
  Yunus ZEYREK

TÜRKİYE’DEKİ ERMENİ LOBİSİ 
NEREYE KOŞUYOR? - II

İsti klâl Harbi’nde mağlûp olan Taşnak Parti si yeni bir hamleye mi hazırlanıyor?

Konu TBMM’de

birGün gazetesinin çirkin manşeti  üze-
rine İçişleri Bakanı, Kartal Kaymakamı 

Nuh Mehmet Hamurcu’yu telefonla arayarak 
kitabın toplatı lmasını isti yor. Kaymakam, ne 
yaptı ğını bilen, iradesi olan sağlam bir kişilikti r. 
Bakana diyor ki, “Koparılan fı rtı na haklı değildir. 
Toplatmayı gerekti recek bir durum yok. Kitabı 
okudum, faydalı olduğuna kanaat geti rdim. Ge-
rekirse bir mülkiye müfetti  şi gönderilebilir.”    

Diğer taraft an TBMM’de BDP’li Hasip Kaplan 
ve CHP’li Sezgin Tanrıkulu kıyamet koparıyorlar, 
“Böyle kitap okullara nasıl girebilir?”miş! PKK 
avukatlarından biri olan Tanrıkulu, İçişleri Bakanı 
İdris Naim Şahin’in yazılı cevaplaması talebiyle 

verdiği soru önergesinde, Taksim’deki Hocalı 
katliamı protestosunu hatı rlatarak, “Ne yazık 
ki hemen ardından Ermeni vatandaşlarımızı 
ve onların yaşadığı mağduriyetleri eleşti ren 
gazeteci-yazarlarımızı hedef alan yeni bir 
iddiayla karşı karşıyayız.” diyor. Bakan Şahin’e 
soruyor: “Adı geçen kitabın dağıtı lmasının, 
İçişleri Bakanının Hocalı katliamını protesto 
miti ngindeki konuşmasıyla doğrudan veya 
dolaylı bir ilgisi var mıdır?”

Bakan Şahin, bu miti ngde yaptı ğı konuşma 

dolayısıyla o günlerde zaten hedef tahtasındaydı! 
Taşnakçı odaklara şimdi bu kitap dolayısıyla yeni 
bir fı rsat çıkmıştı ! Kitabın yazarı yetmez, Millî Eği-
ti m Bakanıyla İçişleri Bakanı da dâra çekilmeliydi! 

Bu arada Millî Eğiti m teşkilâtı  allak bullak ol-
muştur. Talim Terbiye Kurulundan birisi bizi tele-
fonla arıyor. Diyor ki, “Bu kitap 1981 ve 1984’te 
Kültür Bakanlığı, 2001 yılında da bizim Bakanlı-
ğımız tarafı ndan neşredilmiş. O baskılarda böy-
le ifadeler yokmuş. Şimdi bir yayınevi tarafı ndan 
yayımlanan baskıda tartı şma konusu olacak ifa-
deler yer almış!”

Sabır ve soğukkanlılıkla diyoruz ki: “Beye-
fendi, bu kitap hiçbir zaman Kültür veya Millî 
Eğiti m Bakanlığı tarafı ndan neşredilmemişti r!”
Karşıdaki ısrar ediyor, “Kitabınızda öyle yazıyor!” 

“Kitaptaki ifade bir dipnott ur ve Kafk as Yol-
larında adlı kitaba işaret etmektedir.” diyoruz!  
“Beyefendi” hayatı nda bilimsel bir yazı okuma-
dığı için dipnotun neye işaret etti  ğini bir türlü 
anlamıyor! Taşnak muhiblerinden Hasan Cemal 
de bu hadiseden sonra çıkan kitabında müellife 
saldırırken aynı yanlışı yapacaktı r!  

Bu yanlışlık, Bakanlık Basın ve Halklar Mü-
şavirliğinin Basın Açıklamasına da böyle yansı-
mış. Açıklamadan ziyade karartmaya benzeyen 
hâliyle Bakanlığın resmî web sayfasında yer alı-
yor. Bakanlık memurları, basındaki fı rtı nadan 
dolayı paniğe kapılarak kitaba Agos ve BirGün 
penceresinden yaklaşarak Bakanlık Açıklama-
sını da onların haber yazıları paralelinde ifade-
lerle kaleme almışlar! Bu Basın Açıklaması Ana-
dolu Ajansı tarafı ndan medyaya servis edildi. 
Sağdan sola doğru hemen herkes haberin üze-
rine atladı. Zaman gazetesi, Türkçe baskısında 
bu habere yer vermezken İngilizce versiyonu  
todayszaman.com’da BirGün’ün fi tnesine alet 
oldu!  Bu gazetenin eski ve namlı ülkücü yaza-
rı, “Ahlâk zehirlenmesi” başlıklı bir yazı yazarak 
Etyen Mahcupyan’dan okkalı bir “Aferin!” aldı! 
İnançlı insanların parasını yiyip içip yüzsüzce ya-
lakalığa devam eden holdingin ihlas.net sayfası 
da aynı haberi yayımladı! 

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin.
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Bu sözlerin Türkçesi, “Bu yazar Ermeni soy-
kırımı iddialarına katkıda bulunduğu için ödül 
veriyoruz!” değil mi? Kaldı ki Büyükelçinin ko-
nuşmasında zaten bu açıkça ifade edilmektedir. 
Bu aşağılık faaliyeti  eleşti rme hakkımız yok mu?

6 Mart tarihinde başlayan saldırı aylarca de-
vam etti  . Adımız, adresimiz, biyografi miz ve fo-
toğrafl arımız yayımlandı. Gazeteler, TV’ler, inter-
net siteleri ve köşe yazıları bunlarla dolu. Hedef 
gösterme buna derler. Karşılarında savunmasız, 
sadece okuyan, düşünen ve yazan, işinde gücün-
de bir üniversite hocası… 

Hukuk, hukuk…
Bu arada avukat arkadaşlar bir basın açıkla-

ması hazırladılar; gazetelerde yer alan ifadelerin 
kitabı karalamaya ve yazarını hedef göstermeye 
yönelik olduğunu belirterek haberin tashihini is-
tediler. Hiçbir medya organı bu açıklamaya yer 
vermedi. Mahkemeye müracaat edildi ve tekzip 
kararı çıkartı ldı; BirGün gazetesi mahkeme nez-
dinde tekzibe iti raz etti  . Mahkeme aynı kararı 
bir daha verdi. Fakat gazete bu tekzip metnini 
yayımlamakta ayak sürüdü. Nihayet aylar sonra, 
tekzip metnimizi yayımlamak zorunda kaldı! Fa-
kat küçük harfl erle!3 Nedense bu tekzibi web say-
fasına da koymadı! Ne âlâ basın ahlâk anlayışı!

Konu avukatlarımız tarafı ndan mahkemeye in-
ti kal etti  rilmiş; BirGün, NTV, CNN-Türk ve Kanal-D 
aleyhine manevî tazminat davası açılmıştı r.    

Düşünce hürriyeti !
Açıkça görülüyor ki Türk’e karşı Ermeni tezi-

ni savunan bu tayfa, sonsuz medya imkânlarıyla 
yeri göğü inletmektedir! Fikir hürriyeti  var diye 
‘Türk nefreti ’ pompalamak serbest! Biz onları 
eleşti rince nefret suçu işlemiş oluyoruz! Yani her 
türlü imkân ve hürriyet yalnız onlar için…

Milli Eğiti m Bakanı Ömer Dinçer

BirGün, 30 Ağustos 2012.

Nihayet gazetelerde Bakan Dinçer’in bir be-
yanatı nı görüyoruz: “Yapılan eleşti riler doğru; ki-
tapta ırkçı ifadeler var! İnceleme başlattı  k.” diyor. 

Bakanın beyanatı , Can Dündar’ın web sayfa-
sı başta olmak üzere bütün malûm medya organ-
larında, “Ayrımcı kitaba inceleme! MEB kitaptaki 
ayrımcılığı kabul etti  ” başlığıyla yer aldı.1 Tabii bu 
beyanat M. Ali Birand’ı çok memnun etti  ! TV ek-
ranından Bakanı kutladı. 

İddiası olan ve kendine güvenen çıksın, kita-
bımızı okusun, her cümlesini tartı şalım; neresin-
de ayrımcılık var? Yakın tarihte yaşanan Ermeni 
çetelerinin cinayetlerine ışık tutmak nasıl ayrım-
cılık olur ki…

Kim kimi hedef gösteriyor?
Bir de tutt urdular ki “Zeyrek ünlü yazarları 

hedef gösterdi!”
Söz konusu kitapta birçok yazarın görüşleri 

eleşti rilmişti r. Bundan tabiî ne olabilir ki… Bu kalem 
takımının hemen her gün yaptı ğı da bu değil mi? 
Kendileri her gün birilerinin yakasından paçasın-
dan çekmiyorlar mı? Yani onlar yaparken normal 
de biz eleşti rirken hedef göstermiş mi oluyoruz? 

Eleşti rilere verilecek cevabınız yoksa, suçüs-
tü olmuşsanız, işte böyle ortalığı velveleye verir-
siniz. Meselâ gazetelerde çıkan şu haberi nasıl 
değerlendirmeliyiz?

“Fransız Büyükelçisi Laurent Bili, Fransa Cum-
huriyeti  Kültür Bakanı adına ‘Türk toplumunun bi-
linçaltı na çalışıyor!’ diyerek Elif Şafak’a törenle Sa-
nat ve Edebiyat Şövalyesi (Chevalier dans l’Ordre 
Nati onal des Arts et des Lett res) nişanı verdi.2
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“Kuşatmanın yerli iş birlikçileri” demişiz, çıl-
dırıyorlar! Peki, yalan mı?

Ermeni diyasporası dünyanın dört bir yanın-
da Türkler ve Türkiye aleyhine geceli gündüzlü 
faaliyette değiller mi? Bizi her fırsatta köşeye sı-
kıştırmaya hatta boğmaya çalışmıyorlar mı? Ne-
reye gitsek önümüze bu mesele çıkmıyor mu? 
Peki, bu bir kuşatma değil mi? Ali Bayramoğlu ve 
Hasan Cemal gibiler de bu kuşatmaya var güç-
leriyle içeriden destek vermiyorlar mı? Hatta bu 
arkadaşlar kendilerine yeni çömez ve yoldaşlar 
üretmiyorlar mı?  

Genç hanım gazetecilerden Hilal Kaplan aklı-
ma geliyor… Bir akşam Hilal TV’de Hüseyin Hate-
mi ve Agos gazetesinden iki Ermeni arkadaşıyla 
birlikte saatlerce Osmanlı’ya hakaret etiler… Bu 
‘tesettürlü’ hanım da meğer İngiltere’de faaliyet 
gösteren Demokratik Gelişim Enstitüsü-DPI adlı 
PKK bağlantılı bir kuruluşun toplantılarına katı-
lan Bayramoğlu’nun yoldaşıymış! Milliyet, Radi-
kal, Haber Türk, Yeni Şafak ve Zaman’da bu çiz-
gide yazı yazanlar var! O hâlde bizim sözümüzün 
neresi yanlış?

Bu milletin kültüründen nasibini almamış 
öğretmen kılıklı cahil birisi, kitabıma çamur attı.  
Malûm medya da bunun üzerine atladı ve kıya-
met kopardılar. Linç harekâtına başladılar. Bir 
kerecik olsun kitabın yazarına, “Bu hususta siz 
ne diyorsunuz?” diye sorma ihtiyacı duymadı-
lar. Bunun ahlâkî bir tarafı var mı? Dün Marksist 
Sovyet meddahı olan bu güruh, bugün bu ahlâk 
anlayışıyla başımıza “demokrat liberal” kesildi! 
Haddi hududu aşarak Bakanlara hatta Başbaka-
na akıl vermeye kalkışıyorlar.

İçişleri Bakanının şu sözleri bir gerçekten 
öteye feryat gibidir: “Ülkenin olağanüstü gün-
demi sadece çatışma alanıyla ilgili değildir. Bu 
çatışma İstanbul’da kalemle, kitapla devam edi-
yor. Geçimli’de atılan havan mermisiyle burada 
Ankara’da yazılan yazıların bir farkı yoktur!”4

Yeni bir saldırı başlıyor
Dün olduğu gibi bugün de aziz vatanımıza 

göz dikmiş olan Ermenilerin saldırgan tezlerini 
millete kabul ettirmek için geceli gündüzlü çalı-
şan bu takım, kelle almakta kararlı. Katiyen unut-
muyor, vazgeçmiyor ve her fırsatta saldırıyor. Taraf, 27 Haziran 2012.

Nitekim aradan birkaç ay geçti; Haziran’ın son 
haftasındayız. Güneydoğudan şehitler geliyor. Ak-
deniz üzerinde bir askerî uçağımız Suriye tarafın-
dan düşürülmüş; şehit pilotlarımız kayıp! Memle-
ket yasta. Fakat şer cephesinin gündemi başka!

Bu defa Bakan Dinçer’in CHP İstanbul Mil-
letvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün soru önergesine 
verdiği cevap dalgalanmaya başlıyor. Millî Eğitim 
Bakanı bu defa Talim Terbiye’nin verdiği bilgile-
rin yanlış veya yetersiz olduğunu anlamış olacak 
ki İstanbul Valiliğinden bilgi istemiş. Bakan bu 
bilgilere dayanarak şöyle diyor: “İstanbul Vali-
liğince konuya ilişkin olarak, söz konusu kitap, 
Kartal ilçesine bağlı liselerde bir bölüm öğrenci-
ye ilçe Kaymakamı tarafından hediye edilmiştir. 
Söz konusu kitabın hiçbir bölümünde hiçbir kişi 
hedef alınmamıştır. Ancak Ermeni iddiaları ile 
ilgili yazılanlar ve yapılan faaliyetler konusunda 
milli refleksle hareket edilerek mizahi bir tarzda 
eleştiri yapılmıştır.”

Şer cephesi, Milli Eğitim Bakanının sözlerine 
çok kızıyor hatta Taraf, BirGün ve Agos gazeteleri 
bu öfkelerini birinci sayfadan veriyorlar. Taraf’ın 
manşeti şöyle: “Nefret bizim millî refleksimiz.Irk-
çılığa mizah kılıfı.”5 

İstanbul’da çıkan Ermeni gazetesi Agos, “Bu 
dosya böyle kaldırılamaz…” başlığını kullanıyor.6 
Bununla yetinmiyor, Valiliğe giderek Bakanın 
kullandığı ifadelerin kim tarafından hazırlandı-
ğını da sorguluyor. 29 Haziran tarihli Agos şun-
ları yazıyor:  “Bakan Dinçer’in iddiasını İstanbul 
Valiliği yalanlıyor. Valilik Basın Müdürü, Bakanın 
ifadelerinin kendilerine ait olmadığını söylüyor!”

Milliyet’in hâlâ Sovyetik kalmayı başaran mi-
litan yazarı Can Dündar, “Susmayın Sayın Bakan!” 
ve “Bakanın Mizah Algısı” gibi başlıklar taşıyan iki 
yazısında Bakanı tehdit eden ifadeler kullanıyor.7 
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Dündar’a bir açıklama gönderiyor ve ona 
diyoruz ki, “Sen hangi bilgi ve birikimle yazar 
oldun? Kimler senin elinden tuttu? Yazdıklarınla 
bu milletin kültürüne ve irfanına ne kazandırdın? 
Elli sene sonra okunacak bir eserin var mı? Ama 
benim var!” 

Dündar, bu açıklamayı sütununa alıp cevap 
veremiyor ve sesini kesiyor. 

Bu kadar adam ahkâm keser de Halil Berktay 
durur mu? Şu ifadeler ona ait: “Ardahan’dan çık-
ma Taner Akçam” gibi ben de “Giritlilerden Halil 
Berktay” hüviyetimle “şer çevrelerinin işlerine 
yarayacak adam” ve “bu koronun elemanı” ilân 
edilmişim. (Doğrusu, Girit muhacirliğinin bir iha-
net çevresi anlamına geldiğini şimdiye kadar hiç 
duymamıştım.)”8

Hemşehrimiz Taner Akçam’ın doğduğu köy, 
Birinci Dünya Savaşı yıllarında Rus ve Ermeni-
ler tarafından tarumar edilmiştir. Berktay’ın ata 
yurdu olan Girit, Yunan zulmü görmüştür. Dola-
yısıyla bu arkadaşlar, Doğu Anadolu’da yaşanan 
Ermeni mezalimini daha iyi anlamalı değil mi? 
Biz bu anlamda zikrettik. Fakat başka türlü anlı-
yorlarsa biz ne diyelim…

Medyada yeni ses ve onu boğma hareketi
2012 yılının Mart ayı başlarında başlayan linç 

kampanyası karşısında hiçbir faaliyet görülmüyor. 
Nihayet habervaktim.com sitesiyle Yeni Çağ gaze-
tesi yazarı Arslan Tekin, konuyu etraflı ve aklıselim 
bir zeminde ele alıyorlar… Arslan Tekin, yazısında 
“Taşnakçı lobinin ağırlığı” başlığını kullanırken9 
habervaktim.com da “O yazarı neden hedef gös-
terdikleri anlaşıldı” başlığını kullanıyordu.

 

Ali Bayramoğlu.

Ali Bayramoğlu’nun Demokratik Gelişim 
Enstitüsü-DPI ile ortak mesaiye girmesi, bugü-
ne kadar yürüttüğü Ermeni taraftarlığını daha 
da anlaşılır kılmıştı. Fatih Akkaya’nın çıkışıyla Ali 
Bayramoğlu’nun faaliyeti kamuoyunun günde-
mine geldi.10 

Burada hayret edilecek husus şudur ki İslâmî 
rengi öne çıkan gazete “Ali Abi”sine sahip çıktı. 
Yani Ermeni lobisinin pervasız kalemşoru Ali 
Bayramoğlu, Müslümanların himayesindeydi! 
Bayramoğlu, Yeni Şafak ve Zaman grubu tarafın-
dan “O bizim Ali Abimiz!” denilerek neredeyse 
tebcil edildi!11

Bunlar az gelmiş olacak ki, topu bir araya 
gelerek bildiri yayımladılar! Dediler ki: “Etnik ve 
dini kimlikler dâhil, her türlü farklı kimliği düş-
man olarak gören ve gösteren, yazar ve aydın-
ları ‘Ermeni’, ‘Rum’, ‘Yahudi’ vb. diyerek ırkçı sal-
dırganlığın hedefi haline getiren yayın anlayışını 
tehlikeli buluyoruz. Kışkırtıcılık yapan, gazetecilik 
mesleğinin itibarını zedeleyen bu tür yayınlara 
karşı, düşünce, inanç ve ifade özgürlüğünü sa-
vunmayı sürdüreceğiz. Nefret suçu işleyen yayın-
lar konusunda kamuoyunu uyarıyor, bu tür yayın 
yapan gazeteler ve gazeteciler hakkında suç du-
yurusunda bulunuyoruz.”12

Hâlbuki böyle bir şey yok! Kimsenin etnik 
veya dinî kimliğine kimse bir şey demiyor. Biz, 
tarihî olayların çarpıtılmasına karşı çıkıyor, doğ-
rusunu yazıyoruz.  

Bu bildiride yer alan sözler, Türk milletine 
saygısızlık, iftira, kin ve nefret kusmaktan başka 
bir anlam ifade etmemektedir. Bu sözlerin altı-
na imza atanlara bakınca insanın aklına İstiklâl 
Marşı şâiri Âkif’in Çanakkale şiiri geliyor. Şâir bir 
beyitte şöyle der:

Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ,
Hani, tâuna da züldür bu rezil istilâ!
Her biri ayrı bir adrese mensup 

rezilâne bir birlik! Kime karşı? Türk’e karşı!
“Ali Abi” ile beraber kılıç sallayan ve 

kendini “Müslüman” olarak tarif edenlere 
sormalı! Peki, Müslüman’ın kanı size helâl 
mi? 1828-1920 yılları arasında akıtılan 
Müslüman kanı, sönen ocaklar, öksüz ve 
yetim kalan yavrular, perişan köyler ve ka-
sabalar… Bunları hatırlamıyor musunuz? 
Siz hangi “Müslüman ahlâkı”ndan bahse-
diyorsunuz? 

“İçimizdeki beyinsizlerin fiilleri yüzün-
den, bizi helâk eder misin, Allah’ım?”13
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aşkına, Allah’ın izniyle.” Kentel’in Türk nefreti 
de Anadolu Türklüğünün miktarını ifade eden 
şu seviyesiz ve cahilâne sözlerinden anlaşıl-
maktadır: “Dörtte biri Ermeni, dörtte biri Rum, 
dörtte biri Arap, dörtte biri Kürt, altıda biri Orta 
Asya’dan, beşte biri Balkanlar’dan gelme, yedide 
biri Kafkasyalı vb.” Kentel, ABD’de, şurada bu-
rada Hz. Peygamber’e hakaret edenlere katılan 
ve saldırgan üslûbuyla meşhur olan bir Ermeni 
vatandaşımızın melânetini de savunmaya yelte-
niyor: “İsyankâr bir deli adam Sevan Nişanyan, 
Hz. Muhammed hakkında hoşumuza gitmeyen 
bir laf ettiği zaman, sanki dünyanın sonu gelmiş 
gibi hissederiz.”16

Demek ki Ermenilik artı değer kazanıyor! 
Ermeni davasını yüceltmek, Türk’e ve İslâm’a 

hakaret etmek normalleşiyor; onlara cevap ver-
mek de “nefret suçları”na giriyor, öyle mi?

Kültürel Genetik Araştırmaları Düşünce ve 
Teşhis Platformu Onursal Başkanı Deniz Şar di-
yor ki, “Sözde nefret yasası çıkarttırarak İslâm’ın, 
Türklüğün, hür düşüncenin ve bilimin başına çu-
val geçirmeye çalışmaktadırlar. Böyle bir yasa 
çıkacaksa, bunların, gazetelerine, hakaretlerine, 
istilâsına, kadrolaşmasına, gerçeği örtme ve ka-
rartma faaliyetlerine, İslâm’a ve Türklüğe karşı 
günbegün yürüttükleri psikolojik savaşa ve necis 
emellerine karşı çıkmalıdır. Yasa bunların pislik-
lerini örtmek ve konuşulamaz hale getirmek için 
çıkmamalıdır.17

Gerçeği yazmak gitgide zorlaşıyor galiba. 
Öyle olmasaydı kitabımız ve naçiz şahsımız bu 
kadar hakarete maruz kalmazdı. Bize yapılanın 
binde biri onlardan birisine yapılsaydı gök kubbe 
sarsılırdı. Birisi çıkıp kitabımızı bilimsel anlamda 
eleştiremedi. Sadece yalan yanlış iftira ve isnat-
larla linç kampanyası başlattılar. 

Bütün Ermeniler kötü mü?
Bir millet tamamen kötülenemez. Yaygın ka-

naat şudur ki her milletin iyisi, kötüsü var. 
Meseleye bir de şu açıdan bakalım: Derler 

ya Türk, unutkandır; İngiliz, siyasetçidir; Rus,   
saldırgandır, Alman çalışkandır, Yahudi tüccardır, 
Şark milletleri kurnazdır vs. Demek ki bazı millet-
lerin mümeyyiz özellikleri vardır. 

Roni Margulies

Yeni aktörler sahnede

Naçiz şahsıma ilk saldırı yıllar önce Ferhat 
Kentel ve onun ustası Ali Bayramoğlu’ndan gel-

mişti. Şimdi sayıları 
çoğaldı. Musevî va-
tandaşlarımızdan Roni 
Margulies, “Sağcılık 
ve kaz kafalılık” baş-
lıklı yazısına, “Sağcıla-
rın, muhafazakârların 
kalın kafalı olduğunu 
eskiden beri düşünmü-
şümdür.” cümlesiyle 
başlıyor. Ağzına geleni 
sövüp saydıktan sonra 

yazısına şu cümleyle son veriyor: “Akit yazarları, 
Yunus Zeyrek ve Ömer Dinçer akıllı mıdır?”14

Ferhat Kentel, “Müslüman mahallesinde Er-
genekonculuk yapmak” başlıklı yazısında Taşnak-
çı olmayan cenahı Ergenekoncu olmakla itham 
ediyor! 2005 yılında Ali Bayramoğlu ve Ermeni 
sitelerine servis ettiği şiirimizi de unutmuyor!15 

Aklıselim bir hey’et, bu adamların yazdıkla-
rını ve konuştuklarını incelesin. Görülecektir ki 
bu tayfanın insanlığın kültür, medeniyet ve irfa-
nına hiçbir katkısı yok! Yaptıkları yegâne iş Türk 
nefretini körüklemektir. Peki, bu adamların ‘Türk 
nefreti’ sorgulanmayacak mı?

Ermenicilik revaçta mı?
Birkaçı müstesna olmak üzere medya organ-

larının hemen hepsinde akıl almaz bir Ermeni 
meddahlığı hissedilmektedir. Yüz yıl boyunca  
canı yanan ve ocağı sönen İslâm ahaliden bahse-
den yok! Varsa yoksa Ermenilerin ıstırapları! 

Bir zamanlar Frenk mukallitliği revaçtaydı. 
Şimdilerde Ermenicilik rüzgârı esiyor! Gençliği-
miz bu gaflet ve dalâlet rüzgârından kendini nasıl 
koruyacak, bilmiyoruz…

Ali’nin sadık çömezlerinden İslâmî çevre-
lerin muteber misafiri Ferhat Kentel illetli ve 
cerahatli iç yüzünü dışa vurdu. Allah kelâmı ge-
çen sözleri bir bir tırnak içine alarak bunlardan 
rahatsız olduğunu itiraf etti: “Allah’a çok şü-
kür, Allah’a ısmarladık, inşallah, maşallah, Allah 

Bizim AHISKA
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Ermenilerin de elinden iş gelen açıkgözlü bir 
halk olduğu kabul edilmektedir. Fakat belirttiği-
miz tarih dilimi (1828-1920) içinde Ermeni faa-
liyetine baktığımızda topyekûn bir kalkışmaya 
şahit oluyoruz. Hem de yediden yetmişe… Musa 
Dağı olayını hatırlayınız. Her şeye rağmen onların 
da masumları vardı. Biliyoruz ki bu masumlar da 
diğer şarlatanların hışmına ve zulmüne maruz 
kalmışlardır.

Ermeni toplumunda, “Yapmayalım, etmeye-
lim, yanlış oluyor.” diyenin kafasına kurşun sıkıl-
mış, ya öldürülmüş ya da susturulmuştur. Bu mil-
letin mukadderatı, fitne fesat peşinde koşanların 
marifetleriyle belirlenmiştir. 

Günümüzde birtakım mantıklı şeyler yazıp 
söyleyen İstanbullu Ermeni yazar Levon Panos 
Dabağyan’ın sözünü kaç Ermeni dinliyor? Yahut 
şöyle bir soru soralım: Hırant Dink’le Etyen Mah-
cupyan, onun bindiği minibüsle gitmeye bile ne-
den tahammül edemeyerek aşağı inmişlerdir?

Star gazetesi yazarı Aziz Üstel, “Kafkas Er-
menileri ve Osmanlı Ermenileri” başlıklı yazısın-
da diyor ki: “Ermeni, sorununu ele almak gerek-
tiğinde mutlaka Kafkas Ermenileriyle Osmanlı 
Ermenilerini ayı ayrı ele almak gerekir.  Kafkas 
Ermenisi, yüzyılların birikimiyle nasıl Rus men-

Her şey bu harita için ( Hürriyet, 22 Kasım 2000)

faatlerine sımsıkı sarılmışsa Osmanlı Ermenisi,  
Devlet-i Aliyye’nin çıkarlarına sahip çıkmıştır, tıp-
kı bugün Türkiye Ermenilerinde olduğunca.”18

Tabiî ki bu düşünce tamamen yanlıştır. Bu 
yanlış şöyle düzeltilebilir: Kendilerine bir dev-
let vaat edilen Kafkas Ermenileri, kayıtsız şartsız 
Ruslara kandılar. Bu amaçla Anadolu Ermenileri-
ni de ifsat ettiler, yoldan çıkardılar. Osmanlı Er-
menisi de Rus, İngiliz ve Fransız bayrağı altında 
kan dökmekten geri durmadı. Netice malûm… 
Aziz Üstel bize inanmazsa, İstanbul’u işgal etme-
ye gelen Rus Ordu Komutanını kendi köşkünde 
ağırlayan Patrik Nerses Efendi, Erzurum kasabı 
olarak bilinen Şebinkarahisarlı Antranik Ozanyan 
ve 3000 gönüllü birliği ile Sarıkamış Harbi’nde 
Osmanlı’ya vuran Erzurumlu Bakan ve Milletve-
kili Karakin Pastırmaciyan gibi Osmanlı Ermenile-
rinin biyografilerini okusun! 

2015’te ne olacak? 
Ali Bayramoğlu ve yoldaşlarına göre bizi 

kritik günler bekliyormuş! 1915’in 100. Yılına 
dikkat kesilmek gerekiyormuş! 2015 dünyada 
gürültülü, Türkiye açısından ve Türkiye’de ise 
hareketli ve zor geçecekmiş... Bu sebeple sırtı-
mızdaki 1915 bagajını hafifletmek için bir şeyler 
yapmalıymışız!19
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Adam, sırtımızda bir 1915 yükü olduğunu 
söylüyor! Bu ifadelerden de anlaşılacağı gibi Taş-
nakçılar, tehcirin 100. Yılında yani 2015’te sah-
nelenmek üzere yeni senaryolar peşinde koşar-
ken Türkiye’deki Ermeni lobisi de boş durmuyor. 
Gece gündüz hummalı bir faaliyetin içinde oldu-
ğu görülüyor. Gazetelerde ve hemen her akşam 
bir TV kanalında Ermeni konusu allanıp pullana-
rak işleniyor...

Kitabımızda, “Kuşatmanın yerli işbirlikçileri” 
olarak işaret ettiğimiz yazar takımının yazılarına 
bir göz atınız, bunu açıkça göreceksiniz. 

Onlar diyorlar ki Türkiye suçludur, özür di-
lemekten başlamak suretiyle her türlü günahı 
vebali çekmelidir! İçimizdeki Taşnak cephesi-
nin bizden istediği yeni bir Sevr veya Mondros 
Mütarekesi’dir! Bu memleketin asîl çocukları 
bunu böyle bilmeli, hesabını ona göre yapmalıdır.  

İçişleri Bakanına her fırsatta saldıran Ali 
Bayramoğlu, nedense Dışişleri Bakanını sevmiş! 
Hazret, 7 Temmuz tarihli Yeni Şafak’ta Bakan 
uçağında dünyayı gezmenin sarhoşluğu içinde 
döktürüyor: “Karşılarında 1915’te bir şey olmadı 
diyen Dışişleri Bakanı yok!” diyor.

Biz Ali Efendiye 1915’te bir şey olmamış-
tı demiyoruz ki… Ama o veya onlar, 1915’e na-
sıl gelindiğini göz ardı ediyorlar, daha doğrusu 
inkâr ediyorlar! Bir de şu meşhur sözü bilmiyor-
lar: “Merhamet etmeyene merhamet edilmez!” 
Mesele bu! 

Açıkça görülüyor ki “Ali Abi” 1915’in finalini 
almak istiyor. Yani aklınca milletle hesaplaşmak 
istiyor. Ermeni diyasporasıyla birlikte 2015’e yani 
100.Yıl’a hazırlanıyor! Hele Sayın Bakanın, ‘Dias-
pora kavramı değişmiştir. Bu topraklardan göçen 
herkes bizim diyasporamızdır...’ sözüne bayılıyor. 

Peki, soralım: Bu topraklarda kan dökmüş ve 
kaçmış birisi bizim nemiz olur?

1915’te bir şey olmadı diyen yok! Ama ha-
kikat şu ki 1828’de başlayan ve kısa aralıklarla 
1915’e gelen hıyanete ve gaddarlığa bu tarih-
te son verilmiştir “Ali Abi!” Siz bu ateşe benzin 
döktükçe de alevler yükselecektir. Şunu bilme-
niz lâzım ki Müslüman mahallesinde salyangoz 
satmanız uzun sürmeyecektir. Belki bir gün o Cemal Paşa.

salyangozlar size ikram edilecektir. Bu cefakâr 
milletin evlâdı, ecdadına hıyanet etmeyecektir. 

Sonuç
Bu yazıda adı geçen veya geçmeyen Taşnak 

propagandacıları cahil insanlardır. Bizim gördü-
ğümüz ve incelediğimiz kaynakların onda birini 
dahi görmüş olsalar, belki utanır, mahcup olur 
da bugünkü faaliyetlerine son verirler.

Bir ihtimal daha var: Onlar da gerçekleri bi-
liyorlar ama öyle yapmaları ve yazmaları gereki-
yor! Niçin, niçin, niçin? 

Görünen o ki mağduriyet üzerinden giden bu 
çevreler, 2015’te yeni patırtılar koparacaklar. Adı 
ve soyadı bize benzeyen birçok kişi de bu patırtıya 
destek verecek, hatta kamuoyumuzu bölmeye te-
şebbüs edeceklerdir. Bugün için böyle bir şeyden 
söz edilebilir mi? Maalesef evet! Zira eskiden birta-
kım Marksist sol çizgideki neşriyatta gördüğümüz 
lâflar, bugün dinî libaslar giyinen Zaman ve Yeni Şa-
fak gibi yayın organlarında da görülmektedir. 

Allah hepimize akıl, fikir ve feraset versin!

Hamiş
Bu yazı kaleme alındıktan sonra Hasan Ce-

mal, Ermeni Soykırımı adıyla bir kitap yayımladı. 
Hasan, bu kitabında nedense Cemal Paşanın to-
runu olduğuna ayrıca dikkat çekme ihtiyacı duy-
muş! Bilindiği gibi Cemal Paşa Osmanlı Devleti’nin 
Bahriye Nazırı ve Suriye valisiydi. Daha önce 
Adana Valisi bulunduğu sırada vuku bulan Erme-
ni isyanında isyancıları değil kendini savunmak 

zorunda kalan 
Müslüman ahaliyi 
cezalandırmıştı. 

Buna rağ-
men Sovyet 
plânıyla 1922  yı-
lında Tiflis’te bir 
Ermeni tetikçi 
marifetiyle öldü-
rüldü. “Moskof, 
Ermeni’yi Türk’e 
musallat etti.” 
sözü ona aittir.
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Haber Türk, 11 Eylül 2012.

Paşa torunu Hasan, bu kitabında bizi de 
unutmamış! Bu Dosyayı Kaldırıyorum adlı ki-
tabımın adını Bu Dosyayı Kapatı yorum şeklinde 
vermiş. Aynı yazıda Kartal Kaymakamı Nuh Meh-
met Hamurcu’nun adını da aynı sayfada iki defa 
anmış; bunlardan birinde Nuh Mehmet Hamam-
cı ve diğerinde de Nuh Mete Hamurcu demiş!

Bizim tarihimizden ve kültürümüzden ha-
bersiz olarak ömrünü yabancı ideolojiler çöp-
lüğünde harcayan bu cahil adama ve bu kadar 
ciddiyetsiz kitabına biz ne diyelim… 

Serdar Turgut, “Kitsch enetelektüelin avan-
gardı Hasan Cemal!” başlıklı yazısında Hasan’ı 
şöyle değerlendiriyor:20  

“Türkiye’nin dünya düşünce hayatı na katkısı 
rokoko liberalleri, kendi ülkelerinin tarihinde, sos-
yal yapısında, kültüründe kendilerine ahlaki ti k-
sinti  duyabilecek konular arıyorlar. Bulamasalar 
da bir şekilde yaratı yorlar ve bulduklarında kendi 
dünyalarının yukarıdan bakma lisansı verdiği-
ne inandıklarından saldırıya geçiyorlar. Hasan 
Cemal’in tarihimizden kendisine ahlaki ti ksinti  
duymak için son bulduğu konuyu görünce bir ara 
ona “rokoko liberal” desem mi diye düşündüm.

Ama o bu tavrı o kadar şeff af yapıyor, o ka-
dar kendini ele veriyor ki, ona “kitsch entelek-
tüellerin avangardı” deyimini uygun gördüm. 
“Kitsch, biliyorsunuz, gerçek, değerli sanat eser-
lerinin ucuz taklitlerini yapıp bayağılaştı rarak 
kitleye servis eden sanat anlayışına denir.

O, askeri darbeci olan öncüler içinde yer aldı, 
yine darbeci askeri zihniyeti  eleşti ren öncü libe-
rallerden olmayı başardı, sonra Kürt meselesini 
ele alıp kitaplar yazdı, şimdi de Ermeni soykırı-
mına geldi sıra.

Bu da sıradan çıktı ğına göre sırada ne var 
bilemiyorum. 

…Kitabının “Önsöz niyeti ne” başlıklı bölü-
münde neler demiş: “Acaba böyle kitabı yazmak 
benim için oportünistlik ya da kahramanlık tas-
lamak olabilir miydi.” Sadece bu cümleler bile 

 1  10 Mart 2012 tarihli gazeteler.
 2   9-10 Temmuz 2012 tarihli gazeteler.
 3  BirGün gazetesi, 30 Ağustos 2012.
 4  Akşam gazetesi, 8 Ağustos 2012.
 5   Taraf, 27 Haziran 2012.
 6  Agos, 27 Haziran 2012.
 7  Milliyet gazetesi, 8 Mart 2012 ve 26 Haziran 2012.
 8  Taraf gazetesi, 8 Eylül 2012.
 9   Yeni Çağ gazetesi, 29 Haziran 2012.
10   Yeni Akit gazetesi, 3 Eylül 2012.
11  Yeni Şafak gazetesi, 26 Haziran 2012.
12   Star gazetesi, 5 Temmuz 2012.
13   Kur’an-ı Kerim, A’raf suresi/155.
14  Taraf gazetesi, 4 Temmuz 2012
15  Taraf gazetesi, 7 Temmuz 2012
16  Taraf gazetesi, 6 Ekim 2012. Not: Türkiye Diyanet Vakfına  

  bağlı İslam Araştırmaları Merkezi 2007 yılında bu adama  

  konferans verdirmiştir; acaba orada ne anlattı ki….
17   http://www.habervaktim.com/haber/nefret-yasasi-siyonizme- 

  hizmet-eder-269944.html
18   Kafkas Ermenileri ve Osmanlı Ermenileri, Star gazetesi, 23  

  Temmuz 2012.
19   Yeni Şafak gazetesi, 07 Temmuz 2012
20  S. Turgut, kendisi hakkında da, “Benim milliyetçi duygula

  rım pek kuvvetli değildir, hatta zayıf olduğunu bile söyleyebi 

  lirim.” demektedir.
21 http://www.haberturk.com/yazarlar/serdar-turgut/775427- 

  hasan-cemal-kitsch-entelektuelin-avangardi

Dipnotlar

Türkiye’nin en kitsch entelektüelinin ciddi psiko-
lojik ikilemler yaşamakta olduğunu gösteriyor. 
Bu cümle klasik bir Freudcu kendini ele verme 
kazası bana göre.”21 
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