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HPG Gerilla Hareketi ve Dersim Milletvekili Hüseyin Aygün üzerine 

HPG’nin basına yansıyan açıklamasında “Hüseyin Aygün, Kürdistan 
halkına ve gerillaya yönelik devletin özel savaş politikalarının bir yürütücüsü 
olduğu yönlü halkımızdan gelen yoğun şikayetler göz önünde bulundurularak; 
sömürgeci Türk devletinin Dersim’e ve Dersim halkımıza yönelik yürüttüğü özel 
savaşa, asimilasyoncu ve parçalayıcı politikalara, yine Dersim’de geliştirilmek 
istenen barajlara dikkat çekmek ve Hüseyin Aygün’ün bu kirli politikaların 
hizmetine girmemesi gerekliliğini hatırlatmak amacıyla göz altına alınmıştır. 
Gerekli idari ve hukuki işlemlerin tamamlanması ardından Hüseyin Aygün kısa 
bir süre içerisinde serbest bırakılacaktır” dendi.(13 Auğustos 2012 ) 

  Dersim Millervekili Aygün, kendisini tutuklayanlara, "Arabadan 
inmeyeceğim, kaçırılma olaylarını doğru bulmuyorum. Ben milletvekiliyim, beni 
halk seçti. Vuracaksınız beni vurun, danışmanımı ve diğer arkadaşı bırakın" 
dediği öğrenildi. Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) konuyla ilgili yazılı 
açıklamasında, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün zorla 
alıkonulmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi ve hemen serbest 
bırakılmasını istedi, "sağ salim geri dönebilmesi için destek vermeye hazır 
olduklarını" duyurdu. "Her şeyden önce böylesi bir eylemi kabul edilemez 
buluyor, tasvip etmediğimizi belirtiyoruz. Sayın Aygün'ün zaman geçirilmeksizin 
derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz." 
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Bu olaydan en çok sevinen AKP’dir.AKP Genel Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Çelik, Aygün'ün kaçırılmasının ardından AKP'nin Meclis'in olağanüstü 
toplantısına katılmama tavrının değişmeyeceğini söyledi. "Bizim ilk günden 
itibaren tepkimiz aynıdır. Biz bu toplantıya katılmayacağız. Çünkü terörle 
mücadeleyle ilgili yasal bir alt yapı boşluğu mu var, TBMM toplanıp yeni bir 
kanun mu çıkaracak? Gerekli olursa Meclis tabii ki toplanabilir ama PKK 
bomba patlattı diye, bir yeri bastı diye, birkaç Mehmet'i şehit etti diye örgütün 
her gün Türkiye 'nin gündemini oluşturmasına müsaade etmemeliyiz." 

 Dersim’de gerilla  mücadelesinde  sürecinde HPG diğer bölgelerde değil, 
ilk kez Dersim’de  Dersim milletvekilini kaçıryor. Aynı askeri hareket AGRK 
olarak kasım 1993’de Uludere yolu üstünde mühendis kardeşim rahmetli Seyfi 
KILIC’ı kaçırıp fidye istemişti. Abdullah Öcalan’nın babasının evinde bir katır 
bile  ölmemişken, PKK, Dersim direnişi sürecinde TC emperyalist Ordunun 52 
si çocuk olmak üzere 302 kişiyi kurşuna dizip üzerine gaz dökerek yaktığı 
ailelerin yakınlarını kaçırıyor,onlardan  para istiyordu. Bu tür hareketlerin gerilla 
mücadelesi pratikleri ile ilgisi yoktur. Onun için, biz, 22 eylül 2009’da 
Dersim’le ilgili açıklamamızdan bir aktarma yapmak istiyoruz.  

“HPG Dersim Saha Komutanlığı hedefi startejik olarak TC faşist 
sömürgeci askeri birliklerinin bu bölgeden (Dersim) çıkartılması ve bunun için 
bütün  TC askeri  işgal güçlerini hedef almasıdır.Bütün silah depoları, düşmanın 
askeri üsleri bombalanmalıdır. Düşmanın askeri konvoyalarının geçtiği köprüler 
dinamitlenmelidir.Düşman  askererinin  subay evlerine giden su şebekeleri 
tahrip edilmelidir. Düşman askeri güçlerinin akar yakıt depoları, petrol 
rafinerileri ateşe verilmelidir. Düşman askeri gemilerine, komando egitim 
merkezlerin  Orduya Subay yetistiten Okullara Genel Kurmaya, Jandarma Genel 
Komutanligina, Emniyet Genel Müdürlüğűne,  TBMM sine askeri ve stratejik 
saldırılar düzenlenmeli, OYAK askeri Fabrikalari düşman için askeri üretim 
yapan tüm fabrikalar NATO üsleri  bombalanmalıdır. Bu denenmeyince, ne 
Dersim’de ne diğer bölgelerde   kesin bir askeri  üstünlük sağlanmaz. Stratejik 
askeri  saldırı esas çeliskiyi temel olarak almalıdır. Aksi  bir yönelim düşmanın 
yenilgisine olanak hazırlamaz. Düşmana elverişsiz olan koşullar  yaratmak 
demek , onun  işgalci varlık şarlarını ortadan kaldırmaktır. Bunun ön koşulu da 
metropoldeki 15 milyon kürdü stratejik işkollarında örgütlemek, genel grevleri 
gerçekleştirmek, düşmana ağır ekonomik darbe vurmaktir. HPG Dersim Saha 
Komutanlığı Karşı-saldırı aşamasında  düşman kıtalarını toptan ortadan 
kaldırma amacıyla  sonuçlu savaş ve imha savaşına  baş vurmalıdır. HPG 
Dersim Saha Komutanlığı gerilla birliklerini kuvvetli oldukları belirli yerlerdeki 
küçük düşman birliklerini ve kukla kuvvetleri sistematik olarak ezmek ya da 
söküp atmak, için  halktan kendisini tecrit edecek pratiklerden uzak durmalı, 
ama   kitleleri emperyalist sömürgeci TC güçlerine  karşı ayaklandırmak,  
boşlukları doldurmak, eğitmek ve yeni gerilla birlikleri örgütlemeyi esas hedef 



 3 

yapmalıdır.    HPG Dersim Saha Komutanlığı bunu yapmazsa « gerillalara ve üs 
bölgelerine karşı duyulan nefret büyür, onların başlarının ezilmesi için 
hazırlıklar yoğunlaşır».  Her ne kadar bildiri de « HPG gerillaları olarak Dersim 
halkımızın varlığına, kimliğine, kültürüne sosyal özgür yaşamına tüm 
değerlerine yönelen saldırılara karşı görevimiz gereği cevap vereceğiz.» diyorsa 
da, bu görevin hedefi  esas olarak işaglci emperyalist TC ordularına karşı askeri 
saldırı olmalıdır. HPG Dersim Saha Komutanlığı hedefini ters yüz etmemesi 
esastır. Emperyalist sömürgeci TC ordularını Dersim’den söküp atmadan, tali 
çeliskiyi  esas çeliskinin yerine koymak en büyük askeri ve siyasi hata olacaktır. 
Bu önerilerimizin aksine, HPG Dersim Saha Komutanlığı,  Emperyalist 
sömürgeci TC sistemi ortadan kaldırmayı  amaçlamamaktadır” 

Burada sorulacak soru acaba “Hüseyin Aygün, Kürdistan halkına ve 
gerillaya yönelik devletin özel savaş politikalarının bir yürütücüsü” müdür? 
O” sömürgeci Türk devletinin Dersim’e ve Dersim halkımıza yönelik 
yürüttüğü özel savaş”ın elemanı mıdır?”Dersim’de geliştirilmek istenen 
barajlara “,”bu kirli politikaların hizmetine” Hüseyin Aygün girmiş bir 
millervekili midir? Değilse, HPG Anakarargah  Komutanlığı  gerilla 
mücadelesinin hedefini ters yüz ediyor.  Dersim Milletvekili Hüseyin Aygün’ü 
açırmakla, Emperyalist sömürgeci TC ordularını Dersim’den söküp atmıyor. 
Burada  HPG, tali çelişkiyi  esas çeliskinin yerine koyuyor.Bunun için HPG 
burada çok  büyük askeri ve siyasi  bir hata işliyor. Kısacası, HPG, bölgemiz de 
ve ülkemizden  Emperyalist sömürgeci TC sistemi ortadan kaldırmayı  
amaçlamıyor. 

O halde, Dersim Milletvekili Hüseyin Aygün kimdir? Niçin kaçırıldı? Bu 
kaçırma olayı yukarı da sorunu koyuş biçimine tamamen ters bir tutum ortaya 
koymuyor mu? Gerilla mücadelesine zarar vermiyor mu? Gerilla mücadelesini 
Dersim halkından tecrit etmiyor mu? 

Bu konuda, herşeyden önce Sn Milletvekili Hüseyin Aygün’ün ailesinin yaptığı 
açıklamayı vermek gerekir.”  

"Hüseyin Aygün, gerek milletvekili döneminde gerekse vekillik öncesi 
avukatlığı döneminde her zaman insan hakları mücadelesi veren, Kürt 
sorununun diyalog ve demokratik yöntemlerle çözümünden yana olan, işçinin, 
öğrencinin, Alevilerin tüm ezilenlerin hak arama taleplerine destek olan bir kişi 
olduğu pratiği ile tüm kamuoyu tarafından bilinen bir gerçektir. Şiddet karşıtı 
düşünceleri ile tanınan bir kişinin bu anlamda maruz kaldığı olaydan ötürü 
büyük üzüntü içerisinde bulunmaktayız. Türkiye'de yaşanan Kürt sorunu, 
Alevilerin sorunları ve tüm sorunların tek çözüm adresinin demokrasi olduğu 
bilinmelidir. 
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"Biz Hüseyin Aygün'ün ailesi olarak yaşanan şiddet ortamından mağdur 
olan herkesin acısını paylaşıyoruz ve Dersim halkının iradesinin bir temsilcisi 
olan Hüseyin Aygün'ün bir an önce bizlere kavuşması için serbest bırakılmasını 
istiyoruz » 

Biz  bu insani istemi  sonuna kadar destekliyoruz   Dersim Miletvekili 
Hüseyin Aygün'ün bir an önce ailesine ve çocuklarına  kavuşması için serbest 
bırakılmasını istiyoruz  aynı zamanda  burada geçen yıl hazırladığımz bir seçim  
sosyolojisi  incelemesine  Sn Hüseyin Aygün’le iligili yazdığımız ve kendisine 
de gönderdiğimiz bir eleştiriye  burada yer vermek istiyoruz. 

Dersim Milletvekili Hüsyin Aygün kımdir? 

Sn.Avukat, yazar, Milletvekili, Hüseyin Aygün’e gelince, o, Kureyşan 
aşiretinin  Kudan  boyundandır. Dedesi  Gome Vîrozé Dewreş de  Kırmançi 
olarak cem tutan RAA HAQ ya da  Ehl î Haq,  Şahname yi Hâqiqât dokrinine 
bağlı sunni islâmla ilgisi olmayan Kürdçe’nin goranca ve Hewramani 
lehçelerince yazılan  kitaplara1  dayanan inanç sisteminin sôzlû pratigini yapan  
büyük  bir bilge, derin bir sofi BAVA HEMED’dır. Onu tanıdım.Cemlerini  
Dinledim. Evimize  de bir kaç kez annem ve babam tarafindan  davet edildi. 
Cem tuttu.kerametin sırrı ve sınırı olan kutsal ateşin tewt’ înden kaderimizin 
geleceğini dualarla okudu. Okunan bu duaların Zerdüşt dini ile çok belirgein 
ortak nokları vardı. Bu dualar tıpkı,” Asha –Vahista, en parlak Ameshas –
çpentas” dedikleri  gibiydi. ”Asha Vahista ‘nın rolû derviş (Zaota) olmak dualar 
sunmak,kaderin kötülükleri  önceden uyarmak,”2 diyordu Peygamber 
Zarathoushtra.” Başka bir değişle”Asha-Vahista,insanları ve sürülerin  
kılavuzlarını izleyicisidir.3” Bu Bava Hemed’in Felsefî,düşüncesinin 
temelindeki  açıklama idi.”Wan navé Hadéyî,/Xadeyî xaliye/Xaliye awe/Awe ji 
genime/Genime jî cane/Can ji    daye/Bawe,lawiké,qizîke/Hem zayé,hem 
mîrîne/Hem Meyman hem mînç/Hem can,hem ceset/He li we dine/Hemù 
Cennet,hemCehennem/Herkes berxe bîxo tevran di/ Bunlar Tanrının 
adlarıdır: Toprağın Tanrısı/ suyun toprağı/,su da buğday/  buğdayda canın / 

                                                 
1  Nûr Alî-Shâh Elâhi (1895-1974) L'ésotérisme kurde,: aperçus sur le secret gnostique des fidèles de vérité / Nûr 
Alî-Shâh Elâhî ; trad., introd., comment. et notes par le Dr Mohammad Mokri, Paris : Éd. Albin Michel, 1966 ,2-  Mokri, 
Mohammad (1921-2007) La Naissance du monde chez les Kurdes Ahl-e Haqq, [1960, 3- Mokri, Mohammad  Le "Secret 
indicible" et la "Pierre noire" en Perse dans la tradition des Kurdes et des Lurs, fidèles de Vérité (Ahl-e H�aqq.)  1962?,4- 
Mokrī, Ne�mat Allāh Geyh�ūnabādī (dit Moḡrem) Hâjj Ne'matollah Mojrem Mokri. Shâh-nâma-ye Haqîqat. 1, Texte du 
Shâh-Nâma,"le Livre des rois de vérité", histoire traditionnelle des Ahl-e Haqq. Texte persan publié avec une 
introduction, une étude sur les Fidèles de vérité, des notes et des commentaires, par Mohammad Mokri... Mokri, Ne'matollah  
 Shâh-nâma-ye Haqîqat. 2. Fasc. 1, Quintuple index: le Livre des rois de vérité : histoire traditionnelle des Ahl-e Haqq / Hâjj 
Ne'matollah Mojrem Mokri ; texte persan publ. avec une introd., une étude sur les Fidèles de vérité, des notes et des 
commentaires par Mohammad Mokri.. Shâh-nâma-ye Haqîqat, le Livre des rois de vérité, histoire traditionnelle des Ahl-e 
Haqq. Texte persan publié avec une introduction, une étude sur les Fidèles de vérité, des notes et des commentaires / par 
Mohammad Mokri... Mokri, Mohammad (1921-2007) Le Symbole de la perle dans le folklore persan et chez les  Kurdes 
1960?] 
2  ,Zarathousthtra, Khorda-Avesta ,Yesht,I,6 
3  Gatha,XXIX,T.pp.I,III 



 5 

can da annenin/baba, oğlan,kız/ Hem ölüm, hem doğum/Hem misafir, hem 
düşman/ Hem can, hem ceset,/Hem bu dünyada, hem öteki dünyada/Hem 
cennet,hem cehennemde/ Herkes kendisiyle birlikte olanı” 4 görürdü Bava 
Hemed. Ancak, Kûdû’lar, Bava Hemed’in kutsal emanetini korumadılar. Onun 
Kutsal Ziyaretini TC nin haziné malı yaptılar. Oysa biz her sabah uyandığımızda 
tıpkı Ezidi kardeşlerimiz gibi yüzümüzü Wîrozé Dewreş ve Kemere Bımbarek  
üstünde doğan Kutsal Güneş’e çevirir dua ederdik. Kudu’lar dinsel inancımıza 
saygı göstermediler. Böylece Dersim Ittiqatını devletin  çifte stardına kurban 
ettiler. Dersim’de TC ordu komutanı  sn yazar, avukat Hüseyin Aygün’ü tehdit 
edince, biz Fransa’da Fransa Senatosu  Kommünist Grup Başkanı Sn Nicole 
Borvo’ya 400 sayfalık dosya sunduk.2005 yılından beri de dava avukatımdır. 
Ama bu onun gerek kitaplarındaki eksilikleri, gerekse TV konuşlarındaki  
yanlışları eleştirmememiz anlamına gelmez. 

 
       Sayın Hüseyin Aygün, bir hukukçu, bir yazar ve bir milletvekilidir. 
Hukukçudur, çünkü  Dersim Barosu başkanlığı, Tunceli Insan Hakları Derneği 
Başkanlğı yapmıştır.Bu konuda,avukat olarak girişimleri ortadadır. Yazardır, 
çünkü,  şu ana kadar üç kitabı yayınlanmıştır: Bunlardan,  anadilinden,( 
ben,Kïrmaçki,diyorum, o Zazaca diyor) Eve Tarixe Ho Têri Amaene,(2007) 
Türkçe olarak da ” Dersim 38 ve Zorunlu Iskân (2009), 0.0.1938, Resmiyet ve 
Hakikat (2010) yayınları arasındadır. Milletvekilidir,çünkü, 12 Haziran 
seçimlerinde, CHP Tunceli Milletvekili olarak, TBMM e girmiştir.5  
 

 Hukukçu,Yazar, Milletvekili, Aygün,  kendisinden,çağından,yapıtından 
sorumludur.Yazımın konusunu seçmede özgürdür. Fakat,bu özgürlük sömürgeci 
TC devletinin  Dersimde ve Koçgiri’de işlediği insanlığa karşı işlediği, savaş ve 
jenosid suçlarını “katliâm” olaral niteleme  nedeni olamaz. 

 
Bir hukukçu olarak, Dersim Tarihi gerçekliği  olan jenosidi, anlama 

kavrama düzeyinin, Sayın Hüseyin Aygün’nün ne kadar ciddi kavradığı tartışma 
ya gerek yoktur. En azından bu konuda hukukçu Lemkin’in incelemelerini göz 
önüne almalıydı. Kitaplarının konusu Dersim gerçekliği olduğu halde, o, 
belli,sonlu,zamanlı,mekânlı, gözlemlenebilen, olaylar  ve olgular hakkında 
bilimsel yöntem ve teknikler  kullanamıyor. Bu yüzden,  Dersim jenosidi 
konusunda bilimsel bir bilgiyi ortaya koymaktan çok uzaklaşıyor. Gerçekliği 
dile getirmiyor. Kendisi ,devletin resmi ideolojisinin bir parçası olan raporlarına 

                                                 
4  Erdal,Gezik,Nesimi Kılagöz ile yaratılşüzerine, Munzur,N°32,s.8 
5  Kendisini hiç tanımıyorum. Ancak dedesi Bava Hemede Vîrozé Dewreşî ‘yi , tanıyorum. Babasıyla 
ilkokulu birlikte okuduk. Ben 1970’de hapiste iken Hüseyin Bey     dünyaya gelmişti. Otuz üç yıllık Sürgün 
yaşmımda ilk kez 2005’de Dersim’de bir albay tarafından tehdit edildiğinde, kendisiyle bir telefon  görüşmesi 
yapmıştım. Fransa Senato Kommünist Gurup Başkanı yoldaş Nicole Borvo’ya Dersim ve onun durumu ile ilgili 
400 sayfalık bir dosya sunmuştum ve kendisi ile yaptığım  görüşmesinden sonra davalarım kendisine  
vekâletname vermiştim.Ama şu ana kadar, beni bilgilendirmedi. 
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dayandığı için  akıl yürütmeleri yanlış bir sonuca ve bilgiye  varıyor. Somutta, 
Dersimlilerin “ Pîrdé Saharî” yakmalarını« provokasyon bir olay»olarak 
nitellemekle, çok üzücü bir sonuca ulaşıyor. Ilkin,köprünün neden imha 
edildigini, kimller taraSayın Hüseyin Aygün, bir yandan  sömürgeci TC, hukuku 
açısından soruna bakıyor, öte yandan , dayandığı sözlü  yanlış önermeleri 
mutlak bir bilgi türü olarak görüp, bunun üzerine akıl yürütmelerde 
bulunuyor..Oysa Dersim jenosidi konusunda, bilimsel bilgi,jenosid    alandaki 
olgular ve olayların akla dayalı olarak, aralarındaki ili şkilerin araştırılıp 
bulunması sonucu elde edilen bilgiye kendisi erişebilirdi.Bilimsel bilgi, Anlama 
ve açıklama amacını taşır. Tutarlı, düzenli ve sistemli olma özelliğine sahiptir. 
Kendine has yöntemleri vardır. Bu yöntemleri Sayın Hüseyin Aygün’nün 
kitabında  göreceli olarak  bulmak imkânsız.  

 
Tunceli Milletvekili S. Hüseyin Aygün, Ocak 2007’de  Kırmançki olarak 

yayınladığı6 eserinde “Ma Kırmancime” diyor.”Kırmanc,khaliké maé,dêké 
maé,piyé maé,moaê maé, braê maé,waê maé.I, bombun u topu ver remené”(..),” 
Parlamentoê Tirkia ke çiko, Milletvekiliê Mamakiyé ke iyé”(s.25)” Tirkiya de  
partiyé çhepçi u rastçi pêro demoqrat niyé. Cori ra cêri zerrê  parti 
demoqrasiye çina;”(s.24). 

 
O, tarihiyle resmi ideolojisinin temsilcisi Ihsan Sabri’nin savlarıyla 

yüzyüze geldi.Bunu kendisine zemin yaptı. Oysa, Sn. Cemal Taş, Khëke Ismailê 
Khekıli’nin “toprak bize küstû” söyleminde,«Seyit Rıza asıldığında Atatürk de 
izleyenler arasındaydı.Tanınmamak için  subay elbisesi giymişti. Seyit Rıza,onu 
tanıyınca,ona öyle bir bağırış bağıdı ki herkes irkildi. Atatürk’” bakıp hiddetle 
seslendi “Sen,Ankara’dan buraya beni asmaya mı geldin? Seyit Rıza  kendisine 
bağınca ,Atatürk geri çekilip kendisini sakladı.Insanlara şaşakaldı ,Atatürk’ü 
nasıl tanıdı diye »7Khëke Ismailê Khekıli’n  ifadesi Fransa Genel Kurmay Kara 
Kuvvetleri arşiv belgelerini olumluyor,ama Ihsan Sabri’nin cambazığını 
çürütüyor. Resmi devlet ideolojisinin propagandiski Ihsan Sabri’nin sesi sanki 
yeni keşfedilmiş bir gerçek gibi olarak  sunuldu. Oysa bu gerçeği dünyaya 
duyuran Ihsan Sabri değil, Seyit Riza ve onun 30 temmuz 1937 tarihli 
mektubudur. TC emperyalisr ordusu sadece Dere Laç’de kimyasal silahları 
kullanmadı, başta  Koçgiri  direnişi olmak üzere pek çok direniş’de günümüze 
dek, kimyasal,biolojik, bakeriolojik silahları kallandı. IHD raporu Kuzey 
Kürdistan’da 457 gerillaya karşı 1984’den bu yana kimyasal silahların 
kullanıldığını duyurdu. Sn. Hüseyin Aygün, TV da yaptığı konuşmada Seyd 
Riza’nın liderliğini redetti. Karerli Mehmet Efendi’nin anılarına dayanarak, Batı 
Dersim’den  1200 kişinin  Şex Said Efendi’nin direnişini bastırmak için 
gittiklerini övgü ile anlattı. Elbette Sn Hüseyin Aygün  son  kitabında etraflı 
olarak anlatıyor. Kendi düşünce özgürlüğüdür. Ancak, Karerli Mehmed 
                                                 
6  Hüseyin Aygün, Eve Tarixé Ho Téri Amaene,Wejiayişê Tiji,s. Istanbul 
7  Cemal Taş, Dağların kayıp Anahtarı,Iletisim,Yay.p.210 
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Efendi’nin Mustafa Kemal ve Ismet Inönü ile birlikte,1916’da Erzincan’da ve 
Kemah’da Ermenilerin jenosidine katıldıklarını, Karerli’nin  Ermenilerden  
gaspedilen binlerce koyununu TC jandarmaları eşliğinde Kharput’un Hüseynik  
köyüne( Prof. Dr Reymond Kévorkian’ın dedesinin köyü) getirdiğini  
söylemedi.Dolaysıyla gerçekler ve diplomatik arşiv belgeleri Hüseyin Aygün’ü 
doğrulamıyor.. Ikincisi, Şex Said Efendi’nin direnişini bastırmak için Mustafa 
Kemal’in Doğan Dede’nin bizzat Mustafa Kemal tarafından gönderildiğini 
söylemedi. Bu gerçeği  

                                                                                                                                                                                                             
Hesen Alié Seyd Kemal, Roé Kırmanciyé’de şöyle dile gerir. “ çe Doğan Dedi 
Mare Bi Bar Ke, Bercime Zazau Ser Tertele Şıx Said de çe Doğan Dedi 
arney ağlemne Desımi re veciyay dare. Ne bıra, bıra to vana .. Heq bela 
xo be ni Desımi do, boyna mıleti teliye deste xo be deste mılete Desımi 
veto. Hende qeret ra tepia ki bexo ki cae de nemoriay, ma küyo? Thoa 
name ma cae de esto? Yerde Desım ke vat, herd lerzene yao, to xeğa, 
baqıla? Zazau Xarpet de hukmat guret, dayre hukmati tede gureti xo 
dest. Çebere hepısxaney sıkıti, mekumi te de verday ra, kerdi serbest. 
Bırae xore ke vaci .. xestıxani gureti xo dest, depoe çepxani te de pısqıti, 
çeki mordemune xora bare kerdi. Her ca guret hata Meletiye şi. 
Meletiye de çe Doğan Dedey esti bi, dewa Şıxesenu de mendene. Pire 
ma Desımcu yene. Yi a taw amay Desım, ağlare Desımi dayare, cıre 
dare de fıneti. Hukmati te me kerde msne ha, ma çıgo? Ma heq nime 
bıra, bıra .. aye ra com ma roc u gun nedi. Amay yağe xo peguret, 
qarşiye talıbune xode dare de fıneti, mınete kerde, vake:  
"Dara ma sıma re dara Ali Mıhemedia ke, bare Zazau be, meverde hukmat 
bıcere. Ma Elewime, yi Şafıe, ni ke bi hukmat, bado ma nıngu ver sonime. 
Sıma pheşti cımede, hukmat raxeleşiyo. Nıka yine ke meste-birro hukmat 
guret, ze Desta Kerbelay raver sere ma ma ser de çelkene. Yi ke gonia ma 
bore mırd nebene. Sıma ke Usene Kerbelay nas kene, berze Paloy ser, 
Zazau hegle kere." 
 
          “ Biz aleviyiz,onlar şafii’dir bunlar  hükumet olurlarsa, sonra bize döner 
bizi yokederler,  Kerbela çölü adına  onlara destek vermeyin Hûkumeti kurtarın 
“ diyen Doğan Dede” jenosid suçlarına insanlığa karşı işlenen suçlara savaş 
suçlarına ortak oldu. Bu savaş kışkırtıcısı bununla kalmadı.Mustafa Altun’un 
ifade ettiği gibi,«Doğan Dede ,talipleri olan bazı aşiretler üzerine tesir 
yaptı;Paluların”Şafii” olduklarını,devler kuraralarsa,biz Kızılbaşlara rahat 
vermeyeceklerini filan söylüyor. Bir iki aşireti de ikna  ediyor8 » Oysa TC hava 
kuvvetleri Şex Said Efendi’nin ulusal  direnişini 350 saat bombaladı. Fransa 
Genel Kuymayına göre, atılan bombalar 350 tondur.  Doğan Dede’nin jenosidçi 
tavrına  karşılık, Şex Said Efendi’nin kardeşi Şex Abdülrahim  Efendi’ 

                                                 
8  Cemal Taş, Dağların kayıp Anahtarı,Iletisim,Yay.p.99 
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Suriye’den oluşturduğu bir askeri birlikle 1937’de  Dersim’e gelip emperyalist 
sömürgeci TC ordularına karşı savaşmak için geldi.   Kuzey Kürdistan’da birliği 
ile birlikte şehid düştü. Biz 2007’de düzenlediğimiz Konferans da onları 
“Dersim Şehidleri olarak ilân ettik ve  andık. Dogan Dede’nin jenosidçi 
gelenegini resmi devlet ideolojisi temelinde  Dersim’deki Üniversite’ nin 
Alevilik Ara ştırma ve Uygula Merkezi tarafından yönetiliyor. 
 
          Universite Sitesinin  bilgisine göre ““Tunceli; il merkezi, Çemişgezek, 
Hozat, Mazgirt, Nazımiye, Ovacık, Pertek ve Pülümür ilçeleri ve köyleri ile 
yaklaşık 85.000 nüfuslu bir Doğu Anadolu Bölgesi ilimizdir. Tarih boyunca bu 
yerleşim alanında pek çok medeniyetin yaşadığı arkeolojik ve antropolojik 
araştırmalardan anlaşılmaktadır. Bugün Tunceli ve yöresinde çok sayıda “ocak” 
ve bu “ocak”ların her birine ait geleneksel anlayış ve uygulamalar 
bulunmaktadır. Bu ocaklarda işlenen temaların etkisiyle oluşan kültürel 
birikimin bilimsel araştırma ve incelemelerle tespit edilip tanıtılması, ülkemizin 
kültürel zenginliğine önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.  Tunceli Üniversitesi 
Alevilik Araştırma ve Uygula Merkezi’nin Amacı; 1- Tarihten günümüze 
bireysel, sosyal ve kültürel hayatımızın vazgeçilmez değerlerinden olan inanç ve 
kültürümüzün değişik unsurlarını tarih ve arşiv çalışmaları ile tespit etmek, 2.    
 Bilimsel araştırmalarla toplumu Alevîlik konusunda bilgilendirmek, 3.    
Tunceli ve yöresinin ağızdan ağıza süregelen sözlü kültür değerlerini sesli ve 
görüntülü araçlar kullanılarak derlemek, 4.    Alevilik önderleri ile ilgili 
araştırmalar yapmak ve yapılan araştırmaları yayınlamak, 5.    Zaman zaman 
düzenlenecek konferans, sempozyum, panel, seminer, sertifika programı, 
gösteri, dinleti gibi etkinliklerle yöre kültürünün sistematik olarak tanıtımına 
katkıda bulunmak, 6.    Benzer amaçlar için çalışan kurum ve kuruluşlarla ortak 
projeler geliştirmek,  7.    Araştırmalar sonucunda elde edilen belge, bilgi ve 
bulguları imkânlar ölçüsünce yayınlamak, 8.    Hakemli olmak üzere yılda iki 
kez Alevilik Araştırmaları Dergisi’ni yayınlamak, 9.    Alevilikle ilgili kitap, 
bilgi, belge ve diğer çalışmaların arşivlenip sergilendiği bir kütüphane ve 
dokümantasyon merkezi oluşturmak”9 
 

Sn. Milletvekili Hüseyin Aygün,  Seyd Riza’nın” generalliğini kabul 
etmedi. Oysa bizim elimizde Seyd Riza’nın onlarca mektubu var. Bu 
mektuplarda, o general nitelemesi yok, ama kimyasal silahların kullanıldığı açık 
seçik yazılı. Biz kasım 2008 ‘da Jenoside Dersim” adlı incelemem de ortaya 
koyduk. 

  
 Yukarıda Alevilik Ara ştırma ve Uygula Merkezi “çok sayıda “ocak” ve 

bu “ocak”ların her birine ait geleneksel anlayış”ları  Dersim de Eski Mithraizm 

                                                 
9  Tunceli üniversitesi Rektörlük Sitesi 
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ve Zoroastrizmi alevilikle  çeliskili olarak uzlaştırmak isteyenler var. Bu açıdan 
geçmişe dönüp, günümüze dek  Khorasan’dan gelme tezini   inceliyelim.  

 
    Bu konuda, özellikle  kaynak  olarak Zarathousthra’dan etkilenen, 

Iran’da Firdewsi  ve Afganistan’da Nezami  Anadolu’da Mewlana ‘nın  önayak 
olduğu  gelişmeler ilginçtir. Kısaca  Iran’da, Nezami10 ile  Firdewsi 11 Mevlana’ 
nın yaptıkları  çalışmalar köken olarak Zarathoushtra’nın çalışmalarına dayanır . 
Medce yazılan Zend Avesta, Sasaniler döneminde  değişik yorumlara rağmen 
özde hiç bir şey değiştirmiyor.  Firdewsî’nin epik şiiri Şahname Iran halklarının  
sözsel tarihidir. Dikkan’lı Mevlana Ahmed’in oğludur. Zengin,verimli 
topraklara sahiptirler. Toûs ırmağından kanallarla topraklarını sularlar.  Zerdüşt 
geleğini sürdüren bir aile olarak Şiili ği seçerler. Firdewsi, Şii, materyalist ve 
tanrı tanımaz bir bilgedir. Dikkan’lı ozan olan Dakiki’nin Zerdüşt töresini aynen 
sürdürür. Şahname üstüne 35 yıl çalışır. 60.000  mısralık epik şiiri yazar. Bu 
eserdeki Zal î  Rustem’in  Türk orduları komutanı Afrasiab  ona oğlu Şohrab’ı12 
öldürtmesinin trajik pek çok durumu yazar. Ilk defa “Kürdistan”13 sözcüğünü 
kullanan  Firdewsi, epik şiiri Şahname, Ayaz aracılığıyla Gazneli  sunni islam  
Sultan Mahmud’a okur. Okuma yazması olmayan ve bir fırıncının oğlu olan 
Sultan Mahmud, Firdewsi’yi Şii, materyalist ve tanrı tanımaz olarak niteler ve 
onu idama mahkum eder. Kenti terkeden, Firdewsi, Sultan Mahmud’un idam 
kararına uzun bir şiirle cevap verir. 
“Aia, Şah Mahmud-e keşuar goşâi 
Ze man gar natarsi, betars az  Xodaî 
Garavidan ke Şahi be giti torast 

                                                 
10  Nez�āmī-e Ganǧavi (1140-1202)  - Behram-Gur und die russische Fuerstentochter... 2te Auflage 
[Kasan (und Berlin), 1844 Description matérielle :  In-4° Autre(s) auteur(s) :  Erdmann, Franz von. Éditeur 
scientifique 
 - Ferdowsī, Abū al-Qāsem H�asan ibn ʿ Al ī (0940-1020) Muʿtabāʿî, Fath� Allâh  Nez�āmī-e Ganʿ avi 
(1140-1202)   [Šāh-nāma (persan). 07.. fac-sim.] Šāh-nāmah-yi Firdawsî hamrā-yi bā H̱amsah-i Niz�āmî [Texte 
imprimé] : Čap �aksî az rū-i nusẖah-'i muta�allaq bih Markaz dā�iraẗ al-ma�ārif buzurg-i islāmî marbūt� bih 
sad-'i 8 hiǧrî qamarî / bā muqaddimah-'i Fath� Allâh Muǧtabā�î 

� ���� �������� � !" �# �%دو'� #&!%ا  [Texte imprimé] :  �=�پ ;: � از روى � �7 �45/6 #� �%آ- دا2%ة ا0!/�رف #-رگ ا'*�
 ��8%#@ط #� '< 2�/  هB%ى A!%ى �E6B� Fا G6� ��>H� �# Tihrān : Markaz dā�iraẗ al-ma�ārif-i buzurg-i islāmî, 2000 
��%آ- دا2%ة ا0!/�رف #-رگ ا'*: J&%ان  ;� , 2000Description matérielle :  1077 p. : ill. ; 32 cm 
  Nez�āmī-e Ganʿ avi (1140-1202) Kolliyāt-e H̲amse...  H�akīm Niz�āmī-e Ganǧavī ; moqaddeme va šarh-
e h�āl az ...Šiblī-e Nu�māniPublication :  Tehrān : Sāzmān-e entešārāt-e ǧavīdān, 1374 [1995] 
Description matérielle :  LXIV-1533 p. : [1] p.de pl. ; 24 cm, 
 
11  Ferdowsī, Abū al-Qāsem H�asan ibn ʿ Al ī (0940-1020)   [Šāh-nāma. Extraitgourani)]  

La légende de Bīžan-u Manīǐa [Texte imprimé] : version populaire du Sud du Kurdistan, en langue gouranie : 
épisode du Shāhnāma, épopée iranienne / Texte établi, introduction, traduction, thèmes folkloriques, notes 
linguistiques et glossaire par Mohammad Mokri Publication :  Paris : Klincksieck, 1966 Description matérielle 
:  1 vol. ( XII-266 p.) ; 25 cm 

 
12  Ferdowsī, Abū al-Qāsem H�asan ibn ʿ Al ī (0940-1020)  Soohrab, a poem, freely translated from the original 
Persian of Firdousee, being a portion of the Shahnamu of that celebrated poet, by James Atkinson,... [Texte 
imprimé] Calcutta : printed by P. Pereira, 1814 Description matérielle :  In-8° , XXV-268 p. 
13  Diyaberkirli Şerifi, Şahname, Topkapı Sarayı Kütüphanesi Hazine -1522,TDK,Ankara,1999 
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Beguyi ke in xîre goftan çerast? 
Nadidi to in xatere tize man 
Nayandişi az liğe xun vîze man 
Ke bad din o bad kış xâni marâ 
Manam şir-e nar miş xânî marâ 
Marâ ğamze kardand ke ân bad soxan 
Be mehre nabiy o Ali şod kohan  
Manam band-ye har do tâ  rastxız 
Agar peikaran Şah konad riz riz 
Man az mehre  in har do Şah nagzaram 
Agar tiğ Şah begzarad  bar saram 
Manam  bande-ye ahle beite nabi 
Seteyande-ye xak-e paie vasie 
Har ânkas ke dar delaş boğze Ali-st 
Az-u dar cahan xartar gu ke kist? 
Ma-ra sham dady ke dar paye pil 
Tanat ra besaâyam ço darya-ye Ali’l 
Natarsam ke daram ze roşandeli 
Bedel mah-re can Nabi o Ali”14 
 
  Firdewsi’nin bu duruşu, övgüye değer.  

 
Nezami’nin Behram Goûr ve Firdewsi’ nin  Bizan î Manija versiyonu 

Güney Kürdistan’da konuşulan Goranca ve Hewramanice yazılan metinlerin 
Kûrdçenin lehçelerinde yazılmıştır. Annesi kürd15 olan Nezami’nin   Haft 
Peykar adlı eserinde yer verir. Nezami eserinin yazılma nedenini : 
 
“Süslü giysiler  aydınlatır eserimi 
Tıpkı Zerdüşt’ün Zend Avesta’sının Majları gibi 
(..) 

                                                 
14

  Ferdowsī, Abū al-Qāsem H�asan ibn ʿ Al ī (0940-1020) Le Livre des rois , Tome I,Paris,1876, s 
54 .publié, traduit et commenté par M. Jules Mohl Traduction de : Šahnāmeh Publication :  Paris : J. Maisonneuve, 1976  
53-Mayenne : impr. J. Floch Description matérielle :  7 vol., 569 629 695 765 p. : ill. ; 27 cm  L'éd. ancienne a paru dans la 
"Collection orientale". - Texte persan et traduction française en regard  Reprod. en fac-sim. de l'éd. de Paris, Impr. nationale, 
1838-1878 

“ “Sen ey yeryüzünün hükümdarı Şah Mahmud/Benden kormuyorsan,Tanrı’dan  kork/bütün dünyanın ganimeti 
sende iken/ sormadın mı kendine neden bu çığlıklar?/ bilmiyor musun ruhumun enerjisini/ düşünmedin mi kan 
akan kılıcı mı?Sen bana hakaret ediyorsun koyun diyorsun, oysa ben cesur bir arslanım, bana itiralar yapıyorsun, 
sana göre ben Peygamber ile Ali’nin sevgisinden yoksunum, ben ahirete kadar onların kulu kölesiyim, Kral’ın 
kılıcı başımı paramparça edene kadar. Ben Peygamber ailesinin kulu,kölesiyim.Onlar için,Ali nin yaklarının tozu 
için  methiyeler okurum. Eger birinin kalbinde Ali’ye karşı kötülük varsa, dünya’da bundan daha aşağılık biri 
olur mu? Sen beni fillerin ayakları altında bedenenimin deniz dalgaları mosmor olana dek ezmekle tehdit 
ediyorsun.Ben hiç bir şeyden korkmuyorum.Ruhum sakindir. Kalbim Peygamber ve Ali’nin sevgisiyle doludur.” 
 
15  Nezami, La sette principesse,Alessandro Bausani ( Fondée sur l’Edition de Ritter et Rypha,1934),Bari, 
1967,Giriş,s.3 
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Yönelelim ,büyütelim genişlemesine  biricik eseri”16 diye dile getirir. 
 
 Buna rağmen Nezami ,Firdewsi gibi direnmez. Eserlerinden  birini  
Erzincan Mengüçoğullarından Emir  F Bahram Şaha ithaf ederken, Hüsrev ile 
Şirin’i Gazne’de Muhammed Ibn Eldigen Cahan Pehlivan’a , Haft Paykarı da 
Azerbeycan’lı Alaaddin Körb Arslan’a  ithaf eder. Ama Haft Peykar’da 
17Bahram Goûr  ile Kürd çobanın  karşılaşmalarını şiirleştirir  
 
“Şah bunalınca  yalnız biner atına çıkar ava 
Ceylan avlar zevk duyar bundan 
Sevinçle döner Saraya. (..) bir gün uzakta  yükselen dumanı görür” Ateşden 
yükselen duman varsa, ateşi yakanın içilecek suyu vardır”der kendi kendine. 
Dumana doğru yola çıkar, orda kurulmuş bir xemdé(çadır) da etrafını koyun 
sürüsünün çevirdiği yaşlı bir kürd çobanı keşfeder”18 
 
 Aslında Nezâmî’nin Behram Goûr   aracılığıyla keşf ettiği Kürd çoban  
kendi dedesidir.Gerçek şu ki, Iskendername19’nin ikinci bölümü olan 
Şarafnâme’dir. Şeref Khan, Nezâmî’nin eserini kendisine  model alır, genişletip 
Şerefname olarak piyasaya sürer.  Ama Şerefxanê Bedlîsî, kitabında asla 
Nezâmî’den bahsetmez. Öte yandan Idrisi Bdlisi’nin Hasht Behesth    ( sekiz 
Cennet bahçesi) Nezâmî’nin Haft Paykar’ı  şemasına göre tanzim edilimiştir. 
Bitlisi’nin elyazmaları BNF de 59(XVI) farsça 76(XVI s) supl. Persan 1558(def 
XVII)  bulunmakta ve yayınlanmamıştır.  Hasht Behesth ‘ in   yayınlanması ve 
bilimsel olarak Haft Paykar’la   karşılaştırılması,  hem daha önce Yavuz Sultan 
Selim’e yazığı mektuplarda  onbinlerce Zerdüşt,Ezidi,  Qızılbaş Küdlerin 
jenosidinde oynadığı rölü,  hem de yaptığı hırsızlıklar ortaya çıkaracaktır.  
Hikmat al Israk,( Doğu Bilgeliği)nın ,  Opera Metaphysica et Mystica’nın ,şiî  
yazarı, filozof Şohrawardî e Maragheh’in Halep’de  Selahaddin Eyyûbî 
tarafından 1191’de idam edilmesi sorunun başka bir yanıdır. Sn. Murat 
Karayılan« Kürdistan’da askerî çizgi» kitabında Selahaddin Eyyûbî ‘den bahse 
derken« Ortadoğu halklarının kültürünü koruma adına  ortaya çıkmış bir Küt 
komutanıdır. O bir istisnadır.20 »  Sormak gerekir filozof Şohrawardî e 

                                                 
16  Nez�āmī-e Ganǧavi (1140-1202)  - Behram-Gur und die russische Fuerstentochter... 2te Auflage 
[Kasan (und Berlin), 1844 Description matérielle :  In-4° Autre(s) auteur(s) :  Erdmann, Franz von. Éditeur 
scientifique 
  2-Nez�āmī-e Ganǧavi (1140-1202)  Behram-Gur und die russische Fuerstentochter, Muhammed 
Niszamiud-din, dem Gendscher, nachgebildet und durch kritisch-philologische Anmerkungen erlaeutert von 
Franz vonErdmann... 2te Auflage , Kasan : gedruckt in der Universitaets-Typographie, 1844, s;43  
17  Nez�āmī-e Ganʿ avi (1140-1202)  Heft Peiker,ein romantisches epos des Niz�āmī Genge�ī, 
herausgegeben von H. Ritter und J. Rypka  Publication :  Praha, Orientální ústav, 1934. Gr. in-8°, XI-4-303-43 
p. 
 
18  Nezâmî,Le pavion des Sept Princesses,traduit du persan,prtésenté et annoté par Michael Barry,Où Bahram s’en 
vient sous le tente d’un vieux berger Kurde, pp.439-446, Gallimard, Paris 2000 
19  Nezâmî, The Suikandar-Nameh,(Charaf Namah) traduit par H.Wilberforce  Clarke, London,1881 
20  Murat KARAYILAN,age.395 
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Maragheh’i idam eden kültür hangi kültürdür? Sn. KARAYILAN’ın askerî 
çizgisi hangi”istisna” kültürü savunuyor?                                                                        
 

Firdewsi’  ve Nezami’den sonra , Mewlana  Celaleddin i Rumi’21 ve Divan e 
Kebir, Gûl deste,22 en önemli kaynak olarak gösterilebilinir. Yine Mewlana 
aracılığıyla Iran Kürdistan’inda Sanadaj de  Qadiri Dervişleri 23 çok ônemli 
kaynaktır.Burada Mewlana’nin dayandığı kaynaklar Zend Avesta  kaynaklarıdır. 
Nitekim Mewlana ile Sems i Tebriz arasindaki ilişkiler 24 Diwane Sems î 
Tabrizi siirlestirilir. Dersim de Cemlerde dile getirilen ilâhiler RAA HAQ 
doktrinin muzikal temeli, Goran ve Hewreman bölgelerindeki ilahileri 
Mewlana’ nın deyişlerinde25  göz yaşlarından ebedi inciler gizemli yaşantıyı ele 
veriyor. Sonsuz Ayna,26  bu yansıtmanın başka bir alanıdır.. Kuskusuz bu yeni 
tip bir insanın ve yeni bir kûltürünün  orta çıkışıdır.Mewlana bunu 27 Yeni 
Insanın doğuşu adlı eserine ele alması çağı açısından önemli bir gelişmedir. 
Mewlana dayandığı kaynak özellikle Sanadaj Qadiri  Derwişleri Kürd 
kökenlidir. 
  

Vital Quinet, Osmanli Idaresi tarihini yazarken imparatorluğun  dinsel 
kurumlarını inceler. Bununla ilgili olarak Haci bektasi Veli28 ve Tekkelerin 
Osmanlı Orduları içinde Yeniçerileri  eğitme aracı olarak kullanır. Hacı Bektaşi 
Veli’nin  yaşamı 1997 de fransizcaya çevrildi.29 TC devletinin ideolojisine 

                                                 
21   ʿ alāl al-Dīn Rūmī (1207-1273) Le chant du soleil [Texte imprimé] / Rûmi ; éd. établie par Eva de Vitray-
Meyerovitch et Marie-Pierre Chevrier  Paris : la Table ronde, 1997 
Impression : 77-Courtry : Impr. SagimDescription matérielle :  115 p. : couv. ill. en coul. ; 14 cm 
Collection :  Les petits livres de la sagesse, ISSN 1264-0743 
22  ʿ alāl al-Dīn Rūmī (1207-1273)   Dîvân-ı kebîr [Texte imprimé] : Gül-deste / Mevlânâ Celâleddin ; haz. 
Abdülbâkî Gölpınarlı  : Divan-e Kabīr Publication :  İstanbul : Remzi kitabevi, 1955  398 p. ; 25 cm 
23  Zikr et chants soufis [Enregistrement sonore] : les derviches qâderi de Sanandaj, Iran / Khalife Karim Safvati, 
Mirza Âghe Ghowsi, chant, def... [et al.] Publication :  Paris : Radio-France ; Arles : distrib. Harmonia mundi France, 1995 
(DL) 
24  ʿ alāl al-Dīn Rūmī (1207-1273)  
Titre(s) :  Kolliyāt-e dīvān-e Šams-e Tabrīzī [Texte imprimé] / ǧalāl al-Dīn Rūmi ; bā moqaddeme...ǧalāl al-Dīn Homā�ī ; 
be ehtemām Mans�ūr Mošfeq Publication :  Tehrān : Entešārāt-e S�afī �Al īšāh, 1374 [1996] 
Description matérielle :  918 p. ; 25 cm 
25   ʿ alāl al-Dīn Rūmī (1207-1273)  
Titre(s) :  Des larmes de perles éternelles [Texte imprimé] : traduction et commentaires de poèmes persans et chants soufis 
26  ʿ alāl al-Dīn Rūmī (1207-1273)   Le miroir infini [Texte imprimé] / Rûmî ; [calligraphies de] Rachid Koraïchi ; 
[textes choisis par] Marine Lostia,  Paris : Éd. Alternatives, 2001, impr. en Italie 
Description matérielle :  126 p. : ill. en noir et en coul., couv. ill. ; 31 cm 
27  ʿ alāl al-Dīn Rūmī (1207-1273) , La nouvelle naissance de l'homme. Premier vol. [Texte imprimé] : 
quintessence de l'éducation / parole sacrée de Mowlana, Rümi ; [trad. et commenté] par Azar Rahnéma 
   La nouvelle naissance de l'homme.  Paris (199 rue de Grenelle, 75007) : Lignes et formes, 19992-Boulogne-
Billancourt : Impr. P.-J. Mathan  222-222 p. : couv. ill. en coul. ; 23 cm 
28  [Vilâyet-nâme (Bektaş Velî ) (turc). 1996] Hacı Bektaş-ı Veli manzum Vilâyetnamesi [Texte imprimé] 
/ haz. Bedri Noyan, İstanbul : Can, 1996Description matérielle :  446 p. : fac-sim. ; 20 cm 
Note(s) :  Autre forme de titre : "Firdevs-i rûmi manzum Hacı Bektaş Veli Vilâyetnamesi". - Bibliogr. p. 441-
446 Firdevs-i rûmi manzum Hacı Bektaş Veli Vilâyetnamesi 
29   [Vilâyet-nâme (Bektaş Velî ) (français). 1997] Le livre des derviches bektashi [Texte imprimé] : 
hagiographie de Hunkar Hadj Bektash Veli / trad. du turc de Kudsi Erguner,... version française par Pierre 
Maniez. Suivi de Les dits des Bektashi / trad. du turc de Kudsi Erguner,... version française par Christian Le 
Mellec   L'Isle-sur-la-Sorgue : le Bois d'Orion, 1997  53-Mayenne : Impr. Floch 
Description matérielle :  252 p. : couv. ill. ; 21 cm 
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adapté etmek ve kemalist ideolojinin  dayandığı bektaşî  incelemeleri P 
N.Boratav 30 a yükletildi. 

 
Osmanlılaştırmanın, yeniçerileri ve  diğer azınlık halkları türkleştirmenin 

Pir’i  Haci bektasi Veli’dir. Vital Quinet,  göre, O, Sultan Orhan zamanında 
teşkil edilen “Yeniçeri Ordusu”na dua ederek, askerlerin sırtlarını sıvazladı. 
Böylece Hacı Bektaş-ı Veli'yi kendilerine manevi pir olarak kabul eden Yeniçeri 
Ordusunun, manevi hayatı Hacı Bektaş-ı Veli’ye bağlandı. Asırlarca 
Yeniçeriliğin piri, üstadı ve manevi hamisi olarak bilindi. 

Yeniçeriler, dervişlerinin  cihad  duası onun eseridir. Dinin savaşa araç 
edilmesinin temeli,budur. Allah, Allah! İllallah! Baş uryan, sine püryan, kılıç al 
kan. Bu meydanda nice başlar kesilir. Kahrımız, kılıcımız düşmana ziyan! 
Kulluğumuz padişaha ayan! Üçler, yediler, kırklar! Gülbang-i Muhammedi, 
Nûr-i Nebi, Kerem-i Ali... Pirimiz, sultanımız Hacı Bektaş-ı Veli..." diyerek 
savaşa başlamaları,  savaş suçudur. Insanlığa karşı işlenen, halklara karşı işlenen 
jenosid suçlarında din cinayetlerinin rolü büyüktür. Bunlar uzun yıllar  bu askeri 
politikanın propagandasını yaptılar.  1826’da Dergah Avlusu'nda saf tutarak, 
Hacı Bektaş Veli Evladı'ndan postnişin olan zatın da katılması ile: 'Mü'miniz 
kalu-beli'den beri... Hakkın Birliğine eyledik ikrar... Bu yolda vermişiz seri... 
Nebimiz vardır Ahmed-i Muhtar... La Yezal mestaneleriz... Nur-ı ilahide 
pervaneleriz... Sayılmayız parmak ile tükenmeyiz kırmak ile... On iki imam Pir-i 
tarikat cümlesine dedik beli... Üçler, beşler, yediler... Nur-ı Nebi Kerem-i Ali, 
Pirimiz üstadımız Hünkar Hacı Bektaş Veli... Demine devranına Hu diyelim 
Hu!' diye gülbang çektiler. Dersim halkının türkleştirilmesinde Hacı Bektaş 
Veli’nin rolü büyüktür.  

 Kuşkusuz,Sayın Aygün, Dersimli bir  yazardır. Kitaplarından biri ana 
dilindendir.Dil ulusal kimliğin bir öğesidir. Kuşta uçma 
yetisi,özgürlükse,insan’da dildir. Dilimiz, baskılara maruz kalan, yokolma ile ile 
yüzyüze gelen fiziki jenosidin yanında kültürel jenosidimizin  bir devamıdır. Bu 
açıdan bütün Dersimli yazarların dil çalışmaları takdire değerdir. Dilbilim işçisi 
Apé Musa Canpolat’ın sözlüğü,Meme Jele’nin dinsel metinleri, Sayın Hıdır 
Aytaç’ın Danoğe 38’i, Cemal’ın Roé Kïrmancîyé’si,Mesut Özcan’ın ağıtları, 
Hüseyin çakmak,H.Kıllı’nın, Erdal Gezik’in bilimsel etkinliklerine, Dr Zilfî 
Selcan’ın girişimlerine büyük değer biçiyorum.  

 
                                                 
30  [Vilâyet-nâme (Bektaş Velî ) (turc). 1957?]Velâyetnâme-i Hacı Bektaş Veli [Texte imprimé] : Hacı 
Bektaş Velinin hayatı / haz. ve yay. Sefer Aytekin, Ankara : Emek basım yayımevi, t.y. 312 p. ; 17 cm Adapté 
du ms. rédigé par Ali Çelebi et pour les passages manquants de la version d'Alep. - L'ouvrage porte "basılışı 
1958 den önce" de la main du Prof. P.N. Boratav [Vilâyet-nâme (Bektaş Velî ) (turc). 1957?] Velâyetnâme-i 
Hacı Bektaş Veli [Texte imprimé] : Hacı Bektaş Velinin hayatı / haz. ve yay. Sefer AytekinAnkara : Emek basım 
yayımevi, t.y. 312 p. ; 17 cm  Adapté du ms. rédigé par Ali Çelebi et pour les passages manquants de la version 
d'Alep. - L'ouvrage porte "basılışı 1958 den önce" de la main du Prof. P.N. Boratav 
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Sn Hüseyin Aygün Dersim jenosidi konusunda ,”isyan değil, bir katliamdır.” 
Diyor. Bunu elindeki belgeler çerçevesinde değerlendiriyor. Ön yargılı 
olmadığını düşünüyorum.  Oysa TC devletinin  jenosidi gerçekleştirmesi  için,« 
isyan», ayaklanma ve direnişi neden göstermesi  gerekmiyor. Yahudiler nazizme 
karşı, isyan etmediler, en ufak bir silah kullanmadılar, Dersimliler gibi, 
karakolları basıp subaylarını esir almadılar. Uçaklarını düşürmediler. Yahudiler, 
her hangi bir direniş,isyana,ayaklanmaya baş vurmadılar.Onlar evlerinden alınıp  
toplama kamplarına götürülüp  gaz fırınlarında yakıldılar. Sayın Aygün çok iyi 
biliyor ki, Naziler,bu yöntemi, türklerden özellikle Mustafa Kemal’den aldılar. 
Dersimliler ise,  Dersimin pek çok bölgesinde açık havada yakıldılar. 
Marçik’deki toplama kampı, nazilerin toplama kampaları arasında hiç bir fark 
yoktur.. Bu konuda Sayın Hüseyin Aygün, devletin belgelerine dayanıyor.« 
Dersim'de isyan(1ar) olduğu tezini bizzat devletin kimi askeri gorevlilerinin 
hazırladığı resmi raporlar 31yalanlamaktadır. » Aygün bu tezini” Pülümür 
Askeri Harekâtını yöneten ve Dersim haklunda 1930 yılında onemli bir rapor 
yazan Halis Paşa ‘ya  dayandırıyor. "Dersimliler arasıda yoğun bir irtibat ve 
dayanşma vardır fakat bu irtibat siyasi bir fikre donüşmüş milli bir gayeye 
müteveccih değildi -" Oysa durum tam tersidir. 
 Ilkin, 1908 askeri darbesini “ devrim” olarak kabul eden, Sayın Hüseyin 
Aygün, Dersim Eyaletinin sınırlarını “Halis Paşa” gibi düşünüyor. Bunun  
gerçeklikle uzlaşmayan bir tutum olduğunu biliyor.” Dersim doğusunda Fîrat 
ırmağı, Kuzeyde Erzincan, Kuzucan,,Qizilkilise,Hozat,Egin,Arapkir,Hozat, 
,güneyde El Aziz, Palu ve Malatya Diyarbakîr’a kadar uzanan bir alandır. 
Dersim Eyalet nûfusu 500.000 dir”32 Aygün’e  göre “ bolgesel orgütler Kürt 
Teali Cemiyeti, Azadi, Hoybun veya başka bir cemiyet Dersim' de var 
o1mamıştır” Besbelli ki,  Hüseyin Aygün, devlet raporlarını gerçek bir önerme 
olarak ele alıyor.  Gerçek ise, bunun tam tersidir.Ama o  bu önermelere göre, 
akıl yürütmek zorunda kalıyor.. Oysa bilimsel bilgi, çelişki önermelere değil, 
özne( Subject) ile nesne(object) arasındaki ilişkinin belli bir yöntemle her zaman 
gerçerli sonuçlara ulaşmak için amaçlı ve sistemli olarak kurulması esasına 
dayanıyor.Esas olarak, Reşat Hallı’ya  belgelerine dayanan Akgün’ün bilgisi, bu 
yüzden, gerçersiz, eksik ve yanlış bir bilgi oluyor..”Meşrutiyetin ilânı sebebiyle 
Dersim’de kan dökûlmesinin caiz olmadığı ve aşiretlerle  analaşarak harekâta 
son verilmesi »çağrısı, ya da “ Elazığ Redif Tugay Komutanlğınca  yürütülen 
harekât bitirilir” iddiası temelden yanlıştır. Ilkin Kasım 1907« Dersim Kürd 
Aşiretlerinin Başkaldırması(rebellion) 33» konusunda bulduğumuz belge, 
«Erzincan ve Diyarbakır arasındaki yüksek dağlık bölgede yaşıyan Kızılbaş 
Kürdler üzerine askeri birlikler sevediliyor» denilmektedir. Bu askeri birlikler,« 
Erzurum’dan , I.Tugay Piayade alayı ve Dağ Taburu, Erzincan I.Tugay Piayade 
alayı ve Dağ Taburu , Diyarbakır I.Tugay Piayade alayı ve Dağ Taburu , 

                                                 
31  Hüseyin Aygün,0.0.1938 Resmiyuet ve Hakikat,s.106 
32  Ministère de la Défense, Archives du Château de Vincennes,,AT,AM-Air,N°204,09-09-1938 
33  Fransa Château de Vincennes Kara Kuvvetleri Genel Kurmay  Arşivi,Belge No N°247 
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nihayet bunların dışında  Yeika,Tokat, Niksar Tugayları ile  Zile’deki 63.Piyade 
alayı Dersim’e seferber edilmiştir. Bana  imparatorluk Hükûmetinin  verdiği 
bilgilere göre, ne olursa olsun, kesin ve örnek bir biçimde bu Aşiretlerinin 
Başkaldırması bastırmak  için 15- ile 18 arası sayıları değişen Tugaylar başarı 
için saldıracaklar  » Görüldüğü gibi Dersim Aşiretlerinin Başkaldırması, Reşat 
Hallı’’nın  hakaret ettiği gibi bir« çapulculuk »hareketi  değildir. Asıl 
çapulculuk,emperyalist  sömürgeci Osmanlı ve Türk ordularının yaptığıdır. 
Dolaysıyla hareket bitirilmiyor. , Reşat Hallı’’nın«Değişen devlet Dersim 
aşiretlerine karşı konuşlandırdığı taburları 1908 yazında geri çeker”34 tezi 
yanlış bir tezdir.Zira Osmanlı ve Türk ordularının saldırısı Dersim Dağlarında 
başarısız kalıyor. Nitekim, Fransa Genel Kurmayının 5 aralık 1908 tarihli  ve 
237 nolu belgesinde , «Dersim Kürdlerine karşı askeri sevkiyat »başlıklı 
belgesi« şu ana kadar yeni rejim aldığı ônlemlere rağmen Dersim Kürdlerinin 
başkaldırması karşı bir somuç elde etmemiştir .»35 denilmektedir. 

108 KEZ DERSIM ÜZERINE GÖNDERILEN ORDULAR 
 
 Dersimli Hesen Alié Seyd Kemal’nin söylemine göre; “ma kırmancime. 

Zoné ma Kırmançkio. Welate ma Kırmanciya. Ma ewlade resulime. Resul 
Mıhemmedo. Mıhemmed Mîstefao.  Mıhemmed hometo ke sodır vecino, sılam 
dano hometa xo,sonde sono werté hurdianê xo. O topê nuriyo. Pilê asme be 
astarano, pîle herdê  dewreş u asmenê khewiyo.O mısrıp ra vecino, mıgrıp de 
sono”36 

            Ilkin, Dersim  de Hesen Alié Seyd Kemal’nin dile getirdiği Kîrmanca 
diye bir bölge  Dersim’de yok. Bu uyduruk bir isimdir. Ikincisi, Muhammed’e 
atfettiği nitelemeler, Mithraizm ve Zoroastrizm dininin Günes’e atfettiği 
nitelemelerdir. Bu  hem “Ma kîrmacime”( biz Kirmancîz) hem de ewladé 
Resuluz( arabız, muhammed’in soyundanız) değişi görecelidir. Bu yuttaşlarımız 
başka bir yerden gelip buraya yerleşmiş  olabilirler. Onlara saygı duyuyoruz. 
Bütün Inançlarında özgürdürler..Ancak, biz daha Muhammed yeryüzünde 
yokken,  islâm yoken, biz Dersim’de yaşıyorduk. Yerleşik  halkımız zora ve 
baskıya dayanan her türlü inanç sistemini rededer. 

 Tarihçi Herodotos’a göre, I.Ö.621’de Med Imparatorluğu kuruldu. 
Medler aryen (Αριοι)37dir.Imparatorluğu   kuran aşiretlerin arasında ikisi 
Dersim’dedir. Οι Αλανοι38 Alanlar  ile Οι ΑριζαντεσAri zantu , areyanlar, 
kırmançki olarak ,Alu,Arézû. Bu her iki  aşiret I.Ö. VI asırdan beri Dersim’de 
yaşıyorlar. Biz Pers Kıralı Dariuş’a boyun eğmedik. Ne onun Axura Mazdası, 

                                                 
34 Hüseyin Aygün,0.0.1938 Resmiyuet ve Hakikat,s.99  
35  Fransa Château de Vincennes Kara Kuvvetleri Genel Kurmay  Arşivi,Belge No N°247 
 
36  ,Cemal Taş, Roé Kırmanciyê, Véjiyaişê Tiji,Ocak 2007,s.9, 
37  Herodotos, Historia, 7,61 in  Pierre Lecoq ,Les incritions de la Perse achéménide,,Gallimard,Paris 1997,s.32 
38  Herodotos,,Historia,1,101 
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Ne  de onun” ermeni kölesi, komutanı Dadarsi”39bizi yenemedi.Dolasıyla, bizim 
inancımız, Perslerin  Zoroastrizm’den Muhammed’in islam’dan öncedir. Zira, 
Muhammed  Mekke'de I.S. 1571 de doğdu.  40 yaşında Peygamber oldu. 632’de 
öldü.Araptır..Haşimi olan Ali, Muhammed gibi dokuz kadınla evli 14 erkek ile 
19 kız çocuğunun babasıdır.40 Dersimle hiç bir ilgisi yoktur. O halde Alevilik 
Araştırma ve Uygula Merkezi  Dersim’de neye hizmet edecektir?   Osmanlı’dan 
TC devletine dek izlenen  alevilerle ilgili izlenen  politika nedir? Vital Quinet, 
Hacı Bektaşi Veli Tekkelerinin Osmanlı Yeniçeriler  Ordusu içinde gösterdiği 
faaliyetler yerel düzeydeki ocak ve tekkelerin  pratiklerine indirgenirse, bu 
uyugulama kültürel  jenosid projesidir,denilebilinir.  Günümüzde  aynı jenosid 
proejsini AKP ve TC Ordusu uyguluyor. 

 Sn. Milletvekili Hüseyin Aygün, Dersim jenosidini  kabul etmiyor,o,buna  
“ büyük felaket” ya da “katliam”diyor. Sn. Hıdır Aytaç’ın kitabına41 yazdığı 
önsözde”Tarıxê Dêsım de eve hazaru cini,cüämerdi,domoni kıştieve hazarû 
mılet  surgın kerd,dewî vêsnay,kerdi thol.Ğezevë hiris u heşti tarıxê Tırkia de ki 
cao de muhim cêno. Idarekarê hukumti waxt wast ke Tirkia de na tek zu mîlet,tek 
zu zon vo, na ruval ra kokê sarê Dêsimi ardi” 

Milletvekili  Sn.Hüseyin Aygün, TV konuşmasında, “ Seyd RIZA, 
Dersim’in lideri degil, kendi aşiretinin lideridir. Dersim’de herkes kendi 
lideridir” derken, kendi yazığı kitap’ta bubub tersini ifade ediyor.« Seyd RIZA 
pilê aşira Avasu vi, hem ki serverê aşirunê Dersim vi. Piyê ho ki serverê aşirunê 
Dersim vi »42 Milletvekilimiz, Ihsan Sabri’nin yalanlarına o kadar inanmiş ki, 
Sey Riza  ve Dersim Direnişçilerinin asılma tarihini bile 18 kasım olarak 
veriyor.Oysa tarih 15-11-1937’dir.Nitekim bu hatayı 2009’da yayınlanan  
ikiknci kitabında43 düzelti. Sn. Aygün  idam edilen  Direnişçilerin isimlerini 
doğru vermiyor.örnegin “ Seyd Uşen, hiç bir zaman Wuşéné Seydî  anlamına 
gelmez. Alê Mirzê denildiğinde, “Mirzê” bayan ismidir. Oysa, o ,Alié Mirzalié 
Sïlemanî’dir.Mirzali babasının adıdır.Annesinin ismi “Mirzê” değildir. Ikinci 
kitapta, asılanların listesinde Alié Mirzalié Sïlamanî yok. Öte yandan, Sn.Hıdır 
Aytaç’ın dillendirdigi kişilerin söylemlerinin yer aldığı kitabında hem Sey 
RIZA’ya hakaret varan ifadeler kullanılıyor,( bu kadar bedel veren sürgündeki 
dostumuzun bunu kasten yapacağını kimse iddia edemez)hem de Dersim 
Direnişçileri için bireylerin söylemi yaralayıcıdır; Sn. Hıdır Aytaç, çiçê Heme 
Sağıji ağzından « aqîlê Sêy Rızay, erzenê rêverver, aqılê Wuşenê Seydî jêde 
vejino. Wuşenê Seydî  pîlé Aşıra Khuresu vi, Wuşenê Seydî , pilê  aşırunê Dêsimi 
vi”44 Wuşenê Seydî’nin  kızı Xeyzanê« piyê mı Wuşenê Seydî pîlé Aşıra 

                                                 
39  Les Inscriptions de Darius I er,s ;196 
40  Hassan Amdouni,Le Quatrième Calife, Ali Ibn Abî Tâlib,Edition Al Qalam, Paris,2003,pp.38-39 
41  Hidir Aytaç, DANOGE 38 i, Tij Yayıncılık, Istanbul 2009 
42  Hüseyin Aygün,Eve Tarixê Ho Têri Amaene, Seyd Riza,  ma vir dero,Wejiyaişê Tiji,2007,s.76 
43  Hüseyin Aygün, Dersim 1938 ve Zorunlu Iskan, Dipnot Yay. Ankara 2008,s.23 
44  Hidir Aytaç, DANOGE 38 i, Tij Yayıncılık, Istanbul 2009,s.16 
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Khuresu vi , je astarê serê soderi, je helijê bajî caé ho berz vi»45 Kuşkusuz, 
kahraman Wuşenê Seydî, bütün övgülere değer. Dersim aşiretlerinin içinde 
bulunduğu tarihsel süreçte Wuşenê Seydî, Tc devletine karşı savaşta devlete 
karşı tutumu pek net değil. Ama  bir abbasanlı’nın Wuşenê Alié Gax’ın ceyizini 
çalınması üzerine bütün Khuresu askerleri ile birlikte  Seyd RIZA’nın etrafını 
kuşattı. Seyd RIZA nın oğlunu öldüren Satoğlu ile aynı safta yer aldı. Seyd 
RIZA’nın çağırdığı TC askerlerini kurşunladı. Bu konuda Sn  Hıdır Aytaç’ın 
babası Dodiyê Sılê Dıli   Khuresu’ların Seyd RIZAyı şöyle dile getiriyor« Adır 
kerdo  Halvoriye ver, kerdo Zımêqe, mılet helaçiye de şiyo; Yelçiyê Sey Rizay 
ame, jüyo  Dewrescemalîz vake:” Sey RIZAY vato; Wuse Sêdi ra vaze mı xatırê 
Munzur Bavay sano, eke se vano ,heni konu. Ma qır mekero. Na qese ra tepia 
tıfong vıındarna. Çiyo ke berd,kerd des qati cî’ra guret.»46 8000 kişilik nufuslu 
Khuresu’lar devletten yana oldular. Ali Efendié Qilâçié (Ali Koç) Wuşenê Seydi  
TC devletine teslim etti.15-11-1937’de Seyd RIZA ile birlikte asıldı. Bunun için 
, biz  Wuşenê Seydî direnişimizin en büyük şehidlerinden biri   olarak 
görüyoruz,onun önünde hürmetle eğiliyoruz. Wuşenê Seydî, ayrı bir inceleme 
olarak ele alacağız. 

Hesen Alié Seyd Kemal’in Seyd RIZA ile anlatımları önemlidir.Zira, 
kendisi fiilen olayların nesnel gözlemcisidir. Dersim Aşiretlerinin Tc ordularına 
karşı savaşmak için Halvorié de yapılan yemin törenini yorumlar.                                                                                                                                                                                                                                              
Hesen Alié Seyd Kemal “ Khaliké khaliké ma Xorasan’ra  amê Meletiye.Khaliké 
ma, des u dî Aşırûné Dêsimi ki Seydö,Şıxheseno,Khalmemo Sırro.Ma,xore 
vanime Kırmanc, zonë xore vanime, Kırmanc ki.Yié ke hem alévié Kırdaşki 
qesey kenê, yine rê vanime Kırdas. Yié ke hem zonê ma qesey kene, hem raa xo 
caverda, yînu’re vanime Zaza. Yié ke hem şafiê, hem herré werré qesey kené 
yînu rê vanimé Qurr” 

          Hesen Alié Seyd Kemal ‘in söylemi  çifte çelişki ortaya koyuyor. 
Birincisi, Kırmanc, Kırdas.Zaza, Khurr” I.S. VII. asırda ortaya çıkan islam 
dininin getirdiği bölünmelerdir. Oysa Kürdler islamdan önce bu dilleri 
konuşurdu. Kürdler aynı Kürdlerdi. Dersimin eski dini Mithraizm ve 
Zoroastrizm ilklerinden esinlenan bir dindir. Islam olgusunu ortadan kadırırsak, 
yukarıda yapılan sınıflamalar ortadan kalkar. Ikinci nokta, Hesen Alié Seyd 
Kemal, Kırdaşki ile herre werre’nin aynı lehçeler  olduğunu bilmiyor. Horasan 
meselesine gelince  Şu anda  Kuzey Horasan’da 1.500.000 Kürd yaşıyor. 
Onların radyoları,TV leri var. Kurmancî olarak yayın yapıyorlar.( 
http://www.kurdane.com/news-details.php?id=4134 Khorasan  Kürd halkı 
örgütlüdür.Bayan gerilla hareketi kuruldu. Buradaki halk kendini Kürdistan’ın 
bir parçası saymaktadır. 30 temmuz’da Firdewsi Khorasan ‘ın başkenti 
Meched’de Firdewsi üniversitesinde çalışan 12 kitab’ın yazarı Ali Riza Spahî 

                                                 
45  Ibid,s.11 
46  Ibid,s.22 
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pasdaranlar tarafından tutuklandı. Bizden bu konuda yardım istiyorlar. Biz 
Xorasan’dan geldik,ama gelmeden önce  Dersimin 114 aşiretleri içinde ALU, 
ALANLU Xorasan’a sürüldük. Şu anda Kuzey Khorasan Kürd Bölgesinde ’ Alu 
aşireti mensupları olarak  Şhadlu’larla birlikte  Bojnurd  kırsalında  «  Garivan, 
Nystanah, Firuzeh, Mahestan,  Maneh  Samalqan  ve  Jajarm “47 köylerinde 
yaşıyorlar.  Bu alanlarda, ayrıca Şhadlu boyları olarak nitelendirilen 
“Chakhmanlu, Diranlu, Boghanlu, Amarlu, Tatikanlu, Dirqanlu, 
Qlichanlu,Heybatzanlu, Chapanlu, Kaqanlu, Qobranlu,  Izanlu, Godanlu, 
Joyanlu,Matiranlu, ve Garivanlu 48  yaşamaktadırlar..Altaki harita  Halkımız 
Kuzey Khorasan’ a göçlerini dile getiriyor.  Biz yerleşik halk olarak I.Ö. VI 
asırdan  beri,hatta daha önceden  Dersim’deyiz. Aynı zamanda Khorasan’da 
yaşıyan Dersimli Kürdleriz. Biz Kürdüz, kimse bizi  kürtleştirmedi. Biz  I.Ö. VI 
dan beri  Dersimdeyiz, Dersimliyiz. Kirmancız.Ana dilimiz,Kırmançkidir. 
Kurmanci,soranî, gorani,hewramani,lorî,kelxuri, lehçelerini  konuşan 
kardeşlerimiz var. Bundan  da gurur duyuyoruz. Üstelik, Hesen Alié Seyd 
Kemal, kendisi de bu gerçeği şöyle dile getiriyor.”Heqaniyé pers kena, qul qul 
Heqio, têde jü ma u jü pi rao.Na nêbiyaiye bado kote wertê mıleti”49(gerçegi 
sorarsan, insan  Tanrının insanıdır, bu olmaması gereken bölünmeyi sonradan 
milletin arasına soktular.)(Devamı var) 
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47   Seve Evîn çiçek, La région Kurde de Khorasan , www.pen-kurd.org   Ingilizcesi  Dr Abrasiab 
Shokeften,  
48  Seve Evin çiçek ,age, s .17 
49  Cemal Taş, Roé Kırmanciyê, Véjiyaişê Tiji,Ocak 2007,s.10 


