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Özet 
Bu çalışma Dersim Tertelesi ile toplumsal olarak gerçekten yüzleşilip yüzleşilmediği meselesini 

tartışmaktadır. Bu niyetle öncelikle toplumsal bellek konusunda yapılan kuramsal çalışmalar bağlamında bir 
çerçeve çizilmektedir. Ardından Dersim Tertelesine ilişkin resmi tarihin kıskacından kurtulup sızan belgeler 
üzerinden hakikate ulaşma amacıyla sorumlunun/sorumluların kim/kimler olduğu sorusuna yanıt 
aranmaktadır. Son olarak iki milletvekili, Onur Öymen’in, 10 Kasım 2009’de ve Hüseyin Aygün’ün 10 
Kasım 2011’de, yaptıkları açıklamalar sonrası gündemin öncelikli konusu haline gelen Dersim Tertelesi, 
basındaki temsili üzerinden tartışılmaktadır. 
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“Dare to Remember”: Dersim 38 Tertelesi (Massacre) 

Abstract 
This study aims to discuss whether Turkish society has really come to terms with the Dersim 

Tertelesi (Massacre). For this purpose, I will first present the theoretical framework developed based on 
memory studies. Secondly, in search of truth, I will try to locate the actor/s responsible for this massacre 
drawing upon rare documents leaked from official archive. Lastly, I will discuss and problematize whether 
Turkish society has really come to terms with Dersim Massacre. This discussion will draw upon examples 
from media representations of the Massacre which was brought to public agenda after recent speeches by two 
MPs, Onur Oymen and Hüseyin Aygün. 
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“Cesaret Et Hatırla!”: 
Dersim 1938 Tertelesi 

 
 
  

       
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yüzleşilmesi gereken çok sayıda 

toplumsal travma ve gün ışığına çıkarılması gereken hakikatler resmi tarihin 
dehlizlerinde bekliyor. Hiç kuşkusuz bunlardan birisi de Dersim Tertelesidir1.  
Cumhuriyet tarihin en karanlık olaylarından birisi olan Dersim Tertelesi yetmiş 
yıl süren sessizlikten ve bastırmadan sonra kamusal alanda konuşulmaya ve bu 
konu üzerinde çok sayıda kitap ve makalenin üretilmesine başlandı. Bu durum 
beraberinde konuya akademik ve politik ilginin artmasını sağladı.  

Bu çalışma Dersim Tertelesini sosyal bellek ve yüzleşme yaklaşımıyla 
sorunsallaştırmaktadır.  Bunun için toplumsal bellek konusunda yapılan 
kuramsal çalışmalar bağlamında bir çerçeve çizilmektedir. Sonra Dersim 
Tertelesine ilişkin bir biçimde günışığına çıkan resmi belgeler üzerinden 
hakikate ulaşma amacıyla sorumlunun/sorumluların kim/kimler olduğu ve 
kimlere karşı yapıldığı sorularına yanıt aranmaya çalışılacaktır. Son olarak iki 
milletvekilinin Dersim Tertelesi hakkında yaptıkları açıklamalar ve bu 
açıklamalara gelen tepkilerin basındaki temsili üzerinden toplumsal yüzleşme 
tartışılmaktadır. 

 

1. Kuramsal Tartışma 
Bir bellek kuramı geliştirmenin zorluklarından birisi, yarattığımız ve 

kabul ettiğimiz çeşitli belleklerin bulunduğunu göstererek işe başlamaktır. 
Çünkü anımsama fiili ya da bellek denen kapasite, çeşitli gramer yapılarının 

                                                      
1Dersimliler 38 Katliamını kendi dilleri olan Dimili/Zazacada soykırım, katliam 
anlamına gelen tertele kelimesi ile ifade etmektedirler. Bu nedenle bu çalışmada 
katliam ile birlikte tertele sözcüğü de kullanılacaktır.  
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içinde tezahür eder ve anımsanan şeyler çok çeşitlilik gösterir (Connerton, 
1999: 38). Akademik olarak toplumsal bellek çalışmalarını hiç kuşkusuz 
Halbwachs’la başlatmak gerekir. Yaptığı çalışmalarda Halbwachs bireylerin 
anılarını toplumsal bir gruba üyelikleri yoluyla özellikle de akrabalık, dinsel 
aidiyet ve sınıfsal bağlantılarıyla belleklerinde bir yerlere yerleştirdiklerinin ve 
anımsayabildiklerinin altını çizmiştir (1992: 40).  Oysa Connerton’a göre bu 
aidiyetler, bireylere anılarını haritaya işaretleme yoluyla yerleştirdikleri bir 
çerçeve sunar. Yani düşünüp anımsanan şey, grubun sağladığı zihinsel uzam 
içine yerleştirilir. Connerton’ın Halbwachs’ta karşı çıktığı nokta ise bu zihinsel 
uzamların söz konusu grubun maddi uzamından her zaman destek aldıkları 
konusundaki ısrarıdır (Connerton, 1999: 60). Halbwachs toplumu bellek ve 
hatırlamanın öznesi olarak kabul ederken Assmann ise bellek ve hatırlamanın 
öznesi olarak tek tek bireyleri öne çıkarmakla birlikte onları var eden çerçeveye 
bağımlı olduklarının önemini kabul eder. Assmann’a göre toplumsal bellek, 
onu taşıyanlarla birlikte vardır ve sürece katılanların grup üyeliğinin ispatı 
olarak varlığını sürdürdüğü için gelişigüzel devredilemez. Bu yüzden sadece 
somut mekân ve zaman değil, aynı zamanda, somut kimliktir. Aslına bakılırsa 
toplumsal zaman ve mekân kavramları da grubun değerlerle yüklü yaşam 
bağlamı içindeki iletişim biçimleriyle oluşur (Assmann, 2001: 40, 43). Ama 
asıl olarak Assmann’ın Halbwachs’ın bellek kavrayışına yönelik en önemli 
eleştirisi, Halbwachs’ın grup olgusunun sınırında takılıp kalması ve bellek 
teorisini kültür teorisi yönünde genelleştirmeye cesaret edememesidir. Oysa 
Halbwachs’ın geliştirdiği ana ilkeler bir kültür analizi için temel olduğu gibi 
kültürel geleneklerin mekanizmasının büyük bir bölümünü açıklama gücünü de 
içeriyor (Assmann, 2001: 49-50). Belleğin toplumsal olarak mı yoksa bireysel 
olarak mı oluştuğu tartışması bu alanda önemli bir eksen oluştururken aynı 
zamanda kimlik meselesinin de önemli bir boyutu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Belleğin birçok boyutu olduğu gibi çok da çeşidi olduğunu unutmamak 
gerek. Bu anlamda Bergson, iki farklı bellek türünün altını çizer: Bunlardan ilki 
gündelik yaşamımızı hiçbir ayrıntıyı ihmal etmeden her olguyu, her jesti kendi 
yerine ve tarihine yerleştirerek tüm olayları imge-anılar biçiminde kaydeder. 
Zorunlu olarak geçmişi biriktirme, mevcut duruma uyum sağlamamızı ve 
maruz kaldığımız eylemlerin kendiliğinden tepkiler halinde ortaya çıkmasını 
sağlar. Diğeri ise geçmişe dair birikmiş çabayı hem temsil hem de zekice 
koordine eden ve onları hatırlatan imge-anılarda değil, güncel hareketlerin 
gerçekleşmesini sağlayan kesin düzende ve sistematik karakterde var olur. 
Belleğe ilişkin hakikat asla şimdiki zamandan geçmiş zamana doğru değildir; 
tersine geçmişten şimdiki zamana doğru bir ilerlemeden oluşur (Bergson, 2007: 
175). Bergson’un geçmişten şimdiye doğru çizdiği çizgisellik aynı zamanda 
şimdiyi yaşamanın da koşulu olarak ortaya çıkmaktadır. Süreyi yaşayabilmenin 
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koşulu olarak bellek, zaman aralıklarını aşarak geçmişin, şimdi olarak 
yaşanmasını mümkün kılar. Süre bütünlük içinde sezgisel olarak korunurken 
bitmeyen bir akışı, sonu ve sınırı olmayan, yalnız kendi kendisiyle 
tanımlanabilen bir uzayışı da ifade eder. Yani “geçmiş bir yumağın sürekli 
sarılmasına da benzetilebilir; çünkü geçmişimiz peşimizden gelir, izlediği yol 
boyunca topladığı şimdiyle durmadan kabarır. Bilinç demek, bellek demektir" 
(Bergson, 1998: 11). Assmann ise geçmişi hatırlama ile bir koşutluk ilişkisi 
içinde düşünür. Bu anlamda geçmiş kendisiyle ilişki içinde olunması halinde 
ortaya çıkar. İlk anda zaman geçer ve geçmiş oluşur gibi düşünülebilir. Ancak 
toplumlar bunun karşısında çok farklı tutum alırlar. Bir diğer ifadeyle geçmiş 
hatırlanarak yeniden kurulur (Assmann, 2001: 35-36). Bu anlamda iki 
düşünürün saptamaları arasında paralellik olmakla birlikte Assmann 
hatırlamayı bir koşul olarak ortaya koymaktadır. Assmann’ın hatırlama 
koşuluna karşılık Bergson şimdiyi anlamanın tek koşulu geçmiş diyerek; 
şimdiyi de geçmişin güçsüz olduğu yerde, eyleme kışkırtan olarak 
tanımlamaktadır (Bergson, 2007: 103).  

 
Yaptığı çalışmada daha çok geçmişle yüzlemenin altını çizen Traverso 

ise yaşanmış deneyimden kaynağını alan belleğin öznelliğinin altını 
çizmektedir. Düşünüre göre tanık olduğumuz olguların, hem tanığı hem de 
aktörü olduğumuz için ruhumuzun bunlardan nasıl etkilendiği önemlidir. Bir 
tanığın ya da bellek sahibinin kanıta ihtiyacı olmadığı gibi karşılaştırmaların 
bağlamsallaştırılmasından ve yapılan genellemelerden rahatsızlık duymaz. Bir 
tanığın aktardığı geçmiş anlatısı her zaman için onun hakikatidir. Öznel 
karakteri nedeniyle bellek asla donmuş değildir; sürekli dönüşüm halindedir ve 
bize musallat olmuş unutkanlığa rağmen ilerleyen zamanlarda tekrar karşımıza 
çıkar. Ancak bellek başka deneyimler tarafından sürekli olarak filtrelenir, 
değiştirilir; yeniden yapılanır (Traverso, 2005: 10). Hatırlama eylemi hiç 
kuşkusuz iktidar ve kimlik mücadeleleri ile birlikte anlam ve güç 
kazanmaktadır. 

Ricoeur, temel olarak ideolojik bir mesele olan hafızayı kötüye kullanma 
biçimlerinin kimlik talebi içine nasıl içerildiği konusunun önemini vurguluyor. 
İdeolojik sürecin gizli olarak işlemesi ve karmaşık olması nedeniyle bulanıktır. 
Bu anlamda Ricoeur, hafızanın kötüye kullanımına ilişkin olarak yüzeyden 
derine doğru inen üç ideolojik işleyiş düzeyi saptamaktadır: birincisi hakikatin 
çarpıtılması, bir diğeri iktidar sisteminin meşrulaştırılması ve üçüncü olarak da 
simgesel sistemler aracılığıyla ortak dünyayla bütünleşmeyi sağlamadır 
(Ricoeur, 2012: 101-102). İdeoloji ile bellek ilişkisini sorunlaştıran Ricoeur, en 
derin yani eylemin simgesel dolayımları düzleminde, hafızanın anlatısal işlev 
yoluyla kimliğin oluşturulmasına hizmet ettiğini ileri sürer. Manipülasyon, yani 
hem unutma hem de hatırlama stratejisi halini alan kurnazca bir stratejinin 
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fırsatlarını sunan şey anlatının seçme işlevidir. Bir diğer ifade ile anlatının 
manipülasyonu ideolojinin iktidarı, tahakkümü haklı çıkarma söylemine 
dönüştüğü yerdir. Bilindiği gibi tahakküm sadece fiziksel zorlamadan oluşmaz. 
Öyle ki tiranın bile baştan çıkarma ve tedirgin etme girişiminin sesi olacak bir 
retorikçiye ve tabii olanların rızasını almaya gereksinimi vardır (Ricoeur, 2012: 
104). İşte kısmen ideolojik iktidarın işleyiş mekanizmaları ile kısmen de rıza ile 
toplumsal bellek karşısındaki bu bağımsızlığına karşın tarihi yeniden kurma 
pratiği, toplumsal grupların belleğinden yol gösterici bir güç bulabilir ve aynı 
zamanda bu belleğin şekillenmesinde katkılarda bulunabilir. Bunun bir uç 
örneği -özellikle totaliter rejimlerin sürekli yaptığı gibi- devlet aygıtının 
vatandaşlarının belleğini sistemli olarak silme girişimlerinde ortaya çıkar. 
Uyruklarını tutsaklaştırma ancak onları belleklerinden ederek mümkün olabilir. 
Bu rejimlerin en ürkütücü yanları hem insan onurunu çiğnemeleri hem de 
geçmişin tanıklığını yapacak herkesi yok edecek katliamları 
gerçekleştirmeleridir (Connerton, 1999: 27). Bütün bu sebeplerden ötürü 
kurumların, hatta devletlerin desteklediği resmi bellekler vardır, bir de 
yeraltındaki, gizli ya da yasak bellekler. Bir belleğin görünürlüğü ve kabulü 
aynı zamanda bu belleği taşıyanların gücüne koşulsuz bağlıdır. (Traverso, 
2005: 61). Belleğin bu yapısı kaçınılmaz olarak kimlik mücadeleleri ile 
paralellik oluşturur.  

Bellek politik bir mücadelenin konusu olduğu anda hiç kuşkusuz 
hatırlamanın saf hali yoktur. Yani hiçbir belleğin geçmişi olduğu gibi koruması 
mümkün değildir. Tersine grup her dönemde belleği kendi bağlamına özgü 
olarak yeniden kurar. Bir diğer ifade ile bellek yeniden kurma işlemine 
dayandığı yönüyle bireysel olmaktan çok kültürel bir etkinliktir. Geçmiş 
ilerleyen şimdiki zamanın değişken ilişkileri çerçevesinde sürekli olarak 
yeniden yapılanır (Connerton, 1999: 12; Assmann, 2001: 44-45). Kültürel 
bellek gelenek ve iletişimden beslenir ama bir yanı ile de beslenmediği 
durumların varlığını da belirtmek gerekir. Çünkü kopuşlar, çatışmalar, 
yenilenmeler, restorasyonlar ve devrimler ancak böyle açıklanabilir. Bu 
sayılanlarda kendini gösteren şey güncelleştirilen anlamın ötesinden aniden 
beliren yeni anlamlar, geride kalmış geleneğin canlandırılması, bir kenara 
itilenin geri dönüşüdür (Assmann, 2001: 28). Bu geri dönüş aynı zamanda 
yıllarca unutulmuş, unutulması için özel çaba harcanmış travmaların adeta bir 
volkan gibi patlayarak geri gelmesi şeklinde olur. 

 
Bellek- tarih 
Yeni ve disiplinlerarası bir çalışma alanı olan sosyal bellek çalışmaları 

neredeyse bütün sosyal bilim alanları ile ilişki içindedir. Ancak kendisini bir 
çalışma alanı olarak kabul ettirmek için diğer alanlardan özellikle de tarihten 
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farklılığını ortaya koymak durumundadır. Bir diğer ifade ile bellek ve tarih 
ilişkisini tartışırken bellek çalışmasının tarih disiplininden farkının ortaya 
konulması ve neden böyle bir çalışma alanına gereksinim duyulduğu sorusunun 
yanıtlaması önemlidir. Bu bağlamda Connerton anlamlı bir tartışma yürütürken 
bellek ve tarih arasındaki sınırı da çizmektedir. Bellek tarihin yeniden 
kurulmasından çok farklıdır. Tarih, kalıntıların izlerini sürerek doğrudan 
kendisine ulaşma olanağı kalmamış bir olgunun, duygu organlarıyla ulaşılabilir 
işaretlerdir. Bu mantık çerçevesinde kalıntıları bir şeyin izi olarak almak onun 
varlığına dair bir bulgu olarak görmek anlamına gelir (Connerton, 1999: 25-
26). Tarihçi, içinde çalıştığı bilim alanında hakim olan yöntem gereği herhangi 
bir olayın tanığını dinlerken bile sorgulayıcı davranmak zorundadır. Bu 
sorgulamanın nedeni güvensizlik değil, tersine anlatımı olduğu gibi kabul 
etmeleri tarihi pratik ile uğraşan kimselerin özerkliklerinden vazgeçmeleri 
anlamına geldiği içindir. Tarih bilimine özgü bu bağımsızlık anlayışı, bilimsel 
pratiğin karşılaştığı sorunlara doğru çözümler oluşturacak yöntemlerden 
yararlanma ve tarihçilerin kendi düşüncelerini oluşturma hakkına sahip 
oldukları savına dayanır (Connerton, 1999: 27).  

Nietzsche farklı tarih türlerini ve anlayışlarını eleştirel bir yaklaşımla 
sorgulamaktadır. Tarih üç bakımdan eyleyen ve çabalayan olarak, koruyan ve 
saygı duyan, acı çeken ve muhtaç olan olarak, canlı olana aittir. Nietzsche’ye 
göre bu üçlü ilişki üç tarih türüne karşılık gelmektedir: Anıtsal, antikacı ve 
eleştirel (2006: 21).  Anıtçı yani eskiyi koruyan tarih anlayışı ve bu anlayışı 
benimseyenler geçmişe saygı duyan, geldiği yere sevgi ile bakan bir konuma 
yerleşirler.  Antikacı tarih anlayışı da anıtsal tarih anlayışını tamamlayan bir 
yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Bu anlamda antikacı tarih körü körüne 
eskiye ait ne varsa istifleme mantığı ile biriktirir (Nietzsche, 2006: 28-31). 
Böyle bir yaklaşımla tarih bilimini değerlendirme kaçınılmaz olarak bellek 
çalışmaları ile karşıt bir konumlandırmayı gerektirir. Connerton’ın sözünü 
ettiği sorgulamanın ne ölçüde geçerli olduğu tartışmalı hale gelmektedir. Ancak 
bu konumdaki bir tarihçi de nesnelliğinden kuşku duymaz. Oysa bellek 
çalışmaları tamamen öznellik üzerine konumlanır; kendini böyle var eder. 

Özellikle mekân ve bellek kavramı üzerine çalışan Fransız düşünür 
Nora’ya göre de bellek ve tarih eş anlamlı değildir. Bellek her zaman yaşanan 
yaşamın bizatihi kendisidir. Tam da bu nedenle belleğin anımsama ve unutma 
diyalektiğine açık, onların sürekli biçim değiştirmelerinden habersiz, her türlü 
kullanıma duyarlı, belirsizliklere ve ani dirilmelere uygun bir yapısı vardır. 
Tarih ise artık bulunmayan bir şeyin sorunlu ve eksik olsa da yeniden 
oluşturulmasıdır. Nora tarihi geçmişin tasavvuru, Bellek ise şimdiki zamanda 
yaşanan güncel bir olay olarak ayırmaktadır. Bellek gücünü ayrıntılardan yani 
duygulardan aldığı için hatırayı kutsallaştırır. Sihirli buğulu, karmaşık iç içe 
geçmiş özel ve simgesel anılardan beslendiği için de her türlü aktarıma ve 
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sansüre duyarlıdır. Doğası gereği hem kolektif hem de bireyseldir. Tarih ise 
zihinsel ve ayrıştırıcı bir iştir bu yüzden analiz, söylem ve eleştiri gerektirir 
(Nora, 2006: 19).  Bir diğer ifade ile tarih geçmişin olayları üzerine dışsal bir 
bakışı varsayarken, bellek anlatılan olgularla içsel bir ilişki kurar. Bellek 
geçmişi şimdiki zamanın içinde sürdürürken, tarih geçmişi, yaşanmış olanın 
öznel duyarlılığının taban tabana zıddında, kapalı, zamanı dolmuş, rasyonel 
yordamlara göre örgütlenmiş zamansal bir düzen içinde sabitler (Traverso, 
2005: 17). Kurulan bu karşıtlıklar bellek çalışmalarının gerekliliğini açıklama 
çabası olarak okunabilir. 

Sözlü tarih çalışmalarının ve eleştirel Marksist perspektif ile yapılan 
çalışmaların bellek çalışmalarının ayrı bir alan olarak varlığını gereksiz ya da 
işlevsiz hale getirip getirmeyeceği sorusu da hiç kuşkusuz anlamlı bir sorudur. 
Çünkü geçmiş anlatısının sadece galiplerin anlatısı olduğunu ve aşağı sınıfların 
bu yazımdan dışlandığını bilinmektedir (Traverso, 2005: 24). İşte bu sorunun 
giderilmesi amacıyla sosyalist tarihçilerden oluşan bir kuşak, sözlü olarak 
aktarılan tarih pratiğini boyun eğdirilmiş, ikinci plana itilmiş grupların tarihini 
ve kültürünü sessizlikten kurtarma olanağı olarak görüyorlardı. Bu bağlamda 
sözlü tarih kişilerin yaşamöykülerinin derlenip toplanıp kurulmasıyla başka 
biçimde seslerini duyuramayacak, hatta izlerini bırakamayacak grupların 
tarihini dile getirilmesinin olanağı olarak düşünülüyordu. Ancak Connerton’a 
göre kişilerin yaşamöyküsünü kavramlaştırmasının bazı düşünsel güçlükleri 
vardır. Bu nedenle sözlü tarihçilerin benimsedikleri sorgulama yolu bazen 
kendi niyetlerinin gerçekleştirilmesini engellemiştir. Sözlü tarihçi görüşmeler 
yaptığında çeşitli zorluklarla karşılaşır ve bunları kronolojik bir anlatı yolunu 
izleyerek gidermeye çalışırken aslında bu zorluğu artırır. Çünkü anlatı biçimini 
oluştururken aslında aynı zamanda yaşamöyküsünü ya da yaşanan travmayı 
yabancı bir anımsama kalıbına da sokmaktadır. Yönetilen grupların sözlü tarihi 
kaçınılmaz olarak bir başka türü üretecektir. Bu birbiriden farklı ayrıntılardan 
oluşan ve farklı bir ilkeye dayanan bir tarih olacaktır (Connerton, 1999: 34-35). 
Böylece sözlü tarih çalışmalarının Marksist bir yaklaşımla yapılsalar bile bellek 
çalışmalarındaki öznelliği karşılayamayacağı ve tam da bu nedenle bellek 
çalışmalarının özgünlüğünün, anlamlı üretkenliğinin, yaratıcılığının ama en 
önemlisi insaniliğinin yerine geçemeyeceği görülmektedir. Kaldı ki bu 
anlatıların anlatıldıkları gibi, değiştirmeden ve sorgulamadan kabul edilmeleri 
de bellek çalışmalarının temelini oluşturur. 

Eleştirel tarih anlayışı ile Nietzsche’in tasvir ettiği anlayış aslında bellek 
çalışmalarında özellikle geçmişle yüzleşme konusunda yol gösterici olabilir. 
Eleştirel tarih insanın yaşaması için geçmişi kıracak ve parçalayacak güce sahip 
olması ve bu gücü zaman zaman kullanmasıdır. Bu güce ulaşmanın tek yolu 
geçmişi amansızca yargılamaktan, sorgulamaktan ve sonunda mahkûm 
etmekten geçer (Nietzsche, 2006: 32). Kuşkusuz böyle bir anlayış özellikle 
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travmatize olmuş toplumlarda geçmişi sorgulama, hesaplaşma yüzleşme 
zeminini oluşturma konusunda destekleyici bir unsur olarak ortaya çıkar. 

 
Bellek- tanık 
Son yüzyılda yaşanan büyük toplumsal katliamlara dair bir 

tahayyülümüzün oluşması bir biçimde hayatta kalanların sayesinde mümkün 
olabilmiştir.  Bir diğer ifade ile bellek ile tarih arasındaki temel geçişi tanıklık 
oluşturur. Tanık konusunu ayrıntılı olarak tartışan ve sorunlaştıran düşünür 
olan Agamben’in, Lewental’dan aktardıkları oldukça çarpıcıdır. Lewental 
Auschwitz’den kurtuluşundan on yedi yıl sonra, III. Krematoryumda 
kaldığında bir yerlere gömdüğü birkaç sayfalık notu bulup çıkarmıştır. Yidişçe 
yazılan bu notta “nasıl ki orada olanlar hiçbir insan tarafından tahayyül 
edilemezse bizim başımızdan neler geçtiğini herhangi birinin tam olarak ifade 
edebilmesi de düşünülemez. Tarihçilere pek iş bırakmayacak bir avuç silik 
insanız biz” (Lewantal (1972)’dan akt. Agamben, 1999: 12). Özellikle 
Auschwitz bağlamında tanıklık üzerine eğilen Annette Wiorka, “bundan daha 
derini olamaz, insan varlığının daha acıklı bir hali olamaz, düşünülemez. Bize 
ait bir şey kalmadı artık üzerimizde: giysilerimizi, ayakkabılarımızı, saçlarımızı 
bile aldılar. Adlarımızı da alacaklar…” şeklinde yaptığı alıntı ile tam da 
tanıklığın imkânsızlığını vurgulamaktadır (Wiorka, 2006: 150). Agamben’nin 
tanıklık kavramı aynı zamanda çeşitli çelişkileri de barındırır. Çünkü bir 
yandan orada yaşananlar sağ kalanların gözünde tek gerçek haline gelmiştir; 
diğer taraftan ise bu gerçek aynı ölçüde tahayyül edilemezdir. Bir diğer ifade 
ile olgular o kadar gerçektir ki onlara kıyasla hiçbir şey daha gerçek olamaz. 
Auschwitz’in çıkmazı da gerçeğin daha trajik ve çok daha ürkütücü olmasıdır 
(Agamben, 1999: 12). Hem yaşanan o tanımsız felaket hem de bu tanımsız 
felakete tanıklık etmenin imkânsızlığı Dersim katliamında “hard sur vi asme 
duri vi: yer ateşti gök uzaktı” sözleriyle dile getirilmiştir (Aygün, 2011: 88). 

Agamben “kamptaki kurban da cellât da eşit derecede kurbandır” 
diyerek her iki taraf arasındaki bağı ve benzerliği “sefillik kardeşliği” ile 
tanımlamaktadır. Çünkü kurbanların cellât, cellâtların kurban olduğu o gri 
bölgede hiçbir grup diğerinden daha çok insan değildir. Yani kurbanla cellâdı 
birbirine bağlayan uzun zincirin gevşediği ve ezilenin ezene dönüştüğü, 
cellâdın kurban olup çıktığı bir alandır (Agamben, 1999: 17-21). Cellâdın da 
kurban olduğu bir durumdan ancak her iki taraf yani cellât ve kurban el ele 
vererek yaşanan felaketle hesaplaşabilirler, eğer hesaplaşmak mümkünse.  

Agamben Auschwitz’i tanıklık edilmesi imkânsız olan olarak tanımlasa 
da Auschwitz’in varlığı gaz odalarına ya da ölenlerin kendi ölüm gerçekliğine 
dayanmaz, Auschwitz’in varlığı dayanağını, tanıkların Auschwitz’i 
sessizliğinden kopartarak ona bir ses verebilmelerinden alır (Traverso, 2005: 
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61). Temsiller sisteminin merkezine yerleşen tanık Nazi kamplarından sağ 
kurtulan yeni bir figürdür. Onlarca yıllık ilgisizlik ve sessizlikten sonra tanığın 
anlattıkları tarihçiyi sarsmış ve çalışma tarzını altüst etmiştir. Annette 
Wievioerka’nın deyimi ile “tanık çağ”ına girdik. Tanık artık bir heykel 
kaidesinin üzerinde, anısı bir yurttaşlık görevi olarak buyrulan bir geçmişi 
temsil ediyor (Wieviorka’dan akt. Traverso, 2005: 5).   

 
Bellek- bağışlama 
Bellek, toplumsal travma, hatırlama, yüzleşme, tanıklık şeklindeki bu 

kavramlar zincirine bağışlama kavramı da eklenebilir. “Bağışlamak mümkün 
müdür? Gerekli midir?” gibi sorular hem bireysel olarak hem de toplumsal 
olarak; sorumlular olarak, mağdurlar olarak yanıtlanması çok zor sorular 
olarak, hayatımızın ortasında duruyor.  

Adalet ile bellek elbette özdeşleştirilemez, ama çoğu zaman adaleti 
yerine getirmek, belleğe de adalet uygulamak anlamına gelir. Adalet, bütün bir 
yirminci yüzyıl boyunca kolektif bir tarih bilincinin oluşumunda önemli bir 
unsur olmuştur (Traverso, 2005: 67). Ancak bağışlama sürecinin kökeni kusur 
ile bağışlama arasında bulunan orantısızlıktır. Bir diğer ifade ile burada 
yaşanan sorun, kusurun derinliği ile bağışlamanın yüksekliği arasındaki irtifa 
farkıdır (Ricoeur, 2012: 503). Kötülükler, ona maruz kalanlar için 
anlatılamayacak acılardır. Yahudi Soykırımı, Ermeni Soykırımı ya da Dersim 
Tertelesi’nden kurtulanların hikâyelerini dinlemek bile bazen katlanılamazdır. 
Tam da bu nedenle tek bir söz söylenecekse bu, “bağışlanamaz” sözcüğü 
olmalıdır. “Bağışlanamaz” sözcüğü sadece kurbanların karşılaştığı acıların 
büyüklüğü nedeni ile “haklı çıkarılamayan” sıfatını taşıyan, sadece bu suçları 
şahsen işlemiş failler için kullanılamaz. Aynı zamanda faili eyleme, suçluyu 
suça bağlayan en mahrem bağ için de kullanılır (Ricoeur, 2012: 511). Kusurun 
itirafı kendiliğinden derinliklerinden çıkıp gelir. Alçak bir sestir, ama 
duyulamayacak kadar da değil. Sessizdir, çünkü kızmış birininki gibi bir feryat 
değildir ama duyulamayacak kadar da kısık değildir, çünkü sözden yoksun 
değildir. Bunlarda kimin kimi bağışladığını söylemesine gerek yoktur. Sevinç 
nasıl varsa, bilgelik nasıl varsa, delilik, aşk nasıl varsa bağışlama da vardır. 
Bunlar aynı ailedendir. Tam bu noktada Ricoeur’un yolu Derrida ile kesişir ve 
bağışlama, bağışlanamaz olana yönelir. Bağışlama koşulsuzdur, istisnasızdır ve 
kısıtlamasızdır. İlla başta bir bağışlama talebinin bulunması gerekmez: 
“Bağışlayamayız veya bağışlamamalıyız, bağışlama yoktur, varsa bile bir tek 
bağışlanamazın olduğu yerde olabilir (Ricoeur, 2012: 513). Bununla birlikte 
Derrida bağışlamanın iktidarsız, koşulsuz ve egemenliksiz olması gerektiğinin 
de altını çizmektedir (Derrida, 2005:  69). Bu anlamda bağışlama ancak 
mağdurun karar verebileceği ve koşullu bir durum olarak dışarıdan birilerinin 
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arzu edebileceği ancak bir dayatma içinde olamayacağı bir iç hesaplaşma 
sunucu tezahür edebilir.  
 

2. Belgelerle Tertele  
Osmanlı dönemi belgelerine göre fiili olarak otonom olan Dersim, çok 

yoksul, Osmanlı baskısından kaçanların sığındığı, devlet otoritesinin özellikle 
fiziksel koşullar nedeniyle erişemediği bir coğrafyaydı. Dersimliler Osmanlı 
tarafından “rafızıyü-l-mezheb” yani Ebu Bekir ve Ömer’in halifeliğini kabul 
etmeyenler olarak anılmıştır (Şener, 2003: 38). Bu yaklaşım biçimi Osmanlı 
döneminden başlayarak Tertelenin yapılmasına kadar devlet otoriteleri 
tarafından hazırlanan hemen bütün raporlarda açıkça görülmektedir. Bir diğer 
ifade ile Dersim’de sorun ya da düşman olarak kodlanan kimlik, yani 
ötekileştirmenin en önemli özelliklerinden birisi Alevi-Kızılbaşlıktır. Şimdiye 
kadar günışığına çıkan belgelere bakıldığında Dersim hakkında çok sayıda 
rapor hazırlandığını söylemek mümkündür.  Bütün bu raporlarda, Anadolu 
Müfettişi Müşür Şakir Bey ve 4. Ordu Komutanı Zeki Paşa’nın 1896’da (JGK, 
2000:  162-164), Şakir Paşa’nın 1899’da (JGK, 2000: 165-166), Mutasarrıf 
Mardini Aydın Bey’in 1903’de (JGK, 2000: 162-164), Mutasarrıf Celâl Bey’in 
1903-1906’da (JGK, 2000:  221-222), Elazığ Valisi Cemal Bey’in 1926’da 
(JGK, 2000: 226-229), Halis Paşa’nın 1930’da (JGK, 2000: 242-250), 
Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak’ın 1930’da (Hallı, 1972: 351-352), JGK 
1932’de (JGK, 2000: 60-70) hazırladığı ayrıntılı raporlarda açıkça hem düşman 
unsur olarak hem de halkın kimliği olarak Alevi-Kızılbaşlığın altı çizilmiştir. 
Zeki Paşa tarafından hazırlanan rapor bu anlamda önemlidir. Anılan rapora 
göre Kızılbaş olan Dersim Osmanlıların Nakşibendi tarikatı aracılığıyla Şafi 
Kürtlerle oluşturdukları cephenin dışında kalmıştır. Bu sorunun çözülmesi için 
de Dersimlilerin Nakşibendî tarikatı aracılığı ile Sünnileştirilmesi 
gerekmektedir. JGK tarafından hazırlanan raporda “Aleviliğin en kötü ve 
tefrika değer cephesi Türklükle aralarındaki derin uçurumdur. Bu uçurum 
Kızılbaşlık itikadıdır. Kızılbaş, Sünni Müslüman sevmez, büyük kin besler ve 
en büyük düşman olarak görür”  (JGK, 2000: 60-70). 

Değinilen bu raporların hepsinin ortak özelliği Dersim halkının tahayyül 
edilemez ölçülerde yoksulluk ve yoksunluk içinde yaşadığı gerçeğidir. Bütün 
bu raporlar ve döneme ait fotoğraflar yoksulluğu açıkça belgelemektedir. Bu 
hakikat, Dersim Tertelesinin gerekçesini oluşturan vergi vermeme argümanını 
kendiliğinden çürümektedir. Yiyecek ekmek bulamayan insanların vergi 
vermesi nasıl mümkün olabilir ki? 

Dersim’in etnik kimliği konusunda Osmanlı döneminden 1938 Dersim 
Tertelesine kadar resmi otoritelerin kafası hep karışık olmuştur. Kesin ve tek 
bir kimlik üzerinde uzlaştıklarını söylemek mümkün değildir. Her defasında 
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farklı etnik vurguların öne çıktığını raporlardan izlemek mümkündür. Bu 
anlamda Abdullah Alpdoğan’a göre adını değiştirmiş ve sanki Türkmüş gibi 
yaşayan Ermeni (Umumi Müfettişler Toplantı Tutanakları, 2010: 141-163); 
JGK Dersim raporunda iddia edildiği gibi Horasanlı Türk ya da Zazaca 
konuşan Türk’tür (JGK, 2000: 60-70). Mardini Arif Bey’in 1903’te (JGK, 
2000: 218-220), Mütasarrıf Celal Bey 1903-1906’da, Mülkiye Müfetişi Hamdi 
Bey 1926’da ve Fevzi Çakmak’ın 1930’da (Hallı, 1972: 351-352) yazdıkları 
raporlarda açıkça Kürtleşmiş Türk oldukları belirtilmektedir. Çakmak, 
Dersim’de Aleviliğin Kürt etnik kimliğini ifade ettiğine dair yanlış bir anlayışın 
altını çiziyor. Bununla birlikte Genel Kurmay Başkanlığı tarafından hazırlanan 
mütalaaya göre Dersim koloni gibi ele alınmalı ve Türk camiası içinde Kürtlük 
eritilmeli sonra da öz Türk hukukuna mazhar kılınmalıdır.  

Hangi kimlikle tanımlanmış olurlarsa olsun Dersimlilerin Almanya’daki 
Yahudi; Osmanlı’nın son dönemindeki Ermeni; İsrail’deki Filistinli; 
Britanya’daki İrlandalı kadar vücuda yabancı, yani öteki, yani düşman olarak 
tanımlanmasıdır. Osmanlı’dan beri resmi ideolojide Dersim genellikle 
“sıradan” bir şehir ve Dersimliler de “sıradan” vatandaş olarak kabul 
görmemişlerdir.  

Dersim’e yönelik olarak hazırlanan çok sayıda raporda kuşkusuz ayrıntılı 
olarak Dersim’in nüfus yapısına da değinilmiştir. Bunlardan JGK tarafından 
hazırlanan ve farklı şekilde basılmış olan raporda Dersim sancağı olarak 
adlandırılan coğrafyada 15.460 Müslüman, 27.830 Kızılbaş, 12.000 Kürt ve 
8.170 Ermeni nüfusunun yaşadığı belirtilmektedir. Burada dikkat çeken bir 
nokta Kızılbaş nüfusun Türk olarak kabul edilmesidir. Çünkü Müslüman ve 
Kızılbaş nüfusunun toplamı olan 43.263 Türk nüfusunun rakamı olarak 
verilmiştir (JGK, 2010: 60). Bu raporda Vitali Genet’in raporuna yapılan 
gönderme çok önemli ipuçlarını da vermektedir. “Vitali Genet Sünni-Kızılbaş 
ihtilafını çok iyi kavramış ve Türk demekten kaçınarak Türklere Müslüman 
demiştir. Kızılbaş ve diğerlerini de İslamlığa yani Türklüğe muhasım (düşman) 
vaziyette görmüştür. Şu halde Müslüman dediklerini Sünni olarak almak 
lazımdır” (JGK, 2010: 60). Jandarma Genel Kumandanlığı tarafından 1932 
yılında gizli ve zata mahsus olarak 100 adet basılan Dersim başlıklı rapor bu 
ifade ile aslında Tertelenin nedenini ve hedefin Kızılbaşlık olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

A. Alpdoğan tarafından Dördüncü Umumi Müfetişliği 29.12.1936 
tarihinde hazırlanan raporda, askeri harekâtların Devlete maliyeti açıklanırken 
sayısı da verilmektedir. “yüzlerce sene evvel yapılmış askeri harekâtların 
maliyetini bir kenara bırakarak yaşadığımız günler zarfında yapılmış 
harekâtların adedini on bir olarak tespit edebiliriz. Resmi kayıtlara göre her bir 
harekât için 100.000 altın yani 800.000 lira istendiği sabittir. On bir harekât 
devlete 8.800.000 liraya mal olmuştur” (Umumi Müfettişler Toplantı 
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Tutanakları, 2010: 145). Buna rağmen sonuç alınmadığını belirten Alpdoğan 
harekâtların devlete maliyetin hesabını yaparken bize bir başka önemli ipucu da 
vermektedir. Öncelikle yüzyıllar öncesinde yapılan harekâtların maliyetini 
hesaplarken aynı zamanda aslında bütün bu harekâtların bir devamlılık içinde 
yapıldığını; bu harekâtların Yavuz Sultan Selim zamanından beri devam 
ettiğini;  öyleyse Kızılbaşlığa karşı yapıldığını da açık etmektedir. Aynı 
yaklaşımı JGK Dersim raporunda da görmek mümkündür. “Aleviliğin en kötü 
ve tefrika değer cephesi Türklükle aralarındaki derin uçurumdur. Bu uçurum 
Kızılbaşlık itikadıdır. Kızılbaş Sünni Müslümanı sevmez kin besler ve onun 
ezelden düşmanıdır” (JGK, 2010: 70-71). Farklı raporlarda yer alan aynı 
yaklaşım biçimi göstermektedir ki, tanımlanan en önemli düşman unsurlardan 
birisi Kızılbaşlıktır. 

Bu temel sorun ekseninde Dersim’e yönelik olarak çok sayıda askeri 
harekât düzenlenmiştir. JGK tarafından hazırlanan geniş rapora göre 1907’da 
Neşet Paşa, 1908’de Neşet Paşa ve Mehmet Paşa, 1909’da İbrahim Paşa, 
1916’da Galatalı Şevket Bey, 1926’da Miralay Muğlalı Mustafa Bey, 1930’da 
Miralay Rüştü Bey komutanlıklarında farklı hedeflere yönelik askeri harekâtlar 
düzenlenmiştir. Rapora göre bunların bazıları başarılı bazıları da başarısız 
olmakla birlikte sonuç alınamamıştır (JGK, 2010: 168-207).  

Bütün bunlardan sonra 38 Dersim Tertelesinin gerçekleştirilmesinin 
yasal zemini hiç kuşkusuz 25 Aralık 1935 tarih ve 2884 sayılı kanunla 
oluşturulmuştur. Bu kanunla Vali olağanüstü yetkilerle donatılmış ve adeta 
ölüm mangaları yasal olarak kurulmuştur. Sistemli ve planlı olarak 
gerçekleştirilen Tertelenin son hazırlığı da M. Kemal ve Fevzi Çakmak’ın 
doğrudan katılımı ile 4 Mayıs 1937 tarihinde alınan “Tunceli Tenkil Harekâtına 
Dair Bakanlar Kurulu Kararı”dır (Bulut, 2009: 369-376). 20 Mart 1937 
tarihinde başlayan ve 19 Ekim 1937 tarihine kadar süren askeri harekât sonucu 
sınırlı sayıda karşı çıkan aşiretlerin önde gelenleri öldürülmüştür. 15 Kasım 
1937 tarihinde de Seyit Rıza, oğlu Rasik Hüseyin, Fındık Ağa, Usêne Seydi,  
Hesen Ağa, Ali Ağa ve Hesenê İvraimê Qız Elazığ’da idam edilmişlerdir. 
Bugüne kadar akibetleri bilinmeyen cesetlerin Elazığ Buğday Meydanı’nda 
teşhir edildikleri bilinmektedir. Seyit Rıza’nın idamının nasıl yapıldığını 
dönemin Malatya emniyet müdürü İhsan Sabri Çağlayangil ayrıntılı olarak 
anlatır. Buna göre Seyit Rıza ve arkadaşlarının duruşmasının sonuna gelinirken 
Atatürk de Singeç köprüsünün açılışı için Elazığ’a gidiyor. Çağlayangil 
hükümet tarafından görevlendirilerek Atatürk kente ulaşmadan idamın 
gerçekleştirilmesi istenir. Çağlayangil de davanın hakimi ile görüşür ve onu 
ikna ederek haftasonu duruşma yapılmasını ve Pazar gecesi sabaha doğru da 
idamların yapılmasını sağlar. İdamlara tanıklık eden Çağlayangil şöyle anlatır: 
“Seyit Rıza’yı meydana çıkardık. Hava soğuktu ve etrafta kimseler yoktu. Ama 
Seyit Rıza, meydan insanla doluymuş gibi sessizliğe ve boşluğa hitap etti. 
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Evladı Kerbelayıh. Bi hatayıh. Ayıptır. Zulümdür. Cinayettir dedi. Benim 
tüylerim diken diken oldu bu yaşlı adam rap rap yürüdü Çingeneyi itti ipi 
boynuna geçirdi. Sandalyeye ayağı ile tekme vurdu. İnfazını gerçekleştirdi “... 
ihtiyarın bu cesaretini takdir etmekten kendimi alamadım” (Çağlayangil, 2007: 
65-76).  

Bu idamlardan önce dönemin başbakanı İsmet İnönü Mecliste 
bilgilendirme konuşması yapar. Bu konuşma Dersim’de herhangi bir isyanın 
olmadığına ilişkin çok önemli ipuçları vermektedir: “Arkadaşlar Cumhuriyetin 
imar ve ıslah programına muhalefet eden nüfusları az olmakla beraber altı 
aşirettir. Bugün bu aşiretlerden reisleri ile beraber ne kadar adam varsa faaliyet 
imkânından tamamen mahrum bırakılmışlardır. Kutuderesi, Kalanderesi 
Dojikbaba Dağı gibi ulaşılmaz yerler nedeniyle daha önce düzenlenen seferler 
bunlardan birisinin etrafında kördüğüm olup kalmıştır. Oysa şimdi Cumhuriyet 
ordusunun ne kadar uçurum halinde dere ve ne kadar çıkılmaz dağ varsa 
hepsini Ankara sokakları gibi baştanbaşa geçmişlerdir. Jandarma neferinin 
ayak basmadığı yer, inmediği dere çıkmadığı tepe yoktur. Cumhuriyetin imar 
ve ıslah programına muhalefet eden bütün engeller ortadan kaldırılmıştır” 
(Akşam 18 Eylül 1937; Cumhuriyet, 19 Eylül 1937; Tan, 19 Eylül 1937).  

Bu konuşma açıkça göstermektedir ki artık Dersim’de her şey kontrol 
altındadır. Öyleyse asıl Tertelenin yapıldığı ve ölüm mangalarının günlerce 
kadın, çocuk, yoksul demeden ölüm kustukları 1938 katliamının gerekçesi 
yanıtlanmamış bir soru olarak durmaktadır. Bu soru ancak samimi yüzleşme 
politikaları çerçevesinde kurulacak hakikat komisyonları ile yanıtlanabilir. 

İnönü Mecliste yaptığı konuşmada 17 Eylül’e kadar olan zayiatı da 
açıklamıştır. “Buna göre 1 subay 28 er ve bir bekçi şehit 4 subay 46 er ve bir 
bekçi de yaralıdır. İsyana iştirak eden zavallılardan zayiat ise 265 maktul ve 20 
yaralı 27 kişi yakalanmış ve 849 kişi de teslim olmuştur. Bilerek bilmeyerek 
muhalefet yoluna sapıp kanın şiddetli tedibatına maruz kalmış olarak 
hayatlarını kaybedenler hakkında da Büyük Millet Meclisinin teessürlerini ve 
bunun diğer vatandaşlara ibret olmasını temennileri ifade ediyorum” (Akşam 18 
Eylül 1937; Cumhuriyet, 19 Eylül 1937; Tan, 19 Eylül 1937).  

Yukarıda da belirtildiği gibi asıl Tertele 1938’de 2 Ocak’ta başlamış 16 
Eylül 1938 tarihinde bitmiştir. Bu süreçte ölüm mangaları insanlık tarihinin en 
vahşice yok etme biçimlerini sergilemişlerdir. Yapılan sözlü tarih çalışmalarına 
göre Dersim’de 63 katliam mekânı tespit edilmiştir (Aygün, 2011: 129-131). 
Bu katliam süresince kuşkusuz sınırlı, etkisiz tamamen canını kurtarmaya 
yönelik savunmalar da yapılmıştır. Ama hiç kimse bunları isyan olarak 
niteleyemez. Canlı tanıkların anlattıkları önemli ölçüde birbiriyle 
örtüşmektedir. Anlatılara göre açıkça silahsız, savunmasız, kadın ve çocuklar 
kafileler halinde toplanıp genellikle uzun yürüyüşler sonucunda başka 
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bölgelere ve cesetlerin daha kolay yok olacağı düşüncesiyle akarsu kenarına 
götürülerek, toplu olarak ölüm mangaları tarafından yok edilmişlerdir. Munzur 
nehrinin günlerce kan ve ceset akması bu nedenledir. Farklı bir yok etme 
yöntemi olarak da mağaralara sığınanlar gaz ve çeşitli yıkım teknikleri 
kullanılarak öldürülmüşlerdir (Aygün, 2010; Aygün 2011: 121-128; 
Kılıçdaroğlu-Çağlayangil röportajı, Hürriyet, 22.08.2010). 

En tartışmalı sorulardan birisi de toplam olarak kaç kişinin 
öldürüldüğüdür. Hiç kuşkusuz bu soru da ancak kurulacak hakikat komisyonu 
tarafından uzun sürecek, samimi ve disiplinli çalışmalarla yanıtlanabilir. 
Umumi Müfettişler Toplantı Tutanaklarına göre 1936 yılında Tunceli nüfusu 
107.000’dir. Devlet İstatistik Enstitüsü genel nüfus sayımı sonuçlarına göre ise, 
1940 yılı nüfus sayımına göre Dersim’in toplam nüfusu 94.639’dır (Aslan 
2010: 406).  En iyi ihtimal ile aradaki fark ya katledilmiş ya da sürgün 
edilmiştir. Ancak yaygın olarak kabul edilen kanıya göre katledilenlerin 
sayısının çok daha fazla olduğu yönündedir. Bu kanı bölgenin özgün koşulları 
nedeniyle nüfusa kayıt alışkanlığının daha doğrusu böyle bir anlayışın ve 
ihtiyacın olmadığı gerçeğine dayanmaktadır. Dersim katliamının kamuoyunda 
tartışılması sırasında Başbakan’ın açıkladığı resmi belgelere göre Dersim 
Tertelesinde 13 bin 806 kişi öldürülmüş 11 bin 683 kişi de sürgün edilmiştir 
(Radikal, Zaman, Cumhuriyet, 24.11 2011). 

 

3. Hatırlamak, Yüzleşmek ama Nasıl? 
Dersim Tertelesi yıllar boyunca Türkiye Cumhuriyetinin özenle üstünü 

kapattığı en önemli tabularından birisi olarak dokunulmazlığını ve 
konuşulamazlığını koruyabildi. Bu tabu ancak iki CHP milletvekilinin farklı 
zamanlarda ve farklı konumlardan yaptıkları açıklamalarla önemli ölçüde 
kırılabilmiştir. 10 Kasım 2009’da CHP milletvekili Onur Öymen’in Mecliste 
hükümetin Kürt sorununu çözmeye ilişkin olarak geliştirdiği “artık analar 
ağlamasın” söylemini eleştirmek üzere “Dersim’de analar ağlamadı mı? 
Kıbrıs’ta analar ağlamadı mı? Çanakkale’de analar ağlamadı mı? O zaman 
kimse analar ağlamasın demedi” şeklinde yaptığı konuşma sert tepkilerle 
karşılandı ama konunun belli ölçülerde konuşulmasını da sağladı. İki yıl sonra 
ilginç bir tesadüf olarak yine 10 Kasım 2011 tarihinde Tunceli Milletvekili 
Hüseyin Aygün’ün yaptığı bir açıklama kamusal alanda,  Nietzsche’in tasviri 
ile geçmişi kırıp parçaladı. Dersim Tertelesi’ne ilişkin hakikatin ortaya 
çıkarılması için avukat ve yazar olarak önemli çabalar harcayan Aygün’ün 
milletvekili olarak Zaman’a verdiği mülakatta, Dersim’de katliamının 
sorumlusunun devlet ve o dönem iktidarda olan CHP’nin, kuşkusuz Atatürk’ün 
de her şeyden haberdar olduğunu söylemesi üzerine, bu konu gündemin birincil 
konusu olarak tartışılmaya başlandı.  
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Şimdi bu iki olayı yaklaşık olarak bir buçuk aylık bir dönemde ve üç 
gazetede (Öymen için 11.11.2009-31.12.2009 ve Aygün için 11.11.2011-
31.12.2011) yer alan haber ve köşe yazıları ve bu gazetelerin yer verdiği farklı 
aktörlerin açıklamaları üzerinden inceleyeceğiz. Bu çalışmada, Dersim 
katliamına ilişkin olarak daha demokratik sayılabilecek bir konumu olan 
Radikal, konuya mesafeli ve ulusalcı bir yaklaşıma sahip olan Cumhuriyet ve 
meseleye mesafeli olmakla birlikte ideolojik konumu ve Dersim Tertelesi 
konusunda siyasi iktidar ile aynı konumu paylaşması nedeniyle, meseleyi 
muhalefet partisine karşı kullanılacak bir malzeme kaynağı olarak kullanan 
Zaman gibi gazeteler incelendi. Zaman aynı zamanda Hüseyin Aygün ile 
röportaj yapan ve söz konusu açıklamanın yapılmasını sağlayan mecra olarak 
da özel bir konuma sahiptir.  

Tamamen farklı konumlardan yapılmakla birlikte Dersim Tertelesinin 73 
yıl sonra ilk kez güçlü bir şekilde kamuoyunda tartışılmasını sağlayan Öymen 
ve Aygün’ün yaptığı açıklamaları, anılan üç gazetenin haber ve köşe yazıları 
üzerinden değerlendirmeye çalışılacağız. Böylece Dersim Tertelesi ile devlet 
ve toplum olarak gerçekten bir yüzleşmenin ya da hesaplaşmanın yapılıp 
yapılmadığını tartışmaya çalışacağız. Bunun için geçmişte yaşanan toplumsal 
travmalarla hesaplaşmanın kriterleri olarak da sayılabilecek katliamın 
sorumlusu kim/kimler olduğu, hakikati ortaya çıkarma çabasının nasıl 
gerçekleştiği ve nasıl bir hesaplaşma önerisi geliştirildiği gibi genel kategoriler 
oluşturularak tartışılacaktır. Bir diğer ifade ile toplum ile karar mekanizmaları 
arasında bir tür aracılık eden basının Dersim Tertelesi ile nasıl bir yüzleşme ya 
da yüzleşme ortamını gerçekleştirdiği tartışılmaya çalışılacaktır 

 
Katliamın sorumlusu kim? 
Herhangi bir toplumsal travma ile yüzleme ya da hesaplaşmadan söz 

edebilmek için öncelikle yanıtlanması gereken en önemli soru sorumlunun kim 
olduğudur. Bu anlamda Dersim Tertelesine en çok ilgi gösteren gazete olarak 
Zaman’a göre sorumlu Öymen’in açıklamasından sonra dolaylı olarak ifade 
edilse de, Aygün’ün açıklamasından sonra açık bir dil ile CHP ve Atatürk 
olarak işaret edilmiştir. Öymen’in açıklamasından sonra katliamın 
sorumlusunun Atatürk olduğunu konusunda Zaman  daha çekingen davranmış; 
bunu sadece bir iki köşe yazısında ancak belli kaynaklara dayandırarak yani 
dolaylı olarak söylemiştir. Bu anlamda Abdülhamit Bilici “Bir dışişleri bakanın 
Dersim infazı” başlıkla yazısında Çağlayangil’in anılarına gönderme yaparak 
Seyit Rıza’nın idamında kendisinin nasıl Atatürk tarafından görevlendirildiğini 
ve Atatürk’ün olayı nasıl yakından takip ettiğini ayrıntılı olarak aktararak 
sorumlunun Atatürk olduğunu bir anlamda dolayımlayarak aktarmaktadır 
(Zaman, 18.11.2009). Benzer şekilde Emre Aköz’ün Sabah’ta Celal Bayar’ın 
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anılarına dayanarak yazdığı ve Atatürk’ün harekâtı bizzat yönettiğini ortaya 
koyan “Ağır itham! Dersim katliamını Atatürk mü yönetti?” başlıklı köşe 
yazısını Zaman aynen yayımlayarak yine sorumlunun kimliğini başka bir 
kaynağa dayandırarak açık etmiştir. Aköz’ün Bayar’dan yaptığı alıntıya göre 
“Operasyonu Atatürk ve Çakmak yürütüyor. En tepede onlar var. Diğerleri 
emirleri uyguluyor.” (Zaman, 19.10.2009).  

Aygün açıklamasından sonra AKP iktidarı Dersim Tertelesinin 
sorumlusunun Atatürk ve CHP olduğunu söyleme konusunda imtina etmezken; 
bu konum aynen Zaman’da da temsil edilmiş ve paylaşılmıştır. Aygün’ün 
açıklamasından sonra 94 (internet üzerinden yapılan taramaya göre) haber ve 
köşe yazısıyla Zaman konuya en çok ilgi duyan ve sayfalarında yer veren 
gazete olmuştur.  Atatürk birçok haber ve köşe yazısında doğrudan sorumlu ve 
hedef olarak gösterilmiştir. Bunlardan birisi “CHP ve Dersim: Kaçınılmaz 
yüzleşme ihtiyacı” başlıklı yazıdır:  “Atatürk’ü ve Atatürkçülüğü kalkan 
yaparak tek parti rejiminin bekçiliğine soyunan CHP’nin ulusalcı 
milletvekilleri görmeyebilir ama dünya çok farklı... Bu dünyada insanları bir 
konuyu konuşmaktan men etmenin, yaşanmış katliamları unutmaya terk 
etmenin veya bir kişiyi ‘ulu önder’ kılıp onu her türlü tartışmanın ötesinde 
tutmanın imkânı yok” (Coşkun, 20.11.2011). Benzer biçimde “Atatürk 
köşkünde Dersim işaretleri” başlıklı yazıda Trabzon’daki Atatürk Köşkünde 
yer alan Türkiye haritası üzerinde Atatürk’ün 1931 yılında, ili ziyareti sırasında 
el yazısı ile Tunceli’deki askeri harekâtı çizdiğini (Zaman, 22.11.2011) belirten 
yazıyla da Atatürk doğrudan Dersim Tertelesi’nin sorumlusu olarak 
gösterilmiştir.  

Bu konu hakkındaki bütün haber ve köşe yazılarında bir yandan CHP 
sorumlu olarak gösterilirken diğer yandan CHP’nin nasıl bir kaos içine 
düştüğü, bölünüp parçalandığı, ve genel başkan Kılıçdaroğlu’nun sonunun 
geldiği öngörüsünde bulunulmaktadır.   “Aygün’ün kişisel olarak verdiği 
röportaj, CHP adına geç kalınmış bir itiraf hükmü taşıyordu” (Köseli, 
4.12.2011), “CHP’de Dersim krizi büyüyor” (Güler, 17.11.2011) gibi 
yazılarda, CHP’nin sorumluluğunu ve bu nedenle de içine girdiği karmaşa 
vurgulanmaktadır. Bir başka yazıda Kılıçdaroğlu’nun CHP genel başkanı 
olarak bugün katliamın sorumluluğunu üstlenmesi talep edilmektedir: “CHP 
acınası halde… Kılıçdaroğlu,  Dersim ile Ankara arasına sıkışmış durumda. Şu 
ana kadar bir çıkış bulabilmiş değil. Bir ışık da görünmüyor. CHP Genel 
Başkanı olarak Dersim’e olan borcunu bugün değil de ne zaman ödeyecek?” 
(Ünal, Zaman, 30.11.2011). Gazete mağdur olan Kılıçdaroğlu’nu kurduğu 
anlatı ile sorumlu hale getirerek aslında bir yandan Atatürk’ün sorumluluğunu 
deşifre ederken öte yandan devletin sorumluluğunu muğlaklaştırmaktadır. 

Dersim Tertelesi konusunda siyasi iktidar ile örtüşen bir politik konuma 
sahip olan Zaman’a göre, bu olay özelinde, 1930’ların CHP’si ile bugünkü 
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CHP bir ve aynı olarak adeta belli bir zaman dilimi içinde donmuş kalmış bir 
partidir. Yani 1930’ların CHP’sinin günün koşullarına göre devleti yöneten tek 
parti olduğu, dolayısıyla da devleti temsil ettiği; zamanla ayrışarak, bugünkü 
AKP dâhil bütün sağ ve merkez sağ görüşlü partilere de kaynaklık ettiği, asıl 
katliam olan 1938 katliamı sırasında başbakanın Celal Bayar olduğu gerçeği 
göz ardı edilmektedir. Göz ardı edilen bir diğer gerçek ise Dersim Tertelesinin 
bütün kurumlarıyla devlet tarafından planlandığı ve uygulandığı hakikatidir. 
Bir diğer ifade ile Zaman siyasi konumu gereği, Dersim Tertelesinin 
sorumlusunu zaman ve mekân kavramlarını bulanıklaştırarak bugünkü CHP’yi 
ve onun Dersimli olan genel başkanı Kılıçdaroğlu’nun kişiliğine indirgemiştir.  

Mustafa Armağan “ ‘Hasta’ Atatürk Seyid Rıza’nın asıldığı gece 
Elazığ’da ne yapıyordu?” (27.11.2011) başlıklı yazısında “Erdoğan yalnız CHP 
başkanının eline iki tarafı keskin bir kılıç savurmakla kalmadı yıllar yılı 
Dersim’i unutan İnkılâp tarihçilerimize de bir muhtıra vermiş oldu.” Siyasi 
iktidar ile aynı konuma sahip olan gazete Başbakan Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na 
yönelik olarak sürdürdüğü tutumunu aynen benimsemektedir.  Başbakan 
Erdoğan’un konuya ilişkin açıklamaları ile karşılaştırıldığında Zaman’ın siyasi 
iktidar ile aynı konumu paylaştığı açıkça anlaşılmaktadır: "Tekrar ediyorum, 
Tuncelili bir genel başkan, tarihiyle yüzleşmek adına CHP için aslında bir 
fırsattır. CHP Genel Başkanı, hakaret etmeyi bırakıp, partisinin geçmişiyle 
yüzleşmeli, CHP'nin bu ülkeye yaptığı zulümleri, o zulümlerin bir mağduru 
olarak araştırmalıdır." (Zaman, 24.11.2011). Başbakının aynı konuşmasının 
devamından da açıkça anlaşıldığı gibi Zaman siyasi iktidarın konumunu aynen 
benimsemektedir. “CHP zihniyeti adına özür dilemesi gereken şu anda 
CHP’nin genel başkanıyım diyorsun ya, onur duyuyorum diyorsan ya hadi 
onurunu kurtar bakalım” (Radikal, 23.11.2011). Bu yapılan yukarıda da 
anıldığı gibi Ricoeur’un, ifadesiyle hafızayı kötüye kullanarak iktidarın 
tahakkümünü haklılaştırmaktır(Ricoeur, 2012: 104). Bir diğer ifade ile Zaman 
iktidarın retorikçisi işlevini üstlenmiştir. Gazetenin aracılık etmenin ötesinde 
retorikliğini yaptığı Başbakan Erdoğan, bir yandan siyasi rakibine karşı önemli 
bir politik manevra kazanırken öte yandan devleti yöneten ve mutlak iktidar 
konumunda olmasına karşın başbakan olarak kendisinin daha da önemlisi 
devletin sorumluluğunu öncelikle muğlâklaştırma sonrasında da temize 
çıkarma çabası içinde girmiştir.  

Zaman bir yandan Alevileri Sünni inancının davasının takipçileri olmaya 
davet etmekte öte taraftan da mensubu olduğu ideolojinin desteği himayesi ile 
gerçekleştirilen Alevi katliamlarının sorumluluğunu Cumhuriyet elitlerine 
yükleyerek bağlı bulunduğu ideolojik konumu aklama çabasını sürdürmektedir. 
Dumanlı’nın yazısı Alevileri Bediüzzaman’ın davasının takipçisi olmaya 
çağırmaktadır: “Alevilerin de benzer zulümlere aynı duyarlılıkla yaklaşması 
insanların İstiklal Mahkemelerinde bir hiç uğruna idam edilmelerinden tutun, 
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Bediüzzaman’ın onlarca sene bitmeyen sürgün ve hapis hayatına kadar yaşanan 
bütün acı hadiselere karşı tavır alması gerekir” (Dumanlı, 28.11.2011). Benzer 
konumdan Gülerce, “Neydi bu Dersim?” sorusunu yanıtlarken resmi tarihin 
isyan diye geçiştirdiği şeyin aslında tek tip yurttaş yaratma projesinin 
uygulanması olduğunu belirtmektedir. Cumhuriyetin elitleri kendilerini vasi 
tayin ederek vesayet sistemi için iki düşman belirliyorlar… Gericiler ve 
bölücüler. Dersim katliamını bu çerçeveye oturttuktan sonra Gülerce, Maraş, 
Çorum ve Sivas katliamlarının sorumlusu olarak da vesayetçi sistemi yani 
Cumhuriyti işaretlemektedir. “Dersim’de Alevilerin yüreğine salınan korku 
habire hatırlatılıyor, unutturulmak istenmiyordu. Katledilenlerin anneleri 
elbiseleri altına saklanarak kaya ve ağaç kovuklarına bırakılarak hayatta kalan 
Dersim yadigârlarına, ‘derin devlet’ şunu diyordu: Şeriat gelirse, yaşama 
şansınız yok. Rejimin muhafızları olmak zorundasınız” (H.Gülerce, Zaman, 
23.11.2011).  

İktidarın retorikçisi olarak Gülerce, Sünni inancını temize çıkardığı gibi 
Çorum, Maraş ve Sivas katliamları gibi Alevi katliamlarının sorumlusunun, 
devlet ile birlikte Sünni inancı şemsiyesi altında kendilerini ifade eden, 
radikallerin olduğu gerçeğini gizlemektedir. Ricoeur’un (2012: 104), hafızanın 
kötüye kullanımına ilişkin saptadığı üç ideolojik işleyişin hepsini Gülerce’nin 
söyleminde izlemek mümkündür: hakikati çarpıtarak, iktidar sisteminin 
meşrulaştırarak ve simgesel sistemler aracılığıyla kamusal alanda temsilini 
sağlayarak hafızayı kötüye kullanmaktadır. Bir diğer ifade ile Gülen Cematinin 
önemli bir temsilcisi olarak, Gülerce, anılan Alevi katliamlarının Cuma 
namazından sonra camiden çıkanlar tarafından yapıldığı gerçeğini 
çarpıtmaktadır. Mesela Sivas’ta Cuma namazından çıktıktan sonra, gün 
boyunca ve canlı yayında, tekbir sesleriyle, bidonlarla gazı paylaşan, insanları 
diri diri yakanları temize çıkarmaktadır. Bu temize çıkarmayla Gülerce 
temsilcisi olduğu ideolojik konumunu medyanın simgesel içeriği dolayımı ile 
meşrulaştırmaktadır. 

Çalışmanın örneklemi içerisinde yer alan  bir diğer gazete olan Radikal’e 
bakıldığında, Öymen’in açıklamasından sonra, vurgunun daha çok insan 
hakları boyutuyla ve yaklaşımıyla hakikatin ortaya çıkarılması üzerine olduğu 
görülmektedir. Radikal’de sorumlunun kim olduğu ya da sorumlunun doğrudan 
devlet olup olmadığı  yönünde bir tartışma olmamakla birlikte, Öymen ve 
CHP’ye yönelik tepkilere ayrıntılı olarak yer verilmektedir. 

Hüseyin Aygün’ün açıklamasından sonra konuyu daha ayrıntılı ve 
kapsamlı olarak işleyen Radikal, 84 haber ve köşe yazısıyla Zaman’dan sonra 
en çok yer ayıran ikinci gazetedir.  Radikal, sorumlunun CHP olduğunu 
düşünen çeşitli aktörlerin tepkilerine yer vermiştir. Bu tepkilerden birisi konuya 
ilişkin başbakan Erdoğan’ın CHP’ye yönelik açıklamasıdır. Ayrıntılı olarak 
gazetede yer alan bu açıklamaya göre Dersim Katliamının sorumlusu CHP’dir. 
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“ O dönemde sadece CHP vardır… Bütün bu işin valisi her şeyi sizsiniz… 
İktidar CHP iktidarı, zihniyet CHP zihniyetidir”  Erdoğan’ın konuşmasının 
ayrıntılı olarak aktarıldığı haberde sorumlu doğrudan CHP olarak gösterilmekte 
ve CHP’nin bugünkü genel başkanı Kılıçdaroğlu’nun CHP adına sorumluluğu 
üstlenmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Radikal’de yer bulan açıklamasında 
Erdoğan, “CHP zihniyeti adına özür dilemesi gereken şu anda CHP’nin genel 
başkanıyım diyorsun ya, onur duyuyorum diyorsun ya hadi onurunu kurtar 
bakalım” diyerek bir yandan meydan okumakta öte yandan aslında katliam 
mağduru olan Kılıçdaroğlu’nu sorumlu konumuna yerleştirmektedir (Radikal, 
23.11.2011). Başbakan’ın açıklamalarına yer vermekle birlikte, Radikal 
başbakandan farklı bir konuma sahip olduğunu birçok haber ve köşe yazısında 
ortaya koymuştur. 

Radikal bu süreçte Abdullah Kılıç ve Ayça Örer tarafından hazırlanan bir 
yazı dizisine yer vermiştir. Bu yazı dizisinde “Katliamı kim planladı? Ordu 
isyanı bastırmak için gaz kullandı mı?” gibi önemli sorular ilk kez yayımlanan 
belge ve fotoğraflarla yanıtlanmıştır (Radikal, 20.11.2011). Bu belgelerden en 
önemlisi de Atatürk, İnönü ve diğer bütün üst düzey yetkililerin imzalarının 
bulunduğu katliam kararı belgesidir. Bu belgeden sonra Atatürk’ün sorumlu 
olup olmadığı tartışması geçersizleştiği gibi harekâtın bütün organlarıyla devlet 
tarafından yapıldığı da açıklık kazanmaktadır.  

Bu yaklaşım biçimini köşe yazılarında da görmek mümkündür. Bu 
anlamda Oral Çalışlar “Dersim, Katliam mı isyan mı?” (Radikal, 20.11.2011); 
“Dersim’den Tunçeli’ne” (Radikal, 23.11.2011); “Dersim’de Bayar, İnönü ve 
Atatürk” (Radikal, 30.11.2011) başlıklı yazılarında sorumlunun devlet 
olduğunu ve devletin mutlak liderinin Atatürk olduğunu açıkça ortaya 
koymaktadır.  Çalışlar, “Dersim çıbanının nasıl temizleneceğine ilişkin rapor 
üzerine rapor yazıldığını” belirtip “… Neredeyse önde gelen bütün paşalar, 
başbakanlar, bürokratların Dersim üzerine raporlar yazmışlardır. Nereyi 
karıştırsan bir Dersim raporuna rastlamak mümkün” diyerek sorumlunun kim 
olduğu sorusu bir anlamda yanıtlamaktadır. Yazının devamında ise Atatürk’ün 
bizzat harekâtı yönettiği vurgulanmaktadır. İnönü Mecliste 1937’de, Seyit Rıza 
ve arkadaşlarının yargılanmaya başlanmasından sonra, yaptığı konuşmada 
“mukavemeti bertaraf ettiklerini ve halkın refahı için takip edilen programa 
devam” edeceklerini açıklar. Çalışlar’a göre bu konuşmanın yapıldığı tarih olan 
18 Eylül 1937 akşamı Atatürk İnönü’yü İstanbul yolculuğuna davet eder ve o 
gece onu istifaya çağırır. Çünkü katliamını gerçekleştirecek güvenilir kişi 
olarak Celal Bayar’ı seçmiştir. Çalışlar Dersim katliamının asıl Celal Bayar 
tarafından yapıldığını ısrarla vurgulamaktadır (Radikal, 20.11.2011; 
30.11.2011). Bir anlamda CHP dönemin tek partisi olmakla birlikte, AKP’nin 
de içinde yer aldığı sağ partilerin kökenini oluşturan Demokrat Partinin kurucu 
liderinin bizatihi sorumluluğu öne çıkararak başbakanın ve siyasi iktidarın 
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sorumlu olarak bugünkü CHP’yi görmesi düşüncesinden de ayrışmaktadır. 
“Dersimli işadamı: Diri diri yaktılar” (Radikal, 03.11.2011) tarihli yazıda da 
Çalışlar devletin sorumluluğunu dolayısıyla bütün yetkililerin sorumluluğunu 
açıkça ifade etmektedir: “İnönü’nün bu olaydaki rolü inkâr edilemez. Ancak 
Dersim kırımı yalnız İnönü ve simgesel CHP tabelası ile izah edilemez. Bu 
olay devletin kurucu elitinin ortak refleksidir. Dersim olayı asıl olarak 1937 
harekâtıyla anılmaz, 1938 kırımı ile anılır.” Devletin sorumluluğunu benzer bir 
konumdan yazılan, “Geçmişin hayaleti” (Radikal, 19.11.2011) başlıklı Eyüp 
Can’ın yazısından da anlamak mümkün. Kısaca Radikal Dersim Tertelesinin 
sorumlusunun kim olduğu sorusunu yanıtlama konusunda samimi bir çaba 
içine girmiştir. Radikal’in bir anlamda Traverso’nun (2005: 24) deyimi ile 
sadece galiplerin anlatısı olan geçmiş anlatısına, bu yazımdan dışlanan 
kurbanları dâhil etme çabası içinde olduğu söylenebilir. 

 Cumhuriyet’e baktığımızda diğer iki gazeteden farklı bir tutum 
sergilediğini görmek mümkündür. Onur Öymen’in açıklamasından sonra 
Cumhuriyet sadece Onur Öymen’in CHP’den istifa etmesine yönelik olan 
tepkileri vermekle yetinmiştir.  

Cumhuriyet devletçi ve ulusalcı yani resmi tarihi savunan konumunu 
Hüseyin Aygün’ün açıklamasından sonra açıkça sergilerken örneklemi 
oluşturan gazeteler içinde,  54 haber ve köşe yazısıyla konuya en az ilgi 
gösteren gazetedir. CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’ün Aygün’e verdiği 
yanıt, gazetede ayrıntılı olarak yer almaktadır. “tıpkı Pir Sultan Abdal gibi bu 
toprakların yetiştirdiği değerlerden Atatürk’le ilgili tartışma yürütülüyor… 
Alevi dünyası Atatürk’le ilgili her türlü tartışmayı aşmıştır ve Atatürk’ü kendi 
öğretilerene en yakın birisi olarak görür. Bütün Alevi derneklerinde her Alevi 
evinin başköşesinde mutlaka Mustafa Kemal’in fotoğrafı bulunur. Bu tartışma 
Alevi toplumu içinde yoktur.” (Cumhuriyet, 22.11.2011). Bu açıklamadan da 
anlaşıldığı gibi, geçmişle yüzleşmek yerine üstünü örterek unutmayı tercih 
eden ve resmi ideoloji ile aynı konumda olan hatta bu konumun simgesi haline 
gelen CHP’nin konumu Cumhuriyet’in konumu ile örtüşmektedir. Cüneyt 
Arcayürek “Şeffaflık nerede kaldı” (18.11.2011), “Çaresizlik!” (19.11.2011), 
“Bilmece” (18.12.2011), başlıklı köşe yazılarında CHP çizgisini, Mustafa 
Kemal Atatürk’ü sorgulamaya açtığı için Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren 
yazılarını bu bağlamda değerlendirmek gerekir. Aygün gibi birisini partiye 
davet etmekle bütün bunlardan aslında Kılıçdaroğlu’nun sorumlu olduğunu 
belirterek, Atatürk’ün bu vesilelerle anılmasından rahatsızdır. Daha da önemlisi 
Arcayürek CHP’nin başında Kılıçdaroğlu’nun olmasının da yanlış olduğunu 
açıkça vurguluyor. “CHP’li olmadığını, partiye Kılıçdaroğlu’nun ısrarlı 
çağrılarıyla aday oluğunu açıklayan Bay Aygün, olası savunmasının ana 
hatlarını zaten grupta açıklamıştı… Hükümetten Dersim tutanaklarının 
açıklanmasını isteyen Kılıçdaroğlu’nun da kendisiyle aynı görüşte ve partinin 
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geçmişiyle yüzleşmesinden yana olduğunu söylüyor.” Arcayürek ırkçılığa 
varan açıklamalarına devam ederek “Kılıçdaroğlu’nun babasının Dersim 
olaylarında evinden alınıp götürüldüğüne ilişkin ne kadar doğru olduğunu 
bilmediğimiz bilgiler aktarılıyor.” cümlesinden da anlaşılabileceği gibi 
Arcayürek’in Tertele’yi sıradan bir olay olarak değerlendirmesinden hareketle 
bir anlamda Kılıçdaroğlunun isyancının oğlu olduğunu tam da bu nedenle CHP 
genel başkanı olmasını hata olarak değerlendirirken kurucu iktidarın şidetini 
yeniden üretmektedir. Arcayürek, teklik üzerine kurulu kimlik oluşum sürecini 
katılaştıran ve onu kitle kıyımına kadar götüren hayali saflık hali (Semelin, 
2011: 53) konumunu sürdürmektedir. 

Aynı konumdan yazan Ahmet Tan da “Aygün’ün Dersim Projesi” 
(18.11.2011) başlıklı yazısıyla temel olarak Aygün’ün CHP’de değil BDP’de 
olması gerektiğini, Aygün’ün partiye davet edenin Kılıçdaroğlu olduğunu, tam 
da bu nedenle bunun bir komplo olduğunu kinayeli bir dil kullanarak 
aktarmaktadır. “CHP soykırım yaptı diyen CHP’li Aygün, resmi internet 
sitesinde açıkladığı projelerinden birini uygulamaya koyuyordu. Bu arada bir 
gerçeği de ilan ediyordu CHP’den seçimlere girmemi ve bugüne kadar 
yürüttüğüm çalışmaları CHP çatısı altında özgürce sürdürmemi bizzat Kemal 
Kılıçdaroğlu istemiştir.” Böylece Tan da tıpkı Arcayürek gibi sadece Aygün’ün 
değil Kılıçdaroğlu’nun da CHP’de olmasının hata olduğunu dile 
getirmektedirler. Bu anlamda Dersim Tertelesinin sorumlusunun kim olduğunu 
tartışılması bir yana aslında Aygün ile birlikte Kılıçdaroğlu da 
marjinalleştirilmektedir. Köşe yazılarına bakıldığında Zaman’ın yaptığını 
Cumhuriyet de kurucu ideoloji yani ulusalcı bir konum retorikçiliğini 
yapmaktadır. Ricoeuer’a (2012: 101) göre, kuruluş günleri diye kutlanan 
aslında o dönemden kalan şiddet mirasının, eğreti bir devlet hukukyla sonradan 
meşrulaştırılmış şiddet eylemleri diye tanımladığını, Cumhuriyet köşe yazarları 
tarafından hayata geçirmektedirler.  

Cumhuriyet köşe yazarlarının açıkça ifade ettiği Dersim Tertelesinin hiç 
konuşulmamasını Connerton kurucu ideolojinin vatandaşlarının belleğini 
sistemli olarak silerek, üzerlerinde baskı kurarak ve tutsaklaştırma çabaları ile 
açıklamaktadır (Connerton, 1999: 27). Bir diğer ifade ile resmi bellek yani 
kurucu ideoloji ile yasak bellek yani Dersimlilierin belleği artık 
gizlenemeyecek bir iktidar mücadelesi içine girmişlerdir (Traverso, 2005: 61). 
Zaman için ileri sürülen siyasi iktidarın retorikçisi farklı bir konumdan Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucu iktidarının retorikçisi anlamında Cumhuriyet için de 
söylemek mümkündür. Kurucu iktidarın retorikçisi olarak Cumhuriyet 
tamamen bertaraf edildiğini düşündüğü Dersim meselesinin konuşulmasından 
rahatsızdır. 

Bununla birlikte Cumhuriyet Aygün’ün açıklamasına çeşitli sivil toplum 
örgütlerinden gelen destek açıklamalarını haberleştirme bağlamında 
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sorumlunun Atatürk ve devlet olduğunu birincil kaynaklar üzerinden 
dolayımlayarak aktarmaktadır. “Avrupa’daki Alevilerden CHP’ye kınama” 
başlıklı haberde Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu ve Avrupa Dersim 
Dernekleri Federasyonu’nun birlikte yaptığı açıklama gazetede yer almıştır. Bu 
açıklamada yer alan “CHP hiçbir şeyin ve kimsenin arkasına saklanmadan 
Dersim Tertelesindeki sorumluluğunu kabul etmeli ve Dersim halkından özür 
dilemelidir. Hüseyin Aygün’ün yaptığı açıklamalar tarihle yüzleşme için bir 
fırsat olarak değerlendirilmelidir.” Bu ve benzer bir çok aktörün tepkilerini 
gazete haberleştirme politikası çerçevesinde birincil kaynaklarla arasına mesafe 
koyarak aktarmıştır. 

 
Hakikati ortaya çıkarma çabası var mı? 
Örneklemimizi oluşturan gazetelerden birisi olan Zaman’a baktığımızda 

hem Öymen’in açıklamasından hem de Aygün’ün açıklamasından sonra 
gerçekte Dersim’de neler olup bittiğine ilişkin önemli veriler bulmak mümkün 
olmaktadır. Bu veriler kuşkusuz her zaman olduğu gibi gazetelerin kendi 
politik konumu ile dolayımlanmıştır. Bu anlamda her iki olayda tanıkların 
öykülerine ve tepkilerine ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Bu öyküler ve tanıklar 
üzerinden bile gerçekte ne olup bittiğine dair bir tahayyül geliştirmek 
mümkündür. Bu anlamda hakikatin ortaya çıkaran önemli veriler yer aldığı 
söylenebilir. Alişan Aslan adlı Tertele mağduru ve tanığının anlattıkları 
bunlardan birisi: “Öymen’in hiç 3-4 yaşında kardeşi kurşuna dizildi mi? 
…Askerin girdiği köylerde canlı kalmadı. Ölenleri köpekler ve vahşi hayvanlar 
yedi… İnsanları okula toplayıp yaktılar köylerde insanları ahırlara doldurup 
yaktılar. İnsanları canlı canlı uçurumdan attılar… Uçaklar çoluk çocuk 
demeden köylere bomba yağdırdı” (Zaman, 18.11.2009). Dersim katliamından 
kurtulanlar konuştu: Çocukların çığlıkları göğe çıkmıştı” başlıklı bir başka 
yazıda yine bir tanığın çarpıcı tanıklığı aktarılmaktadır. Bu tanıklıklar aynı 
zamanda bize öteki olarak tanımlanan Dersimlilerin katliamı için 
hayvanlaştırıldığını (Semelin, 2011: 59) da göstermektedir. Şadiye Yüksel 
köydekilerin öldürüldüğünü ve kendisinin de kardeşi ile birlikte bahçeye 
saklanarak kurtulduğunu; Salman Yeşildağ (91) “ailemizi ellerini bağlayıp 
kurşuna dizdiler, çocukların çığlıkları göklere yükseldi” gibi tanıklıklar birer 
birer okuyucunun dikkatine sunulmaktadır (Zaman, 22.11.2009). Böylesine bir 
trajediyi bugünden tahayyül edebilmek için Ricoeur’in (2012: 40) deyimi ile 
hafızadan daha iyi bir aracımız yok.  

“Avrupalı Dersimliler: Başbakanın özrü bir milat, Tunceli ismi 
değişmeli” başlıklı geniş haberde öncelikle başbakanın açıkladığı resmi 
belgelere göre toplam 13.806 kişinin öldürüldüğü 11.683 kişinin sürgün 
edildiği belirtildikten sonra Dersimlilere göre ise 50-60 bin insan öldürüldüğü 
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yazılmaktadır. Katledilen insan sayısı tartışmalı olarak verilmekle birlikte bu 
tartışmalar üzerinden hakikate ulaşmak mümkündür. Nijat Bakış ailesinin 
bütün erkeklerinin öldürüldüğünü, sadece dedesinin ormana kaçarak 
kurtulduğunu uzun zaman dağda ot yiyerek saklanmak zorunda kaldığını 
anlatmaktadır. Bakış’ın Erzurum’da işçi olduğu için hayatta kalabilen diğer 
dedesi de köye gelirken insanların ona, yolda köpeklere dikkat etmesi 
gerektiğini çünkü köpeklerin insan eti yiye yiye insan yemeye alıştığını 
söylediğini aktarmaktadır (Zaman, 25.11.2011). Traverso’dan (2009:44) güçlü 
zayıf bellekler ayrımından hareketle kamusal alanda tezahür eden bütün bu 
anlatıları bir anlamda güçsüz olan Dersimlilerin belleğinin kurucu ideolojinin 
güçlü belleğine karşı bir kazanımı olarak okumak gerekir.  

Bu dönemde Zaman başka gazetelerde yazılan köşe yazılarına da yer 
vermiş. Bunlardan birisi de Taraf’ta Vahap Coşkun’un yazdığı “CHP ve 
Dersim: Kaçınılmaz Yüzleşme ihtiyacı” başlıklı yazıdır. Bu yazıda hakikatin 
kamusal alanda bilinir hale gelmesi bağlamında önemli veriler bulmak 
mümkündür. Konuya ilişkin yazılmış kitaplardan harekât sırasında görevli olan 
devlet görevlerinden çeşitli alıntılar yapılmaktadır.  Daha sonra Necip Fazıl 
Kısakürek’in “Son Devrin Din Mazlumları" adlı eserinde- insanlık adına utanç 
verici Dersim öykülerini "insanlık suçu" olarak nitelemesi, Coşkun tarafından 
alıntılanmaktadır. Bu yazının devamında Silahlı Kuvvetlerin raporlarına 
dayanarak gerçeğin ne kadar tüyler ürpertici, ne kadar insanlık dışı olduğu 
ortaya konmaktadır. "Haydutların sığındığı, ağızları mazgallı taş duvarlarla 
kapatılmış mağaralar, cesur askerlerimiz tarafından kuşatılmış, top ve makineli 
tüfek ateşinden başka 25. Alay'dan gönderilen İstihkâm müfrezesi tarafından 
tahrip kalıpları atılmak suretiyle mağaralar tahrip edilerek içindekiler 
öldürülmüş, can havli ile dışarı fırlayanlar da ateşle imha edilmiştir" (Coşkun, 
Zaman, 20.11.2011). Wiorka’nın “bundan daha derini olamaz, insan varlığının 
daha acıklı bir hali olamaz, düşünülemez” (2006: 150) diye ifade ettiği 
cehennemden bir farkı var mı? 

Öymen’in açıklamasından sonra Radikal’in yaptığı öncelikle hakikatin 
kamusal alanda tartışılmaya başlamasına yönelik bir çaba olarak 
değerlendirmek gerekir. Gazeteye yansıma biçimi daha çok AKP ve CHP 
arasındaki sert tartışmaların aktarılması ve Öymen’e Alevi sivil toplum 
örgütlerinden gelen sert tepkilerin aktarılması biçimindedir. Bu süreçte konu 
çok ayrıntılı tartışılmamakla birlikte 1938’de Dersim’de yaşananın resmi 
tarihin iddiasının tersine isyan değil bir katliam olduğu önemli ölçüde açıklık 
kazanmıştır. 

Ancak Hüseyin Aygün’ün açıklamasından sonra Radikal, gerçeğin 
ortaya çıkarılması ve kamusal alanda tartışılması anlamında, insan hakları 
temelinde, bir önceki olaya paralel bir tutum sergilemiştir. Radikal konumunu 
Conway’ın (2008: 196) Kanlı Pazar için tespit ettiği üçüncü aşama ile 
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kıyaslamak mümkündür. Buna göre İngiliz hükümeti önce tamamen inkâr edip 
ve kapatmak, daha sonra durumu eşitleme çabası içine girmiş ve üçüncü 
aşamada kararlı bir biçimde devam eden İrlandalıların mücadeleleri sonucu 
hakikati kabul etmek zorunda kalmıştır. Bu süreçte Dersim Tertelesi hakkında 
çok sayıda fotoğrafa, belgeye ve tanıklıklara Radikal’de yer verilmiştir. 
Yukarıda da sözü edildiği gibi hakikatin ortaya çıkarılması için gazete bir yazı 
dizisi hazırlamıştır. “Dersim Gerçeği” (20-23.11.2011) başlıklı yazı dizisi, 
önemli yanlış ve eksiklikler içermekle birlikte, ilk kez bir anaakım gazetede 
belge ve fotoğraflarla hakikati bilme yolunda önemli bir çaba olarak 
değerlendirilebilir. Bu yazı dizilerinde katliamın yıllar öncesinden Atatürk de 
dahil olmak üzere bütün üst düzey yetkililer tarafından planlandığı ve binlerce 
masum insanın gaz kullanmak da dahil çeşitli savaş yöntemleriyle öldürüldüğü 
açığa çıkarılmaktadır. Bu büyük trajedinin, Güney Afrika’da olduğu gibi 
(Rolston, 2002: 96) bütün yönleri ile kamusal alana taşınması en azından 
“orada isyan vardı ve bastırıldı” mazeretinin arkasına sığınanların konforunu 
bozmuştur.  

“Bir sürgün belgesi de Köşk’ten” (11.02.2012) başlıklı haberde önce 
Hüseyin Aygün’ün çalışmaları kaynak gösterilerek ayrıntılı olarak sürgün 
edilen insan sayısı ve sürgün edildikleri yerler tek tek sıralanmaktadır. Daha 
sonra Köşk’ten çıkan bir belgeye göre 14 bin kişi için sürgün kararı alındığı ve 
12 bin 485 kişinin batıda çeşitli yerlere sürgün edildikleri bilgisine yer 
verilmektedir. 

Radikal’de köşe yazılarına bakıldığında da benzer bir yaklaşımın 
izlendiğini görmek mümkündür. Oral Çalışlar’ın “Dersimli işadamı: Diri diri 
yaktılar” (03.12.2011), “Dersim’de Bayar, İnönü ve Atatürk” (Radikal, 
30.11.2011) başlıklı yazılarında can alıcı tanıklıklar ve belgeler kamusal alanda 
paylaşılmaktadır. Aynı şekilde Eyüp Can’ın farklı yazılarında çok sayıda 
önemli tanıklıklar aktarılmıştır. Bu tanıklıklar “neden?” sorusuna yanıtlamasa 
da, orada yaşanan trajedi hakkında fikir vermesi bakımından önemlidir. “orada 
isyan vardı ve bastırıldı” diyemeyecektir. Can’ın “meğer yıllarca ailemi 
katleden adama baba demişim” (03.12.2011), “kara kutudan çıkan yalanlar” 
(06.12.2011), “kara kutudan çıkan dramlar” (07.12.2011) başlıklı yazılarında 
Nezihe Teyze’nin hikâyesi ve Albay Hulusi Bey’in tanıklığı/sorumluluğu öne 
çıkarılmaktadır. İbrahim Çavuş bütün aileyi öldürdükten sonra geriye kalan 4 
yaşındaki Nezihe’yi evlatlık alarak onu büyütür. Ancak İbrahim Çavuş ve ailesi 
bu travmanın üstesinden gelemedikleri için Nezihe 17 yaşında acı gerçeği 
öğrenir ve aileyi terk ederek memleketine döner. Benzer şekilde Albay Hulisi 
Bey de kendilerine imha emri geldiğini ve hiçbir suçları olmamasına rağmen 
genç, ihtiyar, kadın ve çocuk ayırmadan herkesi imha ettiklerini aktarmıştır. 
Bütün bu tanıklıklar Lewantal’in (1972, akt. Agamben, 1999: 12) deyimi ile 
“tarihçilere iş bırakmayan bir avuç silik insan” hakikatin biline bilmesi için 
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deyim yerindeyse tarihe ve tarihçilere hafızaları ile adeta meydan 
okumuşlardır. Diğer gazetelerle kıyaslandığında Radikal’in hakikatin bilinmesi 
konusunda insan hakları perspektifli bir tutum sergileyerek önemli bir çaba 
gösterdiğini teslim etmek gerek. 

Yukarıda da anlatıldığı gibi Cumhuriyet’in Dersim’de olan biteni ulus 
devletin resmi tarih anlayışı bağlamında kavradığı ve tutum aldığı için hakikati 
ortaya çıkarmak ya da hakikate ulaşmak gibi bir çaba içinde olması 
beklenemez. Bununla birlikte Cumhuriyet, birincil kaynakların açıklamalarını 
aktarırken önemli bazı gerçekleri de tırnak içine alarak aktarmıştır. “Arınç’tan 
Dersim açıklaması” (19.11.2011) başlıklı haberde Arınç’ın Meclis’te gerçeğin 
ortaya çıkarılabilmesi için bir komisyon kurulması önerisine yer verilmektedir. 
Aynı şekilde Kamer Genç’in “Genelkurmay’ın arşivlerinin açılması 
(21.11.2011) talebi de bu örneklerden birisidir.  Barış Partisi kurucusu Ali 
Haydar Veziroğlu’nun açıklaması (15.11.2009) üzerinden de hakikate erişmek 
mümkündür: “Katliamda ölen binlerce insan devletle savaşarak değil, devletten 
kaçarken ölmüştür. Sağ kalan Dersimlileri devlet kara vagonlara doldurarak, 
Türkçe bilmeyen bu insanları,  Batı illerine sürgün etmiştir. Gerçekleştirdiği 
sürgün hareketinde Amerikalılar kadar bile insancıl davranmamıştır. 
Amerikalılar Kızılderilileri kabile kabile ülkenin başka yerlerine sürerken, 
Devlet, aile bireylerini ayı ayrı dağıtarak, Dersimlileri Batının değişik illerine 
sürgün etmiştir.” Bu ifadeler özenle birincil kaynağın açıklamaları ve 
düşünceleri olarak aktarılırken, Cumhuriyet esas olarak Dersim Tertelesi ile 
olan mesafesini ve konumunu sürdürmüştür. 

 
Hesaplaşma ya da yüzleşme önerisi 
Onur Öymen açıklamasından sonra başta Dersimliler olmak üzere Alevi 

sivil toplum örgütleri farklı şekillerde tepkilerini dile getirebilecek mecra 
bulabilmişlerdir. Bu tepkiler öncelikle orada olan bitenin isyan olmadığını, 
tersine bir katliam olduğunu vurgulamıştır. Bu bağlamda öncelikli talep 
hakikatin ortaya çıkarılması birincil öncelik olarak tespit edilmiştir. Hakikatin 
ortaya çıkarılması bağlamında dile getirilen taleplerden birisi arşivlerin 
açılması (Zaman 14.12.2009) konusudur. Bunun dışında bu katliamla nasıl 
hesaplaşılacağı ya da nasıl yüzleşileceği konusunda belirgin bir talep görmek 
pek mümkün değil. 

Bu anlamda Hüseyin Aygün’ün açıklamasından sonra kamusal alanda 
yürütülen tartışmalarda, yüzleşme konusunda ortaya çıkan en önemli öneri 
Mecliste bir araştırma komisyonun kurulmasıdır. Bir diğer öneri ise katliam 
sırasında bombardıman harekâtına pilot olarak katılan ve adı bir havaalanına 
verilen Sabiha Gökçen’in adını taşıyan havaalanın adının değiştirilmesidir 
(Zaman, 4.12.2011).  
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Özellikle Dersimli sivil toplum örgütlerinin tepkilerinde ifade ettikleri en 
önemli talep kentin adının değişmesidir. Avrupa’da yaşayan Dersimliler 
“Tunceli isminin kendilerine katliamı hatırlattığını belirterek Dersim isminin 
yeniden verilmesi ve Sabiha Gökçen isminin değiştirilmesini” (Zaman, 
25.11.2011) talep etmektedirler. “Arınç: Dersim olayları için Meclis Araştırma 
Komisyonu kurulabilir” başlığı ile çıkan haberde Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç, gerçeklerin ortaya çıkarılması için Mecliste bir araştırma komisyonu 
dahi kurulabileceğini belirtmiştir. Gazete bu konuda herhangi bir yorum 
yapmaksızın sadece haber olarak aktarmıştır (Zaman, 19 Kasım 2011).   

Bu süreçte kuşkusuz başbakanın özrü en önemli yüzleşme olarak 
tartışılmış ve sunulmuştur. Başbakan Erdoğan’ın CHP’nin katliamdan sorumlu 
olduğunu anlatmak üzere açıkladığı belgeleri ve içeriklerini Zaman “Başbakan, 
73 yıl öneki katliamın belgelerini açıkladı: Dersim özrü” başlığı ile ayrıntılı 
olarak haberleştirmiştir (Zaman, 24.11.2011). Bu haberde başbakanın 
açıkladığı, ölü sayısını, sürgün sayısını gösteren belgeler orijinal halleri ile de 
basılmıştır. Gazete başbakanın konuşmasına da ayrıntılı olarak yer vermektedir. 
“Eğer devlet adına özür dilemem gerekiyorsa ve böyle bir literatür varsa ben 
özür dilerim ve diliyorum.” Başbakan’ın ve onun politik konumunun temsilcisi 
olarak Zaman’ın yaptığı Ricroeur’un Arendt’e (2012:104) dayanarak yaptığı 
analiz doğrultusunda çözmek mümkündür. Belleğin ideolojiye dönüştürülmesi 
anlatı tasarımı ile mümkün olur. Anlatı tasarımı ya da seçme işlevi ile 
manipülasyonu gerçekleştirir. Gazete başbakanın oluşturduğu anlatıyı yeniden 
üreterek ve konumunu benimsemeyi sürdürerek, bu koşullu özrü, böylesine 
büyük bir katliamla yüzleşmenin tek koşulu olarak göstermiştir. Oysa dünya 
örnekleri özür dileme konusunda yaygın olarak kabul edilen bir yöntem 
geliştirmiştir. Bu anlamda İngiltere’nin Kanlı Pazar için uyguladığı yöntemin 
en iyi yöntem olduğunu söylemek mümkündür. Geniş yetkilerle donatılan 
komisyon gerçeğe ulaşabilmek için on iki yıl boyunca çalışır. Komisyonun 
hakikate ulaşmasından sonra başbakan parlamentoda özel olarak düzenlenmiş 
bir törenle özür diler (Hegarty, 2004: 229). Benzer bir başka iyi örnek W. 
Brand’ın Varşova Yahudi Gettosunda diz çökerek bütün dünyadan Alman halkı 
adına özür dilemesi(Sancar, 2008: 176-188) yaygın olarak bilinen ve bir 
anlamda özür dileme biçimi olarak literatüre girmiştir. Bu örneklerden 
hareketle başbakanın özür dilemediğini kolaylıkla söylemek mümkündür. 

Her iki süreçte de Radikal’in nasıl bir yüzleşme önerisinde bulunduğu 
konusuna bakıldığında aslında önemli veriler bulmak mümkündür. “Dersim’de 
her tabela, katliamı hatırlatıyor” (23.11.2011), başlıklı haberde katliamın en 
önemli sorumlularından olan özellikle Fevzi Çakmak ve General Abdullah 
Alpdoğan olmak üzere İsmet İnönü ve Atatürk isimlerinin Tunceli’de okullara 
ve benzeri kurumlara yaygın olarak verildiği ve bu isimlerin hala kullanılmakta 
olduğu fotoğraflarla anlatılmaktadır. Dersim’den açıklama var: Özrü Kabul 
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etmiyoruz” (10.12.2011), “Tunceli Baro Başkanı: Dersim adı iade edilsin” 
(26.11.2011) başlıklı haberlerde Tuncelili birçok sivil toplum örgütünün bir 
araya gelerek farklı aktivitelerle dile getirdikleri talepleri aktırılmaktadır. Bu 
talepler Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezar yerlerinin açıklanması; hakikati 
araştırma komisyonunun kurulması; Dersim isminin iade edilmesi; Mecliste 
devlet adına Dersim halkından özür dilenmesi; sürgünler, kayıplar ve evlatlık 
verilen çocukların listesinin açıklanması; harekâta katılan, harekâtta 
sorumluluğu olan ve kamu kurumlarına isimleri verilen kişilerin isimleri 
silinerek bu kurumlara yeni isimler verilmesi gibi talepler yer almaktadır.  Bu 
talepler samimi bir hesaplaşma ve yüzleşme için temel oluşturur. Kısaca 
yüzleşmek için gerekli olan koşullar daha çok belli referanslar temelinde 
aktarılmıştır. Bununla birlikte Dersim halkının talepleri kamusal alanda dile 
getirilmiştir.  

Bunların dışında Zaman’ın ayrıntılı olarak verdiği ve işlediği 
Başbakan’ın özrünü Radikal daha mesafeli vermiştir demek yanlış 
olmayacaktır. En azından bu özrün bir hukuki düzenleme gerektirdiğinin altını 
çizmiştir. “Başbakan Erdoğan dün Dersim trajedisi için özür diledi. Şimdi bu 
özrün hukuki bir niteliğe de kavuşturulması bekleniyor”(Radikal, 24.11.2011). 
Radikal’in çeşitli köşe yazılarında ve haberlerinde bu özür konusunu 
işlenmekle birlikte gerekli koşulları da hatırlatmıştır.  

Cumhuriyet’in devletin ya da toplumun Dersim Tertelesi ile yüzleşmesi 
için bir öneride bulunması hayli zor görünmektedir. Aslında Cumhuriyet’in bu 
konudaki konumu, eskiden olduğu gibi hiç konuşulmaması, tamamen 
unutulması, hatta belleklerden silinmesi düşüncesi üzerine kuruludur. Bu 
anlamda sadece tepkilerde dile getirilen yüzleşme taleplerinin dolaylı cümleler 
olarak aktarıldığını söylemek mümkündür. Barış Partisi kurucusu Ali Haydar 
Veziroğlu (Cumhuriyet, 15.11.2009) açıklaması bu bağlamda aktarılmıştır. 
Veziroğlu bir vesileyle Çağlayangil ile yaptığı konuşmasında “Devlet, yaptığı 
zulmün telafisi için Tunceli yurttaşlarına konuyla ilgili üzüntülerini dile getiren 
mesajları vermesini umduğunu” aktarmış, gazete de bu aktarmayı haberinde 
yer vermiştir. Başka bir haberde Kamer Genç’in Mecliste kanun teklifi yaptığı 
ve bu teklifte bilinmeyen mezar yerlerinin açıklanması, öldürülenlerin ve 
zorunlu göçe tabi tutulanlara tazminat ödenmesi önerisi de yer almaktadır 
(Cumhuriyet, 28.11.2011).  

Benzer şekilde Bülent Arınç’ın komisyon kurulması önerisi de yer 
almaktadır (Cumhuriyet, 19.11.2011). “Tarihimizle yüzleşmek adına Dersim’le 
ilgili bütün gerçekleri açıklanmalı ve bu konu gerek o zamanki siyasetçilerin 
varsa yanlışları, varsa doğruları, halka karşı ne yapıldığı, isyanın ana sebepleri, 
isyana karışanların kimlikleri ve isyandan sonra yaşananlar, bir tarih 
süzgecinden geçirilerek ortaya konmalıdır. Bununla ilgili Meclis’te araştırma 
komisyonu dahi kurulabilir.” Gazete benzer şekilde, yüzleşmek için gerekli 
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koşulları dile getiren bir başka açıklamaya da sayfalarında yer vermiştir. 
Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve Avrupa Dersim Dernekleri 
Federasyonunun birlikte yaptığı açıklamada devletin ve toplumun Dersim 
Tertelesiyle yüzleşebilmesi için gerekli koşullar belirtilmektedir. “4 Mayıs 
tarihinin Dersim acılarını paylaşma günü olarak ilan edilmesi; Elazığ Buğday 
meydanında idam edilenlerin mezar yerlerinin açıklanması; 1938 yılında o 
bölgeden evlatlık verilen çocukların tam listesinin açıklanması; Erzincan Zini 
Gedik’te öldürülen 100 Alevinin kemiklerine DNA testi yapılarak tek tek dini 
törenle defin edilmesi ve TBMM’de hakikatleri araştırma komisyonu 
kurulması” gibi talepler sıralanmıştır (Cumhuriyet, 19.11.2011). Bunun 
yanında, Dersim Tertelesiyle hesaplaşmak ve yüzleşmek için yapılması 
gerekenler farklı kişiler ve cemaatlerin talepleri olarak gazete yer almıştır. Bir 
gazetenin kendi konumunu en iyi köşe yazılarından anlamak mümkündür. Bu 
çerçevede köşe yazılarında yukarıda tartışıldığı bağlamda yüzleşmek gibi bir 
derdi olmamıştır.  

Gazete Başbakanın özür dilemesine de kendi genel yaklaşımı 
bağlamında mesafeli yaklaşmıştır. Bu mesafesini de başbakanın özrünü 
yabancı basındaki temsil edilme biçimini aktararak korumuştur. “Dersim özrü 
yabancı basında” (Cumhuriyet, 24.11.2011) başlıklı haberde farklı uluslararası 
basın örgütlerinin tepkileri aktarılmıştır. “BBC, özrün bazı Kürtler tarafından 
şüpheyle karşılandığını ve CHP’ye karşı fırsatçı bir hareket olarak görüldüğünü 
belirtirken, New York Times açıklamanın zamanlamasına dikkat çekerek özür 
Kürtlerin tutuklanmasından sonra geldi.” Ayrıntılı olarak hazırlanan haberin 
içeriğinde Deutsche Welle'in haberi verme biçimi de yer almaktadır. "Bu 
isyanın bastırılmasının kısmen Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ün hayatta 
olduğu ve Cumhuriyetin kökleştirilmesi gereken bir dönemde vuku bulması, 
Erdoğan'ın sözlerini daha da anlamlı kılıyor. Atatürk bir ikon olduğu için ona 
yönelik eleştiriler genellikle geri dönüyor." Belli bir politik konumu olmakla 
birlikte habercilik anlayışı bağlamında farklı görüşler gazete sayfalarında yer 
bulabilmiştir. Ancak gazetenin hakikatin gün yüzüne çıkarılmasında ve bir 
yüzleşme modeli geliştirme konusunda samimi bir aracılık ettiğini söylemek 
zor.  

 

Değerlendirme 
Gazeteler üzerinden yaptığımız bu analize bakıldığında Dersim 

Tertelesinin kamusal alanda tartışılmaya başlanmasının anlamlı olduğunu 
söylemek mümkündür. Bunun bir yüzleşme ya da hesaplaşma olup olup 
olmadığı ise kuşkusuz tartışılabilir. Ancak hiç dillendirilmeyen yok sayılan öte 
yandan mağdurlarının asla unutamadığı böylesine bir tabunun kamusal alanda 
konuşulması hiç kuşkusuz herkesin hakikati bilmesi acısından önemi göz ardı 
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edilemez. Örneklemi oluşturan gazeteler bu olayda kendi politik konumlarına 
uygun tutum sergilemişlerdir. Zaman’ın temelde böyle bir Alevi katliamına 
kayıtsız kalması beklenirken en çok ilgilenen gazete olmakla birlikte böyle bir 
yüzleşmeşi gerçekleştirecek ya da buna aracılık edebilecek zemine sahip 
olmadığını söylemek mümkünüdür. Siyasi iktidar ile aynı politik konumu 
paylaşan Zaman, Atatürk’ü ve CHP’yi eleştirmek üzere Dersim Tertelesini 
araçsallaştırmıştır. Aslında AKP iktidarının ve Zaman’ın Dersim Tertelesi ile 
yüzleşmek ya da hesaplaşmak istemesi kendi ideolojik konumlarıyla da 
çelişmektedir. Bu nedenle konuya yoğun ilgi göstermiş gibi görünmekle 
birlikte Dersim Tertelesinin özgün konumunun gerektirdiği duyarlılığa sahip 
olması varolma biçimi çelişkilidir. Bir başka ifade ile Dumanlı ve Gülerce gibi 
Sünni inancının temsilcilerinin bütün Alevi katliamları ile samimi bir yüzleşme 
gerçekleştirebilmeleri için öncelikle katliamda Sünniliğin rolünü kabul etmeleri 
gerekir.  

İnsan hakları perspektifi ile konunun tartışılmasını ve hakikatin bilinmesi 
için örneklemimiz içinde en önemli çabayı gösteren gazete Radikal olmuştur. 
Bir diğer ifade ile Zaman vurguyu katliam sorumlusuna yaparken Radikal bunu 
gözardı etmemekle birlikte vurguyu daha çok hakikatin insan hakları boyutuna 
yapmıştır. Bu bağlamda Radikal gerçeğin ortaya çıkarılması, sorumluların 
açıklanması ve bir yüzleşme önerisi geliştirme konusunda kamusal alanda bir 
tartışma öneresi sunmuştur. Kendisini ulusalcı bir konuma yerleştiren 
Cumhuriyet ise Dersim Tertelesi konusunda geleneksel olan ulusalcı konumunu 
sürdürmüştür. Tertelenin gündeme getirilmesini komplo olarak değerlendirerek 
ulusal bütünlüğe bir tehdit olarak değerlendirmiştir. Türkiye Cumhuriyetin 
kurucu ideolojisinin retorikciliğini yapan gazete bu olayların kamusal alanda 
tartışılmasını önemli ölçüde CHP’nin başında aslında hiç olmaması gereken 
Kılıçdaroğlu’nu sorumlu tutmaktadır. Özellikle köşe yazılarında Cumhuriyet 
kurucu ideolojiyi ve kurucu şiddeti yeniden üreterek meşrulaştırma çabası 
içinde olmuştur. Gerçeğin aydınlatılması, sorumluların bilinir olması ve 
yüzleşme önerisi geliştirme konusunda gazetenin isteksiz davrandığnı 
söylemek yanlış olmayacaktır. Bununla birlikte bazı önemli bilgiler kaynaklara 
açıklamaları şeklinde yani gazete olarak kendi mesafesini koruyarak 
aktarılmıştır.  

Böylesine büyük bir travma olarak Dersim Tertelesi yüzleşmek ya da 
bağışlamak düşünüldüğünde daha zor görünüyor. Sorumluların sorumlulukları 
kabul etmeliri hiç kolay değil. Ama aynı şekilde mağdurların da bu trajedi ile 
nasıl yaşamaya devam edecekleri önemli bir çıkmaz olarak karışımızda 
duruyor. Herşeye rağmen bağışlamak mümkün mü sorusunu yanıtlamaya 
çalışmak önemli ve anlamlı bir çabadır. 

Bu bağlamda Ricoeur’un “kusurun derinliği ile bağışlamanın yüksekliği 
arasındaki irtifa farkı” nedeniyle kimin kimi bağışladığını söylemesine gerek 
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olmadığı noktasında Derrida’nın o çok anlamlı saptamasını hatırlamak gerek: 
“bağışlayamayız veya bağışlamamalıyız, bağışlama yoktur, varsa bile bir tek 
bağışlanamazın olduğu yerde olabilir.” Bununla birlikte Derrida bağışlamanın 
iktidarsız, koşulsuz ve egemenliksiz olması gerektiğinin de altını çizmektedir 
(Derrida, 2005:  69). Derida’nın bu koşulsuz bağışlama koşulunu, Ricoeur’un 
Todorov’a(1995:150) dayanarak yaptığı bir başka saptaması: Kurban olmuş 
olmak size yakınma, karşı çıkma ve talepte bulunma hakkını verir. Bu konum 
dünyanın geri kalanını borçlu duruma sokan, şaşırtıcı bir ayrıcalık sağlar 
(Ricoeur, 2012: 105). Bu ayrıcalığı Bergson’un yumak eğretilemesi ile 
birleştirdiğimizde yani geçmişin peşimizi hiç bırakmadan kartopu gibi 
büyüyerek arkamızdan gelmesini kurucu iktidarın karşısına o bütün dünyayı 
borçlu kılacak kadar güçlü bir başka iktidar ile çıkma ve ona hesap sorma 
olanağından sözetmek mümkündür. Ancak bu gücün kurbanları mutlu ettiğini 
ya da huzura kavuşturduğunu söylemek çok zor görünüyor. 

Yanıtlanmamış çok sayıda soru olmakla birlikte basında bu biçimiyle yer 
alışından sonra artık hiç kimse “Biz Dersim’de isyan olduğunu düşünüyorduk, 
bunları bilmiyorduk” diye bir mazeret ileri süremeyecek ya da en azından 
yüksek sesle söyleyemeyecek. Eğer bu zorlama bir iyimserlik olarak 
okunmayacaksa, hesaplaşmaya doğru önemli bir adım olarak değerlendirmek 
ya da umut etmek gerekir. 
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