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Editörden
Bu broşür, Dersim Meclis Girişimi’nin kuruluşundan
(19-21 Şubat 2016) 2017 yılı sonuna kadar yayınlanan değişik
gündem ve konulara ilişkin kamuoyu açıklamalarını
içermektedir.
Kamuoyuna yönelik yapılan bu açıklamaları kronolojik bir
sıra içerisinde okuyucuya sunuyoruz.
Okuyucularımızdan, bu bildirgeleri titizlikle okumalarını ve
gerekli durumlarda görüş ve önerilerini bizlere iletmelerini
bekliyoruz.
Dersim’in içinde bulunduğu olumsuz ve olağanüstü ortamdan
kurtulmasının yol ve yöntemlerini arıyoruz. Buna ilişkin
fikriyat tartışması yürütüyoruz. Gelen her görüş, öneri ve
eleştiriyi kıymetli buluyor ve yapılan Dersim Fikriyatı
tartışmalarına katkısı olur düşüncesindeyiz.
Dersimlilerin kendi sorunlarına eğilmelerini, bir farkındalık
duygusu içinde geleceğe yönelik ortak bir duygudaşlık
ekseninde bir araya gelmeleri ertelenemez bir gerekliliktir.
Dersim Meclisi bileşenleri bu amaç ve fikriyat çerçevesinde
katkı ve destek sunmak isteyenlere her zaman açıktır. “Yol bir,
sürek binbir” inancıyla koyulduk yola. Bu yolda bizlere her
katılımın Dersim ve Dersimlilerin kaderini belirleyeceğinin
farkındayız.
O nedenle “sen yoksan, biz eksiğiz” şiarını kılavuz edindik
kendimize…
Nisan 2018
Dersim Meclisi Medya Komisyonu
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İletişim:
Eposta / Email:

desimeclisi2016@gmail.com

WebSite:

www.dersimmeclisi.com

Facebook:
https://www.facebook.com/Dersim-Meclisi-2016149587968746341/?ref=aymt_homepage_panel

Bildirge 1
Dersim Meclis Girişimi Zwingenberg Sonuç Bildirgesi
19-21 Şubat 2016 tarihinde Almanya-Zwingenberg’de Dersim
Meclis Girişimi Hazırlık Komitesi; tarihsel ve toplumsal
meseleler ile Dersim ve bölgede yaşanan sorunları ve olası
gelişmeleri ele alan iki günlük bir toplantı yaptı.
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Her ne kadar süreklilik arz etmese de, esas olarak 1985 yılından
itibaren Avrupa’da başlayan ve sonrasında Türkiye’de de devam
eden tartışmalar ve girişimler, önemli birikim ve potansiyeller
yaratmış, Dersim Fikriyatı’nın gelişmesinde ciddi sıçramalara
önayak olmuştur. Bu dönemlerde gerek Avrupa’da gerekse
Türkiye’de ortaya çıkan her yeni kurum ve oluşum yaratılan bu
bilgi, deney ve birikim üzerinden şekillenmiştir. Bu tespitten
hareketle Avrupa’nın değişik ülkelerinden ve Türkiye’den
katılımcılarla yapılan bu toplantımızda, Avrupa ve Türkiye’deki

Dersimi örgütlenmelerin kurumlaşma sorunları ve deneyimleri
tartışıldı, yeni gelişmeler ışığında çözüm önerileri sunuldu.
Dersim toplumunun, tarihsel ve toplumsal sorununun çözümü
için yeni örgütlenme modelleri üzerine yapılan tartışmalar
sonucu, Dersim Meclis Girişimi’nin fikri doğru bulunarak,
sürekliliğinin sağlanması yönünde kararlar alındı.
İnsanlığın yüzlerce yıllık birikimini hiçe sayan militarist
uygulamalar bugünü ve geleceği tehdit ediyor. İçinde
bulunduğumuz konjonktürde şiddetin her türlüsü, varlık yokluk
meselesi ile cebelleşen, Dersim ve Dersimliler’in zararınadır.
Dersim toplumu, kendisini kuşatan şiddet/savaş sarmalında
boğulup yok edilme tehlikesi ile yüz yüzedir. Toplumuzun daha
fazla şiddet ve savaş ortamını kaldırabilecek mecali
kalmamıştır. Bu
nedenle
silahlanmaya,
şiddetin
örgütlenmesine hayır diyor, başta Dersim ve bölgemiz olmak
üzere çeşitli coğrafyalarda sürdürülen savaşların son
bulmasını istiyoruz.
Dersim’in tarihsel ve güncel sorunlarının yanı sıra, devletin
Ortadoğu ve Türkiye’de süregelen etnik ve inanç kimliklerine
karşı yürüttüğü savaş ortamı bizi daha da somut tehlikelerle karşı
karşıya getirmiştir. Tüm bu tehlikeli durumların yanı sıra
Dersimliler’in doğası, kültürleri, Raa Heq İnancı ve dillerini
korumak ve yaşatmak amacıyla Dersimi kurumların birlikte
hareket etmesinin zorunluluğu doğmuştur.
Toplantının ikinci günü olan 21 Şubat ‘Uluslararası Anadil
Günü’nde, Zazaca’nın (Kırmançki) 2009 yılında UNESCO
tarafından yayınlanan dil raporlarında da belirtildiği gibi,
kaybolma tehlikesi altında olan dillerden biri olması nedeniyle,
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bu dilin sahiplenmesi ve korunabilmesi için eğitim dili olması
gerekliliği belirtildi.
Önümüzdeki süreçte mümkün mertebe bütün Dersimi kurum ve
kuruluşların öncelikli olarak bu sorunları gündemleştirerek
çözüm önerilerini ortaklaştırmak ve birlikte mücadele etmenin
araçlarından biri olarak Dersim Meclisi’nin kurulması fikri ve
aciliyeti önem kazanmaktadır.
Tüm
bu
nedenlerden
ötürü,
Dersim
Meclisi
Girişimi’nin Avrupa ve Türkiye’den
yeni
toplantılarla
sürdürülerek, Dersim ve sorunlarına dair söyleyeceği olan her bir
Dersimli bireyin bu toplantılara katılması hedeflenerek bir
Dersim Meclisi’ne dönüştürülmesi görüşü tüm katılımcılar
tarafından kabul edildi ve yeni çalışmaların organizasyonu
için Dersim Meclis Girişimi Koordinasyonu oluşturuldu.
22.02.2016
Dersim Meclis Girişimi Koordinasyon Komitesi
(Koordinasyona seçilen ve görev alan üye sayısı: 23 kişi)
………………
Not: Bu bildirgeyi ayrıca aşağıdaki dillerde ve verilen linklerde
okuyabilirsiniz:
Zazaca: http://dersimmeclisi.com/za/ronaena-mislete-desimi-serobeyanname-zwingenbergi/
Almanca: http://dersimmeclisi.com/de/zwingenbergerschlusskommunique/
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Bildirge 2

Dersim Meclis Girişimi Yürütüme Kurulundan
KAMUOYUNA
Dersim Meclis Girişimi Yürütme Kurulu olarak kamuoyuna bu
açıklamayı yapmayı gerekli buluyoruz.
Bilindiği gibi 19-21
Şubat 2016 tarihleri
arasında Almanya’nın
Zwingenberg kasabasında Dersim Meclis
Girişimi ilk toplantısını
gerçekleştirmiş
ve
önümüzdeki toplantıya
kadar faaliyet yürütecek bir Koordinasyon Komitesi, bir Yürütme Komitesi ve bir de
Sekretarya oluşturmuştu.
O günden bugüne Dersim Meclis Girişiminin faaliyetleri ve
örgütlenmesine yönelik olarak ve ilerde oluşacak bir Meclis’in
yapısına ilişkin önemli tartışmalar olmuş ve olmaya devam
ediyor. Bu tartışmaları Meclis Girişiminin resmi Facebook
sayfasında kamuoyu ile paylaşıyoruz.
“Gideceği limanı bilmeyene, hiç bir rüzgardan hayır gelmez”.
Montaigne)
Şunu başından söylemek gerekir: Dersim Meclis Girişimi
Dersim’in içinde bulunduğu durumdan kaynaklanan acil
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ihtiyaçların bir ürünü olarak doğmuştur. Dersim tarihsel,
kültürel, sosyal, inançsal ve coğrafik olarak ciddi tehlikelerlen
karşı karşıyadır. Dersim tam bir varlık ve yokluk darboğazındadır. Bunun farkında olanlar ve olmayanlar var. Dersim Meclis
Girişimi girişimcileri olarak bu farkındalık bilinci ile bu
çalışmayı başlattık.
Dersim’de ciddi bir temsiliyet boşluğu ve arayışı söz konusudur.
Görünen o ki, Dersim’de Dersimi olmayan, tarihsel ve kültürel
bir yabancılaşma; Dersim’i felsefe ile bağı olmayan kültürel bir
yozlaşma ve savrulma söz konusudur. Bu yabancı-laşma ve
yozlaşma karşısında duran, itiraz eden bir kuruma ihtiyaç vardı
ve Meclis Girişimi bu kurumun yaratılması için bir adım attı.
Oluşum, henüz meclis örgütlenmesinin başındadır. Bunun nasıl
olması gerektiğine, hangi zemin ve arkaik temeller üzerinde
kurulması gerektiğine dair verilmiş bir karar yok. Tersine buna
hep birlikte karar vereceğiz. Yalnızca şuna karar verilmiştir:
Dersim’in geleceği konusunda Dersimliler’in kendileri karar ve
söz hakkına sahip olmalıdırlar. Dersimliler kendi kaderlerini
yalnızca kendileri belirleyecektir. Bu ana eksen etrafında ortak
bir akıl oluşturmak ana hedefimizdir. Diğer tüm tartışmalar ve
yürütülecek faaliyetler bu amaca hizmet etmek durumundadır.
Dolayısıyla bu süreçte ciddi bir fikir-alışverişine ihtiyaç
olduğunun bilincindeyiz. Dersimlilerin ciddi, olgun ve adabında
bir tartışma yürütmeleri için bir ortam veya bir düşünce
platformu yaratmak istiyoruz. Bu projenin başarılı olabilmesi
için birleştirici, yol açıcı, kapsayıcı ve gönül rahatlığı içinde bir
beyin jimnastiğine ihtiyaç vardır.
„Kırılganlığın, çıplaklığın yanında cüppesiz yürümeliyiz.
Temellerinin artık önyargı ve yargı değil, alçakgönüllülük ve
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anlayış
olduğu
bir
dünyayı
yürümeliyiz.” (Susanna Tamaro)

oluşturmak

için

Adeta “zihinsel bir devrim” sürecine girmeliyiz. Bireyin kendine
güvendiği, tüm önyargı ve yönlendirmelerden kendisini
kurtarabildiği, özgüven ve sorgulayan bir kişilik kazandığı yeni
bir süreç başlıyor şimdi. Bunun kolay olamayacağını biliyoruz.
Sebatla ve inatla bu “devrimi” gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
Her Dersimli bireyin kendisini içinde bulabildiği, kendisini
özgürce ve rahatlıkla ifade edebildiği toplumsal bir dayanışma ve
birliktelik yaratmak; o toprakların “zereweşiye” kültürü, felesefe
ve hümanizması üzerinde şekillenen ve büyüyen bir oluşumu
arzu ediyoruz.
Farlılıkların bir arada buluştuğu, düşmanlığın ve şiddetin yer
almadığı; ötekileşmenin yaşanmadığı bir Dersim yaratmak,
hepimizin kalkış ve varış noktası olmalıdır. Bu bilinç ve
yetkinlilkle fikirlerimizin olgunlaşması için kendi aramızda
tartışarak bir güç olabilmekten başka bir çabamız ve amacımız
yoktur.
Bu duruma itiraz eden dostlarımızın olması doğaldır. Ayrı hedef
ve amaç taşıyan Dersimliler’in de olması bir o kadar doğaldır.
Önemli olan, saldırgan, çoğulculuğa müdahale edici,
ötekileştirici, tekçi ve düşmanlık yaratabilecek bir dil
kullanmaktan özenle kaçınmak ve bundan uzak bir duruş
sergileyebilmektir.
Devletin ve sistemin Dersim’de uyguladığı politikalar,
Dersimdeki politik çevrelerin yanlış politikaları nedeniyle ve
Dersimliler’in kendi geleneksel yapılarından kaynaklı oluşmuş
sorunlar var.
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Dersim Meclisi Girişimi ideolojik bir kurum değildir. Ancak
yukarıda belirtiğimiz sorunların çözümünde bir misyon
üstlenmek istiyor. Bunun için de farklılıklara karşı hoşgörülü,
olabildiği ölçüde “tüm” Dersimliler’i kapsayan, farklılıklarını
demokratik bir zeminde müzakere edebilen bir yöntemi esas
alarak yürüyecektir.
“Hiçbir şey öfke kadar, insan düşüncesini sapıtamaz.”
(Montaigne)
Dersimliler bugün tarihinde göremedikleri kadar çok yönlü
ideolojik yönlendirmeler ve saldırılar altındadırlar. Uzunca bir
zamandır Dersim gençliği geçmişi ile (tarih-kültür-felsefe-inanç)
bağı zayıflamış ve ciddi bir bellek yitimi tehlikesiyle karşı
karşıya kalmıştır. Adeta şiddetsiz düşünemez duruma gelmiştir
gençliğimiz. Asimilisyon ve şiddet sarmalında yörüngesi belli
olmayan öfkeli bir zihin yaratılmaya ve yaşatılmaya çalışılıyor.
Ve Dersim gençliği bu öfkesinin esiri olarak sağlıklı bir zihin
sahibi olmaktan adım adım uzaklaşıyor, başka yörüngelere
savruluyor. Çocuklarımız bir dostumuzun ifadesiyle “kırk yıldır
masal dinleyerek büyümüyor” onlara “kırk yıldır sadece ölmeyi”
öğretiyoruz. Çocuklarımızın hayal dünyaları köreliyor, düşün
dünyaları parçalanıyor. Oysa toplumumuzun geleceğini kurması
için kollektif akıla ihtiyaç vardır Bunu da düşünen, sorgulayan
özgür kişilikler yaratabilir.
Kollektif akılla “Zihinsel devrim”e bu nedenle herkesin, özellikle
de Dersimlileri’in ihtiyacı var Bu belirlemenin altını kalın
çizmek gerekir. Dersimlilerin veya Dersimliler olarak her
birimizin kendisinin söz sahibi olduğu, geleceğini kendisinin
belirleyeceği bir kuruma acilen ihtiyacı vardır. Tüm önyargı ve
yönlerdirmelerden kurtulmadıkça, bireyin özgürleşemeyeceğini
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biliyoruz. Dersim Meclis Girişimi bu süreci başlatmıştır.
Kısacası Dersim Meclis Girişimi çok acil ihtiyaçlardan kaynaklı
olarak doğmuştur ve Dersimlilerin karşı karşıya olduğu
ihtiyaçların farkındadır.
Bu farkındalık bilincinin yaratılmasından yana olmayan, bazı
çevrelerin bu oluşumu engelleme veya boşa çıkarma çabalarının
olabileceğini/olduğunu biliyoruz. Ancak biz enerjimizi bu tür
anlayışlarla tüketmeyi düşünmüyor, yolumuzu kararlıca
yürüyeceğimizin altını çizmek istiyoruz.
Bu nedenle Meclis Girişimin resmi adreslerinden çıkmayan
hiçbir fikre ve görüşe itibar edilmemesi gerektiğini tüm
dostlarımızın bilmesi gerekir. Meclis Girişimi lehinde veya
aleyhinde; destekleyen veya eleştirici yönde görüş berlirten
dostlarımızın bu girişimin önünü açan öneri ve dileklerle örtüşen
bir dil kullanmalarına dikkat etmelerini rica ediyoruz.
Söyleceklerimizi söylemeye devam edeceğiz. Bunu şu an Meclis
Girişiminin Facebook sayfası üzerinden ve çok yakında da
girişimin resmi web sayfası üzerinden yapmaya devam edeceğiz.
Söylemediklerimizi bize mal ederek, üzerinde gürültü
koparmaya çalışan çevrelerin, bizi kendi ana tartışmalarımızdan
alıkoyma çabalarına prim vermeyecek kadar olgunlaştığımızı
düşünüyoruz. Kimseyi dışlamak gibi bir niyetimiz yoktur. Buna
hakkımızın olmadığını da biliyoruz. Hep birlikte var olmanın
arayışı içindeyiz.
Her Dersimlinin düşün dünyası ile zenginleşeceğimize,
güçleneceğimize; Dersimin karşı karşıya olduğu sorunların
üstesinden ancak bu yolla gelineceğine inanıyoruz.
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Kararlaştırılmış, bitmiş veya sonuçlanmış bir kurum veya kararı
kılınmış bir model değiliz. Hatta düşündüğümüz tek bir model de
yok. Bundan hala çok uzakta olduğumuzun bilinmesinde yarar
var. Hiçbir Dersimli dışlandığı, görmemezlikten gelindiği hissine
kapılmamalı. Son derece şeffaf ve denetlenebilir bir çalışma
sürecinin örneğini yaratacağız
Bu girişim ile çalışmak isteyen her Dersimlinin bir yere veya
merciye başvurması da gerekmiyor. Emailimize yazabilir,
toplantılarımıza katılabilir; Facebook sitemizde görüş
belirtebilir, denildiği gibi yakında açılacak web sayfamızda
görüş ve önerilerini rahatlıkla iletip yayınlayabilecektir…
Toplumsal tarihimiz, kültür ve dillerimiz, inançlarımız ve
doğamız adına ortak akıl oluşturmak için; olduğumuz gibi
görüneceğimize, göründüğümüz gibi olacağımıza kimsenin
kuşkusu olmasın!…
1 Mayıs 2016
Dersim Meclis Girişimi Yürütme Komitesi
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Bildirge 3
Dersim Meclis Girișimi-Yürütme Kurulu’undan
Kamuoyuna-II
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Degi ik çevrelerden, arkada ve dostlarımızdan Dersim Meclis
Giri imi’ne yönelik haklı-haksız yazıları ve ele tirileri okuyoruz
bazı sosyal payla ım sitelerinde. Kimi arkada larımız neden
cevap vermediǧimizi veya sessiz kaldıǧımızı soruyor…
Bütün bunların olabileceǧini biliyorduk. Bu nedenle böylesi bir
durumda ne yapmamız gerektiǧini önceden tartı ıp bir karar
almı tık.
Kararımızı dostlarımızla payla mak istiyoruz:
Yazılan her yazıya veya ele tiriye kar ı bir eyler yazmak, cevap
vermek zorunda deǧiliz. Hele polemik yazılarına kar ı bunu hiç
yapmayacaǧız. Buna harcayacak ne zamanımız ne de lüksümüz

var. Bu giri im bir fikriyat olu turmak arzusundadır. Biz tüm
Dersimliler’in bu çalı maya bu yönde destek vermelerini, katkı
sunmalarını arzu ediyoruz. Birilerine akıl vermek durumunda
hissetmiyoruz kendimizi. Ortak bir akıl olu turmanın
zorunluluǧunu söylüyoruz. Aslında kimsenin kimseye akıl
vermesini doǧru da bulmuyoruz. Her Dersimli birey kendi fikrini
ifade ederken mutlaka polemiklerden uzak durmalıdır. Kimsenin
bir ba kasından üstünlüǧü yok ve kimse kendisini böyle
görmemelidir.
Bir tartı ma sürecine ihtiyacımız var. Dersim Meclis Giri imi bir
yola girmi tir. Yolun henüz tam ba ındadır. Hatta bu yola sadece
ilk adımını atmı tır da denebilir. İkinci, üçüncü ve daha sonra
atılacak adımlar henüz atılmadı. Dostlarımızın bu durumu göz
önünde bulundurarak fikir beyan etmelerini arzuluyoruz.
Ne varki yazılanların önemli bir bölümü bu durumu gözden uzak
tutan bir içerikte ve oldukça önyargılıdır. Yeni ba latılan bir
çalı mayı bitmi veya sonuçlanmı gibi deǧerlendirerek
ele tiriler yürütülmektedir. Bir kısım dostlarımız kendilerini
dı lanmı
hissetmektedir.
Bunların
hiçbirini
doǧru
bulmadıǧımızı belirtmek istiyoruz.
Yazılarımızda iki eyden hareketle dü üncelerimizi ifade edersek
daha saǧlıklıca yol alacaǧımızı dü ünüyoruz:
Birincisi, Meclis Giri iminin üstlendiǧi misyondan yana mıyız?
ayet bu fikriyattan yana isek, giri imin önünü açacak fikir
tartı malarına önem verilmesini diliyoruz. Tabiiki çalı malar
içinde olabilecek hataları da ele tiri konusu yapabiliriz bunlar
gereklidir de.
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İkincisi, Meclis Giri iminin üstlendiǧi misyonu, ele almak
istediǧi sorunları gereksiz veya yanlı mı buluyoruz? Ku kusuz
herkesin aynı dü ünmesi beklenemez. Fakat bu fikirde olan
Dersimliler’in ve Dersim dostlarının bunu açıkça ve nedeni ile
birlikte ifade etmelerini bekliyoruz. Bu yöndeki dü üncelerini
„ele tirme“ bahanesi ile saklamalarını samimi bulamayacaǧımızı
imdiden ifade etmek istiyoruz.
Dersim Meclis Giri imi ortak bir Dersim fikriyatı olu turmayı
hedefliyor. Belki de, açık ve net olan belirlenmi tek misyonu
budur. Bu hedefe varacak yol ve yöntemler, örgütlenme ve
çalı ma metotlarını belirlemek uzun süreli bir tartı mayı
gerektirmektedir.
Dolayısıyla Dersim Meclis Giri imini ki iler üzerinden
deǧerlendirmemek gerekir. Böylesi bir tartı ma Dersim’e ve
Dersimliler’e bir ey kazandırmaz, tersine onları böler ve
parçalar. Dersim’deki sorunları görmek istemeyen; bunların
çözümü yönünde çaba harcamak niyetinde olmayan çevrelerin
hevesle ba vuracaǧı yöntemdir bu. Bu tuzaklara kar ı her
Dersimli’nin uyanık olmasında fayda vardır. Niyetimizin böyle
olmadıǧını söylüyorsak, öyleyse sorunlarımızı ki isel boyuttan
sosyal ve toplumsal alana kaydırmak zorunluluǧumuz olmalıdır.
Dersimliler kaderlerini, popülist deyimle „iradelerini“
ba kalarına teslim etmemeli, tersine bunu belirleyecek devinimi
ve gücü bizzat kendileri yaratmalıdır. Bunun da yolu ki ısel
dedikodulardan, ihtiras ve çeki melerden; kariyer ve üstünlük
taslayan tavır ve davranı lardan kesinlikle uzak durmaktan
geçer…
15 Mayıs 2016
Dersim Meclis Girișimi Yürütme Kurulu
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Bildirge 4
Meclis Girişimi 2. Toplantısına Giderken Dersimlilere
Çağrımızdır!
Dêsım/Dersim Meclis Girişimi gibi bir çalışmaya ilişkin
başlangıçtan bugüne kadar bir hayli şey söylendi ve yazıldı.
Önemli görüşler ve öneriler dile getirildi. Yazılan ve
söylenenlerde birbirleriyle çakışan ya da örtüşen önemli noktalar
açığa çıktı. Yanı sıra önemli düşünce farklılıklarının olduğu da
bir gerçek.
Önümüzdeki Kasım ayında Almanya’da yapılacak ikinci
toplantıda bu oluşumun hedefleri, amaçları ve örgütlenme
şekilleri vs. hakkında daha bir netleşmeye doğru ilerleme
sağlanacağına inanıyoruz.
Dersim toplumunun kimlik tanımlanmasında önemli düşünce
farklılıklarının olmasına karşın; geniş bir kara parçasına yayılmış
bir toplumun, kendisini çevreleyen komşulardan farklı bir etnikkültürel özellik gösterdiği genel kabul gören bir çerçeve oluyor.
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Dersim, tarihi, yaşam felsefesi, dili, inancı, kutsiyetleriyle ve
bunların toplamı olan kültürü ile kendisi olan bir toplum.
Bütün bu özellikleriyle, tarih boyunca egemenlerin yüksek
ilgisine mazhar olmuştur. Ama bu toplum, devasa asimetrik
dengelere ve kendisinin kıt imkânlarına karşın, küçülerek ya da
azalarak da olsa kendi varoluşsal orijinini korumayı ve
sürdürmeyi mucizevi bir tarzda başarabilmiştir. Temel dert
bunun korunması, geliştirilmesi ve yaşatılmasıdır.
Meclis Girişimi çalışmasının bir “ulus yaratma” amaç ve
hedefleri yoktur. Bir soyutlama ile ‘Dersim’in özgürleşmesi’ni
istemek ve bunun için çalışmak ‘yeni bir ulus yaratma’ olarak
algılanmamalıdır.
Mevcut haliyle Dersim toplumunu nasıl tanımlarsak
tanımlayalım bütün tanımlamaların buluştuğu/buluşacağı
kavşak, onun ‘kendine özgü’ bir etno-kültürel kimliğe sahip
olduğudur. Bu kimliğin korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi
bu çalışmanın temel amaç ve hedefidir.
Bu ana ekseni; son yarım asırda uygulanan yol, yöntem ve
araçlarla korumak artık mümkün görünmüyor. Bunların önemli
bir bölümü oynaması gereken tarihsel rolünü oynamış ve
mutlaka geri çekilmeyi bekliyor. Miladını çoktan doldurmuş ve
devamını Dêsım’in varoluşsal bağlamından tüketen yöntemler,
artık onu yok etmeyi temel amaç edinen sömürgecilerin elindeki
imkanlara dönüşme
tehlikeleri
göstermeye
başlamış
bulunmaktadır.
Dersim Meclis Girişimi, hayatın her günkü akışında, devlet ve
egemenler ile Dêsım toplumu arasındaki ilişkilerde, en geniş
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Dersim insanı tarafından sözü muhatap alınan ve dinlenen bir
konumu hedeflemektedir. Böyle derin ve kapsamlı bir düzeyin
yakalanması, bu güne kadar yaşanan deneylerin sentezinden
geçmektedir. Dersimli’nin değişik politik akımlar arasında
bölünmüş olma gerçekliği, çok özel ve hassas araç ve yöntemleri
dayatıyor. Dersim’in bugünü ve geleceği üzerinde bunlarla
yapılan tartışma, en güçlü ve bilimsel inandırma argümanlarına
dayanmak zorundadır. Bu, en başta en geniş Dersimli kesimleri
inandırma açısından gereklidir.
Dersim Meclis Girişimi, geçmişten günümüze Dersim
konusunda yapılan tüm çalışmaların mirası üzerinde
yükselecektir. Ve ayrıca bu çalışmaların olumlu ve olumsuz
boyutlarını irdeleyerek onlarla günümüz ihtiyaçlarının bir
sentezini kurmayı hedeflemektedir.
Dersim’e ilişkin oluşturulan kurum ve bu kurumların yaptığı
çalışmaların belli bir noktadan sonra iç çekişmelerden ötürü bir
tıkanma ve dejenerasyon yaşadığı gerçeği önemle
değerlendirilerek, iç sistemde ya da ilişkilerde yeni yollar ve
yöntemler geliştirmek, bu çalışmanın selameti için yaşamsal bir
önem göstermektedir.
Görüş farklılıklarının tartışılmasında, itham ve tanımlamalardan,
ya da görüş ifade etme adına hakaret (bu kim olursa olsun) ve
karalamalardan kaçınmayı temel bir prensip katına yükseltmeye
çalışılacak. Bunların yerine, sorun neyse onun özü ve sınırları
yapılan araştırmalar neticesinde elde edilen bilgiler ışığında
ortaya konulacak. Karşı görüşü mahküm etme, çürütme değil,
ikna çalışması esas alınacak. Dolayısıyla ispatlama ve inandırma
temel metod olacak. Kısaca Dersimliler arası ilişkilerde ve
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yaşamda bir ‘yaratıcı yıkım’ gerçekleştirmek bu oluşumun uzun
erimli muradı olacak.
Dersim Meclis Girişimi son tahlilde siyasal bir oluşumdur. Tarih
boyunca bu toplumun kendi kimliği için atmaya çalıştığı her
adım devletçe acımasız bir şiddetle bastırılmıştır. Bugün de bu
temelde atılacak her adım, Dersim toplumunun etnik-kültürel
kimliği bağlamındaki her istemin muhatabı doğrudan Türkiye
Cumhuriyeti devleti olacaktır. Dolayısıyla örgütlenmenin
kapsamı bu zeminde yükselmek durumundadır.
Bu oluşum, Dersim – Türkiye’nin batısı – Avrupa olarak üç saç
ayağı üzerinde gelişmeyi hedeflemelidir. Bu üç alandaki her kol
ya da şubenin örgütlenme biçimleri, çalışma tarzları ve
hedeflerinin kendine özgü farklılıkları olacaktır. Bu üç alan
arasındaki akış-geçiş ve çalışmaların toplamının hedefi, Dersim
toplumu nazarında saygın bir yer tutmak olacaktır. Sözüne
başvurulmadan edilemeyecek bir oluşum düzeyine çıkmak
güncel çalışmaların temel sorunu olmalı.
Buradan baktığımızda, bu oluşumun Dersim ve batı
metropollerindeki örgütlenme ve çalışma tarzı ve hedefleri gibi
boyutların daha bir hayli tartışmaya ihtiyaç duyduğu bir
gerçektir.
Avrupa’da ikinci toplantısını gerçekleştireceğimiz oluşum, bir
tür Dersim diasporasıdır. Temel hedefi, Avrupa’ya dağılmış
Dersimliler’in en geniş kesimlerini kapsamak ve onlar nezdinde
sözü önemsenen bir kimliğe kavuşmak olacaktır. Bir diğer temel
eksen, insan hakları vb. sorunları dert edinmiş uluslararası
kurumlarca tanınma çalışması çerçevesinde kalacak. Uluslararası
hukuk kapsamında, uluslararası kurumlarda temsil hakkı
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kazanmak önemli bir mevzi olacak. Dil, tarih, sanat vb. kültürel
çalışma görevlerini de vurgulamak gerekiyor.
Dêsım/Dersim Meclis Girişimi, söz konusu yaptığımız üç
alandaki çalışma ve örgütlenmesi arzulanan hedeflere yaklaşsa
bile, yakın ve orta vadede klasik bir parlamento olmayacaktır.
Yani yasalar çıkarma, uygulama gibi ‘yasama görevleri’
olmayacak. Bunlar çok uzun erimli bir geleceğin sorunları
olacak. Türkiye rejimi ve sömürgeci sistemdeki genel gidişat ve
değişim durumuna göre değişiklikler gösterebilir.
Biz, Dersim Meclis Girişimi’nin bu ikinci toplantısını organize
etmeye çalışırken, ancak Dersimliler’in çok sınırlı bir kesimine
ulaşma imkanı bulabildik. Oysa temel kaygımız, Dersimliler’in
en geniş kesimlerine ulaşmak ve onlarla birlikte bu çalışmayı
ilerletmektir. Bu nedenle Dersim davasına ilgi duyan ve bu
çalışmanın ilerletilmesine katkıda bulunmak isteyen dostların
bizimle ilişkiye geçmelerini özellikle istiyor ve arzuluyoruz.
26 Eylül 2016
Meclis Girişimi Yürütme Komitesi
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Bildirge 5
Halkların Birbirlerini Boğazlamasına Hayır!
Halkların İradesine 4 Kasım Darbesi!
Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’nin yönettiği devlet, tam bir
savaş seferberliğine çıkmış durumdadır. Ülkenin dört bir yanında
dizginlerinden boşalmış bir baskı terör kol geziyor.
Halklara, inançlara, emek
ve demokrasi güçlerine
yönelik açık bir savaş
ilan edilmiştir.

pekiştirmeye çalışmaktadır.

15 Temmuz İslamist
darbe girişimini “Allah'ın
bize lütfudur” diyerek
kendisine muhalif olan
her düşünce, kurum ve
kişilere sistemli bir baskı
ve şiddet uygulayarak
İslamist diktatörlüğünü

Tüm muhalif medya kuruluşları, aydınlar, sendikalar bu
saldırıdan payını almış durumdalar.
Dün gece sabaha doğru HDP milletvekillerinin evleri basılarak,
eşbaşkanlar da içinde olmak üzere 12 milletvekili gözaltına
alındı. Bazıları tutuklandı. Diğerlerinin sorguları devam ediyor.
İslamist AKP rejimi, ülkeyi gerçek ve klasik anlamda bir iç
savaşa ve halkları birbirlerini boğazlamaya sürüklemektedir.
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AKP, Ortadoğu'da yaşanan keşmekeş ve bölgesel savaşı Türkiye
topraklarına taşımak için büyük hazırlıklar yapıyor. AKP’nin
savaş ve propaganda araçları, etkin ve kapsamlı bir mezhep ve
etnik kimlik düşmanlığı kampanyası yürütmektedir.
Irak’taki Şii askeri milis örgütü Haşdi Şabi’nin IŞID’tan daha
katliamci olduğunu işleyerek Türkiye'de Alevi katliamlarına
ortam hazırlıyorlar. Haşdi Şabi Telafer’e yöneldi bahanesiyle
sınırlara büyük askeri sevkiyatlar yapıyorlar.
Ülke nüfusunun yarısını düşman olarak ilan etmiş, iki düşman
kamp karşı karşıya getirilmiş bulunuyor. Her konuda devletin
bekası için yayın yapan Cumhuriyet Gazetesi gibi yer yer liberal
sesler çıkaranlara bile gece baskınları düzenleniyor. Yönetici ve
yazarları gözaltına alınarak soruşturmalardan geçiriliyor.
Dersim Meclis Girişimi olarak, her biri on binlerce oy almış
Kürtler'in siyasi temsilcilerine, ilerici demokratik kurum ve
kişilere uygulanan baskıları lanetliyor, HDP milletvekilleri,
aydınlar, yazarlar, Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarlarının
bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz.
Tüm ezilenleri birleşik mücadeleye davet ediyoruz.
5 Kasım 2016
Dersim Meclis Girişimi Yürütme Kurulu
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Bildirge 6
DERSİM MECLİSİ-AVRUPA AYAĞININ KURULUŞUNU
İLAN EDİYORUZ!
– Kamuoyuna –
11-13 Kasım 2016 tarihinde Almanya’nın Dortmund şehrinde
Dersim Meclis Girişimi’nin 2. genel toplantısı yapıldı. Toplantı,
15 Kasım 1937’de Elazığ Buğday Meydanı’nda idam edilen
Dersim önderleri ile ’37-38’de katledilen Dersimliler’in anısına
adandı.
Toplantı, bölgemizde süren savaş, Türkiye’de de iç savaşa doğru
giden
koşulların
atmosferinde yapıldı.
Avrupa’nın değişik
ülkeleri
ve
Türkiye’den
katılımcılarla başarılı
bir
şekilde
gerçekleştirildi.
Etnik ve mezhep
grupları üzerinden sürdürülen gerginleştirme adım adım
Anadolu’da iç savaşa doğru gidiyor. Savaşa ve diktatörlüğe karşı
barış ve demokrasi güçlerinin biraraya gelmesi zaruridir. Farklı
örgüt ve çevrelerde mücadele eden Dersimlilerin de ortak akıl
etrafında hareket ederek, yok edilmeye çalışılan coğrafyamızın
ekolojik dengesi ile kültürel ve tarihi değerlerinin korunması ve
yaşanabilir bir Dersim için birleşip birlikte hareket etmesi bir
zorunluluk haline gelmiştir.
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Toplantı, „teröre karşı mücadele“ adı altında sivil halka, yerleşim
yerlerine karşı yapılan saldırıların kendisinin terör olduğunu
belirtti. Diktatörlüğe karşı duran tüm siyasi parti, milletvekilleri,
medya ve sivil toplum kuruluşları, sendikalar, aydın ve
sanatçılara yönelik baskıları kınadı.
Mezhep ve etnik çatışmaya dönüşmesi halinde savaş ve çatışma
ortamından en fazla Dersim’in zarar göreceği kaygısıyla
Kırmanc/Zazalar’ın yanı sıra tüm etnik ve inanç grup ile
kurumlarına dayatılan tek dil, tek din, tek otorite anlayışına karşı
çok dilli, çok kültürlü, cinsiyetçi politikalardan uzak, ortak
yaşam için birlikte direnmenin önemi belirtildi.
Toplantı, tüm taraflara barış ve diyalog sürecine dönme,
Dersim’de ise sürdürülmekte olan çatışmalara son verilmesi
çağrısı yaptı.
Toplantıda Dersim´in tarihi ve güncel sorunları tartışıldı.
Dersim´in giderek boşaldığı, sivil yaşamın tehlike altında olduğu
vurgulandı. Dersim inancı ve yok olmayla yüzyüze olan
Zazaca´nın durumuna dikkat çekildi. Çözüm önerileri sunuldu.
Toplantı 37-38 Soykırımı’nın tanınması ve yaralarımızın
sarılması için çalışmaya-mücadeleye devam edilmesine vurgu
yaptı. Tüm bu gelişmeler ışığında savunmasız ve dağılmış olan
Dersimlilerin farklılıklarını koruyarak biraraya gelmesi, acilen
güçlerini birleştirmesi, en az zararla bu koşullardan nasıl
kurtulacağı
tartışılarak,
Dersimlilerin
ortak
aklının
oluşturulması, Dersim’in bir temsiliyete ve statüye
kavuşturulması fikri ortak görüş olarak kabul edildi.

25

Toplantı, DERSİM MECLİSİ-AVRUPA ayağının kuruluşunu
ilan edip hedefine önümüz-deki süreçte
DERSİM MECLİSİ-AVRUPA KONGRESİ’ni toplama görevini
koydu.
Türkiye
Diasporası
ile
Dersim’de gerekli hazırlıklar
yapıldıktan sonra, DERSİM
MECLİSİ’nin MERKEZİ
BİR KONGREYLE kuruluş
ilanının
yapılması
kararlaştırdı.
Dersim’in beklemeye zamanı yok, sorunların değil, çözümün
bir parçası olmalıyız.
16.11.2016
Dersim Meclisi-Avrupa Genel Kurulu
…………………
Not: bu bilgenin Zazaca’sını aşağdaki linkten
okuyabilirsiniz:
http://dersimmeclisi.com/za/ronaena-mislete-desimi-ewropailan-kenime/
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Bildirge 7
Dersim Meclisi’nin Dersimli Birey, Kurum, Kuruluş ve
Örgütlerle İlişkisi Nedir, Nasıl Olmalı?
“Dersim Meclis Girişimi” adı altında kamuoyuna, Ocak 2016
tarhinde 5 kişinin imzasıyla ilk çağrı bildirisi yayınlanmıştı. Bu
bildirinin ana teması Dersimliler arasında var olan ve uzun bir
zamana yayılan bir ayrışma ve kamplaşmanın yol açtığı
parçalanmaya ve dağılmaya bir son vermek, sorunlarımızı
birlikte, bir “cemat” edebiyle konuşmak ve çözüm yolları bulma
amaçlıydı.
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‘38 öncesi hükümetle görüşmeleri sürdürmek için asiret önderlerince tayin
edilen Dersim gençliği Elazığ hükümet konağından ayrılırken.

Bu dostların sesine kulak veren, hedefledikleri amaçları
arzulayan Dersimli duyarlı bir kesim, çağrıya cevap verdi ve
meclisin oluşturulmasının ilk adımı Şubat 2016’da yapılan

Zwingenberg toplantısıyla karara bağlandı. O çağrı başlangıç
itibarıyla bir girişim niteliğindeydi. Sonun ne olacağı, nereye
varacağı hiç kimse tarafından tam olarak bilinmiyordu.
Meclis oluşumunun tartışıldığı ilk günden itibaren karşı çıkanlar
olduğu gibi, tereddüt edenler, çekimser davrananlar, bekleyip
görmek isteyenler de vardı. Ama bunların yanı sıra, o atılan ilk
adımdan itibaren tereddütsüz destekleyen ve sahiplenenlerin
sayısı da az değildi. Desteğini veren tek tek bireyler, aydınlar,
tanınmış şahsiyetler olduğu gibi, Meclis girişimini ve
çalışmalarını açıktan destekleyen Dersimli kurumlarımız da oldu
elbett. Eğer Dersim Meclisi bugüne geldiyse ve bundan sonra da
varlığını güçlenerek sürdürecekse, bunu en başta o kurum ve
bileşenlerine borçlu olduğunu açıkca ilan etmekten bir sakınca
görmememiz gerekiyor.
Meclis’in oluşturulmasında kamuoyunda belli siyasi kimlik ve
fikirleriyle bilinen (Dersimci, Zazacı, Alevici, Solcu, Sosyalist
veya Kürtcü, Ermenici vs.), bu yönde düşünce ve anlayış sahibi
kişilerin bulunması gayet doğaldır. Nihayetinde Meclis’in amacı
da siyasi farklılıklarına rağmen Dersimlileri buluşturmaktır.
Fakat Dersim Meclisi hiçbir siyasi partinin, akımın, örgütün,
kurumun veya çevrenin güdümünde, ya da onların yönlendirdiği
bir yapı değildir ve olmayacaktır. Aynı zamanda onlara alternatif
bir yapı da değildir ve öyle de olmayacaktır.
Dersim Meclisi tüm kurumlara eşit mesefade duran, Dersim’e
dair en küçük olumlu çabayı ve emeği önemseyen, değer veren,
sahiplenen bir duruş sergileyecek, olumlu çabaları teşvik edecek,
olanakları dahilinde destek olacak ve tüm bu emeklerin
toplumsal değer olarak ortaklaştırılması için çaba harcıyacaktır.
Dersimli kurumlar ve Dersimi çalışmalar açısından taraf tutan,

28

kayırmacı davranan bir tutum içine girmeyecek; Dersim’e dair
olumlu tüm çabaları Dersim toplumuna katkı sunduğu müddetçe
tüm mecralarda ortaklaştırmayı hedefleyecektir.
Ayrıca şunu da vurgulayalım; Dersim Meclisi bu oluşmların
bileşenlerinden oluşacak bir çatı örgütü veya siyasi bir parti işlevi
görecek bir yapı da değildir.
O halde Dersim Meclisi nedir?
Cumhuriyet’in ilk kuruluş yıllarında, Dersim’in önde gelen bazı
aşiret önder ve liderlerinin oluşturmaya çalıştığı bir takım
girişimleri saymazsak. Dersim toplumu son yüz yıldır hiç bir
zaman, kendi adına hareket edecek ve kendi toplumsal çıkarlarını
önde tutacak, söz, yetki ve karar sahibi olan bir temsiliyet
gücüne sahip olmadı veya olamadı. O günden bugüne,
Dersimliler hep başkaları için var olan, ama kendileri için bir
varlık gösteremeyen bir toplum oldu. Bunun bir çok sebebi
vardır. Ama en büyük sebebi Dersimlilerin aşiretcilik, ezbetcilik,
kabilecilik, örgütcülük, particilik vs. adına birbirlerine düşman
bir hale getirilmiş ve birbirleriyle sürekli didişen, kavga eden bir
topluma dönüştürülmüş olmalarıdır. Dersim Meclisi, en başta
buna bir son vermeyi amaçlamaktadır. Peki bunu nasıl başaracak,
yüz yıldır birbiriyle didişen ve birbiriyle kavgalı olan bir toplum,
tekrar yeniden nasıl barışık bir hale getirilecek? Dersim
Meclisi’nin belki de en büyük sorunu budur.
İhtiyaç, amaç ve araç:
Yeryüzünde insanlık var olalı beri, insanoğlu sahip olduğu bütün
araçları yaşadığı kişisel, toplumsal ve yaşamsal ihitiyaçlarından
hareketle var edip sahiplenmiştir. Elinde kullandığı taştan tutun
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da, ayağına taktığı çarığa kadar; başını soktuğu kulübeden tutun
da, içinde yaşadığı saraya kadar; ormanda avlanmak için
oluşturduğu küçük avcı çetelerden tutun da, modern dünyada
yüzbinleri bulan ordu gücüne kadar; küçük bir köy meclisinden
tutun da, uluslarası yetkiye sahip kurumlara, örgütlere, devletlere
kadar…
Bütün bu araçları var eden insanoğlu, araçtan önce ihityacını
tespit etmiş, sonra ihitiyacına denk düşecek amacını belirlemiş,
ardısıra da onu gerçekleştirecek aracını oluşturmuştur.
Bugünkü Dersim toplumunun ihitiyacı, talepleri ve amacı
nedir ?






Dersim toplumunun bir kimlik talebi vardır, bu talebin
komşu halklar ve topluluklarca kabule ihtiyacı vardır.
Ortalama son 500 yıldır Dersimliler bu kimliğinden
dolayı etraf topluluklar ve halklar tarafından eziyet
görmüş, canlarından olmuş, yok edilmişlerdir. Onların
kimlikleriyle yaşama ihitiyacı ve sorunu vardır.
Dersim toplumunun kendi arasında iletişimini sağladığı,
acısını, derdini, sevgisini, öfkesini her türlü duygu ve
düşüncesini ifade ettiği bir dili vardır. Bu dilin yine
komşu
halklar
ve
topluluklar
tarafından
kabullenilmemesi, yok sayılması, inkar edilmesi sorunu
vardır. Dersim halkının her halk gibi kendi dilini
konuşma, öğrenme ve öğretme hakkı vardır.
Dersim toplumunun asırlardır yaşadığı ve yaşatmaya
çalıştığı bir inanç biçimi vardır. Bu inancın yine komşu
halklar ve inanç toplulukları tarafından baskıya
uğraması, hor görülmesi ve tanınmaması sorunu vardır.
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Dersim toplumu ve halkı kendi inandığı biçimiyle,
inancıyla birlikte yaşama talebi ve hakkı vardır.
Dersim toplumu binlerce yıldır üzerinde yaşadığı
topraklara el konulması, doğduğu ve var olduğu
mekandan koparılması, yaşam alanının daraltılması,
yerinden yurdundan edilmesi, başka diyarlara göç
ettrilmesi, sürülmesi, kaybedilmesi sorunu vardır.
Dersim halkının her halk gibi doğduğu toprağına,
suyuna, ağacına, dağına, yurduna sahip çıkma hakkı
vardır. Tehdit edilmeden, can güvenliği tehlikeye
girmeden, vatanında özgürce yaşama hakkı vardır.
Dersim halkının kutsal gördüğü mekanlarının, değer
verdiği Munzur Suyu’nun barajlar ile boğulması,
doğasının ekolojik dengesinin bozulması, barajlar ve
HES’lerle kuraklık tehlikesi ile baş başa bırakılma
sorunu
vardır.
Dersim
halkının
Dersim’in
insansızlaştırılmasına, baraj ve HES”lere karşı durma,
doğasını koruma hakkı vardır.
Dersim toplumunun sorunlarını, taleplerini, amaçlarını
dile getirecek, onları günümüz dünyasında, diğer
halkların nezdinde temsil edecek, onların varlığını kabul
ettirecek politik ve örgütsel temsiliyet sorunu vardır.
Dersim halkının da her halk gibi bağamsız ve özgürce
kendi temsiliyetine kavuşma hakkı vardır.

Bunlar Dersim toplumunun en acil ve en önemli sorunları ve
talepleridir. Dersim Meclisi, bu ihitiyaç ve talepler etrafında
örgütlenen, bu ihitiyaç ve talepleri dile getirmek için oluşturulan,
bütün kurum, kuruluş, örgüt, yapı ve şahsiyetlerle birlikte
çalışmayı amaç edinmiştir. Bu amaçlar doğrultusunda yürütlen
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çalışmaları koordine etmeyi, birleştirmeyi, bir merkezde
toplamayı, Dersim’in çıkarlarını temel alacak ortak bir akıl
yaratıp, toplumsal bir konsensüs oluşturarak, onunla hareket
etmeyi amaçlayan bir araca ihtiyaç vardır.
Dersim Meclisi bu aracın ta kendisi olacaktır.
8 Mart 2017
Dersim Meclisi-Avrupa – Yürütme Kurulu
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Bildirge 8
ANKARA DERSİM MECLİSİ GİRİŞİMİ’nden açıklama
DERSİM’de baraj ve HES yapımının KHK marifetiyle
hızlandırıldığı ve “ivedi kamulaştırma” kararından sonra
DERSİM’de oluşan “MUNZUR ÖZGÜR AKSIN MECLİSİ’nin
oluşmasını, hem amacı, hem de bileşenleri açısından son derece
umut verici olup, bizleri
de bu çalışmalara katkı ve
destek
noktasında
heyecanlandırmıştır.
Bu temelde; aynı amaç ve
hedef
(çevre)
doğrultusunda bizler de
Ankara’da
değişik
kurumlar olarak Ankara
Dersimliler Derneği’nde
toplanarak
bir
ortak
platform
oluşturma
çalışmasına güç ve destek
verdik.
Böylece,
bu
platformda yerimizi aldık.Bizler, sadece UNESCO’nun “dünya
doğal mirası” kategorisinde olması nedeniyle Türkiye’nin ilk,
“Ulusal Doğal Milli Parkı” olması nedeniyle değil; MUNZUR
Vadisi boyunca yer alan inanç yerlerimizin varlığı için, kutsal
saydığımız bir geyik türü olan ve yörede adı “Bezuvar” olan
keçilerimiz için, “ur kekliğimiz” için, yani dünyanın en zengin
“endemik” bitki yapısına sahip olan vadimiz için, en önemlisi de
tarihi ve sosyolojik olarak bize miras kalan “Halvori Kayalıkları”
uçurum ve vadileri olmak üzere vadi boyunca katledilen
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ceddimizin kemikleri ve hatırası için, bu vadinin katledileşine
karşı her türlü çalışmaya destek vereceğiz.
Henüz yeni, iskeletini ve çatısını oluşturduğumuz “DERSİM
MECLİSİ“ çalışmalarına denk düşen bu platformda yerimizi
aldık. Tabiki, “DERSİM MAĞDURLARI PLATFORMU’nun”
tarihimize, kültürümüze inancımıza ve doğamıza sahip çıkma
ilkelerine denk düşen “DERSİM MECLİSİ” çalışmalarına,
Ankara’da da dahil olarak bu işe bundan sonra daha bir ivme ve
hız verdik.
Bu “Girşimi”, ileriki günlerde daha netleşmiş ve şekillenmiş
olarak Dersim Kamuoyu ile paylaşacağız. Yaptığımız bu
çalışmaya, Dersim’in tarihi, doğası ve itikadını her türlü siyasi
şahsi ihtiras ve çıkarlarının önünde tutan bütün Dersimlileri
bekliyoruz!..
Munzur akmazsa boynumuz bükük kalır; Dersim’e sahip
çıkalım. Keza, başka Dersim yok!”
Ankara, 23 Mart 2017
ANKARA, DERSİM MECLİSİ GİRİŞİMİ
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Bildirge 9
Munzur Özgür Akacak! Dersim Özgür Olacak!
13 Ocak 2017 tarihli resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu
Kararı ile Munzur Vadisi Milli Parkı’nda yapımı planlanan
Konaktepe Barajı ve HES I-II için Bakanlar Kurulu tarafından
acele kamulaştırma kararı çıkartılarak toplam 4 baraj ve
6 HES projesi yargı kararlarına rağmen uygulanmaya çalışılıyor.
Devletin Dersim’i “derin sulara” gömmek amacı ile Munzur
Vadisi Milli Parkı’nda yapımına başlayacağı barajlar ve
HES’lere karşı ortak ve etkili bir mücadele geliştirmek amacı ile
Dersim-Merkez’de
aralarında
milletvekilleri,
belediye
başkanları, siyasi parti, sivil toplum ve meslek örgütlerinin de
bulunduğu ellinin
üzerinde
kurum
ve kişi;
15.02.2017 tarihinde biraraya gelerek “Munzur Özgür Aksın
Meclisi”ni kurdu. Kurulan bu meclis 9 kişiden oluşan Yürütme
Kurulu‘nu seçti.
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Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclis Toplantı
Salonu’nda yapılan basın toplantısında konuşan Yürütme Kurulu
sözcüsü Yusuf Cengiz, meclisin kuruluşunu ve amacını şöyle
ifade etti:
„Geçtiğimiz günlerde Dersim Merkezde Emek Örgütleri,
Meslek Odaları, Kanaat ve İnanç önderleri, Çiftçiler, Su
Mücadelesi verenler, Yaşam savunucuları, Ekoloji Hareketleri,
Muhtarlar, Belediye Başkanları ve İl Genel Meclis üyeleri,
Milletvekilleri ve Demokratik Kitle Örgütleri ile bir araya
gelerek konuyu ülke ve dünya gündeme taşıma, yasal her türlü
çalışmayı yapma ve hükümet yetkilileri ile görüşme dahil
çalışma ve girişimlerde bulunma kararı aldık.
Baraj ve HES projelerinin bir an önce durdurulması konusunda
siyasi nüans farkı gözetmeksizin bir arada durma, konuyu ülke
ve dünya gündemine taşıma kararı aldık.
Amacımız 1961 yılından bu yana ilimizde gerçekleştirilen ve
gerçekleştirilmeye çalışılan Baraj ve HES’lere karşı ilimizde
yaşam ve hayatı savunmak ve coğrafyamızı baraj bataklığından
kurtarmaktır.
(…)
Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde toplam 4 Baraj ve
6 HES projesine izin veren bakanlık kararının iptali amacıyla
19.12.2011 tarihinde dava açılmıştı.
Davanın temyiz sürecinde Danıştay 10. Dairesi 2014/247 E.
sayılı dosyasında verdiği 06.11.2014 tarihli karar ile “Çevresel
Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki
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Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça projelerle
ilgili onay ve izin verilemez” diyerek Çevre ve Orman
Bakanlığı’nın Munzur Vadisi Milli Parkı’nda yapımı planlanan
4 Baraj ve 5 HES Projesi ile Mercan Reg. HES Projesine Milli
Parklar Kanunu’nun 14. maddesi çerçevesinde verdiği izin
kararının iptal edilmesi gerektiğini belirtmiştir.
Anılan tüm Danıştay kararlarına rağmen Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Danıştay kararlarını hiçe sayarak Munzur Vadisi Milli
Parkı sınırlarında inşa edilmesi planlanan en büyük Baraj Projesi
durumundaki Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES I ile
Konaktepe HES II Projesi’nin Nazım İmar Planı ile Uygulama
İmar Planı’nı onaylamıştı.
İmar Planları’na karşı açılan dava hali hazırda İdare
Mahkemesi’nde devam etmekte olup dava kapsamında Keşif ve
Bilirkişi incelemesi yapılması ara kararı alınmıştır.
Hal böyleyken 13.01.2017 tarihli ve 29947 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 2016/9574 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile Konaktepe Barajı ve HES I-II için Acele Kamulaştırma Kararı
alınmıştır.
Belirtmek gerekir ki Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun
ve Danıştay 10. Dairesi’nin Munzur kararları geçerliliklerini
korumaktadır. Hal böyleyken Çevresel Etki Değerlendirmesi
süreci işletilmeden ve bu kapsamda Projenin çevresel etkileri
analiz edilmeden Acele Kamulaştırma Kararı alınması hukuka
çok açık şekilde aykırıdır.
Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme
hükümlerine göre Munzur Vadisi Milli Parkı Dünya Kültür
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Mirası Listesi’nde yer alması gereken alanlardandır. Nitekim
Munzur Üniversitesi Senatosu da Munzur Vadisi Milli Parkı’nın
Dünya Kültür Mirası Listesi’ne önerilmesi / alınması için gerekli
kriterleri taşıdığına dair bir rapor hazırlamıştır. Keza, Munzur
Vadisi Milli Parkı 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tespit ve
tescil edilmesi gereken bir alandır. Nitekim Elazığ Müze
Müdürlüğü uzmanlarının anılan doğrultuda hazırlanmış raporu
bulunmaktadır.
(…)
Kısaca Munzur Vadisi Milli Parkı flora ve fauna açısından eşsiz
türlere sahip bir alan olup tabiat özellikleri ve güzellikleri ile de
önemli bir sahadır.
Munzur Vadisi, bilim, muhafaza ve doğal güzellik açısından
istisnai evrensel değeri olan oluşumları barındırdığı gibi tükenme
tehdidi altındaki hayvan ve bitki türlerini de barındırmaktadır.
Munzur ve Pülümür Vadileri Türkiye ve Dünya ölçeğinde
ekosistemler içermekte olup başta tarım, hayvancılık ve doğa
sporları olmak üzere önemli bir potansiyele sahiptir. Bu değerler
de yaşadığımız Dünyanın zenginliğidir.
Munzur, Alevilik bakımından da bir inanç ve ibadet merkezidir.
Yöre mitolojisinde önemli yer bulan Munzur’un Efsanevi bir
yanı da bulunmaktadır. Ayrıca iki Vadide onlarca inanç yeri
(Hızır Gölü, Nişange, Ulu Ağaç v.d. ) mevcut olup sürekli ziyaret
edilmekte ve adaklar adanmaktadır.
(…)
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Dersimlilerin Türkiye’de ve dünyada örgütlü bulundukları her
yerde doğanın tahribatına neden olacak her türlü uygulamaya
karşı mücadele edeceklerini belirtmek isteriz.“
Avrupa’da barajların yapımına karşı, Munzur Özgür Aksın
Meclisi
ile
koordineli
çalışmalar
sürdürmek
amacıyla 26.03.2016 tarihinde Köln’de bir toplantı organize
edildi. Bu toplantıda, “Munzur Özgür Aksın-Avrupa Platformu”
oluşturuldu. Köln’de yapılan toplantıda Yusuf Cengiz ülkedeki
platform ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede
bulundu.
Munzur Özgür Aksın-Avrupa Platformu, Avrupa’da çevre ve
insan hakları örgütleriyle çeşitli çalışmalar organize etmek,
Avrupa kamuoyunun duyarlılığını oluşturmak, desteğini almak,
siyasi platformlarda ve parlamentolarda konuyu gündeme
getirmek amacıyla kuruldu. Platformumuz, ilk adım olarak
da Munzur Özgür Aksın Meclisi’ni temsilen Almanya’da
bulunan sayın Yusuf Cengiz‘in bazı Alman parlamenterler ve
çevre örgütleriyle görüşmelerini organize etti. Ayrca NRW
eyalet parlamentosu ziyaret edildi.
Bizler Avrupa’daki Dersim ve Alevi inanç kurumları bir araya
gelerek oluşturduğumuz platform çalışmalarını kamuoyuna ilan
ediyor, Avrupa’daki duyarlı kamuoyunu Munzur’u ve Dersim‘i
sahiplenmeye çağırıyoruz.




Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF)
Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri Federasyonu
(ADEF)
Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu (FDG)
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Demokratik Alevi Federasyonu (FEDA)
Dersim Gemeinde Rhein-Ruhr e.V.
Dersim Kulturverein Rhein-Main e.V.
Dersim Meclisi – Avrupa Çevre Komisyonu
Dersim Özgürlük İnsiyatifi
Förderverein Städtefreundschaft Ovacik/Tunceli
Solingen e.V.
Kureyşan Köyü ile Dayanışma Derneği
Kurmeşliler Derneği

–

10.04.2017
Munzur Özgür Aksın-Avrupa Platformu
Muzır Bêwair Niyo – Platformê Avrupa
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Foto: http://dersimderneklerifederasyonu.com

Bildirge 10
16 Nisan 2017 Referandumu!
16 Nisan referandum seçimleri hile ve sahtelikleriyle tarihe
geçecektir.
Referandum tarihte görülmemiş bir baskının ve tek taraflı
propagandanın etkisinde yapıldı. Çökmüşlük had safhaya
taşınarak
kanunun
hükmüne
rağmen mühürsüz oylar
geçerli sayıldı. OHAL düzeni ile yürütülen anayasasızlık, 16
Nisan 2017 hileli referandumuyla hakim kılındı ve böylece Tek
Adam rejimi fiilen kurumsallaştırıldı.
Seçim sürecinin başladığı andan itibaren RTE ve AKP-MHP
odaklı çevrelerce yapılan siyasal söylemler Türkiye toplumunu
derin kutuplaştırmalara götürmek ve ötekileştirmek yönünde
işlevsel bir içerik kazandı. Yetmedi, zorba ve despotça söylem ve
davranışlarla insanlara korku ve göz dağı verildi. Devletin tüm
imkanları hükümetteki AKP için tek yanlı olarak seferber edildi.
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Anayasa, toplumsal veya sosyal sözleşme görevini yerine
getiren; bireylerin hak ve özgürlüklerini düzenleyen, bu anlamda
kişi hak ve özgürlüklerine riayet eden yazılı metindir. Bu
sözleşmenin veya anlaşmanın tarafları, toplum denilen bütünlüğü
oluşturan tüm kesimlerdir. Dolayısıyla toplumun tüm siyasal,
etnik ve dinsel farklılıklarını koruyan, gözetleyen hak ve
özgürlükleri sonuna kadar savunan bir metin olma özelliğini
içermek durumundadır.
Yeni anayasa teklifleri „toplumsal sözleşme“ özelliğine sahip
değildir.
Toplumsal bir anlaşma metni olması gereken anayasa, maalesef
bu özelliğinden uzaklaştırılarak keyfi bir şekilde tek adamın eline
verildi. 21. yy da olan ve toplumu adeta esir alacak bu gelişme,
ne insan haklarına, ne de uluslararası hukuk normlarına
uygundur. Toplumu depolitize eden, onu söz hakkından
alıkoyan, «iradeyi» tek kişiye verecek bir anayasa, sadece
toplumsal iç huzuru bozar; kaos ve iç savaş ortamını yaratır. Bu
korkunç ve kabul edilemez bir tuzaktır. Toplumsal kaosun
yaratılmasına zemin olan referandum seçimleri iptal edilmelidir.
Yönetme, yasama ve yargı bağımsızlığını ortadan kaldıran,
iktidarı tek kişiye veren bu diktatörlüğün Türkiye toplumunun
başına getireceği belalar görmezden gelinmemeli, toplumsal
duyarlılık gösterilmeli ve geniş bir muhalefet cephesi
yaratılmalıdır. Şu ya da bu nedenle kimsenin kayıtsız kalma
lüksü olmamalı. Toplumsal muhalefetin örgütlenmesi,
genişletilmesi ve yan yana durma becerisi geleceğimizi
belirleyecektir. Yaşanan hukuksuz ve keyfi uygulamaların
geleceğimizi yaşanmaz hale getireceği konusu bilince

42

çıkarılmalıdır. Bu nedenle gerekli hassasiyetlerin gösterilmesi
son derece önemlidir.
Görülen o ki, Türkiye toplumunda bu yönde ciddi ve önemli bir
toplumsal duyarlılık mevcuttur. HAYIR Cephesi çok farklı
çevrelerden insanları yan yana getirmiştir. Farklılıklarıyla bu
biraraya geliş, parti ve grupları aşan özelliği ile yeni bir dönemin
başlayacağının habercisidir.
Tüm gericileşme sürecine karşı yükselen bu sivil yurttaş
hareketini selamlıyoruz.
Hukuktan ve demokrasiden yana her yurttaşın bu tepkiyi
vermesi, kendi geleceğine yönelik tehditlerin farkında olması
anlamlıdır. İstisnasız hayatın her alanında örgütlenerek uzun
soluklu bir mücadeleyi göze alıp özgüvensiz kaygılardan
arınmalı, bu potansiyeli kısır siyasi tartışmalara boğdurmadan
sosyal örgütlenmelere odaklanmalı ve bu farkındalık
duygusunun gelişip güçlenmesi önemsenmelidir.
16 Nisan seçimlerinin meşru olmadığını, toplumsal uzlaşmasının
önünde ciddi bir engel teşkil edeceğini tekrar belirtmek istiyoruz.
Aslında Hayır Cephesi’ndeki farklı grup, parti, kişi ve
oluşumlara bakıldığında toplumun büyük bir bölümünün bu
seçimlerdeki tavrı açığa çıkmıştır.
Toplumun bu kesimlerini görmezden gelerek, yapılacak
anayasanın hükmü olmayacaktır.
25 Nisan 2017
Dersim Meclisi-Avrupa Yürütme Kurulu
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Bildirge 11
Dersim Meclisi-Avrupa Genel Yürütme Kurulu Oppenau
Toplantısı Başarıyla Sonuçlandı!
Basın Açıklaması:
Dersim Meclisi-Avrupa Genel Yürütme Kurulu olağan
toplantısını 28-30 Nisan tarihleri arasında Almanya’nın Oppenau
kentinde gerçekleştirdi. Türkiye’den İstanbul ve Ankara Dersim
Meclis Girişimleri temsilcilerinin de davetli olarak katıldıkları
toplantıda, Dersim Meclisi-Avrupa’nın kuruluşunun ilan edildiği
Dortmund toplantısından bu yana çalışma alanlarındaki
gelişmeler, Dersim Kongresi fikri ve hazırlığı, barajlara karşı
yürütülen kampanya çerçevesinde Munzur Özgür Aksın Meclisi
ile ilişki, Meclis çalışmalarına destek amaçlı kurulan
„Förderverein Mısleti Desim e.V.“nun durumu ve Dersim
Meclisi-Avrupa’nın mali kaynak yaratma politikası tartışılarak
önümüzdeki faaliyetlere ilişkin önemli kararlar alındı.
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Dersim Meclisi-Avrupa Yürütme Kurulu Sekreteryası adına
Hasan Dursun’un sunduğu faaliyet raporunun akabinde,
Türkiye’ye gidip gelen Dersim Meclisi-Avrupa heyeti (Celal
Yıldız, Hüseyin Tekin, Selman Çiman) adına Hüseyin Tekin gezi
esnasında gerçekleştirilen görüşmelerin sonuçlarını ve edinilen
bilgileri aktardı. Hüseyin Tekin, Munzur Özgür Aksın
Meclisi’nin oluşturulmasının önemine dikkat çektiği
konuşmasında, özellikle Dersim’de „Meclis/Mıslet fikri“ne karşı
beklentilerinin üstünde olumlu bir yaklaşımla karşılaştıklarını,
görüştükleri kurum temsilcilerinin ve Dersimli bireylerin Meclis
çalışmasına katkıda bulunabilecek değerli öneri ve uyarılarda
bulunduklarını dile getirdi.
İstanbul Dersim Meclisi Girişimi adına toplantıya davetli olarak
katılan Hıdır Eren ve Cemal Taş, İstanbul Girişimi’nin bugüne
kadarki faaliyetleri hakkında bilgi verdikten sonra, Dersim
Meclisi-Avrupa heyetinin gerçekleştirdiği ziyaretin akabinde
İstanbul Girişimi adına Dersim’de yaptıkları toplantı ve
görüşmeler hakkındaki izlenimlerini aktardılar.
Ankara Dersim Meclis Girişimi adına toplantıda bulunan Ahmet
Tan, Ankara’da yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdikten
sonra, çalışmalarda dikkatli bir yol izlenmesine dikkat çekerek,
„bir bardak suda fırtına kopararak, bir kaşık suda boğulmamaya
bakmak lazım“ uyarısında bulundu.
Önceden de planlandığı gibi toplantının ana gündem maddesini
Dersim Kongresi fikrinin somutlaştırılması, kongre hazırlık
sürecine önderlik edecek ve bu süreçte bütün alanlardaki
Meclis/Mıslet çalışmalarının koordinasyonu için gerekli
mekanizmaların oluşturulması tartışması oluşturdu. Dersim
Kongresi’nin muhtemel yol haritası, örgütlenme şeması ve
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Meclis/Mıslet çalışmalarının vizyonu konularında Celal Yıldız,
Remzi Aydın, Devrim Demirdağ ve Tahsin Tekin tarafından
sunumlar yapıldı. Bu sunumlar ve diğer katılımcıların öneri,
eleştiri ve uyarıları zemininde süren tartışmalar sonucunda
1. farklı alanlardaki (Dersim, Türkiye, Avrupa) çalışmaları
koordine etmek için şimdilik 5 kişiden oluşacak bir
Genel Koordinasyon Kurulu’nun oluşturulmasına,
2. Dersim Kongresinin gerekliliğine,
3. Dersim Kongresi hazırlık sürecini örgütleyecek 15-20
kişiden oluşan bir Kongre Hazırlık Komisyonu’nun
oluşturulmasına, ya da halihazırda var olan Dersim
Meclisi-Avrupa Kongre Hazırlık Komisyonu’nun bu
görevi yerine getirecek formatta güçlendirilmesine
karar verildi.
46
Hasan Dursun, özellikle Meclis çalışmalarına mali kaynak
yaratmak amacıyla kurulan, „Förderverein Mısletê Dêsımi
e.V.“nun resmi olarak kurulduğunu ve Alman maliyesi
tarafından „kamu yararına çalışan kurum“ olarak kabul gördüğü
bilgisini aktardıktan sonra, derneğin üyelik formu, bağış
makbuzu gibi belgelerini tanıttı. Dersim Meclisi-Avrupa
Yürütme Kurulu üyesi Hüseyin Sevinç, meclis çalışmalarına
maddi kaynak yaratmak için baş vurulabilecek farklı alternatifler
içeren bir sunum yaptı. Özellikle sosyal medya üzerinden
harekete geçirilebilinecek ciddi bir potansiyelin olduğuna dikkat
çeken Sevinç, sunduğu bazı metotların kullanılması yoluyla
„küçük dereleri birleştirerek, büyük ırmakların oluşabileceğine“
vurgu yaptı.

Önümüzdeki dönemin pratik faaliyetleri bölümünde, Tertele’nin
80. yıl dönümü vesilesiyle yapılan etkinlikler ve barajlara karşı
yürüyen kampanya ele alındı. Dersim Meclisi-Avrupa Yürütme
Kurulu ve Munzur Özgür Aksın Avrupa Platformu üyesi Selman
Çimen, kampanyanın Avrupa sahasında gerçekleştirilmesi
düşünülen etkinlikleri hakkında bilgi verdi.
Oppenau, 30 Nisan 2017
Dersim Meclisi-Avrupa – Sekreterya
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Bildirge 12
Adalet, eşitlik, özgürlük ve barış için yürümeliyiz…
KAMUOYUNA
CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun hapise atılmasının
ardından
CHP
yönetimi
ve
Genelbaşkanı
Kemal
Kılıçdaroğlu’nun başlattığı “Adalet Yürüyüşü” hedeflenen yolun
yarısını geçti. Daha şimdiden ağır politik baskılar cenderesinde
yaşayan değişik toplumsal kesimlerde bir umut da oluşturmuş
bulunuyor.
Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’nin 16 Nisan referandumu ile
tahkim ettikleri Vahabi-Selefi sistem, toplumun bu paradigma
dışında kalan tüm kesimlerine karşı tam bir cihat hareketi başlattı
ve sürdürüyor. Bu vahşi cendereye karşı sesini çıkarmaya çalışan
tüm toplumsal kesimlerin üzerine dizginlerinden boşalmış bir
politik terör boca ediyor.
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Toplum tümüyle nefessiz bırakılmış durumda. Bu Sünni-islamcı,
ırkçı rejime karşı seslerini çıkarmaya çalışan işçi, memur, köylü,
genç, aydın/akademisyen, kadın, Kürt, Zaza, Ermeni; Alevi,
Hristiyan, inanan Müslüman ve diğerlerinin, hatta bir vakitler
birlikte aynı secadeye baş eğmişlerin anında seslerini boğuyor.
Oluşturdukları paramiliter gruplarla sokağı terörize edip en
küçük bir kıpırdanışı dahi vahşi araçlar ve barbar yöntemlerle
bastırıyorlar. Türkiye’nin dört bir yanı hapishaneye çevirilmiş
durumda.
Toplum “hayır hareketi” ile bu gerici ablukayı bir nebze geriye
itmeyi başardı. Buna koşut olarak siyası şiddet makınası da baskı
dozunu artırdı. CHP milletvekillerine yönelik ceza ve
tutuklamalar, CHP’nin tabanında da büyük bir tepki yarattı. CHP
içindeki ilerici sol kesimin itkisi ile yönetim kısmen kıpırdamaya
başladı. Kılıçdaroğlu ve ekibinin başlattıkları “adalet yürüyüşü”,
Vahabi-Selefi sistemin cihatçı saldırılarından nefessiz kalan
milyonların özlemleriyle de buluştu.
Başından beri Recep Tayyip Erdoğan’dan, hükümetten,
MHP’den, Perinçek’in Vatan Partisi’nden gelen açıklama ve
saldırılara bakılırsa, eylem bu çevreleri epeyce rahatsız etmişe
benziyor. Kuşkusuz bu iyi bir durumdur. Firavunların telaş ve
korku içinde oldukları anlaşılıyor.
Kılıçdaroğlu’nun Alevi ve Dersimli oluşuna karşı da bir
“şeytanlaştırmak” kampanyası başlatılmış durumda. VahabiSelefi sistemin tüm propağanda araçları tam devir bunu
işliyorlar. Adalet, eşitlik, özgürlük yürüyüşünü FETO ve PKK ile
ilişkilendirme ve onu kriminalize etme seferberliğindedirler.
Haklı ve yerinde bir kararla girişilen bu eylem hem hak olarak,
hem de yaşanan fiili duruma karşı bir protesto hareketi olarak
değerlendirilmeli. Bunun daha da büyümesi ve kitleleri harekete
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geçirecek bir araç olarak kullanılması mümkündür. Daha
şimdiden bunun önemli işaretleri görünmeye başladı. Bu yürüyüş
haklıdır. Adalet, eşitlik, özgürlük, barış ve huzur için düşünen,
onun için kavga veren; direnen her kim olursa olsun, onunla yana
yana yürümek insani bir görev ve sorumluluktur.
Bu eylem ezilenleri harekete geçirebilecek, toplumun farklı
muhalif kesimlerini bir araya getirebilecek veya buluşturabilecek
bir muhtevaya da sahiptir. O nedenle eylemin ruhunu,
taşıyabileceği potansiyeli iyi görmek gerekir. Küçük hesaplarla,
dargörüş ve önyargılar ile eyleme karşı her söylenen sözün kime,
hangi bozguncu odaklara yaradığını veya yarayabileceğini
düşünmek son derece önemlidir.
Irkçı ve milliyetçi sağın saldırılarının arka planında, yürüyen
şahsiyetin Alevi olmasının da payı olabileceğini hesaba katmak
gerekir. Tüm ırkçı saldırıları boşa çıkarmak için birleştirici yani
ayrıştırıcı olmayan bir söylem düzeyinde kalmak durumundayız.
Eylemin önünü açacak; yeni biçimlere evrimleşebilecek görüş ve
öneriler ile eylemi desteklemek geleceğimiz için daha da
anlamlıdır. Gereksiz ve yersiz; koşulları dikkate almadan
sarfedilen her söz, unutmamak gerekir ki, bu eylemin haklılığına
gölge düşürecektir.
Demokrasi, eşitlik, adalet ve barış yanlısı her birey ve kurum
ikirciksiz bu eyleme katılmalı ve onu daha tutarlı bir yola
koymak için emek sarf etmelidir. Bu yürüş siyasetin akışını
değiştirebilir.
Bu nedenlerle emekçi bir içeriğe sahip bu yürüyüşü destekliyor
ve selamlıyoruz…
27.06.2017
Dersim Meclisi-Avrupa Yürütme Kurulu
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Bildirge 13
Tertelê ‘38i / Dersim Soykırımı (İmza) Kampanyaları
Tertelê ‘38i / Dersim Soykırımı hakkında yaklaşık 20 yıldır
çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan etkinliklerde eksik olan
toplumsal ağırlığı bulunan bu tür çalışmaların olabilecek en
yüksek birlikteliklerle değil de dağınık, tek tek grup, dernek,
federasyon veya kurumların kendi başına yürütme çabasıdır. Bir
toplumu
ilgilendiren
böylesi önemli çalışmalar
topluma maledilebildikçe
başarı şansı elde eder.
Gidişat
bu
yönlü
olmadığı
için
kimi
çalışmalarla
tavan
yapılmasına
rağmen,
malesef bir zaman sonra
hak
ettiği
noktaya
varamamıştır.
Dersim’in sorunlarının çözümü için kurulmuş ve faaliyette olan
onca kurum ve kuruluşun başarılı olamamasının, nihayi
hedeflerine ulaşamamasının, Dersim dilinin, kültürünün ve
inancının yok olma aşamasına gelmesinin sebeplerinin en
başında projelerin bireysel yapılması, kurumların farklı projeler
üzerinde teke tek çalışması ve ortak hareket edememesi
gelmektedir. Bu durum sorunların çözümü arayışında gidilecek,
başvurulacak mercilerin karşısında meşru temsiliyet anlamında
da sorun olmaktadır. Bu yüzden çözüm arayışlarında Dersim’i
kurum ve şahıslar arasında güçleri birleştirmekle olabilecek en
geniş mutakabatın sağlanması, hem muhatap alınan merciler

51

nezdinde sonuç alma açısından ciddiye alınmalarını, hem de
Dersim Davası’nda samimiyetin ispatı olacaktır. Dersim Meclisi
olarak tam da bu ihtiyaçları görerek, bilerek sorumlu
davranmanın ve tarihi bir görevi yerine getirmenin bilinciyle
sorunlarımıza çözüm arayışı içinde olan her kuruma, Dersim’i
anlamda yapılan her proje ve çalışmanın ‘sahiplerine’ bu
sorumluluk ve bilinçle çalışmaları ortaklaştırmaları çağrısında
bulunuyoruz.
Asl olan bireysel ve politik hesaplara alet edilmeden farklı siyasi
eğilimlerine rağmen tüm Dersim’i kurum ve kuruluşlarla bu tür
çalışmaların yapılmasıdır.
Tertelê ‘38i / Dersim Soykırımı bağlamında yapılan çalışmalara
kronolojik olarak göz attığımızda, geçen bu süre içerisinde
zaman zaman uygun konjüktüre rağmen istenilen noktaya
yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı ulaşılmadığı daha da rahat
anlaşılacaktır.
1. Ware Dergisi 1998 yılında yayınladığı 12. sayısının ön
ve arka kapaklarını “Tertelê ‘38”nin 60. yılına adar; 4
Mayıs 1937 yılında yapılan Tunceli Tenkil Harekatı’na
Dair Bakanlar Kurulu Kararı‘nın tam metinini Türkçe ve
Almanca olarak yayınlar.
2. 15-17 Haziran 2001, Berg/Eifel-Almanya’da yapılan
Avrupa Dersim Örgütleri‘nin toplantısında 1937-38
Dersim Soykırımı Anma Günü’nün ilan edilmesi ile
ilgili şu karar alınır:
„Köln Dersim Cemaati’nden Mehmet Doğan ve İsmail Kılıç’ın
hazırlamış oldukları Dersim Soykırımı dosyası katılımcıların

52

bilgisine sunuldu. Yapılan tartışmalardan sonra, oybirliği ile, 4
Mayıs’ın 1937-1938 Dersim Soykırımını Anma Günü olarak ilan
edilmesi kararlaştırıldı.
Bu konuda Türkiye’deki kurumların da bilgilendirilip oybirliği
sağlanmaya çalışılışılması kararlaştırıdı. Dersim Soykırımı’nı
Anma Günü ortak çalışmayla hazırlanacak merkezi bir toplantıda
ilan edilecek.
3. 05.2002 tarihinde Köln’de toplanan Avrupa Dersim
Dayanışma Kurulu (ADDK) merkezi Köln’de bulunacak
bir „Arşiv ve Dokumentation Zentrum“un kurulmasına
karar verir.
4. “Dersim 38 Girişimi 2005 yılı başlarında Dersim
Soykırımı’nı dünyaya tanıtmak ve tanınmasını sağlamak
amacıyla oluşturulur. Girişimi başlatan “Dersim 38’den
Dolayı TC Devletinden Davacıyız!” başlıklı imza
kampanyası başlatılır (29 Mart 2005).
Bu kampanya Girişime ait Dersim 38 Forumu’nda yaklaşık üç
yıl boyunca (Kasım/Aralık 2005-18/19 Ağustos 2008) yoğun bir
aydınlatma çabası eşliğinde yürütülür. Girişimin etkinlikleri
merkezi Berlin’de bulunan Dersim 38 Merkezi aracılığıyla
aralıksız şekilde devam eder. Devamında kuruluşu Eylül 2007’de
gerçekleşen Berlin Dersim 38 Merkezi lobi ağırlıklı bir faaliyet
yürütür.
5. Eylül 2008 tarihinde Dortmund’da yapılan toplantıyla
“Dersim Sözlü Tarih Projesi” hayata geçirilir.
Daha FDG kurulmadan başta Köln Dersim Cemaati olmak üzere
bir çok cemaat arşivleme çalışmaları” yapar. FDG’nin kuruluşu
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aşamasına paralel olarak “Dersim 1937-38 Arşiv ve
Dökümantasyon Merkezi”nin kurulması çalışmaları başlatılır.
13 Haziran 2009 tarihinde yapılan 4. Avrupa Dersim Kültür
Festivali’nde ise “Zaman geçirmeden 1938’in tanıkları ile
mülakatların yapılacağı ve kayıtların görsel ve yazılı olarak
güvence
altına
alınacağı”
duyurulur.
“1937-38 Dersim soykırımı hakkında yapılacak çalışmaların
akademik kriterlere ve uluslararası standartlara uygun olması
gerektiği” belirtilir.
“Dersim Tertelesi’ni dünyaya anlatma, bu soykırımın
Türkiye’nin resmi olarak kabul etmesini sağlama gibi hukuki,
siyasal çalışmaları yaparken (…) alanında uzman bilim
adamlarının yanısıra, Dersim halkının kültürünü, inancını ve
dilini iyi bilen Dersimliler”in yanısıra “Projenin Akademik
Danışma Kurulu’nu oluşturan dünyaca tanınmış uzman kişiler”
ile de bu çalışmanın “akademik kriterler çerçevesinde
yürütülmesinin” sağlanacağı belirtilir.
“Dersim 1937-38 Sözlü Tarih Projesi” adına “2009 yılından bu
yana dünyanın dört bir yanında tanıklarla uluslararası
standartlarda, 7 farklı ülke ve 43 ayrı şehirde 360 civarında tanık
ile mülakatlar” yapılır.
“FDG, 1937-38 Davası’nın bütün Dersim’in davası olduğunu,
dolayısıyla bu projenin bütün Dersim halkına ait olduğunu
vurgulayarak geniş katılım ve sahiplenme çağrısında” bulunur.
6. Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu (FDG) ile
Tunceli Dernekleri Federasyonu (TUDEF) 14
Kasım 2008 tarihinde “70 yıldır kapanmayan yara /
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Seyitlerimizin mezarları nerede?” imza kampanyasını
başlatırlar.
Dersim Seyitleri’nin mezarlarının yerinin bulunması,
emanetlerin yakınlarına teslim edilmesi istemi ile 30.10.2006
tarihinde Seyit Rıza’nın kızı Leyla Ağlar ve torunu Rüstem
Polat’ın avukatları Hüseyin Aygün aracılığı ile dava açılır.
Toplanacak imzalar ile “Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,
Başbakan Tayip Erdoğan ve TBMM’ye giderek Seyitlerimiz’in
mezarlarının kutsal Dersim topraklarına taşınmasını,
emanetlerinin aile yakınlarına teslim edilmesini talep edeceğiz”
denilir.
7. Demokratik Alevi Federasyonu, “1937-38 yılları
arasında on binlerce insanın yaşamını yitirdiği
katliamın ‘soykırım’olarak tanınması için Uluslararası
Ceza Mahkemesi’ne (UCM) başvuruya hazırlanır ve 24
Kasım 2010’da
Almanya’nın
Berlin
Eyalet
Parlamentosu’nda ‘Dersim
Katliam
Konferansı’ düzenler; mücadelesini internet üzerinden
sürdürür. “Türkiye’nin soykırım için özür dilemesi,
mağdurların maddi ve manevi zararlarının tazmin
edilmesi ve dil ve inancın serbestçe yaşanması için yasal
düzenlemelerin yapılması” amacıyla “UCM’nin Roma
Statüsü’nün 5. ve 6. maddelerinde yer alan ‘kültürel
soykırım’ kapsamında başvuru yapacakları belirtilir.
8. Avrupa Parlamentosu’nda 26 Mayıs (2011) günü
“Dersim 38 gerçeği ile tarih, siyaset ve hukuk üçgeninde
yüzleşme” başlığı altında 4. Dersim Konferansı
düzenlenir. Avrupa Parlamentosu Sol Grup, Demokratik
Aleviler Federasyonu, Dersim’i Yeniden İnşa Cemiyeti
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ve Kurmeşliler Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleşen
konferansın
sonuç
bildirgesi
yayınlanır.
(…)
“Avrupa Birliğine: Türkiye’nin AB ne üyelik sürecinde
tarihiyle yüzleşmesi için Hakikatleri araştırma ve
Adaleti sağlama komisyonunun oluşumunun bir şarta
dönüştürülmesi. Bunun için Avrupa Parlamentosunun
daha aktif çaba göstermesini” talep eder.
9. DEDEF, Dersim Soykırımı’nın 77 yıldönümünde
(04.05.2014) Galatasaray Lisesi önünde ‘38 Katliamını
lanetleyerek taleplerini şöyle dile getirir:
“Devletin idari ve siyasi uygulamalarıyla topraklarımız ve
insanlarımız üzerinde dramatik mağduriyetlerin devam
etmemesi, sosyal, psikolojik, kültürel ve ekonomik travmaların
ortadan kaldırılması için yüzleşme yapılarak Dersim isminin
tekrar ilimize verilmesini; 1934-38-94 tarihlerinde uygulanan
zorunlu iskanla birlikte topraklarından koparılan tüm insanların
mülkiyet hakkının tekrar iade edilmesini; evlatlık verilen
insanlarımızın isimlerinin açıklanmasını; Seyid Rıza ve
arkadaşlarının mezar yerlerinin açıklanmasını; baraj ve imar
uygulamalarının sona erdirilmesini ve Dersimlilerin kendilerini
kimliksel ve kültürel olarak özgürce ifade etmesi önündeki tüm
engellerin kaldırılmasını istiyoruz.”
10. “38’in tanıkları maalesef aramızdan ayrıldılar. Ama bu
Dersim Tertelesinin unutulacağı anlamına gelmez. Biz
tanıkların tanıklarıyız ve onların sesini sizlere taşıyoruz”
ifadesiyle „Dersim Soykınımının Almanya Meclisinde
görüşülmesi için “Anerkennung für Dersim“
adıyla 2017 yılı itibariyle imza kampanyası başlatılır.
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Yaşanan felaketin dünya kamuoyuna duyurulması, Türkiye
Cumhuriyeti’nin tarihiyle yüzleşmesi ve gereğini yapması,
taraflar arasında nihai ve kalıcı bir barışın sağlanması, insanlık
tarihinde bu türden yüzkarası soykırımların tekrar etmemesi için
beraberce hareket edilmelidir.
Kişisel itibar ve ‘ben’ olgusunu bayraklaştırma, en iyimser bir
anlatımla önlerde tutma tavır ve alışkanlıklarının bir kültür
düzleminde katılaşması, memleketin ilerici aydınları gibi,
Dersimli’nin de kolektif aidiyetini bozmuştur. Öyle bir
çoraklaştırılmıştır ki, o da Dr. Claude Brunet’in 1868’de ‘var
olan her şey benim ve benden başka her şey sadece benim
tasarımımdır’ dediğine benzer bir noktaya gelinmiş durumdadır
maalesef.
O halde, Dersim’e sahip çıkmak ve onu yaşatmak isteyen her
Dersimli, devletin tarih katline karşı, mekanlarımızı,
ziyaretlerimizi yok etme saldırılarına karşı, her türlü kişisel hesap
ve kaygıdan sözde değil, gerçekten uzak durarak, kendi içinde
yaşadığı postmodern yabancılaşmanın farkında olarak
birbirleriyle ilişkilerini yeni bir formda düzenlemeli, organize
olmalı ve mücadele etmelidir.
Dersim Meclisi fikrinin bu ortaklaşmacı anlayıştan hareketle
önem kazanması veya bu manada değerlendirilmesi önemlidir.
Kazanımların, kişisel çabaların ortak bir kanalda bir araya
getirmenin yaratacağı enerjinin, heyecanın farkındalığını fark
etmek ve bilince çıkarmak mutlaka sağlanmalıdır.
Dersim’e sahip çıkmaktan, Dersim’i yaşatmaktan da bunlar
anlaşılmalıdır.
03.07.2017
Dersim Meclisi – Avrupa Yürütme Kurulu
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Bildirge 14
Rıza Örük’ün Öldürülmesini Kınıyoruz
Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana devlet, özel yasalarla
uyguladığı şiddet, ’38 Soykırımı, 12 Eylül ‘80 darbesi, 1994 köy
yakma ve boşaltılmaları ile kalmamış, barajlar vb. çalışmalarla
doğasını da tahrip etmiş, her tür baskı ve zorbalığa başvurarak
Dersimlileri yerinden, yurdundan çıkarmaya zorlamıştır. Devlet,
göç ettirilen Dersimlilerin tekrar o kutsal topraklara dönmesini
ve o topraklarda barınmasını engellemek, Dersim’i
insansızlaştırmak için
her yolu fütursuzca
denemiş
ve
denemektedir.
Raa Heq İnancı gereği
karıncayı
dahi
incitmeyen,
tabiatla
barışık yaşamasını bilen, ağır bir suç işlenmesi halinde dahi
kişiye “düşkünlük” cezasını uygulayan, cana kıymanın günah
olduğunu kabul eden bu toplumda Veli Sarısaltık, Erkan Doğan,
Necmettin Yılmaz ve Rıza Örük vakalarında olduğu gibi
örgütlerce yapılan infazlar da Dersim’i yaşanılır kılmaktan
uzaklaştırıyor.
Dersim’de demografik yapı değişiyor. Dersim’i yaşanır kılmanın
yolu Dersim’de hatrı sayılır bir nufüsun barınmasından geçer. Bu
da ancak Dersimliler’in kendi aralarında barışık olmaları,
farklılıklarına rağmen birbirlerini kabullenmeleri, şiddetten uzak
durmalarıyla mümkündür.
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En kutsal değer yaşam hakkıdır. Bir insanın hayatına son vermek
insanlık suçudur. Gerekçesi ne olursa olsun sivil bir insanın bu
şekilde öldürülmesi kabul edilemez. Daha önceki benzer
olaylarda hayatına son verip sonra “özür” dileyip hata olduğunu
belirtmek de kabul edilir bir davranış değildir. Dersim’in son
yüzyıllık tarihinde aşiretlerarası kavgalardaki ölümler dışında bir
toplumsal mekanizma kararı ile verilen “ölüm cezası” yoktur.
Tecrit ve yanlız bırakılma cezası, özelliği gereği en ağır cezadır.
Son otuz yılda Dersim’de bir çok insan haksız olarak “ölümle”
cezalandırıldı. Ortada adil olması bir yana, bir yargılama bile
sözkonusu olmamıştır. Bu tür eylemleri şidetle kınıyoruz.
Daha önce de belirttiğimiz gibi içinde bulunduğumuz
konjonktürde şiddetin her türlüsü, varlık yokluk meselesi ile
cebelleşen, Dersim ve Dersimliler’in zararınadır. Dersim
toplumu, kendisini kuşatan şiddet/savaş sarmalında boğulup yok
edilme tehlikesi ile yüz yüzedir. Toplumuzun daha fazla şiddet
ve savaş ortamını kaldırabilecek mecali kalmamıştır.
Dersimlilerin veya gençlerimizin daha fazla ölmesini
istemiyoruz. İnsanın yaşam hakkı kutsaldır, ona dokunulamaz.
Dersim’de yargısız-savunmasız şekilde sivillerin katledilmesini
insani ve vicdani bulmuyor, tüm bu şiddet olaylarının özellikle
de o kutsal topraklarımızda artık son bulmasını bekliyoruz.
Bu nedenle silahlanmaya, şiddetin örgütlenmesine hayır
diyor, başta Dersim ve bölgemiz olmak üzere çeşitli
coğrafyalarda sürdürülen savaşların son bulmasını istiyoruz.
26.09.2017
Dersim Meclisi – Avrupa
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Bildirge 15
Ev Baskınları ve Gözaltı Saldırılarını Protesto Ediyoruz
AKP devletinin güvenlik kuvvetleri, 12 Ekim günü Bursa ve
Gemlik Dersim Dernekleri yöneticilerinin evlerine baskınlar
düzenledi. Dernek başkanları ve yönetim kurulu üyeleri
gözaltına alındılar. Nedeni ve gerekçesi bildik argümanlar.
Recep Tayyip Erdoğan daha şimdiden yerel seçimlere işaret
ederek AKP’nin kaybetmesi Türkiye’nin kaybetmesi demektir
diye fetva verdi. Bunun anlamı, yandaşları dışında, toplumun hiç
bir birimi, kurumu ve ferdine düşünce ifade etme özgürlüğünün
olmayacağıdır. Yıllardır bu zeminde estirilen politik baskılar, her
geçen gün yeni bir ivme kazanıyor.
Hedeflediği kitleye kıyıcı bir çağrı daha yapıyor. “AKP dava
partisi”dir, diyerek “islam’a çağrı”da bulunuyor. Bununla
toplumu keskin düşman kamplara ayırıyor. Bu bağlamda ‘yüzde
eli artı bir’in dışındaki bütün toplumlsal katmanlar ve onların her
türlü muhalefeti “terör ve teröre destek” gerekçesi ile baskı altına
alınıyor, susturulmak isteniyor.
Dersim Dernekleri yöneticileri, Dersim’in dili, inanci, kültürü ve
doğasını koruma, yaşatma ve geliştirme çalışmaları yapıyor.
Onların Dersim patentli olması bile başlı başına AKP devletinin

60

yüksek ilgisine mazhar oluyor. Dersim başlığı altında yapılan ve
yapılacak tüm çalışmaları da bütün diğer demokrasi mücadeleleri
gibi iktidarlarına muhalefet olarak ele alıyor ve susturmaya
çalışıyor.
Bursa ve Gemlik Dersim Dernekleri yönetim kurulu
üyeleri’nin evlerine yapılan gece baskınları ve gözaltına
alınmaları, bu siyasetin ve anlayışın bir devamı olarak
geçekleşiyor.
Demokratik hak ve özgürlüklerin yaşam bulması çalışmaları
üzerindeki politik baskıları, ev baskınlarını, gözaltıları şiddetle
kınıyoruz. Bursa ve Gemlik Dersim dernek başkanları ve
yönetim kurulu üyelerinin bir an evvel serbest bırakılmasını
istiyoruz.
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15 Ekim 2017
Dersm Meclisi Tükiye-Avrupa Koordinasyonu

Bildirge 16
Kerkük İşgali, Bir Halkın İrade Beyanına Yapılan Saldırıdır!
Güney Kürdistan’da 25 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilen
“bağımsızlık referandumu” öncesinde ve hemen ardından ABD,
batılı
tüm
emperyalist
odaklar ve bölge
gerici devletleri
koro halinde ve
ağız birliği ile
Kürd
halkının
kendi kaderini
yönetmeyi fiili olarak ilan etmesine karşı saldırya geçtiler.
Önce Bağdat hükükümeti, ardından İran ve Türkiye hükümetleri
hava sahalarını ve tüm sınır kapılarını Güney Kürdistan’a
kapatma kararını ilan ettiler.
Yine bu odakların tam desteği ve onayı ile 16 Ekim 2017 gecesi
Irak ordusu ve Haşdi Şabi kuvvetleri, Peşmerge’nin 2015 yılında
IŞİD’tan temizlediği Kerkük’ü işgal etti. Bağımsızlık
referandumu öncesi ve sonrasındaki bu çok kapsamlı ve çok
bileşenli saldırı; Kürd halkının sömürge boynduruğunu kırma,
irade beyanına, kendi kendisini yönetme arzu ve isteğine karşı
başlatılan ve devam eden bir saldırıdır. Irak, İran ve Türkiye
nerede ise aynı argümanlarla demeçler veriyor, açıklamalar
yapıyorlar. Üç devletin başında da bir Kürd belası var ve artık
bunu dizginleyemiyorlar. Kürd halkı efendisiz yaşamak istiyor.
Gelinen aşamada artık sömürgeci boyunduruğu taşımak
istemiyor.
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Güney Kürdistan yöneticilerinin çok güvendiği “mütefik ABD”
haydutları da Kürd halkından bir şeylerin intikamını alıyor. Kürd
halkının bağımsızlık istemi karşısında manevra alanı bulamayan
Mesut Barzani, ABD’nin “referandumu ertele”me dayatmasına
hayır demişti.
O günlerde; ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Güney
Kürdistan Yönetimi’ne yazdığı mektupta; referandumun
ertelenmesi karşılığında Irak’la bir yıllık müzakere ve Bağdat’la
müzakereler başarısızlıkla sonuçlanırsa diye devam eden
istemleri kabul edilmemişti. Ayrıca referandum öncesinde
Kürdistan yönetiminin ABD’ye rağmen, Türkiye ve Rusya ile
enerji anlaşmalarını imzalamış olması da bu intikam alma
nedenleri arasındadır.
Onun için Irak ordusu ve Haşdi Şabi kuvvetleri Kerkük’ü işgal
edince ABD Başkanı Donald Trump Irak hükümeti ve Kürt
Özek Yönetimi arasındaki savaşta “taraf tutmadığını”
açıklaması; Irak ordusuna yanındayım gizli mesajıyla yüklüydü.
Bu aynı zamanda Kürtler’deki yaygın Amerikan hayranlığında
da büyük bir hüsrana neden oluyordu.
Bu günlerde ABD Ortadoğu özel temsilcisi ve tam yetkili Brett
McGurk yoğun bir diploması çalışması yürütüyor. Son günlerde
şu açıklamayı yaptı; “ABD’nin bölge istikrarın sağlamak için
yoğun çalışmalar yürüttüğünü ve tüm askeri operasyonların
koordine edildiğini” söyledi. Bu sözler Kürd halkının irade
beyanına yönelik saldırıların daha da yoğunlaşacağına işaret
ediyor.
Ortadoğu’da halkların biribirini boğazlama kışkırtmaları ve
mezhap savaşlarının tırmandırılaması işaretleri de daha belirgin
görülmeye başladı. Suudi Arabistan ve Mısır uygun ortam
kolama çalışmalarına başladı. Suudi Arabistan Körfez İşleri
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Bakanı Tamir el Sebhan, ABD özel temsilcisi Brett McGurk
ile yoğun bir diploması yürütüyor. Bunlar, birlikkte “tüm askeri
operasyonları koordine” çalışmaları yürütüyorlar.
Verili durum, Kürd halkının kendi kendini yönetme isteği ve bu
doğrultudaki irade beyanı, emperyalist bir işgal hareketi ile karşı
kaşıyadır. Bütün emperyalist odaklar ve Kürd sorunu olan bölge
devletleri ittifak halinde Kürd halkının bağımsızlık özlemlerin
karşı birleşmiş ve saldırıyorlar. Bu barbarlığı şiddetle protesto
ediyoruz. Ve her zaman mazlum halkların kendilerini yönetme
özlem ve isteklerinin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz.
Ve yine öteden beri bir biçimde devam eden mezhep
savaşlarının, yeniden boyutlandırılarak halkların birbirilerini
boğazlama kışkırtmalarını lanetliyoruz.
Kerkük bir halklar bileşkesidir. Burada Kürt, Arap, Türkmen,
Süryani, Ermeni ve Yahudi halkların bir arada kardeşce
yaşamalarından yanayız. Kerkük’ün zenginlikleri bu halklar
arasında adil bir biçimde paylaşılırsa, bu halkların refah
düzeylerinin yükseleceğini ve huzur içinde yaşayacaklarına
inanıyoruz.
Kürd halkının bağımsızlık yönündeki irade beyanına karşı
başlatılan savaşa hayır.
Ortadoğuda mezhep savaşlarının boyutlandırılarak halkların
büyük felaketlere sürüklenmesi kumpaslarına hayır diyoruz.
19.10.2017
Dersim Meclis-Avrupa
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Bildirge 17
Aydınlık Gazetesi İnsanlığa Karşı Suç İşliyor...

Bilindiği üzere biz Dersimliler, her yıl Tunceli Tenkil
Harekatına Dair Bakanlar Kurulu Kararı'nın tarihi olan 4
Mayıs 1937 ile Dersim ileri gelenlerinden Seyd Rıza ve oğlu
Seyd Usen, Hesenê İbrahimê Qıci, Hesenê Cıvrail Ağaê Arekiye,
Aliê Mırzê Sılê Hemi, Fındıq Ağa, Usenê Seydi’nin idam
edildikleri 15 Kasım 1937 günleri geleneksel olarak anmalar
yaparız. Mağdur yakınları olarak Toplu Katliam yerleri ile toplu
mezar yerlerinde, yurt çapında ve yurtdışında belli mekanlarda
toplanıp soykırımı unutmadığımızı dile getiririz.
Dersim soykırımı, özellikle yakın tarihimizde gündem olmaya
başladı. Konu TBMM gündemini de bir süre meşgul etti. 2011
Kasımı’nda Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı’nın Dersim’de bir
katliam yapıldığını ifade eden konuşması, bir süre politik
tartışmaların odağında kaldı. Bu süreçte Dersim konusu süreli ve
süresiz yayınlarda işlendi, medyada tartışıldı, programlar yapıldı,
belgeseller çekildi, protestolar ve yürüyüşler yapıldı. Gerek
operasyonun amacı gerek yöntemi, Türk siyasetçilerinin, askeri
yetkililerinin,
harekata
katılan
subayların anılarında
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yazdıklarında, hem kendileriyle yapılan röportajlardaki
itiraflarında, hem de resmi raporlarda açıklandı. Birinci
ağızlardan yapılan itiraflarla artık sır olmaktan çıktı, herkesçe
bilinen bir sır oldu. Konuyla ilgili olumlu gelişmeler olsa da,
siyasal çevreler başta olmak üzere bir çok kişi ve kurum
tarafından Dersim meselesi istismar da edildi.
Devletin, resmi belgelerle on binlerce Dersimliyi katlettiğini, bir
o kadarını sürgün ettiğini, kız çocukları zorla subaylara
“evlatlık”/köle olarak verdiğini, erkek çocukları yetiştirme
yurtlarına yerleştirdiğini itiraf etmişti. "Kurşun masrafı olmasın
diye" çocukların bile nasıl vahşice katledildikleri hafızalarda hala
duruyorken, yine bu yıl Dersim'de yapılan geleneksel anma ile
ilgili, Aydınlık gazetesi 17.11.2017 günkü sayısında konuyu
manşetine taşıdı. Gazete, bu manşetle biz Dersimlilerin manevi
değerlerine hakaret ettiği gibi, aynı zamanda insanlığa karşı suç
da işledi. Anlaşılan o ki Aydınlık Çevresi insanlığa karşı kin ve
nefret suçu işlemekle yetinmiyor, Ulusal Kanal'da açık oturum
ve tartışmalarda görevlendirdiği sözcüleri üzerinden
provokatörlüğe devam ediyor.
Aydınlık çevresi/Perinçek geleneği bu açıklamalarıyla bu
suçların faili olduğunu da böylece üstlenmiş oldu. Bu zihniyet,
mağdurların yakınları olarak bize "bu suçu seksen yıl önce
işledim, bu gün de bu suçu işlerim" demekte, yetmedi anmalara
katılan kişileri de hedef göstererek tehdit etmektedir. Mağdur
yakınları olarak bu faşist zihniyeti şiddetle kınıyoruz. Aydınlık
Gazetesi ve Ulusal Kanalı Dersimlilerden derhal özür dilemeye
çağırıyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti Dersim soykırımıyla artık
yüzleşmelidir. Yaşatılan ağır travmanın izlerini silmek için
gereğini yapmalıdır. Acılarımız üzerine istismar yapan, hakaret
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eden, tehdit eden kişi ve kurumlar hakkında da yasal işlem
yapmalıdır.
Kamuoyunu da, nerede yaşanırsa yaşansın, insanlık dışı her suça
karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz.

24.11.2017
Dersim Meclisi Türkiye-Avrupa Koordinasyonu

67

Bildirge 18
Seyit Rıza’ya Hakaretlerinden Dolayı Ümit Kocasakal ve
Uğur Dündar’ı Kınıyoruz...
Halk TV’de Uğur Dündar’ın yönetiminde yayınlanan 1 Aralık
2017 tarihli Halk Arenası Didim proğramına Ümit Kocasakal,
Metin Uca ve Haluk
Pekşen konuk olarak
katılmışlar. İstanbul
Barosu eski başkanı
Ümit
Kocasakal,
programın
son
bölümünde Atatürk
ve
Atatürkçülüğü
överken,
“Türk
Devrimi
ve
İstikbali’nin
düşmanları
olan
Saidi Nursi, Şıh Sait,
Mustafa Sabri ve
Seyit Rızalar ile
Atatürk yan yana olamazlar. Atatürk’ün olduğu yerde bu vatan
hainleri olmaz, bu vatan hainlerinin olduğu yerde Atatürk
olmaz” demiştir.
Ümit Kocasakal Seyid Rıza ve diğer şahsiyetleri “vatan haini”
ilan ederken çok bilmişlik taslayan Uğur Dündar da “bravo”
diyerek alkışlamış, izleyicilere de alkışlatmıştır.
CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde yapılmış
olan “Adalet Yürüyüşü”nü dahi “ülkenin bölünmez bütünlüğüyle
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sorunu olanlarla yürümem“ diye eleştirip desteklemeyen ırkçı
Ümit Kocasakal’a, 74 yaşında olan Seyid Rıza’nın yaşı
küçültülerek, 16 yaşında olan oğlu Resık Usên’in ise yaşı
büyütülerek Dersim ileri gelenlerinden Usenê Seydi, Fındıq Ağa
(Qemer oğlu Fındık), Ali Ağa (Aliyê Mirzaliyê Sıli), Hesen Ağa
ve Hesenê İvraimê Qıji ile birlikte bir Pazar akşamı araba farları
eşliğinde kendilerini savunma imkanı dahi tanınmadan
yargılanıp infaz edildiklerinde kendilerine uygulanan adaleti(!)
hatırlatmak istiyoruz.
Ümit Kocasakal ve benzeri ulusalcı, ırkçı ve şovenistlerin
faşizan tutumlarına ‘‘bravo‘‘ diyerek alkış tutan Uğur Dündar’a,
Dersim'de Atatürk’ün emriyle devletin 1937-38’de uyguladığı
vahşet sonucu savunmasız onbinlerce Dersimlinin kadın, çocuk,
yaşlı ayırım yapmaksızın katledildiğini, onbinlercesinin de batı
illerine sürgün edildiğini; binlerce erkek ve kız çucuğun da subay
ve Türk ailelerine zorla evlatlık verildiğini hatırlatıp ne denli
adaletli(!) olduklarını hatırlatmak istiyoruz.
Mesele “Milli Misaki veya Türk-İslam Sentezi” olunca her şeyi
mübah gören, kendi belgeleriyle ıspatlanan soykırım ve
katliamların dahi inkarına giden, üç maymunları oynayan vicdan
yoksunu zihniyetler ile adalet sağlanamaz.
Tırpanın ucunda mahkemesini kuran, kararını veren adalet adil
olamaz. Terazisi güçlüye göre şekil alır.
Fakat unutulmamalıdır ki “Adalet bir gün herkese lazım olur”.
06.12.2017
Dersim Meclisi – Avrupa
FDG – Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu
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