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“1915 yılında Ermeni soykırımı ya-
pıldı” iddiası; kabul edilemez em-
peryalist yalanlarının en büyüklerin-
dendir.

Geçmişe gidelim; emperyalizmin ve 
temsilcilerinin yaptıklarından değil 
de Türklerin yapmadıklarından bah-
sedelim.

1821 senesinde Yunanistan’dayız;

6 Nisan 1821’den Ekim 1821’e ka-
dar Mora sokakları, “tek Türk bı-
rakmayın” cümleleri ile kan gölüne 
döner; 50.000 Türk yok olmuştur bu 
zaman içerisinde.

1821’de Yunan isyanı ile başlayan 
bu kanlı süreçte; Batı Trakya ve 
doğu Avrupa’da katledilen Türkler 
1.Dünya Savaşına değin “birkaç mil-
yon” ile ifade edilebilir ancak.

Ve elbette her bir isyan emperyalizm 
eli ve parası-silahı ile başlamıştır.

Gelelim Osmanlı İmparatorluğu’nun 
parçalanması amacı ile başlatılan 
1.Dünya Savaşına ve 1915 yılına.

Osmanlı İmp.10 ayrı cephede düş-
man ile çarpışmaktadır. Diğer cep-
helerde sıkıntı içerisinde olmasına 
rağmen “Çanakkale Geçilemez” 

diyen Büyük Önder Atatürk’ün de-
hası önce 18 Nisan’da “denizde 
dur” der emperyalizme; sonra da 
25 Nisan’da Conk Bayırı’nda “kara-
dan da geçemezsin “diye hatırlatır 
emperyalist temsilcilerine. Ne garip 
ki, Çanakkale Destanımız, emperya-
list ülkelerin askeri okullarında ders 
olarak okutuluyor hala günümüzde.

İşte bu ahval ve şerait içerisinde 
Osmanlı azınlık tebaası’nı kaşımaya 
başlar emperyalizm.

“Ermeni azınlık” hazırdır kışkırtıl-
maya; Anadolu’nun dört yanında 
emperyalizmden aldığı maddi ve 
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manevi güç ve de ayrıca Taşnak Çe-
telerinin öncülüğünde 1,5 milyon 
Türk’ü katleder.

Evindeki Türk silahsızdır; oğlu, eşi-e-
ri, babası cephede savaştadır çün-
kü. Evde kalan kadın, çocuk, yaşlı ve 
hastalardır.

Bu durumda elbette ki mecburiyet-
ten “Ermeni azınlığın tehciri” kara-
rını alır Osmanlı İmparatorluğunu 
yönetenler, 1915 Nisan ayında.

Bir bakın şu ahvale!

Cephede şehit düşen asker, gazi 
olan er ayrı; cephe dışında katledi-
len Türkler ise milyonları geçmiştir.

Yani Osmanlı asli tebaası olan Türk-
leri koruyamamıştır, vahşice yok 
edilmekten.

Haydi devam edelim anlatmaya:

1918 Mondros esaret kararı ile Ana-
dolu, İstanbul işgal edilir.

29 Mayıs 1453’de Al Bayrağım Kos-
tantinopolis Surları ile buluşmuş ve 
artık İstanbul olmuştur sonsuza dek.

Biden ve benzerlerine hatırlatılır.

1918 yılı ekiminden sonra işgal bay-
rakları asılır, İstanbul’da dört yana.

Emperyalizm der ki:

Bir mahkeme kur hakimleri uşa-
ğım olsun, sözde Ermeni tehcirini 
yapanları yargıla ve as, İstanbul’un 
ortasında.

Düzmece mahkeme, düzmece soy-
kırım iddiası ile 10 Nisan 1919 kara 
tarihinde vatan evladı, Boğazlıyan 
Kaymakamı Kemal Beyi idam eder.

Kaymakam Kemal Bey idamdan ön-
ceki son sözlerinde:

“fertler Ölür; Türk Milleti Yaşar” 
diye haykırır dünyaya idam sehpa-
sından, geride iki öksüz bırakarak.

1919 yılı Ekim ayında Sivas’tayız.

Bir konuğu var Atatürk’ün.

Başkan Wilson -Büyük Ermenistan 
ideali, Anadolu’yu mandası altına 
almak ve Ermeni Soykırımı iddiaları 
için Anadolu’ya göndermiştir, James 
G. Harbold’u.

Harbold raporunda; Ermeni soykı-
rımı değil, tehciri söz konusu oldu-
ğunu, Atatürk’ün önderliğinde Türk 
Milletinin manda altına alınamaya-
cağını yazar, detayları ile.

Bu rapor 24 Nisan 1920 “Ermenis-
tan” konulu toplantıda konuşulur, 
ABD Senatosunda ve Anadolu Man-
dası ile Ermenistan idealinden vaz-
geçer Wilson.

23 Nisan 1920 senesinde Ankara’da 
TBMM açılmış ve 24 Nisan akşam 
saatlerinde TBMM’nin Başkanı 
Mustafa Kemal olmuştur.

Görüldüğü üzere destanlarını, ta-
rihini bilen Atatürk aynı tarihlere 
denk getirerek tokat atmıştır, em-
peryalist ülkelere.

1921 senesi Mart ayında Berlin so-
kakları, Talat Paşa’nın Ermeni bir 
kaç çapulcu tarafından katline ta-
nıklık eder.

Talat Paşa’nın haince katledilmesi 
değildir sadece can yakan; katle-
denlerin “meşru müdafaa” deni-
lerek serbest bırakılmalarıdır. el-
bette ki emperyalizm bize değil biz 
emperyalizme sormalıyız, Kemal 
Bey’in, Talat Paşa’nın, Büyükelçi-
lerin, katledilen vatandaşlarımızın 
hakkını.

Türk Milleti cevap verir Önderinin 
ardında 1922’de “kaldırın işgal pa-
çavraları bayraklarınızı, egemenlik 
sahamdan.“;

Atatürk ekler,:29 Mayıs Bayrak Ka-
nunu ile sadece Türk Bayrağı asıla-
bilir, vatanımıza.

Masal gibi değil mi?

Biz Türklerin hayatı masal zaten.

Bir de unutmasak kanla yazdığımız 
destansı masalları, emperyalizmde 
unutkanlığımızdan hep aynı zehirli 
aşı pişirip koyabiliyor önümüze.

Ey emperyalizm ve onun kendini bil-
mez temsilcileri!

Ben Türküm!

İstanbul, İzmir, Ankara, Kıbrıs, Ker-
kük ve benim olduğum her yer -her 
il Türk!

Bu nedenle “Ermeni soykırımı” ya-
lanını tarihinin kara yapraklarına 
koy ve bugüne kadar yaptığın “Türk 
katliamları -Türk soykırımlarının 
“hesabını ver.

ASALA, PKK, FETÖ teröristlerinin 
katlettiği canlarımın bedelini öde 
bana; ödenmez ama.

Sakın beni hafife alma!

Bil ki bir Türk bile kalsa bu cihanda 
yaptıklarının hesabı sorulur;

Yaptıklarımız yapabileceklerimizin 
teminatıdır aslında.

Atatürk’ün 1919 Ekim’inde General 
Harbord’a verdiği cevapla son vere-
yim sözlerime:

-“... Generale teşekkür ederim. Ta-
rihimizi okumuş, milletimizin büyük 
ordular, büyük kumandanlar ye-
tiştirdiğini, bunun için milletimizin 
bir medeniyete sahip olması lâzım 
geleceğini takdir ve kabul ediyor. 
Fakat şunu bilmesini isterim ki biz, 
emperyalistlerin pençesine düşen 
bir kuş gibi tedrici, sefil bir ölüme 
mahkûm olmaktan ise babalarımı-
zın oğlu sıfatıyla vuruşa vuruşa öl-
meği tercih ediyoruz.”

Biz de atalarımız gibi bağımsızlığı-
mızı kaybetmektense ölmeyi tercih 
edenler-edeceklerdeniz.


