
Bir konferansın ardından: 
SOYKIRIM TİCARETİ VE GERÇEKLER

Uzun yıllar Amerika’da ya-
şamış olan Şükrü Server Aya, 
kitaplarını da orada İngilizce 
olarak yayımlamıştı. Nihayet 
hem kendisini hem de kitaplarını 
Türkiye’de görebiliyoruz. Ermeni 
meselesi hakkındaki dokümanter 
çalışması her türlü takdirin üze-
rindedir. Zira o, bu konuda bizim 
kullandığımız kaynak ve belge-
lerden farklı belgeler kullanmak-
tadır. Yani Ermeni ve Amerikan 
kaynaklarından yola çıkarak 
Ermeni soykırımı iddiasının na-
sıl bir yalandan ibaret olduğunu 
açıkça ortaya koymaktadır.

Şükrü Server Aya, 30 Ekim 2014, Perşembe 
günü Ankara’da bir konferans verdi. Konferansı, 
Cumhuriyet Kadınları Derneği düzenlemişti. 
Türkiye Barolar Birliği Konferans Salonu’nda eski 
TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan’ın yönettiği 
“Soykırım Ticareti ve Gerçekler” konulu konferansa, 
seçkin bir dinleyici topluluğu katıldı. Konferans 
sonunda soruları da cevaplayan Aya, konunun ne 
kadar ciddî olduğunu belgeleriyle ortaya koydu.

Ş. S. Aya, Malazgirt Zaferi (1071)’den alıp 
Osmanlı padişahlarının tutum ve faaliyeti 
paralelinde ele aldığı Ermeni meselesini günümüze 
kadar getirdi. Bizans’ta Ermeni yokken Fatih’in 
Ermeni Patrikhanesini kurması ve nihayet Osmanlı-
Rus savaşlarının yaşandığı XIX. Yüzyılda yaşanan 
hadiseleri anlattı. Rusya’dan tahsil için Avrupa’ya 
giden Ermeni gençlerin kurduğu Hınçak ve daha 
sonra Tiflis’te kurulan Taşnak Komitelerinin 
faaliyetiyle Osmanlı Devleti’nde başlayan isyanları 
anlattı. Amerikan misyonerlerinin yurdumuzdaki 
faaliyeti ve propaganda amaçlı düzme raporlarıyla 
Ermeni meselesinin bir yalanlar zinciriyle bugüne 
geldiğini belgeleriyle ortaya koydu. 

93 Harbi sonrası imzalanan, Kars, Ardahan 
ve Batum sancaklarımızı elimizden alıp Türkiye 
Ermenilerine dair karar alan Berlin Antlaşması’ndan 
bahseden Aya,  “Düşünebiliyor musunuz, bu 
antlaşmada Türkiye’yi aslen Türk olmayan biri 
temsil ediyordu. Bu şahıs Nazım Hikmet’in de 
dedesi ve aslında bir Alman kaçağı olarak vaktiyle 

Türkiye’ye sığınmış olan Mehmet Ali Paşa’ydı.1

*

Server Aya, Ermeni komitecilerin Osmanlı 
Bankası baskınından ve yurdun dört bir yanında 
çıkardıkları isyanların Amerika ve Avrupa’daki 
akislerine işaret etti. Osmanlı Meclisi’nde mebus 
olan Karakin Pastırmaciyan ve Andranik’in çete 
faaliyetleri ve siyasî hayatlarına işaret etti. 

Aya, “Ermeni diyasporasının soykırım yalanlarını 
dayandırdıkları yegâne kaynak zamanın Amerikan Elçisi 
Morgenthau’nun kitabıdır. Bu kitabın kaynakları da 
Ermeni ve Musevilerdir. Bu kitapta anlatılan olaylar 
cereyan etmiştir fakat burada gerçekler ya çarpıtılmış ya 
da ters yüz edilerek Türklerin aleyhine çevrilmiştir.” dedi.

Birinci Dünya Savaşı yıllarına da temas eden 
Aya şunları söyledi: “Üç devlet zaten çok önceden 
aralarında Osmanlı’yı paylaşmışlardı. Osmanlı’nın 
Almanya’dan başka alternatifi yoktu. Enver Paşa 
bizzat ordunun içinde ve en ön saftaydı. Bu savaşta Ermeni 
askerler tüfekleriyle firar ederek Rus ordusu tarafına 
geçtiler. O sırada Türkiye’de yaşayan Ermeni ahaliden 
500 bin kişi zaten Rusya’ya hicret etmişti. 200 bin kişi de 
açlık ve hastalıktan ölmüştü. Ermeni yalanları bunları da 
katledilenlerden saymaktadır! Ermeniler, 1915 Ocak’ında 
Van’da 80 bin kişiyi katlettiler. Amerikan belgelerine göre 
o zaman şehrin nüfusundan yüzde 15 sağ kalabilmiştir. 
Bu senenin Mart başlarından itibaren İngiliz ve Fransız 
gemileri Çanakkale’yi top ateşine tutmuştur. Bir taraftan 
*    Wikipedi’ye göre bu şahsın gerçek adı Ludwig Karl Friedrich 

Detroit’tir. Polonyalı bir Yahudi olduğu da söylenmektedir. 
Berlin Kongresi’nin kararlarından memnun olmayan Müslü-
man halkı yatıştırmak için 1878’de Arnavutluk’a gönderilmiş ve 
Kosova’nın Gjakova kasabasında halk tarafından linç edilerek 
öldürülmüştür. Türk siyasî hayatında isimleri bilinen Nazım 
Hikmet, Mehmet Ali Aybar, Oktay Rifat ve Ali Fuat Cebesoy, 
onun kızlarından olan torunlarıdır. Editör.
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da Ermeni isyanları devam ediyordu. Osmanlı Hükûmeti, 
ne kadar çaba sarf ettiyse de durduramadı ve 24 Nisan’da 
Ermeni liderlerini tutukladı. İşte soykırım tarihi dedikleri 
bu hadisedir! İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerika kendi 
vatandaşı olan binlerce Japon’u tehcir ederek kamplara 
almıştır. Hâlbuki onlar bizim Ermeniler gibi isyan filan 
da etmemişti: hiçbir tehlike söz konusu değildi. Osmanlı 
Hükûmeti tehcir kanununu çıkarmak mecburiyetinde 
kalmıştı. Zamanın şartlarına göre de iyi organize etmişti. 
Muhacirleri toplama ve besleme noktaları hazırlamıştı. 
Eşyalarını emanete almıştı. Dönüşte her şey kendilerine 
verilecekti. Zira bu kanun zaten savaş zamanıyla ilgili 
geçici bir kanundu. Nitekim daha sonra döneneler 
mallarını almışlardır. Bazı kafilelerin yolu Kürt ve Çerkes 
haydut çeteleri tarafından kesildi. Ama jandarma buna 
karşı geldi, hatta silâhlı çatışmalar oldu. Memurlardan 
suiistimale bulaşanlar yargılandı ve cezalandırıldı. Batı 
mahfilleri bundan hiç bahsetmiyor! Bu durumda bir 
soykırımdan bahsedilebilir mi?”

Şükrü Server Aya, Mütareke sonrasına da işaret 
ederek şunları söyledi: “Mütareke’den sonra Sadrazam 
Ahmet Tevfik Paşa, bir adalet divanı kurulmasını istedi. 
Fakat işgal kuvvetleri bunu kabul etmeyerek onu görevden 
ayrılmaya zorladılar. Yerine gelen Damat Ferit marifetiyle 
Kürt Mustafa Divanı kurdurdular ve Yozgat Mutasarrıfı 
Kemal Bey gibi birçok masumu idam ettirdiler. Yine 
birçok aydın ve devlet adamın Malta’ya götürdüler. Orada 
mahkeme kurdular. Avrupa ve Amerika’dan belge istediler. 
Hiçbir belge bulunamadı. İngiliz savcı, bırak yargılamayı 
dava bile açamadı. Tutuklular serbest bırakıldı. Bu mesele 
1921’de imzalanan Moskova ve 1923’te imzalanan Lozan 
antlaşmalarıyla tarihe karıştı. Berlin’de şehit edilen Talat 
Paşa’nın katili Ermeni, mahkemeden alkışlar arasında 
çıktı!”

Dünyada bir Ermeni meselesi yokken neden 1960 
yılından sonra böyle bir meselenin ortaya çıktığına 
da işaret eden Aya şöyle devam etti: “Türkiye’de 
cinayet işlemiş, can yakmış ve ev yıkmış katiller, Avrupa 
ve Amerika’ya kaçtılar. Kin ve nefretlerini de oralara 
taşıdılar. Düzme misyoner raporlarına inandırılan 
Kızılhaç gibi yardım kurumları bunlara acıyarak kişi 
başına 10 bin dolar para veriyordu. Bunun iyi bir gelir 
olduğunu düşünen Ermeni diyasporası, günden güne 
büyüdü ve bugün en az 2 bin kişi buradan besleniyor. 
Yani yattığı yerden zengin oluyor. Meselenin özü bu, 
yani iş sahası ve bol para! Bugün Amerika’da parayla 
yazdırılmış birçok sahte rapor var. Orada bu mesele 
ders kitaplarına da sokuldu. Sıra Avrupa’da görünüyor! 
Soykırım yalanının en katı şövalyesi Etyen Mahcupyan, 
bugün Türkiye’de Başbakanlık Başdanışmanı olmuştur! 
Türkiye medyası da bu rüzgâra kapılmış görünüyor. 
Belgeleri yok! Beni çağırsınlar konuşalım.”

Şükrü Server Aya ve Çalışmaları
 
1930’da Romanya’nın Galati şehrinde dünyaya 

geldi. Şehrin adı kale anlamına gelen Kıpçak/Kuman 
Türkçesinden gelmektedir. Ağustos 1939’da Sovyetler 
Birliği’nin bugün Moldova olarak adlandırılan Besa-
rabya bölgesini işgal etmesi üzerine ailece Türkiye’ye, 
İstanbul’a geldiler. Bugünkü adı Boğaziçi Üniversite-
si olan Robert Kolej’den1953’de mezun oldu. Kendi 
şirketini kurdu ve uluslararası ticarete başladı. Yak-
laşık 50 yıl hem dünyayı gezdi hem de para kazandı. 
Yaşı ilerleyince işlerini tasfiye etti, zorlu bir mücade-
leye başladı. Çocukluğunun geçtiği Arnavutköy’de, 
okul sıralarında ve iş hayatında çok fazla sayı-
da Ermeni’yle ilişki kurmuş ve arkadaş olmuştu. Fa-
kat Ermeni iddiaları konusunda kafası karışmakta ve 
kuşku duymaktaydı. Tarihe meraklıydı; sonunda ka-
rar verdi, 1915 olaylarının gerçek yüzünü araştıracak-
tı. Gerçekten ataları olan Türkler soykırım yaptı mı? 
Yoksa yargısız bir infaz mı söz konusu?

Gerçekleri öğrenmek için kolları sıvadı. “Ermeni 
soykırımı” iddiasında bulunan kitapları, makaleleri 
ve belgeleri taradı. Bu iddiaların tamamen yalan 
ve iftira olduğunu, büyük bir projenin bir parçası 
olduğunu gördü. Bugüne kadar 3’ü İngilizce olmak 
üzere 5 kitap ve başvuru kaynağı yazdı.

Büyükelçi Morgenthau’nun Mantık Dışı Çelişkile-
ri kitabında ABD Büyükelçisinin yalanlarını ispatla-
maktadır. Zira Morgenthau, İstanbul’da görev yaptığı 
süre içerisinde şehrin 10 km dışına dahi çıkmamıştır. 
Kitap, tercümanları olan Arşak Şimavonyan ve Agop 
Andonyan’ın anlattığı hikâyelere dayanmaktadır. Bü-
yükelçi ABD’ye döndükten sonra Osmanlı’yı suçlaya-
bilecek böyle bir kitap yazabileceğini Başkan Wilson’a 
söylemiş ve onayını almıştır. Kitabın yazarının kendi-
si olduğu da yalandır! Kitap, Pulitzer ödüllü Burton 
J. Hendrick’e yazdırılmış ve karşılığında bugünkü de-
ğeri yaklaşık 1 milyon 300 bin ABD doları verilmiştir. 

Kaynak: http://www.turkishnews.com/tr/content/2013/03/30/sukru-
server-aya-ve-turkiyedeki-abd-buyukelciligi-sunum/
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