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NEDİR BU TELAŞ ve SALDIRGANLIK!

Bazı medya çevreleri, Erme-
niler ve Ermeni meselesini bilim-
sel bir metotla başarılı bir şekil-
de işleyen Bu Dosyayı Kaldırı-
yorum adlı kitaptan rahatsız oldu. 
Malûm medya, kitabın yazarı Yu-
nus Zeyrek’e karşı gazete, televiz-
yon ve internet siteleriyle günlerce hakarete varan 
karalama kampanyası düzenledi. 

Hadise şöyle gelişti: İstanbul-Kartal Kayma-
kamlığı, Ermeni lobisinin faaliyetine karşı gençli-
ğimizin sağlam bilgi edinmesi amacıyla söz konu-
su kitaptan bir miktar alarak okullarda dağıtmış. 
Bu kitabı gençlerin elinde gören şer çevreleri, bun-
dan rahatsız olmuş, konuyu yandaşları olan med-
yaya iletmişler. Konunun üzerine atlayan ve han-
gi emellere hizmet ettiği öteden beri anlaşılan Bir 
Gün gazetesi, 6 Mart 2012 günü çıkan nüshasında, 
Zeyrek’in kitabını Kindar Gençliğe Tavsiyeler Kitabı 
manşetiyle verdi. Aynı akşam ciddî haber kanalları 
zannettiğimiz NTV, CNN-Türk ve Kanal-D bu kara-
lama kampanyasına katılarak aralıksız dört gün ya-
yın yaptılar. Ermeni gazetesi Agos ise gemi azıya 
aldı, haddini aştı.

Türk ülkesinde Taşnak-Ermeni rüzgârı esti-
ren bu anlaşılmaz kampanyaya malûm siyaset-
çiler de katıldılar. CHP Genel Başkan Yardım-
cısı Sezgin Tanrıkulu ile BDP Şırnak Milletvekili 
Hasip Kaplan, TBMM kürsüsünden kitabın aley-
hinde konuşmalar yaparak Millî Eğitim Bakanını 
açıklama yapmaya çağırdılar. 

Ermeni lobisinin 1915 olaylarının yüzüncü yılın-
da yani 2015’te Türkiye’den istediklerini almak üze-
re faaliyetlerine hız verdiği bir zamanda, Türkiye’de 
Ermeni-perestliğin bu noktaya varmış olması çok 
düşündürücüdür. 

Asıl üzücü olan bir başka husus ise bu kampan-
ya karşısında diğer medya organları ve TBMM’den 
beklenen sesin çıkmamasıdır. Zeyrek’in bilimsel 
eserinde Ermeni meselesi objektif bakış açısıyla 
ele alındığı için bu eseri “ayrımcı ve ırkçı” olarak 
damgaladılar. 

Hırant cinayetini sonsuz bir med-
ya desteği ile fırsata çevirerek mil-
letimize ve tarihimize dil uzatan bu 
çevreler, Ahıska Türklerinin ıstırabı-
nı hiçbir zaman hatırlamamışlardır. 

Ankara 6. Sulh Ceza Mahkeme-
si tarafından, 06.04.2012 tarihinde, 

BirGün gazetesinin 06.03.2012 tarihli nüshasının 
ana sayfasıyla 3. sayfasında mevcut haberin, ya-
zarın eseri, kişilik hakları ve meslekî itibarını ihlâl 
edici nitelikte olduğu benimsenmiş ve 5817 Sa-
yılı Yasanın 14/2 maddesine uygun olduğu anla-
şılan cevap düzeltme metninin yayımlanmasına 
karar verilmiştir.  

BirGün gazetesi mahkemenin vermiş olduğu 
tekzip kararını da yayımlamamıştır. Ankara Baro-
suna kayıtlı avukatlardan Av. Dursun Yılmaz ve Av. 
Oğuzhan Kara, bu çirkin saldırıyı hukukî platforma 
taşımış ve yukarıda adları geçen basın yayın kuru-
luşları hakkında tazminat davası açmışlardır.

Konuyla ilgili olarak Ahıska sivil toplum kuruluş-
ları bildiri yayımlamışlardır. Bunlardan birini aşağı-
ya alıyoruz:

Maskeleri indiren kitap.
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Son günlerde değerli yazar ve şairimiz Sayın Yunus 
Zeyrek’in “Bu Dosyayı Kaldırıyorum” adlı kitabı çer-
çevesinde NTV, CNN gibi televizyon kanalları ile bazı 
şoven siyasî parti temsilcilerinin de iştirakiyle yazarımız 
aleyhine başlatılan linç kampanyası hakkında anayasa-
mızda yer alan düşünce ve ifade özgürlüğü hakkımızı 
kullanmak amacıyla İzmir Ahıska Türkleri Derneği ola-
rak aşağıdaki görüşümüzü Türk ve dünya kamuoyuna 
ilan ediyoruz:

Yunus Zeyrek, milli vatanımız Ahıska konusunda 
çok sayıda kitabın yazarı, onlarca vatan şiirinin şairidir. 
Yazarımızın Vatan Ahıska konusunda değerli çalışma-
ları Ahıska Türklerinin millî davasına büyük destek sağ-
lamıştır. Ona bu konudan dolayı hınç ve öfke duyanlar 
başka bir konuda tartışma açarak kendisine karşı bir 
linç kampanyası yürütmektedirler.

Yunus Zeyrek, “Bu Dosyayı Kaldırıyorum” adlı 
eserinde neyi işlemektedir? Bu eserde Ermenilerin soy-
kırımı iddialarının sadece Ermeni tezlerine paralel ola-
rak bir nevi propagandasının yapılmasını eleştirmekte-
dir. Salt dünya tribünlerine oynayan, Ermeni kaynakları-
nın Türklüğü karalayıcı yazılarına dayanan Türkiyeli ya-
zarların görüşlerini eleştirmiştir. Demokratik bir ülkede 
eleştiri hakkı yadırganamaz.

Düşünce özgürlüğü şiddeti teşvik etmeden her tür-
lü görüşün özgürce savunulmasıdır. Yunus Zeyrek, bu 
eserinde, savaş zamanında Ermenilerin düşmanla iş-
birliği yapmaları sebebiyle yerlerinin değiştirilmesinin 
ardında yatan sebepleri de irdeleyerek Ermenilerce kat-
ledilen yüz binlerce Türk ve Müslüman’ın da İNSAN ol-
duklarına dikkat çekmektedir. Bu bağlamda bilen bil-
meyen bazı yazarların bu gerçeği görmezden gelen gö-
rüşleri eleştirilmektedir.

Kamuoyuna soruyoruz: Kendi ülkemizde Ermeni 
tehciri konusunu sadece Ermenilerin propaganda ya-
zıları doğrultusunda tartış-
maya mecbur muyuz? Sa-
dece belirli görüşlere yer 
verilmesinin dayatılması 
düşünce ve ifade özgür-
lüğüne aykırı değil midir? 
Tarihin derinliklerinde ka-
lan bu olayı sadece Erme-
ni kayıpları çerçevesinde 
ele almak Ermenilerin ca-
nice ve eşkıyaca hayattan 
kopardıkları yüz binlerce 
Türk ve Müslüman’ın ha-
tıralarına saygısızlık değil 
midir?

Bizler bir yazar ve aydın olarak Yunus Zeyrek’in sö-
züm ona bazı büyük yazarların Ermeni sorunu konu-
sunda ezberlerini bozan eleştirilerinin Türklük ve insan-
lık vicdanının duyarlılığını yansıttığına inanıyoruz. Dü-
şünce özgürlüğünün sadece belli kesimlere verilmiş 
haklar olmadığına inanıyoruz. Türklüğü temsil ettiğini 
iddia eden siyaset ve kültür çevrelerinin suskunluğunu 
tarihe not düşüyoruz! 

Yunus Zeyrek’i haklı davasında her zaman destek-
leyeceğimizi, onun görüşlerinin sessiz toplum çoğunlu-
ğunun yazıya dökülmesi olduğuna inanıyoruz.

Yunus Zeyrek’e karşı başlatılan linç kampanyasının 
amacı Türkleri Ermeni tezlerini kabul etmeye zorlamak-
tan başka bir şey değil. Bu anlaşılmaz tavır, düşünce 
özgürlüğünü zedelemektedir. Anlı şanlı görsel ve yazı-
lı medyanın Yunus Zeyrek’in şahsına karşı başlattıkla-
rı linç kampanyası, aslında katledilen mazlum Türk ve 
Müslüman halkın hatıralarına karşı da bir linç kampan-
yasıdır.  Bu çirkin kampanyayı kınıyoruz. Bu Ermeni tez-
lerinin propagandacılarının susturmaları gereken daha 
yüz binlerce ve milyonlarca Yunus Zeyrek’in olduğunu 
ve hepimizin Yunus Zeyrek olduğumuzu bütün dünya-
ya ilân ediyoruz!

Bunlar gerçek insan hakları savunucusu olsalardı, 
bir kerecik olsun Ahıska acısını da dile getirirlerdi. Bu 
çevrelerin ne Radyo-TV’lerinde ve ne de gazete sayfa-
larında Ahıska yoktur. Yunus Hocanın kitabına saldır-
maları da bu çevrelerin doğru bilgiye tahammül ede-
mediklerini açıkça göstermiştir.

Her zaman devletimizin ve milletimizin millî siyase-
ti yanında yer alan Ahıska Türkleri olarak, bu millî kita-
ba sahip çıkan Kartal Kaymakamı Sayın Nuh Mehmet 
Hamurcu ve yazarımız Yunus Zeyrek’in yanında oldu-
ğumuzu Türk kamuoyuna bildirmekten şeref duyarız.

Başta Dünya Ahıska Türkleri Birliği olmak üze-
re bütün Ahıskalı si-
vil toplum kuruluşları-
nı “Bu Dosyayı Kaldırı-
yorum” kitabından dola-
yı araştırmacı yazarımız 
Yunus ZEYREK’e yapılan 
bu haksızlığa karşı ba-
sın açıklamaları yapma-
ya ve kendisine yapılan 
haksızlığı kınamaya da-
vet ediyoruz.

Yönetim Kurulu Adına
Başkan Dr. İbrahim 

AGARA

İzmir Ahıska Türkleri Derneği Basın Açıklaması:
TÜRK VE DÜNYA KAMUOYUNA DUYURU
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