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ÜÇ MUSTAFA KEMAL konulu iletime Rıza Güner adlı bir gencin eleştirisini yanıtlamam 

için beni bilgilendiren Sn. Prof. Ahmet Saltık’a teşekkürlerimi sunuyorum. Adı Rıza Güner 

olan 62 yaşındaki bu gencin, iletime eleştirisi yalnızca Mustafa Kemal’e karşı duyduğu 

Kin’i sergiliyor. Kişiliğime saldırısı ileri sürdüğü sav’ın çürüklüğü sonucu. Dogma ile ve  

geçersiz kanılarla zihinleri işgal edilmiş kişiler, tutarlı yanıtları olmadığı için yazarda kusur 

bulmaya çalışırlar. Bugüne dek ileri sürdüğüm düşünceye yanıt vermek yerine kişiliğime 

saldıranlar kervanına Rıza Güner adındaki genç de katılmış. İletisinin son tümcesi şöyle: 
  

Ali Nejat Ölçen, 91 yaşına karşın uygarlık ve insanlık görevini yerine getirmeyi 

öğrenememiş, yazıklar olsun. 
  

İletişim Fakültesi mezunu ve Alevi- Kürt olduğunu belirten bu kişinin İletişim fakültesinden 

nasıl mezun olduğunu anlayamadım. “İletişim Fakültesi”ni bitirecek fakat, “İletişime kapalı” 

olacak!” Fakültede İletişim’in nasıl yok edileceğini mi öğrendi, bilemiyorum. 
  
Aslında: Uygarlık ve insanlık dersi almadığımı söylerken bu iki önemli kavramı görev  

kabul etmesi de yanlış. Zihni biat (itaat) kültürüyle kuşatılmış kişiler “uygarlığı ve insanlığı” 

görev kabul ediyorlar. Ne denli yanlış! İnsanlık ve uygarlık hiçbir zaman görev olamaz.  

O bir nitelik, toplumsal sorumluluk bilincinin ürünü ve kültür olgusudur. Ali Nejat bu iki  

niteliği görev olarak kabul etmeğe kendisini alıştırmadı. Çünkü O’nun için bu iki kavram, 

toplumsal sorumluluk bilincin yarattığı kazanımlardır. Öyle olduğu içindir ki: 
  
Üç Mustafa Kemal konulu iletimde: 
  

Mustafa Kemal’in yoktan var ettiği Cumhuriyeti, O’nun ulusalcı ulus devletini,  

o Devletin Misak-ı Millî sınırları kuşattığı toprağımızı korumayan zarar veren,  

kim olursa olsun alçaktır, vatan hainidir.. demiştim ve de diyorum. 
  

Burada kasıtladığım kişiler, Cumhuriyeti, Mustafa kemal’i eleştiremiyor, kin kusuyorlar.  

Ve ülkemizim bölünmesine katkıda bulunuyorlar o nedenle alçaktırlar, haindirler, 

nankördürler.  

 

Yakın tarihimizi utanmadan çarpıtmaktadırlar. Zamanı gelince bunları söylemekle 

yetinmeyeceğim bu uğurda savaşarak ölümü onur kabul edeceğim. Benim insanlık 

bilincim, yurttaşlarımın (hangi kökende olursa olsun) ülkemde barış içinde birlikte 

yaşamaya razı olmayı koşul sayar. Biz Türkler, vatan olan toprağımızı korumayı  

(görev değil) amaç bilenlerle birlikte yaşamayı uygarlık kabul ederiz. 
  

Bu yazdıklarım, Batı’nın tüm ülkelerinde de onların insanlık ve uygarlık tanımıdırlar.  

Bir Alman, Alman olduğunu söyler ve bu ırksal tanım onun için onur kaynağıdır.  

O ülkede Bundestag’da hiç kimse Almanca’dan başka dil kullanamaz ve anadilde eğitim 

devlet politikasının kapsamı içinde yer almamıştır. Rıza Güner adındaki genç, Almanya’da 

oranın milletvekili seçilse, Alman Parlamentosu’nda Kürtçe  konuşmaya yeltenebilir mi ve 

bunu ana dil hakkı olarak savunabilir mi? Sınıfta birbiriye Türkçe konuşan iki çocuğun  
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okul dışına atıldığını Rıza Güner gazetelerde okumadı mı? Bu açıklamadan sonra  

asıl konuya giriyorum : 

 
  
1. Dersim Kürtçe bir il adı değildir. “Der”, Arapça’da “kapı” anlamında bir sözcük. Der-

saadet, Osman devletinin başkenti “İstanbul”un adıdır. Der-i bâr,”Divan kapısı” anlamında 

kullanılırdı. Dersim deyimi “Sim Kapısı” anlamında olduğu için yöresinde gümüş  

kaynağının var olması nedeniyledir konulan ad. “Sim”, gümüş anlamında bir sözcük. 
  
2. İktisat Vekili Celal Bayar’ın Başbakan İsmet İnönü’ye 1936 yılında sunduğu  

“Şark Raporu” nu Rıza Güner’in okumadığı anlaşılıyor. O önemli raporun ilk sayfasında  

şu sözlerle giriş yapar İktisat Vekili Celal Bayar: 

  

Doğu illerimiz bizim rejimimiz gelinceye kadar (Osmanlı dönemini kasıtlıyor. 

a.n.ö.) kat’i bir tarzda hâkimiyetimiz altına girmemiştir. Geçmiş hükümetler,  

halk üzerindeki hâkimiyetlerini ağalar ve şeyhler vasıtasıyla yürütmek 

istemişlerdir. Ağalar ve şeyhlerin soyduklarının bir kısmını hükümet erkanına 

vermeleri, müşterek idare-i maslahat devri yaratmıştır. Doğu’da bugün için dahi 

tamamen yerleştiğimiz iddia olunamaz. Dayanacağımız en mühim kuvvet, 

ordumuz ve jandarmamızdır.
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Güney Doğu Anadolu’da Kürt yurttaşlarımızın temel sorunu Türkiye Cumhuriyeti devleti 

değil, Şeyh ve ağalar tarafından köyleri alınıp satılan kul köle kabul edilmeleri sorunudur. 

Naşit Hakkı Uluğ,“1925’te Doğu’dan Mektup” adlı yazısında bakınız Cumhuriyet Devletinin 

işlevini nasıl betimliyor: 
  

Cumhuriyet nazarında: 

Bir bey ile bir köylü arasında fark yoktur. 

Köylü, beyin eşyasından sayılamaz. 

Bey, istediğini astırıp kestiremez 

Bey istediğinin ırzına sahip değildir. 

Bey, köyün sahibi, köyün bütün mahsullerinin, bütün emeğinin,  

içinde yaşayanların ve hatta doğacakların sahibi değildir. 

Bey vergi verecektir, Beyzade askere gidecektir. 

Bey kanunu tanıyacaktır.
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İktisat Vekili Celal Bayar raporunda bunu belirtiyor:  

 

Ağaların şeyhlerin keyfî kararları ve kişisel istekleri değil, devletin yasaları geçerli 

olmalıydı. Dünyanın her yerinde devlet varsa onun yasaları geçerli olur. 
  
Devletin yasaları geçerli olduğunda Kürt kökenli yurttaşlarımız üzerindeki egemenlikleri 

ortadan kalkacak maddî ve manevî çıkarlarını yitireceklerdi aşiret ağaları. Devlet yasalarını 

tanımazlık, onların devlete karşı ayaklanmalarının nedeni olmuştur. Her ülkede devlete 

karşı silahla isyana kalkışanlar, bunun sonuçlarına katlanır. Hiçbir ülkenin tarihi kurşun 

kalemle yazılmamıştır. Tarih çoğu zaman kan ile yazılır. 
  
1978 yılında Harran ovasında  gazeteci Ahmet Kahraman ve kimi CHP üyeleriyle bir köye 

vardığımızda, tüm insanların çocuklarıyla birlikte koşarak evlere kaçtıklarını gördük.  
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Bir yaşlı çulun üzerinde duvara yaslanmış kımıldamıyor korkuyla yüzümüze bakıyordu. 

Yanına gittiğimizde sorduk, insanlar niçin kaçmıştı? Aldığımız yanıtı şu oldu : 
  
 -Sizi Reşo mu gönderdi, köyü siz mi alacanız? 
  

Hayır, o köyde 2. MC hükümetinin toprak reformunu nasıl uguladığını görmeye geldiğimizi 

söyledik. Çevremizi insanlar kuşattı, “katık” denilen ayranlarını içtik katmerlerini yedik.  

Rıza Güner bu anlattığıma inanmıyorsa o köyde durumu saptadığım  8 mm’lik filmi 

kendisine gösterebilirim ve de çekilen fotoğrafları.
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3. PKK’nın TBMM’de uzantısı olan Partide Ahmet Türk, eskiden CHP milletvekiliydi. 

Kendisi bir gün olsun kürsüye çıkıp konuşma yapmamıştı. Gurup Başkan Vekili olarak 

O’na Devlet Planlama Teşkilatı bütçesine ilişkin 18 Şubat 1977 günü konuşma yapma 

görevi verdim. Kuzeybatı ve Ege‘de Özel sektöre yatırım teşviklerinden (Demirel 

Hükümetlerinde) % 45 oranında pay alırken, Güneydoğu Anadoluda bu oranın % 6’larda 

olduğunu bir tek tümceyle eleştirmemiş ve fakat “Türkiye’de çelik üretiminin kişi başına 

1977 yılında 74 kilo iken İspanya’da 372 kilo olduğuna değinmişti.
4
 Konuşmasında 

Jandarma’dan yakınmış ve fakat evden kaçan annesini öldürenin “kardeşi” olduğunu 

unutur görünmüştü. Kendisi zaten Meclis’in kapısına dek 2 silahlı koruyucu ile geliyordu, 

Jandarmadan değil, hasmı olan aşiretten korktuğu için. Bu aşiretle 2012 başlarında  

bir sofrada bir araya gelerek barıştılar. 
  
Anadolu’da Kürt yurttaşlarımızı kendi çıkarlarının aracı olarak isyanda kullanan 

Şeyh Said’in öyküsü emperyalizmin nasıl uşaklığını üstlenerek isyana kalkıştığının 

belgesidir:  

 

Lozan Andlaşması kesintiye uğradığında, Musul’un Türkiye’ye iadesi konusu 1924 yılında 

Türk-İngiliz Konferansında görüşme konusu olmuştu. O konferansta  belli bir sonuca 

ulaşılamadı. 19 Mart 1925 günü Seyit Abdulkadir adındaki Kürt aşiret reisi, İngiltere 

Dışişleri Bakanlığı Doğu Şube Müdürü Templeton ile görüşme yaparak, Ankara’ya karşı 

ayaklanma görevini üstlenir ve ülkeden kaçıp da San Remo’ya sığınan Sultan Vahdettin’in 

tekrar İstanbul’a getirilip Ankara Hükümetinin ortadan kaldırılması planlanır.
5
  

  

Fethi Okyar Hükümetinin, görevi İsmet İnönü’ye devrettiği 3 Mart 1925 günü (en olumsuz 

dönemi fırsat bilerek) İngilizlerin sağladığı silahlarla isyana kalkışır Şeyh Said.  

Doğu’da tüm başkaldırıların örgütleyicisi o dönem de İngiltere idi. Şeyh Said ve sonraları 

O’nu izleyen öteki aşiret ağaları, Sevr Antlaşmasını bilerek ya da bilmeyerek 

desteklemekteydiler. Şimdilerde aynı görevi Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) ile ABD 

üstlenmiştir. Türk-Kürt İslam Federasyonu gerçekleştirme işini de BOP’un eşbaşkanı 

olduğunu açıklayan Başbakan R.T. Erdoğan üstlenmiştir.  

 

Rıza güner, 1980 sonrasında ABD’de Beyaz Saray’dan içeri girmeyen birinin  

Başbakan olabildiğini gördün mü? 
  
Mustafa Kemal, Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nin kurulduğunun ertesi günü  

(24 Nisan 1923) gizli celsede: 
  

“Hududu milli’de Türk vardır, Çerkez vardır ve anasırı saireyi islamiye vardır.  

İşte bu hudut memzuç (kaynaşmış) bir halde yaşayan bütün maksatlarının bütün 

manasıyla tevhit etmiş (birleşmiş) olan kardeş milletlerin hududu millîsidir.” demişti. 
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Bu milli sınır içindeki toplumsal bütünlüğü vurguladıktan sonra bakınız önemli bir gerçeği, 

ülke bütünlüğünü yok etmeyi amaçlayan İngiliz siyasetini nasıl açıklamıştı : 

 

Bugün AKP aracılığıyla  bu menhus siyaseti ABD üstlenmiş BOP ile yürürlüğe koymaya 

başlamıştır, Türkiye’mizde BOP’un eşbaşkanlığını üstlenen siyasal iktidarı bulmakta da 

güçlük çekmedi. Şimdi soruyorum:   

 

Mustafa Kemal’in sesini Rıza Güner acaba duyar mı? 
  

“İngilizler daha evvel bütün Kürdistan’ı iğfal etmek, Türk vesair dindaşlarımızı ayırmak 

için tasavvur edebildikleri her şeyi tatbikle meşgul idiler. Bu tatbikatta en büyük faaliyeti 

gösteren yüzbaşı Ali Galip Beyle teşriki mesai etmiştir..” diyor Mustafa Kemal. 
  

Bugün de PKK ve ABD ile teşriki mesai eden (ortak uğraş veren) Ali Kemal’ler var 

ülkemizde. Ben onların alçak ve hain olduklarını haykırıyorum. 
  
 

4.Dersimde Soykırım Safsatası 
  

Kürt kökenli yurttaşlarımızı peşine takarak yeni kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti 

Devletine, İngiltere’nin kucağında O’nun silahlarıyla isyan edeceksin ve yargılanıp idamla 

yaşamını yitiren aşiret ağalarının asalak torunları Tunceli’de soykırım uygulandığı masalını 

uyduracaklar. Bir yörede soykırım uygulandığında  yerleşik nüfus önemli kayba uğrar. 
  
Dersim’de gerçekten soykırım uygulansaydı ve bu soykırımda sorumlu CHP olsaydı: 
  

a. 1930’da 93117 olan Tunceli’nin nüfusu 1935’de 107732’ye yükselir miydi?  

1970’de 157293’e çıkan Tunceli nüfusu 2000 yılında neden 93584’e indi?  

63709 kişi neden Tunceli’ni terk etti? Rıza Güner, bu soruya yanıt aramalıdır. 

 

b. Soykırım olmuş da bunun sorumlusu Mustafa Kemal döneminde CHP olsaydı  

1950 seçimlerinde toplam oyların %39.4’ünü  alırken CHP’nin oy oranı Tunceli’de %41’e 

yükselir miyd? 1954 seçimlerinde oyların % 48.5’ini Demokrat Parti alırken CHP’nin oyları 

% 53’e çıkar mıydı? 
  

5. Rıza Güner - Alevi Kürt olduğunu belirtiyor. Oysa kendi kökenine de ters düşmekte:  

 

“Diline, eline, beline sahip ol”  ilkesine nedense uymuyor. Örnek mi, işte :  

Mustafa Kemal’e karşı dili kinden ve öfkeden arınmamış ,bakınız iletisinde hangi çirkin ve 

nankörce sözcüğü kullanıyor :  
  

Üç büyük Alevi soykırımını ölmeden önce bütün iğrençliğiyle ortaya koymadı mı? 
  

Böylesi  iğrenç sözcüğü kullanan bir dil, Alevi dili olamaz. Ve bir Alevi haksızlık etmez, 

nankör de olamaz. 
  
6. Bir asker, Kutu deresinde ayağına diken batan  yaşlı kadının komutan tarafından 

(Kızılbaş olduğu için) öldürüldüğünü bir askerden işittiğini açıklıyor Rıza güner.  

Hangi yıl, kime anlatmış ve Rıza Güner kimden duymuş belli değil. Bilgi vermiyor.  

Herhalde kadının ayağına diken 1937 yılında batmıştır. Asker o tarihte  ancak 20 yaşında 

olabilir. Rıza Güner 62 yaşında olduğuna göre 1951 yılında doğmuş olmalı.  
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“t” yaşındayken, askerin anlattığı o öyküyü duyabildiğini düşünürsek, o yıl  Rıza Güner’in 

yaşı 1951+t olmalıdır. Asker 1937 yılında 20 yaşında idiyse 1917 doğmuş demektir.  

Şu halde Rıza Güner o öyküye tanık olduğu zaman askerin (1951+t) – 1917 = 34+t 

yaşında olması gerecek. 
  
Şimdi soruyorum : Rıza Güner bu öyküyü kaç yaşında  duymuş olabilir?  

Eğer yaşı t= 20 idiyse, askerin yaşı olayı anlattığında 54 olmalı. 

t= 25 idiyse, askerin yaşı olayı anlattığında 64 olmalı. 
  

Oysa 1950-60’larda ortalama erkek ömrü 52 yıldan azdı.  

Rıza Güner anlaşılan senaryo yazmaya meraklı bir kişi. 
  

Kendisine kim anlattıysa yanlış anlatmış. 1937 yılındaki isyana bu satırları yazan  

Ali Nejat Ölçen’in halasının oğlu Zeki Zarakol ile sınıf arkadaşı Sabiha Gökçen katıldılar.  

Tunceli’ne tek bomba atılmış değil. Kutu deresinin sağ yamacındaki mağaralara gizlenen 

ve isyanda mazgal olarak kullandıkları o mağaralar bombalanmıştır.   

  

7. Rıza Güner, Tunceli’nin nüfus yapısını da incelememiş. O ili çok yakından birkaç kez 

ziyaret ettim. Pek çok kişiyle konuşmam oldu. Hiç kimseden kötü bir davranışa tanık 

olmadım. O ilde Türk, Kürt, Zaza, Alevi bütünleşmiştir ve kimin hangi kökende olduğunu 

kimse bilemez. Çünkü Tunceli aşiretlerinin tamamı, Şah Safevi yanında yer almış olan 

Alevi Türkmenlerdi.
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Bir bölümü sonradan Kürtleşmiş olabilir. 
  
8. Beni tanıyan okuyucularım böylesi iddialara yanıt vererek zaman yitirmemi  

uygun bulmayacaklar. Evet, zihni ön yargı ve dogmalarla kuşatılmış kişilerin iddialarını 

ciddiye almak zaman kaybı olabilir. 
  

Fakat  Mimar Sinan’ı örnek almayı yeğliyorum: 
  
Selimiye Camisnin yapımını gerçekleştirirken yoldan geçen çocuklardan biri minarenin  

eğri olduğunu söyler. Mimar Sinan “haklısın” der çocuğa ve upuzun bir urgan getirmesini 

söyler işçilerden birine. Urganı minarenin boynuna bağlanır  tüm gücüyle işçiler urganı 

çekmeye başlar. Mimar Sinan çocuğa sorar : 
  
-Minare düzeldi mi? 

-Evet, der çocuk düzeldi. 
  
Ben de Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetini eğri görenlerin zihinlerindeki bu eğriliği 

düzeltmeye ye çalışıyorum. 
  

Söyleyeceklerim ve yazacaklarım şimdilik bu kadar.  

Saygılarımla. 27.11.13 

 
Dr. Ölçen 

  
Dip Notlar.. 
 
1. İktisat Vekili Celal Bayar, Şark Raporu, Hususi Kalem. 10.12.1926. syf.1 
2. Naşit Hakkı Uluğ, Derebeyi ve Dersim, Kaynak yayınları, syf.1. 
3. Türkiye Kitap dizisi, Aralık 2009, sayı 79, syf. 24, Ali Nejat Ölçen 
4. TBMM Tutanak dergisi, Birleşim 46-52, cilt 24, syf. 286 
5. Mehmet Aydoğan, İç İsyanlar ve Şeyh Said, Nokta kitap, 2007, syf. 365. 

6. Serap Yeşilova, Devletin Dersim Arşivi, İleri Yayınları, 2012, syf.15 


