
 

 
 
 
TUNCELİ’ OZAN ZAMANİ 
 
 
“ Yoksul ve topraksız çiftçi ailenin oğlu olan ve genç yaşta karşın sanat ve edebiyat çevrelerince de 20. 
yüz yıl çağdaş Türk halk şiirinin özgün temsilcilerinden biri olarak nitelendirilen Tunceli’ li Aşık Zamani 
Tunceli ilinin Ovacık ilçesinin Kuşluca köyünde doğdu (1948) 
Aşıklığın, ozanlığın zorunlu bir koşuluymuş gibi Zamani de çileli ve dert dolu yaşam içinden geldi ve 
doğduğundan bu yana da Anadolu’nun çeşitli il, ilçe, köylerini gezmek zorunda kaldı…Zamani hayatı 
taşıdı sırtında, derdi taşıdı… Dert aldı dert söyledi Zamani… Ve bir gün de geldi ki, artık o, derdi salt 
söylemekle kalmadı, derde dermanda söylemeye başladı… Söz gel imi , çileli bir yaşam içinden 
yılmadan mücadelesini sürdüren ve bir zamanlar;  
 

 
“Deli gönlüm maksuduna 
Erecek ama ne zaman?” 
 
Diyen Tunceli’li Aşık Zamani. Bu gün; 
 
“Hücrede zincir sesleri 
kokar mahkum nefesleri 
Olmaz insan kafesleri 
Kırdık daha kıracağız!” 
 
Diyebilmektedir artık. 
Yirminci yüz yıl çağdaş Türk halk şiirinde bu 
gün için bile bir yeri olan Tunceli’li Aşık 
zamani’nin geleceği daha aydınlıktır.” (1) 
 
Güçlü bir söze ve saza sahip olan Aşık Zamani 
ile 1970 lerin sonuna doğru plaklarında 
tanıştım. O günden sonrada hiç bırakmadım 

onu takip etmeyi. Ta ki 12 eylül faşist darbesinin ozanlarımızı da yurt dışına çıkmaya zorunlu bıraktığı 
1980 kadar . 
Zamani üstadımız 1980 den bugüne Almanya da yaşamaktadır.Ozanımızın bundan sonra ki sanat 
hayatında da başarılar dileriz. 
 
1) Değerli ozanımız ile telefon ile görüştük ve bu tanıtım bilgisini, Süleyman Yağız’ın yürü Bre Hızır 
paşa kitabından aktardık  
 
SAVAŞANLARA SELAM 



 
Yepyeni bir dünya yaratmak için 
Tüm dünyada savaşanlara selam 
Emperyalistleri yok etmek için 
Tüm dünyada savaşanlara selam 
 
Avustrallıya Afrikalıya 
Amerika Asya Avrupalıya 
Tek kurtuluş yolu Sosyalizm diye 
Tüm dünyada savaşanlara selam 
 
Dünya proleter devrim bayrağı 
Her zaman yücedir inmez aşağı 
Getirmek uğruna savaşsız çağı 
Tüm dünyada savaşanlara selam 
 
Burjuvazinin yıkılışı uğruna 
Yıkılıp ta yok oluşu uğruna 
İnsanlığın kurtuluşu uğruna 
Tüm dünyada savaşanlara selam 
 
Zamani’yim yanar devrim ateşi 
Ancak devrim durduracak savaşı 
Doğsun diye proletarya güneşi 
Tüm dünyada savaşanlara selam 
 
 
Emperyalizme Başkaldırı Antolojisinden alınmıştır 
  
 
                                                                       Almanya’ya işçi lazım denildi       
                                                                        Fırlayıp ileri atıldı Memet                                                                                                                                 

Başı dişi sağlam rapor verildi 
Almanya’ya böyle satıldı Memet 
 
İstanbul dan bindi kara trene 
Bir mendil salladı nazlı yarine 
Kara tren geldi batı Berline 
Sevinç ve korkuya kapıldı Memet 
 
Bir elinde bavul birinde adres 
Ona yabancıydı her şey ve herkes 
Komm! diye çağırdı arkadan bir ses 
Yürüyüp peşine takıldı Memet 
 
Giderek bir fabrikaya vardılar 
Mayısterler etrafını sardılar 
Dil bilmez Memedi işe verdiler 
Baktı makineye sıkıldı Memet 
 
 
 



 
 
Bir düğmeye bastı motor işledi 
Bizim Memet çalışmaya başladı 
Mark arsa araba çok şey düşledi 
Böyle bir sevdaya kapıldı Memet 
 
Memetler çoğaldı aştı milyonu 
Şimdi ne olurdu bu işin sonu 
Çıkarttılar yabancılar kanunu 
İkinci sınıfa itildi Memet 
 
Memet’in gelişi otuz yıl oldu 
Yaşı otuz iken altmışı buldu 
Bir gün oldu iş yerinden kovuldu 
Eskimiş bir eşya sayıldı Memet 
 
Bir gece polisler eve geldiler 
Eskimiş Memete giyin dediler 
Bandosuz törensiz yolcu ettiler 
Der Zamani böyle kovuldu Memet 
 
 
Ozan Zamani 
 


