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DERSİM 

Hal u Ahval’imiz 

Başka söze ne hacet ‘’hâlini yaz dediler’’ 

Hâller söze sığmıyor ‘’kâlini yaz dediler’’ 

Kâl ehlinden değilim hangi hâlden dem vurayım 

Her hâlim zevâl içinde ‘’budur ahvâl dediler’’ 

Ahvâlim suâl içinde suâller hemhâl içinde 

Ben susayım hâl konuşsun ‘’işte kemâl dediler’’ 

Ekrem Nalbantlı / Hal-i ahval şiiri 
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ÖNSÖZ 

Belki de yukardaki bu şiir dışında başka söz söylemeye hacet 

yok. Hâl’den anlayan için sorun açık. Gel gör ki bunu 

görecek, anlayacak kaç kişi var? 

O halde “Kâl” dilinden anlatalım. 

Sayılar, rakam ve istatistikler, Dersim’in geçmişi ve 

bugününü gözler önüne seriyor. İnsanın “nereden nereye”, 

“neydik, ne olduk!” diye sorması gerekiyor. Hazin bir tablo 

velhasıl! 

Tabi rakamlar veya istatistiklerle durum analizi bize bazı 

veriler sunsa da, bunlar kendi başına yetmiyor. Bu verileri 

değerlendirecek, sebep ve sonuçları üzerinde akıl yürüten 

bir fikriyatın ya da fikir yürütücülerin de olması gerekiyor. 

Değilse, sayılar kendi başına bêkes (kimsesiz) ve sahipsiz 

kalırlar. Bunlara sahip çıkacak birilerinin de olması şart olsa 

gerek. Insani vicdan ve sorumluluk sahibi olan kimselerin bu 

görevi üzerine alması, bu yükün altına girmesi gerekiyor.   

Bunu yapacak kimlerdir sorusuna verilecek doğal yanıt: Tabii 

ki, Dersimli aydınlardır denilir. Gel gör ki, Dersim’de öyle pek 

doğallık yok. Aydınların neredeyse çoğunun “umurunda” 

değil Dersim! Onlar Dünya devrimin yanında bu küçücük 

toprak parçasıyla ilgilenmeyi pek sevmezler. Bu yöndeki 

çabaları küçümserler hatta. Aydınlarımızın çoğunun 

Dersim’in içinde bulunduğu yıkım durumundan “devleti” 

sorumlu tutarak kendilerini sorumlu hissetmediklerini 

görüyoruz. Farkındalık değil yani, tam bir sorumsuzluk. 
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Yüzleşme ve kendilerini sorgulamanın; işledikleri günahların 

gündem konusu olmaktan korkmaktadırlar galiba. 

Diyelim ki, devlet tek başına sorumlu. Peki aydınların görevi 

ne olmalı diye herkesin kendisine soru sorması gerekmiyor 

mu? Nerede bu aydınlar? Dersim’in içinde bulunduğu 

duruma müdahale eden, ihtiyaçları Dersimlilerin 

penceresinden değerlendirip, çözüm üreten; öfkeyi değil, 

aklı öne çıkaran sahici bir tutum almak neden savsaklanıyor. 

Dağınıklık, gücün arkasında “hazır ol” vaziyetler; Dersimlerin 

acıları ile oynayarak, adeta kaşıyıp durarak tek çözüm olarak 

şiddeti dayatan onca örgüt varlık buluyor Dersim’de… 

Yarım asırdır Dersim’de devreye sokulan şiddetin Dersim’i 

bitim noktasına sürüklediğini sayıların dili son derece net 

biçimde açığa vuruyor. Bu durum duymamazlıktan, 

görmemezlikten gelinemez bir aşamaya varmıştır. 

Bu çalışmayla, sayıların diliyle Dersim’in durumunu 

somutlayacağız. Dersim’in dünü ve bugününün bir 

fotoğrafını sayıların diliyle yorumsuz olarak, daha doğrusu 

buna gerek kalmadan vermeye çalışacağız. Dersim’in, 

Dersimlilerin içinde bulunduğu fiili durum hakkında bir 

farkındalık yaratmak temel amaç olacak.  
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 Dünden bugüne Dersim’de 

nüfus 
 

Osmanlı Devleti genel anlamıyla 1831’den itibaren 

nüfus sayımları yapmıştır. Dersim nüfusu ile ilgili ilk 

verilere 1877-78 nüfus sayımlarından itibaren 

rastlanmaktadır. 

Sanırım Dersim ile ilk veri 1897 yılında verilmekte. 

O yıl yapılan Osmanlı nüfus sayımına göre Dersim 

nüfusu 113’994 olarak tespit edilmiştir. 

Bu dönemde (1897) nüfusun %89.59’u Müslüman, 

%12.94’ü Ermeni ve %0.7’si ise diğerleri olarak 

belirtilmektedir. 

1881/82-83 Osmanlı nüfus sayımı sonuçlarına göre, 

bu dönemlerde Dersim Sancağının nüfusu 100 bin 

olarak tahmin edilmiştir. 

Hozat ve Mazgirt ilçesine ait nüfus sayımları 

verilmesine rağmen Dersim geneline ait somut bir 

sayım veya veri bilinmemektedir. 
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1914 yılında 

yapılan 

Osmanlı nüfus 

sayımına göre 

Dersim nüfusu 

ilçeler bazında 

92’342 kişidir.  

Bu iki sayıma göre Dersim nüfusu 1897 nüfus 

sayımına göre 21’652 kişi azalmıştır. 

1926’da “İlk Genel Nüfus Sayımı Kanunu” TBMM 

tarafından kabul edilmiş ve resmi gazetede 

yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 

yürürlüğe girmesinden sonra 28 Ekim 1927 

tarihinde Türkiye’nin ilk genel nüfus sayımı 

yapılmıştır 

Cumhuriyet dönemindeki bu ilk nüfus sayımına yani 

1927 nüfus sayımına göre Dersim nüfusu 

76’290’dır. (1) 

 

                                                                                                                     
1 Kaynak: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social 

Science Cilt: 24, Sayı: 1 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINA GÖRE DERSİM 

BÖLGESİNDE DEMOGRAFİK YAPI 

Savaş SERTEL   /   http://dergipark.gov.tr/download/article-file/157372 
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Resmi sayımlarda Dersim 

(Tunceli) nüfusu 

    

 Kaynak: Tunceli il yıllığı 2016 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: http://www.nufusune.com/tunceli-nufusu 
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1897’den 2017’ye Dersim Nüfusu 
 

 

YIL NÜFUS 

1897 113.994 

1914 92.342 

1927 76.290 

1950 105.759 

1960 140.068 

1970 157.293 

1980 157.974 

1990 133.143 

2000 93.584 

2010 76.699 

2017 82.494 
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Dersim dışında yaşayan Dersimlerin nüfusu 

   “ 2013 yılı Nüfus istatistikleri yayınlandı. Bu araştırmamın 

tamamı Türkiye İstatistik Kurumu TUİK’in resmi verilerine 
dayanarak hazırlanmıştır. Son birkaç yıldır TUİK’in (Türkiye 
İstatistik Kurumu) resmi verilerini takip ederek Dersim 
nüfusuna ilişkin sonuçları incelediğimizde Dersim 
nüfusunun azalmaya devam ettiğini söyleyebiliriz.  
 
31 Aralık 2013 tarihi baz alınarak açıklanan, adrese dayalı 
nüfus kayıt sistemi verilerine göre tüm Türkiye genelinde 
yaşayan Dersim kütüğüne kayıtlı olanların sayısı 251.559.” 
 
Bu verilere göre: 
Dersim nüfusu:  85’428 
 
Değişik Şehirlerde yaşayan Dersimlilerin sayısal durumu: 
 
İstanbul  85’159 
Elazığ   21’116 
İzmir   20’207 
Ankara   10’104 
Bursa     5’772 
Kocaeli     3’598  (2) 

 
 

 

 

                                                                                                                     
2 Kaynak: http://www.ozgurdersim.com/haber/2013-yili-nufus-istatistikleri-aciklandi-

7302.htm 

http://www.ozgurdersim.com/haber/2013-yili-nufus-istatistikleri-aciklandi-7302.htm
http://www.ozgurdersim.com/haber/2013-yili-nufus-istatistikleri-aciklandi-7302.htm
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Yurtdışında Dersimliler 
 

Avrupa'da (Almanya) 150 ila 200 000 civarında 

Dersimli'nin yaşadığı tahmin edilmektedir. En az 

bu kadarda Avrupa'nın diğer ülkelerinde yaşayan 

Dersimli'nin olduğu söyleniyor. Cumhuriyetin 

kuruluş yıllarında günümüze kadar ki olan süre 

zarfında, Dersim'de sürgün ve göç eden, diaspora 

ve diğer kentlerde yaşayan Dersim kökenli 

nüfusun 750 000 ile 1.000 000 olduğu tahmin 

edilmektedir ... 
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“TÜİK, 2003 yılından beri her yıl düzenli olarak 

gerçekleştirdiği Yaşam Memnuniyeti Araştırması ile 

Türkiye'deki bireylerin mutluluk algılaması, umut, 

değerler, kişisel gelişim ve kişisel sağlık, gelir ve 

çalışma hayatı gibi alanlardaki memnuniyetlerini 

ölçüyor. Ayrıca, bireylerin kamu hizmetlerinden 

memnuniyetleri de ölçen ve bunların zaman içindeki 

değişimi takip eden TÜİK, araştırmada 18 ve daha 

yukarı yaştaki fertleri kapsadı.” 17.04.2014 (3) 

 

Türkiye İstatistik 

Kurumu (TUİK) 2017 

«Yaşam Memnuniyet 

Araştırması» 

verilerine göre  

Mutluluk 

sıralamasında Tunceli % 41.98lik düzeyi ile en son sırada 

yer almaktadır.  

Aynı yüzdelik 2013 yılı verilerinde de aynıdır. (4) 

                                                                                                                     
3 http://www.elazighaber.com/mutluluk-anketi-ve-elazig-1051yy.htm 

4 https://www.star.com.tr/guncel/turkiyenin-en-mutlu-ve-mutsuz-illeri- 

   aciklandi-haber-1211381/ 

 

http://www.elazighaber.com/mutluluk-anketi-ve-elazig-1051yy.htm
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Dersim’de II. 38 Tertelesi 

 

1994 yılında 

Dersim’de resmi 

rakamlara göre 183 

köy 823 mezra 

boşaltılıp yakıldı.  

40 bin 933 kişi 

yerinde edildi. (5) 

______________________________ 

“Sürgünlerde öldü babam  

Irgatlık yapardı anam  

Köyüm yandı, yoktur yuvam  

Unutma, yaz gazeteci… 

Dersimi ne âşık ne de sevdalı 

Gurbette neylerim serveti malı 

Bülbülün isteği bir kuru çalı 

Bıraksınlar ben köyüme dönerim 

 

Ali Musa Boztaş / Karataş Köyü Ovacık  (6) 

                                                                                                                     
5 Kaynak: Devrim Tekinoğlu, 'Bin Dokuz Yüz Doksan Dört' belgeseli  
6 Kaynak: http://www.radikal.com.tr/turkiye/yakilan-koylerin-ahvalidir-1040673/         

Haber İsmail Saymaz 

1994 
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün ilk defa 

açıkladığı ‘İllerde Yaşam Endeksi 2015’ araştırmasında 

eğitimde en iyi il, Tunceli oldu. 

 

“Endekste tüm illerde konut, çalışma hayatı, gelir/servet, 

sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, altyapı 

hizmetlerine erişim, sosyal yaşam ve yaşam memnuniyeti 

olmak üzere 11 alan incelendi. Buna göre, ‘bireylerin 

topluma ve ekonomiye verimli bir şekilde katılması için 

gerekli bilgi, beceri ve yeterliliklerin sağlanmasında 

büyük öneme sahip’ olan eğitim endeksinde ilk 

sıraya Tunceli yerleşti. Bu şehri ikinci sıra ile Isparta ve 

üçüncü sıra ile Amasya takip etti. Hakkari ise son sırada 

yer aldı” 

Hürriyetin haberi  (7) 

                                                                                                                     
7 Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/egitim/tuik-illerde-yasam-endeksi-arastirmasi-

egitimde-en-iyi-il-tunceli-40044276 

http://www.hurriyet.com.tr/egitim/tuik-illerde-yasam-endeksi-arastirmasi-egitimde-en-iyi-il-tunceli-40044276
http://www.hurriyet.com.tr/egitim/tuik-illerde-yasam-endeksi-arastirmasi-egitimde-en-iyi-il-tunceli-40044276


 

 
 

14 

Dersim bir Alevi Kenti mi? 
 

 

 

 

 

 

2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre 

Tunceli’de 130 Cami, 124 Okul ve 17 Cemevi’nin 

bulunduğu tespit edilmiştir. (8) 

 

Yukarıdaki haberin grafiksel görünümü: 

                                                                                                                     
8 Kaynak: Tunceli Emek araştırması, aktaran Çıla Gazetesi 

 

Cami 130.00 

Okul 124.00 

Cemevi   17.00 

  -
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 100,00

 150,00
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Tunceli’de kapalı okullar satışa çıkarıldı 

 

MEB Yatırım ve Tesisler Dairesi 

Başkanlığının 17 Haziran 2009 tarih ve 5258 

sayılı yazısı ile Tunceli ilinde kapalı olan 

285 okulun, Milli Eğitim Bakanı Nimet 

Çubukçu tarafından satışına olur verilmiştir. 

(9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     
9  Kaynak: https://www.evrensel.net/haber/200288/tunceli-de-285-okulun-kaderi  

https://www.evrensel.net/haber/200288/tunceli-de-285-okulun-kaderi
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2005-2015 yılları arasında Tunceli' de intihar eden veya 

intihara teşebbüs eden toplam 435 vakaya ait  dosya 

incelendi. 

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre, kaba 

intihar hızının illere göre dağılımına bakıldığında 2014 

yılında en yüksek olduğu ilin yüz binde 11,63'lük değer 

ile Tunceli olduğu görülmektedir. (10) 

 

 

 

                                                                                                                     
10 Kaynak: Tunceli' de 2005-2015 Yılları Arasında Gerçekleşen İntiharlara İlişkin 

Epidemiyolojik bir inceleme. Azad Günderci, Gülnaz Karatay, Seher Gökçe, Burcu Güler 

Tunceli intiharlar şehrine dönüştü 
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Tunceli’de kanser ölümlerinde artış 

 

 

 

 

 

 

TUİK tarafından açıklanan verilere göre, tümör 

nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son yıllara göre 

2016 yılında artış gösterdi. Bu istatistiki veriye 

göre, Tunceli’de geçtiğimiz yıl iyi huylu ve kötü huylu 

tümörler nedeniyle 98 kişi hayatını kaybetti. (11) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     
11 Kaynak: https://www.tunceliemek.com.tr/NewsDetail/Tuncelide-98-kisi-kanserden-

olmus/171/38115 

https://www.tunceliemek.com.tr/NewsDetail/Tuncelide-98-kisi-kanserden-olmus/171/38115
https://www.tunceliemek.com.tr/NewsDetail/Tuncelide-98-kisi-kanserden-olmus/171/38115
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Mayınlı Coğrafya Dersim 

 

2013 yılında bölgedeki mayınların can güvenliği 

açısından risk ürettiği gerekçesiyle dönemin İHD 

Tunceli temsilcisi Barış Yıldırım tarafından adli 

makamlara başvuru yapılmıştı. Tunceli, sınır kenti 

olmamasına rağmen iç güvenlik maksadıyla 10 bin 

557 rakamıyla bölgede en çok kara mayınının 

bulunduğu il olma özelliğine sahip. 

Türkiye, imzacısı olduğu Ottowa Sözleşmesi 

kapsamında kara mayınlarını 1 Mart 2014 tarihine 

kadar temizleme taahhüdünde bulunmuş ancak bu 

süre içinde taahhüdünü yerine getiremeyince, Milli 

Savunma Bakanlığı kanalıyla BM’ye 2022 yılına 

kadar ek süre talebinde bulunmuş ve bu talep 

kabul edilmişti. (12) 

 

 

 

                                                                                                                     
12 http://www.milliyet.com.tr/tunceli-de-mayinli-alan-temizlenmeye-tunceli-

yerelhaber-437872/  Haber: 23 Ekim 2014 

http://www.milliyet.com.tr/tunceli-de-mayinli-alan-temizlenmeye-tunceli-yerelhaber-437872/
http://www.milliyet.com.tr/tunceli-de-mayinli-alan-temizlenmeye-tunceli-yerelhaber-437872/
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Dersim : 

Güvenlik ve askeri bölge 

 

5 Temmuz 2016 yılına kadar geçen 18 ayda 250 

silahlı örgüt üyesi öldürüldü. 

Tunceli'de jandarma özel harekat (JÖH), polis özel 

harekat (PÖH) ve 

Milli İstihbarat 

Teşkilatının (MİT) 

son 18 ayda 

gerçekleştirdiği 

yaklaşık 4 bin 

operasyonda 250 silahlı örgüt üyesi öldürüldü. 25 

örgüt mensubu teslim olmuş. (13) 

 

 

 

                                                                                                                     
13 Kaynak: Habertürk 14.01.2018 

https://m.haberturk.com/yer/tunceli
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Türkiye İstatistik 

Kurumu (TÜİK) 

Malatya Bölge 

Müdürlüğü 

tarafından verilen 

2016 rakamlara 

göre; her bin kadın 

başına düşen doğum sayısı (doğum hızı), 

Malatya’da binde 2.01 olarak kaydedildi. Verilen 

bilgilere göre; Elazığ’da doğurganlık hızı 

binde 1,97, Bingöl’de binde2,42,  

Tunceli’de doğurganlık hızı ise binde 1,69 oranı ile 

bölgenin en düşük hızına sahip oldu. (14) 

 

 

                                                                                                                     
14 Kaynak: 

http://www.malatyasoz.com/haberdogum_hizi_en_dusuk_tunceli%E2%80%99de_yasan

di-4657.html   /  16 Nisan 2016 

DOĞUM 
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İllere ve cinsiyete göre yasal medeni durum, 2013 

(devam) 

(15 veya daha yukarı yaştaki nüfus)  (15) 

 

 

Tunceli 72’559 40’994 31’575 19’430 8’567 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     
15 Kaynak: TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey’s Statistical Yearbook 2013 
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Türkiye'de en uzun yaşanılan iller 

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Hayat Tabloları, 
2013-2014" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 
Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 78 yıl 
olarak hesaplandı. Söz konusu rakam 2013 yılı 
verilerine göre 76,3 yıl belirlenmişti.  

Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresinin en 
yüksek olduğu iller 80,5 yıl ile Tunceli ve Muğla 
olarak hesaplandı. Mardin 80,3, Giresun ise 80,1 
yıl ile bu illeri takip etti.  

Yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 75 yıl ile 
Kilis oldu. Bu ili 75,6 yıl ile Van ve Ağrı, 76,6 yıl ile 
Ardahan izledi. (16) 

 

 

 

 

                                                                                                                     
16 https://www.dunya.com/gundem/turkiye039de-en-uzun-yasanilan-iller-haberi-

294065 
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IHA 

Bölgede en fazla işsizliğin Tunceli’de olduğu 

bildirildi. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge 

Müdürlüğü verilerine göre, İl Düzeyinde Temel İşgücü 

Göstergeleri 2013 rakamları, TRB1 bölgesinde şöyle: 

"Malatya’da işsizlik oranı yüzde 7,8, istihdam oranı 

yüzde 49,9 olarak gerçekleşmiştir. Elazığ’da işsizlik 

oranı yüzde 7,8, istihdam oranı yüzde 48,9 olarak 

gerçekleşmiştir. Bingöl'de işsizlik oranı yüzde 7,0, 

istihdam oranı yüzde 50,8 olarak gerçekleşmiştir. 

Tunceli'de işsizlik oranı yüzde 8,1, istihdam oranı 

yüzde 49,7 olarak gerçekleşmiştir"  (17) 

 

02 Temmuz 2014 

 

                                                                                                                     
17 http://www.milliyet.com.tr/bolgede-issizlik-en-fazla-tunceli-de-malatya-yerelhaber- 

272833/ 
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Tunceli’de Avrupa Birliği’ne destek oranı 

Türkiye İş Bankası İktisadi Araştırmalar 

Bölümü’nün Şubat 2014 tarihinde yayınlanan 

çalışmasına göre, AB’ye desteğin en fazla 

olduğu ilk 10 ilin gelişmişlik sıralamasındaki 

yeri aşağıdaki gibidir: (18) 

 

  İL 
AB’YE 

DESTEK ORANI 
GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ 

SIRASI 

   

  HAKKARİ 78,10 81 

  ADIYAMAN 67,40 68 

  KAHRAMANMARAŞ 63,70 36 

  VAN 60,60 66 

  TUNCELİ 59,60 72 

  BİNGÖL 59,20 74 

  BATMAN 57,70 61 

  MARDİN 57,10 63 

  IĞDIR 52,80 76 

  DİYARBAKIR 52,70 41 

 

                                                                                                                     
18 Kaynak: https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=104 
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SONUÇ YERİNE 

Sayıların diliyle, toplanan istatistiki verilerle Dersim’in 

sosyo-kültürel ve demografik yapısı özetlendi bu 

çalışmayla. 

Son yüz yılı aşkın bir zaman diliminde Dersim’in doğal 

yapısında son derece yıkıcı gelişmelerin yaşandığına 

tanık oluyoruz. Yarım milyon Dersimlinin kendi 

toprağından koptuğu, koparıldığı bir coğrafyadan 

bahsediyoruz.  

Nerede olurlarsa olsunlar, nerede yaşıyor olurlarsa 

olsunlar bunların sanırım ya da en azından büyük bir 

kesimi kendilerini Dersimli addettiklerini; o aidiyet 

duygusunu hala koruduklarını söylemek çok mu abartılı 

olacak? Bunun abartılı bir değerlendirme olmadığını; 

tersine problemin siyasal boyutta kendini gösterdiğini 

düşünüyorum. Dersimliler siyasetin, siyasetlerin esiri 

konumundadırlar. Bunun sonucu olarak bölük-pörçük 

bir yaşama mahkûm hale geldiklerini düşünüyorum. 

Sorun bunun farkındalığında olmamakta yatmakta. 

Aidiyet duygularının ne anlama geldiğini, bunun için ne 

yapılması konusunda gündemlerini belirleyememeleri 

ana problemdir.  

Yarım asır yıldır Dersim coğrafyasındaki savaşın, şiddet 

sarmalında boğuşup kalmanın sonuçlarına ait Dersim’in 

acı tablosunu veriyor yukardaki istatistikler bize. Bu 
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tablodan memnun musunuz? Memnun muyuz? 

Memnun olan ya da en azından öyle söyleyen 

aydınlarımız var! Yukardaki verilerden sonra bunu hala 

iddia edenleri nasıl adlandırılmalı insan acaba? 

Dersim’deki değişmenin ve erezyonun sebep ve 

sonuçlarını Dersimlilerin mutlaka ele alıp 

değerlendirmesi son derece önem taşıyor. Bunun 

sırrına ermek zorundayız. Buradan çıkacak sonuçları 

manipülasyon ve ideolojik bağımlılığın etkisinde 

bulunan akıl sahiplerinin yapamayacağı bellidir. Sağlıklı 

bir zihin ile düşünmek, kendi bağımsız düşünce yapısı 

ile Dersim ve Dersimlilerin daha doğrusu bir toplumun 

sorunlarını görmek, anlamak ve kavramak için, açık bir 

zihne ve ortak bir akla ihtiyaç var. 

Egemen paradigmaların bakış açısı dışında yeni bir 

düşünce sistemi ile bu verileri, olguları ele almak 

zorundayız. Bu da, Dersimi bir düşün dünyası içinde 

mümkün olabilir ancak. Buradan hareketle çokça dile 

getirilen “Dersim Fikriyatı” kendine ait bir çığır açar; hat 

ve yola girer. Dersimlileşme, bu paradigma 

penceresinden bakarak yukarda bize sunulan verileri 

Dersim ve Dersimlilerin geleceğine yönelik ortaklaşa 

çözüm ve önerilerinin analiz ve sentezinden 

başlayabilir. Bu kaçınılmaz bir görev olarak duruyor 

önümüzde. 
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Araştırmaların ortaya çıkardığı bir başka gerçek daha 

var. 

Dersim fikriyatının ve ortak aklın savunuculuğunu 

yapan; Dersimlilerin “dersimlileşmesini” öneren 

“Dersim Meclisi” gibi bir örgütlenmenin acil, zaruri ve 

son derece gerekli olduğunu Dersim’in fiiliyattaki 

durumu açığa vuruyor. Dersimlilerin kendi sorunlarıyla 

yüzleşerek kendi yerel gündemlerini ortaya çıkarması, 

güncel sorunların farkındalığında olması ve bunlar için 

çözüm yolları bulması, en azından bunlar üzerinde 

tartışmaları kaçınılmaz ve somut bir görev olmalı.  

Dersimlilerin demek ki, Dersim Meclisi gibi yerelin 

sorunlarına eğilen, çözüm önerilerini araştıran, tartışan 

üretken düşünce dünyası ile tanışması gerekiyor. 

İhtiyaç haline gelen bu tür yapı veya örgütlenmelerin 

desteklenmesi, güçlendirilmesi; Dersim’in geleceği için 

farkındalık yaratmak, sorumluluk almak önem taşıyor. 

Dersim adeta sahipsiz, kimsesiz (bêkes), sahipsiz kalmış 

yetim bir coğrafya durumunda. Yoruma gerek 

bırakmayan acı bir tablo sunuyor istatistikler bize. Bu 

durumu görmemezlikten gelemeyiz. Ayıptır, günahtır! 

İdeolojik ve beylik sloganlarla ortalığı velveleye veren 

çevrelerin, sözde Dersim sahipliğine soyunmuş 

siyasetlerin, siyaset çevrelerinin göründüğü gibi 

sahiciliği yoktur. Gün geçtikçe Dersim daha bir yıkıma 

doğru gidiyor ve sloganlar işe yaramıyor. 
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O halde başka şeyler yapmak gerek. 

Dersim’in içinde bulunduğu kaos ve yıkımı önlemenin 

yolu, yeni ve sahici bir Dersim fikriyatının ortaya 

çıkmasından geçmekte. Bunu da ancak Dersim’in 

durumuna sahip çıkacak Dersimlilerin kendileri olabilir. 

Başkalarının, Dersim’e yabancılaşmış fikir sahiplerinin 

bunu yapabileceğini düşünmek, bu yönde söylevler 

vermek ya da onlardan bunu beklemek safça bir hayal 

olmaktan ileri gitmeyecek. 

Elli yıldır sürdürülen değişik politika ve reçeteler, fikir ve 

fiili uygulamaların Dersim’e ne getirip ne götürdüğünü; 

bu çalışma ile parmak basılan konulardaki sayıların 

diliyle açığa çıkan sonuçları algılamak zor olmasa gerek. 

Dahası Dersim’e hayrı olmamış bu politikalarda ısrar 

etmenin, hala bu fikir ve çizgilerinde sabitleşmenin 

Dersim’e son derece zarar verdiğini görmek ve anlamak 

orta seviyede her aklın bile görebileceğini, farkına 

varması gerektiğini söylemek haksızlık olmasa gerek… 
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