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FUAT AKYÜREK
Dersim’de gerçekleştirilen katliamlar, sürgünler ve yapılan zulümler ülke tarihinden az çok
haberi olanlar tarafından zaten biliniyordu. Başbakan Erdoğan’ın bütünüyle gerici politik çıkarlar
için dilediği “Dersim özürü”, tarihin bu kanlı sayfasının pek çok ayrıntısının ortalığa dökülmesine
vesile oldu. Arkadaş Gazetesi, bu konu üzerine Radikal Gazetesi’nde yayınlanan yazı dizisini iki
bölüm halinde okuyucularına sunacak ve bu kanlı tarihin biraz daha iyi bilinmesine yardımcı
olmaya çalışacak.
Dersim’de ne olmuştu? Resmi görüşe bakılırsa bir isyan hareketi başlamış, bunun üzerine
devlet “gerekeni” yapmıştı. Yapılanlar resmi rakamlara göre on üç binden fazla Dersim’linin
katledildiğini, bir çoğunun sürgüne gönderildiğini belirtiyor. Dersim böylece “cumhuriyet toprakları
içerisine katılmış”tı. Ancak daha objektif araştırmalar Dersim’de bir isyanın olmadığını,
katledilenlerin sayısının 50 bin dolayında olduğunu ortaya koyuyor. Sürgünler vb. de bu katliam
ve sindirme hareketine ekleniyor.
Bu katliamın politik sorumlularına gelince: Ülkede tek parti yönetimi var ve devlet
CHP’den soruluyor. Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı, önce İnönü sonra Bayar Başbakan. Fevzi
Çakmak Genelkurmay Başkanı, Hitler’e hayranlığı ile bilinen Şükrü Kaya ise İçişleri Bakanı. Daha
sonraları DP döneminde Başbakan olacak Adnana Menderes’te CHP’nin parti müfettişlerinden
birisi! Parti müfettişi deyip geçmemek gerek. Dersim raporlarını yazıp, katliamlara zemin
hazırlayanlar da CHP’nin parti müfettişleri. Yukarıdaki isimlere bakıldığında ise görülen şu; ülke
politikasına yarım asır gibi bir sürede damgasını vuran tüm politik aktörler işin içindedir. Tek parti
diktatörlüğünün olduğu bir dönemde başka türlüsü de olamazdı zaten. Yani CHP’ye yüklenen,
ama DP’nin devamı olmakla övünen Başbakan Erdoğan’ın AKP’sinin politik öncelleri doğrudan
işin içindedir.
Peki ama bütün bu gerçekler ortada iken Başbakan Erdoğan’ın devlet adına özür dilemesi
ne anlama geliyor? Eğer bugün Dersim’e adı iade edilseydi, Kürt ve Zaza çocukları kendi
anadillerinde eğitim yapabilseydi, katliam ve sürgünlerden mağdur olmuş olanlara tazminat
ödenseydi, dahası bugün hala Dersim’in, Kürdistan’ın dağları ve ovaları bombalanmasa, Kürt
politikacıları kitleler halinde içeri tıkılmasaydı, Kürtlerin en temel demokratik hakları anayasa ve
yasalarla güvence altına alınsaydı Başbakan Erdoğan’ın özürünün olumlu bir anlamı olurdu.
Ancak bütün bu sorunlar olanca ağırlıkları ile varlıklarını sürdürüyorlar.
Başbakan Erdoğan Dersim’li bir alevi olan CHP Genel Başkanı Kılıçtaroğlu ve onun
partisini çıkmaza sürüklemek için bu özrü dilemiş olsa da, olaylar onun öngöremediği bir mecrada
seyir edecektir. Ülke tarihi didik, didik edilecek, demokrasi ve özgürlük isteyen Kürtlerin ve
Türklerin mücadeleleri güçlenecek, Kürt Sorunu ve ülke tarihi bütün yönleri ile tartışılacaktır. Hatta
bu gelişmelerin CHP’yi bir iç mücadeleye çekmesi, bu gerici partinin az çok demokrasiyi savunan
bir çizgiye gelmesi bile olanaklıdır. Tabii bunun olabilmesi için bu partinin içinde halka ve
demokrasiye yakın olanların bu iç mücadeleden galip çıkması gerekir. CHP’de aksi yöndeki
gruplaşmalarda oldukça güçlüdür ve onlar küçümsenmemelidir.
Bütün bu katliam ve baskıların olumlu bir sonucu olduğunu savunan gerici, faşist
çevrelerde bulunuyor. Onlara göre Dersimliler bu sayede “uygarlaşmış”, Dersim okuma oranının
en yüksek olduğu il olmuştur vb. vb.. Bütün bunlar gerici demagoji ve yalanlardır. Dersim’lilerin
okumaya, aydınlığa olan ilgileri onların kültürel dokularından ileri gelmektedir. Dersim zülme ve
baskıya karşı hala isyankar, hala boyun eğmezdir. Yani onca katliam ve zulüm Dersim’lileri
uysallaştıramamıştır. Kuşkusuz Dersim’in de diğer Kürt illerininde özgür olacakları günler
gelecektir. Kürt halkı, Zazalar kendi dillerinde, kendi istedikleri biçimde özgürce yaşayacaklardır.
Ama katliamcılar, asimilasyoncular hep lanetle anılacaklardır.
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