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Dersim Belediye Başkanlarına Yeni Görevlerinde Başarılar Diliyoruz
Sayın Başkan,
30 Mart 2014 tarihinde Dersim'de yapılan yerel seçimlerde Dersim Belediye Başkanlığına
seçilmiş olmanızdan dolayı sizi kutluyor önümüzdeki dönem yapacağınız değerli
çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
Başkanlık görevlerinizi yürütürken Dersim halkının esas ve acil olan talepleri ekseninde,
Dersim'in ciddi sorunlarını çözebilecek çalışmalar yapacağınızı umut ediyoruz.
Biz, Avrupa'da yaşayan Dersim'lilerin federasyonu olarak yaşadığımız ülkelerde farklı
kültürlerin ve dillerin zenginlik yarattığını, demokratik bir ortamın sağlıklı gelişim için önemli
olduğunu görüyor, böyle bir ortama en çok Dersim'in ihtiyacı olduğunu söylüyoruz.
Dersim'e bir çok kesimin ilgi göstermesine rağmen, geçmiş yıllarda çok köklü olan
sorunlarımızın çözümünde ciddi adımlar atılmadı, ya da atılamadı. İnsansızlaştırılmış
topraklarımızın, doğamızın yağmalandığını, dilimizin konuşulmadığını, inancımızın giderek
folklorik bir şekil aldığını, Türkiye topraklarında Alevi/Kızılbaşlığın son kalesi olan Dersim'in
giderek sünnileştirildiğini derin bir kaygıyla takip ediyoruz.
İnsansızlaştırılan Dersim'de büyük bir itinayla geri dönüşlerin önünün açılması, kutsal
topraklarımızın yeniden yaşanır olması için en önemli kriterin, günlük yaşantıda hissedilir bir
barış ortamının yaratılmasıdır. Ağırlıklı olarak Kırmancki/Zazaki, bazı bölgelerde
Kırdaşki/Kürtçe ve Türkçe konuşan çok kültürlü Dersim halkı, birbirini ötekileştirmeden barış
içinde Dersim kimliğini belirleyen İtiqatê Dêsim inancını yaşamak istiyor.
UNESCO’nun kaybolmak üzere olan dünya dilleri arasına aldığı dilimiz Kırmancki/Zazaki’nin,
ve inancımızın yaşatılması için demokrasinin hukuki temelleri üzerinde gerekli çalışmaları
yapabileceğinizi, Dersim'de yatırım yapabilecek ticari kesimler için gereken ortamı
yaratabileceğinizi umut ediyoruz.
Geçmişte yaşanan kırım sonucunda ve daha sonra yaşananlar ile katmerleşen bir travmayla
yaşıyor Dersim toplumu. Toplumumuzun bu travmayla sağlıklı yaşayamadığından yola
çıkarak, telafisi için gereken adımları bir an önce atmanız gerektiğini düşünüyoruz.
Avrupa'da duyarlı Dersim'liler tarafından kurulmuş bir çatı örgütü olarak önemli çalışmalara
imza atmış bir kurumunuzuz. Sadece üyelerimizin ve destekçilerimizin özveri ve yardımları
sonucu yüzlerce 1938 tanığıyla söyleşi yapıp Dersim'in hafızasını güvence altına aldık,
Dersim Tertelesi'nde hayatını kaybeden onbinlerce masum u pakı anmak, işlenen insanlık
suçunu unutturmamak için, 4 Mayıs'ı Dersim Tertelesi'ni anma günü olarak kabul ettirip,
dünyaya tanıtılmasını sağladık. '70 yıldır kapanmayan yara, Seyitlerimizin mezarları
nerede?' diye sorarak kanayan yaraya parmak bastık. Dilimiz, inancımız ve tarihimiz için
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onlarca çalışmaya imza attık.
İyi bir belediye yönetimi bir partinin adayı olarak seçilir, ancak ayrım yapmadan herkese eşit
hizmet eder. Üzülerek belirtmeliyiz ki son iki dönemde, özellikle Dersim Merkez Belediye
Başkanımızla birlikte çalışma olanağımız olmadı. Geçen yıllarda davet edildikleri halde
Belediye Başkanlarımız etkinliklerimize katılmayıp, bağlı bulundukları partilerin programlarına
göre hareket ettiler. Yurtdışına gelen Belediye Başkanlarımız derneklerimizi ziyaret etmeyip,
4 Mayıs anmalarında aramızda bulunmadılar ve birlikte çalışma önerilerimizi de kabul
etmediler. Dersim Arşiv ve Dökümentasyon Merkezi için, Dersim '38 Mezarlığı için
Belediye'ye yaptığımız başvurular, aradan geçen uzun süreye rağmen cevapsız kaldı.

Sayın Belediye Başkanımız,
Artık Dersim'lileri siyasette kutuplaştırmamak, ortak bir akıl etrafında bütünleştirmek
gerekiyor diyoruz ve Avrupa'daki Dersim'lilerin temsilcisi olarak, Dersim'in sorunlarının
çözümü için her konuda sizinle çalışmaya hazır olduğumuzu tekrar vurguluyoruz.
Görevleriniz önemli ve çok değerli, Xızır yardımcınız olsun.
Saygılarımızla
Leyla Gündüzkanat, Metin Bozdağ
Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu (FDG) Eş Başkanları
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