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DERSİM KOÇK İRİ BİLİMSEL ARA ŞTIRMA MERKEZ İ 
Dr Ali KILIÇ 

Paris 23 Kasım 2012 
DERSİM JENOSİDİ  VE ULUSLARARASI CEZA MAHKEMES İ-I 

 
           Sorunun konuş biçimi 
 
 Dersim Jenosidi 75. yıldönümü nedeniyle 23 Kasım’da « Uluslararası Ceza 
Mahkemesi’nde suç duyurusunda bulunmaya » Hollanda dilinde  yazılmış  
çağrısı bize Sayın Dr İ.İ. ve Sayın   M. O. tarafından 15 kasım tarihinde   iletildi.  
Bu çağrının « türkçe » versiyonunda  « Dersim"de 1937-38 de gerçekleşen 
soykırım ile halen devam ede giden Kültürel Soykırım ve İnsanlığa Karşı 
Suçların sonlanması ve yaşayan faillerin yargılanması için uluslararası hukuk 
ve insan hakları platformlarına yönelik çalışmalarımız çok uzun zamandır 
devam etmektedir. » denilmekte.Çağrı « T.C. Hükümet üyeleri tüm bu insanlığa 
karşı suçlardan yargılanmamak için Uluslararası Ceza Mahkemesi yargı 
yetkisini son on yıldır keyfi biçimde tanımamakta direnç göstermektedir. Fakat 
insanlığa karşı suçlar öyle basit şekil şartlarına kurban gitmeyecek kadar 
önemli ve statükocu olmayacak kadar da dinamik ve canlı bir hukuktur. Bizler 
de bu bilinç ve ısrarla bu suçları işlemeye devam eden hükümet sorumlularının 
Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmaları için başvuruyoruz. 
 
          Mevcut hükümet sorumluların 1937-38 Dersim Soykırımından bugüne 
Dersim"de insanlık suçlarını işlemeye devam ettirdiklerinden faillerdir. 
UCM"nin devam eden bu trajediye kayıtsız kalamayacağını söylüyoruz. Aynı 
zamanda bu hassas konu yalnızca UCM"ye şikayet yapılmakla tükenecek veya 
onunla yetinilecek kadar basit bir konu değildir. Konunun omuzlarımıza 
yüklediği ağır sorumluluğun bilincindeyiz. O nedenle Dersim"in can yakan tüm 
detaylarını BM. İnsan Hakları Komitesine de taşınacaktır. Türkiye"nin bir iç 
hukuku haline dönüşen AİHM ile evrensel yargı gereği diğer devletlerin yargı 
mekanizmaları ile soykırım ve soykırım suçunun önlenmesi hakkındaki BM 
sözleşmesini imzalamış tüm parlamentolar, Dersim soykırımı ve kültürel 
soykırımının birer muhatabı kurumlar olacaktırlar. » 
 
  İlkin, yukarıdaki çağrı metnini incelersek  çelişkileri açıkça görebileceğiz. 
Birincisi ” T.C. Hükümet üyeleri tüm bu insanlığa karşı suçlardan 
yargılanmamak için Uluslararası Ceza Mahkemesi yargı yetkisini son on yıldır 
keyfi biçimde tanımamakta direnç göstermektedir ». TC, Uluslararası Ceza 
Mahkemesi tüzüğünü imzalamadığı için, TC Hükumet üyeleri hakkındaki suç 
duyurusu ve yargılanmaları BM Güvenlik Konseyinin kararı ve öneresine 
bağlıdır.  İkincisi, «bu suçları işlemeye devam eden hükümet sorumlularının 
Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmaları için başvuruyoruz. » 
denilmekte. Bu istekde haklıdır, ancak Uluslararası Ceza Mahkemesinin 
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yargılama  yetkisi yoktur. Mahkeme 2002’den önce gerçekleştirilmi ş jenosid ve 
savaş suçları davalarına bakmamaktadır. Üçüncüsü, «  Mevcut hükümet 
sorumluların 1937-38 Dersim Soykırımından bugüne Dersim"de insanlık 
suçlarını işlemeye devam ettirdiklerinden faillerdir. UCM"nin devam eden bu 
trajediye kayıtsız kalamayacağını », « O nedenle Dersim"in can yakan tüm 
detaylarını BM, İnsan Hakları Komitesine de taşınacaktır. Türkiye"nin bir iç 
hukuku haline dönüşen AİHM ile evrensel yargı gereği diğer devletlerin yargı 
mekanizmaları ile soykırım ve soykırım suçunun önlenmesi hakkındaki BM 
sözleşmesini imzalamış tüm parlamentolar, Dersim soykırımı ve kültürel 
soykırımının birer muhatabı kurumlar olacaktırlar. » denilmektedir. Buradaki 
yetki, Uluslararası Ceza Mahkemesinin elinde değil, BM Güvenlik Konseyinin 
elindedir. 
 

Birinci Bölüm : 23 Kasım Eylemi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi 
 
A- Genel Açıklama 
 

  Uluslararası Ceza Mahkemesi insancıl hukuk kapsamındaki kimi suçları 
kovuşturan ve 20. yüzyılın sonlarında kurulup 21. yüzyılda uluslararası insancıl 
hukukun egemenliğine katkı yapan ilk uluslar-üstü  hukuksal bir  mekanizma 
olduğunu kabul edenler var. Bu haliyle insanlığa karşı işlenen en ağır suçların 
faillerinin cezasız bırakılmaması yönünde büyük bir adımı temsil eden ve 
kuruluşundan bu yana 106 ülkenin yargı yetkisini tanıdığı Mahkeme, henüz  
Ermeniler, Grekler, Assyro Keldaniler özellikle  Koçgiri, Zilan Dersim jenosid 
suçları ve savaş şuclarını işleyen devletleri yargılama  konusunda da 
yetersizliği,pratiksizliği ortadadır. Çağrı metninde bu olguyu gözlemliyoruz. BM 
Güvenlik Konseyi tarafından Kontrol edildiği için  bu Mahkeme bağımsız bir 
mahkeme değildir. Jenosid ve savaş suçlarını yargılama da 2002 tarihinden 
önceki  işlenmiş savaş ve jenosid suçlarını yargılamaması  bu mahkemenin  
hukuksal procedürlerindeki anti demokratik niteliğini ortaya koyuyor. Bu  
aksaklık ve çelişkiler Mahkemenin  evrensel hukuk normlarına aykırı olduğunu 
dile getiriyor.  Mahkemenin  insan hakları hukuku açısından da yeni bir döneme 
işaret ettiğini söylemek mümkün değildir. 

 
            Uluslararası Ceza  Mahkemesinin  yargı yetkisine giren jenosid suçları , 
insanlığa karşı suçlar ile savaş suçlarının yeryüzünde işlenmiş en ciddi suçlar 
olduğu olduğu halde, yargılama usulu kanununa getirdiği şartlar suçlu 
devletlerin, sömürgecilerin ellerini kollayarak serbest dolaşmalarına Mahkeme 
izin vermektedir. Bu yanıyla Uluslararası Ceza  Mahkemesi ciddi uluslaraarsı 
bağımsız hukuk kuruluşu değildir. Başka bir değişle, Mahkeme Uluslararası 
Ceza Hukuku ve İnsan Hakları Hukukuna   dinamik bir katkıda 
bulunmamamaktadır. Örneğin Türkiye, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran 
Roma Statüsü'nü imzalamadığı için, Dersim Koçgiri  savaş jenosid suçlarını 
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işlemiş TC ye karşı bu mahkemede dava açmak mümkün değildir. Bu açıdan 
Uluslararası Ceza Mahkemesi, insanlığa karşı işlenen en ağır suçların 
kovuşturulduğu, ilk kalıcı ve bağımsız uluslararası mahkeme olduğunu ileri 
sürmek inandırıcı değildir. Yargı alanına giren, soykırım, savaş suçları, insanlığa 
karşı suçlar ve saldırı suçlarından dolayı şahısları, üst düzey devlet yetkilisi ya 
da asker olmalarına bakmaksızın, yargılayabildiği bir gerçek olduğu halde, 
suçları,suçluları yargılamaya zaman sınırını koyduğu ve yargılama yetisinin BM  
Milletler Konseyine bir devlet tarafından getirilmiş olma şartına bağlı kıldığı 
için  bu durum  uluslararası Hukukun bağımsızlık ilkesine aykırı evrensel hukuk 
normlarıyla  çelişmektedir. Jenosid suçlarını işlemiş devletleri,temsilcilerini 
yargılamak gerekir. Bu gerçekleşmezse, daha önce kurulan Mahkemelerin  
sonucunun "ütopya"nın gerçeğe dönüşmesine1 olanak vermiyecektir. Çağrının 
birinci çelişkisi bu noktada kaynaklanıyor. 
 
        Sorunun “BM, İnsan Hakları Komitesine de taşın »masına gelince,  26 
Ağustos   1998  Dersim Jenosid suçlularının yargılanması için  BM  yaptığımız 
başvuru, İnsan Hakları Azınlıklar Komisyonuna havale edildi. O Zaman  BM 
Milletler nezdinde  Güvenlik Konseyi denetiminde  Jenosid ve Savaş Suçlarını 
yargılayan bir  Mahkeme yoktu. Uluslararası Adalet  Divanına davayı götürmek 
te BM  Milletler Güvenlik Konseyine endexliydi. Aynı yıl  Birleşmiş Milletlerin 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Uluslararası Ceza Mahkemesi Kurulmasına 
Dair Tam Yetkili Temsilciler Diplomatik Konferansı'nda kabul edilen 
Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü, Birleşmiş Milletlerin kurulmasından bu 
yana, en yenilikçi ve heyecan verici gelişmelerden birisi olarak nitelenmiş2  olsa 
bile ve dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından, "... gelecek 
kuşaklara hediye edilen bir umut ve evrensel insan hakları ile hukukun 
üstünlüğüne doğru atılan dev bir adım" olarak tanımlanmıştır3 yargısı Jenoside 
maruz kalmış halkların davalarının görülmesine  mutlak bir yanıt 
vermemektedir. 
 
       B) Dersim Jenosidi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Yargılama yetkisi 

             Bu açıdan  Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin önemini anlayabilmek için, 
Mahkeme’nin yetki alanına giren suçlara bakmak yeterlidir. Soykırım suçu, 
savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar, dünyanın hangi bölgesinde 
işlenirse işlensin, uluslararası toplumun tamamını ilgilendiren, uluslararası barış 

                                                 
1 Victims' Guide To The International Criminal Court; Pierre Hazan; Reporters Without Borders- Damocles Network; 2003; 
syf:7 
 
2 2Uluslararası Ceza Mahkemesine Giriş; William Schabas; Çev. Gülay Arslan; Uluslararası Af Örgütü; 2008; syf:20 
 
3 Journalist's guide to the International Criminal Court ; Mike Crawley ; Institute for Media, Policy and Civil Society;2002; 
syf:1 
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ve güvenliği tehdit eden suçlardır. Bu bilimsel bir olgu. Ama, Uluslararası Ceza 
Mahkemesi pratikte bu suçlara bürokratik nedenleri bahane ederek 
bakmamaktadır. Dolayısıyla bu suçların faillerinin cezasız kalması, sadece bir 
kesimin değil, tüm uluslararası toplumun ortak sorunu olarak bir gerçeklik 
olarak kalmaktadır. Mahkeme bazı açılardan uluslararası hukuk alanında 
yenilikçi bir yapıya sahip değidir.. Mağdur ve tanıklara yönelik destek, 
Mahkeme'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kontrolünde olduğu 
için,  verilmemektedir. Uluslararası Ceza Mahkemesi, II. Dünya Savaşı'ndan 
bugüne dek kurulan geçici (ad hoc) uluslararası ceza mahkemelerinin ve gelişen 
insan hakları hukukunun bir sonucudur. Ermenilerin jenosidi, Greklerin 
Jenosidi, Assyro Keldanilerin  Kürdlerin Koçgiri, Zilan Desim Jenosidleri 
suçluları yargılanmadı. Buna rağmen Yugoslavya'da işlenen savaş suçları için 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kurulan Eski Yugoslavya için 
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde4 gerçekleşmiş olmasına rağmen, Dersim 
Koçgiri jnosidlerine Halbaja jenosidine  BM  aynı duyarlılığı  göstermemiştir. 
Mahkeme'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin himayesi altında "bir 
alt organ" olarak kurulmaması, adil yargılanma hakkının temel bileşenlerinden 
olan, mahkemenin bağımsız ve tarafsız olduğunu ortaya koymaktan uzaktır. 
Tercihlidir,taraflıdır. Başka bir değişle, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin bir 
diğer önemli yanı ise, yargı yetkisine giren suçlar dolayısıyla bireylerin cezai 
sorumluluğunu kabul ederek, sadece gerçek kişileri soruşturmasıdır. Fakat bu 
gerçek kişilerin arasında TC nin suçluları yoktur.Buna karşılık UCM  jenosidi 
gerçekleştirmiş TC devleti yöneticilerini Ordu mensuplarına dokunmamamıştır. 
Daha açık bir ifade ile, Uluslararası Ceza Mahkemesi, TC  devlet, kurum ya da 
benzeri ulusal ya da uluslararası kuruluşlarına dokunmamakta , jenosidi  
gerçekleştirmiş TC devleti yönetici kişilerini  yargılama girişiminde  
bulunmamıştır.  Mahkeme, yargılama yetkisi, esas olarak devletlerin egemenlik 
hakkıyla sınırlandırılmıştır. TC devleti  hükümranlık alanı dahilinde, jenosid ve 
savaş suçlarını işlemeye devam etmektedir. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 
yargı alanına giren suçlardan birisi de, yani soykırım, savaş suçu veya insanlığa 
karşı suç, olduğu halde  Devlet ve Uluslararası Ceza Mahkeme'sinin yargı 
yetkilerinin kesiştiği bu noktada,  Mahkeme'nin yargı yetkisine giren  jenosid 
suçu, yetkili devlette kovuşturma veya soruşturma konusu yapmıyor.Artık 
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, bu olay için yargılama yetkisi söz 
konusu değildir. Dolayısıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi, öncelikle, suçu 
kovuşturmaya yetkili devletin harekete geçmesini bekleyecektir. TC inkarcılığı 
bunu asla yapamaz. BM Güvenlik Konseyi bu konuda görevini asla yerine 
getirmedi, getiremez. Gerçek şu ki TC devleti, işlediği suçu kovuşturmaya 
isteksizdir,inkarcıdır,  böyle bir yargılama için yetersizdir,Uluslararası Ceza 
Mahkemesi'nin, yetkisine giren suçlar için yargılama yapabileceği kabul ettiği 

                                                 
4 Eski Yugoslavya için Uluslararası Ceza Mahkemesi; International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY). 22 
Şubat 1993 tarihinde, Güvenlik Konseyi "SC Res. 808" sayılı kararı ile ‘eski Yugoslavya topraklarında 1991’den beri işlenen 
ciddi insancıl hukuk ihlallerinden sorumlu kişileri’ kovuşturmakla görevli bir mahkemenin kurulmasına karar vermiştir 
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halde, TC Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğünü imzalamadığı için, BM Millet 
Güvenlik Konseyine TC’nin suçluluğu Konsey üyesi bir devlet tarafından 
gündeme getirilmediği sürece. Uluslararası Ceza Mahkemesi hiç bir şey 
yapamaz. Çünkü, Uluslararası Ceza Mahkemesi, sınırsız yargı yetkisine sahip 
bir mahkeme değildir. Kovuşturacağı suçlar, kişiler ve zaman bakımından 
birtakım sınırlamalar ve ön koşullar Statü’nün II. bölümünde tanımlanmıştır. Bu 
sınırlamalar ve ön koşullar, özellikle Roma Konferansı sırasında, katılımcı 
devletlerin üzerinde uzlaştığı "tamamlayıcılık ilkesi" ışığında, Mahkeme’nin 
yargı faaliyetlerinde yetkisini belirlemiştir. 
 
 
         B) Dersim Jenosidi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Tüzüğü 

 
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin temel özelliklerinden olan bu ilkeye 

göre; eğer Statü'de öngörülen bir suç, yetkili devlette kovuşturma ya da 
soruşturma konusu yapılmış ise ilgili devletin bunu devam ettirme istek ve 
yeteneği olmaması durumları hariç, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı 
yetkisi söz konusu olamamaktadır. Dolayısıyla, Statü’de tanımlanan bir suç, ki 
bunlar; soykırım suçu, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve henüz 
tanımlanmayan saldırı suçlarıdır, ulusal mevzuatta yer alıyor ve sanık(lar) 
yargılama yetkisine sahip yerel bir mahkemede yargılanıyor ya da yargılanmış 
ise Uluslararası Ceza Mahkemesi artık bu kişi(ler) için yargı yetkisine sahip 
değildir.  Bu açıdan, “ Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde suç duyurusunda 
bulunma » girişimi sadece  haklı bir gösteridir. Dünya kamuoyununu aydınlatma 
aracıdır. Ama Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisi, en ağır suçlar 
olarak tanımlanan; soykırım, insanlığa karşı suç, savaş suçu ve saldırı suçu ile 
sınırlıdır.  Ancak Mahkemenin Tüzüğü’nün 5. maddesinde sayılan suçlar, devam 
eden 6. 7. ve 8. maddelerde ayrıntılı olarak tanımlandığı halde  Jenosid 
suçlularını işliyen devletleri  yargılamada yetersizdir. Bu çelişkileri tüzükte 
görelim. 
 Suçlar  Madde 5 Mahkeme’nin Yargı Yetkisine Giren Suçlar 
1. Mahkeme’nin yargı yetkisi, uluslararası toplumu bir bütün olarak ilgilendiren 
en ciddi suçlar ile sınırlıdır. Mahkeme, bu Statü’ye uygun olarak, aşağıdaki 
suçlar hakkında yargı yetkisine sahiptir: 
(a) Soykırım suçu; 
(b) İnsanlığa karşı suçlar; 
(c) Savaş suçları; 
(d) Saldırı suçu. 
2. Mahkeme, saldırı suçu üzerindeki yargı yetkisini, 121 ve 123. maddelere 
uygun bir şekilde suçu tanımlayan ve bu suçla ilgili olarak Mahkeme’nin hangi 
durumlarda bu yetkisini kullanacağını ortaya koyan bir hüküm kabul edildikten 
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sonra yerine getirir. Böyle bir hüküm, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin ilgili 
hükümleri ile uyumlu olmalıdır. 
Madde 6 Soykırım : Bu Statü’nün amaçları bakımından, ulusal, etnik, ırksal 
veya dinsel bir grubu, kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla 
işlenen aşağıdaki fiillerden herhangi biri, soykırım suçunu oluşturur. 
a) Gruba mensup olanların öldürülmesi; 
b) Grubun mensuplarına ciddi surette bedensel veya zihinsel zarar verilmesi; 
c) Grubun bütünüyle veya kısmen, fiziksel varlığını ortadan kaldıracağı 
hesaplanarak yaşam şartlarını kasten değiştirmek; 
d) Grup içinde doğumları engellemek amacıyla tedbirler almak; 
e) Gruba mensup çocukları zorla bir başka gruba nakletmek;Uluslararası Ceza 
Mahkemesi  
Madde 7 İnsanlığa karşı suçlar :  Bu Statünün amaçları bakımından “insanlığa 
karşı suçlar”, herhangi bir sivil nüfusa karşı yaygın veya sistematik bir saldırının 
parçası olarak işlenen aşağıdaki fiilleri kapsamaktadır: 
(a) Öldürme; 
(b) Toplu yok etme; 
(c) Köleleştirme; 
(d) Nüfusun sürgün edilmesi veya zorla nakli; 
(e) Uluslararası hukukun temel kurallarını ihlal ederek, hapsetme veya fiziksel 
özgürlükten başka biçimlerde mahrum etme; 
(f) İşkence; 
(g) Irza geçme, cinsel kölelik, zorla fuhuş, zorla hamile bırakma, zorla 
kısırlaştırma veya benzer ağırlıkla diğer cinsel şiddet şekilleri; 
(h) Paragraf 3’te tanımlandığı şekliyle, her hangi bir tanımlanabilir grup veya 
topluluğa karşı, bu paragrafta atıf yapılan herhangi bir eylemle veya 
Mahkeme’nin yetki alanındaki herhangi bir suçla bağlantılı olarak siyasi, ırki, 
ulusal, etnik, kültürel, dinsel, cinsel veya evrensel olarak uluslararası hukukta 
kabul edilemez diğer nedenlere dayalı zulüm; 
(i) Ki şilerin zorla kaybedilmesi; 
(j) Apartheid (Irk ayrımcılığı) suçu; 
(k) Kasıtlı olarak ciddi ıstıraplara ya da bedensel veya zihinsel veya fiziksel 
sağlıkta ciddi hasara neden olan benzer nitelikteki diğer insanlık dışı eylemler. 
2. 1. paragrafın amaçları bakımından: 
(a) “Herhangi bir sivil topluluğa yöneltilmiş saldırı”, devlet ya da kurumsal bir 
politikanın uzantısı ya da bu politikanın daha da ileri götürülmesine yönelik 
olarak 1. paragrafta belirtilen eylemlerin herhangi bir sivil topluluğa karşı 
müteaddit kereler yapılması anlamına gelir; 
(b) “Toplu yok etme”, nüfusun bir bölümünü yok etmek amacıyla, yiyecek ve 
ilaca erişimden mahrum bırakmanın yanı sıra yaşam koşullarını kasten 
kötüleştirmeyi de içerir; 
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(c) “Köleleştirme”, kadın ve çocuklar başta olmak üzere, bir kişi üzerinde 
sahiplik hakkına dayalı yetkilerin, insan ticareti dahil kullanılması anlamına 
gelir; 
(d) “Nüfusun sürgün edilmesi veya zorla nakli”, uluslararası hukukta izin verilen 
gerekçeler olmaksızın, bir yerde hukuka uygun olarak ikamet eden insanların 
zorla yerlerinden edilmeleri ya da başka zorlayıcı fiillerle yer değiştirilmeleri 
anlamına gelir; 
(e) “İşkence”, hukuksal yaptırımların doğasına ve buna bağlı olarak kaynaklanan 
acı ve ıstırap hariç olmak üzere, gözaltında bulunan veya sanığın gözetiminde 
bulunan bir kişinin, fiziksel ya da zihinsel olarak şiddetli acı veya ıstırap 
çekmesini bilerek sağlama anlamına gelir; 
(f) “Zorla hamile bırakma”, uluslararası hukukun ciddi bir şekilde ihlali veya bir 
topluluğun etnik bileşimini değiştirme amacıyla, bir kadının arzusu olmadan 
zorla hamile bırakılması anlamına gelir; ancak bu tanım, hiçbir şekilde 
hamileliğe ilişkin ulusal yasaları etkileyecek şekilde yorumlanamaz; 
(g) “Zulüm”, bir grubun veya topluluğun, kimliğinden dolayı, uluslararası 
hukuka aykırı olarak, temel haklardan ağır bir şekilde mahrum bırakılması 
anlamına gelir; 
(h) “Apartheid (Irk ayrımcılığı) suçu”, bir ırkın, başka bir ırk grubu veya 
grupları üzerinde, sistematik hakimiyet ve baskı kurmaya yönelik kurumsal bir 
rejim çerçevesinde ve bu rejimi koruma amacıyla işlediği ve 1. paragrafta sözü 
edilen insanlık dışı fiiller anlamına gelir; 
(i) “Ki şilerin zorla kaybedilmesi” bir devlet veya siyasi bir örgüt tarafından ya 
da onların yetkisi, desteği ve bilgisi dahilinde, kişilerin gözaltına alınması, 
tutuklanması veya kaçırılmasını takiben, bu kişilerin uzunca bir süre, kanun 
korumasından uzak tutulması amacıyla, nerede oldukları ve akıbetleri hakkında 
bilgi vermeyi reddetme ve bu kişilerin özgürlüklerinden mahrum bırakıldıkları 
bilgisini inkar anlamına gelir; 
3. Bu Statü’nün amacı bakımından “cinsiyet” toplumsal bağlamda, kadın ve 
erkek olmak üzere iki cinse atıf yapmaktadır. “Cinsiyet” terimi, yukarıda 
açıklanandan başka bir anlam taşımamaktadır. 
 Madde 8 Savaş Suçları 
1. Bir plan veya politikanın ya da bu tarz suçların geniş çapta işlenmesinin bir 
parçası olarak işlenmesi başta olmak üzere, Mahkeme’nin savaş suçları üzerinde 
yargı yetkisi vardır. 
2. Bu Statü’nün amacına uygun olarak, “savaş suçları” şu anlamlara gelir:  
(a) 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri’nin çok ciddi şekilde ihlali, 
başka bir deyişle, Cenevre Sözleşmesi hükümlerine göre korunan şahıs ve 
mallardan herhangi birine karşı aşağıdaki fiiller: 
i) Kasten öldürme; 
ii) Biyolojik deneyler dahil işkence veya insanlık dışı muamele; 
iii) Vücuda veya sağlığına kasten büyük ıstırap verme veya ciddi yaralamaya 
sebep olma; 
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iv) Askeri gereklilik olmadan, yasadışı ve keyfi olarak mülkiyetin yaygın yok 
edilmesi veya sahiplenilmesi; 
v) Bir savaş esirinin veya koruma altındaki bir diğer şahsın, düşman devlet 
silahlı kuvvetlerinde hizmet etmeye zorlanması; 
vi) Bir savaş esirinin veya koruma altındaki bir diğer şahsın, kasti olarak adil ve 
olağan yargılanma hakkından yoksun bırakılması; 
vii) Hukuka aykırı sürgün ya da nakletme ya da hukuka aykırı alıkoyma 
viii) Rehin alma. 
(b) Uluslararası hukukun mevcut sistemi içerisinde, uluslararası silahlı 
çatışmalarda uygulanabilir yasa ve geleneklerin diğer ciddi ihlalleri, yani, 
aşağıdaki fiillerden herhangi birisi: 
i) Çarpışmalarda doğrudan yer almayan sivil bireylere ya da sivil nüfusa karşı 
kasten saldırı yöneltilmesi; 
ii) Askeri olmayan, yani askeri maksatlı olmayan sivil hedeflere karşı kasten 
saldırı düzenlenmesi; 
iii) Uluslararası silahlı çatışmalar hukuku çatısı altında, siviller ya da sivil 
nesnelere sağlanan korumadan yararlanma hakları olduğu sürece, Birleşmiş 
Milletler Sözleşmesi’ne göre, barış gücü ya da insani yardıma tahsis edilmiş 
görevli personel, tesis, malzeme, birlik veya araçlara kasten saldırı yöneltilmesi; 
iv) Tahmin edilen somut ve doğrudan askeri avantajlara kıyasla, aşırı olacak 
şekilde, sivillerin yaralanmasına veya ölmesine veya sivil nesnelerin zarar 
görmesine yol açacağı ve geniş çapta, uzun vadeli ve ağır bir biçimde doğal 
çevreye zarar vereceğinin bilincinde olarak saldırı başlatılması; 
v) Savunmasız veya askeri hedef oluşturmayan kent, köy, yerleşim yeri veya 
binaların bombalanması veya bu yerlere herhangi bir araçla saldırılması; 
vi) Silahını bırakmış, kendisini savunma araçlarından yoksun ve isteğiyle teslim 
olmuş bir askeri öldürme veya yaralama; 
vii) Teslim bayrağını, Birleşmiş Milletler veya düşman bayraklarını, askeri 
rütbelerini ve üniformalarını, yine aynı şekilde Cenevre Sözleşmeleri’nin ayırt 
edici amblemlerini, uygunsuz şekilde kullanarak ölüme veya ciddi yaralanmaya 
sebebiyet verme; 
viii) İşgalci devletin kendi sivil nüfusunun bir bölümünü işgal ettiği topraklara 
doğrudan veya dolaylı olarak nakletmesi veya işgal edilen topraklardaki nüfusun 
tamamının veya bir kısmının bu ülke içinde veya dışında sürülmesi veya nakli; 
ix) Askeri amaçlı olmaması koşuluyla din, eğitim, sanat, bilim veya yardım 
amaçlarıyla kullanılan binalara, tarihi eserlere, hastanelere ve hasta ve yaralıların 
toplandığı yerlere kasten saldırı düzenlenmesi; 
x) Karşı tarafın hakimiyeti altında bulunan kişilerin tıp, diş veya hastane tedavisi 
gerekliliği olmadan, kişisel çıkarlarına aykırı bir şekilde ölüme yol açabilecek 
veya sağlığı ciddi tehlikeye düşürebilecek nitelikte tıbbi veya bilimsel deneylere 
tabi tutulması veya fiziksel sakatlanmaya maruz bırakılması; 
xi) Düşman ulus ya da orduya bağlı bireylerin haince öldürülmesi veya 
yaralanması; 
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xii) Merhamet gösterilmeyeceğini ilan etme; 
xiii) Savaşın gereklilikleri el koyma veya imha etmeyi zorunlu kılmadıkça 
düşman mülkiyetinin imha edilmesi veya bu mallara el konulması; 
xiv) Düşman taraf uyruklu kişilerin, mahkemelerdeki hak ve eylemlerinin 
ortadan kaldırıldığını, askıya alındığını veya kabul edilemez olduğunu ilan etme; 
xv) Düşman taraf uyruklu kişileri, savaş başlamadan önce savaşan tarafın 
hizmetinde bulunmuş olsalar bile kendi devletlerine karşı savaş hareketlerinde 
yer almaya zorlama; 
xvi) Saldırı sonucu ele geçirilmiş olsa bile bir kenti ya da yeri yağmalama; 
xvii) Zehir veya zehirli silahların kullanılması; 
xviii) Boğucu, zehirli veya diğer gazlar ile benzeri sıvı, malzeme veya cihazlar 
kullanılması; 
xix) Çekirdeği tam kapatmayan veya yararak ayrılan mermiler gibi insan 
vücuduna kolayca giren veya vücutta parçalanan mermi kullanılması; 
xx) Gereksiz yaralanmaya veya ıstıraba yol açan veya 121 ve 123. maddeler 
hükümlerine uygun olarak bu Statü’ye bir ek şeklinde dahil edilmesi ve geniş 
yasaklamaya tabi olması halinde, kendiliğinden ve ayrım yapmadan uluslararası 
savaş hukuku ihlalleri oluşturan silah, mermi, malzeme veya savaş yöntemleri 
kullanılması; 
xxi) İnsan onuruna hakaret eder nitelikte, özellikle aşağılayıcı ve küçük 
düşürücü davranışlar; 
xxii) 7.maddenin 2(f) paragrafında tanımlandığı gibi ırza geçme, cinsel 
köleleştirme, fahişeliğe zorlama, hamileliğe zorlama, kısırlaştırmaya zorlama 
veya Cenevre Sözleşmeleri’ni ciddi şekilde ihlal eden diğer cinsel şiddet 
çeşitlerine başvurulması; 
xxiii) Belli noktaları, alanları veya askeri güçleri askeri operasyonlardan muaf 
tutmak için, bir sivilin veya diğer korunmuş bir kimsenin varlığının 
kullanılması; 
xxiv) Uluslararası hukuka uygun bir şekilde, Cenevre Sözleşmeleri’nin ayırt 
edici amblemlerini kullanan binalara, malzemeye, sağlık ve ulaşım birimlerine 
kasten saldırı düzenlenmesi; 
xxv) Cenevre Sözleşmeleri ile sağlanan yardım malzemelerini bilerek engelleme 
dahil olmak üzere, yaşamları için vazgeçilmez maddelerden mahrum etmek 
suretiyle sivillerin aç bırakılmasının, bir savaş yöntemi olarak kullanılması; 
xxvi) 15 yaşından küçük çocukların ulusal silahlı kuvvetlere çağrılması, askere 
alınması veya çatışmalarda aktif olarak kullanılması; 
(c) Uluslararası nitelik taşımayan bir silahlı çatışmada, 12 Ağustos 1949 
Cenevre Sözleşmeleri’nin müşterek 3. maddesinin ciddi ihlalleri; yani, 
çatışmalarda aktif olarak yer almayan kişilere, silahlarını bırakmış silahlı 
kuvvetler mensupları dahil hastalık, yaralanma, tutulma veya herhangi bir 
nedenle çatışma dışı kalmış (hors de combat) kişilere karşı işlenen aşağıdaki 
fiiller: 
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i) Yaşam hakkına ve kişiye karşı şiddet, özellikle her türlü öldürme, sakat 
bırakma, zalimane muamele ve işkence; 
ii) İnsan onuruna hakaret eden, özellikle aşağılayan ve küçük düşürücü 
davranışlar; 
iii) Rehin alma; 
iv) Kanuna dayalı ve gerekliliği genel kabul görmüş hukuksal güvencelere 
sahip, olağan bir mahkeme kararı olmadan cezalandırma ve infaz; 
(d) Paragraf 2 (c) uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalara uygulanır ve 
dolayısıyla gösteriler, münferit ve zaman zaman meydana gelen şiddet 
hareketleri veya benzer nitelikteki diğer fiiller gibi iç karışıklıklar ve 
gerginliklere uygulanmaz. 
(e) Mevcut uluslararası hukuk çerçevesinde, uluslararası karakterde olmayan 
ancak silahlı çatışmalarda uygulanabilir hukukun ve teamüllerin diğer ciddi 
ihlalleri; yani aşağıdaki eylemlerden herhangi biri: 
i) Çarpışmalarda doğrudan yer almayan sivillere karşı veya sivil nüfusa karşı 
kasten saldırı düzenlenmesi; 
ii) Uluslararası hukuka uygun bir şekilde Cenevre Sözleşmeleri’nin ayırt edici 
amblemlerini kullanan personele, malzemeye, tıbbi birimlere ve nakliye 
araçlarına kasten saldırı düzenlenmesi; 
iii) Silahlı çatışma hukukuna göre, sivillere ve sivil nesnelere sağlanmış 
korumaya hak kazanmaları şartıyla, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne uygun bir 
şekilde insani yardımda veya barış gücü görevinde bulunan personele, tesislere, 
malzemeye, birimlere veya araçlara karşı kasten saldırı düzenlenmesi; 
iv) Askeri amaçlı olmaması koşuluyla dini, eğitim, sanat, bilim veya hayır 
amaçlarıyla kullanılan binalara, tarihi eserlere, hastanelere ve hasta ve yaralıların 
toplandığı yerlere bilerek saldırı düzenlenmesi; 
v) Saldırı sonucu ele geçirilmiş olsa dahi, bir kenti ya da yeri yağmalama; 
vi) 7.maddenin 2(f) paragrafında tanımlandığı gibi ırza geçme, cinsel 
köleleştirme, fahişeliğe zorlama, hamileliğe zorlama, kısırlaştırmaya zorlama 
veya Cenevre Sözleşmeleri’ni ciddi şekilde ihlal eden diğer cinsel şiddet 
çeşitlerine başvurulması; 
vii) 15 yaşından küçük çocukların, ulusal silahlı kuvvetlere çağrılması, askere 
alınması veya çatışmalarda aktif olarak kullanılması; 
 viii) Çatışmadan kaynaklanan nedenlerden dolayı, sivillerin güvenliği veya 
askeri nedenler gerektirmedikçe sivillerin yer değiştirilmesi talimatı verilmesi; 
ix) Karşı tarafın savaşanlarını haince öldürme veya yaralama;  
x) Merhamet gösterilmeyeceğini ilan etme; 
xi) Karşı tarafın hakimiyeti altında bulunan kişilerin tıp, diş veya hastane 
tedavisi gerekliliği olmadan, kişisel çıkarlarına aykırı bir şekilde ölüme yol 
açabilecek veya sağlığı ciddi tehlikeye düşürebilecek nitelikte tıbbi veya 
bilimsel deneylere tabi tutulması veya fiziksel sakatlanmaya maruz bırakılması; 
xii) Savaşın gereklilikleri el koymayı veya imha etmeyi zorunlu kılmadıkça 
düşman mallarının imha edilmesi veya bu mallara el konulması; 
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(f) Paragraf 2 (e), uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalara uygulanır ve 
dolayısıyla gösteriler, münferit ve zaman zaman meydana gelen şiddet 
hareketleri veya benzer nitelikte diğer fiiller gibi iç karışıklıklar ve gerginliklere 
uygulanmaz. Bir devletin toprakları dahilinde, hükumet kurumları ile organize 
silahlı gruplar arasında ya da bu grupların kendi aralarında meydana gelen uzun 
süreli silahlı çatışmalarda uygulanır. 
3. 2 (c) ve (d) paragraflarındaki hiçbir ifade, bir hükümetin, devlet dahilinde 
kanun ve düzeni sürdürme, yeniden kurma veya devletin birliğini ve toprak 
bütünlüğünü tüm yasal araçlarla koruma sorumluluğuna etki etmez. 
 

Bunun için konudaki çelişkilere   temel bir açıklık getirmek  getirmek 
gerekiyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi insanlığa karşı işlenen en ağır suçların 
faillerinin cezalandırılması esası üzerine kurulduğu halde Dersim Jenosidi   
Mahkemenin yargı yetkisine giren soykırım, insanlığa karşı suçlar ile savaş suçları 
olduğu halde bu konuda bir yargılama girişiminde  bulunmamaktadır. Bu durum 
Mahkemenin kuruluş ilkelerine  tüzüğünün 6.7.8. maddelerine  tamamen aykırıdır. 

Mahkeme tüzüğününün 6. maddesine göre « ulusal, etnik, ırksal veya dinsel 
bir grubu, kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla işlenen aşağıdaki 
fiillerden herhangi biri, soykırım suçunu oluşturur. Bu suç : a) Gruba mensup 
olanların öldürülmesi; b) Grubun mensuplarına ciddi surette bedensel veya zihinsel 
zarar verilmesi; c) Grubun bütünüyle veya kısmen, fiziksel varlığını ortadan 
kaldıracağı hesaplanarak yaşam şartlarını kasten değiştirmek; d) Grup içinde 
doğumları engellemek amacıyla tedbirler almak; e) Gruba mensup çocukları zorla bir 
başka gruba nakletmek. 

Dersim’de TC devleti Dersim’de  insanlığa karşı suçlar işlemiştir. Bu 
suçları işleyenleri yargılama Uluslararası Ceza Mahkemesinin yargılama yettkisi 
kapsamındadır. Uluslararası Ceza Mahkemesinin TC nin işlediği insanlığa karşı 
işlediği suçları yargılamaması Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğünün 7. maddesine 
aykırıdır.  

Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğünün   7. maddeye göre  İnsanlığa karşı 
işlenen  suçlar”, herhangi bir sivil nüfusa karşı yaygın veya sistematik bir saldırının 
parçası olarak işlenen aşağıdaki fiilleri kapsamaktadır:(a) Öldürme; (b) Toplu yok 
etme; (c) Köleleştirme; (d) Nüfusun sürgün edilmesi veya zorla nakli; (e) 
Uluslararası hukukun temel kurallarını ihlal ederek, hapsetme veya fiziksel 
özgürlükten başka biçimlerde mahrum etme; (f) İşkence; (g) Irza geçme, cinsel 
kölelik, zorla fuhuş, zorla hamile bırakma, zorla kısırlaştırma veya benzer ağırlıkla 
diğer cinsel şiddet şekilleri; (h) Paragraf 3’te tanımlandığı şekliyle, her hangi bir 
tanımlanabilir grup veya topluluğa karşı, bu paragrafta atıf yapılan herhangi bir 
eylemle veya Mahkeme’nin yetki alanındaki herhangi bir suçla bağlantılı olarak 
siyasi, ırki, ulusal, etnik, kültürel, dinsel, cinsel veya evrensel olarak uluslararası 
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hukukta kabul edilemez diğer nedenlere dayalı zulüm; (i) Kişilerin zorla 
kaybedilmesi; (j) Apartheid (Irk ayrımcılığı) suçu; (k) Kasıtlı olarak ciddi ıstıraplara 
ya da bedensel veya zihinsel veya fiziksel sağlıkta ciddi hasara neden olan benzer 
nitelikteki diğer insanlık dışı eylemler. 

Dersim’de TC devleti Dersim’de savaş suçlarını işlemiş ve bunları işlemeye 
devam etmektedir. Savaş suçlarını işleyen TC devletini yargılama Uluslararası Ceza 
Mahkemesinin yargılama yetkisi kapsamındadır. Uluslararası Ceza Mahkemesinin 
TC nin işlediği savaş  suçlarını yargılamaması Uluslararası Ceza Mahkemesi 
tüzüğünün 8. maddesine aykırıdır.  Mahkeme tüzüğününün 8. maddesine göre Savaş 
Suçlarıdır. 1. Bir plan veya politikanın ya da bu tarz suçların geniş çapta işlenmesinin 
bir parçası olarak işlenmesi başta olmak üzere, Mahkeme’nin savaş suçları üzerinde 
yargı yetkisi vardır. Tüzüğün amacına uygun olarak, “savaş suçları” şu anlamlara 
gelir:  (a) 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri’nin çok ciddi şekilde ihlali, 
başka bir deyişle, Cenevre Sözleşmesi hükümlerine göre korunan şahıs ve mallardan 
herhangi birine karşı aşağıdaki fiiller: i) Kasten öldürme; ii) Biyolojik deneyler dahil 
işkence veya insanlık dışı muamele; iii) Vücuda veya sağlığına kasten büyük ıstırap 
verme veya ciddi yaralamaya sebep olma; iv) Askeri gereklilik olmadan, yasadışı ve 
keyfi olarak mülkiyetin yaygın yok edilmesi veya sahiplenilmesi; v) Bir savaş 
esirinin veya koruma altındaki bir diğer şahsın, düşman devlet silahlı kuvvetlerinde 
hizmet etmeye zorlanması; vi) Bir savaş esirinin veya koruma altındaki bir diğer 
şahsın, kasti olarak adil ve olağan yargılanma hakkından yoksun bırakılması; vii) 
Hukuka aykırı sürgün ya da nakletme ya da hukuka aykırı alıkoyma viii) Rehin alma. 
(b) Uluslararası hukukun mevcut sistemi içerisinde, uluslararası silahlı çatışmalarda 
uygulanabilir yasa ve geleneklerin diğer ciddi ihlalleri, yani, aşağıdaki fiillerden 
herhangi birisi: i) Çarpışmalarda doğrudan yer almayan sivil bireylere ya da sivil 
nüfusa karşı kasten saldırı yöneltilmesi;ii) Askeri olmayan, yani askeri maksatlı 
olmayan sivil hedeflere karşı kasten saldırı düzenlenmesi; iii) Uluslararası silahlı 
çatışmalar hukuku çatısı altında, siviller ya da sivil nesnelere sağlanan korumadan 
yararlanma hakları olduğu sürece, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne göre, barış gücü 
ya da insani yardıma tahsis edilmiş görevli personel, tesis, malzeme, birlik veya 
araçlara kasten saldırı yöneltilmesidir. 

İkinci Bölüm : Dersim Jenosidi ve boyutları 

DERSİM KOÇK İRİ  JENOSİDLERİ ¨ÜZERİNE 

Her ne kadar  Lemkin kavramsal olarak jenosidi, bir ulusu, bir etnik gurubu 
toptan imhası olarak görüyorsa, Hans Lukas, Robert Olson. Erik Zürher, Van 
Ruinessen bunu çarpıtarak  ethnocide olarak tahrifat yapıyorlar. Bazı kürd sözde 
yazarlar bunu katliam olarak gündemleştiriyorlar. Bu tavırla TC devletinin  inkarcı 
politikasına  yaklaşıyorlar. Jenosidçilerin yargılanmasına engel olmak istiyorlar.Bu 
kasıtlı anlayışa karşı 24 Ocak 2010’de Stockholm’da Uluslararası  Dersim Jenosidi 



 13 

Konferansında Yazar Sosyolog konuşan  Seve Evin Çiçek « yaptığım  ayrıntılı 
tanımlar sunmak isterim. Araştırmacılar kavramsal olarak, 
“kaliam”,”jenosid”,ethnosid” sözcüklerini kullanıyorlar.» diyordu. 

Seve Evin Çiçek « Dr İsmail Beşikçi’nin Dersim jenosidi incelemesine karşılık, 
bazı batılı araştırmacılardan Martin Van Bruinnes, Robert Olson, Hans  Lukas Kieser 
, bunun jenosid olmadığı etnosid olduğu doğrultusunda çaba gösterdiler. 

Belirttiğim gibi, eski grekçe’de γενεα, γενεη,η,γενος��genea,genee,genos) 
kavramının latince karşılığı   generatio natales5anlamına gelir.  Yani eski grekçeden 
latinceye bir geçiş var. Lemkin sadce latince karşılığını kullanmakla yetinir. Bu 
konuda,   Michiel de Vaan, Dans l’Etymological Dictionnary of Latin, yapıtında  
gens, gentis, kavramlarını   « soy,ulus ve halk  » anlamında kullanır, bunlar   
gentilis,kavramından türemiş, «aynı aileye mensup   »6 ya da “ gentilitas  kırmançki 
deki « GULE ZU ÇEİ » ile eş anlamlıdır. 

 Genus kavramı latince  gigno, geui, genitum ; gignere, fiilinden gelir. genus, 
eris   köken olarak grekçe γιγνοµαι7��gignomai�  fiilinden gelir. Şair Homeros bunu 
doğmak anlamında kullanır. Kırmançki, biaéné, dina amaéné, kurmanci de buyin 
zayin. İki fiilin  kırmaçki’deki karşılığı  biaiş,zainaiş’tir. Latince de genui , supinımu 
ise   genitum’dur.  Bu iki isimsel biçimdem  genitor. eril  genetrix dişil . Genitura, 
kuşak8 türer. 

 Bu konuda grekçede iki tip fiil var. Biri  κτειωκτειωκτειωκτειω� kteio diğeri Σφαγω��, sfazo�		 ‘dur . 
Latince  buna eş anlamlı olan  pek çok  fiiller’den jugulo, 
macto,interrimo,caedo,occido, neco9  saymak mümkün.  κτειω,κτειω,κτειω,κτειω, (, keito�	 fiiline en 
yakın olan   occido 	öldürtmek,katletmek 10 tir. Bu kırmaçki’deki kıstene fiiline  
yakındır. Oysa katliam kavramı σφαγη ��sfaze)	 dir  ΣφαΣφαΣφαΣφαγωωωω�� fiilinden gelir,dümanların 
büyük  bir katliamı anlamındadır. Yani grekçe olarak 

																																									φονον πολυν των πολρµεων ποιεω11 

İtalyan araştırmacı  Aldo Duro’ya göre , « genus  temel terimi grekçe  –elemento  
γιγνοµαι gignomai ve latince   gignere, nascere,  fiilerinden türetilmiştir Jenosi ise  
bir gurubun, bir azınlığın, bir soyun. Bir dinsel gurubun  toptan ortadan 
kaldırılmasıdır elemanlarının  sistemli yokedlimesi.12 Occidio, onis, toptan imha 

                                                 
5  Lexicon Graeco Latinum,Benjamnie Hederico, Pars Prima,Romae,1832, p.184 
6  Michiel de Vaan,  l’Etymological Dictionnary of Latin, 
7  Pierre Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Nouvelle edition 2009,klincsiec, p.212 
8  Dictionnaire Etymologique de la langue Latine, A Meillet  14 Ed ,1985,Paris,270 
9  Thesaurus Graecae Linguae a Henrico Stephano, Volumrn Septimum, Parisiis,1848-p.197 
10  , C Alexandre,Dictionnaire Grec Français,Paris, Hachette,1901, p ;819 
11  C Alexandre, Planche et Defauconpret Dictionnaire Français, GrecParis, Hachette,1905, p .623 
12  Emidio de Felice –Aldo Duro, Dizionnario delle lingua  et della civilta italina  contemporanea, 1988p.845 
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edilmesidir13 . Bu anlamda Genus Occidere, bir ulusun, bir halkın  toptan imha 
edilmesidir. Jenosidi inkar etmek, onun yerine katliam kavramını  kullanmak 
,gerçeklerin jenosid süreçlerinin  yoksanmasıdır. Başka bir değişle  insanlığa karşı 
işlenmiş  savaşsuçlarını, jenosid suçlarını inkar etmek. Bu tür duruşlar,  
Kürdistan’daki jeneosidçi sömürgeci TC devletini  korumak ve savunmaktan başka 
bir anlama gelmez. 

   Bilimsel açıdan soruna bakıldığında, bilimlerin konularının bir birine kasıtlı olarak 
anthropoloji ile ethnoloji  konuları ile jenosid sosyolojisinin birbrine karıştırıldığına 
tanıt oluyoruz. Bu açıdam Jenosidi etnoside indirgemek amaçlıdır. Jenosid siyasal 
jenosid sosyolojisinin konusudur,etholojinin değildir. Bu açıdan Dersim jenosidi, bir 
katliam değildir. Katliam sözcüğünün  Erdoğan’ın ağzından  çıkması pek çok tüccar 
yazar çizeri at koşusuna sürdü. Oysa bu tavır doğrudan doğruya devletin Uluslararası  
Jenosidi önleme  Sözleşmesinin inkarı anlamına geliyor. Oysa  Lemkin jenosid’den  
katliamı değil, bir ulusun, ethnik bir gurubun ortadan kaldırılmasını  anlıyor. Genel 
olarak  jenosid, bir ulusun bütün üyelerinin  toptan  imhasıdır. Başka bir değişle, 
Ulusal gurupların  yaşam temellerinin  koordineli ve farklı yöntemler kullanılarak  
onların varlık şartlarını tümden yokedilmesidir. Böyle bir politika herşeyden önce, 
onların ulusal bilinçlerini. Dillerini  siyasal kurumlarını.güvencelerini,ekonomik 
yaşamlarını, özgürlüklerini, insanlık onurlarını  kişisel yaşamlarını  ortadan 
kaldırmayı  hedef alır. Jenosid devletin imha yöntemi olarak bir gurubun kişilerini 
hedef aldığında, herşeyden önce. Hedef alınan şey,onların ulusal bağları ve onları 
koparıp yoketmeyi esas alır.Sadece bunla kalınmıyor,mallarına arazilerine, 
atalarınadn aklan anılara el koyup onları dönemiyecekleri birbirlerini 
görermiyecekleri ölümler sürgünlüklerine  zoral imhaya maruz bırakıyor. Alman 
uluslü türk yöntemi budur. Erdoğan’ın  aldatmacası bu bilinçli saldırının esasıdır. 
Hedef kürdlerin jenosididir çifte yöntemi uyguluyor. Birincisi ezilen Kürd ulusunun  
ulusal karakteristiklerininın imhası, ikincisi, sömürgeci emperyalist TC devletininin  
diktatörlüğünün  inşasıdır. İttihat Terraki ve Teskilatı Mahsusacı kemalist diktatörlük 
kürd beyliklerini kendileri için kullandıktan sonra ocak 1917 de bizzat Kemalin 
denetiminde 400.000 kürd ülklerinden kovularak yokedildi. Kürdistan boşaltıldı, 
topraklarına 1913’den itibaren 1300 0000 yabancı mülteci eyrleştiridi. Talat ‘ın 
ermenilere. Greklere uyguladığı  yöntem Kürdlere uygulandı. Bu uygulama  
nedenelri üç sonuca abğşanıyor. Birincisi biolojik jenosid’dir. İkıincisi bütün kürd 
ulusal özelliklerinin ortadan kaldırılması kültürel geneosid’dir. Üçüncüsü, 
yabancılaştırma, assimilasyon bir güç olarak kürdlerin kend,i soylarına karşı 
kullanılmaları, inkarın inkari yöntemi emperyalst sömürgecilğim silahıdır. Bitlis’li 
Kürd İsmet’in Lausanne da kendi ülkesini  bölmesi parçalaması,  Ziya Gökalp 
döneğinin  İTK nin  pantürkçü kuramcısı olarak Kürdleri türkleştirme projesi, 
Dersim’de Nazmi Sevgen, Abdullah Alpdoğan’ın Rayver Koop’la faaliyetleri, 
bugünkü Dersim ve Koçgiri’deki takipçileri,AKP içindeki 75 Kürd Milletvekillerinin 
faaliyetleri TC MİT nin örgütlediği anti kürd  mihrakların  jenosidi inkar girişimleri 

                                                 
13  Henri Goelzer, Dictionnaire Latin  Français,Flammarion,1966,p.405 
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bu boyutu ile ilgidir. Bunların temelinde “türkleştirme”, “islamlaştırma”, 
“türkmenleştirme” polikası vardır.»  Emekli general sömürge Dersim Valisi Kenan 
Güven’in 5000 kürd çocuğunu ve kızını “islamlaştırma”, “türkmenleştirme” 
polikasına pazarlaması bu jenosidin bir parçasıdır.Bu konuya değineceğz. 

 Sömürgeci devletler başta Türkiye olmak üzere Kürdistan halkını kendilerine  
düşman olarak ilan etmişlerdir. Linçler bunun örneğidir. Geçmişten bugüne kadar  
ülkemizin yeraltı ve yerüstü zenginliklerine el koydular Kürdistan insani 
potensiyelini kendiç ıkarları  için kullandılar.Her defasında  Kürdistan halkının 
direnişini kanla zulumla bastırdılar. Sömürgeci işgalciler her defasında   kürd 
ulusunun imha planını önceden hazırladılar. Mustafa Kemal,ırk üstünlüğü politikasını 
uyguladı.Emperyalist sömürgeci bölge müeftişliğini kurarak jenosidin 
gerçekleşmesini önceden planladılar. İşgalci sömüregciler Ermenilere,greklere, 
Assyro Keldanilere  ve Kürtlere karşı  değişik  jenosid tekniklerini 
sıyasal,kültürel,ekonomi, biolojik .fizik  alanlarında uyguladılar. 

                    SİYASAL ALANDA 

Fiziki jenosidlerden sonra türkleştirme politikalarına  hız verdiler.İlk  rolü işgalciler 
oynadı,sonra  bunu politikqyı oluşturcak yerli sömürge halkın  kendi elleriyle 
işbirlikçiler oluşturdular. Türkleştirme politikasının gizli örgütlerine Dalan gibilerini 
kullandılar. Yurtsever işadamlarını öldürüp,sömürgeci devlet için çalışacakların 
listelerini oluşturup onlara her olanağı türleştirmek için açtılar. Türkçü islamcı 
örgütlerde onlara baş görev verdiler. Bunlara karşı çıkacak tüm Kürd siyasal 
partilerini kapattılar. Türkleştirme politika da ağırlık verdiler, sadece insanları 
türkleştirmek değil, ezilen Kürd ulusunun bütün tarihsel zenginilklerini. 
Dilini,kültürünü,doğasını türkleştirmeyi hızlandırlar. Kürd halkını topraklarından 
zorla göçe zorlayıp jenesidi gerçekleştirdiler. Buna karşılık, 1919 da Süreyya Bedir 
Khan “ Biz Kürdler bugün korkunç bir alternatifle yüzyüze bulunuyoruz. Biz 
başkalarına güvenmeden kaçınarak ancak kendimize güveniyoruz. Biz bu çok uzun ve 
tehlikeli sessizliği anlayarak, Türk Hükümeti’nin bizi savunmasını beklemek yerine 
Avrupa mahkemesi önünde bizzat kendi özsavunmamızı yapmak, kendi davamızı 
savunmak kararını almış bulunuyoruz. Türk Hükümeti geçmişde kendi görevini 
yerine getirmemiş olduğundan, biz artık eskisi gibi ağırbaşlı davranamayız, biz 
geçmişdeki durumdan dolayı kendimizi uslu görmüyoruz. Bu kadar ağır bir krizde 
beş milyon Kürdün geleceğini bu andan itibaren Türk Hükümeti’ne emanet etmek 
istemiyoruz- 

Bu son günlerde A.B.D. Başkanı’nın insiyatifiyle Milletler Birliği kurulunca barış 
koşullarını yaratmak yer yüzünde iyi niyeti tahaküm etmek biz öyle görünüyorki bu 
sorun Avrupa’da bir gerçeklik olma görüş noktasında Asya’nın yeni tartışması 
amacıyla farklı bir açıklama getiriyor. Sorulacak soru acaba Barış Konferansının 
düzenlendiği şu anda bütün küçük milletlere adalet sözü veriliyormu? Böylece 
korkunç bir haksızlığın ..için bir seçme hakkı veriyormu? Bütün uluslarla daha fazla 
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şehitlendirilmiş ulus arasında daha mutsuz ulus üstüne bir olumlu etkide 
bulunabilirmi?   Dr Süreyya Bedir  Khan” - Biz kendi bağımsızlığımızı istiyoruz. Bu 
bizim temel hakkımızdır. Sadece bu bağımsızlık için uyğarlığın ve ilerlemenin 
arenasında bize hak kazandırdığı için eşit silahlarla savaşmayı kendi ülkemizin 
zenginliklerini işletmek ve diğer komşu halklarla barış içinde yaşamak istiyoruz.” 
diyordu. Fiziki jenosid buna engel oldu. 

  SOSYAL ALANDA 

Sosyal alanda kürd ulusal  özelliklerini toptan imha ettiler,kendi sömürgeci hukuk 
sitemlerini kurdular. Türkleştirmeyi hızlandırmak için  kendi öz dillerini Güneş dil 
teorisiyle bütün ezilen hakların dillerini yasaklıyarak, dünyadaki bütün dillerinin türk 
dili olduğunu kurumlaştırdılar. Kürtçeyi yahudi dilini yasakladılar.Kürd ulusunun 
dinsel inançlarına el attılar. Devletçi anlayışlarını uygulamak için  kendilerine  bağlı 
ekipler oluşturdular.Bugün jenesidi inkar edenler bu işin ücretli eemkli 
mimarlarıdır.Basın yayın Medya ve aygıtları özel televizyonlar, polis örgütü 
denetiminde bunların uygulayıcılarıdır.Temelinde türkleştirme, islamlaştırma, 
türkmenleştirme politikası yatar. 

        KÜLTÜREL ALANDA 

Sömürgeci işgalde  fiziki jenosid gerçekleşti, bunu diğer jenosidler izledi. 1914 
Osmanlı nüfus sayımında, 15.044 846 müslümanın içine gizletilen Şerif Paşa’ya göre 
5000000 kürdün dili yasaklandı 2000 yılında nüfusun % 20 i oluşturan Kürdleri hiç 
bir okulu yok. 1914 Osmanlı nüfus sayımında 1225.006 ermeni yaşarken   o zaman  
174000 okula sahip ola ermenilerin şimdi sadece Konstatinopl’da 12 özel okulu 
kaldı. 2000 yılı nüfus sayımında bütün azınlıklar sadece nüfusun % 0.05 i 
oluşturuyor. 1914 de 1.729.738 grek varken, şimdiki sayı 3000 geçmiyor. 
Germanos’un açıklamalarını esan  alan bilgiye göre sadece Pont Euxın(Pontus) 
eyaletind 1850 kilise 1400’den fazla okul,2650 gerk öğretömen 60.000 kız öğrenci 
varken  bugün orada hiç bir okul hiç bir kilise  yok sadece Konstantinopl’de  8  özel  
okul kaldı. Bu TC kültürel jenosid polikasının pratik sonucudur.Katliam,etnosid 
değil, jenosiddir.                                              

          EKONOMİK ALANDA 

Emperyalist sömürgeci TC devleti Kürdistan ekonomisi yoketti.Barajlar politikasıyla 
Kürdistan topraklarının % 31 sular altında bıraktı,bütün arkeolojik tarihsel 
zenginlikleri yokedrek arkeolojij jenosidi ve ekolojik jenosidi gerçekleştirdi. Sadece 
1977 den bu yana 9.000.000 Kürd topraklarını terketti.4000 köyü ortadan kaldırdı. 
Geleneksel tarımsal kültürüne son verdi. Aynı pratik  Viet Nam’da Viet Nam halkına 
uygulandı. BM ler savaştan  göçe zorlanan kürdlerin sayısının 4.500.000 üstünde 
olduğunu dile getirirken bazı kürdlerin İzmir ve Samsun’da Kürdleri zorunlu göçünü 
« İzmir’in Yunanlılarca işgali »ne benzetmesi greklere yönelik jenosidi 
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gerçekleştiern kemalizmi ve bu günkü AKP ‘den umut bekleyen    derin siyasal bir 
akıl hastalığını ortaya koyuyor.Yazılarımız okuyanlar Greklerin jenosidinin  bu 
yönünü görecektir 

          BİYOLOJİK  ALANDA 

İttihat Terraki ve Jön Türkler politikasının  ve jenosidlerin  mimarı   devletçi 
türkleştirmeci Mustafa Kemal  üstüne  konuşan Prof Vamık Volkan” Atatürk'ün 
ölümünden hemen hemen 4 sene önce, 24 Kasım 1934'te özel bir yasa Gazi Mustafa 
Kemal'e "Atatürk" soyadını verdi. Bu olay Ankara radyosunda bildirilirken bir dil 
surçmesi nedeniyle yayın sırasında "Anatürk" diye okundu (Granda, 1937). Bu dil 
sürçmesinin bilinçdışı bir gerçekle bağlantısı olduğunu ve Türkiye halkının 
çoğunluğunun Mustafa Kemal' i hem bir baba hem de bir ana olarak algıladıklarını 
tahmin edebiliriz. Ayrıca Mustafa Kemal'in kendisinin, yıllarca süren uğraşılarından 
sonra Türklerin sembolik ebeveyni olduğunu "resmi" bir şekilde, yani özel bir yasa 
ile ifade etmesinin zamanının geldiğini düşündüğünü de anlayabiliriz. Psikoanaliz 
literatüründe karizmatik liderlerin onları takip edenler tarafından hem baba hem de 
anne olarak algılandıkları hakkında uzun zamandan beri pek çok bilgi vardır (Abse 
ve Jessner, 1961; Abse ve Ulman, 1977).14  Hitlercilerin kan bağı temelinde ele 
aldıkları iltihat edilen Polonya’ya uygulanan bu doktrin  Sömürge Kürdistan’da 
yürürlüğe pan turanizm ve pan islamizm pan türkizm temelinde uygulanmaya 
konuldu.  Vamık  olayı şöyle açıklar,” Mustafa Kemal yeni Türk kimliğini Türkiye 
halkına benimsetmek için İstiklal Savaşı sırasında ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 
kuruluşundan sonra çok çalışmıştı. Ölümünden 4 sene önce yeni Türk kimliğinin eski 
bir ağaca yapılan aş ının tutması gibi tuttuğunu sezerek, aşılanan yerden çıkan 
dalların başka türlü meyveler verdiğini hem millete hem de Türkiye dışındakilere 
göstermek istemişti.  

Bu konuşmamda Mustafa Kemal'in Atatürk soyadını aldıktan sonra yaşamının son 
yıllarında yaşanan, yeni Türk kimliği ile ilgili düşünce ve hareketlerini gösteren üç 
örnek üzerinde duracağım. Bu örnekleri çok iyi bilinenler arasından seçmek yerine, 
onun kişilik yapısını daha yakından gösteren örnekler arasından seçtim. Ölümünden 
önce ve sonra, halk arasında genelolarak Atatürk, sanki insandışı bir varlıkmış gibi 
algılanmıştı.).” diyor. Bu aşı tutma sorunu  biolojik  et ideolojik babalık  yöntemsel 
türkçüleştirmektir. Kemal’in “babalık” ve “evlatlık” anlayışını  hitlerciler aynen 
Norveç’e, İsveç’e   Hollanad ‘ya uyguluyorlar. 

Mustafa Kemal’in psykiatrik çözümlemesini yapan Volkan Vamık Resmi ideolojinin 
sınırları içinde kalır. Mustafa Kemal’in sağlık bakananı ve özel doktoru Dr Rıza 
Nur’un  Kemal hakkında hiç bir görüşünü ileri sürmez. Oysa  Dr Rıza Nur’un 

                                                 
14  Celebrating Atatürk's 125 tb birtbday - Public Lecture, University of Ankara, September 5,2006) 
Atatürk'ün 125. Doğum Yıldönümü, Anma Töreni Ankara Üniversitesi, 5 Ekim 2006  
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gözlemi iki açıdan önemli, Birincisi, doktoru olması ikincisi sosyal gözlemci olması 
bugün AKP  kemalizmin  islami vizyonudur geldiği nokta açısından önemlidir 

Ocak 1917’de Mustafa Kemal’in 400.000 kürdü zorla göçe başvurmasının özü 
Talat’ın Ermeniler, Grekler için  verdiği talımatların  Kürdlere uygulanmasından 
başka bir şey değildir. Günümüze gelindiğinde  savaş’la birlikte  diğer teknik 
yöntemler uygulanıyor.  Örneğin  Keban baarji yüzünden 212 yerleşim birimi su 
altında kaldı. 1975’de 60000 olan Elazığ nüfusu  131000’e yükseldi. GAP’la 
başlayan 1977 deb şu ana kadar 9000 000 kürd topraklarından kovuldu. Bunu 
1984’de başlayan savaşla birlikte  köy boşaltmalara, toptan imhaya götürüldü. 

             FİZİKİ ALANDA 

1984-1999 arasında binlerce köyün boşaltılması, milyonlarca köylünün kentlere zorla 
sürülmesi, kirli savaşın en temel ve toplumsal etkisi en derin uygulamalarından 
birisidir. Dersim Köyleri boşatıldı. Bununla ilgili ingilizce rapport ekte.( 
http://www.dersim.biz/SNK_Dersim_Raporu_1995.pdf)  Bu konuda resmi TBBM e 
sunulan bir raporu sunuyoruz. 

TBMM  Başkanlığına    Bakan Hallaçoğlu tarafından  sunulan raporda : 

« Ülkemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile, Doğu Anadolu’daki bazı illerde teröre 
karşı daha etkin mücadele, güvenlik veya diğer nedenlerle, asgarî 1 000 köy ile 1 500 
mezranın, buralarda yaşayan yurttaşlarımızın istemleri dışında boşalttırıldığı; köy ve 
mezralarını boşaltarak başka yerlere göç etme zorunda bırakılan yurttaşlarımızın 
mağduriyetlerinin bugüne değin giderilmediği; güvenli bölgeler için oluşturulan 
Köye Dönüş Projesinin uygulamaya geçirilmediği; bu ve diğer nedenlerle, bu 
yurttaşlarımızın bazı temel haklarının ihlal edilmekte olduğu; iç barışımızın bu 
durumdan son derece olumsuz olarak etkilendiği görülmektedir. » denilmektedir. 
Yine aynı raporda   Tunceli Belediye Başkanı Mazlum ASLAN; Tunceli'nin 374 
köyünün % 70-80'inin boşalmış olduğunu, dolu olan köylerde de üç beş yaşlı insanın 
kaldığını; 1994 yılı Eylül ayından itibaren Tunceli'de meydana gelen şiddetli çatışma 
ve operasyonlar sonucu bütün köylerin-özellikle Hozat, Nazimiye, Pülümür başta 
olmak üzere-boşaltıldığını; merkeze yakın üç beş tane köy ve mezra kaldığını; bu 
köylerin hemen hemen hepsinde, bir saat içinde insanlara kendi ziynet eşyaları dahil 
alma fırsatı bırakılmadığını, arkasından yakıldığını ve terör örgütünün gerekçe 
gösterildiğini; bunun herkes tarafından'bilindiğini, yakılan köylerde vatandaşların 
ancak ilçe merkezlerine, canlarını kurtarmak düşüncesiyle kaçtıklarını; ilçe ve il 
merkezinde sığınacak, kaçacak yerleri olmayanların da Tunceli dışına itildiğini, 
Mersin başta olmak üzere, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi illere büyük göçler 
yaşandığını, beyan etmiştir.(EK: 1, S: 187-202) 
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1993 ve 1994 yıllarında yoğun bir şekilde oluşan köy boşaltmalar 

Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin tesbitlerine göre; OHAL Bölgesi ile 
(Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Sımak, Tunceli, Van) mücavir alanı oluşturan 
(Batman, Bingöl, Bitlis, Mardin, Muş) 11 ilde Kasım 1997’de dönüş yapanlarm 
hariç, 820 Köy, 2.345 mezraya boşaltılan köylerden göç edenlerin sayısı ise 
378.335’e ulaşmıştır. İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanlığı, valiliklerden 
doğrudan sağladığı bilgiler çerçevesinde, Haziran 1995 itibariyle, Doğu ve 
Güneydoğu Anadoludaki 19 ilde, terör nedeniyle boşalmış veya boşalttırılmış 
köy sayısını 809, mezra sayısını ise l 612 olarak açıklamıştı.  Olağanüstü Bölge 
Valili ği ise; tamamen boşalan köy sayısını 753, mezra sayısını 1 535 olarak, 
kısmen boşalan köy sayısını 235, mezra sayısını ise 141 olarak kamu oyuna 
duyurmuştur. Özellikle, son iki yılda büyük hız kazanan uygulamalar sonucu 
köy ve mezralarını boşaltma zorunda bırakılan yurttaşlarımızın sayısı, Temmuz 
1995 itibariyle, Olağanüstü Bölge Valiliği tarafından 311 291 olarak açıklamıştı. 
Bu rakama, bölgede hakim olan terör, baskı ve şiddet ortamında bunalan, sosyal 
ve ekonomik olanakları daralan, bu nedenle köylerinden, iş ve aş bulabilmek 
amacıyla, kendi istekleri ile kentlere göç eden yüzbinlerce yurttaşımız dahil 
değildir” denilmektedir.  

Viet Nam savaş suçları Mahkemesinde  31 Ekim 1967’de   Senatör 
Edward tanıklık olarak şunarı dile getiriyor.” Savaş Viet Nam halkının üçte 
birini topraklarından etti.Trajik ve korkunç yıkıcı sonuçlar doğurdu.Mültecilerin 
yaşamını alt üst etti.Toplumun anlama yetisini ve  hafızasını sildi,süpürdü. 
Savaş köksüz bir halk yarattı.Ailesel köylü yerleşik geleneği yaktı,yıktı. 
Torakların koparılmış toplulukları geldiğimiz bölgelerde gördük. Köylerini yerle 
bir ettik. Evleri ve yuvaları ateş altında bırakıldı”15 

                                                 
15 Edward Kennedy, Tribunal  Russell volume II Jugement final,Editions Gallimard,1968,pp.65-66 
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           Genel olarak TC Kara Kuvvetleri stratejisi, kentlere karşı ayaklanma 
polis ve linç eylemlerine dayanmakta, kırsal alanda, gerilla hareketini 
etkisizleştirmeyi amaçlamaktadır. Gerillaya karşı Kuzey Kürdistan’da stratejik 
hava saldırısı ya da stratejik bombardımanlarla ormanları, sivilleri, yerleşim 
birimlerini yok ediyor. Kullanılan kimyasal, biyolojik ve bakeriolojik silahlar, 
doğayı ve halk sağlığını kontaminasyona götürüyor. Bu pratik Dersim’de hala 
deneniyor. 
 
          TC Ordusu ve AKP Hükümeti Uluslararası Hukuk tarafından yasaklanmış 
kimyasal silah kullandı. Başbakan Yardımcısı Atalay buna “alan kaplama” 
diyor ve şöyle devam ediyor: “Bu manada çok boyutlu güvenlik tedbirlerimiz 
sürüyor ve sürecek. Güvenlikte hiçbir boşluk olmayacak. Yeni çalışmalar da var. 
Alan hakimiyeti olarak ve sınır ötesi operasyonlar olarak bir boşluk 
olmayacak...” diye ekliyor. TC, Kürdistan halkının verdiği destek sayesinde, 
devlet oldu ama, ezilen Ermeni, Helen, Asuri - Keldani uluslarını ortadan 
kaldırdığı gibi, Kürt ulusunu da jenosid ile yok etmek istiyor. TC’nin bu niyeti 
bugün bir kez daha açığa çıkmıştır. 
 
         ABD Başkanı Hüseyin Obama, (F.Fanon’un deyimiyle rengi siyah ama 
bilinci ‘beyaz’), TC Parlamentosunda, yaptığı 26 dakikalık konuşmasında 
ABD’nin Türkiye’ye PKK ile mücadelesinde verdiği destek mesajında şöyle 
demişti: “ Irak, Türkiye ve ABD terörizmin ortak bir tehdidiyle karşı 
karşıyadırlar. Irak halkını süren ve ülkelerini yıkıma uğratan El Kaide buna 
dahildir. PKK da buna dahildir. Bir NATO müttefiki olarak, PKK’nın terörist 
faaliyetlerine karşı size destek olacağımızı temin ederim...” “Bu dönemin, 
özellikle de medyadaki konuyla ilgili habercilik açısından önemini arttıran 
faktör ‘demokratik açılım’ın ilanıydı. Bu Türk hükümeti tarafından ilan edilen 
ve Türkiye’deki Kürt sorununa bir dizi politik çözüm öneren bir reform planıydı. 
Bu plan öncelikle Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Mayıs 2009’da 
duyuruldu. Gül, “Kürt meselesi ile ilgili olumlu gelişmeler yaşanacak” diyordu. 
Daha sonra, hükümet Kürt sorunu ile ilgili olarak bir reform paketi üzerinde 
çalıştığını ilan etti. Hiçbir yetkili paketin detayları hakkında bilgi vermese de, 
önemine bağlı olarak konu aylarca gündemi işgal etti.”  
       Bütün bu söylemlerin ardından, ABD emperyalizminin Vietnam’a karşı 
politikası ne idiyse, ABD destekli, sömürgeci TC ve İran’la birlikte PJAK ve 
HPG gerillarına karşı savaş politikası da, aynı politikadır. Dün Vietnam’ı kana 
bulayan ABD devlet terörü, bugün TC ile birlikte Kürdistan’da jenosidi 
gerçekleştiriyor. ABD’nin Vietnam’a yağdırdığı napalm ve fosfor bombaları, 
TC Genel Kurmayı Kürdistan’a yağdırıyor. ABD Ordusunun Vietnam’da yok 
ettiği köyleri, TC ordusu, Kürdistan’da Kandil’de aynı yöntemlerle ortadan 
kaldırıyor. Obama’nın TC Meclisi’nde yaptığı konuşmadaki diğer bir sakat 
yaklaşımı El Kaide ile PKK’yi aynı kefeye koymuş olmasıdır. İlkin El Kaide, 
ABD emperyalizminin dış politikasının ürünüdür. El Kaide ile PKK aynı 
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düzeyde ele almak çok yanlış, çürük bir devlet terörizmi politikasıdır. PKK, 
Kürdistan Kurtuluş hareketidir. Bütün Kürdistan’ı kapsıyor… 
Bunun için bütün tehditlere rağmen, seçim sonrası durumun analizini yapıp, 
Dersim-Koçkiri Parlamentosu programını BM Anayasası gereğince ilan ettik. 
Çünkü, “Bütün halklar kendi kaderlerini tayin hakkına sahiptir. Bu hak 
vasıtasıyla halklar kendi siyasal statülerini serbestçe tayin edebilir ve, 
ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmelerini serbestçe sürdürebilirler. Bir halk 
sahip olduğu maddi kaynaklardan hiç bir koşulda yoksun bırakılamaz. Kendini 
yönetemeyen ve vesayet altındaki ülkelerden sorumlu olan devletler de dahil bu 
sözleşmeye taraf bütün devletler, kendi kaderini tayin hakkının 
gerçekleştirilmesi için çaba gösterir ve Birleşmiş Milletler şartının hükümlerine 
uygun olarak bu hakka saygı gösterir.” ABD ve bütün BM üyeleri bu ilkeye 
saygı göstermek zorundadırlar.Kimyasal silah kullanarak Kürtleri jenoside 
uğratmak isteyen TC’nin son olaylarını bir raporda topladı. 
 
           İHD raporuna göre: “İlk kez 1994 yılında yaşanan bir çatışmada PKK 
militanlarına karşı kimyasal silah kullanıldığı yönünde iddialar ortaya atıldı. 
Ancak bu çatışma ve iddiaya ilişkin yeterli veri elde edilemediği için bu raporda 
yer almamıştır. Daha sonra, Şırnak’ın Silopi İlçesi’ne bağlı Ballıkaya (Bilika) 
Köyü yakınlarında 11 Mayıs 1999 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 
yaşamını yitiren 20 PKK militanının kimyasal silahlarla öldürüldüğü ileri 
sürülmüştü. Basına yansıdığı kadarıyla; o dönemde, militanlar olay yerinden 
elde ettiği ve olayda kullanıldığı iddia ettiği kimyasal gaza ait tüpü kriminal 
inceleme için Almanya’ya göndermiş. Almanya’da bulunan kriminal 
laboratuarda yapılan inceleme sonrası tanzim edilen raporda; materyalin(tüpün) 
kimyasal madde içeren ve öldürücü niteliğe sahip kimyasal gaz olduğu 
belirtilmiş. Yakın zamanda ROJ Tv’de yayınlanan bir programda, “belirtilen 
olayla ilgili olduğu, bugün dahi orduda görev yapan bazı askerlerin bu olayda 
yer aldığı, olay ardından mağaranın önünde dizilen cenazelerin başına gelen 
rütbeli bir subayın olayda kimyasal silah kullanıldığını ikrar ettiği” belirtildi.  
 
         Hakkari’nin Çukurca İlçesinde de 2009 yılının Eylül ayında meydana 
gelen bir çatışmada yaşamını yitiren ikisi kadın 8 PKK militanının kimyasal 
silah kullanılmak suretiyle öldürüldüğü ileri sürülmüştü. İddiayı doğrular 
nitelikte fotoğraf ve materyaller ele geçiren insan hakları kuruluşları bu 
materyalleri incelenmek üzere Almanya’ya gönderdi. Alman basını, Türk 
ordusunun PKK militanlarına karşı ‘kimyasal silah’ kullandığını belirtti. Alman 
insan hakları savunucuları ve siyasetçiler uluslararası soruşturma isterken, 
Hamburg Üniversitesi TSK’nın kimyasal silah kullandığını raporla ispatladı. 
Söz konusu olaya ilişkin ortaya çıkan fotoğrafları inceleyen Hans Baumann adlı 
bir uzman resimlerin gerçek olduğunu kanıtladı ve Hamburg Üniversitesi 
Hastanesi de militanların büyük bir olasılıkla kimyasal silahla vurulduğuna dair 
rapor verdi.  
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 Kürdistan’da Köylüler, korucu olma dayatmasına maruz kalmış, “gönüllü 
(!) köy korucusu” olmayı reddeden köylüler, evleri yakılarak sürgün edilmiştir. 
Ayrıca köylüler gıda ambargosu, yayla ve mera yasağı gibi yöntemlerle 
ekonomik açıdan çökertilerek de göçe zorlanmıştır. 1987’de Şırnak’ın Yeşilyurt 
köyünde köylülere dışkı yedirilmesi olayı gibi aşağılamalar da zorla 
göçertmenin biçimleri arasındaydı.  

 Örneğin Şırnak ili Beytüşşebap ilçesine bağlı Aşat (15 hane) ve Ortaklı 
(30 Hane) köylerinin 20 Temmuz 2001 günü boşaltılması, aynı ilçeye bağlı 
Ilıcak (70-80 hane), Dağaltı (40-50 hane), Hisarkapı (12 hane) köylerine gıda 
ambargosunun uygulanması, köye giriş ve çıkışların yasaklanması, söz konusu 
köylerin boşaltılma tehdidi ile karşı karşıya  kalındı. Boşaltılan Aşat ve Ortaklı 
köyü yerleşimcileri Beytüşşebap ilçesi kenarında çadırlara yerleşmişlerdir. 
Toplam 80 çadırdan oluşan göçzedelerin 600-700 kişilik nüfusunun çoğunluğu 
çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşmaktadır. Bu insanların tamamı yokluk, 
yoksunluk ve kaygı verici bir belirsizlik içerisinde yaşamaktadırlar yaklaşık 600 
küçükbaş hayvanlarının telef olması, köylerinde bıraktıkları arılarına gerekli 
bakımın yapılamaması nedeniyle yok olması, bağ ve bahçelerine bakım yapma 
olanaklarının ortadan kaldırılması nedeniyle tüm ekonomik kaynaklarını 
yitirmi şlerdir. Halkın, üretim damarları kesilmiş durumdadır. göç ettikleri 
günden bu yana hiçbir sağlık hizmeti görmeyen ve son derece sağlıksız bir 
ortamda yaşamlarını sürdürmeye çalışan göçzedelerin, çadır kent 
yerleşimcilerinin, salgın hastalıklar dahil çok ciddi sağlık sorunları tehdidi ile 
kaşı karşıya olduklarını gözlemiştir. gerek çadır kentte yaşayan, boşaltılan köy 
yerleşimcileri ile gıda ambargosu  uygulandı. Bu  fiziki jenosid 
uygulamasıdır.Yoketme planlarından biridir. 
 
 Bir kürd köylüsü   durumu şöyle dile getitiriyordu “1990 yılında Şırnak’ın il 
olmasıyla birlikte mezramız Siirt ili Pervari ilçesi kapsamına alındı. 1988’de 
zorunlu göçe tabi tutulduk ve o tarihten itibaren 2002’ye kadar köyümüze geri 
gelmemiz yasaklandı. 2000’li yıllarda çıkarılan ‘Köye Dönüş Projesi’ 
kapsamında  geri dönmek ve tekrar üretim alanlarımıza kavuşmak ve mezramıza 
yerleşmek, topraklarımızı ekip biçmek, hayvancılıkla uğraşıp geçimimizi 
sağlamak üzere birçok resmi makama başvuruda bulunduk. Bunun üzerine 
2002’de bazı aileler, Çemekare Mezrasının Kezer mevkiine kendi imkanlarıyla 
yerleşti. 2003’de Siirt Valiliğince ilk olarak düzenlenen Çemekare Yaylası 
Şenliklerinde bize birçok söz verildi. Ancak bugüne kadar herhangi bir altyapı 
hizmetinin götürülmediği Çemekare mezrasındaki ilkel koşullara son verilmesi 
ve mezraya okul, elektrik, yol gibi son derece gerekli hizmetlerin yerine 
getirilmesi için defalarca kez ilgili mercilere başvurularda bulunduk. Ancak 
görmezden gelindik. Köyde halen telefon, elektrik hizmetleri yoktur. Yol, son 
derece kötü bir yoldur ve insan güvenliğini riske atan durumdadır. Suyu da 
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taşıma suretiyle barındığımız çadırlara ulaştırmak zorunda kalıyoruz. 5 yıl 
boyunca talep ettiğimiz hiçbir hizmet yerine getirilmedi.” Diyor. Bu bir savaş 
suçudur. Köy yakmalar devletin en üst kademelerinden alınan kararlarla 
bölgedeki ordu güçleri tarafından uygulanan bir devlet politikasıdır. Dolayısıyla 
başta dönemin genelkurmay başkanları Doğan Güreş ve Hüseyin Kıvrıkoğlu, 
Başbakanlar ve OHAL Valileri olmak üzere sorumluları devlet yöneticileridir. 

          Devlet terrörizmi  politikası  olarak savaşı doğrudan yürüten askeri 
güçlerin dışında, bizzat sivil halkın hedef alınması ve askeri güçlerle ezilmesi 
demektir. Köylerin boşaltılması-yakılması, kadınlara tecavüz edilmesi, 
işkenceler, kaybetme, kitle katliamları, tipik kirli savaş yöntemleridir. Jenosid 
etknik yöntemleridir  Uluslararası savaş kurallarının çiğnenmesi ve savaşan 
güçlere karşı kimyasal silah gibi insanlık dışı yöntemlerin kullanılması fiziki 
jenosid kapsamına girer. Başka bir değişle, Kirli savaş suçu fiziki jenosidin bir 
parçasıdır. TC pratiği kirli savaşların icrası sırasında halka karşı işlenmiş 
suçların tümünü kapsıyor. Kirli savaş suçlusu; kirli savaş politikalarını 
uygulayan siyasi yetkililer ile devlet bürokratları; bu suçlar için emir veren 
askeri komutanlar ve polis şefleri ile; verilen emirler doğrultusunda bu suçları 
bizzat yerine getiren asker, polis gibi devlet görevlilerinin, korucular gibi sivil 
paramiliter çete mensuplarının tümü suçludur. Bunlar hiç bir uluslararası 
mahkemede yargılanmadılar. Onurlandırıldılar.  NATO kaarrgahlarında 
uzamnlaştırıldılar. Örneğin” 22 Ekim 1993’te, Diyarbakır’ın Lice ilçesi askeri 
birliklerce kuşatılarak saldırı başlatıldı. Tuğgeneral Bahtiyar Aydın’ın 
öldürülmesi, tüm ilçe halkına yönelik bir vahşetle yanıtlanacaktı. Saldırının 
başında, Korgeneral Hasan Kundakçı ve yardımcısı Tümgeneral İlker Başbuğ 
bulunuyordu . Tüm ilçe ağır silahlar, tank ve top ateşiyle hedef alındı. Beş gün 
boyunca ilçeye giriş çıkışlar yasaklandı. Halk ilçe meydanına toplanarak evleri 
ve işyerleri yakıldı. Gerçekleştirilen katliamda 380 kişi öldürüldü, birçok ev ve 
işyerleri yakıldı veya top ateşiyle yıkıldı. Dönemin parti başkanları, 
milletvekilleri bile ilçeye giremedi. Beş günün sonunda, ilçe basına açıldığında 
vahşetin boyutları ortaya çıktı. İlçede yakılmadık, yıkılmadık ev kalmamışken, 
ordu ve devlet kurumlarında kurşun izi bile yoktu. Bu savaş suçluları şimdi 
Genel Kurmayı yönetiyorlar. 

Diğer bir örnek, Kars'ın Digor ilçesine bağlı köylüler üzerlerindeki 
baskıları protesto etmek için ilçe merkezinde bir yürüyüş yapmak istedi. 
Köylüler, gıda ambargosunu, tarlasına, bağına ve bahçesine gitmesinin 
yasaklanmasını, askerin sebepsiz ev baskınlarını, gözaltı ve işkencelerini 
protesto etmek istemişti. İlçeye otobüslerle gelerek yürüyüş yapmaya başlayan 
binlerce köylünün üzerine özel timlerce ateş açıldı. Aralarında 5 çocuğun da 
bulunduğu 17 kişi katledildi, onlarca kişi de yaralandı. Katliam örtbas edilerek 
ateş eden polisler dahi beraat ettirildi. Devlet,  9 Kasım 2005’te Şemdinli 
ilçesine gelen JİTEM elemanı bir grup, Seferi Yılmaz’a ait Umut Kitabevi’ne 
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bomba atarak kaçtı. Patlamada Mehmet Zahit Korkmaz adlı kişi yaşamını 
yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Bombalı saldırıyı yapan; JİTEM elemanı astsubaylar 
Ali Kaya ve Özcan İldeniz ve JİTEM elemanı itirafçı Veysel Ateş halk 
tarafından yakalandı. JİTEM’cilerin arabasında çok sayıda silah, Umut 
Kitabevi’nin krokisi ve kontrgerilla faaliyetlerine dair dokümanlar bulundu. 
Araçta Hakkari İl Alay Komutanı Albay Erhan Kubat imzalı “görev kağıdı” da 
bulundu. Araçta bulunan bir ajandada, ilçede “Öldürüleceklerin” listesi vardı.  

 Gözaltında kaybetme, Kürt illerinde özellikle 1992-93 döneminde en vahşi 
biçimde uygulandı. Bu politikayla devlet, katletmekle yetinmedi, katlettiğinin 
yakınlarını da bitmez bir bekleyişin ızdırabına mahkum etti. Gerek evlerinden 
bir sabah vakti alınarak götürülen ve bir daha haber alınamayan insanlar, 
gerekse dağlardaki çatışmalarda öldürülen ancak cesetleri ailelerine teslim 
edilmeyerek toplu mezarlara gömülenler acılı bir bilanço oluşturdu 

                  DİNSEL ALANDA  

 TC nin kuruluşundan AKP yönetimine  kadar  Kültürel jenosidin dinsel 
karakteri değişmedi. Dersi jenosidindem sonra Merkeze il cami 1957’de 
kuruldu. 1985’da bu oran  merkez köylerinde 182 yüksetildi. Buna kaşı çıkan 
Dersim halkından 50000 kişi şubat 1985 göçe zorlandı. 1937’de toplam nüfusu 
500.000 olan Dersim eyaletinde katledilen insan sayısının 170.000 olduğunu 
ileri sürerken, devletin 1975 nüfus sayımında verilen  sayı  Dersim kökenli olup 
Türkiyenin  başka bölgelerinde  zorla yaşamaya zorlanan Dersimli sayısı 
740.000 dir.  

         Basınada çıkan bir habere göre” Dersim’de bir Tunceli Üniversitesi var. 
Bu üniversitenin rekörü Durmuş Boztuğ’dur. Kendisi AKP'li olup, Cem Vakfına 
yakın bir Alevi olduğu söylentiler arasındadır. Boztuğ’un tek amacı ise ; 
Diyanet, Cem Vakfı, Ehlibeyit Vakfı ve benzeri marjinal-yapay Alevi dernek ve 
yetkilileriyle birlikte, Tunceli Üniversitesinde bir “ Alevi İlahiyat Fakültesi  
oluşturmaktır. Burada Yoksul Alevi gençlerini alıp Müslüman-Alevi 
misyonerler yetiştirmektir. 

          Rektör Boztuğ Sık sık AKP Kütahya milletvekili Yar.Doç.Dr.Hüseyin 
Tuğcu’yu Dersim’e getirtip konferanslar verdirmekte ve akıl fukarası 
garibanlara nutuk çektirmektedir. Bu vahim tablo Dersim ve Dersimliler için 
üzücüdür ama bir gerçektir. Hüseyin Tuğcu; Dersim sürgünü bir ailenin İlahiyat 
okumuş 1959 dogumlu bir çocuğudur. Babasının adı Cemal, annesinin ise 
Safiye’dir. Her konuşmasında Alevi düşmanlığı yapıp sahiplerinin gözüne 
girmek için elinden geleni yapmaktadır. Tüğcugiller çogalmaktadır. Bunlara 
dikkat edilmelidir. 
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        Yine bu Üniversitenin müdavimlerinden bir digeri de Bülent Arınç’tır. Ne 
hikmetse Arınç’da Osmanlı tarafından Manisa’ya sürülen bir Dersimli ailenin 
evladıdır. Bu ayrı bir yazı konusu olduğu için şimdilik Arınç’a bir nokta 
koyalım. Kaynak olarak isteyen bakabilir. Bülent Arınç her ne kadar Seyd RIZA 
nin torunu kabul ettiyse geçmiste Dogan Dede aci örnekleri  hafizalardan 
silinmemiştir. Bu açıdan TC ve AKP dinsel jenosid politikasına bakalım. 

        Diyanet İşleri Başkanlığında 94,579 kişilik personel görev yapmaktadır. 
Yılda yapılan cami sayısı ortalama 1,500 dür. Diyanet İşleri 2010 yılına kadar 
yani altı yıl içinde 33,100 cami yapımını daha hedeflemektedir. Halen 73,523 
olan cami sayısı bu sürenin sonunda 106,623 çıkacak, aynı plan çerçevesinde 
2700 ilave ile Kuran kursu sayısı da 7700 yükselecektir. 

         1992 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi 3 trilyon lira, 1993’e 3,7 
trilyon, 1994’e 8,5 trilyon, 1995’e 12 trilyon, 1996’a 43 trilyon, 1997’e 47 
trilyon, 1998’e 93 trilyon, 1999’a 253 trilyon, 2000’e 350 trilyon, 2001’e 372 
trilyon, 2002’e 475 trilyon, 2003’e 713 trilyona çıkmıştır.2004’e 997 trilyon 437 
milyar liraya çıkmıştır. 9 bakanlığın bütçesinden daha fazla ödenek ayrılmıştır. 
2004 yılında Diyanet İşleri Başkanlığına 15,000 ek kadro tahsis edilmesi 
planlanmıştır.2005 ‘e bir katrilyon 122 milyar,2006 da 1 katrilyon 308 
trilyon,2007’e,2 katrilyon;2008 yılında ise, 1.221.608 katrilyon ile birlikte 
Diyanet vakıf gelirleri eklendiğinde bu rakam 2 katrilyona çıkmaktadır. 
2009 yılında 3 katrilyona varan bütçe ile dokuz bakanlığın bütçesinden daha 
fazla bir bütçe ile sözde adilce inanç hizmeti yürütmektedir. 

Sadece İstanbul’a 840 kişiye bir cami düşerken, 1045 kişiye bir okul 
üşmektedir. 2003 yılı itibariyle de Türkiye’e 536 imam hatip lisesinin 
bulunmakta ve bu liselerde 105,000 öğrenci okumaktadır. Yıllık imam-hatip 
gereksimi 5000 kişi olmasına karşılık, bu liseleri bitirenlerin sayısı 25,000 kişiyi 
bulmaktadır. 2003 yılı itibarıyla imam hatip lisesini bitirenlerin sayısı 511.000 
aştığı anlaşılmaktadır. Bu sayılar eğitim düzeninde yaratılan çarpıklıkları ortaya 
koymaktadır. Normal okullarda bir öğretmene 27 öğrenci düşerken imam hatip 
liselerinde 10 öğrenciye bir öğretmen düşmektedir. Açılışından bu güne imam 
hatip okullarından ve kuran kurslarından mezun olan öğrenci sayısı 3.622.062’ir. 
Bu öğrencilerin %62’inin kız olması düşündürücü. Bu öğrencilerin ancak %2’i 
imamlık yapmaktadır. 2004 yılı itibariyle imam hatip lisesi mezunlarının sadece 
%7,4 camilerde din adamı olarak görev yapmaktadır. Bu gerçek, imam hatip 
liselerinde eğitim gören öğrencilerin ancak %12’inin imam hatipolmak istediğini 
doğrulamaktadır. 

 12 Eylül'ün darbeci generallerinin Dersim’e yönelik özel bir politika 
uyguladıkları belgeleriyle ortaya çıktı. Dersimli araştırmacı Mesut Özcan’ın 
eline tesadüfen geçen yüzlerce fotoğraf, belge ve ses kaseti, Dersim’de 
uygulanan ve ‘Doğu İrşat Konferansları’ olarak anılan bu politikanın parçası 
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olarak 5 bin çocuğun ailelerinden alınıp otobüslere törenle bindirilerek Dersim 
dışındaki Yatılı İmam Hatip Okulları’na gönderildiğini kanıtladı. 

 

 

 

Araştırmacı Özcan, 12 Eylül cuntasının bölgeye ‘vali’ olarak gönderdiği emekli 
general Kenan Güven’in görev yaptığı 4.5 yıl boyunca özellikle Aleviler üzerinde 
sistemli bir Sünnileştirme programı uyguladığını söylüyor. Özcan, Güven’in belki de 
asker geçmişinden kaynaklanan bir alışkanlıkla attığı her adımın fotoğrafını 
çektirdiğini, halka açık yaptığı konuşmaları da kasete kaydettirdiğini belirtiyor. 
Özcan’ın elindeki binlerce ‘35’lik’ fotoğraf negatifi ve ‘60’lık’ ses kasetleri pek az 
bilinen bu olayın bütün detaylarını gözler önüne seriyor. Dersim, hem Kürt nüfusa, 
hem Kızılbaş inanca, hem de sol ideolojiye merkez olması nedeniyle ciddi bedeller 
ödedi. Darbenin ardından ‘din birleştiricidir ve gereklidir’ sloganıyla özellikle 
Alevilerin yerleşim alanları hedef alındı. Emekli bir general olan Kenan Güven, 
adaşı Kenan Evren ’in gerçekleştirdiği darbeden sonra, 10 Eylül 1982’de vali olarak 
Dersim’e atandı. Kenan Güven’in gelmesiyle birlikte Tunceli’de bir yandan peş peşe 
Kuran kursları açılıp köylere cami yapılırken, bir yandan da başta Ankara , İstanbul, 
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Edirne müftüleri olmak üzere, çeşitli müftüler davet edilip bütün ilçelerde ‘Doğu 
İrşat Konferansları’ adı altında faaliyetler tertiplenmeye, vaazlar verdirilmeye 
başlandı. İrşat heyetleri gittikleri yerlerde İslam dinini övmekte, sosyalizmi, 
komünizmi ve bu ideolojinin önderlerini din düşmanı, birlik düşmanı, namus 
düşmanı olarak göstermekte, halkı bu düşüncede olanlara karşı cihada 
çağırmaktaydılar. Bununla da yetinmeyip, yine halkı bu tip faaliyetlerde bulunanları 
ihbar etmeye teşvik edip, muhbirliğe davet ediyodı. 4.5 yılda 5 bin çocuk, otobüslerle 
‘Müslümanlaştırılmak’ üzere Dersim dışındaki Kuran Kurslarına gönderildi. 
Gönderildikleri yerler arasında Bolu, İstanbul ve Beypazarı var. Kız ve erkek 
çocuklarından oluşan öğrenciler yatılı Kuran kurslarında hem Müslümanlığı hem de 
‘Türklüğü’ öğreniyorlardı. Ancak bu sayıya, Dersim’de açılan Kuran kursları ve 
İmam hatip okullarının dahil olmadığını unutmamak gerek.” (radikal) 

 Bu jenosidin mimarı Sömürge valisi Kenan Güven dir. Kenan Evren gibi Kenan 
Güven, Koçkiri Pontus ve Smyrne  jenosidlerinin yapımcısı ve Mustafa Kemal’in sağ 
kolu  olan  sakallı Nureddin Paşa gibi arnavut bozmasıdır. Bilindiği gibi, 
Jenosidlerden sonra  Nureddin Paşa,  Savaş Yüksek konseyi üyeliğine atandı  ve aynı 
zamanda Askeri  Yargıtay  üyesi olarak seçildi. Kenan Güven gibi, Kenan Evren gibi 
fanatik bir dinci arnavut Smyrne’in alınışında, türk askerinin  korkuç zalimlikleri ve 
çapulculuk, yağmacılığının sorumlusudur. 

1981 de arnavut  Kenan Güven   “tarih boyunca din bu ilde zayıftı ve bu ilin 
insanları isyankar olmuşlardı.” Sömürge valisine  göre bunun çaresi ise, “birlik ve 
beraberliğin tek ilacı islamiyettir.” Sömürge valisi Kenan Güven ekliyor ; ”benim 
görevim, dinden çıkmış olanları, yani sizleri Müslümanlaştırmak ve islamiyeti 
yaymaktır.” diyordu.  Arnavut Güven, mayıs 1985de « bir başka amacım: Ey 
Tuncelili! Folklorun bu. Çizgi uzat Orta Asya’ya gider.ananen örfün,geleneğn  bu. 
Bu ipin ucunu ara. Orta Asya’daki köke bağlı olduğunu göreceksin. Müzüğin seni 
aynı köke  getirir. Mezar taşların bugün bile  Orta Asya’dan geldiği gibi»16 

Bis Dersimli Kürdler Orta Asya’dan gelmedik. Müslüman da değikilz. Sahte  
Türk tarih tezi,Güneş Dil teorisinin savunucuları, öezellikle, Sömürge valisi Kenan 
Güven’in pantürkist,pan islamiste ve panturanist anlayışı,  Kemalizmin İttihat 
Terakki’nin ve Teşkilat ı Mahsusa’nın Dersimi türkleştirme,islamlaştırma  
anlayışının  ayrılmaz parçasıdır. Mustafa Kemal’in kafataşcı  kızı Afet İnan, 64.000 
kişinin kafatasını ölçerken, diğer ermeni asıllı evlatlığı  Sabiha Gökçen Rusya’da 
gördüğü askeri eğitimle Dersimi bombaladı. Dersim Jenosidinin askeri 
boyutu,sonuçları, Uluslararası Ceza Mahkemesinin çıkmazlarına karşı kurduğumuz 
Mahkeme yasımızın ikinci bölümünü oluşturacaktır.(Devamı var) 

Dr Ali KILIÇ, Paris 23 KASIM 2012 

                                                 
16 Vali Kenan Güven, Doğu Anadolu Kültürel ve iktisdadi meseleleri sempozyumu açış konuşması,  Munzur 
Dersin Etnografya dergisi, sayı:38,Ankara 2012,s.59 
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