yer alan ifadenin aksine bir mukavemetin olmadığını, silahların bir yıl 

öncesinden teslim edildiğini, ayrıca da “Askeri yetkililer 'fotoğrafınızı çekeceğiz, nüfus vereceğiz' gibi 

gerekçelerle toplanmamızı istediler. Toplandık, bizi kurşuna dizdiler" diye aktarırlar.  

Adı geçen köylerden birçok tanık ile yaptığımız görüşmelerde hemen hepsinin ifadesinin, köylülerin 

evlerinden alınarak köyün dışına yürütülüp, toplu halde kurşuna dizildikleriydi. Bornak Köyü olayı ile 

ilgili olarak da dönemin mağdurlarından biri olup cesetler altından yaralı kurtulan ve hâlâ hayatta olan 

akrabam Seydaliê Heseni (Ali Doğan) ile Kırnıga Khali'de ailesiyle süngülendiği yere gittik. 19 kişinin 

gömülü olduğu toplu mezar yerinde şunları aktardı:   

"1938'de köyümüze askerler geldi, yedi yaşındaydım. Bizim kabileden yirmi kişiyi topladılar. 

Kafilede bulunan herkesi sicim ile kollardan birbirine bağladılar, Beyaz Dağ'a doğru yokuş 

yukarı yürüttüler. Mevsim yaz, beter bir sıcak var, susuzluktan dudaklarımız yarıldı, su 

vermediler, o esaret halinde Beyaz Dağı aşıp Zımeqe köyüne kadar yürüttüler. Bıraê 

Tosıni'nin evlerinin yakınında annem dışındaki kadınları da bağladılar. Oradan da az ileriye 

doğru yürüttükten sonra kafileyi durdurdular. Baktık, yerde mitralyöz kurulu. Amcam Lıl ile 

Xıdka'nın kardeşi Wusen birbirine, diğer yetişkin erkekler ise birbirine bağlıydı. Askerler 

Türkçe konuşuyordu, ben onların ne dediklerini anlamıyordum. Askerler bir şeyler söyledi, 

																																																													
2 Genel Kurmay Belgelerinde Kürt İsyanları, Cilt 2, Kaynak Yayınları, s. 279. 
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kafiledeki erkekler oturdu, amcam Lıl ile Wusen oturmadılar. Lıl amcam muhtardı, Türkçe 

biliyordu, O oturmayınca anladık ki, demek ki askerler‚ ‘ayakta durun’ demişler. Orada 

süngülerle giriştiler bize. Ayıldığımda annemin cesedi kenarında uzunlamasına yerde 

yatıyordum. Ne kadar vakit geçmiş bilemedim, ancak çok yakıcı bir güneş vardı, susuzluktan 

çatlıyordum. Başımdan ve kürek kemiklerim arasından iki yerde ve omzumda süngü yaraları 

vardı. Kolum ve bacağım kırıktı. Biz süngülendikten sonra potinleriyle üstümüzde dolaşmış 

olacaklar ki vücudumda kırıklar oluşmuş. Su akarının sesini duydum. Boynumu kaldırdım ki 

on metre mesafede bir su arkı geçiyor. Su arktan geçip tarlaya gidiyordu, suya gitmeye 

çabalandım, sürüne, sürüne suya yetiştirdim kendimi." 

Dersim 1938 meselesinin peşine düştükçe sorumluluğum da artmaya başladı. Hem mağdur tanıklar, 

hem operasyonda bulunmuş dönemin resmi ve sivil görevlilerinin izlerini sürdüm. Elimde hatırı sayılır 

bir arşiv oluştu. Fiillerin işlendiği dağların dorukları, vadiler, yamaçlar, dere ve nehir yatakları ile 

ormanlıklar ve mağaralar gibi mekânları dolaştıkça o mekânda cereyan eden olaylar anlatıldığı 

şekliyle zihnimde canlandı, durdu. Genellikle de kadın ve çocukların çığlıklarını duyuyor oluyordum. 

Artık her nehir suyunun dalgası, her kaya, her ağaç kavuğu sanki benimle dile geliyordu. Mağduriyeti 

ispat etme çabası canhıraş haldeydi bende. Sonra zamanla şu sorunun sesi yükselmeye başladı içimde: 

Neden fail değil de mağdurlar ve yakınları suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyorlar? Mağdur 

yakınları içinde de farklı görüşler var. Kimi isyan edilmediğini savunuyor. Kimileri de isyanı kabul 

etmemenin yitirilen on binleri itibarsızlaştıracağını… 

Soykırım zihniyetinin oluşturduğu ‘isyan ettiler’ algısı güçlü bir gerekçeye oturtulmuştu.   

Gerçeğin peşine düşme halim bazen, kekeme hali, bazen nefessiz kalma, bazen çaresiz, bazen  de 

normal hayattan kopuş haline döndü. Ailemin, çevremin normal gündelik hayat performansları bana 

anormal, basit ya da anlamsız gelmeye başlamıştı. Küçük yaştaki çocuklarım ve eşimin normal 

gündelik yaşamlarını katliama uğramış yaşıtlarıyla kıyaslıyor oldum. Dolayısıyla çevremde de sosyal 

hayat içinde çoğu kez "anormal bir reaksiyon gösteriyorsun, bu normal değil" eleştirilerine çokça 

maruz kalmaya başladım.  

Hayatım boyunca kimliğimden dolayı birçok hukuksuzluk ve haksızlıkla karşılaştım. Öteki olduğumu, 

maruz kaldığım birçok uygulamada fark ettim. Ancak 38 travmasının fotoğrafını görünce babamın 

"Tuncelili olduğunu kimseye söyleme tembihinin kodlarını esas şimdi çözdüm galiba" dedim kendi 

kendime. 

Artık derdim şu olmuştu: Çığlıkları duyulmayanların sesi olmak. Hatırlamak. Unutmamak. 

Yüzleşmek.  
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Bu dertle yola çıkarak, “Dersim 37-38 Tertelesi Toplu Mezar ve Katliam Yerleri” tespit etmeyi ve 

buralarda yaşananları görünür kılmayı amaçladım. Elinizdeki bu çalışmada, bugüne kadarki 

çalışmalarıma dayanarak bu konuda hazırladığım kısa bir rapor bulacaksınız… 

Toplu Mezar ve Katliam Yerleri Çalışma Sürecim 

Yakın tarihte Baas rejiminin kimyasal silahlarla Kürtleri katlettikleri Halepçe kentine gittiğimde, 

oradaki müzeyi ziyaret etmiş ve duvarlarda katledilen insanların isimlerinin yazıldığını görmüştüm. 

Dersim 1937-38 yıllarında katledilenlerin isimlerini yazma fikri orada doğdu. Bu çalışmayı yapmaya 

karar vererek, döndükten sonra hemen Dersim'e gidip bilgi alabileceğim yaşlılara tekrar başvurdum. 

Hangi mekânda kim/kimler öldürülmüştü, aile adı, aşireti, yaşları, cinsiyetleri ya da statüleri vb. 

hakkında edinebileceğim ne kadar bilgi varsa peşine düştüm. Unutulmaması, hatırlanması için 

olayların yaşandığı yerlere bir sembol, bir işaret koyar adlarını yazarız diye düşündüm. 

2014 yılında Nilüfer Saltık ile Tertele adında bir proje kapsamında Ağıtların Dilinden Dersim 1938 

adlı bir kitap çalışmasını birlikte hazırlayıp yayınladık. Bu çalışma boyunca da tanıklardan edindiğim 

bilgiler ışığında daha evvel gezip gördüğüm Dersim'de katliam ve toplu mezar yerlerini, söz konusu 

kitaba konu olan 33 noktayı birlikte gezip video ve fotoğraflarla belgeledik. Kısmen de olsa 

düşüncelerim gerçekleşti. Fakat zihnimde daha büyük bir fotoğraf olarak, eksik de olsa olabildiğince 

bilgi kırıntılarını biriktirmek, katliam ve mezar yerlerine dair daha kapsamlı bir çalışma vardı. Bu 

hayalimin kapısı da İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin 8-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında düzenlediği 

‘Kültürel Çeşitlilik Araştırmaları’ konulu yaz okulu programına katıldığımda aralandı.  

Mevcut siyasal iklim şimdilik o coğrafyanın her bir noktasına gidip araştırma yapmama imkân 

tanımıyor. Olanaklar ve şartlar olgunlaşana kadar kılavuz hocalarımla bu çalışmanın kapsamını, 

sınırlılıklarını, yöntemini belirlemeye ve bu konuda arşivimde bulunan bilgi ve belgeleri tasnif etmeye 

karar verdik. Okumakta olduğunuz rapor bu süreci geçmiş çalışmalarımla süreklilik içinde ele 

almaktadır. 

Aldığım eğitim döneminde kültürel gruplar ve çeşitliliğin teorik-kavramsal çerçevesi ve metodolojisi 

ile arşiv-dokümantasyon ve teknik ekipman kullanımı eğitimi aldım. Bu programın sonunda İstanbul 

Bilgi Üniversitesi Türkiye Kültürleri Çalışma Grubu'nun uygulamalı saha eğitimine dahil oldum ve 

çalışma konum olarak ‘Dersim 1937-38 Dönemi Toplu Mezar ve Katliam Yerleri’ meselesine beş 

örnek mekan ve örnek vaka üzerinden bakmayı seçtim. 

İlk önce, kendi özel arşivimde bulunan sözlü tarih kayıtlarından yararlanıp, bilinen söz konusu toplu 

mezar ve katliam noktalarını listeledim. Şimdiye kadar biriktirdiğim bilgiler ışığında Dersim 1937-38 
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harekatında 128 toplu mezar ya da katliam noktasını tespit ettim. Söz konusu 128 nokta ile ilgili bilgi 

ve belgeye ulaşmak için özel arşivimde bir tarama yaptım. Buralarla ilgili 36 nokta hakkında bilgi ve 

belgeyi ayıkladım. Bu bilgilerin tamamına yakınını, bizzat görüştüğüm dönemin tanıkları ya da tanık 

yakınları verdi. Tanıklar dışında dönemin asker, polis ya da sivil memurlarından da birkaç kişi vardır.  

Söz konusu yerlerle ilgili tanıklarla yaptığım mülakatlarda konunun hikayesini yazdım. Anlatım dili 

Zazaca olanlar çoğunluktaydı; onların önce transkripsiyonunu yaptım, sonra da Türkçe diline 

çevirdim. Zaman açısından sıkıntılı ve yorucu olsa da gerektiğinde iki dil seçeneğiyle de yayınlama 

olanağını sağlamış olacağım. Her bir mekan ve vaka hakkında, tanıklar, mağdurlar ve fail ile ilgili 

katliam dönemine ve bugüne ait elimdeki bilgi ve belgeleri tekrarlarından arındırarak çalışmada yer 

verdim. Bilgileri mümkün oldukça kontrol ettim, varsa hem resmi hem yerel kaynaklarda bulunan 

bilgilerle karşılaştırdım. 

Derleyip toplayacağım bilgileri ileride dijital ortamda bir web sayfasında yayınlayarak ilgililerin 

erişebileceği bir ortam oluşturmayı düşünüyorum. Böylece bu temel bilgiler üzerinde ileriki tarihlerde 

nihaî hedefim için gerekli bilgi ve birikimi, kısmen de olsa şimdilik sağlamış olacağım. 

Bu uzun vadeli ve kapsamlı çalışmam hakkında bir fikir vermesi amacıyla, daha önce bilgilerini 

topladığım 36 noktadan sadece beşine örnek olarak bu raporda yer veriyorum, çünkü hepsine yer 

vermem olanaklı görünmüyor. Konunun ve sahanın kapsamının geniş olması nedeniyle çalışmanın 

hakkıyla tamamlanması için daha uzun zamana, daha fazla bilgi ve belgeye ve ekip çalışmasına ihtiyaç 

olduğunun altını çizmem gerekiyor. Dersim coğrafyası çok sarp ve engebeli olduğundan ulaşım 

açısından zorluklar içeriyor. Mayıs ayında bile Dersim’in birçok yerinde hâlâ metrelerce kar vardır. 

Bir deneyim olarak bu çalışmayı sürdürebilmek için güçlü bir ruhsal yapıya sahip olmak gerektiğini de 

söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü dinlediğiniz her ses, gördüğünüz her belge ağır trajedileri 

hatırlatıyor. Duygu yüklü bir havayı teneffüs eder, bazen nefes almakta zorlanırsınız. Özellikle kadın 

ve çocuk hikayeleri uzun zaman zihninizi allak bulak eder.  

Çalışmanın Kapsamı 

Bu projede çalışma saham olan Dersim coğrafyası, Osmanlı dönemi haritalarında "Dersim sancağı" 

statüsüyle yer almaktadır. Ancak 19. yy. öncesi kayıtlarda ‘r’ harfinin yer almadığını, Dêsım olarak 

yazıldığını görüyoruz. Yerel dillerdeki telaffuzlarda da ‘r’ harfini duymazsınız. Dêsım olarak telafuz 

edilir. Dersim'in coğrafi tanımını ise iki şekilde yapmak mümkün. Fiziki sınırları itibariyle Dersim, 

doğuda Muş-Varto, batıda Sivas-Koçgiri, kuzeyde Karasu Nehri, güneyde ise Fırat Nehri arasında 

kalan bölgedir. Aşiret yapısına göre yapılacak yerel bir tanıma göre ise Doğu Dersim bölgesi Dêsım, 
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Batı Dersim bölgesi ise Şıxhesenu toprağı olarak anılır; Dêsım, Khalmem kolundan gelen Demenu, 

Heyderu ve Areizu gibi aşiretlerin yoğunlukla yaşadığı bölgedir. Tarihçiler Doğu Dersim (Mazgirt, 

Kiğı, Çarsancak/Peri, Nazımiye/Kızıl Kilise ve Pülümür) ile Batı Dersim (Hozat, Çemişgezek, Ovacık 

ve Kemah) arasında bir ayrım yaparlar. 

Fakat fiziki sınırlar dışında yerel halklar tarafından bir de kültürel-inançsal sınırları itibariyle bir tarif 

yapılır. Bu sınırlar, Maraş ve Adıyaman’ın bir bölümünü de içine alacak şekilde daha geniş bir 

coğrafyayı kapsar. Bu coğrafya da Kırmanciye olarak adlandırılır. Bu da Alevilerin yurdu 

manasındadır. Ancak benim bu çalışmama konu olan sınırlar 25 Aralık 1935 tarihinde "Tunceli 

Vilayetinin İdaresi Hakkında" çıkarılan kanun ile Tunceli vilayetinin çizilen sınırlarını kapsıyor. 1935-

1947 yılları arasında bu sınırlar dahilinde kitlesel kıyım ve sürgünler gerçekleştirildi. Ancak yoğun 

toplu kıyımların yapıldığı tarihin 1938 yılının Temmuz-Ağustos ayları olduğunu görmekteyiz. Bu tarih 

hem resmi raporlarda var hem de tanık anlatımları bu yöndedir. 

Dersim’in ne Osmanlı İmparatorluğu döneminde ne de Cumhuriyet döneminde merkezi otoritelerle ve 

siyasal rejimlerle yıldızı barışık oldu. Osmanlı döneminde çözüme kavuşmayan bu sorun Cumhuriyet 

döneminde de devam ettiği gibi bugün de sürüyor. Ancak en ağır şekliyle hafızalara kazınan dönem 

Cumhuriyet döneminin 1930-1947 arası yıllarıdır. 1930-1935 yılları arası, askeri harekat öncesi 

istihbarat ve hazırlık dönemdir. Devletin farklı kurum ve kuruluşlarınca raporlar hazırlanır.  

1935-1937 yılları arasında ise bölgede yaşayan yerel aşiretlerden silahlar toplanır. Yerel halkın köprü, 

yol ve askeri kışla inşaatlarında çalıştırıldığı dönemdir. Bölgenin ileri gelenlerinin devletin talebi 

üzerine teslim oldukları, teslim olanların da idam edildikleri ve ağır hapislerle cezalandırıldıkları 

dönemdir. 1937-38 yılları, 4 Mayıs 1937 tarihli “Tunceli Tenkil Harekatına Dair Bakanlar Kurulu 

Kararı” sonrası yapılan askeri operasyon dönemidir. 1938-1947 yılları ise harekat sonrası sürgün ve 

1947 yılı affıyla sürgün nüfusun çoğunun tekrar geri dönüş yaptığı dönemdir. 

Bu on yedi yıllık süreç farklı konu başlıkları altında incelenebilecek geniş bir alandır. Söz konusu 

süreçte zorla evlatlık alınan kız çocuklarının, yetimhanelere gönderilen kız ve erkek çocuklarının, 

nereye gönderildikleri belli olmayan yetişkin kızların, sürgün edilirken ayrı ayrı kentlere gönderilip 

parçalanan ailelerin, bazıları sürgün yerinden dönerken bazıları da dönmediği için parçalanan ailelerin 

hazin öyküleri gibi birçok konuyu bu çalışmamın dışında bıraktım. Bunların her biri ayrı ayrı 

çalışılmaya muhtaçtır. 

Sürgün konusu katliamlar kadar hazindir. Sürgün yaşamış tanıkların çoğuna yakınının kurduğu cümle 

şu oldu: "Sürgün edilmek bir tür ölümdür, hatta ölümden beterdir. Ölenlerimiz gitti kurtuldu. Biz 

dünyanın bin bir türlü belasını yaşadık. Dilini, inancını, adet ve töresini bilmediğimiz bir dünyaya 
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sürüldük. Gözlerimizin önünde kurşuna dizilen ailelerimizin acı hatıralarıyla yaşamaktansa ölseydik 

daha hayırlısı olurdu bizim için." 

Yöntem 

Dersim sözlü tarih kayıtlarına 90’lı yılların başında başladım. Kişisel çabalarımla yaklaşık 150 tanık 

ile görüştüm. İlk kayıtlardan birkaçı sadece ses, diğerleri ise video kaydıdır. Yaklaşık otuz tanığın 

hayat hikâyelerinin transkripsiyonunu yapıp kamuoyu ile paylaştım. Elimdeki video kayıtlarından 

birkaç dakikalık görüntüyü de belgesel çalışması yapan dostlarımla paylaştım. Dersim sözlü tarih ve 

Dersim halk ezgileri ile folklor alanında yaptığım kayıtları içeren hatırı sayılır bir arşiv oluştu. 

Kaydetme işi, kendiliğinden başlayan bir süreçti. Bir kılavuz olmadığı gibi, akademik anlamda sözlü 

tarih bilgisiyle başlamamıştım. Deneyimim ve sözlü tarih yönteminin nasıl uygulanacağı hakkında 

bilgim olmadığı için 1992-2009 tarih aralığında yaptığım bu kayıtlar el yordamıyla ortaya çıktı ve 

zamanla bir yöntem oluştu. Bildiğim bir şey, mülakata başlarken tanığın adını soyadını, ailesini 

tanımakla başlamanın doğru bir başlangıç olacağıydı ve öyle başladım. Zamanla sahada edindiğim 

deneyim ve tecrübelerle kayıtları yapmaya devam ettim. Öncelikli amacım yaptığımız mülakat 

sırasında tanıktan yeterince doğru bilgiyi alabilmekti. 

Dolayısıyla ilk deneyimlerimde şunları uyguladım: 

• Tanığın cinsiyetine göre hassasiyet gösterip, ona göre soru sormak. 

• Tanığın mensup olduğu aşiret, kabile ya da aileyi öğrenip olaylardaki rolüne göre soru 

sormak. 

• Tanığın kendisini ya da yakınlarını rencide edecek ya da sorumluluk altında bırakacak 

sorularla bunaltmamak. 

• Tanığın toplum içindeki statüsüne hassasiyet göstermek. 

• Mülakat sırasında tanık ile göz teması kurmak, dinlendiğinin ve anlattıklarının ne kadar 

önemli olduğunu hissettirmek. 

• Mülakat zamanını ve yerini tanığın işi, uykusu ve yemek saatleri dışında bir saatte tercih 

etmek. 

• Mümkün olduğunca bir ön görüşmeyi hem tanıkla hem tanık hakkında bilgi vereceklerle 

yapmak, hem tanığın hakim olduğu konu ve olayları not almak hem de tanığın hassas olduğu 

konuları öğrenmek. 

Kadın tanıkların özel anılarını erkek mülakatçılara anlatmak istemediklerini öğrenmiştim. Dolayısıyla 

bir kadın mülakatçının kadınlarla mülakat yaptığında daha rahat iletişim kurduğunu da gözlemledim. 
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Ancak bütün kadın mülakatçıların erkek mülakatçılardan daha sahici, abartmadan ve birçok konuda da 

çekinmeden konuştuklarını söyleyebilirim. Bu görüşmeler sırasında kadınların erkeklerden daha 

tarafsız olduklarını gördüm. Kadın anlatıcı olsun erkek olsun, anlattığı bilgiler sır sayılabilecek veya 

bazı ailelerin ya da çevrelerin bilmesinde sakınca olabilecek düzeyde ise, bilginin bende kalmasını 

tercih ettiğim de oldu. 

Mülakat yapacağım kişi eğer beni tanımıyorsa mutlaka bir referansla giderdim. Anlatıcıların 

görüşmeyi kabul edip etmemeleri talep ettiğim konularla da ilgiliydi. Sosyal, kültürel ya da inançsal 

çerçevede yaptığım mülakat talepleri çoğunlukla olumlu karşılanırdı. Ancak 38 konusu kimi anlatıcılar 

için ‘sakıncalı’ sayılıyordu. Görüşmeyi kabul edenler görüşme öncesi genellikle "devlet katında bize 

bir zarar gelmez değil mi" diye sorardı. 

Görüşme Yaptığım Tanıklar 

İlk görüşmeyi ömrünün son yıllarında Dersim'den İstanbul'a göçmüş, doksanlı yaşlarda erkek bir tanık 

ile yaptım. Dersim'in ileri gelen şahsiyetlerinden Seyit Rıza ile aynı aşirete mensup olan Hesen Aliê 

Sey Kemali idi. Nüfus adı da Hasan Karataş. Rusların birinci Dünya Savaşı yıllarında Anadolu'ya 

girdikleri dönemde yerel aşiretlerce oluşturulan sivil direniş gücünde yer almıştı. Aynı zamanda 1937 

yılına kadar da Seyit Rıza'nın yakın korumalığını da yapmıştı. Bu tanık ile ilk görüşmeleri küçük bir 

kaset çalar olan teyp ile yaptım. Farklı tarihlerde yaptığım görüşmeleri 16 teyp kasetine önlü arkalı 

kaydettim. Sonraki yıllarda da VHS video kasetleri ile kayıtlar yaptım. 1992-1998 yılları arasındaki bu 

görüşmeleri farklı mekânlarda yaptım. Evime davet ederek, büroma götürerek, bazen de farklı 

kahvelerde ve tanıdıkların evlerinde yaptım.  

Dersimli tanıkların anlatım dilinin kendi ana dilinde olmasını tercih ettim. Çünkü tanıklar ana 

dilleriyle daha akıcı ve detaylar vererek anlatırlardı.  Kayıtları sonradan dinleyerek transkripsiyonunu 

yapıp, yazıya döküyordum. Yazıya döktükten sonra, askıda kalan sorular ya da daha geniş bilgi 

gerektiren konular için notlar alarak bir daha tanığa başvurup ek sorular soruyordum. Yazıyı 

tekrarlardan arındırdıktan sonra ifadelerini değiştirmeden, kendi aksanı ve anlatımıyla ve bir kurgu 

içinde yayına hazır hale getiriyordum.  

Adet ve töreler konusundaki kayıtlarım Dersim dergisi yasaklanınca hızını yitirdi. Fakat yurtiçi ve 

yurtdışında yayınlanan çok farklı dergi ve gazetelerden yazı yazma talebi aldım. Artık o kadar çok 

talep alıyordum ki, yazı yetiştirmek neredeyse imkansız hale gelmişti. Sonra Türkçe ve Zazaca 

yayınladığım kitaplar oldu. Bir taraftan da sözlü tarih kayıtlarına kişisel imkanlarım dahilinde devam 

ettim. 
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Benim yaşlılarla yaptığım mülakatlar çoğaldıkça, görüşme yapılacak kişilerle ilgili bilgiler de 

çoğalmaya başladı. Her görüşme sonrası zincirleme bir tanık bilgisini ya da önerisini de beraberinde 

getiriyordu, böylece kartopu yöntemiyle bu çalışma ilerlemiş oldu. Yaptığım işin sosyal çevremde 

duyulması, kimisinin yeni tanık önerisi, kimisinin takdir etmesi işime itibar kazandırdı; beni de motive 

etti. İlk yıllardaki çalışmalarım sırasında, birkaç arkadaşımın bazen görüşmelere eşlik etmesinden 

öteye bir dayanışma ya da destek almamıştım. Herhangi sivil ya da resmi bir kurumdan da destek 

almadım. Fakat son yıllarda bir proje kapsamında desteğini istediğim sosyal çevremdeki dostlarımdan 

yeterince destek gördüğümü söyleyebilirim.  

2009 yılında Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu (FDG) tarafından Dersim 1937-38 Sözlü Tarih 

Projesi başlatıldı. Proje komitesi tarafından Almanya'ya davet edildim. Proje Komitesine katılma 

önerisini kabul ettim. 26-28 Mart 2010 tarihlerinde Almanya'nın Rüdesheim kentinde bir çalıştay 

yaptık. Çalışmanın pratiği üzerinde duruldu. Projenin akademik direktörü Taner Akçam telekonferans 

yöntemiyle çalıştaya katıldı. Dr. Iris Wachmuth, Dr. Suavi Aydın, sosyolog Mehmet Yıldız, Avrupa 

Maktul Yahudiler için Anıt Vakfı’nda (Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas) 

arşivleme teknik uzmanı olan Uwe Seemann ve ben birer sunum yaptık. 9-11 Temmuz 2010 

tarihlerinde, Prof. Dr. Şükrü Aslan’ın da katıldığı bir çalıştayı da Dersim’de gerçekleştirdik.  Bu proje 

kapsamında katıldığım eğitim atölyesinde edindiğim mülakat deneyimleri, teknik ve akademik yönden 

belli bir donanıma kavuşmamı sağladı. ‘Ön görüşme’, ‘mülakat’, ‘transkripsiyon’, “videoların güvenli 

saklanması’, ‘bilgilerin kamuoyu ile paylaşımı” gibi konularda bilgi ve deneyim edindim. Bu bilgi ve 

deneyimlerle Dersim 1937-38 Sözlü Tarih Projesi Türkiye Sorumlusu ve ‘Sözlü Tarih Söyleşi Kayıt 

ve Arşiv Sorumlusu’ olarak dört yıl görev yaptığım sırada proje kapsamında görüşülen 338 tanıktan 

264 kişinin görüşme kayıtları benim sorumluluğumdaki bir ekip tarafından yapıldı.  

Proje Komitesi üyeliğim 2014 yılında hazırladığımız Proje Raporu sonrası doğal olarak sonlanmış 
oldu. Bu süreç sonrasında yaptığım görüşmelerde edindiğim sözü tarih yöntemiyle ile ilgili bilgileri 
kullandım.   
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Beş Örnek Vaka Üzerinden Toplu Mezar ve Katliam Yerleri 

Bu çalışmanın ana gövdesini oluşturan beş toplu mezar ve katliam yeri hakkındaki bilgiler, yıllar 

içerisinde gerçekleştirdiğim mülakatlara ve saha çalışmasına dayanmaktadır. İleride gerçekleştirmek 

istediğim uzun vadeli çalışmam hakkında bir fikir vermesi için örnek olarak seçilmiş bu beş vaka ve 

mekanla ilgili burada sadece katliamlarda öldürülenler ve kurtulanlar hakkında ortaya çıkardığım 

listeleri sunmak istiyorum. Şimdiye kadar hakkında bilgi topladığım toplu mezar ve katliam yerlerinin 

tamamını çalışmanın sonundaki ekte listeliyorum. Tanıkların verdikleri bilgilere dayanan bu listelerin 

daha kapsamlı bir çalışma ile geliştirilmesi gerekiyor elbette.  

Uzun vadeli çalışmamda bunu gerçekleştirmeye çalışırken, bu listedeki her birey hakkında bilgi 

edinilen kaynak kişiler ayrıca belirtilecektir, ancak burada sadece bu listelerin dayandığı bilgileri 

edindiğim kaynak kişilere teşekkürlerimi sunmak istiyorum:  

• Birinci örnek vakamız olan Laç Deresi ile ilgili bilgiler için Haydar Kaya, Hıdır Çiçek, Ahmet 

Güyildar, Ahmet Arslan ve Ali Demir 

• İkinci örnek vaka Gola Çetu ile ilgili bilgiler için Bako Menteş, Ali Kargın ve Hasan Kaplan 

• Üçüncü örnek vaka olan Bırdo katliamıyla ilgili bilgiler için Hesen Aliê Sey Kemali, Cemile 

Polat, Rüstem Polat ve Leyla Ağlar 

• Dördüncü katliam yeri Ali Boğazı hakkında bilgiler için Tosun Erkoç ve Kazım Güder  

• Beşinci ve sonuncu örnek vaka olan Kırniga Khali hakında bilgiler için Ali Doğan ve Hıdır 

Yalçın. 

 

Beş örnek vaka ve mekan ile ilgili her bir bölüme, eldeki bazı görseller ve bir tanık anlatısı ile başlayıp, 

ulaşılabilen isimlerden oluşan listeler ile bitiyor. Dönemin koşulları dikkate alındığında katledilen 

bireylerin ve ailelerin mükemmel listesini geliştirmenin olanaksızlığı anlaşılacaktır. Nitekim, 

edindiğim bilgilere göre kırım döneminde bölgeye ait birçok köyün nüfus kaydı yoktur. Birçok ailenin 

bütün fertleri öldürüldüğünde onlarla ilgili bilgi verecek kimse geride kalmamıştır. Aşağıdaki bilgiler 

eksik de olsa, bunların kayıt altına alınmasını kıymetli buldum. 

 

Yüzlerce katliam yeri ve binlerce maktul söz konusu olduğu düşünülecek olursa Dersim 38 

kurbanlarının tam bir listesini hazırlamanın adeta olanaksız olduğu kabul edilecek ve sadece toplu 

mezarlar ve katliam yerlerinde öldürülenlerin listesini hazırlamanın ne kadar zor olduğu anlaşılacaktır. 

Yerel kaynakların aktardığına göre sadece Laç Deresi bölgesinde binlerce insan katledilir ki bu 

aşağıda ele alacağımız birinci örnek vaka ve katliam yeridir.   
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Katliam ve Toplu Mezar Yeri 1: Derê Laçi (Laç Deresi) 

 

 
1. fotoğraf: Laç Deresi, 2014. 2 ve 3. fotoğraflar: Qemerê Heseni Mağarası. 2014.  4. fotoğraf: 1938 yılında çekildiğini özel 

bir koleksiyondan anlıyoruz. (Kalan Müzik Arşivi).   

 

Laç Deresi, Khalmem ve Şıxhesen aşiretlerinin sınırındadır. Oziz Avdel Dağı güney yamacından 

başlayan bu sınır Laç Deresi’nden Munzur Nehri’ne bağlanır. Bir yanı Demenu öteki yanı Qırğa 

ve Abasa köyleri arasında bulunan Laç Deresi derin bir vadidir. Bir yamacı Anavare öteki yamacı 

Pirxatune eteğinde olup derin ve geniş mağaralarıyla ünlüdür. Yamaç eteklerinden dolaşmak 

neredeyse imkânsızdır. Derin uçurum ve kayalıklardan oluşan vadiye sadece kuzey kapısından 

girilir, Munzur Nehri girişinden vadiye girmek olanağı yoktur. 

1938 Dersim Harekatı’nda ordu birlikleri çıkarma yaparken birçok aşiret mensubu çoluk çocuk, 

genç, yaşlı Laç mağaralarına sığınır. Genellikle Demenu ve Khalu aşiretlerinden oluşan kafileler, 

ordunun kullandığı kimyasal gaz ve bombalarla katledilir. Binlerce insanın öldürüldüğü bu vadide 

ordu birlikleri de hatırı sayılır kayıplar verir3.  

 
1. fotoğraf: Tanık Haydar Kaya, Dersim, 2014. Elinde babasının 1938 yılında Laç Deresi'nde mağarada yakalandıktan 

sonra çekilmiş fotoğrafıyla. Laç Deresi katliamında ölümden kurtulduğunda altı yedi yaşlarında bir çocuktu. Hala babasının 

adıyla anılan Köyü Mezra Hesê Gewa Qeri'de yaşamını sürdürmektedir. 2. fotoğraf ve arka yüzü: Fotoğrafın arkasında şu 

bilgiler yer almakta: “938 Tunceli harekâtında alayımızın imha ettiği aşiretlerin sonuncusu olan (Demenan) aşiret reisi ve 

avenesi sığındığı mağarada çıkarıldıktan sonra. 1- Tugay Komutanı, 2- Alay Komutanı, 3- Ben, 4- Doktor Vehbi, 5- Aşiret 

Reisi Hasan Geu, 6- Aşiret Reisi Hüseyin”. 3. Fotoğraf: İkinci fotoğrafta boynunda ip olan ve fotoğraf arka yazsında da 5 

rakamıyla gösterilen Aşiret Reisi Hasan Geu, birinci fotoğraftaki tanık Haydar Kaya'nın babasıdır. 

																																																													
3 Tanık: Haydar Kaya. Doğuştan adı: Heyder. Anıldığı ad: Hesê Gêwa Qere, Nüfustaki adı: Haydar Kaya, 
Doğum yılı ve yeri: 1929, Mezra Hesê Gêwa Qere-Bor. Görüşmeyi yapan: Cemal Taş. Söyleşi yeri ve tarihi: 
Şêğank, 18 Nisan 2010. 
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Tanık Hesê Gêwa Qeri (Haydar Kaya) o günlerde çekilmiş babasının fotoğrafını eline alarak şunları 

aktardı: 

“Laç Deresinde mağaradaydık, asker sayısı giderek artıyordu, milisler de önlerindeydi. Top 

atışları yapılıyordu, çok insan öldürüldü. Babam baktı çare yok dedi ki: ‘Teslim olacağız’ 

sonra silahını havaya atarak parçaladı, kendilerine teslim etmedi. Asker yakalananları 

dövüyordu, babamı da sabaha kadar dövdüler, sabah ise ellerini iple bağlayarak götürdüler. 

Biraz aşağı geldi, kısık bir ses ile anneme dedi ki ‘Yapabiliyorsan kendini bir yerlerde sakla.’ 

Yolda giderken annem ‘Gomu’ yakınlarında kendisini saklamayı başardı, onun namusu 

kurtuldu. (...) 

Babamı Kırmızı Dağ’a götürüyorlar, Celal Bayar da gelip kendisi ile görüşüyor.  

Haber geldi dediler ki: ’Hesê Gêwe öldürülmüş.’ 

Bizi Kemerê Çile’ye götürdüler. Yüzlerce kişiden oluşan kafileler halinde Harçik Suyu’nun 

kıyısında kurşuna dizip, cesetleri suya attılar. Kendimden geçmişim, su beni götürüp 

aşağılarda dışarı atmış.” 

  

Tertele yıllarında Demenu Aşireti’ne mensup ailelerden teslim olanların tamamına yakını kafileler 

halinde yaşadıkları bölgenin birçok noktasında kurşuna dizilir ya da mağaralarda gazlanarak katledilir.  

Bu bilgi gerek yerel kaynaklarda, gerek resmi belgelerde ve dönemin resmi ağızlarından da ifade 

edilmektedir. Teslim olmayıp dağlara kaçanlar içinde birkaç aile ferdi kurtulmuştur. Dönemin Malatya 

Emniyet Müdürü’yken sonradan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Dışişleri Bakanlığı görevini yapan 

İhsan Sabri Çağlayangil verdiği bir röportajında özetle şöyle demektedir:4 

 

"Ben Malatya Emniyet Müdürü’yken Kürt meselesine merak sardım. (...) 

İki büyük siyaset Cumhuriyet’te zaman zaman hâkim olmuş ve çarpışmıştır. Birincisi, 

bunlara şiddet yoluyla, baskı yoluyla hâkim olmak. 

İkincisi kültür yoluyla hâkim olmak. 

Kültür yoluyla hâkim olmak siyasetinin müdafii Avni Doğan gibi dördüncü umum 

müfettişliği yapmış, o havalide uzun müddet valilik ve müfettiş-i umumilik yapmış, Kürtleri 

tanımış kimselerdi. 

Fakat Türk siyasetine Fevzi Çakmak’ın mutaassıp görüşü hâkimdi. Fevzi Çakmak Doğu’ya 

yol yapmanın, Doğu’da mektep açmanın, Kürtleri elit hale getirmenin, oraya medeniyet 

																																																													
4 Soner Yalçın, “Kılıçdaroğlu sordu Çağlayangil yanıtladı”, Hürriyet Gazetesi, 22 Ağustos 2010. 
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sokmanın aleyhindeydi. ‘Bunlar uyanırlarsa istiklal fikrine kapılırlar ve vatanımız bölünür’ 

diyordu. (...) 

Dersim’i merak ettiğim zaman Dersim’i gezdim. (...) 

Neticeyi söylüyorum. Bunlar kabul etmediler, mağaralara iltica etmişlerdi. Ordu zehirli gaz 

kullandı. Mağaraların kapısının içerisinden bunları fare gibi zehirledi. Ve yediden yetmişe o 

Dersim Kürtlerini kestiler. Kanlı bir harekât oldu. Dersim davası da bitti. Hükümet otoritesi 

de köye ve Dersim’e girdi. 

Bugün Dersim’e rahatça gidebilirsiniz. Jandarma da girer, siz de girebilirsiniz. (...)  

[İçişleri Bakanı] Şükrü Kaya çağırdı dedi ki Atatürk Singeç Köprüsü’nü açmaya gidecek, 

Elazığ’a da uğrayacak, Seyit Rıza ile ilgili mahkeme bitmiş fakat karar tebliğ edilmemiş. 

Elazığ’da 6 bin Kürt toplanmış, Atatürk’ün seyahatini duymuşlar. Atatürk’ten Seyit Rıza’nın 

affı için şefaat isteyecekler. Yanına sivil adamlarını al git, Atatürk gelmeden önce mahkeme 

kararı uygulansın da Kürtlerin Atatürk’e müracaatları ve ricası olmasın’ dedi. Ben 35 sivil 

polis aldım yanıma gittim (devamında ses bozuk). Cellat, Çingene buldular infaz için. ‘15 

kâğıt isterim. Üç-dört de ... (anlaşılmadı) ... isterim’ dedi. Hapishaneye gittik. Yedi idam 

mahkûmu vardı. İçinde Seyit Rıza ve oğlu da var. Biz Elazığ Emniyet Müdürü İbrahim ile 

Seyit Rıza’yı aldık. İmam, dini telkin yapmak istedi, Seyit Rıza kabul etmedi. Jandarma 

karakolunun önünde bir meydan vardı, orada asılacaklardı. Oraya götürdük. Savcı bir yafta 

yapıştırdı. ‘Vasiyetin var mı’ dedi. ‘Kırk lira param var onu oğluma verin’ dedi. Halbuki 

oğlu da asılacak farkında değil. (anlaşılmadı). ‘Başka vasiyetim’ yok dedi. Beyaz gömlekle 

çıktı sehpaya; bomboş meydana -sanki insan doluymuş gibi- hitap etti: ‘Biz evlad-ı 

Kerbela’yız. Bihatayız. Ayıptır. Zulümdür. Cinayettir... (anlaşılmadı)” 

(...) O şekilde Seyit Rıza artık bitti, kapandı. Yani Dersim’deki liderler bu şekilde bertaraf 

edildi. Diğer öbür liderler de Dersim harekâtında hayatlarını kaybettiler. Kürtler üzerinde 

ağalığa başlayacak, yeni liderlik yapacak kimse kalmadı. (...) 

 

 

  



Cemal Taş, “Dersim 37-38 Tertelesi Toplu Mezar ve Katliam Yerleri”, İstanbul, 2019 

 

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi TÜRKİYE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA GRUBU 

Türkiye’de Kültürel Çoğulluğun Bağımsız Araştırmacıları ve Sivil Toplum Kuruluşları İçin Ağ Oluşturma ve Eğitimi Projesi 

18	

Laç Deresi’nde Katledilen Demenu Aşireti Mensubu Ailelerden Tespit Edilenler 

 

Gêwreka Çê Kheji Köyü’nden katliama uğradığı bilinen aileler:  

Kheji Ailesi  

Yaklaşık 65-70 nüfuslu Kheji Ailesi’nden isimleri hatırlananlar/bilinenler:

• Khezali’nin kızı Sıtane 

• Khezali’nin kızı İsme 

• Khezali’nin oğlu Cıvrail (Hapiste öldü, mezar yeri belli değildir.) 

• Cıvrailê Kheji’nin eşi Asme (Marçıg Kemerê Çile’de öldürüldü.) 

• Asme ve Cıvrailê Kheji’nin oğlu Usên (Derê Qutiye’de öldürüldü.)  

• Asme ve Cıvrailê Kheji’nin kızı Xanıme 

• Asme ve Cıvrailê Kheji’nin kızı Besere 

• Asme ve Cıvrailê Kheji’nin adı hatırlanmayan kızı  

• Qemerê Kheji’nin oğlu Usên 

• Qemerê Kheji’nin oğlu Memed 

• Qemerê Kheji’nin oğlu Cıvrail 

• Qemerê Kheji’nin kızı Asme 

• Qemerê Kheji’nin adı hatırlanmayan kızı 

• Qemerê Kheji’nin adı hatırlanmayan kızı 

• Mıstafaê Cıvraili’nin oğlu İsmail  

• Hemedê Cıvrailê Kheji’nin oğlu Kemal 

• Cıvrailê Kheji’nin oğlu Ali (Ailesiyle teslim olduğu Marçik'de öldürüldü.) 

• Cıvrailê Kheji’nin oğlu Hemed (1943 yılı baharında Alte mağaralarında öldürüldü.) 

 

 Arekiye Köyü’nden katliama uğradığı bilinen aileler:  

• Usenê Xırancıke Ailesi (Cıvrail Ağaê Arekiye) 

• Hesenê Gınci Ailesi 

 

Zımê Guli Köyü’nden katliama uğradığı bilinen aileler:  

• Qemê Guli Ailesi 

 

Khurvako Serên Köyü’nden katliama uğradığı bilinen aileler:  

• Samê Naze Ailesi 
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Xozmırage Köyü’nden katliama uğradığı bilinen aileler:

• Alê Heşi Ailesi  

• Murtê Heşi Ailesi  

• Sılê Hemi Ailesi  

• Sılê Bori Ailesi 

• Hemedê Mıli Ailesi 

 

Hêgao Pil Köyü’nden katliama uğradığı bilinen aileler:  

• Xıdê İlaşi Ailesi  

• Xıdê Xece Ailesi 

• Cıvê Boli Ailesi 

• Mırzê Sıli Ailesi 

• Mırzê Khalmemi Ailesi 

• Mırzê Sare Ailesi 

 

Hemê Mırzê Sıli Ailesi’nden isimleri bilinenler: 

• Hemedê Mırzê Sıli’nin adı hatırlanmayan kızı 

• Hemedê Mırzê Sıli’nin oğlu Baqi

• Hemedê Mırzê Sıli’nin oğlu Alio Qıc 

• Alio Qıci’nin eşi Purte (Xozmırage Köyü’nden Murtê Heşi’nin kızı.) 

• Alio Qıc ile Purte’nin oğlu Beg  

 
Gıniye Köyü’nden katliama uğradığı bilinen aileler:  

• Usnêni Smayıli Ailesi  

• Hesê Bolê Khırti Ailesi 

• Hesenê Sılêmani Ailesi  

• Temırê Heseni Ailesi  

• Memedê Weyıli Ailesi 

• Aslan Ailesi 

• Qemerê Murexani Ailesi 

• Qemerê Usênê Çhuli Ailesi  

• Hesê Soydi Ailesi 

• Khaliyê Sadıqi Ailesi  

• Murtê Sabe Ailesi 

• Soê Ali Ailesi 
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Mazra Köyü’nden katliama uğradığı bilinen aileler:  

• Hesê Gêwa Qeri Ailesi  

• Seydê Useni Ailesi 

 
Borê Serêni Köyü’nden katliama uğradığı bilinen aileler: 

• Khalê Soy Ailesi 

• Sadıqê Guware Ailesi 

• Hemedê Qemeri Ailesi 

• Sêy Khali Ailesi  

• Memê Mışti Ailesi 

• Khalê Gonci Ailesi 

• Mıstê Khali Ailesi 

• Cıvê Hemedi Ailesi 

• Usê Sımi Ailesi 

• Usenê Çefi Ailesi  

• Memê Kheki Ailesi 

• Hesê Cayıge Ailesi  

• Memê Sılê Qemi Ailesi  

• Soê Usêni Ailesi  

• Usenê Memedi Ailesi  

• Qemê Qıji Ailesi 

• Memê Duji Ailesi 

 

Borê Bıneni Köyü’nden katliama uğradığı bilinen aileler:  

• Hesenê Sılêmani Ailesi  

• Hemedê Meleke Ailesi  

• Usênê Muwali Ailesi  

• Sılêmanê Meleke Ailesi  

• Usenê Temıri Ailesi  

 

Derê Ali ve Çet Köyü’nden katliama uğradığı bilinen aileler:  

• Mursaê Heseni Ailesi  

• Mursaê Hemedi Ailesi  

• Qemê Cayi Ailesi  

• Sımê Cani Ailesi 

• Hemê Alê Begi Ailesi 
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• Alê Mırzi Ailesi 

• Demê Usıvi Ailesi 

 

Khela Köyü’nden katliama uğradığı bilinen aileler:  

• Murtê Sılê Qeri Ailesi 

 

Gaxmut Köyü’nden katliama uğradığı bilinen aileler:  

• Phıtê Gaxi Ailesi  

 

70 Kişilik Merxo Köyünden Seyit Kemalu Aşiret Mensuplarından Öldürüldüğü Tespit Edilenler 

• Qemê Hemedi  

• Sılemunê Qemê Hemedi  

• İdareê Qemê Hemedi  

• Ceferê Qemê Hemedi  

• Hesenê Qemê Hemedi  

• Memedê Qemê Hemedi  

• Heyderê Qemê Hemedi  

• Usenê Qemê Hemedi  

• Muzırê Qemê Hemedi  

• Welê Findi  

• Ceferê Welê Findi  

• Gulê Welê Guli  

• Memê Welê Guli  

• Aliê Findi  

• İsmailê Alê Find

• Welê Findi 

• Ceferê Welê Findi 

• Gulê Welê Guli 

• Memê Welê Guli 

• Aliê Findi 

• İsmailê Alê Findi 
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Katliam ve Toplu Mezar Yeri 2: Gola Çetu 

 

 
1. Fotoğraf: Gola Çeto'nun 1937 yılındaki hali. Burası yerel halk tarafından kutsal bilinen bir ziyaret yeridir. Munzur ve 

Harçik nehirlerinin birleştiği nokta olup güncel haliyle Tunceli kent merkezi içindedir. (Kalan Müzik Arşivinden.) 2. Renkli 

fotoğraf: Gola Çetu'nun güncel hali (2017). 3. Fotoğraf: Çocuk esirgeme kurumuna verilen Ali Kargın. (Dersim 1937-38 

Sözlü Tarih Projesi Arşivi.) 

Ağdad Köyü’nde yaşayan Usıvu aşiret reisi Qemer Ağa ile oğlu Fındık tutuklanıp, Elazığ'da Dersim 

ileri gelenleri ile hapse atılırlar. Qemer Ağa müebbet hapis alıp cezaevinden geri gelmezken, oğlu 

Fındık idam edilir. Geride kalan kadın ve çocuklar da kafile halinde götürülüp Gola Çetu mevkiinde 

kurşuna dizilirler ve cesetleri suya atılır. Aileden dört erkek çocuk alıkonulup, çocuk esirgeme 

kurumuna verilirler.  

Dört çocuktan biri olan Ali Kargın yaşadıklarını şöyle dile getiriyor5: 

"1938’de çocuktum. Dedemi Elazığ’a götürmüşlerdi. Amcam Fındıq’ı da Seyit Rıza ile 

beraber Elazığ’da mahkeme yapıp astılar. Dedemi de Bolu cezaevinde hapse gönderdiler, 

orada ölmüş. 

Bizi nasıl götürmüşler hatırlamıyorum, yalnız Elazığ’da büyük bir binada başımızı traş ettiler. 

Kızların da, erkeklerin de. Hepimiz ağlıyorduk. Çünkü annemizi babamızı kaybetmiştik, 

çocuktuk. Şekere batırılmış elma veriyorlardı, susalım diye. 

Biz buradan (Dersim) giderken dört kardeştik. Büyüğümüzün ismi Kamer idi. Benim Ali, 

şimdiki adıyla Hasan olan kardeşim Mustafa, bir de en küçüğümüz Yusuf. Çocukları 

götürdükleri toplu yer Elazığ’da dağıtım yaptıklarında kardeşim Hasan ile beni Ankara’ya 

verdiler. Büyük kardeşim Kamer ile küçük kardeşim Yusuf’u nereye verildiyseler biz 

birbirimizi bir daha görmedik. 

Yedi yaşımda okula başlayıncaya kadar Ankara’da kaldık. İlkokul birinci sınıf bitiminde 

dayım oğlu Bekir Arıcı ile bir akrabamız daha vardı Seydali isminde, bizi iki kardeş ile 

Mersin’e gönderdiler. 1945 yılında ben ikinci sınıftaydım. Çocuk aklı işte, okuldan kaçtım. 

																																																													
5 Tanık: Ali Kargın. Anıldığı ad: Aliê Memedê Qemer Ağay. Doğum yeri, yılı: Ağdadê Usıvu, 1935. Söyleşi yeri, 
tarihi: Mamekiye, 07.05.2011. Söyleşiyi yapan: Cemal Taş & Süleyman Özmen & Hasan Kaplan. (Dersim Sözlü 
Tarih Projesi Arşivi) 
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Yaya Tarsus’a gittim. Yani Ankara’ya kaçacağım. Tren garında yakalayıp geri götürdüler. 

Beni üç gün bir odaya hapsettiler, sonra dördümüzü yine Ankara’ya geri postaladılar. Ankara 

Keçioren’deki çocuk yuvasına. İlkokul sonrası biz on iki kişiyi Karabük Demirçelik 

Fabrikasına gönderdiler. Bekir Arıcı ile kardeşim Hasan okulu bitirmediler, kaldılar 

Ankara’da. Bizi usta olarak yetiştireceklerdi, on iki kişiden sadece biri sıhhi muayeneyi 

kazandı, on bir kişiyi gerisin geri Ankara’ya yolladılar. Akrabam Seydali ile beni Elazığ ile 

Diyarbakır arasındaki Ergani Bakırmadeni’ne gönderdiler. Orada bir sene torna ve tesviye 

üzerine ders aldıktan sonra bir atölyede işe başladık. 1947-1952 yılları arasında orada 

çalıştık. 

Akrabalar bizim yaşadığımıza dair duyum almışlar. Halamın kocasının kardeşi Ali Yüksel 

çıkıp Bakırmaden’e gelmiş. Orada Hozatlıların bir kahvesi vardı, biz lojmandan çıkıp arada 

oraya giderdik. Ali de o kahveye gelmiş. Orada bizi görüp tanımış. Memlekete dönerken demiş 

ki: 

“Qemer Ağa’nın torunu sağdır.” 

Nasıl tanıdın diye sorana: 

“Biz her gün onların evinde yer içerdik. O çocuklar kucağımızda büyüdü, nasıl tanımam” 

demiş.  

Bir kış günü Mustafa amcam çıktı geldi. Ben cesaret edemedim, yanına yaklaşmaya. Aldım 

amcamı ustabaşımın yanına götürdüm, ustam, amcama: 

“Bu çocukları devlet bize teslim etmiş, ben böyle al git diye sana teslim edemem, adliyeye 

gideceksiniz, onlar karar verecek” dedi. 

Hâkime gittik: “Arşivlere bakacağız” dedi. 

Rahmetli Mustafa amcam orada ağladı: “Bunlar amcamızın torunları” dedi.  

Ancak hâkim: “Bunlara ait bir kayıt bulamadık, ancak ben kendilerine soracağım, kabul 

ederlerse olur. Ancak bu kış günü götürmeyin, yazın gelin” dedi. 

Bize sordu hâkim: “Gideceğiz” dedik. 

Lojmana döndük, oradan koğuşa gittik, ustabaşçılarımız var orada. Bayramlarda falan 

yetimiz diye bizi evlerine götürürlerdi. Diyarbakır Çüngüşlü insanlar var, Ali’nin akrabaları 

gelmiş diye seviniyorlar. Orada arkadaşlar dedi: 

“Yahu niye gidiyorsunuz oraya, orada Kürtler varmış, adam yiyorlarmış.”  

Orada Seydali caydı: “ben gelmem dedi.” 

Ben: “Gidecem” dedim. 1952 yılı yılbaşı günü Tunceli’ye geldik. 

Ailemiz kırıldıktan sonra geride mirasçı kalmadığı için beş köyde bulunan arazimize el 

konulup dağıtılmış. Ağdad köyündeki araziye de halamız el koymuştu. Miras davaları için 
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açtığımız bütün davaları da kaybettik. 1963 yılında Avrupa ülkelerine gurbetçi işçi olarak 

gittim. Hayatımıza devam ettik, işte böyle…"(...) 

 
Gola Çetu Katliam Yerinde Katledilen Usıvu Aşireti Mensubu Ailelerden Tespit Edilenler 

 

Sılêman Ağa Ailesi:  

• Sılêman Ağa  

• Sılêman Ağa’nın eşi  

• Sılêman Ağa’nın oğlu Qemer 

• Sılêman Ağa’nın oğlu Qemer'in eşi 

• Sılêman Ağa’nın oğlu Memed  

• Sılêman Ağa’nın oğlu Memed'in eşi  

 

İsmail Ağa Ailesi:  

• İsmail Ağa 

• İsmail Ağa’nın oğlu Wusên 

• İsmail Ağa’nın oğlu Wusên'in eşi 

• İsmail Ağa’nın oğlu Kemal 

• İsmail Ağa’nın oğlu Wusên Şıxhesen 

• İsmail Ağa’nın oğlu Hesen 

• İsmail Ağa’nın kızı Êlife

• İsmail Ağa’nın kızı Emina 

.

Qemer Ağa Ailesi: 

• Qemer Ağa (Sürgün edildiği Bolu Cezaevi’nde 1943 yılında öldü.)  

• Fındıq Ağa (15 Kasım 1937’de Elazığ’da idam edildi.)

• Fındıq Ağa’nın eşi 

• Qemer Ağa’nın oğlu Memed'in eşi  

• Qemer Ağa’nın oğlu Cefer'in eşi 
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Katliam ve Toplu Mezar Yeri 3: Bırdo 

 

 
1. Fotoğraf: Bırdo toplu mezar yeri. (2014)	(Kalan Müzik Arşivi). 2. Fotoğraf: Bırdo katliamdan yaralı kurtulan Cemile 

Polat (Zenka 1992) 3. Fotoğraf: Bırdo'da öldürülen Seyit Rıza'nın oğlu Şıxhesen. 4. Fotoğraf: Bırdo katliamdan yaralı 

kurtulan Seyit Rıza'nın kızı Leyla Ağlar. 

 

Seyid Rıza’nın torunu Cemile Polat şöyle anlatmaktadır:6 

 

Xaçeli köyünde dünyaya geldim. Abasan Aşireti, Baba Ocağı’ndan Şıxhesen’in kızı, Seyit Rıza 

torunuyum.  Ben çok küçükken, babam Harput’ta hapisteydi. Hükümet babamı salıverdiğinde, 

ben henüz on yaşındaydım. Babam, salıverilip eve döndüğünde, dedem kendisine sordu: 

“Evladım! Tahliye gününden evvel salıverildin; ne oldu da Abdullah Paşa seni böyle erkenden 

salıverdi?” 

Babam şu cevabı verdi: “Seni salıyorum, dedi git babanla konuş, eğer kendi gelip devlete 

teslim olursa, Harput’taki mülkün yarısını üzerine tapu edip, seni de Elazığ’a encümen tayin 

edeceğim.” 

Dedem bu sözler üzerine aksakalını üç kez sıvazlayıp dudaklarına götürdü: “Evladım” dedi 

“öyle görünüyor ki sen hükümetin çok somununu yemişsin. Bu başımın fermanıdır, imzalanıp 

oğlumun eliyle bana gönderilmiş, buna aklın ermedi mi? Ben teslim olsam da olmasam da 

benim boynuma biçilmiş olan urgandır. Hükümetin yalanı, dolanı mı yok? Onlarda ne din ne 

iman; ben onların geç dedikleri köprüde kurdukları düzeni, önceden görüp yaşadım. Sen gidip 

teslim olacak olursan baban, büyüğün olarak sana engel olmam. Niye ki sonra demeyesin, 

babam ailemin, çocuklarımın sebebi oldu.”   

Çok geçmeden, Dersim dağlarına asker yığılmaya başladı. Kimi silahlarını alıp hükümete 

karşı durdu, kimi aracı oldu, kimi hükümet birliklerinin önüne düşüp yol, iz sürdü, kimi 

dağlara, derelere kaçıp canını kurtarmanın bir yolunu aradı. Bizim aile, amcam Baba’nın 

çocuklarıyla birlikte askerlerin önü sıra kaçmakta buldu çareyi. Köyümüz Xaçeli’yi boşaltıp 

dağın bayırın yolunu tuttuk. Saan Ağa, Têşlım, Dayım Raybergiller, Wêli Ağagiller tümü 
																																																													
6 Tanık: Cemile Polat (Seyit Rıza'nın Torunu), 1. Kayıt yeri, tarihi: İstanbul, 30.09.1995. 2. Kayıt yeri, tarihi: 
Elazığ, 1997. Doğum Yeri, yılı: Zenka, 1927. Kayıt: Cemal Taş, Hüseyin Ayrılmaz. 
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bizimleydiler. Gidip Tılage köyünde bir hafta kaldık. Sonra oradan ayrılıp Sultan Baba 

Dağı’nın Topatan tepesine çıktık. Orada bir gün geçirdik, ertesi gün babamdan bir pusula 

aldık, diyordu ki “Tekin olmayan üç kişi geliyor, bunlardan biri Zeynel! Ya bizi öldürmeye 

geliyorlar ya da Alişer Efendi ve Zarife Hatunun başları için yola düşmüşler!” 

Dedem bu haberle dehşete düştü, dedi: “Korkarım ki, Qop’o Zeynel’i kandırıp peşimize 

düşürdü. Sultan Baba’dan dileğim varsa, dermansız bir dert versin ona!” 

Alişer Efendi, bizim bulunduğumuz yerden daha aşağılarda bir mağaradaydı; orada 

saklanıyordu. Herkesle vedalaşmış, başka ülkelere gitmenin yol hazırlığı içindeydi. Önceki 

gece dedemle bir araya gelmişlerdi. Annemin kadınlarla sohbetinde şunları anlattığını 

hatırlıyorum: “Kayınpederim Seyit Rıza, Alişer Efendi’ye, Dersim’de olup bitenleri duyurması 

için dış ülkelere çıkmasını istedi, ‘Yaşananlar dışarıda duyulursa belki kalanlarımız telef 

olmaktan kurtulur’ dedi. Alişer Bey ise ‘Benim kanım sizden kırmızı değil’ diyerek Dersim’i 

terk etmeye razı olmadı. Bu söze karşılık kayınpederim, ‘Bu mesele üzerine daha fazla 

tartışmayalım, senin gidişin kalışından daha hayırlıdır bizim için. Nereye gidersen git, senden 

istediğim benim sözcüm, vekilim olman; mührüm senindir’ dedi.” 

Bu konuşmaların olduğu günün ertesi akşamı, karanlık henüz çökmüştü ki, tüfeklerin sesi 

geldi. Dedem hırsından titremeye başladı, yerinde duramaz oldu, o yana bu yana vurdu. Bir 

süre ayakta dolandı.  Birden dönüp dedi: “Ah! Alişer Efendiyi vurdular!” 

O sıra babam, annem çığlığı kopardılar, saçlarını, başlarını yolup dövünmeye başladılar. 

Kadınların haykırışları dağı taşı tuttu! Dedem, Sultan Baba’ya yüzünü döndü; dayım Rayber 

ve Zeynel’e beddualar etti. 

O lanetli geceyi de Topatan’da geçirdik; sabah oldu, benim bir büyük kardeşim vardı (adı Sa 

Heyder’di), gidip Ağdad’dan taşıyıcı atlar getirdi, yüklenip Lâçinanlar tarafına gittik. 

Lâçinan yaylalarında bir hafta kaldık, yiyecek ve diğer ihtiyaçlarımızı taliplerimiz getiriyordu 

bize.  Bir gün, tan vakti dedem uyanmış, babama gördüğü rüyayı anlatıyordu: 

“Oğlum”, diyordu dedem, “ben bu gece bir rüya gördüm. Rüyamda diz boyu kırmızı kar 

yağmış. Öyle görünüyor ki, bizi burada kıracaklar, bizim mezarımız bu dere olacak! Bana 

kulak verirsen, biz Munzur Dağı’na doğru gidelim. Gidip Laçinanlar’dan binek hayvanı 

getirin, yerimizi değiştirelim!” 

Babam, dedemin sözüne itiraz etmezdi hiç. Etrafına bakındı, ses seda vermedi. Haşa 

huzurunuzdan annem o sıra ikicanlı, dedemin anlattığı rüyaya kulak vermişti, dönüp dedeme 

yalvardı: 

“Hızır yapmasın! Benim bir yere gidecek halim kalmadı. Bizi kedi yavruları gibi kıracaklarsa 

burada kırsınlar. Kaç zamandır yazı yaban, diyar diyar dolaşıyoruz, daha nereye gidelim?” 
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Annemin bu itirazına dedem çok içerledi; bastonunu kaptı, o hırsla dik bir yokuşu tırmandı. 

Tepede bir yerlerde durdu. Tepe, bizden hayli yukarılardaydı. Babam bacaklarından 

rahatsızdı, çok yürüyemiyordu, bizden biraz uzakta oturuyordu. Kardeşim ile küçük amcam Ali 

Êsan da dedeme kavuşmuş, tepede üçü yan yana oturuyorlardı. 

Sabahtır artık! Güneş bir hayli yükselmiş, Usenê Bêji yanımızda bitiverdi. Usenê Bêji, 

dedemin çobanıydı. Dedem tepeye çekildiğinde, Uşen de onunla gitmişti. Dedem, onu geri 

göndermiş babama şu haberi veriyordu:“Şıxhesen, Seyit Rıza diyor ‘Evladım hiç yerinizden 

kıpırdamayın, askerler bizim ve tüm Laçinanların etrafını çepeçevre çevirmişler. Ne atları 

almaya kimseyi gönderin ne de bir şey yapın!’” 

O gün ikindi sularına değin yerimizde kalakaldık. Akşam saat beş gibi, rahmetli annem dedi: 

“Aha! Süvariler budur göründü!” 

O zamanlar askerler hep süvariydi. Affedersiniz, yanımıza bir köpek gelmişti! Abasê 

Sesbaçik’in karısı küsüp yanımıza gelmiş, köpek de onu takip etmişti. Kadınla öyle ayaküstü 

konuşurlarken annem bize dönüp dedi: “Korkmayın, süvariler atlarını Ovacık yönüne 

çevirmiş, geri gidiyorlar!” 

Annem, bunu der demez köpek havlamaya başladı. 

Önce bir çift jandarma çıktı ortaya. Annem ellerini havaya kaldırıp jandarmaya dedi ki: 

“Teslim! Teslim!” 

Jandarmalar aldırış etmediler, dediler: “Vurun! Ateş! Ateeeş!” 

Üzerimize dolu gibi kurşun yağdırmaya başladılar. Ben kardeşimin elinden tuttum, kaçmaya 

niyetlendik, annem bizi çekip yere oturttu. Öteki askerler henüz geriden yetişmemişler, sadece 

o iki asker, ateşe tutmuşlar bizi. Diğer askerler yetiştiklerinde artık gece karanlığı çökmüştü. 

Bağırtılarımız ağır makinelilerin cayırtısına, bombaların patlamasına karıştı. Çığlıklarımız 

yeri göğü tuttu. Kırk canımızdan kırılmayan kimse kalmadı. O alametin içinde çayırotu 

yığınının arkasına atlamış, orada kendimi ölüme vermiştim. Askerler ölülerin arasında 

dedemi, babamı arıyorlardı. 

Üzerimize ilk silahlar patladığında, babam bizden biraz uzakta, çeşmenin başındaydı. 

Ailemizde tek silahlı kişi babamdı. Biz diğerlerimizin çoğu çocuk ve kadındı zaten. 

Jandarmalardan biri çeşme başında babamla karşı karşıya geldi. Asker babama, Babam ona 

silahını doğrulttu. Jandarma birden bağırmaya başladı: “Can kurtaran! Can kurtaran!” 

Bağırtıyı duyan diğer askerler bir ara bizi bırakıp babamın çevresini sardı. Onu da öldürdüler 

mi, kaldı mı haberim yok. Aradan hayli zaman geçti. Silahların sesi hepten kesildi. 

Olanların üzerinden ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Ben baygın düşmüşüm, ayıldığımda 

karanlık basmak üzereydi. Etrafıma bakındım. Halam Leyla’nın da sağ kaldığını gördüm. 
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Halamla diğerlerinin yanına gittiğimizde hepsinin kırıldığını ve üst üste yığılı olduklarını 

gördük.  Halam Sebra, ölülerin arasında yaralı yaşıyordu henüz. Bizi gördü, dedi:“Bacım 

benim, gel yüzümü kıbleye çevir. Tülbendimi yüzüme dolayıp çenemi bağla. Sonra da buradan 

gidin. Ölülerin üzerinde beklemeyin, gece sizi korku tutar!” 

Leyla halam, ablası Sebra’ya dedi ki: “Ben kıble nedir bilmiyorum bacım, bana kıblenin ne 

olduğunu söyle!” Sebra Halam ona dedi ki: “Bacım benim, güneşin doğduğu yerdir kıble, 

yüzümü güneşin doğduğu yöne döndür. Dudaklarıma biraz su değdir. Poşumu çenemin altına 

bağla. Annenin bel kuşağının ucunda on üç altın bağlı. Altınları da yanınıza alın, eğer ki 

kurtulursanız onlarla ekmek yersiniz, bir işinize yarar.” 

Lêyla halamla ölülerin başında ne yapacağımızı bilmeden bekliyorduk biz; ne gözlerimizden 

bir damla yaş aksın, ne bir şey; öylece donup kalmıştık. Sebra halam sayıklar gibi 

konuşuyordu. Lêyla halam, nihayet hareketlenip annesi Bese’nin koynundan altınları bulup 

çıkardı, Ablası Sebra’nın başı etrafında poşusunu dolayıp çenesini bağladı, yüzünü güneşin 

doğduğu yöne çevirdi, ağzını ıslatmak için subaşına indi, oradan seslendi: “Sebra! Su, kana 

bulanmış! 

Sebra dedi: “Öyleyse bırak kalsın, hadi buradan gidin” dedi. Ölülerden sızmış kan derelere 

karışmış, öyle kan bulanık akıyordu su!"  
 

 

Bırdo Toplu Mezarına Gömülenlerden İsimleri Tespit edilenler 

• Seyit Rıza’nın ikinci eşi Ana Bese 

• Seyit Rıza’nın oğlu Şıxhesen 

• Seyit Rıza’nın kızı Sebra 

• Seyit Rıza’nın kızı Sewliye 

• Seyit Rıza’nın oğlu Ali Rıza 

• Seyit Rıza’nın oğlu Qereman  

• Seyit Rıza’nın oğlu Seyit Ağa 

• Seyit Rıza’nın torunu Sahêyder (Anıke ve Şıxhesen'in oğlu.) 

• Seyit Rıza’nın yeğeni Teslim’in gelini Zêrcane (Qelecuxe köyünden Sêrxan Ağa’nın kızı.) 

• Seyit Rıza'nın oğlu Şıxhesen’in eşi Anıke (Hamile bir kadındı. Cesedi sonradan kardeşi Rayber 

tarafından çıkarılıp Pıxamiye köyüne taşındı.) 

• Abasê Sesbeçıki’nin gelini Raymane 

• Tılage köyü'nden Memê Beji 

• Hesê Qıloti’nin kızı Ane.  

• Usenê Beji’nin gelini Gulzare. 
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• İksore Köyü’nden Yıbıl’ın kızı İsme 

• Tılage Köyü’nden Post’un ismi bilinmeyen oğlu 

 

Bırdo	Katliamında	Sağ	Kurtulanlar 

• Seyit Rıza (1937 Yılında Elazığ'da idam edildi.) 

• Seyit Rıza’nın oğlu Ali Ehsan (Ali Esker olarak da anılan kayıp çocuktur.) 

• Seyit Rıza'nın kızı Leyle (Sürgün hayatı sonrası 2015 yılında Dêsım’de hayata veda etti, Ağdad 

Köyü'nde toprağa verildi.) 

• Şıxhesen’in kızı Nare (Bırdo katliamında yaralı kurtulduğunda yedi sekiz yaşlarındaydı. Zımayıge 

köyünden Bıraê Amıke (Baba Zordağ) ile evlendi. Yaşamını sürdürdüğü Kırmêla Qırğu köyünde 

hayata veda etti.) 

• Şıxhesen’in kızı Cemila (Bırdo katliamında yaralı kurtulduğunda dokuz yaşındaydı. Sürgün hayatı 

sonrası memleketine geri döndü, amcası Baba'nın oğlu Ali Ekber ile evlendi. 1994 Köy yakma ve 

boşaltma operasyonlarında yaşamını sürdürdüğü Zênka köyünden zorla göç ettirildi, ikinci sürgünü 

yaşadığı Elazığ’da öldü, Gülmez Mezarlığı'na defnedildi.) 

• Heyderê Seydağa’nın oğlu Sahi Xulxul Rıza (Yaralı kurtuldu, yaralarıyla gittiği askerlikten sağ 

dönmedi. 

• Seyit Rıza'nın yeğeni Teslim (Hapishanede tüberküloz hastalığı sonucu öldü.) 
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Katliam ve Toplu Mezar Yeri 4: Ali Boğazı 

 

 
1. Fotoğraf: Tanık Kazım Güder, Cemal Taş. (Malatya, 2014) 2, 3 ve 4. Fotoğraf: Ali Boğaz'da katliam noktaları. (2014) 

(Kalan Müzik Arşivi) 

 

 

Tanık Kazım Güder (Kazım Ağa / Kazımê Şıxheseni) anlatıyor:7  

 

"Adım Kazım, baba tarafından Semkanlı, anne tarafından Koçanlıyım. Babamın adı Şıxhesen, 

dedemin adı Süleyman Ağa, büyük dedemin adı Kheki Ağa, Kheki'nin babası Yusuf Ağa, 

Yusuf’un babası Zeker Ağaymış. Dersim aşiret liderlerinin yanında büyüdüm. Her biri, bir 

filozoftu. İdare İbrahim Ağa, bizim zamanın Koçan aşiretinin lideriydi. Efsane bir adamdı. 

Anne tarafından da dedem olur. Adı İdare’dir, İdare İbrahim olarak tanınıyor. 

1907 yılında Osmanlı ordusu Neşet Paşa komutanlığında Dersim’e sefer düzenliyor. Diğer 

aşiretler karışmıyor. Koçan ve Semuşakları aşiretleri toplanıp Kalan ve Keçelan aşiretlerinin 

köylerine doğru, yani daha kuzeydeki köylere çekiliyorlar. Dedem İdare Ağa, Semko aşiret 

reisi olarak, Osmanlı kuvvetlerine karşı savaşıyor. 

Dedem İdare Ağa Çemişgezek Ermenilerini Osmanlı kırımından kurtarmak için himaye ediyor. 

Çemişgezek’e gidiyor hepsini toplayıp Amutka’ya getiriyor. Yarıcılık yapıyorlar dedeme. 

Günün birinde o Ermenilerden biri eskimiş yorganını dışarı atıyor. Annem genç kızmış o 

zamanlar, gidip yorganı alıp bakmış ki yorgan arasında gizli bölmeler ve saklama keseleri var. 

Yorganı alıp babasına götürüp gösteriyor. Dedem anneme: “Kızım para onların, saklarlar da 

harcarlar da, kime ne?” diyor. 

Aradan bir zaman geçiyor, Ermeniler toplanıp dedemin yanına geliyorlar. Diyorlar: “İdare 

Ağa, biz buradan göç etmeye karar verdik. Yalnız Çemişgezek’te saklı kentimiz var. Yer altında 

binalar yapmışız, içine hazinelerimizi saklamışız. Değerli eşyalarımız orada. Gelin beraber 

gidelim, onları çıkarıp size verelim. Aşiretiniz kullansın.” 

Ermeniler dedemi ve aşiret adamlarını alıp Çemişgezek’in üzerindeki Üsbeg mahallesine 

																																																													
7 Tanık: Kazım Ağa (Kazımê Şıxheseni). Nüfustaki adı: Kazım Güder. Doğum yeri, yılı: Thanze, 1925. Kayıt 
yeri, tarihi: Malatya, 27.04.2008. Kayıt: Cemal Taş. 
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gidiyorlar. Orada dedem bakıyor ki Ermeniler tereddüt ediyor, elleri varmıyor hazine yerlerini 

göstermeye. Kendilerine diyor ki: “Ben sizi zorlamadım, siz kendiniz beni getirdiniz. Hak 

sizin, karar sizin. İsterseniz dönüp gidelim!” 

O ara Ermeniler bir kapak kaldırıyorlar, merdiven ortaya çıkıyor. O merdivenden aşağı 

iniyorlar. O mahzende üç küp alıp yukarı çıkıyorlar. Ermeniler o küpleri biraz kuytu yere 

götürünce, bizimkiler kendi aralarında fikir yürütüyorlar, herkes para zannediyor. Dedem de 

“Paraysa da kendi paraları. Kim ne diyebilir?” diyor. 

Birkaç dakika sonra dedem yanlarına varıyor bakıyor ki küplerin ağzını çözmüşler. Biri 

tereyağı, biri bal, öteki ekmek ile dolu. Dedem soruyor onlara diyor: “Oğul bu ne böyle? Biz 

de hazine sandık.” 

Ermeni diyor: “İdare Ağa, bize kalacak olan budur. Biz yolcuyuz.” 

Ermeniler sakladıkları değerli mallarını çıkarıp bizim aşirete bağışlıyorlar. Aşiret o eşyaları 

kendi aralarında pay ediyor. Dedem öncülüğünde Koçuşaklılar o Ermenileri Ovacık üzerinden 

Erzincan’a ulaştırıyor. Hepsini sağ selim Dikam Paşa adındaki Ermeni komutana teslim 

ediyorlar. (...) 

1926 Yılında da Cumhuriyet ordusu tekrar Koçanlarının üzerine geliyor. Dersimli aşiretler, 

doğrudan doğruya Cumhuriyet Hükümeti tarafında saf tutuyor. 1926 Harekâtında Seyit Rıza, 

önce Devletin yanında yer alıyor. Hatta oğlu Şıxhesenle beraber milis kuvvetlerine üç gün 

destek veriyor. Ancak Koçanlılara zulüm yapılmasına gönlü razı gelmiyor, kararından 

vazgeçip, tarafsız kalıyor. (...) 

1938 harekatının son günleri Pezgewru tarafındayız. Hep saklanıyoruz bir yerde. O gün 

akşam üstü konuşuldu, ‘yarın buradan çıkalım’ dediler. Gün doğumuna yakın gözlerimi açtım. 

Başım babamın dizi üzerinde, şöyle yukarıya doğru bir baktım, üstümüzde bir tepe var. Baktım 

askerler orada mevzi kazıyor, taş diziyorlar etraflarına. Babamı dürttüm, dedim: “Baba 

asker!”  

Babam da gördü askerleri. Meğer milisler önüne düşmüş askerin, etrafımızı sarmışlar 

haberimiz yok. Kırk elli tane çocuk var. Babam dedi: “Hiç korkmayın asker geçip gidecek” 

dedi. 

On dakika gibi aradan bir zaman geçti, aşağımızdan bir dere var Kızılveran. O dereden on-on 

beş nefer çıktı. Çıkar çıkmaz bizi görmeleriyle bize sıkmaları bir oldu. Kardeşim karşılık verdi. 

O ara zaten her taraftan kuşatıldık, herkes bir yerlere kaçıştı. Babam ve kardeşim orada 

vuruldular. Ben kurtuldum. Beni Bozukuşağın'da Hasan Hüseyin Dizi’nin babası yedi gün 

sakladı. Sonra gidip ölülerimizi defin ettik. Babam ile kardeşimin kellesini kesip Abdullah 

Paşa’ya götürmüşler. (...) 
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Çemişgezek’de Öldürülen Qerebaliu Aşireti Mensuplarından İsimleri Tespit Edilenler 

• Çemişgezek'de öldürülen Temır Ağa 

• Peydere’de öldürülen Temır Ağa’nın oğlu Hesen Ağa 

• Peydere’de öldürülen Wusıv Ağa’nın eşi Xatune 

• Peydere’de öldürülen Wusıv Ağa’nın oğlu Teqi 

• Peydere’de öldürülen Hesen Ağa’nın kızı Zekiy  

• Peydere’de öldürülen Hesen Ağa’nın oğlu Bedri  

• Qatır Çukuru’nda öldürülen Seyitaliê Ezizi 

• Çemişgezek'de öldürülen Seyitaliê Ezizi’nin oğlu Tosun 

• Akreğe'de değirmende öldürülen Qopo’nun yeğeni Seyitxan 

 

Kherku, Resku, Sêrxanu, İsmailu, Semku Kabileleri mensuplarından şahıs ve ailelerden isimleri tespit 

edilenler: 

• 150 kişi olduğu tahmin edilen kadın ve çocuklardan oluşan kafile Derê Fındıqu’da (Oba Ağaê Qıci) 

katledildi. 

• Gozereke’de (Pilav Dağı) Muzır Ağa, Muzır Ağa’nın oğlu Ali Beg, Muzır Ağa’nın yeğeni Hesen Ağa 

yakalandılar. İşkence yapıldı. Askerler tırnaklarını çekerek işkence ettiler ve kafalarını keserek 

katlettiler. 

• Semku Aşireti lideri Şıxhesen Ağa ile oğlu kafaları kesilerek katledildiler. Elazığ'a gönderildiler. 

• Zoğar'da bulunan Daşbaşı mağarasında saklananlara yerli milisler eşliğinde baskın yapıldı. Wusıvê 

Memê Bali’nin kızkardeşi Milç Xatune’nin kızı Xampeliye, oğlu Begıl ve oğlu Gem'in eşi Xane 

vuruldular. Begıl’ın kafası kesildi, Qopo Wusen'in kafası sanılarak Begıl'ın kardeşi Gem'ın boynuna 

asıldı, Amutka karakoluna götürüldü. Gem sekiz yıl hapis hayatı sonrası Çorum'a sürgün edildi. 

Memleketi'ne döndü, Oskeğ köyünde hayata veda etti. 

• Sılêmanê Kheki’nin tanıklığına göre, Ali Boğaz’da saklanan kafile Pıskeğ’de yakalandı. Bu kafile 

içerisinden yaklaşık 35-40 kadın askerler tarafından ayrıldı. Askerler tarafından tecavüze uğradılar ve 

sonra öldürüldüler.  

• Ali Boğaz’da bulunan Qurçe Mağarası’na yaklaşık 800 kişi sığındı. Mağara askerlerce tespit edilip 

kuşatıldı. Mağarada bulunan kitlenin yarısı gece mağarayı terk etti. Geri kalanı gün doğumunda gaz 

ve bombalarla katledildi. 

Qurçe Mağarası’ndan çıkanlardan yaklaşık yüz elli kişilik grup Pıskeğe’de yakalandılar. Askerler tarafından 

30’ar-40’ar kişilik kafileler halinde gruplara ayrıldılar. Telefon teliyle birbirlerine bağlandılar. Gaz dökülerek 

diri diri yakıldılar. Ateş topu halinde çığlıklarla kafileden fırlayanların kafasına meşe sopalarıyla vurulup ya 
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öldürüldü ya da tekrar alevlere itildi. Yıllar sonra olay yerinde yakılmış insan cesetlerinin küllerinin içinde Seyit 

Usênê Piri adlı Alevi dedesinin yanık haldeki kaftanı ile yakınında kanlı meşe sopaları bulundu.  

Wusıvê Memê Bali Samoşiye’ye bağlı Qerğac’da öldürüldü. 

Qop Ağa, Qop Ağa’nın eşi Fecira, Qop Ağa ile Fecira'nın kızları Dıle ve Ğeze ile oğulları Zabut, Qop Ağa’nın 

yeğeni Usên 1940 yılında sürgün yeri Kayseri’den kaçıp Ali Boğaz’a sığındılar. Mağara’da kuşatıldılar. Qop 

Ağa, Fecira, Dıle, Ğeze öldürüldüler. Usên ile Qopo’nun oğlu Zabut kaçıp kurtuldular. Daha sonra teslim 

oldular. Zabut sürgün edildi. Usên ise amcasının ailesinin cenazelerini defnetmek için Çemişgezek’te resmi 

makamlara müracaatta bulundu. Abdullah Alpdoğan’ın emriyle Çemişgezek Keklik Pıxari’de öldürüldü. 

Ali Boğaz'da Qopo Mağarası 

 
1. Fotoğraf: Dönemin görevli subaylarından birinin arşivinden çıkan Qopo lakabıyla tanınan Usen Ağa. 2. Fotoğraf: 

Kayseri'den firar ettikten sonra ailesiyle sığındığı, bugün de onun adıyla anılan Qopo Mağarası. (Ali Boğaz, 2014) (Kalan 

Müzik Arşivi) 

 

 

1 ve 2 Belge: Genel Kurmay arşivine ait belge. “2.11.939 günü Develi’den kaçan Kopo Hüseyin Kafilesinden olup 

Pülümür’de yakalanan Ovacığın Lertik köyünden Abbas Uşağı aşiretinden Gülabi oğlu Gülabi'nin 2.4.940 gününde alınan 

ifadesidir” başlığı taşıyan 12 sayfalık belge. 3. Belge: Bezaut Köyü muhtarının oğlu Gülabi Şahin'in Qopo ve arkadaşları 

hakkında alınan ifade tutanağı.  
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Katliam ve Toplu Mezar Yeri 5: Kırniga Khali 

 
1. Fotoğraf: Kırniga Khali katliamda hayatta kalan tek kişi olan Tanık Seyitaliyê Hesêni (Ali Doğan) yedi yaşındaydı, 

cesetler altından vücudundaki kırık-çıkık ve süngü yaralarıyla kurtuldu. Toplu Mezar'ın bulunduğu yerde akrabalarından 

solunda Sêyfi Çınar, sağında Yusuf Erol ile. (Kırniga Khali, 2007) 2. Fotoğraf: Katliamdan bir yıl sonra toplu mezarın 

yerine işaret koymak amacıyla mezar taşına 1939 tarihi atılmış. (Kalan Müzik Arşivi) 3. Fotoğraf: Cemal Taş ve Nilüfer 

Saltık. Toplu mezar yeri. (Kırniga Khali, 2014) (Kalan Müzik Arşivi) 4. Fotoğraf: 4. Umum Müfettişliğinin arşivinden çıkan 

3 sayfalık belge. “3 NOLU YASAK BÖLGE DIŞINDAN GARBA NAKİLLERİ İCABEDENLERİN AŞİRET ÜZERİNE 

TASNİFİNİ GÖSTERİR CETVELDİR" başlığını taşıyan belgenin ikinci sayfasında adı geçenlerden Ali Azizoğlu Mamo, 

Kırniga Khali katliamda hayatta kalan tek kişi olan Tanık Seyitaliyê Hesêni'nin (Ali Doğan) dedesidir, Aziz oğlu Lılo ise 

amcası olur. (Kalan Müzik Arşivi) 

 

 

Tanıklardan Ali Doğan (Seydali) şöyle anlatmaktadır:8 

"1938'de köyümüze askerler geldi, yedi yaşındaydım. Bizim kabileden yirmi kişiyi topladılar. 

Askerler "evrakları var, öldürmeye götürüyoruz" demişler. Annem bundan haberdar olunca, 

geldi beni aldı, samanlığa götürdü, otun içinde sakladı. Bir komşumuz gidip askerlere ihbar 

ediyor, askerler gelip beni buldular, çıkarıp götürdüler, yola düşürdükleri aileme yetiştirdiler. 

Kafilede bulunan herkesi sicim ile kollardan birbirine bağladılar, Beyaz Dağ'a doğru yokuş 

yukarı yürüttüler. 

Mevsim yaz, beter bir sıcak var, susuzluktan dudaklarımız yarıldı, su vermediler, o esaret 

halinde Beyaz Dağı aşıp Zımeqe köyüne kadar yürüttüler. 

Zımeqe köyünün karşısında çıktığımızda, Phırkan'daki evlerinden dumanlar yükseliyordu. 

Askerlerin evleri ateşe verdiklerini anladı kafiledekiler. Xıdkaê Bıray'ın annesi Zımeqeliydi, O 

da bizimle beraberdi, dizlerini dövdü ağlamaya başladı, dedi ki: “Vay başıma, o ateşe verilen 

evler Usen'in evleridir!”  

Askerler bizi yürüttü, Zımeqe köyü Vank Mezrasında durdurdular. Harman vakti. Orada hem 

ceviz ağaçları hem de çeşme var. Yetişkin erkekler kollardan birbirine bağlanmış ancak 

																																																													
8 Tanığın doğuştan adı: Seydali. Nüfustaki Adı: Ali Doğan. Doğum yeri, tarihi: Bornage, 1931. Kayıt yeri, tarihi: 
Kocaeli, 2003. Kayıt: Cemal Taş. 
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kadınların el ipleri serbestti. Bıraê Darıki'nin oğlu Wes, kadınlara dedi ki: “Hayrınıza bir tas 

su verin bana.” 

Kadınlardan biri gitti, peştemalinin köşesinde taşıdığı suyu getirdi, Wes'e içirecekti ki 

askerlerden biri gitti, elleriyle peştemale vurdu, suyu yere serpti, Wes'in su içmesine izin 

vermedi. 

Bizi oradan Kırniga Khali köyüne yürüttüler. Bıraê Tosıni'nin evlerinin yakınında annem 

dışındaki kadınları da bağladılar. Oradan da az ileriye doğru yürüttükten sonra kafileyi 

durdurdular. Baktık, yerde mitralyöz kurulu. Amcam Lıl ile Xıdka'nın kardeşi Usen birbirine, 

diğer yetişkin erkekler ise birbirine bağlıydı. Askerler Türkçe konuşuyordu, ben onların ne 

dediklerini anlamıyordum. Askerler bir şeyler söyledi, kafiledeki erkekler oturdu, amcam Lıl 

ile Usen oturmadılar. Lıl amcam muhtardı, Türkçe biliyordu, O oturmayınca anladık ki, 

demek ki askerler “ayakta durun” demişler. Orada süngülerle giriştiler bize. Dünya zindan 

oldu, amca yeğen, dayı kuzen hepimizi süngüden geçirdiler. Asla bir silah sesi çıkmadı, 

hepsini süngüleyip üst üste yığdılar. Demek ki bayılmışım orada. 

Ayıldığımda annemin cesedi kenarında uzunlamasına yerde yatıyordum. Ne kadar vakit 

geçmiş bilemedim, ancak çok yakıcı bir güneş vardı, susuzluktan çatlıyordum. Başımdan ve 

kürek kemiklerim arasından iki yerde ve omzumda süngü yaraları vardı. Kolum ve bacağım 

kırıktı. Biz süngülendikten sonra potinleriyle üstümüzde dolaşmış olacaklar ki vücudumda 

kırıklar oluşmuş. Cesetler altından bir inleme sesi geldi, inleyenin amcam Heyder olduğunu 

sandım. Evlilik çağına gelmiş Heyder amcama çağırdım, dedim: “Heyder amca!”  

Ses verdi ki Bıra amcamın oğlu Wes'dir. 

Bana dedi ki: “Seydali'm yapabilirsen yanıma kadar gel, şu ellerimin bağını çöz.” 

Dedim ki: “Yerimden kıpırdayamıyorum.” 

Öyle dememle, mintanının yakasına yapıştı, sağa sola çekiştirdi kopardı, yırttı, hemencecik de 

can verdi. Yanına varmaya can atıyorum, ancak, bacağım ve kolum kırık, ayağa kalkamadım. 

Su akarının sesini duydum. Boynumu kaldırdım ki on metre mesafede bir su arkı geçiyor. Su 

arktan geçip tarlaya gidiyordu, suya gitmeye çabalandım, sürüne, sürüne suya yetiştirdim 

kendimi." 

Kırniga Khali Toplu Mezarında Bulunan Bornage köylüler: 

• Kırkbeş elli yaşlarındaki rençper Mamê Ali 

• Memê Muzıri’nin kızı, Mamê Ali’nin eşi Xece 

• Mamê Ali ile Xece'nin yirmi yaşındaki oğlu Hêyder 

• Mamê Ali ile Xece'nin otuz yaşındaki oğlu Memed 

• Zımeqe köyünden Qılç’ın kızı, Memed’in eşi Fate  

• Mamles köyünden İbê Memêdi’nin kızı, Hesenê Mami’nin eşi Faê 
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• Hesenê Mami ile Faê'nin üç yaşındaki oğlu Şıx 

• Kırk-Kırkbeş yaşlarındaki rençper Lılê Ali 

• Sêymamud’un kızı, Lılê Ali’nin ilk eşi Fate  

• Şıxmemeda aşiretinden Mewaliê Zaimi’nin kızı, Lılê Ali’nin ikinci eşi Fate 

• Bıraê Darıki’nin yirmisekiz-yirmidokuz yaşlarındaki oğlu Wes 

• Bıraê Darıki’nin yirmidört-yirmibeş yaşlarındaki oğlu Hesen 

• Hesenê Usıvi’nin kırkdokuz-elli yaşlarındaki kızı, Bıraê Darıki’nin eşi Bêze 

• Bıraê Darıki ile Bêze'nin dokuz-on yaşlarındaki kızı Xece 

• Mamlês köyünden Bıraê Menguşi’nin kızı, Bıraê Darıki’nin oğlu Wes'in yirmi dokuz - otuz 

yaşlarındaki eşi Dilıfe 

• Wes ile Dilife'nin ismi hatırlanmayan bir - bir buçuk yaşlarındaki oğlu 

• Otuz yaşındaki Sılêmanê Mêxi 

• Lılê Ali’nin marabası Mêm’ın on iki yaşındaki oğlu Saan 

• Sılo Zaz lakabıyla tanınan Sılêmanê İbrahimi’nin oğlu Sılêman 
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SONUÇ 

1937-38 Tertelesi toplu mezar ve katliam yerleri çalışmasıyla amacım, resmi söylemin 

"öldürülmelerine sebep suçlarıdır" söylemiyle ile ilgili örtüyü muhalif bir anlayışla aralamaktır. Bu 

resmi devlet aklının kırıp döktüklerini ortaya sermenin ötesinde, Tertele sırasında insanların 

yaşadıklarından haberdar olmayanları haberdar etmek ve öldürülenlerin anısını yaşatmaktır amacım. 

Günlük yaşamımda, özellikle Dersim coğrafyasında dolaşırken, ne kadar unutkan bir toplum 

olduğumuzu gözlemliyorum. Gittiğim her vadide, her dağda ve bayırda karşılaştığım her bir ağaç, her 

bir taş sanki dile gelip benimle konuşuyor. Olayların yaşandığı her noktada, o yerde yaşananların 

hikâyesini hatırlıyorum.  

Eğer, 37-38 Tertelesi zamanında topluca öldürülen insanların gömüldüğü her bir yere bir işaret 

koyarsak unutmamış olacağız. Orada neler yaşandığını anlatırsak, öldürülenlerin isimlerini 

kaydedersek ve anarsak hatırlayacağız ki bir daha tekrarı olmasın. Aynı acılar bir daha yaşanmasın. 

Kefensiz giden on binlerin hatırası önünde saygıyla eğilelim.  
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EK: Dersim 1937-38 Soykırımı Toplu Mezar ve Katliam Yerleri 
 

Mamekiye/Tunceli Merkez sınırları dâhilinde

1. Arê Ali Begu 

2. Aziz Avdel 

3. Çala Heru 

4. Derê Meyitu 

5. Derê Roji 

6. Gola Çetu 

7. Hegao Pil 

8. Hopıke  

(Kemerê Çile) 

9. Kemerê Arey 

10. Kevırkan 

11. Qurçu  

12. Derê Zuğuri  

13. Derê Zağgey 

14. Koo Sur 

15. Marçık 

16. Merxo 

17. Pulê Fate  

18. Derê Laçi 

19. Sinan 

20. Textxel 

21. Vıroz 

22. Vonkê Qerebaşi 

23. Xêçe (Ko) 

24. Xotara Çê Abaşi 

 

Hozat sınırları dâhilinde 

25. Ağveran  

26. Axpar (Türktaner)  

27. Çayıra (Qerece) 

28. Çetê Çırıke (Kilise) 

29. Degirmen Bendi 

30. Derê Çayıra (Sırtıka) 

31. Derê Ğezani 

(Serkemer)  

32. Derê İne 

33. Derê Meyita (Kilise)  

34. Derê Qereci 

(Desta Qırğa) 

35. Derê Qeremuxe 

36. Derê Qıci (Ağzonige) 

37. Derê Xozati 

38. Ergane 

39. Gomêgari 

40. Hopıke (Koo Sıpe) 

41. Kemero Phan (Kilise) 

42. Khaniya Derıke  

43. Kırniga Khali 

44. Mezra Çê Ağay 

45. Mezra Sure 

46. Qereğlan  

47. Sekesur (Bargini) 

48. Sorpiyan 

49. Şine 

50. Taçkirege 

51. Tanerê Lolu 

52. Tanero Corên  

53. Viyaleke  

54. Welağanê İne 

55. Zankirege 

 

Pulur/Ovacık sınırları dâhilinde

56. Awge 

57. Bırdo (Derê Laçinu) 

58. Çala Nizamu 

59. Çala Qıçkeku 

(Kırmela Qırğu) 

60. Derê Harami 

61. Derê Thırsıke 

62. Gola Lerji 

63. Golanê Sole 

64. Merga Çeqere 

65. Tevnasi 

66. Varseliye 

67. Viyaleke (Tornoba) 

68. Warê Xurxuriki 

(Mırcan) 
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Pulêmuriye/Pülümür sınırları dâhilinde

69. Arê Çê Ziyay 

70. Derê Arê Çê Derguli 

71. Derê Pulemuriye 

72. Derê Varani (Tosniye) 

73. Derê Xori (Thojinge) 

74. Harşiye 

75. Raa Thonjige 

(Pardiye) 

76. Roşnage 

77. Saldağ 

78. Soxariye 

79. Tasniye 

80. Xuxtaru  

 

Qısle/Nazımiye sınırları dâhilinde

81. Bırrê Bızeke 

82. Cırnunê Beski 

83. Çatê Khalmemi 

84. Derê Çırri (Yêrısk) 

85. Derê Khunduji  

86. Derê Qıli 

87. Derê Remedani 

88. Gema Besk 

89. Gomê Doy 

90. Jiara Paçkıne 

91. Karvan 

92. Kewlê Kımsori 

93. Masumo Pak (Dewa 

Pile) 

94. Merga Kemi 

95. Qereqol (Yêrısk) 

 

Mazger/Mazgirt sınırları dâhilinde 

96. Korta Heru 

97. Kosoğlu Deresi 

98. Lazvan  

99. Mazgirt Merkez  

100. Mergê Kesisu 

101. Muxewndi 

102. Qelxeru  

103. Şorda  

104. Zêrza Axpano 

 

Suke/Çemişgezek sınırları dâhilinde

105. Akreg 

106. Aveşi 

107. Bozan 

108. Çala Sure 

109. Çêwresçıme (Mığara 

Qopi) 

110. Derê Fındıqu (Oba 

Ağaê Qıci) 

111. Derê Tağari (Ali 

Boğaz) 

112. Eğniğe 

113. Gozereke (Pilav Dağı) 

114. Katır Çukuru  

115. Masumo Pak 

116. Pıskeğ 

117. Samoşiye (Qerğac) 

 

Pertage/Pertek sınırları dâhilinde

118. Baleşer (Çayıru)  119. Elamqaşi (Dere Nah.)  120. Hırnik (Dere Nah.) 

121. Desiman 

Erzıngan/Erzincan sınırları dâhilinde 

122. Gedigê Zêyne (Zini Gediği) 

 


