
Mr. Fisk,

Yaşı yetmişe gelmiş, tecrübeli bir gazeteci 
olarak sağlıklı şeyler yazmanız ve konuşmanız 
gerekirdi. Fakat öyle anlaşılıyor ki, bu ömrün 30 
yılını Beyrut’ta, bir zamanlar Fransız ordusunun 
Ermeni Lejyonu artıklarının torunları arasında 
geçirmiş olmanız, size bu imkânı vermemiş! Di-
ğer taraftan meslekî hayatınızın tamamını, eski 
Hindistan maceralarınızı hatırlatan Orta Doğu 
ülkelerine adamış olmanız da bugünkü düşünce-
lerinize gölge düşürmüş. Buna 1915-Çanakkale 
hüsranınızı da ilâve edince eski hastalığın bu-
günlere nasıl yansıdığını anlıyoruz.

Şimdi gelelim yazıp söylediklerinize. Daha 
öncekileri bir kenara bırakırsak son günlerde 
BBC’nin Türkçe sayfasında okuduğumuz yazı-
nızla ilgili bazı şeyleri size hatırlatmakta fayda 
mülâhaza ediyoruz.1

Siz Papa Cenaplarının söylemeye cesaret etti-
ği soykırım iddiasına yaslanarak, “Papa zaten, bu 
hain eylemi, bir ırkı kasten ve planlı bir şekilde yok 
etme girişimini, Birinci Dünya Savaşı’nın en korkunç 
katliamını ‘soykırım’ olarak tanımlayarak Türkleri si-
nirlendirdi. Türk hükümeti, fakat Tanrı’ya şükür ki 
tüm Türk halkı değil, tarihi gerçekleri hırçın ve çocuk-
ça bir tutumla inkâra devam ediyor.”

Bir hainlikten bahsediyorsunuz. Ama yüzyıl-
lardır tebaası olarak yaşayıp her türlü nan ve 
nimete sahip olan; fakat bir muharebe esnasında 
komşusunun canına, malına ve namusuna göz 
diken, hatta bununla yetinmeyip açıktan açı-

1 İngiliz The Independent gazetesi yazarı Fisk’in bir yazısı münasebetiyle: 
http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2015/04/150420_fisk_ermeniler (20 Nisan 2015).

ğa düşmanla birlikte hareket eden bir güruhun 
hainliğinden bahsediyorsunuz sandık. Az sonra 
anladık ki siz onlara değil, onların bu ‘hainliği’ne 
dur diyen bir devlete/millete hain diyorsunuz! 
Böylece sizin asgarî insanî değerlere ne kadar 
yabancı olduğunuz meydana çıkıyor. Bundan 
sonrasını ne okumaya gerek var aslında ne de         
tartışmaya…

Ama biz yine de sabırla devam edelim. Siz her 
şeyi bildiğinizi ve anladığınızı zannediyorsunuz. 
Gerçekten olup bitenleri biliyor da bu düşünce-
leri taşıyorsanız, birtakım kirli hesaplarınızın ol-
duğu anlaşılır. Bilmeden konuşuyorsanız, bu da 
cehalet! Her iki vaziyet de kötü. Öyle ya, büyük 
harbin cephe gerisini kasıp kavuran, köy ve ka-
sabaları cehenneme çeviren hainlerin cezalandı-
rılmasını kabul edemiyorsunuz! 

Bizim için diyorsunuz ki, “Soykırım ifadesinin 
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra uydurulduğunu, do-
layısıyla kendileri için geçerli olmadığını söylüyorlar.” 

Evet, öyle deniliyor. Birçok tarihçi ve hukuk-
çu, söz konusu kavram ve onunla ilgili müeyyi-
deler ikinci büyük savaştan sonra çıkmış, geriye 
doğru işlemez diyor. Siz aksini söylüyorsunuz. 
Öyle veya böyle, bunları tartışmanın bir anlamı 
yok. Aslında herhangi birisine ihtiyacımız da 
yok! Bizce önemli olan sizin iddia ettiğiniz suçun 
işlenmiş olup olmamasıdır. Yani demek istiyo-
ruz ki karşınızda sudan bahanelere sığınacak bir 
zavallı yok. Çünkü siz doğrudan doğruya yalan 
söylüyorsunuz! Biz, 1828 Osmanlı-Rus Harbin-
den itibaren devlete ve millete karşı suç işleyen 
bir güruhtan bahsediyoruz. Siz buna yalan diye-
biliyor musunuz? Yani mesele 1915’te başlayıp 
bitmiş bir hadiseden ibaret değil! Onun için de 
birçok tarihçi ve hukukçu, “Önce kim vurdu?” 
sorusunu gündeme getiriyor. Bu soruya sizin ce-
vabınız var mı? 

Nizamî olarak savaşan bir orduyla savaşırsı-
nız; yener veya yenilir, sonra antlaşma masasına 
oturursunuz. Tarihte hep böyle olmuştur. Sizinle 
de öyle yaptık, değil mi? Ama arkanızdan, sağı-
nızdan, solunuzdan, beklenmedik bir anda size 
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yönelen ölüm darbelerini nasıl önleyeceksiniz? 
Ermeniler hiçbir zaman nizamî bir savaş yapma-
mış, Türk’ü boğmaya gelen istilâ kuvvetlerine 
katılmış, onun silâhıyla kendi komşusunun kanı-
nı dökmüştür. Önce Rus, sonra siz ve Fransızlar 
bu zavallı halkı nasıl kullandığınızı biliyorsunuz. 
Bunun içindir ki, Ermeni halkının sizi sorgula-
masından korkuyor ve ara vermeden ajitasyona 
devam ediyorsunuz! Bunu Hırant Dink de söyle-
mişti. Ama unutmayınız, aklını kullanan ve hafı-
zasını kaybetmeyen Ermeni nesilleri bir gün sizin 
günah defterinizi açacaktır. Nitekim Taşnak Lide-
ri Kaçaznuni, yaşanan olaylarda sizin rolünüzü 
açıkça yazmıştır. Sizin ona bir cevabınız var mı?

Mr. Fisk, siz Britanya adasında inziva hayatı 
yaşamadınız. Donanmanızla dünyaya açıldınız; 
birçok milleti yendiniz, öldürdünüz, sürdünüz, 
yok ettiniz, işgal ettiniz! Niçin onlardan özür di-
lemiyorsunuz? Osmanlı’nın yerinde siz olsaydı-
nız ne yapardınız? Bir ses diyor ki, siz olsaydınız 
böyle bir unsuru bir yerden başka yere sevk et-
mek şöyle dursun, bulundukları yerde yok eder-
diniz. Böylece yüz yıl sonra konuşan da kalmaz-
dı! Meselâ sicil dosyanızdaki Tasmanya sayfası, 
sizin yüz karanızdır, değil mi?

Ermeni iddialarını en çok köpürten ülkeler 
kimler? Rusya, ABD, İngiltere, Fransa ve Al-
manya! Ne ibretlik bir şey! Hepsinin geçmişi in-
san kıyımının fecî örnekleriyle dolu… Yanlarına 
Türkiye’yi de almak istiyorlar! Yani suç ortağı 
arıyorlar fakat yüz seneden beri tarih buna izin 
vermiyor. 

Mr. Fisk, “Talat Paşa’nın yok etme emirleri”nden 
bahsediyorsunuz. Neredeymiş o emirler? 24 Ni-
san 1915 sürgünlerinden biri olup daha sonra 
Halep’e giden Aram Andonian adlı bir yalancının 
kitabına dayanarak bunu söylüyorsanız, fena 
hâlde yanılıyorsunuz. Zira artık kesin olarak bili-
niyor ki ‘Andonian belgeleri’ düzmecedir, sahtedir. 
Zira o belgelerin, sahte ve uydurma olduğu ispat 
edilmiştir. Belge değeri taşımayan bu düzme ev-
rakın, birçok bakımdan zamanın resmî yazışma 
şekillerine uymadığı kesin olarak belirlenmiştir. 
Dilerseniz bunları size madde madde yazabiliriz. 

1992 yılında Suriye Çölü’nde Ermenilere ait 
kemik ve kafataslarını kendi ellerinizle çıkardı-
ğınızı söylüyorsunuz. Önce bu “çöl” sözüne ba-
kalım. Siz bu kelimeyi Tih Sahrası’ndan bahseder 
gibi kullanıyorsunuz! Bu yaklaşımınız ahlâkî 
değil. Ermenilerin iskân edildikleri Suriye köy 
ve kasabaları, Doğu Anadolu’dan daha verimli, 
daha mamur ve daha zengindi. Bugün de öyle-

dir. Nitekim zaten geçici olan Sevk ve İskân Ka-
nunu kaldırıldıktan sonra Ermenilerin çoğu geri 
dönmemiştir.  

“Kemikler”e gelince, Doğu Anadolu’da Er-
meniler tarafından işlenen toplu cinayetlere ait 
sayısız toplu mezar çıkarılmıştır. Siz de bilirsiniz 
ki Ermeniler, 1890’lı yıllardan itibaren çete hare-
ketine başlamış, hatta Anadolu sathında kendile-
rine teşkilâtlanma ve şube açma izni dahi veren 
Türk’ün Padişahının canına bile kastetmişlerdir. 
Sevkıyattan önce Van civarında etnik temizlik 
yapan Ermeniler değil mi? Türk tarafının onlara 
karşı savunması çok geç başlamıştır. Bu müca-
delelerde karşılıklı kırgınların olduğunu herkes 
biliyor. Peki, siz Suriye’den bahsediyorsunuz 
da Van, Erzurum, Erzincan ve Kars’taki toplu 
mezarları niçin görmüyorsunuz! Kaldı ki sizin 
Ermenilere ait diye yayınladığınız bazı fotoğraf-
ların Suriye’de değil, Türkiye’de çekildiği ve bu 
kemiklerin Ermeniler tarafından katledilen Türk-
lere ait olduğu da belirtilmiştir!2

Gerçekten insanî değerler uğrunda çaba gös-
teriyor olsaydınız, bırakın yüz yıl öncesini, daha 
dün yaşanan Azerbaycan-Karabağ faciasını gö-
rürdünüz! Sahi sizin bu konuda bir değerlen-
dirmeniz var mı? Şu soruları da cevaplamanız 
gerekir: Bugünkü Ermenistan, kimin toprakları 
üzerinde ve hangi tarihte kuruldu? Bu devlet 
kurulduğu zaman ülke nüfusunun ne kadarı Er-
meni, ne kadarı Türklerden meydana geliyordu? 
Bugün Ermenistan’da kaç Türk var?

“İhtiyar bir Ermeni kadının bana Türk milisle-
ri bebekleri üst üste dizerken ve sonra onları ateşe 
verirken gördüğünü söyledi.” diyorsunuz. Şimdi 
bu bir belge midir? Böyle bir kadın var mı, yoksa 
siz mi uyduruyorsunuz? Bizim cenahtan da buna 
benzer sayısız haber var. Ermeni çetelerinin, bü-
yük küçük, kadın erkek demeden insanları balta-
larla doğrayıp daha önce kendilerine açtırdıkları 
kuyulara doldurduklarına dair size birçok belge 
gösterebiliriz. Rus subayı Tverdo Khlebof’un ra-
porunu okudunuz mu? Erzurumlu bir köylünün 
daha o zaman kaleme aldığı Erzurum’un Kara 
Günleri adlı notları gördünüz mü? Bunlara ne di-
yeceksiniz?

Aramızda dolaşan hempalarınızdan biliyo-
ruz, köşeye sıkıştığınız zaman, “Acıları yarıştır-
mayalım, ölü sayısını tartışmayalım, ama’lı cümleler 
kurmayalım.” filân diyorsunuz! Yani bizden kayıt-
sız şartsız teslim olmamızı istiyorsunuz. Ne âlâ! 
Yüz yıl boyunca kanımızı döken ve ocaklarımızı 
2 Murat Bardakçı, Bir Fotoğrafçının Öyküsü, Haber Türk gazetesi, 22 Ekim 2012.
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söndüren çetelerin yaptıklarını yok sayacağız, 
öyle mi? Siz olsanız öyle mi yaparsınız?

Şimdi gelelim suç ve bu suçun sorgulaması-
na. 30 Ekim 1918’de Mondros limanında Türk’e 
mütareke imzalatan siz değil miydiniz? Emrinize 
amade kukla hükûmet kurdurmamış mıydınız? 
Nemrut/Kürt Mustafa mahkemeleri diye meşhur 
olan ve adaleti dara çeken mahkemelerde, işte 
böyle sokakta ayarlanmış yalancı şahitlerle bir-
kaç masumu idam ettirmekten başka ne yapabil-
diniz? Malta’ya götürdüğünüz asker, yönetici ve 
aydınları yargılamadınız mı? Malta mahkemele-
rinizden ne çıktı Mr. Fisk? Lütfen bu sorgulama-
larla yüzleşin ki, Ermeniler de görsün sizin nasıl 
fesat ve ikiyüzlü olduğunuzu!

Mr. Fisk, meseleyi bir yerlere çekip 1915 ha-
diselerini Almanların Yahudilere karşı yaptıkla-
rıyla izah edemezsiniz. Almanlar, savaşta kendi-
lerine arkadan vuran, düşmanla iş birliği yapan 
insanları değil, belli bir kavme mensup insanları 
savaştan önce evinden barkından toplayarak gaz 
odalarına ve fırınlara doldurmuştur! Yahudile-
rin kaderi savaştan önce belliydi. Anadolu’da 
durum böyle değildi! Ta 1828 harbinde başlayan 
hainlik, hemen her savaşta kendini gösteriyordu. 
Yani iş kuvveden fiile çıkmış, Türk’ün gırtlağına 
sarılmıştı. Bu sebepledir ki sizin diğer tezleriniz 
gibi bu da çürüktür. 

“Kaçı Torosyan’ı hatırlıyor?” diye soruyorsu-
nuz. Onu hatırlamamızı gerektiren ne var? Biz 
size soralım, siz Torosyan’ı nereden tanıyorsu-
nuz Mr. Fisk? 

Ermeniler, daha önce olduğu gibi İkinci Dün-
ya Savaşı hengâmesini fırsata dönüştürmek için 
Türkiye’den toprak talep ediyorlardı. Sovyet 
Rusya’da bütün din adamlarını zindanlara atan 
komünist rejim, nedense Erivan papazına konuş-
ma hakkı vermişti! O da Stalin’e müracaat ede-
rek Kars ve Ardahan’ı talep etmişti. Derken bunu 
Gürcü talepleri izledi. Bu talepler Rusların tarihî 
İstanbul hastalığı ile birleşerek Sovyet Dışişleri 
Bakanı Molotov’un ağzından Türk Büyükelçisi-
ne ifade edildi. Yani Sovyet Rusya, 1945 yılında 
Türkiye’den resmen toprak istedi! Tabii ki ceva-
bını da aldı!

Şimdi bu bilgiler ışığında Torosyan masalının 
1947 yılında ortaya çıkmasını nasıl değerlendi-
rebiliriz Mr. Fisk? Bir tarihçi diyor ki, “Sovyetler, 
Ermenileri 1945’te hatırlamıştı! Torosyan’ın hatıra-
ları uyduruk olmakla beraber, 1915’te yaşananlardan 
Türkleri değil, emperyalistleri, İngiltere ile Fransa’yı 

esas suçlu ve gerçek katiller olarak itham etmektedir.”3

Sizin bir hakikat gibi sunmak istediğiniz ma-
sal şu: Güya Çanakkale’de savaşan Topçu Subayı 
Sarkis Torosyan’ın ailesi tehcir edilmiş; o da cep-
heden kaçarak Filistin’e gitmiş. Arap isyancılara 
komuta ederek Türk askerini kırmış, intikam al-
mış. Sonra Fransız Ermeni Lejyonuna katılarak 
Adana’ya gelmiş. Oradan da firarla ABD’ye git-
miş! 1947’de de hatıralarını yazmış! 

‘Bakınız hain değil, vatanı için savaşan bir 
subaya bile acımadılar’ tezini işleyen bu masal, 
Türkçeye de tercüme edilmiş; enine boyuna tartı-
şılmıştı. Torosyan masalı, ABD’deki Ermeni diyas-
porasının İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki faali-
yetine katkıda bulunmak amacıyla yazılmış bir 
kurgu romanı olduğu ortaya çıktı. 4

İşte bir başka tarihçinin ifadeleri: “Torosyan 
yalan söylüyor. Bu hatırat, gerçek bir hatırat değil 
tamamen kurmaca bir metindir. Torosyan’ın yaptım 
dediklerini yapamayacağını, bulundum dediği cephe-
lerde bulunamayacağını kanıtladım. Torosyan kitabı, 
iskambil kâğıtlarından yapılmış bir şatodur. Böyle 
bir şatonun bize tarihî gerçeklere dair bir şeyler öğ-
reteceğine kesinlikle inanmıyorum. Torosyan aslında 
Harbiye mezunu bile değil, dolayısıyla topçu subayı 
olamaz. O, çok satan bir metin yazmak ve yazar ola-
rak şansını denemek istemiş olabilir.”5

Görüyorsunuz ki sığındığınız yer, kâğıttan bir 
şatodur!

Mr. Fisk, eski defterler açılırsa bundan sizin 
için olumlu hiçbir şey çıkmaz. Birinci Dünya 
Savaşı’nda sizin ne işler karıştırdığınızı dünya bi-
liyor. Batum ve Kars faaliyetinizi konuşalım mı? 
Şuradan başlayalım: Bolşevik İhtilâli’nden sonra 
Çarlık ordusu dağılınca Kafkasya’ya niçin geldi-
niz? Binlerce siyahî askeri Batum limanına hangi 
amaçla getirmiştiniz? Siz oralarda ne arıyordu-
nuz? 1918 Haziran’ında halkoyu ile Rusya’dan ay-
rılıp Türkiye’ye kavuşan Batum’u ne hakla işgal 
ettiniz ve sonra Gürcülere teslim ettiniz? Burada 
insanî ve evrensel değerlere göre değil, tamamen 
Hristiyanlık duygularıyla hareket ettiğinizi red-
dedebilir misiniz? Kahir ekseriyeti Müslüman 
Türk ahaliden meydana gelen, Mütareke şartla-
rına göre Türk ordusunun Kars’tan çıkmasından 
sonra kurulan mahallî hükûmeti 13 Nisan 1919’da 
3 Cemil Koçak, Sarkis Torosyan’ın acaip hikâyesi, Star gazetesi, 22 Aralık 2012
4 Bu konuyla ilgili geniş bilgi: Yunus Zeyrek, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında     
   Ermeni Hareketleri, Akdeniz Üniversitesi, Türk Ermeni İlişkileri Uluslararası   
   Sempozyumu’na sunulan bildiri.
5 Gülenay Börekçi, Hakan Erdem’le “Gerçek ile Kurmaca Arasında  
   Torosyan’ın Acayip Hikâyesi” adlı kitabı üzerine konuşma, Haber Türk-Pazar,  
   23 Aralık 2012.
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ne hakla basıp dağıttınız? Trenlerle Ermeni taşıyıp 
şehri onlara teslim ettiniz. Onların elinde Kars’ta 
neler yaşandığını bilmiyor musunuz?

Bütün İngiliz halkını demeyelim ama “İngiliz 
siyaseti” diye meşhur olan ahlâk yoksunu hare-
ketlerin uygulayıcılarını bilmeyen var mı? 1857 
yılında Hindistan İsyanının nasıl bastırdınız? Ne 
kadar insanı vahşice öldürdünüz? Hadi bundan 
da bahsetsenize! 1895 yılında New York’ta basılan 
bir kitap, Sason isyanından bahisle Anadolu’da 
meydana gelen karışıklıklarda İngiliz parmağı 
olduğunu yazıyor! Yani hem tezgâhlıyor hem de 
insanlıktan ve adaletten bahsediyorsunuz! Böy-
lece de çok komik oluyorsunuz! 

Mr. Fisk, öyle anlaşılıyor ki, geçmişte takip 
ettiğiniz iğrenç politikaların kurbanı olan küçük 
milletlerle oynamaya devam ediyorsunuz! Ayıp 
değil mi!

Mr. Fisk, bizim ne tarihçilerimize ne de tarihî 
belgelerimize itibar etmediğiniz anlaşılıyor. Bari 
kendi hemşehrileriniz olan tarihçileri okuyu-
nuz! Meselâ John Baddeley ve W.E.D. Allen’in 
Kafkasya’nın yakın tarihi ile ilgili eserlerini oku-
yunuz. Bırakın 1915’i, 1828 yılında Ermenilerin 
neler yaptıklarını göreceksiniz! Bu hakikatler 
belki sizi düşündürür ve utandırır...

Yazınızın sonunda sureti haktan görünerek ders 
vermeye kalkışıyorsunuz: “Ermeniler, halkları zulüm 
görürken, onların hayatını kurtaran cesur Türklerin 
isimlerinden oluşan bir liste yapmalı. Türk tarihinin bu 
korkunç döneminde Ermenileri kurtarmak için kendi ha-
yatlarını tehlikeye atan en azından bir vali, askerler ve 
güvenlik yetkilileri var. Yıllardır Ermenilere bu fikrimi 
söyleyip duruyorum. İyi Türkleri onurlandırın. Maale-
sef herkes alkışlıyor fakat kimse bir şey yapmıyor.”

Ermenileri zulmeden değil, zulüm gören ola-
rak takdim etmenize şaşmıyoruz! Fakat ‘iyi Türk-
leri ödüllendirmek’ gibi garip bir icadınız var! 
Sizin bir zamanlar Ali Kemalleriniz vardı, şimdi 
de övdüğünüz Ayhan Aktarlarınız olabilir. Fakat 
oltaya taktığınız bu zehirli yeme hiçbir Türk dö-
nüp bakmaz.

Mr. Fisk, her toplumda olabileceği gibi Türk-
ler arasında da ne yaptığını bilmeyenler olmuş-
tur. Ermeniler ne yapmışsa onu yapan, cana can, 
kana kan diyerek insan öldürmüş kimselerin ol-
duğunu kimse inkâr etmiyor! Ama bilmelisiniz ki, 
 devlet olarak, millet olarak biz ‘İyi Türkler’iz! Bu 
‘İyi Türkler’in sayısı belli değil! Hangi birimize ne 
ödülü vereceksiniz?

Mr. Fisk, 24 Nisan 1915’de tutuklananları siz 
“mühendis, doktor, yazar, gazeteciler” olarak nite-
leyebilirsiniz. Fakat herkes biliyor ki onlar va-
tandaşı bulundukları devlete kılıç çeken, kendi 
halkını ateşe atan, söz dinlemeyen, çetelerle içli 
dışlı olan asilerdi. Siz olsaydınız onları bir yer-
den bir yere göndermez, oracıkta son nefeslerini 
keserdiniz!

Siz, ‘soykırım’ sözünü kullanmayan ABD 
Başkanı Barack Obama’yı ve İngiltere’yi eleştiri-
yorsunuz. Eleştirebileceğiniz bir ülke daha çıktı: 
İsveç Parlamentosu, 2010 yılında sizi sevindiren 
bir karar almıştı; fakat 2015 Nisan’ında “Araştır-
ma yapılmadan parlamento kararıyla bir ülkenin soy-
kırım uyguladığı ilân edilemez.” diyerek bu kararı 
rafa kaldırdı!

Mr. Fisk, dergimizin okuyucuları merak eder 
diye size şu soruyu da sormama müsaade ediniz: 
Siz Ahıska ve Ahıska Türkleri diye bir şey duy-
dunuz mu? Nasıl duymazsınız, 1919 baharında 
buralarda casuslarınız ve subaylarınız fink atı-
yordu! İşte bu şehir ve buraya bağlı 200 köyde, 
işinde gücünde yaşayan halk, 1944’te bir kış ge-
cesi hayvan vagonlarıyla vatanlarından sürgüne 
gönderildiler; o gün bugündür bir daha döneme-
diler. Ahıskalılar, Ermeniler gibi tâbi oldukları 
devlete hiçbir kötülük etmemişlerdi. Aksine 40 
bin çocuğunu cepheye göndermişlerdi. Yani sizin 
müttefikiniz olan Rus cephesinde Almanlara kar-
şı savaşıyorlardı. Onların aileleri, hiçbir suç isnat 
edilmeden sürüldüler. 

Mr. Fisk, hadi insanlık adına, sürgün Ahıska 
Türkleri için gazetenizde şöyle insan gibi bir 
yazı yazın da okuyalım! Bekliyoruz!

Ermeniler her Nisan’da Türk bayrağını yakarlar!
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