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y Bir milletvekili: “… Dersim isyanında… analar ağlamadı

mı? Kimse ‘analar ağlamasın, mücadeleyi durduralım’ dedi
mi? İlk siz diyorsunuz. Çünkü sizin terörle mücadele
cesaretiniz
i i yok.’’
k ’’
y Gündeme geldiğinde:
y “Dersim’i İnönü ve Bayar yaptı; hasta Atatürk’ün haberi

yoktu”
y Dersim’in fethi 1926’da başladı
y “İsyan
y ççıkınca devlet tabii ki bastırır”
y Dersim isyan etmedi
y “Dersim eşkıyalığı bir türlü önlenemiyordu”
y Dersim’de asayiş sorunu yoktu.
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y PKK’ya gelene kadar sadece 2 Kürt isyanı
y 1925 Şeyh Sait isyanı: Miralay Cibranlı Halit Bey
y 1930 Ağrı isyanı: (Yüzbaşı) İhsan Nuri Paşa

y Diğerleri, asayiş olayları ve bastırma harekâtları
y E. Albay Reşat Hallı, “Türkiye Cumhuriyetinde İç

İsyanlar”: 18 isyan, 17’si “Kürt isyanı”
y Raçkotan ve Raman Tedip Harekâtı (9‐12 Ağ. 1925)
y Bicar Tenkil Harekâtı (7 Ekim‐17 Kasım 1927)
y Savur Tenkil Harekâtı (26 Mayıs‐9 Haz. 1930)
y Sason ayaklanmaları (1925‐37): Tertari Badik’in gelini

olayı (Korg. Cemal Madanoğlu).
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y 1930’dan sonrakilerin tümü de Maraş, Çorum, Sivas, Gazi

olaylarından daha masum: Egemen ve silahlı çoğunluğun
Æ mazlum
l
ve silahsız
il h Alevi
Al i azınlığa
l ğ saldırısı
ld
y Niye “isyan” deniyor?
y 1924’te bir tekdüzeleştirme projesi başlamış: “Ulus‐devlet”.
Ona “isyan” lazım. “Her şey kendi zıddıyla vardır”
(dikotomi)
y İki amaç:
ç
y Bölgesel amaç: Şark Islahat Planı’yla Kürtleri asimile etmek
y Ulusal amaç: Takrir‐i Sükun Kanunu’yla herkesi susturmak.
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y 1937 gelirken Ulus
Ulus‐devlet
devlet cephesinde durum
y Zihniyet
y Eylem

y 1937’de Dersim’deki zihniyet,
y Bugün Dersim’de zihniyet.
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y Cezalandırma:
y Sürgün (md. 5, 9, 15)
y İsyan
İ
masraflarının
fl
böl
bölge h
halkına
lk
öd
ödettirilmesi
i il
i ((md.
d 8)
8), h
halktan
lk
para
toplayarak karakol inşası (md. 17)
y Küçük memuriyetlere dahi Kürt memur tayininin önlenmesi (md. 10),
mahkemelerde yerli yargıç bulundurulmaması (md. 3)
y Ermenilerden kalan arazinin Kürtlere kiraya dahi verilmemesi (md. 5)
y

Asimilasyon
y Kolonizasyon: Ermenilerden kalan araziye Karadenizlilerin ve 10 yıl

içinde 500.000
500 000 Kafkas/Balkan göçmeninin iskânı (md
(md. 5)
y Acilen yatılı okullar ve “mükemmel kız mektepleri” açılması (md 14),

Fırat’ın batısında Kürtçe konuşmanın “behemehal” yasaklanması ve “kız
mekteplerine ehemmiyet verilerek kadınların Türkçe konuşmalarının
temini (md. 16)
y “Çarşı ve pazarlarda Türkçeden başka lisan kullananlar”ın
cezalandırılması (md. 13).
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y “Yabancı lehçelerle görüşen köyler”den küçük dağınık olanları

“civar Türk köylerine” dağıtılacaktır (md. 3)
y “Bilhassa kadınlar arasında” Türkçenin yaygınlaştırılmasına
çalışılacak, “Türk kızlarının Türkçe konuşmayan köylülerle
evlendirilmesi teşvik” edilecek, “Türkçe bilmeyen köylü kadınları
şehirlere celbedilerek Türk evlerine münasip hizmet ve
suretlerle” yerleştirilecektir.
y “… hülasa; dillerini, âdetlerini ve dileklerini Türk yapmak, Türk’ün
tarihine ve bahtına bağlamak her Türk
Türk’ee teveccüh eden milli ve
mühim bir vazifedir”.
(Mehmet Bayrak, Kürtler ve Ulusal‐Demokratik Mücadeleleri).
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y 1926’da iki temel öneri:
y Islahat:

“Islahat yapalım. Okul ve hastane gibi tesisler götürelim, ziraatı
destekleyelim. Dersimlileri kazanalım (Elazığ Valisi Cemal
[Bardakçı] Bey)
y Fütuhat:
“Dersim bir çıbanbaşıdır, derhal halledilmesi gerekir (Hamdi Bey,
İbrahim Tali Bey, v.d.)
y Köylerin
y
uçaklarla
ç
yoğun
y ğ biçimde
ç
bombalanması suretiyle
y hayvan
y

ve ekinlerin telef edilmesi ve köylülerin yüreklerine korku
salınması
y Özellikle sarp tepelerde münferit ev ile mezraların yakılıp
yıkılması

y Fütuhat önerisi kabul: Dersim için 4 boyutlu harekât planı.
9

y Başvekil İsmet Paşa: “Bu ülkede sadece Türk ulusu ırksal

haklar talep
p etme hakkına sahiptir.
p Başka
ş hiçç kimsenin
böyle bir hakkı yoktur” (Milliyet, 31. Ağ. 1930)
y Adliye Vekili Mahmut Esat Bozkurt: “Saf Türk soyundan

olmayanların bu memlekette tek hakları vardır; hizmetçi
olma hakkı, köle olma hakkı. Dost ve düşman, hatta dağlar
bu hakikati böyle
y bilsinler” ((Milliyet,
y , 19
9 Eylül
y 1930).
93 )
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y “Şimdiye kadar hükümet kuvvet ve nüfuzunun giremediği;

Kürtlüğün ve şekavetin merkezi sayılan Dersim, … Türkiye
Cumhuriyeti camiasının fethedilmiş ayrılmaz bir parçası haline
girmiştir. Bölge asayişinde % 99 nisbetinde salah vardır”. (s. 29)
y “1934‐36 yıllarına ait istatistikler üzerinde yapılan tetkikler,
umumi müfettişlik bölgelerinde olguların gittikçe azaldığını,
hatta bazı yerlerde asayiş istatistiklerinin 1936 sütunlarının
rakamsız hale gelmiye başladığını… göstermiştir”. (s. 71)
y “Tunceli
“T
li mıntıkası:
k
Şük
Şükranla
l arzederim
d i ki asayiş
i noktasından
k
d %
99 salah bulmuştur”. (s. 180).
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y Dersim 1937‐38: Ne isyan, ne asayiş olayı, ne tedip/tenkil

harekâtı: Son farklılık bölgesinin
g
tasfiyesi
y
y Halkı Zaza, dili Dımıli, dini Alevi
y 1915’te 20.000 Ermeni’yi katliamdan kurtardıkları dillerde
y Yüksek dağlarla çevrili bu doğal kalenin devletle ilişkileri hep

minimumda. Hep yarı‐özerk olmuş

y Dersim çok özel bir yer.
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y 1) Maddi altyapı boyutu: Demiryolu politikası
y 2) Toplumsal boyut: 1927 ve 1934 İskan yasaları
y 3) İç hukuksal boyut: 1935 Tunceli Kanunu
y 4) Uluslararası hukuk boyutu: 1937 Sadabad Paktı.
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y Tek parti döneminde:
y Toplam 3,578 km. demiryolu.
y Bunun 3.208 km’si 1940’tan önce
y Tüm demiryollarının yüzde 78,6’sı Ankara’nın doğusuna oysa

orada ticaret yok çünkü üretim yok
y Çok zor ekonomik koşullarda, çok pahalı bir yatırım

y 1929 Bunalımı döneminde, Düyun‐ı Umumiye borçları ödenirken
y Mareşal F. Çakmak yol yapılmasına karşıyken, Tek Parti doğuda örgüt

açmazken

y TCDD web sitesi: “[Demiryollarının] Milli güvenlik ve bütünlüğün

sağlanması amacına dönük olarak ülkeyi sarması hedeflenmiştir”

y III. Napoléon/Baron Haussmann: Ordu sevkiyatı
y Batı: Sivas 1930, Malatya 1931; Güney: Elazığ 1934, Diyarbakır 1935
Kuzey: Erzincan 1937.
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y Dersim’in etrafı boşaltılıyor
y Kürtler batıya sürülüyor
y Yerlerine muhacirler yerleştiriliyor
y Asimilasyon politikası başlıyor. Yani, “temsil” ve “temdin”.
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y Askerî diktatörlük
y Vali, korgeneral rütbesinde bir asker (“Korkomutan”)
y İstediği kişiyi ilden sürebilir
y Memurların yerine muvazzaf subay atayabilir
y İdam cezalarını TBMM’den geçmeksizin uygulayabilir

y Ayrı bir hukuk düzeni
y İddianame sanığa tebliğ edilmez; sanık neyle itham edildiğini

duruşmadan önce öğrenemez
y Lozan md. 39/5’e rağmen tercüme yapılmaz.
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y Madde 7:

“Bağıtlı
Bağıtlı taraflardan her biri; kendi sınırları içinde,
içinde diğer
bağıtlı tarafların kurumlarını yıkmak, düzen ve güvenliğini
sarsmak veya siyasal rejimini bozmak amacıyla silahlı
çeteler, birlikler veya örgütlerin kurulmasını ve eyleme
geçmelerini engellemeyi yükümlenir” .
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y “Rum leşkeri geliyor ana. Direnelim mi, direnmeyelim mi?”

“Bilemem. Benim bildiğim,
ğ
bir kümeste iki horoz olmaz”
Sonuç: 20‐21 Mart 1937 gecesi ahşap Harçik Köprüsünün
yakılması, telefon hatlarının kesilmesi, civardaki karakolun
basılması
y Dersim'in en direnişçi aşireti olan Demenanlıların bir
gelini: “Benim aşiretimin 40 tane eli silahlı erkeği var, devlet
Dersim'e g
gelecekmiş,
ş, devlet kendini şaşırmış
ş ş
ş olmalı!”
Sonuç: Dersimliler geçmişte yaşıyor: "Osmanlı gibi gelirler,
kışın çekilip giderler" (“sel seferleri”) (Hüseyin Aygün).
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y Korkomutan Abdullah Alpdoğan’ın iki saldırısı püskürtülünce

Diyarbakır’dan uçak filoları kaldırılıyor.
y Kurtulanlar: “Mağaralara iltica etmişlerdi. Ordu zehirli gaz
kullandı mağaraların kapısından.
kullandı,
kapısından Bunları fare gibi zehirledi
zehirledi. Ve
7’den 70’e o Dersim Kürtlerini kestiler. Kanlı bir harekât oldu”
(İ.S. Çağlayangil’in Nazımiyeli Kemal Kılıçdaroğlu’na demeci)

y Seyit Rıza, Pazar günü açtırılan Adliye’ye evlerinden getirtilen

yargıçlarca idama mahkum edilecek. 75’ini geçkin olduğu için
yaşı küçültülerek. Önce oğlu asılacak
y 13.160 kişi ölecek
y Öldürülenlerin
Ö
kız çocukları subay ailelerinin yanına evlatlık
verilecek (Ermeniler ve Aborijinler)
y 11.818 kişi sürülecek. 1934 sürgününden farkı: Çekirdek ailenin
parçalanması.
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CHP ülke geneli %

CHP Tunceli %

En Yakın %

1950

35.2

53.4

46.5

1954

35.2

53.4

46.5

1957

41.1

53.5

34.8

1961

36.7

35.1

35.4

1965

28.7

33.5

26.8

1969

27.3

18.8

23.3

1973

33.2

69.9

14.3

1977

41.3

66.2

17.7

1983

30.6 (HP)

63.5

20.1

1987

24.7 (SHP)

54.8

19.0

1991

20.7 (SHP)

57.9

19.6

1995

10.7

23.3

16.9

1999

8.71

18.3

20.35

2002

19.4

24.6

32.5

2007

20.8

16.58

59.9
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y Dersim, Tek Parti döneminde bütün yaşadıklarına rağmen,

aynı
y p
partili. Bu p
partinin Tunceli ilinde aldığı
ğ oy,
y bir‐iki ufak
istisna dışında, Türkiye genelinde aldığından çok daha
yüksek
y Nazımiyeli parti genel başkanının TRT Avrasya TV
mülakatında söyledikleri:
y Mensup olduğu Kureyşan Aşireti Zaza değil, Türkmen
y Akrabaları arasında Ahi Evren (Nasreddin Hoca) bulunduğu
ğ

için, Seyyid Mahmud Hayrani üzerinden kendisi Seyyid.
(Soner Yalçın, Hürriyet, 23 Mayıs 2010)

y Buna rağmen, üç ay sonraki 12 Eylül 2010 Referandumu
y Ülke geneli “Hayır” oyları: % 42
y Tunceli ili “Hayır” oyları: % 80.8

y Din ((Alevilik)
e
)
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> Etni
t ?

Tek Parti zamanında Hilafet kaldırılıp laiklik
getirilince
Dersimliler
Sünni
baskısından
kurtarıldıklarına
inandılar.
Arkasından
daha
sistematik bir Ulus‐devlet baskısı geleceğini
bilemezlerdi; ama bunca acıdan sonra?
y “Stockholm Sendromu” ?
y Benim Dersim’de henüz keşfedemediğim başka iç
dengeler ve sorunlar?
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