
DERSiM iNSiYATiFi NEDiR ?

"Dersim lnsan, DoEa ve Kültür Varhlrm savunma (Halk Girigimi) Insiyatifi"nin krsalulmrq adr-
du. Dersim Insiyatifi, Dersim'de yrllardr araLksrz stirüp giden adaletsizliklere kargr Denimlilerin ve
Dersim dostlannrn potesto hareketidir.Hig bir aynm gözetrneksizin bütün Dersimlilerin arnk yaganan-
lan dur deme hareketidir..Dersim katliarmnrn 60.yrldönümünde, burada yaqananlar bütün tarihsel ada-
letsizlikleri hatrlanr bigimde devam etmesi biz Dersimlileri infiale getirmektedir.

Dersim Insiyatifi, Dersimli genglerin, yaghlann, kadrn ve goruklann dünyaya yankryan gt!h$dr.
Dersim dofasrmn, binlerce yrlhk Dersim kültürel varhlrmn Erih$dr! Dersim dallan ve ovalannm,
Dersim ormanlan ve rmaklanmn, katliam ve dehqtlere tanrk clan mavi gündüzlerinin yrldrzh geceleri-
nin gr$rhlrdrr bu:

Durdurun Dersim'deki vahgeti! Dersim'in insan, dola ve kültür varhllnm yok edilmesine arttk son
verin!

Biz Dersimliler yirmi yrldrr olalanüstü kogullarda yagryoruz.Anrk "O}IAL" kogullannda yaqa-
mak istemiyoruz! "Terör" bahanesiyle memleketimizin sinsice bogaltrlmasrna, her türlü profesyonel kaa-
tilin hallomran yaqama ve onurlu varolma hakkrna zalimce tecavüzüne son verin!

Qocuklanmrzrn, kadrnlanmLzrn, ya;hlanmrzrn ve genglerimizin askeri operasyonlanrr, kontgerilla
e$timinin, savag oyunlannrn canh kobaylan olarak ya$amaslnt istemiyoruzl

Artrk gece-gündüz elleri tetikte bize düqman gibi bakan askerlerin ve polislerin silahlanmn namlu-
suna bakarak yagamak istemiyoruzl

Artrk Ozel Tim getelerinin sadist eylemlerinin ef,lencesi olmak istemiyoruz! Fagistlerin kin ve inti-
kam duygusuyla köylerimize saldrrmasrna, evlerimizi,atalanmrzm mezatlarnr, ziyarct ve kutsal yerleri-
mizi, ba! ve bahEelerimizi ve orrnanlanü[zl yakrp yrkmalanna,tahrip etmelerine son verin!

Yirmibirnci yüzyrlda silah mruyla memleketimizden uzaklaqtrnlmayr kabul etmiyoruzlDaflanmr-
zr, ovalanmrzr, yaylalanmrzr, köylerimizi istiyoruzl Arnk binbir yere sagrlmrg, yoksulluk ve peri$anl*
iginde gizli kitlesel sürgün hayatr yaqamak istemiyoruzl Aruk memleketimize, köylerimize dönmek isti-
yoruz!

Memleketimizi gezmek-görmek iqin OHAL yetkililerinin keyfi ve yasadrgr engelleriyle karqrlag-
mak, onlardan izin almak, onlann denetiminde memleketemizde yabancr ve suglu insanlar gibi dolag-
mak istemiyoruz.

"Grda ambargosu", kendi paramrzla aldrlrmz egyalara zorla ve keyfi olarak el konulmasrnr aruk
istemiyoruz! Bu egkiyahfia, taciz ve talana anrk son verilsinl Köylerimizin ve evlerimizin viran, toprak-
lanmrzrn, ba! ve bahgelerimizin, higbir tazminat ijdenmeksizin igletmeden altkonulmasrna, bakrmzl*-
tan tahrip ve yok olmasrna son verilsin!. Bizler memleketimizi yeniden genlendirmek ve imar ve ingaa
eunek istiyoruz.Biz Dersimi seviyoruz ve Dersimsiz yagamaya ahgamayrz!..

Dersim Insiyatifi, iqte bu gerekEelerle, Dersim Katliamrmn 60.yrldönümünde, Avmpa'da bagiaul-
dr.Gergekten Dersim'de qu anda yagananlar,6O yrl önce yagananlardan daha vahimdir.60 yrl önceki kr-
ym iki yrl sürmü$tü, oysa bu 20 yrldu araftksrz sürüyor.O zaman sürgün resmen yaplhyordu ve sürgün
edilenlere gegirnlerini saElayacak toprak ve ig veriliyordu, gimdi ise, sürgün gayri-resmi yaprlmakta ve
sürülenler geEimlerini sallayacak hig bir olanala sahip bulunmadrklan gibi, giltikleri yerlerde de a$a$-
lanryor, eziliyor ve yoksullukla yokediliyorlar.

Dersimliler, aynr duruma u[rayan bütün illere örnek olmak üzere halk olarak, hem Dersim'de ve
Dersim'in drgrndaki her yerde, Dersim insanca yaganabilir normal statüsüne eri$ene kadar, Dersim'e
kol-kanat germek üzere elele veriyorlarl.
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DERSiM iNsiYATtr.i'NE xiuInn KATILABiLIR?
Dcrsim bugün yeniden, bir leyrm ve sürgün dönemi yagryor! Dersim lnsiyatifi'ne, Denim'in insan,

dola ve kültür varh$nr savunmak isteyen bütün Dersirnliler ve hatta aym amagla gahgma yapmak isti-
yen Dersimli olrnayan bütün dostlanmrz kaulabilirler. Ancak kanlan bütün dostlanmrz, toplannlara ka-
ulan yeni gönüllülerin de söz ve karar sahibi oldufu peryodik toplanularda ahnan karar ve perspektifler
dolrultusunda gahqma yapmasr, Insiyatifin bir "halk girigimi" oldulunu bilerek hareket etrnesi yeterli-
dir.Insiyatifin temel hareket zemini, Dersim in insan, dola ve hiltür varhSrm, bash ve adaletsizliklere
kargt savunma zeminidir.Insiyatif, hig bir ilerici parti ve örgüt, kültürel gurup ve derneli drgtalamadr$
gibi, hig bir siyasi gevre ve guruba angaje olmamay de temel ahyor ve bu konuda anlayrg bekliyor.lnsi-
yatif, galtgmalannda ortak paydayr esas ahyor ve gönüllülerden bunu özen gösterilmesini gözetiyor.

DERSiM iNsiyaTtFl'NiN OLU$MA ve cELigMESL..
Dersim lnsiyatifi olugmadan önce, Dersim'de olan-bitenlere karg mücadele etmek amacryla, Der-

simdrgrnda, Titkiye'de ve Türkiye drErnda pek gok demek ve komite olugtu.Dersim'deki insan ve dof,a
katlianuna, insanhk drgr baskr ve haksrdrklara kargr "dayamgma" komiteleri olugtu ve büyük protesto-
lar gergeklegti.Qegitli demolcatik plaformlar ve insan haklan kuruluglanyla ortak gah$malar yürürüldü
ve Dersim'e zaman zaman "gözleme-izleme", "tanrkhk" ve "dayamgma" heyetleri gitti. Bütün bu saygm
giriqimlere rafmen, "sivil baskr gurubu" olarak yeterli bir etkinlik yaraulamadr.qünkü bu gahgmalar,
basloyt, hakstzhfr, memleketinden kopanlmamn acrsrnr etinde ve kanrnda duyan Dersimli halk kitlesini
ve onlann kendi girigimlerini harekete gegimremigti.Aynca bu gahgmalar kahcr, kurumsal ve sistemli
delildi, günübirlik geligmelere göre tavr ahglardr.Gergekte, oraya-buraya sagrlmrg, dayamlmaz hayat
grptntgt igindeki onbinlerce sessiz kide, daha etkili bir insiyatifin geligmesi igin can atlyor ve bir geyler
yapmak istiyordu3u kitleden gelen yolun istek ve tegvik sonucu, Temmuz 98 onalannda, bir gurup
"Girigim Komitesi" olarak galn yapmayr üstlendi.Girigim Komitesi, Alustos ortalannda "Büttin Där-
simlilere ve Dersim'in dostlan"na agrk galrn bildirgesi yaymlandr.Bu ga[prya uyan gönütlüler,18 Eylül
98'd! Stuttgart'ta (Möglingen'de) biiaraya getdi vc 53 kigiiit oersim lrisilaüfi xomi-tesi'ni olugturdü-
lar.@u komite de daha önce Dersim'le ilgili galqmalar yapan pek Eok gevre ve kurulugtan Deriimliler
d9 yer_aLdt.) Komite kendi iginde bir Insiyatif Koordinasyonu ve birkag gahgma gurubü olugturdu. 31
Ekim 98'de yeni katrlunlarla "Insiyatif Komitesi" bir toplanu daha yaptl ve Dersimlilerin y6!un bulun-
dugu her yeide "Y-erel lnsiyatif Gruplan" olugturmaya lerar vedi. (5ir anda Avrupa'nrn bällibagh mer-
]<edgri$g Yerel Qahgma Gruplan olugturulmaktadr.) Dersim Insiyatif Komitesi, bundan tröyl6 de yeni
kathrrlarla peryodik bigimde toplanacaktr.Nitekim üqüncü toplantlsrm yine 12.12.98'de yapmayr lia-
rarlagurmrgur.

Komite, 18 Eylül toplanhsrndan sonra, gahgma yürüttüEü yörclerdeki demolcratik kuruluglara ve
kigilere de gafu yapu ve toplantrlanna davet etti.Bu galnlara ilgi göst€r€n bagka illerden dostlanmrz
bu insiyatifin.olugmasrm sevingle kargrladr ve desteklemeye hazr olduklanm agrkladrlar.

persim Insiyatif,r olugmaya bagladrlrndan beri, gegici irtibat merkezine bilgi ve belge akmaya bag-
laü,Görüldi.iki, adaletsidikler günlük bigimde devam edip gitmektedir. Insansrdagtrnlrm$ köyleide
ayakra kalabilen son evler de igindeki eqyalarla birlikte askeri birlikler tarafindan yalolmaya devam edi-
yor.Qewe illerde "durumun normale dönmesi"ni bekleyen ve köylerine dönmek iCteyen kdylülerin müra-
caatlan, memleketinde iktisadi faaliyeti canlandrrrak ve yatrnm yapmak isteyen Dersimlilerin girigim-
leri tghdit vg azarla kargrlanryor.(Pülümif "Bal Festivali"nde konugan ilin valisi, "dagdaki terörisf'tln
Dersimlileri sorumlu tutarak uygulamalann bilingli yaprldrirm itiraf etmekten sahnmadr!) Böylece hü-
klime$1 "geriyc dfin$ll v9 "Do!u ve Güney Do[u'ya yaunm" xizlerinin hig deglse Dersim igin gegerli
olmqdr$ ortaya grktr.Nitekim Munzur da$annrn kuzey yamaglannda (örnefiin Erzincan-Bag6aflarüa)
yakrlan evler yeniden ingaa edilip Bagbakan Yardrmcrsr Bülent Ecevit'in igtirah ve devlet töreni ile
köy1ü19ry verilirken, aynr günlerde bu dallann güney yamaglannda Dersim köylerinin yalcldrS haberi
geldi! (Bu.evler, köyüne dönmek igin dilekge veren köylülerin evleridir ve müräcaattan bir gün sonra ya-
hltyorlar!)...

DERSiM iNSiyATiFi SU ANDA NELER yApryOR?

. Dersim Insiyatifi, hälgede yagananlan somut olarak ortaya koymak igin bu bilgileri daha somut ve
yerinde tesbit ederek, orada nelerin yokedilmekte oldulunu bu Bülten'in ileriki sayrlannda ardrgrk ola-
rak derleyip in-san-h$n vicdanma sunacakur.Bunun iEii Avnrpa'mn gegitli merkezierinde lnsiyahfi tarut-
ma, Dersim'deki durum hakkrnda geEitli toplanu, kampanya v'e etkinlililer düzenleniyor. Äyni amagla,
20 $ubat 99'da $tuttgan (Böblingen)-ta bir kitle gecesi yairrhyor.Bu geceye btittin Dörsirnli müzisyänler,
ozanLar, yazar ve $alrler, ressarnlar gagflhyor.

. {ngi.yalt Yerel _Qahgma Gruplan, bulunduklan yerlerde bütün Dersirnlileri, kendi yöreleriyle ilgili
detayh bilgi to-plamakla gö191t9ndiriyor ve bütün Dersimlilerin kendi yöreleriyle ilgili görcv aläasrnl is-
tiyor..Bu bilgiler, gegitli e tkinliklerimizde, konferans, panel, hukuki vd insani lirigiirleide delerlendiril-
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mek üzere lnsiyatif merkczinde derlenmektcdir. Bu amagla bütün Drsir ileri göreve ga! flyor:
1) Herkcs kendi köyü ile ilgili aynnuh bilgiyi Insiyatifin gegici irtibat merkezine göndersin.
Bu bilgi gu Eekilde toplanmahdu:
a) Köyünüzün eski ve yeni adr nedir? 1980 öncesi kag haneydi ve nüfusu ne kadardr? 1980den sona

köyünüzde kag hane kaldr ve Eu anda ne kadar insan yagryor? Köyünüzde yaganan belli baqh olaylar
(bombaluna, yakrna, onnan yangrfl, öldürme, iqkence vbg.) ve bu olaylann tarihleri.

b) Mürnkünse köyünüzün 1980'den önceki bir fototrafi ile, gu andaki halinin bir foto$afrnr temin
edip bize dcrhal ulagunmz.

c) Gecemizde sergilemek igin elinizde Dersim'e özgü ne kadar ugmabilir, eligi, ig avadanlrtr, sa-
nat vc kültür öfeleri varsa telcar geri almak üzere bize ileutenizi istiyoruz.

SAYILARLA DERSIM'IN DÜNKÜ VEBUGÜNKÜ H,q,Li..

Dersim, Frat tmairnm belli bagh kollanndan ikisinin (Munzur ve Pülüür suyu) do[du!u, onala-
ma yfüseklifinin 2000 metre olan ve dallan 32149 merede mavi gökyüzünü öpen, sradaflar, rmaklar
ve asi insanlar ülkesidir.Cumhuriyet dönemindeki idari sisteme göre "Tunceli" diye belirlenen ve adrna
"Ig Dersim" denilen yerin yüzölgümü (yüzey ölgümü-gergek alan) 8.676 (Izdüqüm olarak 7.774) kilo-
metre karedir. Insansrdagtrnna hareketinin ürkütücü boyutlara varmasrndan önce Tunceli ilmerkezi ile
birlikte,T ilgesi, 17 bucafr, 375 (1970 tesbitlerine göre soffadan 420'ye grku, olaylar yotunlagmadan ön-
ce 451 vardr*) ve 1.500 civannda meaa ile 2000 civannda yerlegim birimine sahipti.Dersimliler Köy
merkezli daimi yerlegimle birlikte, hayvancrtk nedeniyle yazrn büyük bir krsm yaylacrlrk da yapr ve
yerleEim birimi sayrsr bu mevsimde yüzde 50 oramnda artar.Böylece Dersim'in bütün nüfrrsu, bütün do-
fasrna yayrlr.Toplam yerlegim yeri aIam 5.371.107 dekard:r.Bu bölgenin toplam ekili-dikili
aiam32.037 dekan meyvelik alan olmak üzere toplam 523.257 dekardu ve ekime elverigli olup kullaml-
mayan topraklar ise 340.385 dekardr.Hayvanobk igin yararlaniar 1.732.531dekar daimi gayr ve otlak
arazisi vardu. Defalarca yahlan ve tahrip edilen Dersim'de ekime elveriqsiz kayalft ve krag yabani alan
ise 395.559 dekardrr.Ve Dersim'de onca uhribata ralmen hala direnen ormanlan 1.664.692 dekarhk bir
alan iEgal ediyor.(Bunun 4.275 Hektar\ koruluk, 2.054 Hektan bozuk koruluk onnanlardu) (Kaynak:
Türkiye Istatistik Ylhtr l99l)

Dersim, 200 yilhk Selgi.iklu egemenli$, 1000 yllk Osmanh egemenlili alunda ortak bir kader, kr-
vang ve külttir birlif,i yaratan esas olarak "Zazaca" (kendi'tabirleriyle Krmancki) konugan ve izici go-

lunlukla Alevi inanona sahip bir halkur.Krmancki'nin yanrsra ' Krdagki" (Kürtge) konugan Dersim-
lilerin hemen hepisi Türkge de konugmaktadular.$imdi artrk sadece düzen partilerinin istismar etmeye
Eahgulr ve bir de aragnrmacrlann ilgisini uyandran 50 crvanncia agiretten olugmaktadt ve bu orejina-
litesine drgardan hemen hemen hig nüfus eklenmemigtir.Dofasrna uyar]anmr$ bir iltisadi faaliyet türü
olan tanm ve hayvancrhk esas gegim bigimi olan Dersirrliler, aynca odunculuk, yapr ustah$, eldoku-
macrhir, mobilyacrhk, nalbatq rk-semercilik, delirmencilik vs. gibi igleri de ek gelir faaliyeti olarak
yaparlar.Bakkal, manav, kahvecilik vs. gibi kügfü ticaret yerler, Dersim'deki akabalanyla batlanm sür-
diten iggiler ve memurlar olugtunnaktadr.Dersimli iggiler Türkiye'nin vc Avnrpa'mn her tarafina ya-
plmg durumdadr.Türkiye'deki memur, öSetnren, yazar, sanatgr ve bilim adam arasrnda yüksek oran-
da Dersimli mevcuttur.Dersimlilerin okur-yazarhk orm ve okumug-yetigmig insan sayrsr Türkiye ona-
lamasrmn hayli üstündedir.Bu, Dersimlilerin yoksulluklanna ralmen bilgi ve bilimseverliklerinin sonu-
cudur.

Denimliler, 60 yrl önce, "cehalet" , 'ilkellik" ve "egkiyal*" bahanesiyle kryrrna uSauldr ve onbin-
lercesi sürgün edildi.Bu, tarih boyunca yaprlan yüzlerce "tedip" (cezalandrma) hareketlerinden biridir.
$imdi, Dersim onbinlerce aydrm ve bilim adarl olan, Türkiye genel düzeyinin qok üstünde aydrnlanlprg
bü b<ilgedir ve bunu herkes kabul eunektedir.Fakat yine dügmanca kryrm ve mezalime u$ramaktadu.Us-
telik bu kez Dersim, tarihinde egi görülmedik bigimde sister i ve planh olarak bogalulmaktadt Dersim
asker, polis vc Ozel Tim terörü altrnda yirmi yrldr tamamen olafandrgr, yani tamamen insanftk drgr,
adalet ve hukuk drgr muamele görüyor.Dersim'de bütün temel insan haklan ashya ahnmr$Er.Alffu$
ytl önceki "Dersim Kanunu", 20 ytldu sinsi bigimde daha zalimce uygulanmaktadu.Bu dayamlmaz bas-
kryr nüfus hareketindeki de$gmelerden izlemek mümkündür.

Dersim'in yrllara göre nüfus sayrmr göyledir;

Nüfus savrmrnrn vaprldrEr yrl
1927
1935
1940
1945
1950
1955
1960

Nüfus
63.000

108.000
95.000
90.000

105.000
t?t.743
140.068

1965
r970
r975
1980
1985
1990
1997

154.t73
157.974
164.590
157.g'.t4
151.906
133.584
82.535
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Görüldütü gibi, 12 Eylül fagist darbesinden sonra, Dersim adeta boEalmrE ve 1938 krymmdaki
nüfusa yaklagmrgrr.200O civanndaki yerlegim biriminin büyük bir hsmr gimdi rssrzdr.Son iki sayrm-
da, Denim nüfus kaybrnda bütün ülkedeki kendisini en yahndan takib eden illerin bile iki katr gäg ver-
migtir.Dersim Dayan$ma Kurulu heyetinin 20 Mays 1998 deki tesbitlerine göre 451 köyün 287'si** ta-
mamen bogalUlmrg ve hsmen yaktlm1$ur.48 köyün tüzel kigili$ kaldmlrugur.Yayla yagamr ve hay-
vancrhk tamamen son bulmugtur..3l4 okulun 284'ü,98 salhk evinin 92'si, 19 sa$* oca$mn l2'si ka-
paulm$ff.Bölg€nin ula$rm yollan esas olarak askeri amagla kullanrlmakta, arada stada da sivil ulagr-
ma agrlmaktadt.Bazr ana ula$rm yollan tümden iptal edilmig ve onanlmamaktadrr.Yrllardu süren "gr-
da ambargosu" hallon temel ihtiyaglann kargrlamasrm engellemekte ve saun aldr$ gda ve eEyalara el-
konulmakta, yada kullamlmaz hale getirilmektedir.

DERsilf DE EKoIlo-MiE yAgAM ixsensrzregrnua PLANTNTN GEREöI
OLARAT, YOK EDiI,iYOR!
Dersim'de uygulanan yayla yasa$r, grda ambargosu, askeri operasyonlann ve "termal kameralar"la

"canh hedeflerin" otomatikmen vurulmasmrn yaratull tchlikeler nedeniyle günün belli bir saatinden
sonra evlerden gtkmantn ve arazidc bulunmamn imkansrz hale getirilmesi krsal alanda akonomik yaga-
mr fülen yoketmigtir.Böylece Dersim'in temel ckonomik faaliyeti olan tanm ve hayvancrük hemeh he-
men yokdilmigtir.Bu nedenle Dersimlilerin gelir düzeyi Türkiye ortalamasrmn cpeycc aluna (1413 dola-
ra) dügmügtür. Köylüler ellerindeki hayvanlan ucuza alalacele elden qrkartarak ve tagrnabilir az miktar-
daki egyalannr alarak köylerini terkctmekte ve bütün ma-li olanaklanm da yollarda tüketerek kentlerde
sefil bir onamda yok olmaktadular.

Ekonomik yagamrn yok edilmesi, yagama imkanrnrn yokedilmesi anlamrna gelmektedir.Nitekim
nüfustaki hrdr bogalmaya paralel olarak tanm ve hayvancrhkta da ani ve hrzh dügügler göstermigtir.
Dersim de eskiden hane baErna 50- 100, harta zengin ailelcrdc 1000 bag crvannda hayvan bulunurken ve
il genellikle kendi kendine yeter durumdayken, beslenme yetersizlilinden ileri gelen gocuk ve yaqh nü-
fusta ciddi sathk bozukluklan belirmeye baEladr.
Dersim de, 1985 sayrmrna göre 95.528 bag sr!u, 3.367 bag urnakh ve 750 bin kügük baE hayvan bulun-
yordu.Bunlann daha somaki sayrlan ise göyledir:

Y lar
1990
1992
r994
1995

Nüfls kaybrmn bahge tanmr üzerindeki etkisi de ilging ve garprcrdu.1990 ve 1995 yllan arasrndaki 5
yrl iginde bahge tannmdaki dü9ü$ $öyledir:

453.500
446.m
207.000
r92.53r

Tarla tanrunda da önemli bir düEüg göze ga{plyor.

Yillar Bulday
1990 35.282

44.7N
1992 35.249

46.295

1994 30.200
41.000

1995 28.000
40.000

tupa
1 r,837
15.761

12.344
15.800

11.200
14.000

9.000
12.000

Mercimek
213.000

66.000

203.000
119.000

184.000
80.000

r50.000
70.000

Nohut
4.485
3.390

4.19{)
3.600

3.680
2.800

2.710
2.500

Fasulye
610 @kili alan-Hektar)
841 (Urün-Ton)

620 @kili alan-Dekar)
750 (Urün-Ton)

536 @kili alan-Dekar)
788 (Urün-Ton)

520 @kili alan-Dekar)
550 GIrün-Ton)

Koyun S. Kefi S. Srhr Sayrsr
226.236 7t.87r
204.300 66.080
r49.184 53.800
75.512 34.950

tannmdaki göyledir:

Yrllar
1990

Armut
86.180
4.029

Awa
18.1s0

337

Elma Erik
16.115

Ml

Kavsi Kiraz $eftali
3.640

90

Vigne
14.860 (A[ag sayrsr)
3.245 (Ton)

69.250
3.186

25.500
922

20.zffi
6.525

1995 6.713
2.2n

5.330
aAa

56.980
2.820

r3.830
389

20.470
536

20.2ffi
4.500

3.190
80

12.060 (A!ag saysr)
2.520 (Ton)

. . B_u- sayrlar, "Tunceli Sendikalar Plaformu"nun hazrladr$ "Rapor"da yer alan dön yrl önceki sayr-
lardr. Yayla yas{t, köy bogaltrna ve yakma, grda ambargosu vs. gibi olaytar 95ten sonra da devam ötti
ve bu yrllarla ilgili yayrmlanmayan sonuglar Eök daha ürpenici oldufu kelin.
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1970 nüfus sayrmrnda Dersim'de 288 köy, "orman köyü" olarak tesbit edilmiSti.Aym sayrm yrhnda
157.293 olarak belirlenen nüfusun yansmrn bu köylerde yaga&$ belirlenmiqti.lgg4 ydndan itibarcn,
askeri nedenlerle bu ormanlann öneoli bir böIümü yakrlmrq, askeri birliklerin konumlanür dr$ yerle-
rin gevrreleri hoyratga kesilip tahrip edilmigtir.

"Ekolojik Tatribata Tanfthk Hcyeti"nin Eylül 199?'de yapu$ agrklamaya gäre @ersim Dergisi
sayr 6) bu ormanlann yahlüF yerler gunlardr:' ä merkezine ba[tr köyiei qa[; oemirkapr, galkran, Galbosan,Babaoca$, Prnar,Halvor (Kargr-
lar), DeSt (Geyiksuyu), Gözen, Santag,Suvat, Güleg, Uzuntarla, Gökgek, Gömemig, Erdoldu, Qukur,
Atlanu, $rah, Güdeg, Baldan, Dilek, Alacrk köyleri etrafindalci ormanhk alanlar ile Kutuderesi, Varti-
nik, Degt, Roj,Kalvosan,Anbar, Qegemir omranhk alanlandr.

Mazgirt: Qantur, Qanakgr, Hasankömü, Kavun, Hastirük, Gcben, Bulgucular,Pulan, Regmera,
Doludizgin, Kogkuyusu mezrasr, Ibimahmut, Tot yaylast orrnanhk alanlan.

Nazimiye: Bezik, Turnayolu, Beytagr, Qekeran Deresi, Düzgün Baba Dalr eteHeri, Krlderesi, De-
reova bölgesi, Dokuzkaya, Büyükyun, Hormek, Yfüsek Da! rnrnukasr ormanhk alanlan.

Ovacrk: Munzur vadisi (yaklaS* 50 km'lik yol boyu, Yaylagünü, Bumak, Torunova,Sa[ollar kil-
gesi ormanhk alanlan,

Hozat: Alibofaz, Kavuktepe, Zalar, Akören, Amutka kilgeleri ormanl* alanlan.

Fülümür: Kmnz-köprü ve Balpayam crvan orrnanl* alanlan.

BÜTÜN EUNLARA KARSILIK DERSIM'E
DEWETN EKONOMiK-YATIRIMI YOKTUR.

Tunceli Sendikalar Platformu'nun Raporu'na göre, genel bütgeden Dersim'e aynlan 3 trilyon 454
milyar liranrn sadecc 194 milyan yaunmlara harcanmrgtur. De$im'de bütün galtganlara maag ve diler
sosyal giderlere sadece 460 miilyar lira harcanrken, asker ve polilerin maag ve sosyal giderlerine 2 nil-
yon 140 milyar lira harcanmrgur! (Dersim Dergisi-4 Ekim 96). Bölgede hig bir fabrika yoklur. Buna kar-
gilrk vergi tahsilatsnda devlet son derece srkr davranmaktadr.Bu yüzden olsa gerek; 1987'de 579 dolar
olan kigi baErna Gayri Safr Yurtigi Hasrla, 1995'te l4l3 dolara yükseldi.Türkiye'nin diler yerlerinin ak-
sine genellikle tahukkuk edilen vergi tamamen tahsil edilebilnrektedir.Bu balamdan 1994 ylmda bu il
Türkiye 5.'si gibi ön srrada yer alrugur.l995'rc u[00 milyar crvanndaki vergi taha]<I<ukuna kargrll! 372
mlyar vergi tahsil edilmigtir.Krsacasr 1994-95 yllannda vergilerin Vo 93-95'i tahsil edilmi;tir.1987'de il
hasrlasrmn % 55'i tanmdan safilanü.1994'te tanm hasrlasr 7o35'e dü9tü.1987He ingaat kesiminden ge-
len il hasrlasr % 7 i/rren,1994'te %3'e dnstü. Aym yrllarda ticaret sektöründeki Vo6'hk rl hasrlasr 7o 6'dan
% 5'e dü$tü.Bütün bunlara kargrl*, "devlet hizmetleri" il hasdasr 7987'de %21'den 1994'te % 46'ya fu-
ladr ***. Uretim ortamrndan kopanlan onbinlerce köylü iqsiz-gügsü2, gelirsiz-gegimsiz buahlrugur.
Bu yetmemiE gibi 1994'ten beri uygulanmakta olan "grda ambargosu" büsbütün yagamr Eekilmez loldr.
Buna göre 8 kigilik bir aileye ayl* 25-50 kg un, I kg makama, 500 gr gay, 5 kg geker, I kg piring, 2.5
kg srvr veya kan ya! verilebilmektedir. Izinsiz gocuklar igin gikolata bile ahnamamakudr. Köylerinden
il ve ilge merkezlerine birinci konaklama yeri olarak gilgen köylüler, buradaki igsidik oramm % 60'a gr-
kartmrgur.Tunceli'nin kent nufusu bu süre ignde iki kat artarak 40 bini gegmiEjr.Qaresiz bigimde il ve
ilge merkezlerine ylrlan halk son dercce salLksu kogullarda bannmaktadr. Ornetin Ovacft'ta 120 ai-
lenin banndrfr prcfabrik evler oturulamaz durumdadr, üstelik bu evlerin kimisinde iki aile bannmakta-
du. Köylerden il ve ilge merkederine sefalet iginde akan halk, buralarda militarist güglerin onur kflc1
binbir EeEit oyunu ve dejeneratif saldnlannrn konusu olmaktadu.Dersimlilerin yaganlnda hig bir za-
man yer edinemeyen fuhug, uyutturucu vs. gibi ethik bozulma bi,zzat resmi organizasyonlarla yaygm-
lagunlmakta ve Dersirnlilerin onurlu varolug bigimi yrkrlmaya gahgrlmaktadr.

Sünrxli ve sisrruli rHr,E cETiRiLEN "oLAöANüsrü" uyculaultln
YASAL ve HUKUKi TEMELINi YiTiRMiSTn'; YÄSA, HUKUK ve INSANLIK.DISI
BIR NfrELiK KAzANMrgrrR; Cüuxü "tEDBiR" siSrEM HALiNE GETiRir,MiSrinr
- 20 yldr sürdürülen ve durmadan "uzaulan" Olalanüstü Hal" yönetimine, 'Sömürge Valiliii" sis-

temini anrmsatan ve Dersim tarihindeki "Genel Müfeniglik" sisteminin _devamt olan "Ola$anüstü Hal
Bölge Velilifi"ne son verilmelidir. Dersim'den operasyon birlikleri ve Ozel Tim derhal qekilmelidir. Böl-
geye döqenen mayinler derhal sökülüp temizlenmelidir.

- Dersimlilerin dil, etnik ve inangsal kirnlili üzerindeki basle ve asimilasyona son verilmelidir. Der-
simlilerin dofugtan gelcn ewensel insan haklanna saygl gösterilmelidir.Alevi kutsal ziyaret yerlerinin
ziyereti ve ibadet hakkrna engel olmaya, bu yerlerin bombalanmasrna ve tahribatrna son verilmelidir.

- Dersimlilerin mülkiyet haklanna ve mülklerinin tasaruf hakkrna saldrr ve engellemelere son ve-
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lilmelidir.KöylüleriLmülklerind-9n ayn_kalmak zorunda bra-loldrlr ve müklerini igletmekten ahkonul-
du$u süre boyunca kira ödenmeli ve ba h msrzbktan ulradrklan talribat ve -aneui ytkr- tazrnin edil-
melidir. Higbü kogll ve "izin" ggrelcneksizin k_öylüleä,n köylerine dönmesine ve efonomik hayann ye
niden canlandrrmalanna engel ölunmamahdu.Hallon ekono-mik yagamrm yeniden kurabilmesiigin fiz-
siz ve yeterli ölEüde uzun süreli lcedi verilmelidh.

- Orman yakma ve tahribauna son verilmeli ve kundakqrlar cezalandnlmahdr. Planh ve kontrollü
orman üreticiliSi baglatrlmah, tahrip edilen ormanlar derhal 6nanlrrah ve erozyon bölgeleri hrzla or-
manlandnlmahdu.1968 de 4289 hektarhk alan üzerinde ilan edilmig olan Ovatrk'taki-ivlitli parkln tah-
ribauna son verilmeli ve yeniden korunmaya ahnmahdu.

- Dersim'de seyehat özgtirlü!ünün yokediLnesine, keyfi arama, kimlik denetimi, belli saatlerden
sonra dtgan g*ma yasa$, yayla yasalr ve grda kontrolüne derhal son verilmelidir.Konut dokunulmazh-
lrmn ihlaline ve keyfr tacize son verilmelidir.

- Güvenlik kuwetleri tarafindan öldürülen, igkenceye ulraulan köylülerin yahnlanna tazminat
ädenmeli, suglular cezalandnlrnairdrr.

- Okullar, salhk kurumlan ve ekonomi-k igletmelerin askeri krgla olarak kullamlmasrna son veril-
meli ve bu kurumlar kurulu$ amaclna uygun 61araft lalhn hizmetine verilmelidir.

- Iin elektrik, su, yol ve diler stabile hizmetleri derhal yeniden tehsis edilmelidir. Ilin ekonomik
kalhnmasr igin etkin, somut ve planh bir ekonomik ingaa baglatrlmah ve igsizlile son verilmeli-
dir.Devlet ve SSK hastanelerindeki personel yoklu[u ve teknik donamm yoHulu giderilmeli ve hallan
hizmetine sunulmahdrr.

- Krsacasr Dersim'de insanca yagamak istiyoruz ve anrk yaprlan insanhk drgr uygulamalara itaat
etneyecefiz! Aruk asker, Özel Tidr, ÖHAL istämiyonrz, adaletistiyoruz.

Dipnotlar:
(*) Daha önceki sayrm rakamlan kesin defildir.Burada verilen saylar da 1940'dan öncekier büyfü

ihtimalle gok eksiktir.Dersim'de ilk nüfus saymurun 1847'de yaprldr$ ne kadar sayldrlrna dair veriler
elimizde yoktur.Bu tarihte Dersim, Erzurum sancalr gindedir. 1867'deki yeni bir idari düzenleme ile Ku-
zucan (Pülümür), Ovacrk ve Mazgirt Erzurum Merkez Salca$'na batlanr. 1872'deki Erzincan Salname-
si'nde bu üg kazanrn nüfusu göyle verilmigtir:

Bu Salneme daha sonra biraz düzeltilerek göyle verilmektedir:

Kaza
Pülümür
Ovacft
Mazgin

Pülümür
Ovacrk

Köv
113
177
195 10.420

120 6.705
r95 10.420

Müslüman Hrristivan Toolam
6.061
6.457

11.535

7.896
11.535

Ermeni TOPLAM
158 11.200
100 10.999
73 8.259
89 10.000
44 8.894
31 3.433
41 3.080

5.853
5.991

't4l
416

1.115

1.191
1.115

1891 tarihinde Vitali Genet, "Asya Ttirkiyesi" adh cofrafya kitablnda Dersim nüfusuna iligkin gu sayr-
Ian vermektedir:

Hozat
Penek
Mazgirt
Ovacrk
Nazimiye 689
Pü]ümtir 903

Qemiggezek

Qemiggezek

5.075 1.003
5.806 1.150
453 1.447

4.160 1.822
4.806 94r
r.675 338
1.054 36't

2.4s5
3.743
3.2@
2.103
2.303

Gayri müslüm
4.7N

750

Mektup Toplam
1.000 14.368- 9.476

Müslüman Kürt Kralbas Gresowan Protestan
2.5W

200
3.022
1.826

800
700
715

GENEL TOPLAM....................... ....................: 55.826
Bu saytlann pek fazla ciddiyeti yok.Buna kargrhk !903te Dersim Mutassanfi olan Arif Bey $u say an
vermektedir:

Müslüm
8.668
8.726Penek
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Mazgirt
Ovacft
Nazimiye
Hozat

13.675
3.189
4.577
8.594

1.600

25
I+Z

200 15.475
5.000 8.189

- 4.ffi2
4.000 13.336

I.Umum Müfettiglik
13.704
13.946
13.726
5.357
6.367
9.968

Yukandaki verileri kayrslamak igin toplu olarak verirsek:

Qemiggezek
Penek
Mazgrt
Ovactk
Nazimiye
Hozat
Pülümür

Vilayet
13.704
13.946
t5.726
5.326
5.883

t0.u6

Virali
7.789
12.130

8.089
7.915
3.189

tr.r76
3.100

Arif Bey
15.368
11.726
15.475
8.189
4.577

13.336

Bu sayrlar arasrnda büyfü farkühklar oldu$u görüloyor.l872'deki Erzincan Salnamesi'nde Pülümür
6064,'Ovacrk ise 6.45i olarak verilmig.Burada ise här ikisi de hig anmamrq gibi gözüküyor. Bilindi$
eibi o sralar. erkeklerin askere göndeiilmemesi iqin, bunlann sayrlan genellikle az verilmekedir.
Vet.Dr.Nuri benimi, "Iq Dersi;" denilen Hozat,?enek,$emiqgezek,Qarsancak,Mazgirt,Naziqyg,Qva-
crk kapsamrnda 270 6in olduEunu belirtmektedk.Nuri Denimi,Koggid, HafikDiwi$ ve Arapgir ilgele-
rini dd katamk yaklagrk yanm milyon bir sayr vermektedir."Drg Dersim'l glgr_ak adlandrnlan Refahiye,
Kemah, Kurugäy, püittmtir ve rci{r'da ise 1932de Erzincan Valisi olan Ali Kemal tarafrndan 78.090't
Türk, 6b.635'i{iin olrnak üzere t-+3.725 olarak verilmektedirAli Kemal'e göre Erzincan-da ise 35.208'i
Türk,13.375'i Kürt olmak üzere 48.593 insan yagarnaktaydl. 1930 Pülümür Isyanr slrasnda hareketi
basunnakla görevli Halis PaSa'mn Genel Kurfoay'a verdi$ raporda Dersim_nülrsu haklwtda 60-70 bin
tahmini rakaä vermektedir.Aynr dönemde 130-i50 bin olduiunu söyleyenlcr de vardu..Katliamdan son-

raki sayrm ve genel rahminleri delerlendirdi$mizde blgünkü Tunceli il srnulan esas ahnusa Dersim'in
130-140 binde; aga$ olamayacaS kesin gözüküyor. (Kaynak; "Dersim direnigleri" sf'203-205)

** 17 Ekim 9? urihli Cumhuriyet gazetesinin yurudrgrnda yayrnlanan Cumhuriyet Hafta'da llülya
Ergül'ün yazdr$na göre olaylann pätlamasrndan önce Tunceli'nin 451 köyü vardr.Bunlann 151 tanesi

bogätrldr.nunlann 48 tanesinin "tüzel kiqilifi" valilik tarafrndan kaldrnldt.

*xr, Itdeki apagrk hrzir yoksuilaqmaya kargrn GSYH'mn 5?9'dan 1413 dolar.a.gdcmasr polis, asker
ve memur maaglan,-polis ve-askeri biliklär igin-yaprlan yapr ve lojmanlar gibi militarist yaünrnlardan
ileri gelrnektedir ve halhn refah düzeyinin yükselmesi ile bir alakast yoktur.

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



MJI;

t

,t

.l
1

rlti
{

45r
-t .l

l

I
t

.{

{ü

L

.t

#
F

;Twww.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg




