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Teşekkür

Kitabı yazmaya başladığımda, kızımın Ortaköy’deki evine 
üç hafta üst üste gelip annemle uzun bir söyleşi yapan, bu 
çalışmaya büyük katkı verip beni teşvik eden Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üye-
si Sayın Şükrü Aslan’a,

Yazarken heyecanımın ve duygusallığımın her anına tanık 
olan sevgili yol arkadaşım, eşim Muhittin’e,

Anneannesinin Elko’su, kızım Elif’e, yazmayla hiç ilgisi 
olmayan birine böyle bir kitabı yazabilme cesaretini verdik-
leri için teşekkür ederim.

Kitaptaki bilgilere katkıda bulunan, annemin ilkokul ar-
kadaşı Sayın Yusuf Karaağaç’a,

Annemin yeğeni Sayın Hasan Kahraman’a ve Sayın Do-
ğan Kızıl’a,

Ağabeyim Ali Haydar Kahraman’a sonsuz teşekkürlerimi 
sunarım.

Diyap Ağa’nın mezar fotoğrafını ve diğer fotoğrafları gön-
deren Çemişgezek Kaymakamlığı arşiv sorumlusu Sayın Se-
zai Akın’a teşekkür ederim.
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* * *

Kitaptaki bilgilerin tümü annemin anlatılarından oluş-
makla beraber, kurgusunda ve aktarımında dahlim olduğu-
nu belirtmek isterim.
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SUNUŞ

“Dersim 38”e tanıklık etmiş ve ülkenin dört bir yanına da-
ğılmış Dersimlilerle söyleşiler yaptığım günlerdi. Çalışmam-
dan haberdar olan sevgili Mehmet Ali Kankotan, o günlerde 
Ortaköy’de bulunan “Dersim’in üç kadını” ile tanışma ola-
nağı yarattı benim için. Bu buluşmayı tarihî bir fırsat olarak 
niteliyordu. Hakkı var. Sahiden de Dersim’in ayrı ayrı kritik 
zamanlarına tanıklık etmiş Zarife Kankotan, Rukiye Kanko-
tan ve Ane Hatun’un hikâyelerine yakından baktığımda du-
rumun tam da Mehmet Ali Kankotan’ın tespit ettiği biçimde 
olduğunu gördüm.

İlk buluşmamız, 6 Mart 2007’de, Ane Hatun’un (resmî ka-
yıtlardaki adıyla anmak gerekirse Perihan Kahraman’ın) to-
runu Elif’in (Elko) Ortaköy’deki evinde gerçekleşti. Konu 
“Dersim 38” olunca ve dahası o dehşet verici olaya tanıklık 
etmiş olanlar bir arada olunca bana, susmak ve arada ufacık 
sorular sorarak öğrencilik yıllarımdan kalan ses kayıt ciha-
zımla birlikte bu üç kadının hikâyesini dinlemek düştü.

O gece Ortaköy’deki evden ayrıldığımda bu söyleşinin ye-
tersiz kaldığını fark edip arayı çok uzatmadan hemen bir gö-
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rüşme daha istedim. Birer hafta arayla toplamda üç görüşme 
yaparak bütünlüklü bir söyleşi elde etmiş oldum. Ne var ki, 
ikinci görüşmeden itibaren yalnız Ane Hatun’la görüşebil-
dim. Zarife Hanım ve Rukiye Hanım’ın misafirlikleri bitmiş, 
evlerine dönmüşlerdi. Dolayısıyla, öğrendiklerimin büyük 
çoğunluğu Ane Hatun’un anlattıklarına dayanıyor.

Ane Hatun, sıra dışı bir kadın... Cumhuriyet’in ilk Der-
simli milletvekillerinden meşhur Diyap Ağa’nın torunu. 
Diyap Ağa’nın şöhreti var, var olmasına ama beş erkek al-
tı kız çocuğu olan Ağa’nın hakkında bilinenler çok az. Di-
yap Ağa’nın hakkındaki bilgileri Ane Hatun’dan öğreniyo-
ruz. Mesela, Atatürk’ün 1924’te Diyap Ağa’ya, “Aşiretini al, 
Malatya’nın batısında nereyi istersen oraya yerleşin” önerisi-
ni ilk kez Ane Hatun’dan öğrendim. Diyap Ağa bu teklife sı-
cak bakarken aşiretin geri kalanlarının pek yanaşmaması so-
nucu topraklarından ayrılmadıklarını öğreniyoruz ve fakat 
bir şeyi daha öğreniyoruz: Devletin Dersim’i tasfiye planının 
gerçek; “isyan” iddialarınınsa yalan olduğunu. Aynı zaman-
da Diyap Ağa’nın da incelenmeye değer enteresan biri oldu-
ğunu gördüm. Bir yandan İran Şahı Rıza Pehlevi’nin sarayın-
da bir ay misafir kalan Ağa, bir yandan da kendi konağında 
devletin çeşitli düzeylerdeki görevlilerini ağırlar: Cemal Bar-
dakçı ve Mustafa Muğlalı gibi. Koçgirililere saldırmak için 
geldiği Hozat bölgesinde zorlu kış şartları nedeniyle bir süre 
Diyap Ağa’nın evinde kalan Muğlalı’nın evden ayrılırken bı-
raktığı not ise hilenin itirafı gibi. Diyap Ağa da, Dersimli di-
ğer bazı aşiretler de iyilik ettikleri bu silahlı görevlilerin iha-
netini yaşamışlar. Topraklarından sürgün edilmek, bu acı-
nın en az insafsız kısmı.

Okuyacağınız bu kitapta, Dersim kitlesel kırımından ha-
yatta kalabilenlerden Ferhatan aşiretinin son lideri Ane Ha-
tun’un hikâyesine de tanık olacaksınız. Ane çocuğa T.C. va-
tandaşı olarak “Perihan” ismi uygun görülmüş. Bu ismin da-
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ha “makul” olduğuna da onu sürgüne gönderecek paşalar-
dan biri karar vermiş. Ane Hatun, yeni ismiyle bilmediği bir 
coğrafyaya sürgün edilmiş. Diğer Dersimli ailelerle çıktığı 
sürgün yolculuğunun bitimindeki konaklama mekânları bir 
cami imiş. Bu camide beş vakit ezan okunsa da namaz kıl-
maya kimsenin gitmeyişi, dinî hassasiyetler açısından dik-
kat çekici bir mesele. Üç evlilik yapan ve her evliliğinde bas-
kın karakter olan Dersimli Ane Hatun’un kişiliğinin de il-
ginizi çekeceğini düşünüyorum. Üstelik ilk evliliğinde ya-
şı çok küçüktü, düğünü de olmamıştı ve “ellerine kına bile 
yakmamış”tır. Fakat Ane Hatun güçlüdür, hiçbir zaman yıl-
mamıştır. Ferhatan aşiretinin lideri Diyap Ağa gibi dönemin 
en güçlü ve varlıklı ailesinin bile “etnik temizleme” çabasın-
da bir anda ortadan kaldırılabildiği topraklarda Ane Hatun, 
büyük kırımdan sağ kalabilen tek kişi olarak ailesinin sahip 
olduğu eski gücü elde edene dek vazgeçmemiştir mücadele-
sinden. Neler görmemiştir ki Ane Hatun. Sadece kendi so-
yundan olanların acılarını değil, beraber kardeşçe yaşadık-
ları Ermenilerin de uğradığı zulme tanık olmuştur o. Erme-
ni kız Sando’nun hikâyesi beni çok etkiledi örneğin. Erme-
nilerin geride kalan mülklerinin hangi yöntemle el değiştir-
diğini çarpıcı bir biçimde gösteren tapu belgesinin de dik-
katinizi çekeceğini düşünüyorum. Bunun yanı sıra Ane Ha-
tun’un anlattıklarından, Kurukahveci Mehmet Efendi’den 
Nuri Dersimi’ye, Rayber’den Seyit Rıza’ya ve daha pek çok 
kişiyle ilgili önemli bilgilere de ulaşabiliyoruz. Fakat “Der-
sim 38”in durdurulmasında İran Şahı’nın oynadığı önem-
li role dair bilgi bence en çarpıcı olanı. Ane Hatun bu bilgi-
yi olaylar esnasında teleksin başında bulunan bir teğmenden 
bizzat dinlemiştir. Sırf bu bile Ane Hatun’dan öğrenebilece-
ğimiz pek çok tarihsel gerçekliği gösterir.

Ane Hatun, güçlü ve dirayetli olmasının karşılığını her za-
man olumlu anlamda almamıştır. Aşiretini bir araya getirir-
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ken verdiği mücadelede “sınıf çatışmaları” meselesinde za-
man zaman düşman muamelesi de görmüş, tehditler almış-
tır. Bu da Dersim’in bir başka gerçekliğidir işte. Ane Hatun 
ise, bu meselelerin bir biçimde merkezinde yer almış güçlü 
bir figürdür...

ŞÜKRÜ ASLAN


