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BU MENHUS SAYFA KAPANMALI!BU MENHUS SAYFA KAPANMALI!

Kapanması gereken bir sayfamız hatta 
başımızın belâsı Ermeni meselemiz var! Siz 
unutmaya çalışsanız da onlar unutmuyorlar! 
Rusların gücüyle Azerbaycan topraklarını işgal 
eden bu mütecaviz, saldırgan, kudurganlara bir 
dur demeli!  

Temmuz ayının birinci haftası gazetelerimizde 
yer alan Ermenistan Başsavcısı Agvan 
Ovsepyan’dan küstah talep başlıklı yazı, 
bu konuda bize yeni ve daha etkili şeyler 
yapmamızın zaruretini hatırlatmıştır. Bu haberde 
şöyle deniyordu: Sözde Ermeni soykırımının 100. 
yıldönümü etkinliklerine hazırlık bağlamında 
başkent Erivan’da düzenlenen konferansta 
konuşan Başsavcı, “Türkiye’de kalan kilise ve 
araziler Ermenistan Kilisesi’ne iade edilmeli. 
Ermenistan Cumhuriyeti, kaybedilen toprakları 
geri almalı. Bu talepler yasal zeminde olmalı. 
Ermenistan’ın hem Türkiye hem de Azerbaycan’la 
(Nahçivan bölgesi) arazi sorunu var. Bunun 
hukuki çözümü için tüm hukuksal delillerle 
birlikte bir dava dilekçesi hazırlanmalı, Birleşmiş 
Milletler (BM) ve Uluslararası Mahkemelere 
sunulmalı.” demiş!

Tarihten ve insanlıktan biraz haberi olanı 

çileden çıkaracak bu ifadeleri kullanan ağız 
mutlaka susturulmalıdır. Birileri bunlara demeli 
ki, bugünkü Ermenistan Cumhuriyeti’nin 
toprakları üzerinde tarihte bir Ermeni devleti 
hatta kayda değer bir varlığı olmuş mudur?

Tarihte bu coğrafyada kimler yaşamıştır? Siz 
oraya ne zaman ve kimin gölgesinde geldiniz? 
1828’de Erzurum’a kadar gelen Rus ordularıyla 
birlik olup yüzyıllardır birlikte yaşamakta 
olduğunuz komşularınızın kanını içtiniz. 
Sonra Ruslar çekilirken sıkıyı görüp onlarla 
birlikte kaçtınız. Neyin 100. Yılı? Biz sizin kan 
içiciliğinizin kaçıncı yılını hatırlayalım? İşte tarih: 
Yıl 1828! Ondan sonrası, ta 1920’lere kadar 
yaptıklarınızın hesabı sorulmayacak mı? Bu 
kadar kana doymadınız mı? Erzincan, Erzurum, 
Van, Kars, dile gelse de sizi anlatsa… 

Hangi topraktan ve neyin 100. Yılından 
bahsediyorsun? Bu coğrafyada bin sene önce 
kimler yaşıyordu, kim hâkimdi? Bin seneden 
beri kimler yaşıyor, kimin sancağı dalgalanıyor 
be hey zavallı?

Bu utanmazlara biri demeli ki, cürmünden 
fazla yerler yakmaya kalkışıyorsun. Bu halinle 
yere göğe sığmıyorsun! Fakat bunu kendi 
gücünle değil onun bunun eteği altında 
yapıyorsun! Osmanlı-Rus savaşlarında da öyle 
yapmıştın! Rus, İngiliz ve Fransızların eteği 
altında Anadolu’yu kana boyamıştın. 1990’lı 
yıllarda yine Rusların eteği altında Azerbaycan 
topraklarını işgal ettin. Bugün de aynı yerden 
konuşuyorsun. 

Bütün bunlar sana az geliyorsa bir gün çık 
gel Anadolu’ya! İstediğin yerleri alırsın belki…

Ovsepyanlara cesaret veren içimizde 
bilhassa medyada mevzilenmiş hempaları 
dizginlenmelidir. Türk milletinin millî menfaatini 
gözeten kanunlar işletilmeli, “Hepimiz 
Ermeni’yiz!” diyerek, bol bol ‘nefret suçu’ndan 
bahseden sahtekârların nasıl kin ve nefret 
duygusuyla divane oldukları artık ifşa edilmelidir. 
Bilim, kültür ve siyaset kurumlarımız bu menhus 
sayfayı lâyıkı veçhile kapatmak için gereğini 
yapmalıdır.
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