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HANGİ ÜLKEDE DERSİM 3. BÜYÜK ALEVİ SOYKIRIMI OLMUŞTUR? 

Biz Alevi gençleri 1980′li yıllarda, istisnasız olarak “SAKINCALI PERSONEL DAMGASIYLA ASKERLİK YAPARKEN;” 10 

adet Atatürk maddesi öğrenmekle mükelleftik!.. Ki; bunların için de Ali Nejat Ölçen’in Üç Mustafa Kemal’inden ikisi de bu 

maddelerden seçilmiştir. 

Atatürk… En büyük Bilim Adamı ve en büyük İnkılapçı’ydı… Ali Nejat Ölçen de muhtemelen o zamanlar Devrimci 

diyemezdi… Devrimcinin yerine İnkılapçı derdi. 

Atatürk … en büyük lider, en büyük yazar, en büyük düşünür, en büyük komutan, en büyük örgütçü, en büyük insandı… 

Muhtelen askerler “devlet adamı”nın ne anlama geldiğini bilmezler diye; “EN BÜYÜK DEVLET ADAMI,” dememişlerdi ya 

da “en büyük devlet adamı,” demek akıllarına gelmemişti. 

Ali Nejat Ölçen, 91 yaşında artık, “yalan ve martaval yeter,” deyip; Cumhuriyet Döneminin en büyük hata ve 

yanlayışlarını anlatmalıydı… Özellikle de Dersim 3. Büyük Alevi Soykırımını baştan sona hiçbir şey saklamadan, hiçbir 

şey inkar etmeden ve bu büyük soykırımı hoşgöstermek için hiçbir şey uydurmadan… Dersim 3. Büyük Alevi Soykırımını 

ölmeden önce son görev olarak bütün iğrençliğle ortaya koymalıdı… 

Dersim 3. Büyük Alevi soykırıma katılan bir asker anlatıyor : “Bunların hepsi Kızılbaş… Sakın acımayın!..” dediler… 

Bingöl tarafındaki bir köye gittik… köydeki herkesi topladık, Kutu Deresi’ne doğru yola çıkardık… Yolda yaşlı bir kadının 

ayağına diken battı. Ayağındaki dikeni çıkarırken ağlamaklı oldu. Ben o sırada kendi anamı düşünüp ağlamaklı oldum. 

Komutan sordu söyledim. Komutan, sen biraz geri kal, biraz Kutu deresinin uzağında kal, dedi… Getirdiğimiz 38 Kişiyi 

Kutu Deresine indirdiler… Bir süre sonra bir makineli tüfek gırıltısı geldi… Katliam olup olmadığını gidin Kutu Deresine 

sorun!..” 

Köylerinden alınan insanlar, Kutu Deresi gibi Müsait bir yere götürülür ve yaşlı genç, çoluk çocuk, kadın erkek, bebek 

hamile demeden bir makineli tüfek ateşiyle yere serilirler… Bir keresinde kurşuna dizilen anne ve baba küçük çocuklarını 

arkalarına alır ve kurşun isabet etmesine engel olurlar… Ama çocuk çok küçüktür… Ne olduğunu anlamadığı için 

kafasını kaldırır… Hemen cellatlar hücum eder ve küçük çocuğu süngüleyerek öldürürler…. 

Bölük bölük, yirmişerli, otuzarlı, kırkarlı gruplar getirilir ve makine tüfek bir kere gırgır ederek suçsuz günahsız insanları 

öldürüp yere serer… Bir keresinde gene küçük bir bebek annesinin altında canlı kalır… Annesinin altından çıkar ve 

annesinin memesini emmeye başlar… Cellatlar, bu bebeği de görürler!.. Komutan Cellat, nasılsa insafa gelir, 

“dokunmayın, nasılsa annesinin sütü bitti mi ölür1..” der. Ama, diğer c ellatlar buna razı olmaz, içlerinden biri süngüyü 

takar ve bu bebeği de öldürürler!.. 

Ve Hitlerden önce mağaralara sığınan masum insanlar MAĞARALARDA ZEHİRLİ GAZLA ÖLDÜRÜLÜRLER!.. 

Sabiha Gökçen’in, çoluk çocuk, genç ihtiyar, bebek hamile demeden masum insanların üstüne yağdırdığı bombalar da 

gene soykırım amaçlıdır!.. 

Evet Ahmet bey, asıl bunları daha önce dünyada hiç kimse yapmamıştı. 

Hitler, Dersim 3. Büyük Alevi soykırımından çok şey öğrenmiştir… Dünyada daha önce çocukları, bebekleri, hamile 

kadınları bundan önce hiç kimse böyle hunharca öldürmemişti!.. 

Bunları gizlemek, “Dersim İsyanı,” adıyla iğrenç bir kılıf uydurmak, EN AĞIR, EN KALLEŞ, EN BÜYÜK İNSANLIK 

SUÇUDUR!.. 

Dünyada hiç kimse eleştiriden daha üstün değildir… Her devlet adamını eleştirmek, insan ve adam olmanın zorunlu 

gereğidir… Ve eleştiri asla suç, kabahat ya kusur olarak görülemez. 

Kimse yaptığı eleştiri nedeniyle ALÇAKLIK, NANKÖRLÜK VE KİNDARLIK yapmış  olmaz… 

Eleştirilmek istemeyen kişi, üstüne hiçbir devlet görevi almamalıdır… Devlet görevlerine gelen kişi de kim olursa olsun en 

yüksek düzeyde eleştirilmelidir. 

Her gerçek devlet adamını eleştirmek, bir uygarlık ve bir insanlık görevidir… Ali Nejat Ölçen 91 yaşına rağmen uygarlık 

ve insanlık görevini yerine getirmeyi öğrenemiş… Yazıklar olsun!.. 
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