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HOVHANNES .. ÇILINKIRYAN 

ÔNSÔZ 

Sayin okuyucular, rica edecegiz, lütfen Avrupa ve etrafimn hari
tas1na dikkatle baklmz. 

Bu haritada acaba bir devlet bulabilisriniz, ki o devletin nüfusu
nun büyük çogunlugu, o topraklarda binlerce seneden beri ya~1yan 
yerli halk olmasm, ve bilâkis sonrada gelnie yabancdar o.lsun? 

Avrupa kitas1nda boy le bir dev let yok. , 
Fakat Avrupan1n d1~1nda yeni kurulan bir devlet vardi. 
0 da, Asya kitas1nda, Avruapaya yak1n büyük bir yanmada olan 

ve 11 Küçük Asya" denilen Anadoluda, 1923-de hiç yoktan yarattlan 
Türkiye devletidir. · 

Antik medeniyetlerin ve Hiristiyanhg1n be~igi olan Anadoluda, 
1915 senesinin ba~1nda ya~1yan halk1n çogunlugu H1ristiyan: idi. 

Fakat 1915-ten 1923-e kadar sekiz sene zarf1nda. Anadoiunun 
H Iristiy a~ halk1 tamamen tein,iifortdi. MiJyonlarcas1 katledil di. Ve 
kalanlar da süriildü. ve 1923-de Anadolu nüfusunun vüzde doksan ; d 

dokuz, virgül dokuzu rnüslüman oldu ... 
Yim1inci asnn ba~lannda, Türklerin gerçekle~tirdigi bu korkunç 

etnik temizlemenin ve soyk1nmnun benzerini, tarihin hiçbir 
devrinde bulmak mümkün degildir. 

l l.yüzy1hn sonlannda, Orta Asyadan gelen Türkler, onbin ki~ilik bir 
a~iretle Anadoluyu zaptetmeye b~ladd<lan zamanlarda, tarihin bilindigi 
devirden beri Anadolunun yerli ahalisi, Yunanhlar ve Enneniler idi. 

0 zmnanlarda bir tek Türk yoktu Anadoluda. 
11.yüzylldan sonradir, ki Türkler korkunç vall~etleri ile Anadoluda 

ilerlen1eye ba~lad1lar. Ve bir kaç yüzyil sonra, l 453-te Türkler istan
bulu zapt ettiler ve Bizans in1paratorlugunu y1ktdar. Ve ayn1 vah;;et ve 
yagmac1hkla Viyana kapdanna kadar ilerlediler. 

Fakat 1683-de H1ristiyan ordulan birle~erek Osmanh Türklerin 
Viyana onlerinde maglûp ettiler. 

Ve o tarihten sonra Osmanhlar ba~ladtlar gerilemeye. 
1876-da Rus ordulan Istanbulu i~gal ederek, Osmanh imparator

luguna son vereceklerdi. Ve Ruslar, Türkleri geldikleri Oita Asya 
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istep]erine geri sürecekJerdi. 
Fakat 19.asirda ortaya çikan internasyonal para b.abalan te~kilâtI~ 

OsmanI1 devletinin v1k1ln1as1na 1nani oldu. 
,; 

Ve Bat1h devietler, 11 Hasta Adan1 11 denilen Os111anh Türklerin] 
diriltmeye ba~J ad1lar. 

Niçin? 
Ruslann Akdenize in1nelerine rnani olmak için: 
Ve n1üs]ü1nan Türk]er; Anadoluda;. Ruslara kar~1 kalkan olarak 

kullan1Jdi. 
Ve bu plan1n perde arkas1nda, inten1asyonal para babalan te~kilâtl 

vard1. 
Ve bu plan1, Türkler üç devrede uyguladdar. 
1. Devre - 1915-te, Birinci Dünya Harbinin karga~ahg1ndan 

istifade ederek, Osmanh devletinin s1nlflan içinde ya~1yan bütün 
Em1eniJeri soyk1nm1na ugrattilar. 

2. Devre - 1919-dan itibaren Karadenizdeki Pontusiu Yunai"lhlan 
ve Anadoludaki Suryanileri ve diger H1ristiyanlan kat1ettiler. 

3. Devre - 1923-e kadar Anadoludaki: bütüi1. Yunanblan ve 
1915-deki soyk1~1qundan kalan kihç art1g1 Em1en.ileri.tenlizlediler ... 

Bu l;orkunç plann1 uygulanmas1 oyunucu île, 20. asnn ba~lannda 
Anadoluda çogunluk olan Hiristiyanlar tru11amen temizlendi. 

Ve l 923~te nüfusunun yüzde doksan dokuz~ virgül dokuzu müs-
lüman olan )1enibir Türki:ife 1neydana getïrildi. . . . ' 

Ve bu· korkunç etnik teinizlemeler ve .. soyk1nmlan, (sôzde) 
insaniyet havarisi geçinen Batth devletlerin yüksek menfaatleri için, 
ve onlann gôzü ônüllde yaplld1... · 

Acaba h,ak~kader :ne zaman n1eyd~na ç1kacak ve bu soyk1nmlar-
m hakiki suçlulan ne zan1an cezalann1.çekecekler? .· · · · 

Bu suçlular cezaland1nlmad1klan müddetçe, dünyada adaletten 
sôz etn1ek. mümkün degildir. r 

Bu kitap, bu korkunç haks1zhga kar~1, bir isyan hayk1ns1dlf. 
Hovhannes Çilinkiryan 

(Vrej Rupenyan) 
13.08.2003 
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N 1, 
"Nairi" exclusive, 1.01.2001 

TÜRKOMANI 

Abdullah Ôcalan için 
Ermeni piçi de1ni~siniz 
Oldugunu bilemeyiz 
Fakat bildigimiz bir~ey var 
Siz çogunlukla 
Rum ve Em1eni piçlerisiniz 

N 2, 
"Nairi", N 139, 9.01 .. 2001 

TÜRKOMANI 
nCihangirane bir devlet ç1kard1k bir a§iretten° 

Nanuk .Kemal 

Namtk Kemal'in sôzlerini küpe olsun sizin kulaklanmza 
Orta Asya çôllerinden gelen vah~i hir a~iret olarak girdiniz 

medeniyetlerin be~igi Anatolya topraklanna. 
KOrkunç vah~etinizle deh~et saçtln1z Anadolunun yerli halk-

lanna. 
As1rlar boyu süren vah~etiniz sayesinde yerle~tiniz bu topraklara. 
Siz, o günden bugüne kadar yine ayn1 vah~ilersiniz. 
Medeniyetlerin be~igi Anadoluyu mahveden ve yerli halklan 

soyk1nm1na ugratan vah~iler. 
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N 3, 
"Nairi ", N 140, 23. 01*20()1 

TijRKOMANI 
ECEVIT ERI\1ENI SO\:'KIRII\11 IÇIN 
"HA_"\:,ALI SOYKIRIMIH DE~II~ 
HayaHerin~ yalanlann1n · ustas1 Eceveit'tir. 1950 senelerinde 

'lunanhlar için karde~lik ~iirleri yazan Ecevit, 1974de Hocas1 
Kissinger1in en1riyle K1bnsa hücüm etti. \ 1e binlerce K1bnsh 
Yunanhnin ôlümüne sebep oldu. Bütün K1bnsh Yunan halk1n1 
ya~a bogdu. 

Ve Kibns cellad1 Ecevit bu K1bns facias1n1n ismini 11 Ban~ 

harekâti 11 koydu. K1bns cellad1 Ecevit=· biraz tarih oku ve ogren. 
Anadolunun oz sahipleri Rumlar e Em1eniler1dir. Bugün Anadolu 
toprakralannda bir tek Rum~ bir tek En11eni yok. Ne .oldu bu 
Run1lara ve Ennenilere? Sana benzer yalancilar onaln soyk1nm1na 
ugrattL 

N 4, 
"1Vairi", N 141, 6$02*2001 

TÜRKOMANJÇALINAN VKfAN 
3000 seneden beri, kendi oz vatam olan DoguAnadoluda ya~1yan 

Em1eni milletini sagt1g1n1z deh~etle türkle~tirdiniz~ islamla~tird1n1z. 
Islamhg1 kabul ettniyenlerin bir kism1n1 katletiniz, bir k1sm1 da 

vatan1n terketmeye kaçmaya ve Bati Anadoluya Trakyaya 
yerle~meye mecbur oldu. 

Enneni milletine kar§1 bu vah~etiniz sizin Anadolu topraklanna 
ayak ba~t1g1n1z 11. yüzylldan~ 20. yüzy1hn ba§lannakadar dèvam etti. 

Ve 24 Nisan 1915-ten itibaren, Birinci dünya harbinin 
karga~abg1ndan istifade ettiniz ve Enneni miHetini Edime'den Vana 
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kadar tarihte gërüln1emi~ vah~etle soykirun1na ugrattln1z. 
Tarihte benzeri olnuyan bu Enneni soyk1nnu Bat1 devletlerinin 

sizi Sovyetlere kar~1 desteklemesi sayesinde bugüne kadar cezas1z 
kaldt 

Ve Enneni soukirun1ndan 85 sene sonra bugün siz, Ehneni 
soykirimi için "sôzde soykirim11 diyorsunuz. 

Bu yalanlari sôyleyen fasist ve 1rkç1 Türk devletinin propaganda
sidir. Eger içinizde, gerçegi ôgrenn1ek isteyen varsa, 1971-de 
Istanbulda Toker vav1nlan tarafindan basilan "Anadolunun ~ .. . 

Türklestirilrnesi ve islamlasttnln1as111 kitab1n1 okusun. 
. Gerçekler günes gibi, balç1kla s1van1naz. 

N 5, 
"Nairi", N 142, 20.02 .. 2001 

CEZASIZ KAL,.t\.N KATILLER 
DEVLETITÜRKIYE 
Fransa, Ermeni soyk1nm1n1 kabul etti diye birbirinize geçtiniz. 

Z1vanadan çlkm1~ deliler gibi bag1np çag1nyorsunuz. Buna derler 
suçluluk kompleksi. 

Çünkü siz çok iyi biliyorsunuz i~fodiginiz suçun korkunçlugunu. 
Bunun için korkuyorsunuz. 

Celal Bayar Ermeniler için 11Ya biz kalacaktlk, ya da Ermeniler. 
Mecburduk Ermenileri tem.izlemeye" demi~ti. 

Anhyorsunuz, degil mi? 
Bugünki "Türkiye" dediginiz devlet Ennenilerin soyk1nm1 

sayesinde meydana geldi. 
Ermenileri soyk1nm1na ugratt1n1z. 
Ve onlarin vatanmt çald1n1z. 
I~te bunun hesab1n1 vereceksiniz. 
I~te bunun, cezas1ru çekeceksiniz. 
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N 6, 
"Nairi", lV 143, 6.03 .. 2001 

DÜNYANIN EN KORKUNÇ IRKÇI 
DEVl.:tET TÜRKIYE 
"Onuncu yd mar~m.l'' bilirsiniz herhalde. 
"On yJJda onbe~ milyon genç yaratnk ber ya~tan 11 • 
Nas1J yaratirs1n1zu Siz 11AHah n nusm1z? 
Yok cannn ... Türk usü1ü sag oJ.sun. Çingene asdh (fakat farma

son üstad1 azam) Talât Pa§a Ermenilere soykmm1na,ugratt1. Selânikli 
Mustafa Kemal Rumlan ve Talât Pa~adan sag kalan Ermenileri ten1-
izledi. Sonra? Sorira, farrnason Yunanh Venizelos sizinle anla~tl, ve, 
Yunanstanda (Bau Trak)'a Hariç) nekadar k1hç zoruyfa 1nüslüman 
o!n1u11 Yunanirkuùn en temiz insanlanm Türk diye miJyoniarcasn11 , 
size gônderdi. Sonra, Bulgaristandà~ halis n1uhlis 'Buigar irk1ndan, 
fakat·k1bç··zoruyla müslürnan olm~ nPoniiak"lar akin ak1n geldiler. 

Yugoslavyadan~ hakiki Sup 1d .. '11ldan, fakat k1hç zoruyla müslü
man oln1u~ 11Bos11iakular da geldiler. 

Anadoluda îse haham kizt Yahudi, f akat korku.nç Türkçü Halide 
Edip, soyk1nm art1gJ. yüzbinlerce Ermeni ·çocugunu su katdn1an11~ 
Türke çevirdi. 

Buna ilâve edin, 1915-de ôlün1 korkusuyla mûslü1nan olmu~ 
Anadoludaki 111Hyonlarca Ermeniyi. 

4000'senelik vatan1nda ya~ayan bir miHeti, ne kadar da kessen1z~ 
bitiremezsiniz), hesap ortada. -

I~te bôy le yarattn11z Hon yllda onbe~ milyon gen.ç her ya~tan11 . 
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N 7, 
"Nairi", N 144, 20,,,03.2001 

"TULUMBACI" YAHUDlISl\'IAIL CEM 
Türk dev letiriin Yahudi dt~ i~leri bakahrna Çok · .. Iâkab vennek 

müinkün. Fakat en yak1san1 !ltulun1bac111 niçin mi? Çünkü son 
zamanlarda en ~ühim vazi fesi dünyadaki Ermeni soyk1nn11 ate~ini 
sëndürmek. 

,Çat An1erikada. Çatf.randa. Sonra Halyada. Daha sonr~ Fransada 
ve .en sonra da Isviçrede. 

G~çen sene Ekim· ay1nçia .. Aman An1erikan senatos.u Eµneni 
soykirnn1n1 k,abul ed.icek korkl1s11yla Amerikaday(fe. 

Qrdaki Yahudi.soyd~!?la1:"H!1n yard1rn.ile ate~i sondürrpeye çalrnti. 
Çok zor oldu. Fakat son saniyede seksi man]<e~'.: B.Clinton 

sayesinde muaiàk oldtL Sonra ate~ Italyayas1çradi.VereUpi tt,alya. 
"Fakatge~ kald1 Tatar agas1 11 ate~ her tarafi sarm1~t1 ye Türk :basin 
yaygara ~irketi ate~ püskürdü 1talyaya kar~L Ne tehditlerne.küfürler 
ay1p. Aytp. . 

Fal<at en mühimi Fransadaki Er:meni soyk1nm1 ate~iydi. ismail 
Ce1n v~ kumpanyas1 çok çâh~tL Çok ugra~ti. .Fakat bo~un'1;: Ate§ 
çoktan bacaye sann1§tL Ve biz Türk basin ve TV mafyas1n1n bu 
kadar kopünnesini g6rmen1i~tik. · 

Ne yalanlar, ne iftiralar. Ve soyliyen.Ier kim? ItsanbuHu Enneni 
esirler. "Yok canun, Türkler Ermenile.re bir ~ey yaprnam1~", 
11 Em1eniler kes1ni~ Türkleri 11

• Hoppala! Kim ina.rur bu kuyruklu 
yalanlara. 

Paris inebusu Deveciyan1n dedigi gibi 11 zaval1h Istanbul 
Ermenileri 11

• 

Tuhnnbac1 Ismail Cernin en son marifeti Isviçre yang1nL Fakat o 
bu sefer i~i slk1 tuttu. Daha 25 Ocak 200 l 'de Bem'de Isviçre d1~ i~leri 
bakan1 Josef Deiss ile anla1jtL Ne anla~mas1 11 anlay1n i~te. Türk 
zenginlerinin Isviçrede o kadar paras1 var ki. 

F akat, her ~eye ragmen Isn1ail Cern yine korkuyordu. Çünkü 
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Isviçre n1ebusu istanbulluJosef Zisyadisi sag1 so]u belli olnu1zd1. 13 
Mart 2001 de Luganoda az kald1 k1y·an1et kopuyordu. Kopacakti. 
Fakat kd pay1 kurtuldu. 70'e kar~1 73 oyla. 

Tebrikler Selânikli Ismail Cen1. , 

Fakat bunun revan~1 var. Ve tulun1bac1 Isn1ail Cern konnakta hak-
hs1n Josef Zisy adis'ten. 0 çok ate~li delikanh. Onun ate~ini 
sôndüm1ek çok zor. 

N 8, 
"Nairi", N 145, 3.04.2001 

BÜYÜKÇOGUNLUKLA SIZ HEPINIZ 
KATILSINIZ 
Almanyadaki ( 1939-1945) Yahudi 11soyk1nn11 11 ile Türkiyedeki 

( 1915) Ermeni soykirun1n1n aras1ndaki f ark nedir? 
Almanya {1939-19450 1kinci dünya harbinde, Avrupada i~gal 

ettigi memleketlerde ya~1yan Yahudileri toplad1 ve Almanyadaki 
kamplara doldurdu. · 

Ve bu Yahudilerin büyük bir k1sm1 bu kamplarda SS denilen 
Aln1an kamp polisleri tarafindan ôldürüldü. 

Aln1an SS kamp polisleri tarafindan yapüan bu katliama Alman 
halk1 hiç bir ~ekilde katilmad1. 

Anadoluda as1rlar boyu devam eden Enneni miHetin katliami, 24 
Nisan l 9 l5 1de Enneni ·. halk1n1n soyk1nm1na ugratiJmas1 ile son 
buldu. 

httihat ve. Terakki partisinin senelerden beri hazfflad1g1, Enneni 
milletin yok etme plan1 Birinci dünya harbinin karga~alag1ndan isti
fade ederek 24 Nisan 19 I5'de tatbikata konuldu. 

Istanbul . ve Izmir §ehirlerinde ya~1y an Ermeniler hariç, (bu 
~ehirlerde çok Avrupah yabanc1 vardi. Onlann gôzünün ônünde 
tehcir ve kat1ian1 yapmak pek a~ikâre olurdu) Edirne'den Van'a kadar 
tüm Ermeni halk1 kirksekiz saat zarfinda sürgüne zorlandt Vejan
dannalann nezareti alt1nda yola ç1kanld1. Ve Suriye çôIIerine 
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sürüldü. Sonsuz kafileler halinde ilerle1neye çah~an bu Enneni 

sürgünlerin üzerine hapishanelerden sahverilen katil ve e~kiyalar 

gônderi ldi. 
Ve Anadolunun say1s1z ~ehir ve kasabalannda, bu Ermeni tehciri~ 

ittihat ve Terakki partisinin az1h idarecilerinin: Türk halk1n1 ki~kir

mas1 ile katliaina dënü§türüldü. 
Ve 1915-te. gerçekle§tirîlen Ermeni soyk1nm1na Almanyadaki 

Yahudi soyk1nm1n1n aksine, Türk halk1 büyük ekseriyetle kat1ldi. 

Uygulanan senaryo sëyledi. Anadolu ~ehir ve kasabalannda Ermeni 

halk1 tehcir bahanesiyle yola ç1karnhrdi. Bir iki saat sonra, pusuda 

bekliyen ve Ermeni halinin kom§ulari olan Türkler tarafmdan~ çoluk 

çocuk, ya§lt genç, kad1n erkek demeden hepsi hunhdrca, koyunlar 

gibi bogazlanir ve ëldürülürdü, sonra da cesetleri üzerine neleri 

varsa, elbiselerine vanncaya kadar soyulur ve çahnird1. 

1915-te ittihat ve Terrakki partisi tarafindan gerçekleljtirilen 

Ermeni soy k1nm1n1n hakiki sertaryosu budur. · 
Bu vah§eti yapan Türkler son zarnanlara kadar bu Ermeni katlia

mi 1hikâyelerini 11
, avc1 masallan gibi çocuklanna, torunlanna iftihar

la bëbürlenerek anlatirlardi. 
Çünkü onlann yapt1klan bu korkunç katliam cezas1z kalm1~t1 

bugüne kadar. 
Oh.un için hiç çekinmeden anlatlrlard1, nastl erbirinin elli, altm1~ 

Ermeni gâvurunu kestigini. 
Hatta, aralannda 11 ~ampyonlar" da v ardi. Bu ~ampyonlann herbiri 

en az1ndan be~yüz Ermeni gâvurunurt kellesini uçurmu~tu. , 

Biz ëlürn dô~eginde, kestigi Ermeni yetimlerinin sesleriyle 

beyinleri çathyan ya~h Türklerin çektigi cehennem azab1na gôzler

imizle ~ahit olduk. 
Bu arada minnetle anahm bazi temiz yürekli Türk ailelerinin 

kendi kom~ulan Ermenileri sakhyarak ëlümden kurtard1g1ni. · 

Boyle 11 insan-Türkler1 de vardi. 
F akat binde bir. 
Ve siz, bugün Ermeni soyk1nm1n1 inkâr ediyorsunuz. 

Ve sonuna kadar da inkâr edeceksiniz. 
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Fakat. .. bekleyin. Gôreceksiniz. 
Dünyanin cezas1z kalnu~~ son e~kiya dev]etinin 6n1rü çok sür

miyecektir. 

N 9, 
"Nairi", N 146, 24.04.2001 

24 NISAN 1915 
TÜRK ESKlYA DEVLETININ 
ERMENI MILLETINE KARSI 
OYKIRIMINI BASLATIGI TARIHTIR 

Türk e~kiya devleti. Enneni nülletini ortadan kald1nnak içm, 
verdigi idan1 karann1 24 Nisan ·1915 tarihinde infaz etmiye b~ladi. 

Siz, vah~i Türkler, keHe uçurt1nakta dünya ~ampyonusunuzdur. 
Bilirsiniz ki kellesi 0Im1yan vucut. yüzde yüz ôlüdür. 

Bir milletin ba~1 kimdir? 
Ayd1nlar, yazarlar, entelektüeller. 
0 halde, Em1eni milletini .ortadan kald1nnak için ilk i~ olarak 

onlann ayd1nlann1, yazarlann1 oldürmek lâz1md1; ki Ermeni milleti 
ba~s1z kalsm. 

24 Nisan 1915gecesi Istanbulçlabulunan bütün Ermenileri gelen
lerini ayd1nlann1, yazarlann1 toplad1n1z ve hepsini Çankiraya ve 
Ayasa sürdünüz. Ve orada hepsini yava§ yava~ oldürdiinüz. 

I~te bëyle ba~lad1, 24 Nisan 1915-te Em1eni miHetinin soyk1nmi. 
Ondan somas1 kolay oldu ba§SIZ kalan Ermeni miHetini temizle

mek 
Trakyadan, Anadoludan, Edimeden Vana kadar bütün ~ehirlerde, 

kasabalarda, kôylerde bulunan bütün Ermenileri, ya~b genç, çoluk 
çocuk h~psini toplad1n1z ve jandannaJann nezareti altinda koyun 
sürüleri gibi aç, susuz sürdünüz. 
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Ve Dahiliye vekili Talât Pa§a'nin emriyle çoluk~ çocuk demeden 

hepsini bogazhyarak ëldürdünüz. 
24 Nisan 1915-te ba~lat1g1n1z Enneni miletinin soyk1nm1nda tat

bik ettiginiz korkunç zuhnü~ tarihin hiçbir devrinde hiçbir devlet 

y apmam1~t1f. 
Ne Cengiz Han'in ne de Tin1ulenk!in 11 vah~et 11 sizin 1915'teki 

Ermeni soyk1nm1nda~i vah~etinize eri~emez. , 

Bu bak1mda~ ~iz "dünyanin en korkunç cellâtlar develti" lâkab1n1 

iftiharla ta~iyabilirsiniz. 
Fakat bütün Ermeniler için en ac1 ola11 gerçekle~tirdiginiz bu 

korkunç Ermeni soyk1nm1na kar~1, sizin bugüne kadar cezas1z 

kalrn an1zdir. 
Ve· siz cezas1z kald1g1n1z n1üdetçe dünyada adaletten sëz etmek 

mümkün degild_ir. 
Geriye kahr, yaln1z "ilâhi adalet", allahin adalet! 

Eger Allah mevcutsa inanin sizin gibi insanhg1n yüzkaras1 bir 

devlet i'Türk devleti" muhakkak lay1k oldugu cezay1 gorecektir. 

N 10, 
"Nairi", N 147, 8.05.2001 

YEYIN EFENDILER YEYIN, 
PATLIYANCAYA KADAR YEYIN 
AMERIKAN GÂVURUNUN MILYALARCA. 
DOLARINI~ HELÂL OLSUN SIZEœ 

Tebrikler Türkiye ekonomi bakan1 Kemal Dervi~, 27 Nisan 200 l 

Cuma günü Amerikadan yine l 0 milyar dolar kopard1n. 

Halbuki, bundan bir kaç ay evel 2000 y1hn1n son aylannda 

Amerika size 10 milyar dolar vermi~ti ... 
Ne oldu bu milyarlarca dolarlara? Ne olacak, hop, hop, saralom. 

Uçtu gitti, toz oldu. 
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Hokkabazlardan~ yalmz Cavit Çaglann isn1Î ortada. Tesadüfe 
bakn1 kL o da A1nerikada11 va oteki hokkabaziar? Bu kadar n1i1-- - ~ . . 

yarlarca dol:an yain1z Çagiar yiye1nezki: sen de çok safs1n. Biln1iyor 
1nusun? 

"DevJet n1ah deniz: venüven do1nuz11
• ""' ' .... . 

Sana dogrusunu soylîyeyin1 nü? 
"Çok kan~tinna. Alt1ndan ~okola ç1kar'1

• 

Pek iyi mnn1a. Bu kadar da 0In1az ki. 
Geçen I\.1art aymdayd1 dolar yediyüzbin liradan~ bir milyon iki 

yüzbin liraya flrladi. Türk liras1 bir gün içinde degerinden vüzde .. .. . ' - .... 
yetmi~ kaybetti~ 

Buna bizim bildigin1iz iflâs derler~ iflâstan da beterdi vaziyet 
Ondan sonra. ·bi'r firt1na. bir firt1niLha'batt1k. ha bativoriz. ,, _, ... "' ..1 

S.O.S,;S.O.S, S.O.S 
An1ru1, Amerika; etn1e eyue111e. 
Bizi kuÇ:tar. Siz, neredesiniz onu yapaca_g1z. 
Istcdiginiz reform kanunlan 1neclistenç1kti~ ç1kiyor. 
Ve sonra; oldu da bîtti mm;allah. 
En sqnunda' Ken1al Dervi~ Amerikay1 kandirdi. Ya~as1n gâvur 

srunamca; 
Ve Ke1nal Dervî~in gebinde kekJik on nülyar dolar: ~in1di eski 

defterleri kapad1k. Yenisine .bakahm. 
Bu anlattiklannuz Î§În resmi tarafi, madalyan1n yaln1z bir yüzü. 

Madalyan1n 6teki yüzü ne ki?- · 
Sizôcümasah nedir bilir m.isiniz? 

Bizim zarnfillilllfzefo .çocuklan uslu dursunlar diye: 11Ôcü geliyor, 
6cü gel.iyoru diye korkutuflard1. · 

Aym ~ekilde ~in1di "Türkiyede Hezbollahlar iktidara gelece.k11 

diye Amerikay1 korkutuyorlar. Amerika da, ôcü-HezboHah-Iar 
Türkiyede iktidai:-a gehnesinler diye, bastlnyor inilyariarca dolan 
Türkiyeye. 

Hikâye bundan ibaret. Fakat, ben size dogrusunu soyliyeyin1 ini? 
An1erikanin hakikatte HezboHahlardan korkusu yok (a~hnda 
Hezbollahlar Sovyetlere, ~ündi de Ruslara ve Çinlere kar~1 k1~k1rtan 
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Amerikan C1A's1dir). 
· An1erikan1n endi~esi Israil için. Türkiye Iran gibi Hezbollahlann 

eline geçerse Israilin güvenligi tehlikeye gider. Amerika bundan 

korkuyor. 
I~te bu sebepten An1erika ôcü paras1 olarak Türkiyeye 1nilyarlar

ca dolar veriyor. 

N 11, 
"Nairi", N 148, 22,.05.2001 

YALANLAR ÜZERINE KURULMU~ 
.BIR DEVL:ET "SÔZDE TÜRKIYE" 

Ermeni soyk1nn11 için °sôzde soykmm11 diyotsunuz. Hakhs1n1z 

bôyle sôylemeye. · 
, ',-' 

Çünkühakikafa sôyledigimz gün Tûrkiye denilen yalanlar üzerine 

kuruln1u~ bu devletin sonu gelii. 
Sizin nereniz Türkiye? 
l 920'e kadar Türk devleti diye bir ~ey yoktu. Osmanh devletiydi 

ismi. Ve ] 918' de sizin sonunuz gelmi~ti. 
Ve Osn1anh devleti denilen katliam ve yagma sistemi üzerine 

kurulmu~ haydutlar devleti insanhgm vücudunde bir habis ur gibi 

kesilip atdacaktl. 
F akat son hakikada ~ansmiz yine yürüdü. 
Batl devletlerinin yüksek menfaatleri ve onlann dizginlerini 

elinde tutan gô1ünmez kork-unç k'Uvvet sizîri olümünüze mani oldu. 

Ve siz yine dort ayak üstüne dü§tünüz. Ve hokkabaz1n sand1g1ndan 

ç1kan tav~an gibi Osmanh devletinin tabudundanda Tütkiye denilen 

ücübe ç1kti. ·•Ve -Makedonya locas1nda mason olfl:rak, Selânik 

dogumlu Atababaruz Türklügün havarisi olarak ortaya'ç1kti. 

Art1k ne nutuklar, ne nutuklar. Türk de Tµrk? Türkiye de Türkiye. 

Kim bu Türk? Herkes Türk? 
Ister Arab ol, ister Kürd. Ister Ermeni ol, ister Rum. 

· "Ne mutlu Türküm diyenell. 
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Çünkü Türke denilen bir nesne yok ki_ 

Ondan sonra ~i~ir de ~i~ir. 

Damarlara kuvvet ~urubu. 

Atababa dmnarlann1zdaki asd kandan bahsetimï$. Bu hangi kan 

acaba? Po1nak 1n1? Bo§nak mi? Çerkéz mi? Amav.ut mu? Sakm 

Ermeni kan oln1as1n? · 

N 12, 
"Nairi", N 149, 5.,06.2001 

OS1\!IANLI MUCIZESI 

Nasd, cihangirane bir devlët çlkardnnz bir ~iretten? 

Nasd m1? Sag olsun ùsmanh yatagan1. 

"Ya müslüman olursunuz, ya da keUeleriniz uçar bu.yaragmùalt1• 

Bu "mucize cümle11 açn size 11açd susam açd;~ mas~hndaki gibi büfün 

muvaffakiyet.kapl1ann1. 
Çok zordu~ si?in èsir .halldanruz için= bu ko:dmnç fiUseçimdett!I bu 

hayat mematmeselesinde lihayataH k&Jll Hôlmnü~M seçmek? 

Bu her bahayigitin harçi degildi.. Buna :ragmen ~7JSIZ mançb 

lunstiyanlar olümü seçti ... ve keHeJeri uçtu yatagan.la. . 

Fakat milyonlarca zavalh însanlar bu œsareti gôslferemedi. Ve 

"hak dinini 11 kabu1 ettiler, ve müslfunan oldular. 

"Ama kirk yilhk yani~: olùr mû kan1 11? Fakat ol~ mr o:J,TOOu 

bozar. , 

Ve bu katliain ·ve yagm'1 siyasetiniz sayesinde ileried.iniz 

Anadoluda, Balkanlarda ... ta viyana kapùarma kadar. · 

Sirbistandaki Bo~naklar, Bulgaristandaki Pomaklar~ Albmyadaki 

Arnavutlar bu sizin korkunç yataganm.1zin meydana geti.rdigi 

vah~etin npiçleridirler". 
Fakat Viyana kaptlannda bu oyun hitti Polonya Yan 

Sobeskinin Viyana kapüannda wrdugu darbeden sorh~ 

bir daha iflâh ohnad1n1z. 
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Çünktl: Viiyana n1agtühiyetinizden sonra, · sizin .yagn1a üzerine 
kuru.fuu11~ siyas:etimz iiill!âs etti. Ya~ma edilecek ba~ka toprak zapted
edeinedliiginiz için ba~]ad1g,u11z geriien1eye, .f akat huylu huyundan 
vaz geçmez"' A~1g~n1n~tnuz: yafiagm1Ia keUe uçunnay a. 

JlS091jrdrnda siz]n zilltim idarenize kar~i .isyan eden Sirbistandaki 
Ni§ ~eiiri llialkirn yaratt11g.nuz terrode kana buladuuz. · V.e· kestiginiz 
Surp vatanpe.rvedernlJm kelilderini üst üste y1garak korkunç bir 11kel
IeJer .l"llles:i'~ insa ettiniz.. Ki Supfar ibret als1n, korksun, ve bir daha 
iisyan etîmesin .. 

Srrplmr, iistiikllâUerini kazruid1ktan sonra .. bu "keHeler kulesini 11 

sizm vah~etimiz]n mkâr ediEmez bir deiili · olarak muhafaza ettiler. 
Bngfu1i bu 11'keUeMe1r knlesii'" hütün S1rplar iÇiff çok n1ukaddes bir 
ibadet ye1iidir: Ve Ni!~ ~duine giren ana yol üzerinde, dort lisanda 
yazlifmli~,,. Surpça, m.gilizçe, Frans1zca, Ahnqnca" ·To\ver· ofCraùesif, 
r~La ttom des cranesit,. 1·~sd1adelium1° ·bÜyük bir ilân~ .bu _mukaddes 
ffl.!~ 1'11 l! ~ t~~l! . ·: . . Ill ., " • ~ . .. • r,;e.1J1e.r.enn ~UJies~mn gnr!i~ yeruu gostenr. , . 

Ve: siz,, Tfufder;. yolunuz dü~erse, ve Ni~ :;;ehrindet~ geçersiniz~ 
giditn gôrun'.' sizin vah~etiniz utanç verci "eserini". Bir ziyaret ettik ve 
gôrdü~ Ni~, ~elmndeki bu korkunç 0 keHelerkulesiniH. 

Ve · Einnenï olarak, Enneni soyda~lanm1z Anadoluda, sizii1 
as1dar boyu smen zuJmünüz alt1nda nasll iztrra~ · çektigini ve en 
sonunda 24 1Nfisan ~ 9l5 de: ba~lat1g1n1z Ermeni soyk1nn11yla rtasd 

'!' ~=li ,Ji.;, "" " . . • ;Ji ~. . • ,_i; li.: . yoK eti.filiwgm;M u.ir~wui~[{ .. 
. V/e: Tmk vah~etmrn inkâr eddmez eseri ofan keHeler kulesiui olü-

terinm ônünde go,zterin1iz ya~h oforak hüm1etle egildik. 
Yala11e1 îfu'kler, bu kuieye ne diyeceksiniz? 
Bu kelfieier kn1esi de'" sizinifadenize gore 1~sozde katlia111 11 mi? 
Ermeni '''sozde soykrnm1r~ gibi. 
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N 13, 
"Nairi", N 150, 19.06.2001 

GIRECEKSINIZ EFENDILER& 
DEFOLUP GIDECEKSINIZ . ..., 

GELMIS OLDUGUNUZ ORTA ASYA 
STEPLERINEe 
Siz, Osmanh tarihini 'bilir 1nisiniz? 
1683 senesinde Viyana kapilanna kadar ilerleyen Osmanh 

ordusunu te~kil eden askerlerin ismi yeniçeriydi~ 
Yeniçerilerin kim oldugunu bilir misiniz? 
Hepsi de Yunan-:S1rp~Bulgar-Ermeni ailelerinden kihç zoru ile 

çahmn1~ be§-altI ya~lannda Hiristiyan erkek çocuklan idi. 
Bu çocuklar sünnet edilerek inüslümanla~ünhr ve yeniçeri ocak

lannda dev~irilir, ve Osmanh cengaveri olarak yeti~tirlirdi. 
Ingiliz tarihçisi Arnold Toynbeenin (1934) de yazd1g1na gore: 

"Bu Hiristiyan asilh yeniçeriler kendi asülann1 unutmu§lard1~ ve 
tamamen Osmanh vah~i ve zalim ~ansiyetini alm1~lardi. Ve bu 
yeniçeriler Yunan-S1rp~ Bulgar'Ve Ermeni topraklannda yagma için 
ilerleken ken di soyda~lann1 en vah~i ~ekilde oldürürlerdi 11

• 

I~te bu vah~etiniz sayesinde ilerlediniz Viyanakapdanna kadar. 
1820 senelerine kadar Yunanistan sizin i~galiniz alundayd1. 
Eski Yunan tarihinin en klymetli tap1nag1 Atina Akropolunun 

Parthenonu'unu 11barut déposu 11 yapm1~tln1z. -
Ve l 867'de barut deposu infilâk etti. Ve Yunan tarihinin iftihari 

Parthenon harabeye dondü. · 
l 8201lerdeki Yunan isyan1nda okadar vah~iyane davrandan1z ki 

me~hur Frans1z yazan Victor Hügo "Yunan çocugu 11 ismini ta~1yan 
süründe sizin vah~etinizi•·§u cümlelerle tarihin sahifelerine geçirdi. 
"Türkler burdan geçti her yer 'harabe halinde · her kes ya§ içinde". 
( 1828 Victor Hügo) · 

Siz Kapadok"ya bilir misiniz? 
Siz, bu yerlere 11peri bacalari 11 diyorsunuz. 
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Siz, Hiristiyanhg1n be~igi olan bu kutsal topraklarda, kay alann 
içinde, oyularak n1eydana getirelen bu kiliseleri ziyaret ettiniz ini? 

Ve bu oyma kiliselerin duvarlarnu süslüyen Bizans sanatln1n 
harikas1 olan freskleri gôrdünüz mü? 

Isa peygan1berin ve Htristiyan azizlerinin resimleriyle bezenmi~ 
bu fresklere dikkat ettiniz 1ni? . 

Biz gittik, gordük. Ve gôrdügümüz faciadan doiay1 kahrolquk. 
Çünkü bµ fresklerin üzerindeki isa peygambèrin ve azizlerinin 

çocugunun gôzleri oyulmu§tu. Sizin, a~1n dincilerinizin k1~k1rtmas1 
ile bu dünya harikas1 freskler gâvur resimdir diye 11 alçak eller11 

tarafindan tahrip edilnü~ti; 
l 923'e kadar, bu kiliselerin sahiplerini hunharca ôldürdünüz. Ve 

sonra da bu sanat harikas1 fresklerin üzerine sizin vah~etinizin 
11 damgas1" vurdunuz. 

N 14, 
;'Nairi", N 151, 3.07.2001 

GIRECEKSINIZ EFENDILER .. 
DEFOLUP GIDECEKSINIZ. 
GELMIS OLDUGUNUZ ORTA ASYA 
STEPLERINE. - 2 
Son zamanlarda sizin palavrac1, yaygarac1 gazetelerinizde i~mi 

çok geçiyor. 
Miladdan sonra 1000 senelerinde Ermenistan kralhgm1n merkezi 

11 Ani" ~ehri idL 
Bu ~hrin Ermeni tarihinde ismi "binbir kilise §ehri Ani" diye geçer. 
Bugün bu binbir kiliseli Ermeni kralhg1nm merkezi "Ani" 

~ehrinden kala kala bir tek, oda yan harabe halinde kilise .kaldt. 
Ne oldu bu binbir kiliseye? 
Siz, vah~i Türkler, bu kiliseleri yakttn1z, ta~lann1 kulland1n1z, 

çogunu kireç yapt1n1z. 

- 140 -



TÜRKLERIN SÔZDE BILMEDIGI GERÇEKLERI 

Son kalanlan da 1945 'ten sonra Milli ~efiniz ismet inonünün e1nri 

ile dinmnitle havaya uçurdunuz. 
Milli ~efinizden emir geln1i~ti: 11 Em1enilerden iz kalm1yacak11 

Bugün i~gal ettiginiz BatI Em1enistainn say1s1z kasaba ve koy

lerinde onbinlerce Ermeni killsesi vardi. 
Ne oldu bu kiliselere? 
Büyük Frans1z ~airi Victor Hügonun soy ledigi gibi: 11Türkler bur

dan geçti~ her yer harabe ve ya~11 • 

Dogu Roma ünparatorlugunun 1perkezi, imparator Constantin 

tarafindan kuruldugu iç1n §ehrin is1ni "Constantinople" idi. 

Bu ~ehrin ismi 1930'e kadar resmen uconstantinople 11olarak kaldi. 

1930'da siz "Constantinople" ismini sozde türkle~tirdiniz. 111stan

bul'1 yapt1n1z. 
Hakikatte "Istanbul 11 ismi de Yunanca 11 Istinholi 11 isminin 

dev~irmesidir. 

Fakat Istanbulun ismini ne kadar da degi~terirseniz degi~tirin, 

istanbul yine gâvur ~ehridir. istanbuldan .ç1kann Bizanstan kalan tar

ihi an1tlan. 
Ç1kann Ermeni dev~irmesi, Kayserinin "Ag1mas11 koyünden 

büyük mimar S1nanin eserlerini. Ve bilhassa ç1kann 19. asrrda 

Ermeni Balyan mimarlar ailesinin in~a ettigi eserleri. 
Istanbulun süsü olan Dolmabahçe, Çiragan, Beylerbeyi sara~lar-

1n1 ve Balyanlann in~a ettigi say1s1z harika yapitlan. Geriye ne kahr? 

Istanbulda kala, kala, kahr yaln1z igri, bügrü beton apartnnanlar 

ve bilhassa gecekondular. 
Siz, bütün tarih boyunca ''Osmanhlarn olarak i~g'11 ettiginiz 

topraklarda yaln1z vah~et ve deh~et saçtlmz. 
Tarihin iftiharla and1g1 abideleri ylkt1n1z. 
Mamureleri harabeye dondürdünüz. 
Siz, bu topraklarda oturmayalayik degilsiniz. 
N asil, Viyana'dan, ;Belgrad'dan, Atina'dan, Sofya'dan, Bagdat, 

~am ve Beyrut'tan kovuldunuzsa, o ~ekilde de medeniyetlerin be~igi 

Anadoludan ve 11 Constantinople111dan da defolup dôneceksiniz Orta 

Asyan1n steplerine. 
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N 15 
. ' 

"Nairi", N 152, 17. 7.2001 

BIR FRANSIZ YÜN UZMANININ 
ANLATTIKLARI 
Sene 1948. Sümerbankm davetiyle Fransadan bir yün u.zman, 

Istanbula gelir. Ve Anadolu koyunlanrunyûn cinslerini tesbit etmek 
için, Sü1nerbanktan bir sorumlu ile beraber Dogu Anadolu ~ehir ve 
kasahalannda tetkik seyahatine ç1kar. · 

Frans1z uzman1, Sümerbankm sorumlu memuru ile koyunlann1n 
otlad1g1 yaylalan da ziyaret eder. 

Ve bu dola~malar esnas1nda Frans1z uzman1n dikkat1n1 dinamit 
patlamalan çeker. Yakmdan alâkadar olur ve gërür ki: · bir subay1n 
nezareti altinda Türk askerleri yüksek tepeler üzerinde in~a èdilnü~ 
Ermeni tarihi manastir kiliselerini dinamitleyip y1kmaya çàh~1yorlar. 

Frans1z uzmanm1 Türk subay1nasorar: ''Da.g tepelerindeki bu tar
ihi Ermeni kifiselerinin ne zaran var size? 11

• 

Türk subay1 ~u cevab1 verir: "Ismet Inënünden emir var. 
Ermenilerden hiç bir iz kalm1yacak 11

• 

N 16, 
"Nairi", N 153, 31.07.2001 

KAYSERLI BIR ERMENI GENCININ 
ANLATTIKLARI 
"Ermeni gencinin Türkce olarak anlatt1klann1, kendi sëzlerine 

sad1k kalarak vermiye çah~acag1z" 
l 9 l 5'ten evel Talas çok mamur bir ~ehirmi~. Çok say1da Ermeni 

ya~arm1~ Talasta .. Rum da varm1~ ama, Rumlar Ermeniler kadar 
degilmi~, yukan mahalle hep Ermeni imi~. 

26 tane mahalle flnn1 çah~1rm1~. 
Gülbenkyanin ailesi Taiaslidir. (Me~hur milyarder Kalust 
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Gülbenky an - Mistr Yüzde ·Be~}. 
Genç Gülbenkyan Avrupaya gitnli~ okun1aya. Souradan rndyon

er oln1u~, ve isten1i~ ki Talasta kendi ad1n;a lbir kii9ise in'9a 1erifülsin. 
11 Çok güzel bir kilise olsun~ harcanan para n1e,vzubahis de gdn den~i~. 

Ve çok güzel bir kilise yapnu~lar. Çok :sa:gfann ta~1~rr ktiala1n111·~b1r. Ve 
iki ta~1 üst üste konduktan sonra? arasina kur;jun dok1n.ü~ller. Bu kii~,s~ 

enin istisnas1 bir çmu vann1~. Çald1g1 zainan Kayserid:en duyulur

n1u~. Çan; tunç ve altm kan~1ffH ürfrs. ~i1ndi bu 'çm11 Enciy:as d:agmura 
koydular. 

Sisli havalarda yolunu ~a~Iran kayakçdar oJursa, tipi!!} n:aval:a:rda 
o çan1n sesine gelsin, bulsun, kaybolrn.asu1 diye. 

Bu kilisenin boyasnu yapan nakka~ (ressa1n) bu kihsenin re:Sin1;. 
lerinr çizerken, 105 san lirahk .~arap iç1ni~, o kadar g~1zel nl'otiller 

i~Ie1ni~ ... 
Sonradan, 1950. senelerinde Kayseriye bir va'1i ;ge~iyor 11J\lazm1 

Toker!I isminde. 11Enneni eseri kalm1vacak\l1 dive kdisevi din;wtni-
. . ..,, ,_ ""' 

tle y1ktinyor. Kur~tu1 doküldügü için, kazrnayla 
Ve ~imdi bahçe olarak kuHan1hyor. Agaçbrr dikili. 
Ba~ka hiç bir kiHse eseri~ ta§I f al an kain1an1ll~ vaiiyette. Olay bu ... _ 
Yaln1z, dedem olmeden~ Gülbenkyan ailesiniu üsfü En:tt'.eni.ce 

yaz1h m.ezar ta§1n1 alm1~ eve getim1i:~-
Bu kiliseden kalan yegane hatira: Gülbenk-yau aiiesinin m:ezarta~iL 

N 17, 
ff'l\T " '"ff """'

7 J ~4 J.·tl 08 ·2001 1 vair i , 1 li . J , . q.,. .. . . 

. BABASI SIVASLI OLAN 
GENCININ ANLATTIKLARI 

' . . - ~ . . .· 

Ben, Istanbulda dogdum. Annem Istanbul dogtUtmllndur. 
Babam ise l 904'te Srvasta dognn1~. 
Ben lisevi 1948 senesinde bitirdim . ., 
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l 948 senesinde~ birden krrk ydhk diktatôr ivlilli ~ef Ismet Inônü~ 
demchat oluverdi 

Naml mI"? lngliz Çorçil sayesinde. lsmet I.nônü, 1939'dan l943~e 

kadm:- AlmanJara çok §'fiôrf' etti~ eger Stalingrad Almanlann eline 
dfJJS€!Ydi~ Almanlarla birle~ip Ermenistan üzerinden Rusyaya hücüm 
edeœkïi 

Fakat. bavesi kmsag1nda ka.Id! Milli ~efin. Stalingrad dü~medi, ve 

abine Almanlaryemlmeye ba~laddar. 
Ve Milli tef mecburen Ingilizlere dôndü. 
Ve Çôrçilin emmerini .harliyen .tatbik etiniye ba~lad1 çünkü 

Çôrçilin denti imam Tûrlciyemn Ruslann eline geçmesine mani 

ohnalru~ 

fu.oo~ Çôrçilin iik emri olarak Almanyaya harb ilân etl;i. Ama ne 

bïçim hmrb bu? AJmanlar uzun zamandan beri Balkanlardan, çekil

mi~ier:iJ ne;lde ïse AJmanyaya. dônecel<lerdi. 
.. Fabt Çol'Çil için mühim olmn,, Türkiyenin müttefikler safmda 

gOiümnesiydi. 
Soma Çôrçil Ismet Inônüye ndemokrat olucaksm11 emrini verdi~ 

ve Milli :tiCf mônü demokrat ~ônü oluverdi. 
Bune biçim i''? Devlet mi_idare ediyorsunuz? Tiyatro mu oyunuy

omm.uz~~ 

Sen ooa bakma:io tiyatrQ~ miyatro~ Çôrçil Türkiyeyi müttefik ve 
demobat olarak oofün dünyaya utturdu ya. Ona bak. 

Ve Ruslar bu ~te a"\i'1J.cunu yalladl. 
Fakm: gel bak ki bu demokrat oyunu Istanbul gayri-müslümlerine 

dey~mtdlt 

l948"e bdac gayri-müslümler çôplu bile olamazken~ sôzüm ona 

demobm: mën~ lise bitiren gayri-müslümlere yedek subay olma 

hakbverdi 
~Je ben 1949 senesinde vedek subav dldum, ve 1949 senesinin 

' ,JI ..,.l ,, 

sonbahmnda babamm dogdngu · ~hir olan S1vasta yedek subay 

olarak vazifeye b~ladmt. 
S1vasta ilk i~ olarak babamm brula çok methettigi S1vas1n büyük 

Ermeru kilisesini zïyaret.ettim. 
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Kiliseyi nrnlzen1e deposu yap1111~Jard1. 
Fakat o vaziyeue bile ki1ise yine çok ihtisamh idi. Dü~ünün; 

1stanbulun en büyük En11eni kilisesi olan 
1
Galatasaraydaki Üç horan 

kilisesinden daha büyük bir kiliseyi 1nalzen1e deposu yapm1~lar. 
S1k1ntnndan kilisenin kap1smdaki kahvehaneye gittün ohlfdun1. 

Bir kahve içtün. 
Bir n1üddet sonra ne g6reyü11? Bir bolük asker ba~lannda bir ast 

çavu~la geldiler. EHerinde kaz111a kürekler kilise:ye y6neldiler. 
Kilisenin içinde bulunan inalze1neyi dHjan ta~1d1ktan sonra~ anlad1111 
ki kiliseyi y1k1naya çah~1yorlar. 

Artik orda durmnazd1m ... Fakat bir hafta sonra merak ettin1 ve 
kiliseyi ne yaptllar diye bakinaya gittün. 

Bir, bolük asker kazma küreklerle çah~1yorlan gene. Fakat oldugu 
gibi yerinde duruyordu. Bir bolük asker kilisenin bir tek ta~1n1 bile 
s6ke1ne1ni~] erdi . 

. Üzerin1de subay elbiseleri vardi. Ve askerlerin komutan1 olan ast 
çavu~un yan1na gittün~ ve ona so~dun1: ''Neden y1k1yorsunuz bu 
kiliseyi?". 

Ast ça vu~ bu cev ab1 verdi: 11 Kilisenin y1kiln1a teh1ikesi var". 
Ve bu cevap üzerine art1k dayanamad1n1 ve dedin1 ki: 11 Utanmaz 

herifler. Bir haftadan beri, sizi seyrediyoru1n. Bir bolük asker kazma 
küreklerele çah~tin1z. Fakat bir haftadlf kilisenin bir ta~1n1 bile ta~1n1 
bile s6kemediniz. Ve bir de kalk1yorsunuz kilisenin y1k1lma tehlike
si var diyorsunuz. Allahtan korkunuz, yalancilar". 

Bu s6zleri s6yledikten sonra aynld1n1 kiJisenin yan1ndan. 
Ve askerligin1 bitinceye kadar, bir daha gitn1edlin kilisenin yan1na. 
Ve seneler sonra bir inü~terin1den ogrendin1 ki, S1vas1n o 

muhte~e1n Ermeni kilisesini 1950 senesinin Nisan ay1nda dinanütle 
y1kln1~lar. 
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N 18, 
"Nairi", N 155, 28.08.2001 

VARTAN ISI\1INDE, ISTANBULLU BIR 
ERMENI GENClNlN AGLAYARAK 
ANLATTIKLARI 
Ben~ 1947 senesinde lisenin son sn11fmdan, babam aniden vefat 

edince aileme yard1111 etmek için mecburen okuldan aynld1n1~ ve 
babain1n i~inde, büyük karede~in1le çali~maya ba~ladnn. 

Alt1 ay sonra beni askere çagirdilar, ve beni dogu vilayetlerinden 
Mu~a sevketetiler. 

Mu~ hakk1nda dedeleründen i~itmi~tim ki, Mu~, l 915'e ka~ar çok 
mamur bir Ermeni ~ehiri uni~. 

Mu~ta, askeri gamizonda vazifeye ba~lad1m. Komutan1m1z, 
Mustafa Yahn isminde bir yüzba~1ydi. Komutan çok sert karakterli 
bir subaydi. Yüzü. hiç gühnezdi. Askerlerin ufak bir hatas1n1 elmde
ki kamçi ile avuçlann1n içine vurarak cezaland1nrdi. 

Askerlerin içinde en tahsilhs1 ben oldugum için, yüzba~1 zor 
i~Ieri bana yaptlnrdi. Ben beceririm diye. 

Mu~un umumi olarak iklimi çok sert degildi, ba~ka dogu vilayet
lerine kiyasen. 

Izinli oldugum zamanlar Mu~un cars1c1na gider, · orda kahve
hanede oturur, Mu~lularla konu~urdu1n. 

Errneni oldugu111u ogrenince, once benden uzak durdular. 
Zamanla ararn1zdaki buzlar eridi, smnimile~tik. 

Bana anlatt1klanna gore, Mu~ ovas1n1 çevrileyen daglann birinin 
eteklermde yüksek bir tepenin üzerinde me~hur 11 Mu~ Sultani Surb 
Garabet Manast1n 11 varrn1~. 

Ermenilerin zaman1nda çok kutsal bir yer imi~. Çok uzaklardan 
hac1hga gelirlermi:j bu manastira. 

Eski Mu~lulann anlatt1klanna gore, bu manastirdaki Errneni 
papazlan çok geli~111i~ bir tanm ve hayvac1hk kombinas1 kurmu~lar. 

Manastir etrafinda beslenen koyunlann ve ineklerin sütleri, dag 
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yainaçlarmdan borularla ovaya ak1~tirlar, oradan da sütler gügüinler
ile Mu~a getiriir ve orda dag1tihnn1~. 

Eski Mu~lulara sordmn: 11 ~in1di ne oldu bu 1nanast1f? 11 

11 Enneniler gittikten sonra (daha dogrusu En11eniler kesildikten 
sonra de1nek is1iyor) n1anastir sahipsiz bak1111s1z kaldi. Dag ba~1nda 
ëy le duruyor'1 dediler. 

Bir gün yüzba~1 beni çagird1 ve 11 bugün mühin1 bir vazifenliz var11 

dedi. !fNe vazifesi?" dive sordun1. "Gorürsün" dedj . .... 

Sonra yüzba~1, üç kainyona askerleri doldurdu, beni de kendi 
Jeepine aldL 

Ve bir saat kadar dag yollannda gittikten sonra; yüksek duvarlar
la çevrili bir kalenin ënün~e durduk. 

0 zaman anlad1m ki 11 Surp Garabet" n1anast1nna gehni~iz. 
Yüzba§1: "Ismet pa~adan enür geldi; kiliseleri dina1nitle y1ka-

cag1z11 dedi. 
Ben aptalla~m1~tun, agl anakh oldum. 
Fakat mecburdum emrini dinlemeye. 
Yüzba§1ya baktnn; o gülmez adan1 keyiflen1ni~ gülüyordu bugün. 
Em1eni kiliselerini, Enneni Vartan1n elleri ile havaya uçurtmu~tu. 
Bugün aradan on sene geçti. Çogu zaman~ dinamitle y1kt1gnn1z 

kiliselerin seçi inanzaras1 gëzün1ün ënüne gelir ve goz ya~lanm 
kendiliginden akmaya ba~lar. Ve lânet okurum yüzba~1 Yahna, ve 
bilhassa inonüye, inonüye. 

N 19, 
"Nairi", N 156, ll.09 .. 2fl01 

. OLAYLARIN YARGISI 
Sene 1945. müttefiklerin Ahnanayaya kar~1 zaferin yak1n oldugu 

aylardi. Ve ~ubat 19451te Staline, Roosevelt ve Churchill Yaltada 
toplandiJar, ve harp sonu Avn1pasn11n haritas1n1 çizdiler. 

Ve Roosevelt Churchill'in homur danmas1na ragn1en Stalinin bir 
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çok tekliflerini kabul etti. 
Unutn11yallm ki~ lkinci Dünya Harbinde Sovyetler 20 n1ilyon 

insan kaybetnli~lerdi. 
Yaltada altnan kararlardan~ bizün için en 6nen11i olanlan: 
l. Türkler~ Bogazlarda Sovyetlere üsler verecekti. 
2. Kars ve Ardahan Sovyetlere iade edi lecekti. 
Gel gor ki Roosevelt, N isan 1945-te aniden vefat etti. 
Ve yerine geçen yeni Amerikan cun1hurbaskan1 Truman Agustos 

l 945'te Potsdam konferans1nda Rooseveltin Yaltada kabul ettigi bir 
çok kararlan redetti. 

Truman1n redettigi kararlar aras1nda, Türkiyenin Soviyetlere 
Bogazlarda üs vermesi ve Kars ve Ardahan iade etmesi vardi. 

Buna ragmen 1946 senesinde Sovyetler Türkiyeye nota verdiler 
ve Bogazlarda üsü ve Kars Ardahan1n iadesini talep ettiler. 

0 zmnan Tn1man 11 Amerikan1n hudutlan Karstan ba§lar" diyerek 
Türkiyenin yard1m1na ko~tu. 

Ve Ruslar mecburen daha ileri giden1ediler. Çünkü o senelerde 
Amerikan1n elinde atom bo1nbas1 vard1, ve Ruslar daha ato1n bom
bas1 yapman11~lardi. 

Ve Milli ~ef ls111et Inonü rahat bir nefes aldi. 
Fakat Inonü iskillenmi~ti. nya Amerika fikir degi~tirirse 11 , 11 Ya 

Truman111 yerine gelen, Roosevelt gibi Sovyetlerin taraftni tutarsa 11
, 

"ya Birle~mi~ Milletlerden bir heyet gelir de Dogu Anadoluda bulu
nan Em1eni kiliseleri gorüp 11 bu topraklann hakiki sahipleri 
Ermenilerdir11 diye rapor verirse "bu bizim için iyi olmaz dedi". 

Milli ~ef "ne yapabiliriz 11 diye dü~ündü. Biraz sonra "Evreka" 
dedi. 

Bulmu~tu hal yolunu. Ermeni kiliselerini ortadan kald1rmak 
lâz1n1d1 ki, Ermenilerden iz kalmas1n. Ve oylede yapti. 

Bir kaç ay sonra belli ba~li tarihi Ermeni kiliseleri, ismet 1n6nün 
emriyle dinamitle havaya uçunildu. 

"Nairi" gazetesinde dort say1dir devam eden muhtelif ~ahitlerin 
anlatt1klan, tarihi Ermeni kiliseleriin dinamitle havaya uçurulmas1 
olaylan 1s111et inonü endi~elerinin neticesidir. 
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Fakat 1948 senelerinde~ ba~ka bîr olay patlak verdi. Ve bu olay 
1SI11et monüyü kara, kara dü~ünürdü. 

1933 senelerinde~ Ahnanyada Hitler iktidara geldikten sonra, 
Yahudi as1Jh ve Aln1anca konu~an bir çok profesorler Türkiyeye 
geldiler. Bu arada, Hitlere kar~1 olan bir kaç Aln1an profesorü de 
Türkiyeye geldi. 

Bu Abnan asilh profesorlerden biri, güzel sanatlar akademisinde 
ve edebiyat fakü1tesinde "Sanat tarihi 11 dersi veren En1st Dietz idi. 
Ernst Dietz 1948 senelerinde istanbulda "Selcuk sanatl" isnlini > 

ta~1y an bir kitap ne~retti. 
Fakat kitap ne~redildikten bir inüddet sonra profes6r Ernst 

Dietzin bu kitab1 polisler tarafindan toplantt1nldi. 
Ve profesor Ernst Dietz'in güzel sanatlar akaden1isindeki ve ede

biyat fakületsindeki vazifesine son verildi. 
Ne oln1u~tu? Sebebi ne idi bu kovuh11an1n? 
Profesor Ernst Dietz, yazd1g1 bu kitapta 11büyük bir hata" 

yapn11~tL Çünkü Ernst Dietz, "Selçuk sanat1 11 ismini ta~1yan bu kitap
ta 11 Selçuk sanat1 Enneni sanat1nn1 devam1dir11 demek cesaretini 
gostenni~ti. 

Ve bu sebepten~ yukandan gelen (1sn1et monünden) enürle kitab1 
t.oplanln11~ ve i~ine de son verihni~ti. 

Burada: Selçtik eseri diye tan1tt1nlan 11Ahlat" daki bir kün1betin 
resn1ini yayntl1yoruz. 

Bu Selçuk kümbeti (mausolee) Ermenî münan sanat1n111 inkâr 
edihnez nu1nunesidir. 

Ismet Inonü, Ennenilerin izlerini ortadan kald1nnak için, Enneni 
kiliselerini dinamitle y1ktird1 . .. 

Daha sonra "Selç.uk sanatI, Ermeni sanatlnm dev<Un1dir11 
· diyen 

Ahnan profesorünü i~inden attrrdI ve yazd1g1 kitab1 polislere toplattrrdt 
Faka( Selçuklar zaman1nda in~a edilmi~ ilân ve Ermeni inünan 

sanatin1n te1nsilcisi bu kümbetleri, ismet inonü hiç dinamitlemeyi 
dü~ündümü acaba? 
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N 20, 
"Nairi", N 157, 25. 09.2001 

SIZ TÜRKLER, ERMENI SOYKIRIMINI 
INKÂR EDIYORSUNUZ 
Hakhs1111z. Sizin için, En11enileri kesmeniz, olagan bir ~eydi. 

Çünkü as1rlar bayunca, Em1enileri, koyunlan gibi kesmeye, inallar-

1111, mülklerini, kizlann1 çahnaya aleçmectenez. 
En11eni saykir11n1 (sozde) bihniyen Türkler büyük babalann1za 

sarun gizliden, anlar size Ennenileri nas1l kestiklerini iftiharla 
anlatirlar. 

Ya~ar Kemalin "ince Memet" ran1ai11n1 akuyun. Bu ran1anda iki 
Adanah zengin aga, birbirleriyle laf yans1na tutulurlar. Birisi: "Yak, 
sen Ermeni Garabetin mallanna kandun 11 der. Ôtekisi cevap verir: 
"Hadi cannn sen de. Senin Em1eni Kirkordan ald1klann1n yan1nda 
benim ald1klar11n1n hesamesi okunmaz". Bu günün Anadalulu Türk 

zenginlerin 11 altlann1 11 biraz kan§tlnn1z. 
Hepsinin sicilinde Ermeni soyk1nn1111da ele geçirdikleri zengin

likler ortaya ç1kar. 
Bu hadiseleri, binlerce, onbinlerce çogalt1n1z. 0 zarnan Ermeni 

sayk1nm1n hakikatleri artaya ç1kar. Fakat, siz Türkler, sizin hakika

tle alâkan1z yak ki. 
Çünkü, sizin her ~eyiniz sahte. Her ~eyiniz yalan. 

N 21, 
"Nairi", N 158, 9 .. 10.2001 

"MIL ETI SADIKAYI ERMENIYE" 
Sayg1 deger ve degmez Türkler: siz "milleti sad1kay1 Ermeniye" 

cümlesini hiç i~itsiniz mi? 
Bu cümleyi sizin hunhar padi§ah1n1z, kanh sultan Abdul Hamit 

soylemi~ti, 1876-da Ermeni milletinin Osmanh devletine kar§t gos-
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terdigi sadakaÙ takdir ennek için. 
Çünkü Os1nanh devletinin i~gab alt1nda ya~1yan Yunanhlar~ S1rplar 

ve Bulgarlar birer~ birer isyan etI11i~Ier ve istiklâIJerine kavu~1nu~lardi. 
Yalmz Enneni sonuna kadar Osn1anh devletine sad1k kaldilar. 
1876-da Ruslar Istanbulun. kapdanna Ayastafanos'a kadar 

(bugünki nam1 diger - Ye~ilkoy) gehni~lerdi. Ve Istanbul~ Rus]arin 
avuçlanmn içindeydi. 

Doguda Rus ordulan~ Bat1 En11enistan1n büyük bir k1sn11n1 kur
tann1~lar; Erzurmna kadar ilerlenli~lerdi. 

Ve Enneniler de~ Yunanhlar: S1:rplar~ Bulgar1ar gibi Osn1anh 
boyundurugundan kurtulucaklardi. 

Fakat ozamanki Istanbul Enneni patrigi Nerses Varjabedyan 
Enneni milletinin kaderiyle oynad1, ve Osmanh devletine kar~1 
sadakatin1 gostem1ekiçin bütün Ermeni kiliselerinde okunn1ak üzere 
su tebligi yay1nlardi. 

11 0sn1anh develetini müdafaa et1nek~ Ermenistan 111üdafaa ennek 
demektir~ bilhassa Ennenilerin dinlerini, mekteplerini, mahn1, 
n1ülkünü, ailesini, nan1usunu, can1n1 müdafaa etmek de111ektir 11

• 

Ve Ermeni]eri, Osmanhlarla beraber Ruslara kar~1 direnmeye 
davet etti. 

Bu büyük firsat1 kaç1rm1yan Ingilterenin o za1nanki ba~bakan1 
Yahudi Benjamin Disraeli Ruslara ultimatu1n verdi, ve Ruslar geri 
çekihneye mecbur etti. 

Ve Osmanh· devletine yapt1g1 bu büyük yard1ma kar~1hk, sultan 
Abdul Hamit 1ngiltere ba§vekili Yahudi Benjamin Disraehye K1bns 
adasm1 hediye olarak verdi. 

Ve i~te, Ermeniler, bu ~ekilde Osmanh devletine kar~1 sadakatln1 
ispat ettiler ve sonuna kadar da Osmanh devletin içinde "milleti 
sad1kay1 Enneniye 11 olarak kald1lar. 

Ve siz Türkler de Ermenilerin kuzulara yak1~ir bu sadakat1n1 çok 
takdir ettiniz, ve ... 

Ve Birinci dünya harbinin karga~ahg1ndan istifade ederek bütün 
Ermenileri kuzulan keser gibi kestiniz. Ve Enneni milletini soykir-
1m1na ugratt1n1z. 
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N 22, 
"Nairi", lV 159, 24.10.2001 

"MILI__JETI SADIKAYI ERMENIYE" - 2 
SADAKAT VE NANKÔRLÜK 

t9.yüzy1lm ba~lannda~ Osmanh in1paratorlugu denilen, yagmac1-

hk sistemi üzerine kunllu devletin günleri say1hydi. Avn1pahlar bu 

devlete "hasta adam" ismini vermi~lerdi. 

F akat Bat1 dev letleri · bu 11 hasta adam1 11 diriltmek istediler. 

Ruslann ilerlemesine mani olsunlar diye. 

1839-da Sultan Abdul Mecit zmnan1nda, BatI devletlerinin pro

gram1n1 tatbik eden sadrazam Mustafa Res~it Pa~a 11 Gülhane Hatti 

Hün1ayun11 ile Tànzimat devrini ba~latti. Bu karara gore, bundan 

boy le gayri-n1üs1imler, müslimler ile e~it olacaklardi. 

Ve "tath sozlere" en çok Ermeniler inandf. Onlar, as1rlarboyun

ca Türklerden çektiklerini unuttular ve Osmanhdan fazla Osmanh 

oldular. 
Ve Osmanh devletinin kalk1n1nas1 için canla ba~la çah~maya 

ba~lad1lar. 

Aç1n tarihi belgeleri, ve okuyun her sahada yarat1c1 kuvvet olarak 

Ermenilerini goreceksiniz. 
Ilk ban1t fabrikas1n1 kuran Dadyan, darphaneyi modernle~tiren 

Bezcyan, Istanbulun saraylanm in~a eden Balyan ailesi, güzel sanat

lar akademisini ve arkeoloji müzesini kuran Vervant Oskan, tiya

troyu kuran Hakop Vartovyan (Güllü Yakup), postay1 kuran Oskan 

Mardikyan. Halkah ziraat okulunu kuran Ermeni. Ticaret okulunu 

kuran Ermeni. Matbaac1hg1 kuranlar Ermeniler. Her türlü i~lerini 

kuranlar, Ermeniler. 
Ermeniler, yeni ve kuvvetli bir Osmanh devleti yaratmak için, 

safiyane ve sad1kane çah~ttlar. 
"' , Ve siz, Türkler, bu sad1k millete minnet borcu olarak ne yaptln1z. 

Yaln1z ve yaln1z nankorlük. Ve en büyük nankôrlügü, 24 Nisan 1915-

de y apt1n1z. 
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24 Nisan 1915 tarihini unut1naym. Siz~ o tarihte, Enneni inilleti

ni soyk1nn1ma ugratn1aya ba~ladm1z. 

N 23, 
"Nairi", N 160, 6.11.2001 

"MILLETI SADIKAYI ERI\;IENIYE" - 3 
SADAKATA KARSI NANKÔRLÜK 

Selânikte, danmeler ve farmasonlar tarafindan kurulan 11Jan 

Türkler 11 te~kilâtin1n kuvvetleri l 908 1de Istanbul üzerine yürüdüler, 

Istanbulu i~gal ettiler ve Abdul Hamit~ yeniden me~ritiyet ilân etm

eye mecbur oldu. Ve Jan Türkler, iktidan ele geçirerek 11hürriyet11 

ilân ettiler. 
Istanbul halk1 sevinç içindeydi. Hoca-papaz-haham · karde~ 

olmu~lar, birbirleri ize kucakla~1yorlardI. 

Jan Türkelr te~kilâtimn ba~1nda, Niyazi, Talât, Enver ve Ce1nal 

vardi. Enneni ileri gelenlerinden yazar ve avukat Krikor Zohrab, 

masonlar locasmdan Talâtin 11karde~i 11 ve en iyi arkada~1 idi. 

. Fakat hüriyet sevinci çok s~rmedi. Gericiler ve softlar isyan ettil

er ve Istanbulu ele geçirerek "Jan Türkleri 11 arainaya bà~ladilar, 

intikain ahnak için. 

0 feci günlerde Talât ve arkada~lan alümden kurtulmak için, 

kaçacak delik anyorlardi. Krikor Zohrab ve arkada~lan, Talât ve 

sürekas1111 ev lerinde saklay arak; ~eriatçilann elinden ve hakiki bir 

alümden kurtardilar. 
Bir müddet sonra Selânikten gelen kuvvetler irtica isyan1n1 

bastirdilar ve Abdul Hamidi tahttan indirerek sürgüne ganderdiler. 

Ve hürriyet yeniden geri geldi. 

Ermeni Zohrab ve arkada~lan Osmanh dev letini 

kuvvetlendim1ek için çok çah~tilar. 

Os1nanh donanmas1n1 yeniden kurdular. 

Zohrah ve arkada~lann1 büyük gayretleri sayesinde: Osmanh 
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devleti hasta adan1a ohnaktan kurtuldu. 
Fakat Jan Türkler, l 914-te Osn1anh devletini Aln1anlann n1ütte

figi olarak harbe soktular. Ve harb1n karga~ahg1ndan istifade ederek 
Ermeni milletini 1915-te soyk1nm1na ugrattllar. 

Fannasonlann reisi olan üstad1-azam Talât Pa~a, kendilerini 
ëlün1den kurtaran farmason Krikor Zohraba "çok yak1n alâka" gës
terdi. 

Zohrab1 Adanaya sürgün gënderdi. Ve orada Çerkes Alunet, 
Zohrab1n ba~1n1 ta~la vura vura ëldürdü. 

N 24, 
· "Nairi", N 161, 20.11.2001 

"MILLETI SADIKAYI ERMENIYE" - 4 
SADA.KATA KAR~I NANKÔRLÜK 
5 Ekim 1915 tarihinde Istanbuldaki Ahnan elçiliginde freiherr 

K.von Neurath, elçiye vekaleten Berline Alman ba~bakan1na bir 
rapor gënderir. (Kimdi von Neurath? Hitlerin en yak1n çah~ma arka
da~i. l 939'da Çekoslovakya gauleiteri. 1946-da Nürnberg 
mahkemesinde harp suçlusu olarak 15 serre hapse mahkûm oldu). Ve 
von Neurath bu raporunda Alman ba~vekiline ~u malûmat1 veriyor
du ... 11 Istanbulda Doktor Ruben Sevagin Alman zevcesi, Çan .. 1<1nya 
sürgün gënderilen e~ini kurtarmak için çok çah~ti. F akat Istanbul 
polis müdürü Bedri Bey Dr. Ruben Sevag1 sürgünden kurtamay1 
redetti. Ve ~u sebebi ileri sürdü. "Dr. Ruben Sevag, o entellektüeller
dendir, ki onun topluluklar üzerindeki etkisinden korkulur''. 

Kimdir Dr. Ruben Sevag? 
Ermenilerin ileri gelen ~air ve yazarlanndadlf. 1911-de Lozan t1p 

fakültesinden doktor olarak mezun oldu. Ve 1911-den 1914-e kadar 
Lozan hastanelerinde doktor olarak çah~tL 

Onun Lozanda bulundugu senelerde Istanbuldan bir çok Türk 
ileri gelenleri, pa~alar, naz1rlar Lozanda tedaviye gelmi~lerdi ve Dr. 
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Ruben Sevag; onlara doktor olarak çok yard1111 euni~ti. Ve bu pa~a1ar 
ve nazirlar çok 1ninettar idiler, Ruben Sevaga kar~I. 

Hepside Ruben Sevaga "Istanbu1a gelecek olursan1z bizin1 ko~kte 

n1isafirin1iz olucaks1111z 11 diyerek birbirleri ile yan~lardi. 
Dr. Ruben Sevag Haziran 1914-de Aln1an e~i ve çocuklan ile 

beraber lstanbula dondü ve orada doktorluga ba~ladt 
Dr. Ruben Sevag111 Istanbulda en yak1n Türk arkada~lanndan biri 

Istanbul mebusu Salah Cirncoz idi (Salah Cirncozun ailesînden: 
ine~hur sanatkâr Ferdi Tayfurun ve Türkiye cun1hurba~kanlanndan 
Fahri Kàrutürkün isimleri verelirn). 

24 Nisan 1915-de TalâtPa~a ve avanesi Errneni rnilletinin soykir-
1n11n1: ilk once Errneni entellektüellerini ve ileri gel en ~ahsiyetlerini 
Anadoluya sürgün gondererek ba~latti. 

Ve Dr. Ruben Sevag, Çank1nya sürgün gënderildi. Ve onun 
Ahnan e~i Ruben Sevag1 sürgünden kllrtarmak için çok çah§tl. 

Ahnan elçisine; von der Goltz Pa§aya ve Ruben Sevaga rninnet 

borcu olan pa~alara ve nazirlara ve bilhassa doktorun yak1n arkada~1 
Istanbul 1nebusu Salah Cüncoza müracaa etti. 

Fakat hiç biri Dr. Ruben Sevag1 kurtararnad1. 
Ve 26 Agustos 1915-te Ittihat ve Terakki partisinin Çank1n tem

silcisi Ce1nal Ogüzün onderligine e~kiyalar, Çank1ndan Ayasa giden 
yol üzerinde Kalecigin Tüney koyü yak1nlannda, doktor Ruben 

Sevag1 hunharca katlettiler. 
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N 25, 
"Nairi", exclusive, 1.01.2002 

"MILLETI SADIKAYI ERMENIYE" - 5 
SADAKATA KAR~I NANKÔRLÜK 
1915 ERMENI SOYKIRlMINDA, ERMENI 
_ENTELLEKTÜELLERININ SÜRGÜN SEHRI 
ÇA.NKIRIDA TRAJEDI IÇINDE BIR ASK TRAJEDISI 

24 Nisan 1915 Enneni soyk1nm1nda bir çok Ermeni entellektüel
leri ile beraber doktor Ruben Sevag da Çank1nya sürülmü~tü. 

Çank1nda sürgünler once topluca bir kogu~ta hapsedildiler. 
Bir kaç hafta sonra, sürgünlere Çank1ndan ç1kmmnak ~art1 ile 

~ehri içinde ev kiralamalanna izin verildi. Dr. Ruben Sevag da bir 
arkada§l ile Çank1nda bir ev kiraladi. Bu arada Çank1ndaki halk 
aras1nda Ermeni sürgünleri içinde, Avrupah bir doktor bulundugu 
haberi yay1ld1. 

Ve o günden sonra Dr. Ruben Sevag gece gündüz, bir hastadan 
obür hastay11 ko~arak Çank1n Türk ahalisini tedaviye çah~ti. 

Bu tedaviler esnas1nda Dr. R.Sevag adeta harikalaryaratiyordu. 
0 dereceki hasta aileleri~ kendi hastalann1 tedavi etmesi için Dr. 

R. Sevag1 birbirlerinden kap1s1yorlardi. Ve Çani1<1n ahalisi harikalar 
yaratan Dr. Ruben Sevaga adeta tap1yorlardi. 

Bu arada Dr. R.Sevag Çank1nn1n arabac1ba~1s1 1smailin k1z1n1 
tedavi ediyordu. Ve hasta kiz bir kaç hafta sonra taman1en iyile~ti,. 
F akat kiz üzgündü. Babas1 is1nail, kiz1na üzgünlügünün sebebini 
sordu. Kiz once soylemek istemedi, fakat en sonunda itiraf etti. 

K1z doktora a~1k olmu~tu. Fakat doktor Ruben Sevag1n bundan 
haberi yoktu. 

Babas1 ~a~lfdL Fakat kiz1n1 çok sevdigi için ertesi günü doktor 
Ruben Sevag1 çagird1 ve "bak doktor11 dedi 11burada hepiniz olüme 
mahkûmsunüz. Hiçbiriniz kurtulamazs1n1z. Fakat sen istersen, ben 
seni kurtarabilirim. Kiz1m sana a~1k oln1u~. Gel, müslümanhg1 kabul 

= 156 = 



TÜRKLER!N SÔZDE BIL!\1EDJGI GERÇEKLERJ 

et ve k1z1n1 ile evlen. Bu ~artla seni 6lün1den kurturabilirün 11
• Dr. 

R.Sevag nnas1l olur; ben zaten evliyin1 ve iki çocugmr1 var 11 dedi. 
Arabanba~1 is1nail 11ziyan1 yok" dedi 11 n1üslü1nan dininde buna cevaz 
vac istersen; dü~ün. Yann cevap ver". 

Dr. R. Sevag yak1n arkada~lanna hadiseyi anlatti. Hep si de 11n1üs
lfünanhg1 kabul et; evlen ve cm11111 kurtar" dediler. Fakat Dr. 
R.Sevag: "Türkle~mek a1çakhktir 11 dedi~ ve IY1üslü1nan olarak olüm
den kurtalma teklifini redetti. 

26 Agustos 1915-te Dr. Ruben Sevag ve 4 entellektüel arkada~1 
Çank1ndan Ayasa sevkedihnek bahanesi ile askerlerin muhafazas1n
da arabalarla yola ç1kanld1lar. Yol üzerinde, Kalecigin Tüney k6yü 
yak1nlannda: Çank1n ittihat ve Terakki partisi temsilcisi Ce1nal 
Ogüzün e~kiyalan arabalann yolunu kestiler. 

Askerler once kar~1 geln1ek istediler. Fakat askerlerin komutan1 
Selânikli çavu~ askerlere mani oldu. 

Ve e~kiyalar Dr. Ruben Sevag ve arkada~lann1 agaçlara bagh
yarak hunharca katlettiler. 

Ve bu e~kiyalann aras1nda, Dr. Ruben Sevag1n tedavi ettigi hasta 
k1z1n babas1, arabac1ba~1 1smail de vardL 

N 26, 
"Nairi", N 162, 15.01.2002 

"MILLETI SADIKAYI ERMENIYE" - 6 
SADAKATA KARSI NANKÔRLÜK 
ISTANBULDA DOLMABAHÇE SARA\'INI 
ZIYARETTEN IZLENIMLER 

Bundan on sene ka.dar evvel, Avrupada goreyli Enneni ruhani lid- · 
erlerinden bir ba~piskopos, Istanbulda Dolmabahçe saray1n1 turist 
olarak ziyaret eder. 

Ve bir Fransrz turist gurubu ile beraber, bir Türk tercüman1n 
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oncülügünde saray1 dola~niaya ba~larlar. 
Ve Türk tercü111an, turistlere saray hakk1nda Frans1zca bilgi verir. 
"Dolmabahçe saray1, 19. asnn ortalannda 1talyan 1nünan Balyani 

tarafindan in~a edilmi~tir". 
Sonra saray1n salonlann1 ziyaret ederler. Türk tercüman duvarlar

da as1h büyük yagh boya tablolann onünde durur ve ~u malûmat1 
verir: "Bu deniz manzarah büyük tablolar1, Rus ressam1 Ayvazovski 
çiznü~tir". 

Ve Türk tercütnan1 hiristlere saray1 gezdirmeye devam eder, ve 
büyük bir çini soba onünde durur ve ~u izahat1' verir: "Bu sobanin 
çinleri, me~hur Kütahya çinleridir ve Türk çini üstalan tarafindan 
yapilm1~tir11 • 

. 0 zaman, Ermeni ba~piskopos art1k dayanamaz ve Türk tercü
mana Türkçe olarak ~unlan soyler: "Efendi, ~imdi art1k beni dinle ve 
bilmiyorsan ogren. Bu soban111 çinlerini yapan üsta Ermeni. Bak 
oku, üsta, Ermenice yazm1~ ismini. Sonra büyük salondaki deniz 
tablolann1 çizan ressan1 için, sen bu Rus ressain1 dedin. 0 ressam1n 
ismi Hovhannes Ayvazovski. Halis-muhlis Em1eni ressami. 

Ve en mühimi, Dolmabahçe saray1n1 in~a eden münar için 
111talyan miman Balyani" dedin. Yalan. Dolmabahçe saray1n1 in~a 
eden mimar: Ermeni Balyan, 1stanbulun bütün saraylann1 in~a eden 
Ermeni mimar Balyan ailesinden. Ve bunlan sana soyliyen: ben de 
Enneni ba§pikosposuyun1 11

• 

Anlad1n m1 ~imdi. Bundan sonra hakikatl soyle, yalan konu~ma". 

N 27, 
"Nairi", iV 163, 29. 2002 

"MIL ETI SADIKAYI ERMENIYE" ... 7 
Si\DAKATA KAR~I NANKÔRLÜK 
SAGMAL 1NEKLER G1B1 B1R l'vhLLET: ERMEN1LER 
Siz, 11. yüzy1hnda Ermeniler sayesinde Anadoluya girdiniz. 
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1071 senesinde Manazgert de (sizin uydurdugunuz isin1le: 
Malazgirt de) En11eniler say·esinde Bizanshlan yendiniz. 

Bizanshlar uzun yüzy1l1ardan beri Ern1enistanda (Dogu 
Anadoluda) En11enileri devarnh; dini ve siyasi bask1 altmda iutu:yor
lard1. 

Bu baknndan Ern1eniler, Bizanshlarla devan1h mücadele 
halindeydiler. 

Siz, Anado1uyu i ~gal etiniye ba~lad1g1n1z zan1an, bir çok ozgür 
Em1eni prensleri, kendi bindikleri dah kestiler ve Bizanshlara dirsek 
cevirerek sizdenmedet umdular. , 

Enneniler, bu ~ekilde Bizanshlarin bask1s1ndan kurtulacaklann1 
zann ettil er. 

Halbuki Enneniler Bizanshlara kar~1 bu yanh~ stratejilerinden 
dolay1, kendi mezarlann1 kasm1~ oldular, ve ayn1 zamanda 
Manazgertte Bizanshlann n1aglûbiyetine de sebep oldular. 

Ve siz, boylece Em1eniler sayesinde Anadoluya giridiniz ve 
korkunç vah~etiniz sayesinde de bir iki . yüzyd içinde bütün 
Anadoluyu i~gal ettiniz. 

Ve siz, 1071 Manazgert zaferinden itibaren, 24 Nisan 1915 
Enneni soyk1nm1na kadar, E~nenileri sagmal inekler gibi sagd1n1z. 
Ve 24 Nisan 1915-de de sütü biten inekler gibi, bu sad1k Ern1eni mil
letini kesime gonderdiniz. 

N 28, 
"Nairi", N 164, 12 .. 02.2002 

"MILLETI SADIKAYI ERMENIYE" - 8 
SADAKATA KAR~I NANKÔRLÜK 
1915 ERMENI SOYKIRlMifNDA VUKU BULAN MILYON

LARCA KANLI FACIALARDAN BIR ÔRNEK SIZE 
Sene 1915. vaka Çank1nn1n Kalecik kasabas1nda geçer. 
1915 May1s ay lannda, Kalecigin kaymakam1, Istanbuldan gel en, 
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Dahiliye vekili Çingene asdh fakat fam1asonlann ba~kan1, üstad1-

azfün Talât Pa~anin ~ifreli Enneni tatbik etmiye ba~lar. 

Kalecigin Enneni halkn11n~ 12 ya~1ndan büyük bütün erkekleri, 

en ya~hlanna kadar hepsi. an1ele taburlannda çah~111ak bahanesi ile 

toplatt1nhr ve j andarmalann nezaretinde Enguriye (sizin 

uydurman1zla bugünkü Nkara) dogru; yaya olarak yola ç1kanhr. 

Kalecikte, 4. çocuklu Vartuhinin kocas1 Nerses Kaprielyan da, bu 

kafile ile yola ç1karlanlann aras1ndadir. 

Aradan birkaç gün geçer ... 

Ve Vartuhi Kaprielyan, kocas1n1n yan1nda rençber olarak çah~an 

ve her zaman fakir ailesine yardun ettikleri Mustaf an1n pannag1nda, 

kocasnun koyü ye~il ta~li ~ovalye yüzügünü gorür. 

Ve o zamanlar, kocasm1n, yola ç1kan kafilede bulunan bütün 

Ermenileri erkekleri ile beraber kendi Türk kom~ulari tarafindan 

katleaildigini anlar. 
Ve üzüntüsünden çllg1nlar gibi feryat etmiye ba~lar ve en sonun

da baydarak, boyulu boyunca ta~larin üzerine y1g1hr. 

N 29, 
"Nairi", N 165, 26. 02.2002 

IKINCI DÜNYA HARBINDE 1942 
SENESINDE ISTANBULDA GEÇEN 
"YIRMI SINIF" FACIASI 
Sene 1942. Almanlar Rusyanin kalbine dayanm1~. Leningrad 

ablukada. Alman ordulan Moskovaya yq.kla~m1~. 

Ve en mühimi, Almanlar Kafkasyada ileriliyor ve Stalingrad 

dü~mek üzere. 
Ve Türkler sevinç içinde, ezeli dü~manlan Ruslar yeniliyor diye. 

Ve o senelerde Türkiyenin diktatorü "Milli ~ef" denilen lsmet 

1n6nü idi. 
Ve Almanlann Stalingrada yaklas~1g1 günlerde, ismet inonünün 
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en1riyle istanbulda ya~1yan bütün gayri-n1üslimlerin Rum~ En11eni: 
ve Yahudilerin 25 ya~1ndan 45 ya~1na kadar (yin11i s1111f) bütün 
erkekleri askere ahmnak bahanesi ile Anadoluya içlerine sürgüne 
gonderildi. 

Bu sürgüne gbnderilenlerin bir çocugunun agz1ndan~ ~ahsen din
lediginüz ac1 hatiralaran1 an1at111aya çah~ahn1. 

nYinni sn11f1 denilen sürgün günlerinde maruz kald1gu111z olü111 
tehditlerini bmrüin boyunca unutanuim. 

Oinuzalnnda süngülü silah1ar bulunan askerler bizün gibi 
sürgünJerin yüzlercesini, çok geni~~ Çukurca bir sahanin içine 
topladilar. 

Dort bir taraflm1z, nan1lulan üzerin1ize donük 111akineli tüfekler
]e çevrilmi~ti. 

Ve kati] surath bir subay bir kamyonun üzerine ç1kararak bize ~u 
tehditleri savurdu. 

!!Siz bir daha Istanbulun yüzünü gbremiyeceksiniz. Sizin burdan 
yaln1z ëlünüz ç1karn. 

Bu olüm tehditlerinden sonra, günlerce gôzü1nüze uyku gim1edi. 
Ve bu kâbus dolu günler aylarca devan1 etti. 

Ve bir gün inan1lnnyacak bir haber yaylld1, biz sürgünlerin 
aras1nda. "Bizi Istanbula geri gondereceklenni§ 11

• 

Ertesi günü gel en gazeteleri · okuyunca bu haberin sebebini 
anlad1k. Ahnanlar, StalinI:,YTadda Ruslara inaglûp ohnu~lardL 

Ve ba~lannda n1are~al Paulus olmak üzere Alman ordusundan sag 
kalanlar Ruslara teslün oln1u§tu. 

Ve biz, Ruslann Stalingrad zaferi sayesinde 6lüm4en kurtulduk .. 
Eger Almanlar Stalingradda galip gelselerdi, Türkler Ruslara 

harp ilân edecekii. , 
Ve o zaman, katil surath s.ubay1n d.edigi gibi. 11Hiç birin1.iz 1stan

bulun yüzünü bir · daha goremiyecektik. Ve bizi, o Çukur sahan1n 
içinde makinali tüfeklerle oldüreceklerdi Il. . 
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N 30, 
"Nairi", N 166, 12. 03~2002 

VAHSI BIR HAYVANLi\, BIR TÜRKÜN 
ARASINDAKI FARK NEDIR? 

VAH~I HAYVAN, YALNIZ AÇ OLDUGU ZAMAN, BIR 
HAYVANI ÔLDÜRÜR VE AÇILIGINI GIDERIR. 
TÜRK ISE ÔLDÜRME ZEVKI IÇIN ADAM ÔLDÜRÜR. 

Acaba, Türkün hunharhg1n1. ispat etmek için delilleri slfalarnak 
§art m1dir? 

Isterseniz ba~hyahm, tarihte vah~etin sembolü olarak tan1nan 
Cengiz Handan ve Tirnurlenkten. Ve deva1n edelün hunhar Osmanh 
sultanlan ile: Fatih Sultan Iv1ehn1et, Yavuz Sultan Selin1 ve Kanuni 
Sultan Süleyman. 

Bu sultanlar, sadece, Ï§gal ettikleri topraklarda ya~1yan Hlfistiyan 
ahaliyi oldürmekle kalmadllar. 

Ayn1 zamanda, kendilerine rakip olmas1nlar diye, kendi oz 
karde§lerini de oldürürlerdi. 

Gelelim daha yak1n tarihlerdeki hunharlara. 
Ermeni 1nilletinin katili Kizil sultan Abdul Hainit, ve Ermeni nlÏl

letini soyk1nrn1na ugratan sadrazam Talât Pa§a ve digerleri. 
Bu hunharlarin Isimlerini saymakla bitiremeyiz. 
Hunharhk Türkün kan1na i~le~mi~tir. Türkün kromozomlannda 

katillik faktorünü bulabilirsiniz. 
Isterseniz ufak bir hesap yapahm. 
Ivle~hur ~airiniz N am1k Kemalin soylediklerini tekrar edelim: 

"Cihangirane bir devlet ç1kard1k bir a§iretten". Bir a~iret kaç ki~idir? 
Olsa olsa en fazla inbin ki1?i. Onbin ki~iyle girdiniz, medeniyetin 

ve hiristiyanhg1n be~igi Anadolu topraklanna. 
Bugün; Türkiye dediginiz Ru1n ve Ermenilerden çahnm1~ toprak

larda kalan Huistiyanlann say1s1 ta~ çatlasa alt1n1~ bini geçmez. 
Ve sizin istatistiklerinize gore "Türkiye"de ya~1yan halk1n yüzde 
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doksan dokuz virgül dokuzu~ inüslün1an Türk. 
Nasil oldu da~ onbin ki~ilik bir a~irettten bugün alt1n1~be~ milyon 

1nüslün1an Türke ula~tln1z? 
Türkün kron1ozon1lannda bulunan katiHik fakt6rü savesinde. -· 

N 31, 
"Nairi", N 167, 26. 03.2002 

YENI YILINIZ-NEVRUZ BA ''RAMINIZ 
KUTLU OLSUN KÜRTLER 
Afedersiniz. Pot kird1k. Türkiyede Kürt diye bir~ey yok ki. 
Kürt dediginiz dag Türkleridir. Bu palavralara senelerce kendiniz 

de inand1111 z. 
Dogmsunu isterseniz ba~ka çareniz yoktu. Bu Kürt problenüni 

halletinek çok zordu. Bütün Dogu Anadoluy·a Kürtlerle dolmu~tu. 
Orasi âdeta Kürdistan oln1u~tu: S1vastan dogu'ya giden vas1talar 
Kürt pe~mergelerin kontrolundan geçiyordu. 

Ne yapabilirdiniz? Bu Kürt 1neselesi sizi kara kara dü~ündürüy
ordu. Siz 1885-ten itibaren Em1eni meselesini k6künden halletineye 
ba~lad1n1z. 

Sizin Kizil sultan1n1z Abdul Hamit Kürt problenü yaratan en 
büyük suçlu. Niçin mi? 

1885-te Dogu Anadoluda k1pirdamaya ba~hyan Ermenileri temi
zlen1ek için güney vilayetlerinden nekadar Kürt varsa onlarla 
Hamidiye alaylan kurdu. 

Ve onlan dogudaki En11eni vilayetlerine g6nderdi . 
. Orda bu Kürtler ne kadar Enneni varsa hepsini k1hçtan geçirdiler. 
Ve Abdul Hainit bu bo~alan topraklan Kürt ahaliye doldurdu. 
Birinci dünv a harbinde 1915-te Türkler Ermeni 1nilletini . -

soyk1nm1na ugrat1naya ba~ladilar. 
Ve bu soyk1nm1nda Kürtleri cellât olarak kuUandilar. · 
Ve 1915-te çogunlukla Kürtler kesti Ennenileri. 
Aprtal Kürt1er Türk]erin oyununa gehni~ti. 
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Evveldcn Anadoluda n1erkezde ve bütün sahillcrde Run11ar, 
doguda En11eniler, güneyde de Kürtler vardi. 

Türkler sonradan geldi Anad61uya. Ve sizin deyninlile:. 11 Dagdan 
geldi, bagdakini kovdu". 

19 l 5-ten 1923 senelerinde Talât ve IVIustafa Kemal ~ürekas1 

Anadoluda ne kadar Enneni ve Rmn varsa hepsini ten1izlediler. 
Kala kala kaldi: Türkler ve Kürtlcr. Pardon dag Türkleri. 
Bu ~ekilde Kürtler Türkler1e kar~1 kar~1ya kald1lar. 
Ve Ermeni ve Ru1nlardan sonra te1nizlen1ek siras1 Kürtlere geldi. 
11 Aln1a inazlümun ahini, ç1kar aheste ahesten. 
K ürtler Em1enileri kesmelerinin cezas1n1 çekiceklerdi. 
1935-lerden ~eyh Saitten beri bugüne kadar Türkler Kürtleri 

oldürmeye devmn ediyorlar. 
Bugün Dogu Anadolu koylerinde Kürt diye bir ~·ey kalmadi. Türk 

komandolan hepsini oldürdü. Türkler, Kürtlere en büyük darbeyi, 
Abdullah Ôcalan ele geçirerek vurdular. 

Ern1eni-ASALA orgütünü te1nizleyen Israil tin1leri Ôcalan1 
tuzaga dü~ürdüler ve Türklere teslim ettiler. 

~imdi Ôcalan, Türklerin elinde keklik. hnrah adas1nda haps 
edilen Ôcalan ~imdi devainh olarak sulhtan ve Türklerle birlikte 
ya~mnaktan bahsediyor. Eski aslan Ôcalan gitl11i~~ ve yerine kuzu 
gibi yumu~ak bir Ôcalan gelmi~. 

Ne yapars1n "be~er, ~a~ar". 

N 32, 
"Nairi", N 168, 9~04.2002 

5 Nisan 2002 tarihli 11 Hürriyet 11 gazetesinde okuduk: 
Türkiyenin Berlin büyükelçisi Osman KonJtürk de1ni~ ki: "Türkiye 

tam 700 yildir Avrupada. Türkiye Avn1pada yerini almahdir11
• 

Say1n Korutürke sorahm: sizin ne i~iniz vard1 Avrupa toprak
lannda? 

Milli ~airiniz N am1k Kemalin soyledigi gibi, 11. asnn sonlannda 
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Orta Asyadan geJen bir a~iret olarak girdiniz Anado)u topraklanna. 
Anadoludaki :yerli Hiristiyan ahaJiyi kihç zorla n1üslün1anla~tff

d1n1z. rvf üslü111an 0In1ak istcn1iyenlerin büyük kism1111 oldürdünüz ve 
Anadoluyu yagn1a ettiniz. 

Yagma edilecek bir ~ey kalniay1nca~ Dardanelden Trakyaya gcç
tiniz ba~lad1n1z ordaki ~ehir ve kasabalan yag1nalamaya. 

Daha. sonra bu vah~et ve yagn1a siste1ninizle~ Bulgaristan1~ 
Yunanistan1 ve SJTbistan1 zaptettiniz. 

Ve ber tarafa vah~et saçarak Viyana kapdarma kadar ilerlediniz. 
Ve orda 1683 senelerinde Polonya krah Yan Sobeski sizin ilerle1n
enjzi durdurdu ve sizin ordulanmz1 peri~an etti. 

Ve ondan sonra ba~lad1mz geri1eye. 
19. asirda Avrupa dev letleri size "hasta admn!f lâkab1n1 ven11i~ti. 

Art1k sonunuz gelnü~ti ve çokücektiniz. 
Ve Ruslar; sizi geldiginiz Orta Asya çôilerine süreceklerdi. 
Fakat dua edin Ingilizlerin Yahudi ba~bakmu Benj an1en 

Disraeliye sizi o kurtard1 1876 senesinde. 
Çünkü sizi~ Ruslann ilerle1nesine kar~1 kalkan olarak ku11andi. Ve 

Batlhlann, Ruslara kar~1 sizi desteklen1e siyaseti bugüne kadar 
devan1 ediyor. Ve siz bu siyaset sayesinde bugüne kadar kaîabildiniz 
Anadoluda; Dogu Trakyada ve 1stanbulda. 

11 Biz 700 seneden beri Avrupaday1z" diyorsunuz? 
Acaba siz o i~gal ettiginiz Yunanistan; Bulgaristan; Sirbistan ve 

Run1anyada eser olarak; hatira olarak ne brraktln1z? 
Yaln1z ve yaln1z tüyler ürpertici vah~et; yagn1a ve katliam olay

lan ile an1hrs1n1z Balkan iniIIetlerinin tarihlerinde. 
Afedersiniz unuttuk. 
Vah~et; yagn1a ve katlian1dan ba~ka sizin Balkan milletlerine 

birakt1g1n1z en 1nühim hatira. K1hçtan geçmemek için zorla n1üslü
n1an oJan~ Bulgaristanda Pomiaklar, Sirbistanda Bosniaklar ve 
AJbanayada Arnavutlar. Ve siz bugün, bu zavalb donmelerini ki~kff
tarak Osmanh in1paratorlugunu yeniden yaratmaya çah~1yorsunuz. 

Allah~ Balkan milletlerini bu faciadan kon1sun. 
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N 33, 
"Nairi", N 169, 23.04.2002 

20 NISAN 2002 TARIH I "HÜRRIYET" 
· GAZETESINDE MEHMET ALl BIRANDIN 
ITIRAFLARI 
Palavrac1~ yaygarac1 Türk bas1n1nda ilk defa .olarak oldukça real

ist bir yaz1 okuduk. 
Mehn1et Ali Birand 11 Türk deyince akla gelenler" ba~hkh yaz1s1n

da Türkün ne oldugunu itiraf ediyor, ve Avrupahlann, Türkler için 

ne dü~ündüklerini ~u éümlelerle anlatiyor. 
11 

••• Çat1k ka~h, militer, insan haklan ve de1nokrasiye hiçe sayan, 

etrafl tehdit eden, Avrupah ile kültür fark1 olan ... 11
• 

Ve ilâve ediyor: kabul edelün ki biz farkhy1z Avn1pah111n dünyas1 

farkh, bizim dünyam1z f arkh. 
Bu fark, y1llar içinde giderek azahyor". 
Say1n Birand acaba hangi azalmadan bahsediyor? Birakahm, 

asirlar boyunca Anadoluda, Balkanlarda ve i~gal ettiginiz bütün 

memleketlerde saçt1g1n1z vah~eti ve katliamlan. Ve oldukça realist 

dedigimiz yaz1n1zda umumi Türk beyanlanna uygun olarak 

belirtiginiz 11 Ermeni soyk1nm1 iddialann1 11 da btrakahm. 

Birakahm Anadoluda ve Pontüsta, Rumlara yaptlg1n1z 

katlian1lan. 
Sozünü etmiyelim Ermeni soyk1nm1nda, onlar da gâvurdur diye 

kestiginiz Suryanileri. Gelelim daha yak1n tarihlerde i~lediginiz 

suçlara. 
Varhk vergisini, yirmi-s1n1f sürgününü, ve bilhassa 6-7 Eylül 

1955 denilen facias1 da geçnli~e birakahm. 
F akat ne diyelim 197 4-de K1 bnsta ban~ harekât1 y alanlan ile 

Rum ahaliye kar~1 yaptlg1n1z katliamlara? 
Gelelim Kürtlere kar~1 son zamanlarda sizin yapt1klann1za. 

Run1lar ve Ermeniler gibi Anadolunun yerli halk1 olan Kürtleri~ 

kendi kimliklerine sahip olmak istedikleri için~ Dogu Anadoludaki 
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bütün Kürt koylerini yaktlrnz ve Kürt ahaliyi oldürdünüz. 
Bu n1u sizin 11 Avn1pahlar.la farklann11z azahyor" dediginiz? 
Siz; asJrlardan beri~ ne veh~iler iseniz, bugün de aym veh~ileriniz. 
Ve siz; 1915-de Enneni n1iIIetine kar~1 i~Jediginiz; ve bütün tarih 

boyunca ve bugüne kadar benzeri olnuyan n1üddetçe~ asirlar boyun
ca ne vah~iler iseniz; ayni vah~iler oJarak kala~aksuuz. 

N 34, 
"Nairi" N 170 7.05 .. 2002 

' ' 
27 NISAN 2002 Ti\RIHLI "l\1ILLIYET" 
GAZETESINDE ''UFAK ADIMLAR 
POLITIKASI" BA~LIKLI YAZISINDA 
SA,MI KOHENIN SÔYLEDIKLERI 
San1i Kohen~ 11 IY1illiyet 11 gazetesinde çikan bu yaz1s1nda Türk

Enneni ili~kilerinin nonnalle~me yonünde bir gidi~ oldugunu 
soyledikten sonra, Türkiyenin Em1enistanla siyasi ili~kiler kun11as1 
için, te1ncit pilav1 gibi devmnh ~art olarak one sürülen. 

1. Ennenistanm "soyk1nn1 11 iddias1n1 Türkiye tarafindan kabul 
edihnesi talebinden vazgeç111esi. 

2. Ermenistan1n Azeri topraklan üzerindeki i~galine son vem1esi. 
Sami Kohen, bu hakarattan sonra, Em1enistan d1~ i~leri bakan 

yard1mc1s1 Ruben ~ugaryan'in Stockholmde iluslar aras1 bir konfer
ansta yapbg1 konu~madan dolay1 memnuni:yetlni ifade ediyor. 

Saini Kohenin yazd1g1na gore Ruben ~ugaryan sozde su 
konu~n1ay1 yap1n1~: 

"Türkiye-Ennenistan ili~kilerinin normalle~tirilmesinde prag
matik davranmak zaman1 gel di. Bunun için soyk1nm1111n tan1nn1as1 
gibi bir on ~art ko~mak soz konusu degil. Bu siyasal degil, manevi 
bir konudur ... 11 

Ruben ~ugaryanin~ hakikaten boyle bir beyanat verdigini bile-
111ey1z. 
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Fakat bizin1 bildigiI11iz bir ~ey var. 0 da, dünyada bir tek En11eni 

dahi 1915 En11eni soyk1nm1111n tan1nn1a hakk1ndan vaz geçen1ez. 

Say1n Sanü Kohene sorahn1. 

Kendi Yahudi Irkada~lan, 1kinci dünya harbinde Aln1anyada 

vuku bulan Yahudi katliamlan t~1cias1 hakk1nda ufak bir tenkide veya 

~üpheye müsaade ederler 1ni? 

Avnca 1940-1945 Aln1anyada vuku bulan Yahudi sovkir11n1 
... .. .... 

hakk1nda her türlü tenkid ve ~üphe yarg1çlar tarafindan cezaland1nhr. 

1915 Enneni soyk1nn11nda bir nüllet yok edildi, bir v atan çahn

dt. Bu soykir11n1nm cezas1z kaln1as1111 dünyada hiç bir Ermeni kabul 

edemez. 
Boyle bir haks1zhk11

• 

1915 soyk1nm1nda Anadoluda koyunlar gibi kesilen Ermenilerin 

hatiras1na kar~1 yapilan en büyük hakarettir. 

Eger boyle bir haks1zhk yap1lacak olursa, 1915 soyk1nn11nda 

vah~ice katledilen milyonlarca inasum Ermenilerin ruhu: buna sebep 

olanlan, 61nürleri boyunca cehenne1n azab1 çektirecektir. 

N 35, 
"Nairi", N 171, 21. 05.2002 

9 MAVIS 2002 TARIHLI "MILLIYET" 
GAZETESINDE SAMI KOHEN 
HAVRUPANIN AÇMAZI" BA~LIKLI 
YAZISINDA "BU SIRADA AVRUPA 
OPLUMLARINDA ASIRI MILLIYETÇI, 
IRKÇI EGILIMLER YÜZEYE ÇIKlYOR". 

Say1n Sami Kohen 11 Milliyet11 gazetesindeki yaz1s1nda, dünya 

ba~1n1n dümenini elinde tutan kendi irkda~lann1n Avrupada 

sürdürdükleri propagandaya uyduruyor ve Avusturyada, 
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Dan1n1arkada, Italyada; Fransada ve Hollandada yerli halk1n; yaban
c1Iann giderek çogaln1as1ndan do1ay1, kendi benliklerini kaybetn1e 
tehlikesine kar~1 tepki o]arak, seçü11lerde vatansever partilere rey 
vennelerini, a~1n n1ilhyetçilik, irkç1hk o]arak degerlendiriyor. 

Ve buna kar~1 goz boyan1ak için Arnerika on1egini gosteriyor. Ve 
An1erikan1n bir goç111enler ü1kesi oldugu için bu kadar i1erledigini 
ileri sürerek, "bugün Avrupahlar ba§anh "ABD" omegini dikkate 
als1nlar11 diye buyuruyor. 

· Saym Smni Kohen biln1edigi, daha dogrusu bihnek iste111edigi bir 
~ey var. 

Avrupa halk1 an1erikanla~rnak için; Avn1pah benligini kaybet
rnernek için 1nücadele ediyor. 0 Avrupa, ki Yunan ve Roma · 
rnedeniyetlerinin devarn1 olarak bugünkü medeniyetin be~igidir. 

Ve gorünrnez kuvvetler, daha dogrusu herkesin bildigi, fakat 
sôylerneye cesaret ede1nedigi kuvvetler Avrupa inedeniyetini y1k
rnak istiyorlar. 

I~te vatansever Avrupahlar üçbin senelik Yunan-R01na-Avrupa 
rnedeniyetini n1uhafaza étrnek için rnücadele ediyorlar. 

Arnerika gibi kovboylar ve gangsterler ülkesi olrnarnak için 
mücadele ediyorlar. 

Yeni Cengizhanlann, yeni Timulenkelerin, yeni Kanuni sultan 
Süleymanlann vah~etine n1aruz kalrnan1ak için rnücadele ediyorlar. 

Ve Avrupahlar 6-7 Eylül 1955 Istanbulu harabeye çeviren zih
niyeti Avrupaya ta~1yan, ve Berlinde, Parside, Starssbourgda, 
Lyonda ve bir .çok Avrupa ~ehirlerinde 6-7 Eylül gibi y1k1c1 gecelr 
tertip eden vah~i Türklere kar~1 mücadele ediyorlar. 

A cab a say1n Sami Kohen bu gerçekleri anlamak ister mi? 
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N 36, 
"Nairi", N 172, 4. 06.2002 

SELÂNIKTE ATABABANIZIN DOÔDUGU 
EVDEN IZLENIMLER 
Bir kaç hafta evvel, Atababan1z1n dogdugu evin onünden geçtik. 
Çogu zaman, bazi son1 ag1zhlar, Atababan1z1n Selânikte dogmasi 

sebebi ile bir çok gerekli, gereksiz yorumlarda bulunurlar. Malûn1 
ya. Eskiden Selânik ~u katlhnam1~ Y ahudiierin ve §U katdm1~ 
Yahudilerin (aç1kças1 donmelerin) çok bulundugu bir ~ehir idi. 

Brrakahm bu dedikodulanda, gerçeklere donelim. Bize okulda 
ogrettiklerine gore 11 1900-lardan sonra iktidara gelen bütün Türk lider
leri farmasondur, yaln1z Mustafa Ken1al hariç 11

• Biz de inanmI§tlk bu 
sozlere. Ve ispatl da vardi. I\!Iustafa Kemal, iktidara geldikten sonra 
f armasonlugu yasaklam1~ ve bütün f armason localann1 kapatm1~ti. 

Fakat bir kaç sene evvel Alman bas1n1, me~hur farmasonlann 
isimlerini yay1nladi. Ve bunlann içinde i'v1ustafa Kemalin ismi de 
vard1. 

Bunun üzerine Türk bas1n1 kopürdü. Ne laflar, ne yaygaralar 
Almanlara kar~L Aln1anlar hiç tlnmad1 bile. 

Yaln1z bir ~ey yaptilar. Atababan1z1n italyan fam1ason locas1nda
ki üyelik belgesini yay1nladdar. Ondan sonra Türk bas1111 tisss. 0 
kukremlek balon gibi sondü. 

Atababan1z1n dogdugu evin ônünden geçerken bunlan dü~ünüy
orduk, bu arada evin duvannda mermer bir levha gordük. Üzerine 
dort lisanda çunlar yaz1hydi. 

11 Türk milletinin müceddidi ve Balkan 1ttihadinin müzahiri 
Mustafa Ke1nal bu evde dünyaya gelmitjtir". 

Bu hatira levhas1nda yazllanlar çok dogrudur. 
Atababan1z 1923-te, ozamana kadar mevcut 0Im1yan bir millet yarat

ti. 1918-e kadar Osmanh idiniz. Rum, Ermeni, Arap~ Kürt, Laz kan~ImL 
Türk denilenler aznù1kia idi. Ve 1923 birden Türkiye oluverdiniz. 

N asil mi? Gorünmez kuvvetler sayesinde. 
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Gërümnez kuvvetler Atababan1za yardnn ettiler. 
1918-de Os1nanh . in1paratorlugu y1k1hn1~ti. Her ~ey1 

kay betnü~tiniz. F akat bir kaç se ne son ra dirildiniz. 
Ve Anadoluyu yeniden ele geçirdiniz. 
Ya~as1n Mustafa Kemal. Fakat bilhassa ya~as1n: gorünmez 

kuvvetler. 

N 37, 
"Nairi", N 173, 18.06.2002 

SELÂNIKTE BASLIYAN, VE TÜRK, 
ERMENI VE \ 7 UNAN l\1ILLETLERININ 
KADERLERINI DEGISTIREN ÜÇ 
l\1ÜHIM OLA'l. . 

BIRINCI OLAY 
A V 

MUSTAFA KEMALIN SELANIKTE DOGU~U 

Selânikte Mustafa Ke1nalin dogdugu evin duvannda as1lh mer
mer levhada yazlld1g1na gore: "Mustafa Ken1al 1923-te Türk milleti
ni yaratt1 11

• 

Must'!fa Kemalin bu 11tannsal yaratma kabiliyetini" 1933-te 
onuncu yil mar~1nda da gorürüz: "On ydda onbe~ milyon genç yarat
t1k, ber ya~tan 11 • 

Yani, I\1ustafa Kemal, dogal üstü kuvvetlere sahip bir insan mi 
idi? "No comment", geçelim. · 

Mustafa Kemalin hayat hikâyesi için kitaplarda ne y azild1g1n1 
bilmek istedik ve once 1969 y1hnda yay1nlanan "Okul 
Ansiklopedisine 11 baktik 

Bu ansiklopedide, Mustafa Kemalin oldügü tarih (10 Kas1m 
1938) gün: ay, sene~ olarak var da, dogdugu tarih olarak yahuz 1881 
yaz1hn1~. 
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Gün ve ay yok. Niçin? Mustafa Ken1a1 uzun yüz y1llar once 
ya~an11~ bir insan degil ki. Alt tarafi !2.0 sene evvel. Her ~eyin belli 
oldugu yak1n bir tarih. 

Buridan ba~ka Okul Ansiklopedisinde Mustafa Ken1alin 
annesinin ismi 11Zübeyde 11 olarak var da. Babas1111n is1ni vok. N icin? - ~ . 

Çok garip~ dogdugu ev belli~ fakat babas1n1n isnü yak. 
Gel de ~Oln ag1zlann soyledikleri yalan yanll~ dedikodulan 

dü~ünn1e. 

Bunun üzerine ara~t1nnalann11z1 derinle~tirdik ve Aln1anlann 
11 Der grosse Brockhaus" büyük ansiklopedisinde l\/Iustafa Ke1nal için 
yazilanlan okuduk. 

Hayret, burada da Mustafa Ken1alin dogu1n tarihi olarak 1880 
yazilm1~ ve yan1na da bir !?Val i~are;ti konuhnu~. Niçin? 

Bu kadar me~hur bir insan1n, kendisine dogal üstü kuvvetler 
atfedilen, ve dogdugu ev, müzeye çevrilen bir insan1n dogum tari
hinin belli olmamas1, dogal üstü bir olay. 

Fakat bizim için en mühim olan, bu ansiklopedinde Mustafa 
Kemalin biografisinde yaz1h ~u cü1nle: i!Mustafa Kemal, Enver 
Pa~an1n fikir arkada~1 olarak, 1908-1909-da Jon Türklerin devrinline 
katlld1 11

• 

Bu demektir ki Mustafa Kemal Selânikte donmelerin ve domne 
olm1yanlann kurdugu 11 Ittihat ve Terakki partisinin" üyesi idi. 

Halbuki, bizim mekteplerde okudug1unuza gore: Mustafa Ken1al 
nutuklannda 0 Ittihat ve Terakki partisini" yerden yere vunnu~tu. 

Ve Ittihat ve Terakki partisinin, bir çok ileri gelenlerini de l 923-
ten sonra idam ettirmi~ti. 

Hakikatten Mustafa Ke1nal dogal üstü kuvv~tlere sahip ve 
anla:;;ilmas1 mümkün olm1yan bir insan. 
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N 38, 
"Nairi", N 174, 2.07.2002 

SELÂNIKTE BASLIYAN, VE TÜRK, ERMENI 
VE YUNAN MILLETLERININ KADERLERINI 
DEGISTIREN ÜÇ MLTJIIl\!I OLAV. 

lKINCl OLAY 

ITTIHAT VE TERAKKI PARTISININ 
SELÂNIKTE KURULMASI 

Acaba tesadüf n1üdür. 
1. Türk milletini yeniden yaratan Iviustafa Kemalin Selânikli 

ohnasi. 
2. Em1eni inilletini, 24 Nisan 1915-te soykir11111na ugratan Jttihat 

ve Terakki partisinin Selânikte kun1hnasl. 
Bunlara tesadüfdür demek için; kor; sagir ve ak1ls1z ohnak lâz1111. 
Yalniz~ ~u durun1a; sizin dikkatinizi çekeriz. 
1905-lerde Selânigin nüfus dag1hn11 ~oyle idi. 
40000 (kirkbin) Safard-Yahudi 
2 0000 (yinnibin) Don1ne-Yahudi 
20000 (yin11ibin) Müslü1nan 
40000 (klfkbin) Yunanh 
3000 (üçbin) tath su frengi -Levantenler 
Ve Yahudilerin büyük bir çogunlugu Italyan uyruklu ve Italyan 

inason locas1n1n üyeleri idiler. 
Kizil sultan Abdul Hmnit 1895-te baslatbrd1g1Enneni katliainlan 

ile ·vazifesini yap1n1~ ve gorünmez üstün kuvvetleri progran11n1 
gerçekl e~tirmi~ti. 

1908-de ittîhat ve Terakki partisinin ordusu istanbula girerek; 

vazifesi biten sultan Abdul Han1idi tahttan a~aga ald1 ve hükümeti 
ele geçirdi. 

1914-de 1ttihat ve Terakki Partisi; g6rünn1ez üstün kuvvetlerin 
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yeni bir progrmn1m uygulamaya ba~ladi. 
1914..:de ba~hyan Birinci dünya harbinde Ahnanlann yan1nda yer 

ald1 ve bu k?tfga~ahktan istifade ederek 24 Nisan 1915-te Dahiliyc 

vekili, Çingene as1lh, fam1ason üstad1-azmn Talât Pa~a Em1eni inil

letini soyk1nm1na ugratmay a ba~ladi. 
Ve senelerden bed devan1 eden Ermeni meselesini · b.ir kaç ay 

içinde tarihte gorülmemi~ bir vah~et tatbik ederek temizledi . 

. Ve 19 May1s 1919-da program1n son kism1 tatbik edihneye_ 

ba~lad1. 

Mustafa Ken1al Smnsuna çikt1. Ve yeni ve kuvvetli bir Türkiyenin 

k-u!lllmas1na ba~ladi. Bir saat zenberegi dakikligi ·ile uygulanan yeni 

Türkiye programnnn koklerinin Selânikte olmas1 acaba tesadüf 1nü idi? 

K~wm. . . 
1914-ten 1923-e kadar Anadoluda vuku bulan olanlar, gorürunez 

üstün kuvvetlerin yeni bir dünya kurma planlann1n sadece bir k1sm1 idi. 

Eger gozünüz varsa, gorürsünüz. Eger akhn1z varsa, anlars1n1z. 

Bugün dünya vuku bulan bütün olaylar, gorünmez üstün kuvvet

lerin planlann1n uygulamalann111 sonuçlandtr. 

N 39, 
"Nairi", 1V 175, 16 .. OZ2002 

SELÂNIKTE BA~LIYAN, VE TÜRK, 
ERMENI VE YUNAN MILLETLERININ 
KADERLERINI DEGISTIREN 
ÜÇ MÜHIM OLAY@ , 

ÜÇÜNCÜOLAY 
ALTI-YEDI EYLÜL 1955-TE VUKU BULA.N ISTANBUL 

FACIASI-1 

Say1n Istanbul gençleri. Siz altl-yedi Eylül 1955 tarihinde vuku 
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bulan Istanbul facias1n1 bilir .. 1nisiniz? Bi1n1iyor n1usunuz? 
H akhs1111z. Aradan nerede ise 50 sene geçn1i~. 0 tarihte siz 
dogn1ain1~tin1z bile. Fakat siz, hiç okm11ad1n1z i111? Hiç n1erak etme
diniz n1i? 11 1~itn1edün~ gonnedün, biln1iyoru1n 11

• 

Hakhsm1z. Siz En11eni soykirm11n1 da hiç bihnezsiniz. Yaln1z size 
ogretileni bilirsiniz. 

uErn1eniler kesnü~ Türkleri 11 vah zavalhlar. Onun için 
Ennenilerin vatan1 olan Dogu Anadoluda bugün bir tek Enneni yok. 
Fakat n1ilyonlarca Türk var. Ennenjler kes111i~ ise Türkleri, nerden 
ç1kt1 Anadoludaki milyonlarca Türk. N asil da inanirs1n1z, sizin 
ba~buglann1z111 uydurdugu palavralara. 

Daha dogrusu, inanir gorünürsünüz. Çünkü siz hakikat1 herkesten 
iyi bilirsiniz. 

Èrmenileri . kesen büyük babalaran1z bu 11kahramanhklann1 11 

anlatln1~lardlf size. 
Gelelim 6-7 Eylül 1955 Istanbul facias1na. 
Biz, 6-7 Eylül gecesi~ bu faciay1, birinci dakikas1ndan, son 

dakikas1na kadar ya~ad1k. Gordük, halk deni]en Türk güruhunun 
nasd canavarla~tlg1ni. 

Her~ey, 6-7 Eylül ak~ain1, "Istanbul ekspres 11 gazetesinin ç1kar
d1g1 ikinci baskrn1nda büyük puntolarla verdigi k1~k1rt1c1 haberle 
ba~ladi. 

11Selânikte Atatürkün dogdugu ev bombaland1 11
• 

Bu gazetenin verdigi haber, bir parola idi. Bu, olaylann ba~lamas1 
için bir emir idi. 

Aradan yanm saat geçmeden Istanbuldaki Rumlann ve 
Ermenilerin dükkanlanna, evlerine ve kiliselerine hücum ba~ladi. 

Sebep? Yunanhlar Selânikte Atatürkün evini bombalam1§lar. 
Sozde onun inükan11n1 alacaklardi. 

F akat bu, bir bahaneydi. 
Her ~ey evvelden bir saat dakikligi ile planlanm1~tL 
Ve hiç ~üphe yok ki~ Istanbulun gâvur mahallelerine hücum plan1 

MIT-in kurmay subaylan tataflndan bir harp plan1 gibi çok evvelden 
hazirlanm1~tI. 
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Istanbulun gâvur mahallelerine hücu111, her tarafta ayn1 zan1anda 
saat 2 l ,..de ba~ladi. 

11 K1bns Türktür", "Bayrak as1n 11 vevaylalar ile gelen binlerce 
çapulcu, evvelden tesbit edi1en gâvur dükkanlann1 gorüln1e1ni~ bir 
vah~etle y1k1p talan ederek ilerliyorlardi. 

Ve bu canavarlara mani ohnak için ortahkta ne bir polis ne de bir 
asker vardi. 

N 40, 
"Nairi", 1V 176, 30.07.2002 

SELÂNIKTE BASLIYAN, VE TÜRK, 
ERMENI VE YUNAN MILLETLERININ 
KADERLERINI J)EGISTIREN 
ÜÇ MÜHIM OLAYs 
ÜÇÜNCÜOLAY 
ALTI-YEDI EYLÜL 1955-TE VUKU BULAN ISTANBUL 

FACJASJ-2 

Alt1-yedi Eylül 1955 gecesi saat 21-de ba~hyan hadiseler esnas1n
da niçin bir tek polis ve ne de birasker gorünmedi? 

Istanbulun asay1~ kuvvetleri tamamen sir olmu~lar. Adeta yerin 
dibine girmi~lerdi. 

Çünkü bu da, haz1rlanan programa dahildi. 
Çünkü o zaman1n ba~bakani Adnan Menderes "Birak1n, çocuklar 

biraz eglensin" demi~ti. 
Onun için polisler ve asay1~ kuvvetleri hiç müdahale etmedi. 
Ve çocuklar çok güzel eglendiler ve bir kaç saat zarfmda bütün 

Yunanhlann ve Ermenilerin dükkanlann1; kiliselerini yagma ettiler. 
6-7 Eylül 1955 gecesi Istanbul sokaklann1 tek hakimi bu çapul

cu guruplar idi. 
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Fakat ba~1bozuk zannedilen bu çapulcu gün1hlari biraz dikkat 
edilince çok disiplin bir çah~ma )'apt1klan belli oluyordu. 

Her gun1bun ba$mda bir ~ef vard1 ve bu ~ef cn1rediyordu~ hnngi 
dükkarn y1k1caklanm. 

Un1tmü oJarak a1t1-yedi Ey1ül gecesi ev]erc hücu1n oln1adi. Evlere 
~lapdan hücun1Iar dükkanlara yapdanJara kryasen çok azdlf. 

Çünkü a1t1 Eylül progran11nda katlian e1nri yoktu. 
Yalmz dükkanlar ve kilise1er taian ediiecekti. 
Bu progrmn çok dikkath hesap1mm11~ ve planlmm11~t1. Ve pro

gran1 çok sisten1atik bir ~eklinde tatbik edildi. 
Biz~ hadiselerin ba~lad1g1 saatlerde K urtulu~ta Ergenekon cad

dcsindeki e·viinizde buiunuyorduk. 
Saat 21-e çapulcu alay1 kinp dokineye; Pangalt1daki n1e~hur 

"Haylayf' pastahanesinden ba~ladi. 
Ve ancak o zan1an, telefonla verilen bu haberle hadiseyi ogrendik. 
HaylayfI harabeye dondürdükten sonra~, bir gurup çapuku 

Os111anbeye dogru i1erledi~ ba~ka bir çapulcu gun:bu da Ergenekon 
caddesinden yukan ç1karak Kurtulu~a dogru ilerledi. Ve yol 
üzerindeki gâvur dükkanlann1 y1kinay a ba~lad1. 

Ve o andan itibaren hadiseleri gozlerin1ize g6rdük. Ilerleyen 
gurubun 6nündeki ~efin bir i~aretiyle canavarla~an insanhkian ç1kan 
yag111acilar" bir kaç dakika içinde dükkan111 kepenklerini kinp içeri 
giriyor ve dükkan1 yag111a ediyorlardi. 

Ve çok k1sa bir zamanda dükkan1 harabeye çevirdikten · sonra. 
~efin gosterdigi ba~ka bir dükkan1 yüu.111ya ba~hyoriardi. 



HOVHANNES ÇILlNKIRYAN 

N 41, 
"Nairi", N 177, 13.08.2002 

SELÂNIKTE BASLIYAN, VE TÜRI(, 
ERMENI VE YUNAN IVIILLETLE NIN 
KADERLERINI DEÔISTIREN 
ÜÇ MÜHIM OLA , 7• 

ÜÇÜNCÜ OLAY 
ALTI-YEDI EYLÜL 1955-TE VUKU BULAN ISTANBUL 

FACIASJ-3 

Pangalt1y1 Kurtulu~a baghyan Ergenekon caddesinde bu1unan 
bizim evin siras1nda, çogu gâvurlara ait olan, bakkal, mezeci, manav, 
kasap, pastac1, elbiseci, ve daha bir çok çe~it mallan satan dükkanlar 
vardi. 

Ve çapulcular dükkanlara hücum evinin, içerideki inallan kinp 
dokuyor, ve sonra da bu parça parça edilen mallan sokaklara atlyor. 

Bu ~ekilde sokaklar bin bir çe~it n1al ve e~yalarla doiu bir çoplük 
halini ahyordu. 

Ve bu dükkanlann içinde bulunan muhtelif mallann, sirke, ~arap, 
rak1, gaz, un, ~eker, ve daha bir çok maddelerin kinhp dokühnesin
den ve kan~mas1ndan meydana gelen bir koku, o zaman kadar bilme..: 
digimiz acay1p bir koku ta ev lerin içine kadar giriyor ve bogaz1m1z1 

yak1yordu ... 
Ve biz bu arada bu dükkanlan y1k1p tahrip eden insanlann yüz

lerine bakinaya çah~1yorduk. 1çlerinde hersizlik yapan da vard1, fakat 
bu çapulcularin büyük çogunlugu, y1kinak için, tahrip etmek için 

büyük bir hirsla dükkanlara hücum ediyorlardi. 
Ve o anda bu insanlar, hakiki bir canavar hüviyetine 

bürürunü~lerdi. 

Daha dogrusu yüzlerindeki inaskeyi atm19lar ve yak1p y1kan 

Os1nanh hüviyetini aln11~lardi. 
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Ve bu kinp dëk1ne ve talan~ gece yans1ndan sonra~ saat bire kadar 
dev an1 etti. 

Ve tain saat birde; Pangaltidan Kurtulu~a dogru gelen bir Jeep 
gëründü. Ve Jeepin üzerinde bir kaç asker ve sëfërîn yanmda da 
ayakta duran bir subav vard1. - ~ 

Ve bu Jeepin üzerindeki subay bir taraftan düdük çahyor~ bir 
taraftan bag1n~/ordu: 11 Dag1hn~ savulun 11

• 

Ve bu subay1n bir düdük sesi ve bag1np çag1n11as1 kafi geldi. Bu 
çapulcu güruhiarinin bir kaç dakika içinde dag1h11alanna ve ortadan 
kaybolmalanna. Ve geriye kald1 harabeye dënen dükkanlar~ çoplüce 
done sokaklar ve tiksindirici bir koku. 

Fakat bu faciay1 ya~1yan, biz gâvurlann :yüreklerinde alt1-yedi 
Eylül 1955 gecesinden itibaren delwet korku ve hirsla kan~1k bir his 
bir daha ç1kman1ak üzere yerle~ti. 

N 42, 
"Nairi", N 178, 27. 08.2002 

p.,.- •• 

SELANIKTE BASLIYAN, VE TURK, 
ER1\1ENI VE YUNAN l\1ILLETLERININ 
KADERLERINI DEÔISTIREN 
ÜÇ MÜHIM OLAYe 
ÜÇÜNCÜOLAY 
A,LTI-YEDI EYLÜL 1955-TE VUKU BULAN ISTANBUL 

FACIASI-4 

Gece yans1ndan sonra saat birde sokaklannda hiçbir çapulcu 
kalmmn1~tI. 

Fakat onlann yerini; banba~,ka bir insan kaJabahg1 aldi. 
Harabeye dënen gâvur dükkanlan:ru g6n11eye felen bir güruhla 

dohnu~tu sokaklar. 
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Ve onlar; bir tiyatro~ bir sine1na seyreder gibi zevkler bak1yorlar
d1 bu y1k1ntilara. 

!' 0 andan itibaren biz de bu kalabahg1n içine kan~t1k. Ve 
Pangaltlya dogn1 yürütneye ba~lad1k. PangaH1daki lüks dükkanlar ve 

bilhassa o güzehm Haylayf pastahanesi tanu11n1y·acak vaziyette 
tahrip edilmi~ti. 

Oradan Harbiyeye dogn1. ilerledik~ Burda kalabahk giderek 
çogaldi. 

Bilhassa ôton1obillerin kilakson sesleri kulaklann11z1 deliyordu. 
Fakat bu ôtomobillerin bir çogunun arkas1nda~ bagajlanndan as1h 

kun1a~tan uzun kuyn1klar v ardL 
Bu ôtomobillerin sahipleri kuma~ magazallan talan ederken bir 

çok ku1na~ toplann1 ôtomobillerine doldurmu~lar ve sonra da eglen
mek için bir kaç top kuma~1 bagajlanna baglam1~lar ve hareket eden 
6ton1obilin arkas1nda bu toplar yerlerde saç1larak acay1p ve uzun 
kuyruklar n1eydana getirmi~ti. 

Dort-be~ kuyruklu bir canavara benzeyen bu 6to1nobil1erin istan~ 
bul caddelerinde keyf etmek için dola~1nas1, o günün feci hatl
ralanndan olarak halâ gozlerimizin ônündedir. 

Ve biz, bu ôtomobillerin yan1ndan yürüyerek, Harbiyeden 
Taksjme geldik. Çapukulann ate~e verdikleri Taksin1deki büyük 
11 Aya Triada 11 kilisesi hâla alev alev yan1yordu. 

Nlanzara korkunçtu ... ve Taksünden Beyoglu caddesine dogru 
ilerledik. Ve gôrdügümüz 1nanzara kar~1s1nda ~a~alad1k. 

Biz zamanlann Constantinople ~ehrinin iftihan sosyetik ahalinin 
inerkezi, me~hur Rue de Pera, ~in1diki ismi ile Beyoglu caddesi bom
bard1mana ugrmn1~ bir manzara arzediyordu. 

Gôzlerimize inan1n1yorduk. 
Beyoglu caddesi diye bir yer kalrnarn1~ti. Ve cadde, dükkanlann 

yadmalanmas1 ile ortaya dôkülen mallarla taman1en kapanm1~. Yer 
yer bir metreden yüksek tümsekler te~kil etmi~ti. 

Ve biz bu manzara kar~1s1nda dayanamad1k ve aglad1k. insan 
denilen bu vah~i yaratlg1n meydana getirdigi, barbarhg1n sembolü bu 
harabenin ônünde. 
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N 43, 
"Nairi", N 179, 1O.09.2002 

" .. 
SELANIKTE BA5LIYAN, VE TURK, 
ERl\ttENI VE YUNAN MILLETLERlNIN 
KADERLERINI DEGI~TIREN .. 
ÜÇ l\1ÜHIM OLAV. 
ÜÇÜNCÜ OLAY 
ALTI-YEDI EYLÜL 1955-TE VUKU BULAN STANBUL 

FACIASI-5 

"Nairi 11 nin sütünlerinde; 4 say1dan beri, 6-7 Eylül 1955-de 
Istanbul facias1nda bizzat gordügü1nüz ve ya~ad1g11n1z o feci olay Ian 
anlatI11aya çah~tik. 

~ündi bu facianm ineydana gehnesine sebep o]an unsurlan an]at-
1naya çah~ahm. 

1951-de Türkiye d1~ i~leri bakan1 olan Fuat Koprülü bir beyanat 
ven11i~, ve resn1en 11 bizim K1bns diye bir somnmnuz yokturr1 

den1i~ti. 

Fakat daha sonra Ingilizlerinin ge1enekse1 kahbe SÏ)1 aseti 
çah~n1aya ba~lad1; ve K1bns1 kaybetmen1ek ve devamh K1bnsta 
kahnak için Türkleri k1~k1rtmaya ba~ladi. 

Ingiliz gizli te~kilât1, bu vazifeyi 1stanbuldaki nHürriyet" gazete-· 
si sahibi~ Kibns asllh Sedat S1maviye verdi. 

K1bnsla alâkah bütün feci olaylann birinci sonnnlusu, bu 
"Hürriyet" gazetesidir. 

Ve 11 Hürriyer gazetesi~ l 951-den itibaren verdigi asils1z habedel
rle ve yay1nlad1g1 ki~k1rt1c1 yaz11ara Türk haik1n1n beynine Kibns 
sorununu soktu. 11 K1bns Türktürn slogm11n1 yaratan 11 Hürriyet11 

gazetesidir. 
Ve bu gazetenin k1~k1rtmaJan senelerce devam etti. 
Ve k1sa bir zan1an sonra Ingilizlerin k1~k1rtma siyaseti 111e:yvas1n1 
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verdi ve Türkive hükümeti~ Kibns sonmuna sahip ç1karak çok 
saldlfgan bir siyaset uygulan1aya ba~ladi. 

Agustos 1955-de Londrada ba~hyacak Kibns konferans1ndan üç 

ay kadar evvel, Türkiye d1~ i~leri bakan1 Fatin Rü~tü Zorlu ile 
g6rt1~en Ingiltere d1~ i~leri bakan1~ Zorluya ~u telkinlerde bulunur. 

"Yunanhlar K1bns için devmnh gosteriler yap1yodar, si.z niçin 
hareketsiz dyn1yorsunuz? Siz de gosteriler tertip edip, K1bns için 
hak talep edin 11

• i~te mgilizlerin bu k1~k1rt1c1 sozJeridir 6-7 Eylül 
1955 1stanbul faciasm1n ba~ sonnnlusu. 

Ve ondan sonra ber· ~ey: Fatin Rü~tü Zorlu, ba~hakan Adnan 
Menderes ve MIT ~in ba~kan1 tarafindan planland1. 

Ve· çok makyavelik bir senaryo hazirland1. Ve bu senaryo 
Selânige gonderildi. 

Ve. bu scnaryonun 4 ba~ oyuncusu ~unlard1. 
1. Selânik ba~konsolosu - Mehmet Ali Bahn. 
2. Selânik ba~konsolosu n1uavini - rvielunet Ali Tetikalp 
3. M1T-in ajan1 ve Selânikte sozde hukuk okuyanOktay Engin 
4. Selânik ba~konsoloslugunda Kavas Hasan. 
Uçar senaryosunun n1izanseni de ~oyle idi. 
Selânikte Mustafa Kemalin dogdugu evin bahçesinde; 

Istanbuldan getirilen bir bon1ba patlatllacak ve bu olay Istanbula 
"Yunanhlar Atatürkün evini bon1balad1 11 diye bildirilecekti. 

I~te Selânikte uygulanan bu senaryo: 6-7 Eylül 1955 geces1~ 

Istanbulun harabeye donmesine sebep oldu. 
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N 44, 
"Nairi", N 180, 24.0902002 

SELÂNIKTE BASLIYAN, \1E TÜRK, 
ER1\11ENI VE YUNAN l\1ILLETLERlNIN 
KADERLERINI DEGISTIREN 
ÜÇ MÜHIJ\1 OLAV. 
ÜÇÜNCÜ OLAV 
ALTI-YEDI EYLÜL 1955-TE VUKU BULAN STANBUL 

FACJASJ-6 

6-7 Eylül 1955 Istanbul facias1nda resn1i makarnlann verdigi 
tahribat rakan1lan ~urJandff. 

11 3 ki~i ohnü~; 30 ki~i yaralan1n1~. 73 kihse; 8 ayazma; 2 manastlf 
ve yalmz bir haura tahrip edilnü~. YunanhJara ait 3564 dükkai.~ ve 
Ermenilere ve diger gayri-n1üslin1lere ait 1954 dükkan tahrip edil
mis11 . . 

Bizim bildiklerüniz de ~unlar. 
6-7 Eylül 1955 günü; Yunanhlara ait bütün kiliseler (Fenerdeki 

Yunan patrikhane kilisesi hariç) hepsi yakdd1 ve talan edildi. 
Enneni1ere ve diger H1ristiyanlara ait kiliselerin büyük bir k1sn11 

tahrip edildi. 
Yahudllere ait yahuz bir haura yanh~hkla tahrip edildi. 
Yunanhlara ait bütün dükkanlar tahrip edildi. Ermenilere ve diger 

Hiristiyanlara ait dükkanlann bir çogu tahrip edîldi. 
6-7 Eylül 1955 Istanbul facias1nda vuku bulan korkunç hadisel

erden~ yaln1z bir kaç1n1 sayn1aya çah~ahm. 
0 gün; tesadüf en talanc1 gün1hun y arnndan geçen Yunanh bir 

papaz ç1nJç1plak soyuJur ve hayalanndan asilarak oldürülür. 
Bahkhdaki Yunan n1ezarhg1nda bulunan Yunan patriklerinin tar

ihi lahitleri tahrip edilir~ ve patriklerin ken1ikleri n1ezarlardan ç1kan
larak ayaklar alt1nda ezilir. 
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Fakat en ac1s1, o gün istanbuldaki uluslararas1 bir kongrcyc i~tirak 
eden A111erikan CIA te~kilât1111n ba~kan1 Allen Dulles; 6-7 Eylül 
1955 hadiselerin sonm1luluguntL komünistlerü1 üzerinc atar. 

Ayn1 kongreye i~tirak eden; Fransiz ba~bakan1 Yahudi Mendes
France, Fransaya dondük~en sonra~ 6-7 Eylül hadiselerinden hiç bah
setmez bile. 

Fakat 6-7 Evlül facias1nda. Istanbulu harabeve cevrihnesinden 
-.,,;' ,, , - , 

ba~ka, meydana gelen en mühim olay ~udur. 
1923-ten sonra, Türkler ~ehrin isn1ini degi~tirdilkler ve 

Constantionopluyu Istanbul yapt1lar. 
Buna ragmen, 1stanbul 1955-e kadar, ~ehride ya~1yan yüzbinden 

fazla Yunanh ahali ile "Constantinoplu11 karakterini n1uhafaza etti. 
Fakat 6-7 Eylül facias1ndan sonra Yunanhlar Istanbuldan yava~ 

yava~ goçetmeye ve Yunanistana yerle~meye ba~ladilar. 
Bugün Istanbulda ya~1yan Yunanhlann say1s1, bir kaç yüz ki~iyi 

geçn1emektedir. 
Hakikatte Türkiyeyi idare eden gizli. kuvvetlerin istedigi de 

buydu. Onlar, 1923-e kadar Anadoluyu gâvurlardan ten1izle1ni~lerdi. 
6-7 Eylül facias1 ile de, onlar Istanbul gâvurlardan te111izlediler. 
Bu mevzu ile alâkab olarak, Türkiyenin eski d1~ i~leri bakmu Fuat 

Koprülünün soyledikleri çok mühündir. 
11 1957-de Cumhurba~kan1 Celal Bay ara, 6'"'.7 Eylülhadiselerinden 

bahsettin1. Bana ~u cevab1 verdi. 11 l\Aamafi bu hadiselerin ç1k1~1 iyi 
oldu. Arkada~lar da ayn1 fikirde ... 11

• 
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N 45 
' "Nairi", N 181, 8.10.2002 

SEL,l~NIKTE BASLIYAN, VE TÜRK, 
ERMENI VE YUNAN MILLETLERININ 
KADERLERINI DEGISTIREN 
ÜÇ MÜHIM OLAY. 

ÜÇÜNCÜ OLAY 
ALTI-YEDI EYLÜL 1955-TE VUKU BULAN STANBUL 

E4CIASI-7 

GÔRGÜ TANIGI OLARAK BIZIM VARDIGIMIZ SONUÇ 

Türkler, Hiristiyan istanbulu 1453-de zapettiler. 
Fakat; · ancak 5000 sene sonra, 1955-te alt1-yedi Eylül gecesi 

Hiristiyan I stanbulu y1karak, türkle~tirmeye muaffak oldular. 

6-7 Eylül olaylanna, K1bns problenünin sebepe oldugu 

zannedilir. F akat bu, olaylann d1~ gôrü1nü§üdür sadece. 

Asil sebep, gorün1nez üstün kuvvetleri, bir asirdan beri tatbik 

ettikleri programdir. 
1850-lerden itibaren, gorümnez üstün kuvvetler, hasta adan1 

denilen Osmanh devletini diriltn1eye çah~tilar. 
Onlar. 1915-te Ermeni milletine tatbik ettikleri sovkirnn ile_ 

J 
J ~ 

Anadoludaki Em1enileri, temizlediler. 
1919-dan 1923-a kadar da Anadoludaki Porituslulan ve 

Yunanhlan soykirnn1na ugrattdar. 
Ve bu ~ekilde, Anadolu, tmnamen gâvurlardan ten1izlemni9 oldu. 

Alt1-yedi Eylül 1955-de de program1n son k1s1n1 uygulanmaya 

ba~Iandi. Ve Istanbul da gâvurlardan te1nizlendi. 

1960-dan itibaren, gôrünmez üstün kuvvetlerin adam1, farmason 

Süleyman Demirel ''Büyük Türkiye 11 program1n1 ortaya atti. 1974-de 

Kibns1n i9gal edilmesi, 1992~de Bosnian1n islamla9tlnln1as1, 1998-
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de Kosovonun; tmnan1en inüslütnan Arnavutlara teslin1 edihnesi; 
11 Büyük Türkiye 11 plan1111n uygulm1111as1 sonuçlandir. 

Son haftalarda ise; Türkiye ba~ka bir rüyanin pe§inden giüneye 
ba~ladi. Petrol rüyas1~ gorümnez üstün kuvvetler; dal~a dogn1su art1k 
gün i§1g1na ç1kan 11 An1erikan-1srael-Türkiye birligi 11 Iraka hücun1 
etmeye haztrlan1yor. 

Ve Türkiyenin gozü Kerkük petrolünde. Fakat, dikkat edin, 
Türkler. 11 D1n1yata pirince giderken, evdeki bulgurdan olabilirsiniz 11

• 

N 46; 
"JVairi", N 182, 22.10.2002 

BÜYÜK TÜRK TIYATROSU 
Bugün bizim amac1m1z; 1873-de Istanbul-Gedikpa~a se111tinde 

ilk Türk tiyatrosunu kuran Ermeni Hakop Vartovyandan (nanu diger 
Güllü Yakuptan) bahsetmek degildir. 

(0 Hakop Vartovyan ki 1873-de Nmn1k Kemalin "Vatan veyahut 
Silistrer1 piyesini oynuyarak halk1 galeyana getirdi diye Kizil sultan 
Abdul Hamit tarafindan idama mahkûn1 edilmi~ti. Fakat bir müddet 
sonra, me~hur Osmanh ylld1rma metodu olan 11ya müslüman olursun,, 
ya da kellen uçar" teklifinde Hakop Vartovyan müslü1nan olmay1 
kabul ederek kellesini kurtard1). 

Ne de, niyetin1iz, Güllü Yakuptan sonra, Türk tiyatrosunu, en 
seçkin Avrupa piyeslerini oynuyarak bugünkü seviyeye getiren 
Enneni tvlinakyan ef en di den bahsetmektir. 

Hele, Hakop Vartovyan için, 11Anadoluda, ashnda Türk asilh bir 
aileden gelmedir. Fakat sonradan hlfistiyanhg1 kabul ederek Em1eni 
oldu" palavras1n1 ortaya atan, büyük sanatkâr, fakat Türk sindinne ve 
zorba zihniyetinin u~ag1 "Vasfl Riza Zobu11 dan da bahsetmeye hiç 
niyetimiz yok. 

Bizim bugünkü gayemiz, son zamanlarda Türk hükümeti taraftn
dan Amerikanin Iraka hücum plan1ndan istif ade ederek iraka kar~1, 
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bilhassa fraktaki Kürtlere kar~1 oynam11ay'a ba~hyan büyük tiyatro
dan soz et1nektir. 

Son zmnan]arada, An1erikan1n lrakta Saddmn Hüseyni devirerek: 
Orta Dogu petrollerini tm11mnen ele geçin11ek p1an1, Türkleri çok 
sevindirdi. 

Harp karga~ahg1ndan istifade ederek: iraktaki Kürtlerin hesab1n1 
gënnek çok iyi olurdu. 

Hele biraz daha ileri giderek K1bnsta yaptiklari ban~ harekât1 
gibi, sëzde Kerkükleki Türkn1en ahaliyi kurtan11ak bahanesi i]e 
Kerküke inerek, ordaki petrolleri ele geçirmek, Türklerin büyük 
rüyas1dir. 

12 Ekim 2002 tarihli 11 Milliyet" gazetesinin ki~krrt1c1 ba~hg1 
Türklerin bu niyetlerinin delildir. 

On .santünlik puntolu ba~hkia 11 Milliyet11 gazetesi Kürtleri tehdit 
ediyor, 11 H adlerini a~t1lar 11 diyor, 

Sebep? Kürtler irak Kürdistan1n anayasas1nda, Kerkükü ba~ ~ehir 
gëstermi~. 

18 Ekim 2002 tarihli 11Mi1liyet11 gazetesinde yine büyük puntolar
la daha sert ç1k1~ var: "Akllh ol Barzani 11 neymi~? Avrupadaki Kürt 
te1nsilciliklerinde Dogu Anadoluyu da içine alan bir Kürdistan hari
tas1 asm1~lar. Kürtlerin bu haritas1 yeni degilki, en a~ag1 elli senelik. 
Türkler bunu ~imdi mi gorüyor? Yok canim.Bu sadece bahane. 

Oynanacak tiyatronun hazrrhk senaryosudur bu Türklerin. 
Fakat acaba An1erika, Kerkük petrollerini Türklere biraklf m1? 
Geçen seferki yaz1m1zda: 11 Türkler, dikkat edin. D1myata pirince 

giderken, evdeki bulgurdan olabilirsiniz" demi~tik. 
Son günlerde Türk gazetelerinin iraktan bahsetI11emeleri. 
Türklerin bu mevzuda kara kara dü~ünmeye ba~lad1klanndan 

dolay1 m1dir acaba? 
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N 47, 
"Nairi", N 183, 5.11.2002 

30~1-0-2002 Ti\RIHLI "HÜRRIYET" 
GAZETESINDE YAYINLANAN TU FAN 
TÜRENÇIN ÇOCUKÇA VE KARGALARl 
BILE GÜLDÜREN PALAVRALARI 

Biz, Türk bas1n1nda yay1nlanan yaztlann, çogünlukla, fa~ist Türk 

dev!etinin propagandas1n1n aynas1 oldugunu sôylemi~tik. 

Fakat 30-10-2002 tarihli "Hürriyetn gazetesinde~ Tuf an Türenç 

imzas1 ile~ okuyanlan aptal ve sersem zanneden zihniyetle yazlln11~, 

ve birinci satlnndan son satnina kadar yalan ve palavralarla dolu bir 

m·akale yay1nlanabilecegini dü~üne1nemi~tik. 
Ruslann, Türkiyeye verdigi ve Türk devletini Çeçenyah terrôrist

leri desteklemekle itham eden notas1na kar~1, Tufan Türenç, kabahat1 

6rtmek ve dikkatleri ba~ka taraf a çekrnek için Moskovadaki tiyatro 

facias1nda ôlen yüz kadar rehinenin kayb1n1n suçunu, Rusyan1n 

ba~kan1 Putinin üzerine atlyor. 
Say1n Tufan TürenÇ, 700-e yak1n tutsag1 hakiki bir 6lün1den kur

tard1g1ndan dolay1 büyük devlet ba~kanlann1n Putini tebrik ettikleri

ni bilmiyor inu? 
11 Eylül 2001 Ne-vv-York facias1nda Amerikan harp jetlerinin, 

terroristlerinin kaçird1g1 ve Beyaz Saraya · dogru giden Arnerikan 

yolu uçag1n1 büyük bir facia mani oln1ak için içindeki yolculan feda 

ederek dü~ürdüklerini bilrniyor mu? 
îufan Türenç bütün bunlan çok iyi biliyor. Fakat niyeti, 

Çeçenyah terr6ristleri destekleyen fa~ist Türk devletinin suçunu 6rt

mek. 
Onun bildigi ba~ka ~eyler de var. 
11 Eylül 2001-de Nevv-York facias1na sebep olan terrôristleri 

destekledikleri için~ ben-Ladencileri ve Afganistandaki "Taliban" 

denilen gerici devlete kar~1 Amerikan1n ônderliginde Birle~mi~ 
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Milletler harp ilân ettiJer~ ver bir kaç hafta zarfinda Taliban softa 
dev leti yok edildi. 

Çeçen terroristlerinin, ben Ladencilerden ne farklan var? 
Ve Çeçen terroristlerini destekleyen Türk fa~ist devleti Taliban 

softa devletinden daha az 1n1 suçlu? 
Taliban softa devleti cezasm1 buldu. 
Türk fa~ist devleti ne zmnan cezaland1nlacak? 

N 48 
' "Nairi", N 184, 19.11.2002 

15 KASIM 2002 TÀRIHLI "HÜRRIYET" 
GAZETESINDE YAZAR TUFAN ÜRENÇIN 
DÜNYADA DEVRil\1 YARATACAK KAD1~.R 
BÜYÜK "KESFI" "ANADOLU 
YARIMADASI. AVRUPA 
KITASININ BIR PARÇASIDIR" 

Tufan Türençin bu yeni bulu~u sayesinde, antik çaglardan beri, 
Asya kitas~na bagh oldugundan Küçük Asya denilen Anadolu yan
madas1~ bundan boyle Küçük Avrupa diye isimlendirilecek ve 
Avrupa kitas1naba'glanacak. 

Sayln Tuf an Tûrenç, ~akay1 birakalnn. 11 Kirk yilhk yarti, olur mu 
kani 11

• Olmaz, ama zor oyunu bazar. K1hçzoru ile olüm tehditi ile 
kirk ·v1lhk vani. olur kani. 

- ,,! , 

Nitekim yapt1111z. Medeniyetin · ve lnristiyanhg1n be~igi 
Anadolunun Hiristiyan halk1111 k1hç zorla türkle~tirdiniz. 

Dinini degi~tirmek istemeyenlerin kellelerini uçurdunuz. 
Ayn1 siste1nle, Yunanistanda, Bulgaristanda, An1avutlukta ve 

SJrbistanda "harikalar" yaratt1111z. 
Fakat, ne de yapsan1z, Anadoluyu Avrupaya birle~tire1nezsiniz. 
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Cografya kurallann1 degi~teremezsiniz. 
Bu, sizin ah~tlg1n1z1n, kd1ç zoru ile olacak i~ degildir vesselfün. 
Ne kadar da zorlasan1z~ bu ohn1yacak duaya~ künse mnin diye-

1nez. 
Fakat ëyle anla~1hyor ki, saym Tufan Türenç çam devirmeyi adet 

edinmi~. 

30.10.2002 tarihli "Hürriyet"teki yaz1s1nda~ Ruslann verdigi 
notaya kizd1g1 için, binlerce ki~iyi hakiki bir ëlümden kurtaran 
ba~kan Putine kar~1 palavralarla dolu ithmnlar savurmu~tu. 

Bu seferde, 11 Türkiye Avrupah degil, Asya devletidir. Bu bakun
dan Avrupa Birligine giremez 11 diyen Fransan111 eski ba~kanlanndan 
Jiskar Destene k1zm1~. Ona cografya dersi veriyor ve Anadolunun 
Avrupa kitas1na bagh oldugu martavahn1 ortaya atlyor. 

Say1n Tufan Türenç, bizim anlad1g1m1z kadar, siz gazeteci olmak
tan ziyade çok mahir bir hokkabaz olabilirsiniz. 

Belki o zaman el çabuklugu marifeti, ve dilinizin belâgatl ile bir 
çok cahili Anadolunun Avrupaya bagh olduguna inandirabilirsiniz. 

N 49, 
"1Vairi", exclisive, 1. 01.2003 

AMERIKA NIÇIN TÜRKJ\lENIN, AVRUPLt\ 
BIRLIGINE Al.JNMASI IÇIN, AVRUPA 
DEVLETLERINI BU KADAR ZORLUYOR? 
HER HALDE TÜRKLERIN KARA 
GÔZLERI IÇIN DEGIL 

Çünkü Amerika 500 milyonluk birle~ik Avrupa devletlerinden 
korkuyor. Amerikaya rakip olucaklan diye. 

Amerika 1991-de Sovyetler Birligi 11k01nünistlik11 bahanesi ile 
y1kti. Avrupa Birligi için bëyle bir bahane bulamaz. 
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Onun için~ Türklere Avn1pa Birligine sokaralc onlara 11 Truva ati" 
rolünü oynatn1ak istiyor. 

Avrupay1 içinden : 11kn1ak için. Türk idareicilcri, Cengjz Hanm; 
Tin1ir1enkin~ ve kan içici Os1nanh padi~ahlarmm ahfad1dlf. 

Türklerin; Avrupa Birligine girdikten sonra ta~ üstünde ta~ buak
nuyacaklannL A1nerika çok iyi biliyor. 

Onun için An1erika; Türklerin bir an evvel Avrupa Birligine 
gim1esini istiyor. 

Hele; eski Frans1z C1unhurba~kan1 Valeri Jiskar d'Estenin 
11 Türkiye Avrupaya gire1nez 11 demesinden sonra Alnerikan1n etekleri 
tutu~tu. 

Amerika Savunn1a bakan1n1n ba~ yard1111c1s1 Pol Volfovits 
Londra verdigi demeçte Avrupa Birligine emretmi~. 11Türklere 
kucag1n1z1 aç111 11~ on dan sonra da uzun uzun Türklerin methini 
yap1n1~ Avrupahlara. Ve sonra Ankaraya uç1nu~. Malû1n ya ~ubat ay1 
yakla~1yor. Iraka hücu111 tarihine çok bir ~ey kaln1adi. Ankarada Irak1 
i~gal planlarnun son hazirhklann1 gorü~ecek.. Londrada Türkleri bu 
kadar 111ethettikten sonra: tabii ki Türkler Ankarada Volf ovitsin her 
dedigini kabul edecekler. 

Dünya hiç bir zaman, bu kadar kahbe bir deyir geçirme1ni~tir. 
~üphe yok ki, bütün bu makyavelik planlan hazirhyanlar, 

A111erikadaki para babalann1n kurdugu g6rünmez 6rümcek agi 
te~kilâtlandn. 

Bu orümcek ag1 te§kilâtlan dünya milletlerinin kan1n1 emiyor. 
Bakah111 ne zan1ana kadar. 
Eger, A\1rupan1n akh va~sa, en hakiki Avrupa milleti olan 

Ruslarla birle~ir. 
Ve ancak o zan1an, hakiki büyük Avrupa Birligi dogar. 
Ve o zaman, sahte hürriyetler dev leti Amerikan1n 

diktat6r1ügünün sonu gelir. 
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N 50, 
"Nairi", N 185, 14. 01.2003 

KURT VE KUZU IKÂYESl 
Kurt ve kuzu hikâvesi bilir misiniz? .,.' 

Kurt, kuzuya "suymnu bulandtryorsun" denü~. 
Kuzu cevap venni~ 11 A1nan kurt efendi~ suyun nas1I bulanir? Sen, 

suyun yukan tarafindas111, ben a~ag1 tarafinda n. 

Kurt cevap verir. "Bulandirsan da bulandirn1asan da, ben seni 
yiyecem 11

• 

An1erika~ Irakta kitle ünha silâh1 var bahanesi ile iraka hücum 
etmeye haz1rlan1yor. 

Irak1 kontrol eden denetecilerin ba~1 Hans Blix, 10 Ocak 2003-de 
verdigi de1neçte Güvenlik Konseyi üyelerine 111fakta kitle imha 
silâh1na rastlainad1klann1° s6ylemi~. 

A1nerikan dt~ i~leri bakaru Collin Povvell verdigi cevapta 11Irak1 vur
mak için iUe de suç üstü gerekmez. Suç üstü yapilamm11as1, suçun islen
n1edigi, Irak1n yükiimliHükierini çignemedigi anlannna gebnez" demi~. 

Bu sozle:in, kurt ve kuzu hikâyesinde kurdun soylediklerinden ne 
fark1 var? 

Amerikan1n niyeti Irak1 "yemek". 1fak1n, kitle ü11ha silâh1 olsa da, 
oimas1 da fark etmez. 

An1erika, $ubat ay1nda Iraka hücu1n edecek. 
A1nerikanin Irak petroline ihtiyac1 var. 
11 Eylül 2001 New-York facias1ndan sonra, Amerika Suudi 

Arabistana art1k güvenemez. Onun için, dünyan1n ikinci petrol rez
ervine sahip olan Iraka, onümüzdeki haftalarda An1erika hücum etm
eye haz1rlan1yor. 

11 Dünyan1n hakin1i" olmaya devam etmesi için, Amerika Iralo ele 
geçim1eyi ~art gorüyor. 

Bizim bildigimiz, buna "orman kanunu 11 derler. 
Bu arada, Türkler de Iraktan parça koparmaya hevesli. 
Türklerin "Kerkük petrolü rüyas1 11 yeniden dirildi. 
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Fakat, An1erika buna n1üsaade et1nez. 
Türklerin kuvvet kazanmas1, Atnerikan1n i~ine geh11ez. 
Türkler daüna A1nerikaya 1nuhtaç kalmahdtr. Yoksa Türkler, 

An1erikan1n kontrolinden ç1kar. 
Türklerin "ne oldugunu 11 

• An1erikahlar çok iyi bilir. 
Onun için Türkiye, ne uzarucak ne de kisalacaktir. 
Türkler, bo~una heves etmeyin. 
Sonra 11hevesiniz kursag1n1zda kahr11

• 

N 51, 
"Nairi", N 186, 28.01.2003 

AMERIKANIN KURBi\N BAYR.AIVII 
Müslümanlar, ~ubat ayrnda kurbru.1 bayram1na haztrlan1yorlar. 
Koyun kurban edecekler. 
Amerika da ~ubat ay1nda kurban bayram1na haz1rhk yap1yor. 
Irak halk1n1 kurban etmeye haz1rlan1yor. 
Fakat, Amerika niçin "Saddain, Sa:ddam11 diyetu:tturmu~? 

Saddam kim? Amerikan CIA1nin ad ami. Ben Laden gibi, general 
Noriega gibi. 

l 979-da Saddam1, Amerika iktidara getirdi. Iraktaki komünistleri 
temizlesin diye. Ve 1979-da Saddmn iktidara geldikten soma, 
Amerikan1n emriy]e, Irakta onbinlerce kon1ünisti ôldürdü. 

Sonra yine Amerikan1n emri ile Saddan1 1980-de Irana 
hücum etti. 

Senelerce süren bu harbte yüzbinlerce masun1 insan ôldü. 
Bu da o zan1anki Amerikan kurban bayram1. 
~imdi Amerika ~ubat ay1nda kendi yeti~tirmesi Saddam1 kurban 

ederek Irak petrollerini ele geçinneye haz1rlan1yor. 
Bütün bu palavralann 11yok Saddam1n kitle imha silâh1 var, yok 

Saddatrun kimyasal 'silâh1 \1ar 11 yalanlann1n arkas1nda gizlenen 
Amerikan1n asll gayesi, 
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] . Irak petrollerini ele geçirn1ek, 
2. Israile dü§man son Arap devle,ti olan lrak1 y1kmak. 
Ondan sonra sëylene11ler, hepsi "lafl güzaf" hepsi yalan, hepsi 

palavra. 
Asirlardan b~ri deyan1 eden: kapitalistlerin zaval11 inilletlerin 

kan1n1 emme siyaseti~ aynen devan1 ediyor. 
Degi~en, yaln1z elbiseler, silâhlar ve sôzler. 
Yaz1k, çok yaz1k Irak halk1na. 1990-dan beri devam eden 

A1nerikan ablukas1ndan dolay1 Irakta yüzbinlerce insan ôldü. ~ubat 
2003-teki kurban bayrrun1nda, yeni Amerikan111 kurban1 olucaklar. 

N 52, 
"Nairi", N.187, JI. 02.2003 

"TÜRK" KIMD ? 
" 

1919-da istanbulda Osmanh mechsinde bir Rum mebus, 
Türklerin ne oldugunu !?U cümlelerle izah etmi§ti. 

"Boz kurt kara kurt. Kurt kurttur. Türk de, ne isterse olsun, Türk 
Türktür". 

1974-de Türkiye ba§bakan1 Ecevit Kibns1 zaptetme facias1n1n 
ismini, "K1bns ban~ harekât1 11 koymu~hL 

Iki gün evvel de bugünkü Türkiye ba§bakan1 Abdullah Gül, ~ubat 
sonunda Irak1 i~gal harekâtl için ~unlan soylemi~. 11 Türk askeri barbe 
i~tirak etmiyecek. Yal111z Kuzey irak1 i~gal edecek insani gayelerle 
katliam olmas1n diye". 

Abdullah Gülün bu sozlerine kargalar bile gülêr. 
Ha 1974-deki Ecevit. Ha 2003-deki Abdullah Gül .ayn1 

Türklerdir. 
Ayn1 zihniyet ve ayn1 safsatalar. 
1974~deki Ecevitin K1bns ban~ harekâtinda, onbinlerce masum 

K1bnsh Yunan ahalisi olmü~tü. 
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Bakahn1 Abdullah Gülün. insani gayeller1e Kuzey Irak1 i~gal 

harekâtinda ne kadar K ürt olecek? 

N 53, 
"Nairi", N 188, 25. 02.2003 

FIRSATÇI TÜRKIYE 
· Türk1eri tan1tn1ak için, bir çok s1fatlar verilebilir, vah~i, barbar; 

zorba; hunhar. Fakat, ~u günlerde Türklere en yak1~an s1fat "fir
satç111dir. 

Bundan bir ay kadar evvel Türkler Amerikada, Türkiyeden Iraka 
hücu1n izni vermek için 40 milyar dolar istiyordu. A1nerika da yal
ruz ait1 rnilyar verirün diyordu. 

Bu arada hükü1net degi~ti. Softa1ar iktidara geldi. Piyasa yüksel
di, pazar] 1k kiz1~tl. 

Yeni ba~bakan Abdullah G-ül 11 92 nülyar dolar~ isteriz, yoksa size 
Türkiyeden iraka geçi~ izni venneyiz11 demi§. 

Bush da k1znu§ "en fazla 28 mi1yar veririz. Kabul etlnezseniz 
, gernilerirniz K1bnstan doner, Süveysten geçerek Basra korfezine 
gicler. Türkiyeden Kuzey Iraka hücurn plan1nuz1 da iptal ederiz 11 

demi~, rest çekn1i§. Fakat Amerika için çok zor olur. Yaln1z güney
.. den Iraka hücurn ederse çok Arnerikah ëlebilir. 

Türkler de bunu çok iyi biliyor. Tarn firsatI. Doksan iki milyarda 
israr ediyor. "Isteriz de isteriz 11

• Soma "Kuzey Iraktaki Kürtleri tem
izlerne i~ini bize birakm11 diyor Amerikahlara. 

Ainerika zor durumda. Fakat en sonunda Türkiere pazarhkta 
anla~acak mecburen. Ya§as1n firsatç1 _Türkiye. 

1915-te Birinci dünya harbinden istifade ederek Türkler, 
Errnenileri soykirnn1na ugratm1~tl. 

~imdi de Arnerikan1n rraka hücümünden istif ade ederek Kuzey 
Iraktaki. K ürtl eri .· tenüzliy ecekler. 
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N 54, 
"JVairi", N 189, 11.03.2003 

•• 
... 4t@ 

KURTLER IÇIN EN BUYUK TEHLIKE, 
TÜDKLERIN KUZEY IRAKI ISGALIDIR 
7 mart 2003 tarihli Nevv-York Tin1es gazetesinde yay1nlanan 

yaz1da, Erbilli Kürt N asreen Sideek, "-Kürtler için en büyük tehlike, 
Türklerin Kuzey Irak1 i~gahdir" de111i§. 

N asreen Sideek, endi~elerinde çok hakhdir. 0 çok iyi bilir ki 
Türkler, Kuzey Irak1 i~gal ettikleri gün bütün Kürtleri oldürurler. 

Kuzey Iraktaki bütün Kürtler bilir, Türklerin Dogu Anadolu koy
lerindeki Kü1ileri alev rnakineleri ile nasil yaktlklanni. 

Biz, Ermeni olarak ve însan olarak, Türklerin Kürtleri soyk1nm1-
na çok üzülüyoruz. 

Fakat, Kürtlere, baz1 tarihi hakikatleri s6y1erneyi de vazife 
addediyoruz. 

l 995 senelerinde PKK lideri Abdullah Ôcalan verdigi beyanat
larda, tarihi hakikatleri inkâr ederek, Dogu Anadoludaki Bat1 
Ermenistan ~ehirleri olan Van, Mu~, Kars, Erznga gibi ~ehirlerin 
Kürdistana ait oldugunu iddia ediyordu . 

. Kürtler, yay1nlad1klan haritalarda, Bab Ennenistan1, Kürdistan 
olarak gësterrnekten ba~ka, Kürdistan1n hudutlann1, bugünkü 
Ermenistan1n merkezi Yerevan1n yak1nlanna kadar ilerletiyorlardi. 
Kürtlerin ~u tarihi hakikatleri bilmelerini isteriz. 

1890 senelerine kadar Dogu Anadolunun Bat1 Ermenistan 
denilen Ermeni vilayetlerinde hiç Kürtyoktu. 

0 senelerde, Kizil sultan Abdul Hamit ôlzür olmak için isyan 
eden Sasun vilayetindeki Ermenileri sindirsinler diye, Kuzey irakta 
ya~1yan Kürtlerden "Harnidiye alaylan" kurdu. Ve. bu Kürtler 
Sasundaki ve onun etrafindaki vilayetlerdeki Ermenileri, çoluk · 
çocuk bakrnadan hepsini kestiler. 

Ondan sonra bo~alan Enneni topraklanna, Kuzey Iraktan gelen 
Kürtler yerle~rneye ba~ladl. 
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I 9 J 5-te Türkler Birinci dünya harbinden isüfade ederek En11eni 
nülletini soyk1nn11na ugratJuaya ba~Jad1lar ve katliai11larda Kürtleri 
cellâd olarak kullandilar. 

Ve 1915-te~ tarihin hiç b1r. devrinde g6rüln1enü~ bir vah~etle~ 
Türkler K ürtler]e birle~erek~ Anadoludaki bütün Ern1enil eri 
oldürdüler. 

Ey Kürtler; 1915-te hiç dü~ünmediniz n1Î; Orta As:yadan gelme 
T ürk denilen bu hunharlann, 4000 seneden be ri bu topraklarda 
ya~1yan Em1enileri soyk1nn11na ugratt1ktan sonra, siran111 size~ 
Kürtlere gelegini? 

Ve Türklerin, ilk firsatta sizi de soyk1nm1na ugratacaklann1? · 
Eger 1915-te akln11z1 kullanarak, Ennenileri kesmeseydiniz, bu 

topraklann hakiki sahibi olan sizler, yani Ermeniler ve Kürtler 
birle~erek bu i~galc1 Türkleri, geldikleri Orta Asya step1erine süre
bilirdiniz. 

Çok yaz1k. 0 zaman bu flfsati kaçird1mz. En11enileri kestiniz. Ve 
~ündi kesilme siras1 size geldi. Zavalh Kürtler. 

N 55, 
"N airi ", N 190, 25. 03.2003 

TÜRKLER.u ÇOK YAZIK OLDUeu TATLI 
RÜYALARINIZI SUYA DÜSTÜ. 
AMERIKALILAR, l'ÜRK 
KUVVETLERININ KUZEY IRAKA. 
GIRMESINE I\1ANI OLDUo 
Son ana kadar pazarhkta direndiniz. 
An1erikan kuvvetlerinin, Türkiye topraklanndan Kuzey Iraka 

ginnesine izin veririz. 1ki ~artla dediniz. 
] . Bize 92 milyar dolar verirsiniz. 
2. Türk kuvvetleri (insani gayelerlel ! ! ) Kuzey Irak1 i~gal ede

bilir ... 
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An1erikahlar para yard1n11111 kabul ettilec 
F akat Türk kuvvetlerinin K uzey Irak girmesine 11haylf11 dediler. 

Siz de~ Amerikan kuvvetlerinin Türk topraklanndan Iraka ginnesine 
n1üsaade etmediniz. 

Netice ne oldu? En son haber ~u. Ainerika, Türkiye üzerinden 
"Kuzey iraka askeri harekât 11 plan1n1 iptal etti. 

Tanklarla dolu 25 Amerikan gemisi, Kibnstan aynlarak Süveys 
kanah yolu ile Kuveyte gidiyor. ~ 

Siz Amerikahlan o kadar aptaI m1 zannediyordunuz? 
Siz, Kuzey Iraka girerek, Kürtleri temizleyecek ve petrol kuyu

lann1 i~gal edecektiniz. 
Yaz1k, tath rüya suya dü~tü. 
F akat, bizim için en mühimi. Art1k bundan sonra siz, Amerikan1n 

vaz geçilmez müttefiki degilsiniz. 

N 56, 
"Nairi", JV 191, 8.04 .. 2003 

BIR TÜRK YAZAR, ERIVlENI SOYKIRIMINI 
HAKKINDA, TÜRKLERDEN BASKA 
HERKESIN n1in1ô1 GERÇEKLERI 
AÇIKLAYAN BIR KITAP NESRETMIS 

Bir Ermeni dostumuz son zamanlarda bize Türkçe bir kitap g6n
derdi. 

Kemal Yalç1n isminde Denizlili bir Türk yazann 11 Seninle güler 
yüregim" ba~hkh kitab1yd1 bu. 

Eger dostumuzun tavsiyesi olmasayd1, (sëzde) Ermeni soyk1nm1 
hakk1nda Türklerin yazd1g1 kitab1 elimize bile almazd1k. 

Çünkü, Türklerin bu mevzuda yay1nlad1klan bütün kitaplann 
gayesi, Ermeni soyk1nm1 diye bir ~eyin olmad1g1n1, bilâk1s 
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Ennenileri Türkleri oldürdüklerini ispat etn1ek idi. 
Biz, bu saç1na ve as1ls1z Türk iddialarina kar~1, dain1a ~unlan 

yazd1k. 
Eger En11eni soyk1nn11 oh11ad1 ve bilâk1s En11enileri Türkleri 

oldürdü ise, niye 3000 senelik En11eni anavatan1 ohm Dogu Anadolu 
topraklannda bugün bir tek Ern1eni yok, fakat Türk denilen n1ilyo1F 
lare a insan var? 

Itiraf edelim ki, biz Ke1nal Yalç1nm kitab1n1 âdeta isteiniyerek 
okrnnay a ba~l ad1k. 

Fakat okudukça, kitap bizj san111yaba~ladi. 
Ve en sonunda, bitirinceye kadar elimizden birakn1.ad1k. 
Kemal Yalç1m, Enneniler ile ilgili bu kitab1 yazd1g1 için, ve bil

hassa Enneni soyk1nm1n111 korkunç gerçekJerini Türkçe olarak gün 
1~1g1na ç1kard1g1 için, yürekten tebrik ederiz. 

Bovle bir kitabi. bir Türk olarak vazmak. medeni cesaret n1esele-
.... ,,, ,,.! .. 

sidir. 
Daha dogrusu, kahrmnanl1ktir. 
Bu gerçeklerden a:yn olarak, Kemal Yalçn11n kitab1nda birinci 

satinndan son satlnna kadar belirttigi insani dü~üncelere, insanlar 
aras1nda karde~lik fikirlerine hayran olduk. 

Fakat say1n Ke1naI Yalçma baz1 hususlarda fikirlerin1iz belirtniek 
isteriz. 

Insanlara aras111da karde~lik, dostluk ve sevgi fikirleri çok dogru 
ve asd dü~ünceierdir. · 

Yaln1z, tek tek insan olarak. Fakat millet olarak degil. 
Çünkü insan kendi ~ahsi hareketlerinde kara vern1ekte hürdür. Ve 

sevgi hisleri çogu zainan, menfaat fikirlerini yenebilir. 
Fakat milletler aras1nda sevgi ve karde~lik fikirleri aJdatic1dir ve 

yalandir. 
Çünkü devletler aras1nda yegane geçerli kan un, yaln1z menf aat 

kanunudur. 
Milletler aras1nda karde~lik fikirlerine inanan milletler, en sonun

da hüsrana ugramaya ve yok ohnaya mahkûn1dürler. 
Bunun en büyük ornegi, Ern1enj milletidir. 
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19. asirda Osmanh ünparatorlugundaki -esir milletlerin hepsi, Yunanhlar, Bulgarlar, S1rplar, ve Araplar isyan ederek hürriyetlerine kavu~tular. 
Yaln1z Ermeniler Os1nanhJara sad1kkalddar. 
Ve bunun için de, Kizil sultan Abdul Hamit Ermenilere "Milleti sad1kay1 Ermeniye'' ünvan1n1 verdi: 
1908-de hüriyet ilân1nda Osmanhhga en yürekten bagh millet Ermenilerdi. · 
Ve Ermeniler, lttihat ve Terakki partisi ile karde§lik ilân ettiler. Fakat 1915-te karde~ santlan Ittihat ve Terakki partisi Birinci cihan harbinin karga~ahg1ndan istif ade ederek Ermenileri soyk1nm1-na ugratti. 
1909-da softalann isyan1nda Em1enilerin evinde saklanarak olümden kurtulan farmasonlarin reisi ve Dahiliye vekili Talât Pa§a Nisan 1915-te:- çoluk çocuk, büyük küçük dedmeden bütün Ermenilerin oldürülmesi emrini verdi. 
I~te Türklerin "milleti sad1kay1 Ermeniye"ye verdikleri mükafat. .. 
24 Nisan 1915. Enneni soyk1nn11ndan Edimeden Vana kadar bütün Ermeniler sürgüne gônderildi ve onlann · büyük çogunlugu ôldürüldü. 
Bugün, 1915 E_rmeni soyk1nm1ndan 88 sene sonra Türkler hâla yapt1klann1 inkâr ediyorlar. 
Son zamanlarda, Amerikahlar, Errnenilefi, Türklerle ban§maya zorluvor . ., 

Siz hângi ban§tan bahsediyorsunuz? 
Kala kala k1hç art1g1 bir avuç Ermeninin kar~1s1nda, 70 milyona varan Türk denilen top luluk var. 
Bat! Ermenistanda bugün bir tek Ermeni yak. 
Ve Türkiye denilen devletin nüfusunun yüzde doksan dokuz virgül dokuzu Türk. 
Bu kadar kanh temizligi, tarihin hiçbir devrinde, hiç bir devlet . yapmam1~tlf. 
Eger bu bir avuç Ermeni de Amerikahlann tuzag1nda dü~er ve 
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Türklerle ban~irsa~ Em1eniler kendi idam kararlanm kendi elleri iJe 
ü11zalain1~ olurlar. 

N 57, 
"Nairi", N 192, 15.04.2003 

"TÜRKLER ERMENILERLE 
YÜZYILLARCA BERABER YASAMISLAR, 
BUNDAN SONRA DA TEKRAR BARIS 
IÇINDE DOSTÇA YASASINLAR" 
"Seninle güler yüregin1 11 ba§hkh çok kiymetli kitab1n yazan 

Kemal Yalç1n~ yukanda belirttigimiz sëzlerle içten gelen temennil
erde bulunuyor. 

Kemal Yalç1n1n samimiyetinden ~üphe etn1eye hakk1m1z yok. 
Fakat onun bu ban§ arzusuna, ~u Ermeni atasozü ile cevap ver-· 

mek istiyoruz: "Git ël, gel seveyim 11
• Bu Ermeni atasozünün ifade 

ettigi fikir ~u. 
"Ben ëldükten sonra, beni sevicekmi~sin. Neye yarar?" 
Geçen yaz1m1zda da belirtmi§tik. Türklerin §aven ve fa~ist lider

leri bir kaç sene zarflnda Ermenilerin 3000 senelik yurdu olan Dogu 
Anadoluda ve Osmanhimparatorlugu hudutlan içinde ya~1yan bütün 
Ermenileri soyk1nm1na ugrattdar. 

11Tekrar ban§ i~inde dostça ya§1yahm 11 diyorsunuz. Te§ekkür 
ederiz. 

Fakat bugün kaç tane Ermeni kald1, ki Türklerle beraber ya~as1n
lar? 11Yüzy1Uarca beraber ya~ad1k1 ' diyorsunuz. 

Yüzy1llarca degil. Yaln1z bir kaç yüzy11. Ermeniler Anadolunun 
binlerce seneden beri yerlisi. 

Türkler sonrada gelme. Saldirgan ve vah~i ve goçebe bir a~iret 
olarak i~gal etmeye ba~lachlar Anadolu topraklanni. 

11. yüzy1hn sonunda Manazgertte Bizanshlan yenerek Anadolu 
topraklanna girdiler. 
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Türklerin n1illi ~airlerin Nmnik Ken1alin dedigine kulak veriniz:' 
11 Cihangirane bir devlet ç1kardik, bir a~iretten". 

Bir as~rettiniz. Bir kaç yüzyll sonra "imaparatorlhk 11 oldunuz. 
N asd mi? A~arak, keserek~ soyarak~. Yerli ahaliyi Rumu, 

Ermeniyi kihç zon1yla n1üslün1an yaparak. 
BugünktiTürkler eski·Osn1anhlardan·farkh mi? 
Hayir daha kotü. 
Varhk vergisini, 6-7 Eylüt r955 hadiselerini, 1974 Kibns fàcfas1-

n1 yapan hu kiravath Türkler. . 
· Bu bàrbar zihniyetin kurbanlanndan biri de siz degiln1isiniz? 

Say1n Kemal Yalç1n by .. 
Bir müddet evveI i'Seninle güler yüregim 11;kitab1n1z1n binlercesi

ni Istanbulda yukandan geleRenlirle parça·parça ettiren ~u ·~aven ve 
fa~ist zihniyet degil midir? 

Türkler, Ermenilere kar~1 i~ledikleri soyk1nm1 suçundan dolay1 
cezaland1nlmad1klan müddetçe, Türkiye denilen devletin fa~ist zih
niyeti hiç bir zaman degi~meyecektir. 

N 58, 
"Nairi", N 193, 6.05.2003 

"SENINLE GÜLER YÜREGIM" BASLIKLI 
KITABIN YAZARI SAYIN KEMAL 
YALÇINA AÇIK MEKTUB. 
''SUÇ VE CEZA'' 
Say1n Kemal Yalç1n, bu yaz1m1zda gayemiz, size Dostoyevskinin 

n Suç ve ceza11 roman1ndan bahsetmek degildir. 
Bütün medeni devletlerde, kanunlarda belirtilen suçlan i~leyenler 

cezaland1nhr. 
Bir memlekette eger suçlular cezas1z kahrsa, o dev1et, e~kiya 

devletidir. 
I~te 1915 soyk1run1ndan kurtulan Ermenilerin derdi, burdan bà~hyor. 
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l 915-te Enneni1eri kesen Türkler ve Enneni milletini soykJrnn1-
na ugratan Türk devleti bugüne kadar cezaland1nln1ad1 Jar. 

Say111 Ke1nal Yalç1n~ sizi; insanhk ve karde~lik fikirlerinizden 
dolay1 ne kadar tebrik etsek azdir. 

Faat atasozünü bilirsiniz herhalde. 11 Bir çiçekle yaz geln1ez11
• 

Sizin gibi temiz yürekli bir insan; Türkler aras1nda binde bir 
degil; belki onbinde bir bile ç1kn1az. Ve sizin için, en içten temenni
miz; ]n~allah, Aln1anyadaki bozkurtlar size bir kotülük yapmazlar. 

Evet say1n Kemal Yalç1n, siz Türkler aras1nda onbinde bir bulu
nan tenüz insanlardan birisiniz. Fakat siz, geriye kalan 9999 kotü 
yürekli Türkleri hiç dü~ündünüz mü? 

I~te bunlar, Türkiye denilen e~kiya devletinde, Anadoluya girdik
leri tarihten beri, yerli Ermenileri kesen ve cezas1z kalan Türklerin 
ahfad1drr. 

Evet say1n Kemal Yalç1n Türkiye denilen fa~ist devletinde 
ya~1yan halk1n yüzde doksan dokuz virgül dokuzu cezas1z kalan 
katillerin ahfad1dir. 

Ve onlann evlâtlan da, dedeleri, babalan cezaland1rllmad1klann
dan dolay1 firsat bulurlarsa ayn1 suçlan yine i§leyebilirler. 

I~te bundan dolay1, e~kiya ve fa~ist ve katiller devleti Türkiyenin, · 
soykir1m1 suçu ile cezaland1nlrr1as1, bir insanhk vazifesidir. 

N 59, 
"Nairi", N 194, 20.05.2003 

GERÇEKLERI AÇIKLIYORUZ 
ISTANBULDAKI ÔGRENCI AILELERINE 
AÇIKMEKTUP 
11 14 Nisan 2003 tarihinde Türk Egitim bakanhg1 bütün Türk 

okuilanna ve ayn1 zamanda Istanbuldaki Ermenil okuUanna da bir 
genelge gonderdi, ve 11 Ermeni soy kinm1 iddialann1n aslls1z 
oldugunu 11 i~leyecek kompozisyon yan~mas1 düzenlemensini istedi". 
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(l 2 IV1ayis 2001 11Hüriyet 11
) 

Say1n Istanbul Em1eni ogrencilerinin anneleri ve babalan, eger 
çocuklann1z1n, bu 11Enneni soyk1nm1n1 inkâr11 ko1npozisyon 
yan~1nas1n1 kazanmas1n1 istiyorsan1z, a§ag1daki yaz1y1 çocuklann1za 
vermenizi tasviye ederiz. 

11 Ennenilerin ileri sürdükleri bütün soyk1nm1 iddialan yalandtr. 
Ermeni soyk1rnn1 olmam1~tlf. Bilâk1s Türk soyk1nm1 olmu~tur. 
Ermeniler, kestiler Türkleri. 
Biz Türkler, Anadolunun 3000 seneden beri yerlisiyiz. 
Ermeniler 11. asirda girdiler Andoluya. 
0 günden beri, vah~i Ermeniler Türkleri oldürdüler, topraklann1 

ellerine alddar. 
Ermenilerin Türklere yapttldan bu zülün1, asirlar boyu. devain 

etti. · 
Birinci dünya harbinde Türklerin Ermenileri oldürdükleri 

yalandir. 
I 915-de, Tekirdagda, Edimede, Band1rmada, Izmit, Bursa, ve 

bütün Anadoludaki Ermeniler, Ruslara yard1m etmek için yola ç1kt1-
Iar. Ve yolda gordükleri Türkleri oldürdüler. 

Ermenilerden olenler ise, oniar yolda hastahktan ôldüler. 
Kahroisun yalanc1 Ermeniler. 

N 60, 
"Nairi", N 195, 3.06.2003 

MINNESOTADAKI TÜRK-ERMENI 
ÇIFTE-TELLISI 
Seneierden beri, ba~ta Amerikahlar olmak üzere, Batihlar, 

Ermenileri Türklerle ban~rnaya zorlarlar. 
Niçin acaba? Bat1hlar çok mu severler Ermenileri? Yoksa Errneni 

soyk1nm1n1n hakiki sebebinin ve hakiki suçlularin ortaya ç1krnas1n
dan korkan gizli kuvvetler mi var? Herhalde, bu Ï§in alt1nda bir bit 
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yenigi var ki Amerikahlar; En11enileri bu kadar s1k1~t1nyor, ban~sn1-
]ar diye TürklerJe. 

Son zan1anlarda Türklerle Enneniler, Musevi profes6rlerin yone'
tüninde An1erikanm Minnesota ~ehrinde bu]u~tular. 

Fakat bulu~anlar Türk ve Em1eni devletlerinin resn1i diplon1atlan 
degil. 

Çogu tarih profesorü. Niçin? Çünkü bu tarihçiler aralannda 
konu~acaklan111§ 1915-te; Türklerin Ermenilere tatbik ettikleri 
katlian soyk1nmm1 degil n1i? 

Yaz1k; çok yaz1k. Bu profesor denlenler hakiki profes,or n1ü? Eger 
hakiki profesor iseler, 1915-te Istanbulda elçileri bulunan bütün 
dev letlerin ar~iv lerinde 1915-te Türklerin Enneni milletine y apt1k
lann1n, tarihin hiçbir devrinde benzeri olm1yan korkunç bir soyk1n
m1 oldugunu ispat eden binlerce rapor bulundugunu bilirler. 

Ve bu hakikatleri Türkler de çok iyi bilir. Hem de yaln1z pro
f esorler degil. 

Bütün Türk jandam1alap, bütün Türk devlet memürlan bilir. Ve 
bilhassa Türk ahalisi: Ermeni gâvurlann1 nasd kestiklerini: kendi 
aralannda konu~urken birbirlerine iftiharla anlatirlar. 

Efendiler, niye profesorlerle zaman kaybediyorsunuz? 
Gidin Türk ahalisine sorun, onlar çok iyi bilir kedni yapt1klan 

soyk1nm1ni. · 
Türk prof esorlerinin, Ermeni prof esôrleri ile konu~malanna 

gelince bu konu~malann belli ba~h faydalann1 Siralamaya çah~ahm. 
1. Bu konu9malar, havanda çok iyi su dovmeye yarar. 
2. Bu konu~malar Türklere, çok iyi zaman kazand1nnaya yarar. 
3. Bu konu~malar Ennenileri çok iyi uyutmaya yarar. 
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N 61 
"N airi ", iV 196, 17. 06.2003 

IÙDIRIN GEDIKLI KÔYÜNDE 
ERMENILER TARAFINDAN 
ÔLDÜRDÜLEN TÜRKLERE AIT TOPLU 
MEZAR B'.ULUNMUS 
Size bir ~ey soyliyelim mi? 
Bu toplu inezar hikâyesi modas1 geçmi:;; bir propaganda oyunu. 
Buna art1k herkes ah~tl. Adeta kan1ksad1 bu palavralara. 
Toplu mezarlar yaratma i~leri, gorünmez dünya para 

imparatorluguna bagh. Yanh~ habeder yayma te~kilâtin1n merifet
lerindendir. 

Onlar ayn1 numaralan Yugoslav Birligini ytkmak için uygulad1-
lar. 

Yok Milo1jeviç Bosniaklan oldürtmü§ ve toplu mezadara 
gomdürmü~. 

Yok Milo~eviç yüzbin Kosovolu Amavutu oldürterek toplu 
mezarlara gômdürmü~. 

Amerikahlar Yugoslavyay1 y1kt1ktan son.ra ne Bosniada ne de 
Kosovada toplu mezar bulunmadi. 

Fakat onlar, palavralan ortaya ç1kmasm diye, yüzlerce senelik 
mezarlardan kemikler ç1kararak Holivuta yara~tr bir senaryo uygu
laddar. 

Amerikahlar, ~imdi ayn1 senaryoyu Irakta oynuyorlar. 
Soz de Saddam1n ôldürtügü insanlann toplu mezarlann1 

bulmu~lar. 
Fakat haber ertesi gün balon gibi sôndü. Çünkü ne toplu mezar 

bulundu, ne de ôlü. 
Fakat yalan haber, ne de olsa zavalh ve ahmak beyinlerde bir iz 

biraklf. 
Malûm ya me~hur sozdür. 
11 Iftira et iftira et. 

- 206 -



TÜRKLERIN'SÔZDE BlLMEDlGI GERÇEKLERI 

Yalanm çogu gitse bile~ az1 kahr". 
~imdi siz de igdirda. Modas1 geçmi~ bu senaryoyu ounuyor

sunuz .. 
Kaz1n bakalnn kaz1n, n1uhakkak bir ~ey bulursunuz. 
Ôlü degil, ama~ Ennenilerin be~bin senelik vatan1 olan ve 

Türklerin 1915-te Ennenileri soyk1nm1na ugratarak çald1g1 bu 
topraklarda Ennenilerden kalma medeniyetin kahnulann1 bulur
sunuz muhakkak. 

N 62 
"Nairi", N 197, 1.07.2003 

TOPLU MEZARLAR SENARYOSUNUN 
PATENTI TÜRKLERE AITTTIR -
NIÇIN MI? 
Çünkü • 1976-da Türkler ilk defa olarak bu toplu mezarlar 

palavralann1 Kibnsta Yunanhlara kar§1 kuHandilar. · 
1974-de Amerikan d1~ ieyleri bakan1 Henri Kissinger idi. 
Ve Türkiye ba~bakan1 da, Amerikada üniversitede Kissingerin 

6grencisi olan Bülent Ecevit idi. 
Ve Kissinger 197 4-de 6grencisi Ecevite Kibns1 i~gal ernrini 

verdi. 
Ve Temuz 1974-de Türk ordusu "Ban§ harekâti 11 plan1n1 tatbik 

ederek K1bns1n yans1na yakm kism1n1 i~gal etti. 
Ve Türk "Ban~ harekâtI 11 sayesinde binlerce Kibnsh Yunanh oldü 

vey a kayboldu. 
Bu arada Türklerin ak1Jbabalan K1bns1n yans1n1 yuttuklanndan 

dolay1 Türkler haz1rns1zhga ugramas1nlar diye toplu mezarlar 
senaryosunu ortaya attdar. 

Nasd m1? Anlatmaya çah~ahm. 
Türklerin ba~müttefigi dünya para babalan organizasyonu, 

isviçre televizyonundan bir kaç ki~iyi satin ald1 ve içlerinde kad1n da 
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bulunan Isviçre televizyon gurubu Türklerin i~gal ettigi K1bns1n 
Türk k1sm1na gitti. 

Ve orada, evvelden haz1rlanan senaryoya gore, Isviçreli satll11n1~ 
televizyoncular, sôzde Yunanhlann ëldürdügü Türklerin cesetleri ile 
dolu toplu mezarlar buldulacve fihnini çektiler. 

Ve bu televizyoncular Isviçreye dondükten sonra, Kibnsta .filme 
ald1klan, Yunan vah~etini eseri olan Türk cesetleri ile dolu toplu 
mezarlan, televizyondan gostermiye ba~laddar. 

Biz de 1976-da, tesadüfen Isviçrede idîk, ve televizyondan Türk 
cesetleri ile dolu toplu mezarlan gordük ve çok üzüldük. 

Yunan resmi makamlan bu toplu mezarlar olaylan ile çok zor 
duruma dü~tüler; Ve bunun üzerine Yunanhlar Birle~mi~ l\!Iilletlere 
n1üracaat ederek, bu toplu mezarlar olaylann1n dogrulugunu tesbit 
etmek için uluslararas1 bir tahkik komisyonunun Kibns1n Türk kes
imine gitmesini sagladllar. 

Ve ~imdi i~in sonu iyi dinleyin. 
Uluslararas1 tahkik komisyonu mezarlardaki cesetleri kontrol etti 

ve erkek cesetlerinin sünnetsiz oldugunu ve çocugunun gogüslerinde 
haç bulundugunu tesbit ederek raporunu verdi. 

"Bu cesetler Türk degildir. Yunanh H1ristiyan 6lüleridir11
• 

~imdi anladmiz m1 toplu mezarlar senaryosunun patentinin 
niçin Türl<lere ait oldugunu. 
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N 63 
"Nairi", N 198, 15.07.2003 

KILIST·E HÜLYA AKPINAR IS1MLI BIR 
•• 

TURK 
ÔGRETMEN, ERMENI SOY.KIRIMI 
HAKKINDA SUAL SORDU DIVE, 
TÜRK SAVCI LIGI TARAFINDAN ÜÇ 
BUÇUK SENE HAPIS TALEBIYLE 
MAHKEI\1EYE VERILMIS. 

Ne sormu!j bu 6grtemen han1n1? 
Kiliste: Em1eni soyk1nm1 iddialann1 çürüt1nek gayesiyle verilen 

bir konferansta, bu 6gretmen hannn, konferansç1ya ~u suali sormu~. 
1. Ermeni soyk1nm1 iddialan ile alâkah? Devletin hususî bir 

politikas1 var in1dlf? 2. Sekiz~y'üzbin Enneninin ëldürühnü~ olmas1 
dogru mudur? 

Ôgretlnen han1n1, en de mna cahil ini~sin ha. Bihniyor musun? 
Ennenilerden kimse olmedi. Bilâkis, Enneniler ëldürdü Türkleri. 

Bütün okullarda bu kuyruklu yalan1n propagandas1 yap1hrken·sen 
kalk ida sekiz yüzbin Ermeninin oldürülmesinden bahset. 

Olur inu boyle sabotaj? 
Kilis savc1sn11n hakk1 var, seni üç buçuk sene hapis talebi:yie 

mahkemeye venniye. 
~akay1 birakahm. 
Çok say1n ëgretlnen Hülya Akp1nar, bu suali sorarak gosterdigin 

istisnay1 inedeni cesaretten ·dolay1 seni bütün kalbimizle tebrik ederiz. 
Ekim 2000 tarihinde de Diyarbekir Suryani rahibi Yusuf Akbulut 

11 Enneni soyk1nm1 oln1u§tur" dedigi için hapse atilm1~t1. 
~imdi yine güneyden, bu sef er Kîlisten ba~ka bir ce sur insan, 

ogretmen Hülya Akp1nar gerçegi ogrenmek istedigi için, savc1 
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tarafindan üç buçuk sene hapis talebi ile n1ahkerneye veriliyor. 
F akat gerçekler en sonunda gün. 1~1g1na ç1kacaktir. 
Ey fa~ist Türk i~gal devleti, yüzünüze demokrasi maskesi tak1n1~~ 

tiyatro ounuyorsunuz. 
Hakikatte dünyan1n en korkurtç terror dev!etsiniz. Cengiz han

.. dan, Timirlenkten de daha ileri bir e~kiya devleti. 
Cengiz handa,. Tünirlenkte çok çabuk y1kdd1lar .. 
Sizin fa~ist devletiniz de yak1nda y1k1hcaktff. 

N 64 
"Nairi", N 199, 29 .. 07.2003 

TÜRK DEMOKRASI TIYATROSU 
15 Temmuz 2003 tarihi yaz1m1zda Türkiye için "ey fa~ist Türk 

i~gal devleti, yüzünüze demokrasi maskesi takm1~, tiyatro ounuyor
sunuz" demi~tik. 

Türkiye için yapt1gm11z bu teshisi dogrulayan, Almanyan1n eski 
çah~ma bakan1, ayn1 zan1anda Helmut Kohlun sag kolu sayilan 
N.Blumun, Almanyan1n en tan1nm1~ gazetelerinden "Die Welt" 
gazetesine verdigi beyanatl, aynen nakletmeye çah~ahm. 

N.Blum; "Die Welt11 -te ç1kan yaz1s1nda Türkiyeden Iraka geçi~ 
maceras1n1 anlatarak, bugünkü Türkiyeyi iki yüzlülükle itham ediy
or, V€ ~u sozlerle, Türkiyenin hakiki yüzünü ortaya ç1kanyor. 

'
1Türkiye, Istanbul de diger turistik bolgelerde, çok candan ve 

sempatik bir yüz gosterir Avrupahlara. 
Fakat Türkiyenin dogusunda, Suriye ve iraka yak1n daghk bol-

. gelerde, bu yüz bir canavara cloner. 
Ve bu canavar, o bôlgelerde terrôr, rü~vet ve kaos ile deh~et saçar11

• 

Ve N.Blum sozlerinin sonunda teshisini koyuyor. 
"Türkiye, Avrupa Birligine giremez". 
$imdi biz de cevap verelim N.Bluma. 
"Zavalh Herr Blum, belli ki Türkiyenin dogu bôlgelerinde çok 
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çeklni~siniz Türklerin vah!?etinden. 
F akat ~in1di ini anlad1n1z Türklerin ne oldugunu? 
l OO seneden beri akl1111z nerde idi, Ermeniler Türkler taraf1ndan 

koyunlar gibi bogazlanirken? 
Hatta 1915-de Türklerin n1üttefigi idiniz. 
Sizin generalleriniz, subaylanrnz, ba~ta von der Goltz Pa~an1z, 

general Lin1an von Sandersiniz hepsi Türkiyede idi, 1915-de Em1eni 
so:yk1nn11 yap1hrken. 

0 soyk1nn11nda k1hn1z1 bile kipirdatinad1n1z. Bilâkis çok n1em
nundunuz Ruslann dostu Enneni inilleti ortadan kalk1yor ve size 
Bagdat y'olu aç1hyor diye. 

~in1di biraz can1n1z1 yan1nca Türklerin canavarhg1ndan bahsediy
orsunuz. 

F akat, bekleyin, sizin daha çok goreceginiz ~eyler var. 
Bugün Aln1anyada yedi milyon olan Türkler, on sene sonra yirmi 

milyon olacaklar. 
Siz o zan1an goreceksiniz, Türk denilen canavann ne oldugunu. 

N 65 
HJVairi", N 200, l 2e08c2003 

A-DAN - Z-YE KADAR 1~Al\1AMEN YALAN 
LAR ÜZERINE KURULI\1U~ BIR DEVLET .. 
TURKIYE 
Bazen dü~ü:nürsünüz ve kendi kendimize soranz? N asil oidu da, 

A-dan Z-ye kadar taman1en yalanlar üzerine kunllmu~ olan Türkiye 
devleti, bugüne kadar y1kllmad1 ve halâ varhg1n1 sürdürebiliyor? 

Bunun sebebini haritaya bak1nca he1nen anlamak n1ümkün. 
Aptal Batih devletlerinin 200 seneden beri devam eden Rusyay1 

Akdenize indinnemek siyasetinden dolayL 
Bu bunak Bat1h dev1etleri, ne çabuk unuttular Osn1anh 

yag1nacilann111 1683..,de Viyana kapilannda deh~et saçt1g1ni? 

1 -
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Ve o kadar unuttular ki~ 19 I 8-de yaktlan Osmaph ka tiller dev le-
tinin yerine, uydunna Türkiye devletin~ yarattilar. 

Niçin? 
Ruslara kar~1, Türkler kalkan olsunlar diye. 
Perde arkas1ndan kin1 destekliyor, bu udurma Türkiye dev letini? 
Intemasyonal para babalan te~kilâti. Ve onlar1n sayesinde, 1918-de 

can çeki~en Osn1anh devleti, bugün 65 milyonluk Türkiye oluverdi. 
Ve Osmanh katiller devletinin devam1 olan ktravath cellâtlar 

devleti Türkiye, bugün Avnipa Birligine girmeye hazirlan1yor. 
Yine o intemasyonal para babalan te~kilâtin1n baskilann1n 

sayesinde. 
1683-de yagmac1 Osmanhlann ordulan Viyanay1 ele geçire1ne

mi~ti. 
Birle~ik Avrupah Hlfistiyan ordulann1n kar~1 koymalann1n 

sayesinde. 
Bugün ise Avn1pada, H1ristiyanhk inanc1, Avrupahhk ruhu ôlmü~ 

durumda. 
Niçin? 
Yine intemasyonal para babalan te~kilâtln1n planlann1n 

sayesinde. 
Ve Osmanhlann hortlag1 olan bugünkü cellâtlar devleti 

Türkiyenin çapulculan, 50 sene sonra, keklik avlar gibi Avrupay1 ele 
geçirecekler. 

Yine intemasyonal para babalan te§kilât1n1n planlann1n 
sayesinde. 
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N 66 
"Nairi", N 201, 26.08.2003 

KE1\1AL YALÇININ "SENINLE GÜLER 
YÜREGil\1" KIT.c4BININ ERMENICEYE 
TERCÜ1\1E EDIL1\,1ESI VESILESI ILE 
BELIRTME-LER 

Bu kitab1n Enneniceye çevrihnesi ile, acaba Em1eniler ne 
ogremni~ olucaklar? 

Hiç bir ~ey. 
Türki~le d1~1nda ya$1yan ve dünyasunn dort tarafina goç etn1eye 

inecbur olan Enneniler, ve bilhassa 1915-te Türklerin korkunç 
soyk1nm1na ugrayan Ermenilerden mucize olarak sag kalan 
Ermeniler ve ànlann akrabalan, Ke1nal Yalç1n1n kitab1nda belirtigi 
Enneni f aciasnun, bin kere fazlasn11 bilirler. 

Onun için Ermenilerin, bu kitaptan ôgrenecekieri hiç bir ~ey yok 
Bu kitap yaln1z ve yalruz Türkiyede Türklere hakikatleri an1ta

mak bak1m1ndan faydahdir. 
Fakat~ bizzat Ken1al Ya1ç1n yazd1g1na gore, 2002-de istanbulda 

"Seninle güler yüregim" kitab1n1n binlercesi, yukandan gelen, yani 
fa~ist Türk devletinin ernri ile kesme makinelerinde dogranarak yok 
ediln1i§. 

Ken1al Yalç1n bu kitab1nda bir Türk olarak, (soyk1nm isnüni kul
lanmadan) Ennenilerin maruz kald1gi katlimnlardan dolav1 ozür 
di li y or. 

F akat hakikatte yaln1z Ken1al Yalç1n1n ozür dilernesi ( o da soy klf-
1m1 ismini kullanmadan) neye yarar? 

Fa~ist Türk devleti, hakikatlerin ancak binde birini yazan 
"Seninle güler yüregim 11 kitab1na bile tahammül edemiyor ve kita
plan parça parça ettiriyor. 

Ve bilâkis~ Em1eni soyk1nm1m ortrnek için, Jgdirda sôzde toplu 
inezarlar buluyor ve Ermenileri, 1917-d Türklere kar~1 katliain yap-
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inakla suçluyor. 
Bu inkârc1 zilmiyete sahip fa~ist. Türk devletinin vatandfüjl olan 

Ke1nal Yalç1mn kitab1nda belirtigi insanctl dü§ünceler neye yarar? 
Tabii te~ekkür ederiz Ke1nal Yalç1na. kitab1nda Enn.eniler için 

yazd1g1 hakikatlere, .tath kardë~lik sëzi'erine. 
Fakat fa~ist Türk devletinin Enheni . soyk1nm1n1 inkâr eden 

siyaseti devam ettigi 1nüddetçe~ Ke1nal Yalç1n gibi milyonda bir 
bulunan iyi yürekli Türklerin tath sëzleri, Ern1enileri yaln1z üyut
muya yarar. 

Yu:fka yürekli ahmak Ermeniler .i850-lerdeki Türklerin 
"Tanzimat" palavralanna inandtlar. Ve Osmanh Türklerinden fazla, 
Osmanh oldular. 

1908-de Selânikli Ittihat ve Terakki partisinin hüriyet masallan
na, Ermeniler saf çocuklar gibi inandtlar. 

Ve Ermeni papazlan, hocalarla sarma~ dola~ sanldtlar ëpü§tüler 
ve karde~ oldular. 

F akat 1915-te de karde~ sanllqn bu Türkler, Edimeden Vana 
kadar bütün Ermenileri soyk1nm1na ugratt1lar. 

Bugün 1915 soykirnn1ndan 88 sene sonra, Ermeriilerin 
Türklerden dolav1 maruz kald1klan bu kadar felâketlerden sonra. 

~ , 

Ermeniler tarihte hiç ders alman11~lar. 
Ve intemasyonal para babalan te~kilât1n1n tazyiki ile baz1 Ermeni 

ënderleri Türklere ban~ gorü~meleri yap1yor. 
Bu ku~ beyinli baz1 Ermeni yôneticileri, bir kaç iyi yürekli 

Türklerin tath sozlerine inanarak, Türklerle beraber karde~çe ya~ama 
rüyalan gorüyor. 

Me9hur sozdür 11deneni yine denemek, aptalhktir". 
Bu arada çok me~hur bir Ermeni ~ark1c1, kendi boyundan büyük 

sozler etmiye ba~ladi. 
11 Almanlarla Yahudiler nasil ban~ti? Ermeniler de Türklerle art1k 

banmahd1rlar11
• 

Bu ~ark1c1ya sorahm. Acaba Yahudiler, Almanlarla hangi ~artlar
la ban~tl? Biliyor mu? 

1. 1945-te kamplardaki Yahudileri ôldürdüler diye Nazi 
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Aln1anymun bütün devlet adan1lan cezaland1n]d1. 
Ve büvük Iiderler ôldürüldü .,, 

2. Yahudilere yapdan katlian1 Ahnanyada insanhk suçu olarak 
(Holocoste) kabul edildi. Ve 1945-ten bugüne kadar hcrgün 
Aln1anyan1n bütün tnedia organlannda bu Holocoste-un hikâyesi 
devamh yay1nlanir. 

3. Almanya~ Yahudilere tazn1inat o1arak ] 945-ten bugüne 
kadar her sene milyarlarca dolar ôdüyor. 

lsrail bu paralarla kuruldu. Ve lsrail~ bu nülyarlarca dolarlar 
sayesinde bütün Araplara meydan okuyor. 

Büyük Enneni ~ark1c1ya yine soralnn. 
Ermeni milletini soyk1nmma ugrattan ve Em1enilerin 3000 ,sene

lik vatan1 çalan 11 Türklerle, Yahudilerin Ahnanlarla ban~t1k1an gibi: 
bizde ban~alun 11 diyorsunuz. 

Acaba Türk ve Ermenilerin ban~n1as1 için, Yahudi-Ahnan ban~ 
~artiann1n binde bir benzerini Türklere uygulmnak mümkün müdür? 

Hayir. Türkler: Ermeni soykirnn1n1 kabul etmiyorlar ve hiç bir 
zan1anda kabul etmiyeceklerdir. 

Çünkü Enneni soyk1nmn11. kabul ettik1eri gün, Türkiye~ balon 
gibi patlar ve parça parça olur. 

F akat bir ümidimiz var o da Ruslardan. 
Yaln1z Ruslar, Türkiye deniien insanhg1n yüz karas1~ kat1Her ve 

e§kiyalar dev letini y1kabilir. 
Bekliyelim ve gôrelim. 

N 67 
"Nairi", N 202, 09.09.2003 

"TÜRKIYE DENILEN MUAI\1MA" 
Bütün dünya devletlerinde kanunla~nu~ adettir. 
En çok elli sene sonra~ devlet ar~i1. leri gizli ohnaktan ç1kar ve 

halk1n tetkikine aç1hr. 
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F akat istek ba~a :;;eydi!; kabil~vet ise ba:jka :;;ey. 
Ben kan gorünce, .fena/Jk geçirirdim. Bu vaziyette nœul doktor ola

bilirdim? 
J\.1ecburen t1b fakültesinden aynldnn, ve bir tüccarin yanmda yaz1c1 

olarak ça/J~naya ba!}iad1m. 
1946-da, harbin sonralannda, Tür~lerin vahtjetinden kurtulmak için 

lYtanbul Ermenileri Ermenistana goç etmek istedile1:, 
Zengin ve fakir bù· çok Enneni .htanbul Sovyet konsoloslugimda, kay

dolmak için s1raya girdile1: 
Ben de Ennenistana gitmeye karar verdim. Ve Sovyet konsolosluguna 

kaydolmaya gittim. · 
Eve donü~yolunda,farkma vardnn ki biri devamliarkandangenvor. Eve 

girinceye kadar bir adathbeni takip ettL 
Sonra, mahalle muhtarmdan ôgrendim ki, beni takip eden adam polis 

hni~ Ve muhtardan beniln hakk1nda malûmat alm1~ 
0 günden sonra Türk polisinden korku hissi içime dahafazla i~ledi ... 
J\;faalesef, [r;tanbul Ennenileri, E1menistana goç edemediler, ·ben de 

gidemedim. 
Vé mecburen i~ hayatma atJldnn ... 
f/é seneler geçti, 1955-te Istanhulda 6-7Eylül felâketini ya$(1dnn. 
0 güne kadar Türklerin ne oldugunu ailemden i~itmi~ ve kitaplarda 

okumu~um. Fakat 6-7 Eylül gecesi gozlerimle gordüm, Türklerin ne kadar 
hunhar ve vah!ji oldugunu. 

Ve o gün yemin ettim, art1k bu memlekette dunnzyacam diye. 
Ve nihayet bir giln, bir daha donmemek üzere aynld1m 1stanbuldan. 
0 Istanbul ki hJristiyan/Jgm merkezi idi. 0 Istanbul ki, Türklerin i!;gal 

altmda HJristiyan/Jgm mezan oldu. 
Bu gün, 3 0 seneden beri, Avntpada Türk korkusu olmadan, hür ya;,zyorum. 
Bazen, bana kaç ya$mda oldugumu sorarla1: 
Ben de 30 ya~mdaymz derim. 
Kar~JSmdaki $(1$1rn: 1Ve demek istediffimi anlarnaz. 
Evet de ri m. 30 ya~mdaynn ... 
Çünkü, 30 sene ewel, türkle~ni$ bir Ermeni olarak Istanbuldan 

aynld1m ... 
Ve Avntpada hür ve hakiki bir Ermeni olarak yeniden dünyaya geldim. 
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