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Önsöz

Türkiye islami hareketin güçlenmesi ve müslüman kimlikli 
idarecilerin iktidara gelmesi ile yumuşak bir devrim yaşayarak 
gittikçe güçlenmektedir. Bu gelişme batılı hakim güçler tarafından 
kaygı ile takip edilmekte ve Türkiye ye karşı bir takım siyasi, 
ekonomik, askeri ve medyatik operasyonlar yürütülmektedir. 
Terörle mücadele eden Türkiye teröristlere karşı güç kullanması 
dahi siyasi sorun haline getirilmeye çalışılmaktadır. 
Türkiyenin itibarını zedelemek için Ermeni Meselesi bir soykırım 
gibi gösterilmeye çaba sarf edilmektedir. Bilhassa Türkiyeyi 
soykırımla suçlayan ülkelerin oldukça kabarık soykırım dosyaları 
mevcuttur. Kimse şunu unutmasın ki, müslümanlar inançları 
gereği soykırım yapamazlar.  Müslüman bir millet olan Osmanlı 
Milleti tebaası olan gayrı müslümleri altıyüz yıl barış ve huzur 
içinde barındırmıştır. Birinci Dünya savaşında gerçekleşen olay 
savaş şartları içinde vuku bulan bir tehcirden ibaretttir. Batılı 
emperyalist güçlerin çabası Türkiyeyi de kendileri gibi suçlu 
gösterme çabasından ibarettir.  

Tulip Forum
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SOYKIRIM: BATILI ÜLKELERİN İCADIDIR

Bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni olaylarını gündeme getirerek
Türkiye'ye karşı siyasi operasyon yapmaya çalışan Batılı ülkelerin 
geçmişi adeta kan ve gözyaşından ibarettir. İşte dehşete düşüren 
bilgilerle ülke ülke Avrupa ve Amerika'nın Soykırım geçmişi.
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BELÇİKA 10 MİLYON İNSANI KONGO`DA KATLETTİ

Kongo'da, sadece 1890 ile 1905 yılları arasında, yaklaşık on milyon
yerli öldürüldü. Belçika Kralı II. Leopold'ün adamları köle olmak 
istemeyen çocukların ellerini kesiyor, kestikleri elleri tütsüleyip 
saklıyordu ve pazar günleri çalışmak istemeyen 60 yerli, Bir 
Belçikalı "görevli" tarafından herkesin gözü önünde vuruluyordu. 

İstenilen miktarda Kauçuk toplayamadıkları için Belçikalı Askerler
tarafından elleri kesilen Kongo`lu çocuklar.
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 Yeterli Kauçuk toplamadığı için ceza olarak 5 yaşındaki kızının
kesilen sol ayak ve sol eline bakan bir Baba.

Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/Congo_Free_State

Kaynak: http://barrynoa.blogspot.de/2014/01/zweierlei-ma-bei-
volkermord.html

Kaynak: http://www.tarihikesfet.com/2013/07/belcika-kral-ii-
leopoldun-kongo-katliam.html 

Kaynak: https://joelsavage1.files.wordpress.com/2015/02/congo-
2.jpg
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            10 milyon Kongo`luyu katleden Belçıka Kralı II. Leopold
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            Ayakları ve Elleri bağlanarak Kırbaçlanan bir Kongolu
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1.Dünya Savaşı'nın ardından Ruanda'nın yönetimi Belçikalılar'a 
verildi. Belçika'nın sömürgesi altındaki Ruanda ve Kongo'da 10 
milyondan fazla insan soykırıma uğradı.

Kadınları ve çocukları esir alan Belçikalı sömürgeciler köyün 
erkeklerine de belirli bir kota veriyorlar ve bu miktarı getirmelerini
istiyorlardı. Kocalar belirtilen miktarda kauçuk ile dönmedikleri 
takdirde "Chicotte" denilen hipopotom derisi ile yapılan kırbaçlar 
ile dövülüyor ve çocuklarının elleri kesiliyordu. Askerler arasında 
kim daha fazla toplayacak gibi yarışlar yapılıyordu.. 
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İTALYA 1 MİLYON AFRİKALI'YI ÖLDÜRDÜ

İtalya 1887'den 1940'lı yıllara kadar, Etiyopya, Somali Libya`da
uyguladığı imha operasyonları ve çölün ortasına kurduğu toplama

kamplarında 1 milyon Afrikalı insan hayatını kaybetmiştir.
İtalyanlar sadece 1887 ila 1941 yılları arasında Etiyopya`da 730.00

masum insanı katletmişler ve yüzbinlerce Etiyopya`lı kadına
tecavüz etmişlerdir.

Kaynak:https://parseundparse.wordpress.com/2012/01/01/deuts
chenhass-geschichtsaufarbeitung-auf-italienisch/
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                                                                                                                                                                        Zorla Tecavüz etmi ş olduğu Etiyopyalı bir kadınla resim
                                                                                                                                                                                  çektiren bir italyan askeri yıl 1936

                                                                                Kaynak:                                                                               Kaynak: https://de.wikipedia.org/wiki/Italienische_Krie
gsverbrechen_in_Afrika#/media/File:Italian_fascist_and_black_w

oman_in_Abyssinia_1936.jpg
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İtalya diktatörü Mussolini, iktidarı döneminde Libya ve
Yugoslavya'da 300 bin civarında masum insanı katletti.

Kaynak: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Italienische_Kriegsverbrechen_in_A
frika

Kaynak: 
https://parseundparse.wordpress.com/2012/01/01/deutschenha
ss-geschichtsaufarbeitung-auf-italienisch/

Kaynak: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Italienische_Kriegsverbrechen_in_J
ugoslawien
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 Fotoğraf, Libya'da işgalci İtalyan askerlerinin sokak ortasında, tek
suçları vatanlarını savunmak olan 12 kişiyi asarak idam etmesinin

hemen ardından çekilmiş. 

1911'de İtalyan işgali sonrası Libya halkı etrafı dikenli tellerle 
çevrili toplama kamplarına götürüldü. Libyalı çiftçilerin elindeki 
topraklara zorla el konarak buralara İtalya'dan getirilen binlerce 
çiftçi yerleştirildi.?Halkı toplu infazlar ve işkencelerle sindiren 
İtalyan güçleri Birinci Dünya Savaşı'ndaki müttefikleri İngiltere ve 
Fransa'nın da desteğiyle Libyalıları kendi ülkelerinde köle haline 
getirdi. 
İtalya Libya’da 1911’den 1940’lı yıllara kadar uyguladığı imha 
operasyonları ve çölün ortasına kurduğu toplama kamplarında yüz
binlerce Afrikalı Müslümanı katletmiştir.

Kaynak: http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/119526.aspx
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              Libya`da italyan askerleri tarafindan asilan sivil halk.

          Etiyopa`da italyanlar tarafından vahşice öldürülen ve kafası 
          kesilen bir Etiyopyalı halk kahramanı Hailu Chebbede
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Kaynak: https://medium.com/@Lapsus/guerra-d-etiopia-
imperialismo-e-desiderio-immagini-e-voci-per-dipingere-l-
abissinia-e8091f3b6bdb#.azhybisan

    
    1935 ve 1936 yıllarında İtalyan Hava Kuvvetleri, Etiyopya`da

sivil nüfusun üzerine yüzlerce yasaklı olan fosgen ve hardal gazı
bombası attı.

Kaynak: 
https://parseundparse.wordpress.com/2012/01/01/deutschenha
ss-geschichtsaufarbeitung-auf-italienisch/
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FR                                                                                                                                                                         FRANSA`NIN CEZAYİR SOYKIRIMI 

Öldürmüş oldukları iki masum Cezayirli insanın 
                 kafalarını keserek poz veren Fransız askerleri.

Sözde Ermeni soykırımının inkarını suç sayan yasayı 
parlamentosunda kabul eden Fransa da 20. yüzyılı kana boyayan 
soykırımların mimarları arasında yer alıyor.
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                                                                                             FRANSA SOYKIRIMIN MİMARLARINDAN

                                                                                                                                                                                    
Fransa, 1830 yılında Cezayir'i işgal etti. 132 yıl boyunca Cezayir'i
işgal altında tutan Fransa, 1954-1962 yılları arasında 1.5 milyon
Cezayirli'yi katletti. Fransa, 1.Dünya Savaşı'nda da 900 binden

fazla Afrikalı'nın ölümüne sebep oldu.

Kaynak: http://wahrheitscorner.blogspot.de/2013/01/frankreichs-
algerischer-alptraum.html

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/S
%C3%A9tif_ve_Guelma_katliam%C4%B1

Kaynak: http://www.woz.ch/-2855

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=GKdBS_cy7X8

18

https://www.youtube.com/watch?v=GKdBS_cy7X8
http://www.woz.ch/-2855
https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9tif_ve_Guelma_katliam%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9tif_ve_Guelma_katliam%C4%B1
http://wahrheitscorner.blogspot.de/2013/01/frankreichs-algerischer-alptraum.html
http://wahrheitscorner.blogspot.de/2013/01/frankreichs-algerischer-alptraum.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);


                                                                                                                                                                                Fransız askerleri tarafından vahşice kurşuna dizilerek        öldürülen
masum Cezayirli gençler yıl 1961.
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Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Frans%C4%B1z_Cezayiri

                                                                                                                                                                                     Kaynak: http://islamvehayat.com/m/haber.php?id=10352

                                                                                                                                                                                          1922 yılında Fransız Lejyonerleri Rif Amazigh tarafindan
yapılan katliamdan görünüm 
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                                                                                                                                                                                        Fransa, Yeni Kaledonya, Madagaskar, Haiti, Martinigue, 

Guadaloup, Fransız Guyan'ı, Komor, Senegal, Mali, Fil Dişi Sahili, 
Gabon, Kamerun, Gana, Gine, Benin, Rwanda, Vietnam, Laos ve 
Kamboçya gibi bir bölümü halen Fransız toprağı olan ülkelerde 
yaptığı katliamların yanı sıra, Birinci Dünya Savaşı sırasında işgal 
ettiği Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Adana'da işlediği 
suçlardan dolayı da tarihiyle yüzleşmekten kaçmaktadır. Fransa'da
resmi tarih, Fransız ordusunun Anadolu'da yaptığı katliamları yok 
sayar, ders kitaplarında bu konuya yer verilmez.                     

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                           Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=Lm9uKjVyKoI
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           SOYKIRIM SİCİLİ EN KABARIK OLAN ÜLKE: ALMANYA

Adolf Hitler önderliğindeki Almanlar 1933-45 yılları arasında
Büyük Alman İmparatorluğu'nu kurmak ve mükemmel Alman

ırkını yaratmak hedefiyle diğer milletlerden ve etnik gruplardan
21 milyon insanı topluca kurşuna dizerek, toplama kamplarında,

fırınlarda yakarak, gaz odalarında zehirleyerek soykırıma
uğrattılar.
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Almanya da 20.yüzyılın en vahşi katliamlarına imza atmıştır

Bundan 74 yıl önce, 10 Haziran 1942'de, Alman kuvvetleri Prag'ın 
yakınındaki Lidice köyüne gecenin ilk saatlerinde girdiler. Küçük 
köyün tüm çıkışları kısa sürede kapatıldı. 173 erkek Horak 
çiftliğinin bahçesinde öldürüldü. Kadınlar ve çocuklar Kladno 
okuluna götürüldü. 3 gün sonra çocuklar annelerinden alındı, 
uygun görülen birkaç çocuk ve 1 yaşından küçük bebekler yeniden
bir eğitim görerek Almanlaştırılmak üzere ayrıldı, diğerleri gaz 
kamplarına götürüldü. Köyün tamamı, kilise, evler, mezarlık bile 
yok edildi.
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Yıllar geçti. 1969'da Marie Uchytilová "Savaşın Çocuk Kurbanları 
İçin Anıt" isimli eserine başladı. 1989'da öldüğünde alçı 
heykellerini bitirmiş ancak bronzları için yeterli parayı 
toplayamamış, sadece üç tanesine kendi imkanlarıyla son halini 
verebilmişti. Eşi bu işi devam ettirdi, 82 bronz çocuk heykeli, 
1995-2000 yılları arasında Lidice köyüne yerleştirildi.

Şimdi heykelleri görenler çocukların yüzlerindeki korku, dehşet, 
çaresizlik ve tarif etmesi zor duygularla yüzleşiyorlar. Bugünün 
şehirleri yıkılmış, evlerine girilmiş, ailelerini kaybetmiş 
çocuklarının yüzlerindeki ifade ilerde kim bilir hangi eserlerde 
nasıl bir utançla anılacak.

                              Lidice Katliamından bir görüntü
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Kaynak: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Lidice#/media/File:Lidice_massacre
d_men.jpg

              2001 yılında ölen çocukların anısına yapılan anıt
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Tarihin en kanlı Dikatatörü Adolf Hitler
                                                                                                                 

Kaynak: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Verbrechen_der_Wehrmacht
Kaynak:https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Kriegsverbrechen
_in_Italien

Kaynak: https://de.wikipedia.org/wiki/Holocaust

Kaynak: http://www.spiegel.de/fotostrecke/holocaust-zeitzeugin-
rena-quint-leben-nach-dem-konzentrationslager-fotostrecke-
116256-4.html

26

http://www.spiegel.de/fotostrecke/holocaust-zeitzeugin-rena-quint-leben-nach-dem-konzentrationslager-fotostrecke-116256-4.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/holocaust-zeitzeugin-rena-quint-leben-nach-dem-konzentrationslager-fotostrecke-116256-4.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/holocaust-zeitzeugin-rena-quint-leben-nach-dem-konzentrationslager-fotostrecke-116256-4.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Holocaust
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Kriegsverbrechen_in_Italien
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Kriegsverbrechen_in_Italien
https://de.wikipedia.org/wiki/Verbrechen_der_Wehrmacht


          İngiliz Subayları Toplu Mezar başında yer Bergen Belsen
Nisan 1945 Almanya
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Alman yönetimi öncelikle kendilerinden olmadığına inandığı
bütün ırkları tespit edip harflerle sınıflandırdı. Bu kampanya
uyarınca Çingenelerin yüzde 94'ü kısırlaştırıldı. İkinci hedef

grup olarak Yahudiler seçildi.
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Gerek Almanya gerekse de Almanların işgal ettiği diğer ülkelerde
yaşayan milyonlarca Yahudi sistematik bir biçimde vurularak,

asılarak, yakılarak ve zehirlenerek öldürüldü.

Kaynak:  https://tr.wikipedia.org/wiki/Holokost
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Almanlar 1891 yılında hammadde ve işgücü ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla Namibya'ya sömürge kurmak amacıyla

çıktılar. Bölgedeki çok zengin altın ve zümrüt madenlerini ele
geçirmenin yolunun yerel Herero ve Nama halklarını yok etmek

olduğuna karar veren Almanlar harekete geçti.

30



Alman ordusunun katliamından kaçan Namibyalılar yıl 1907

Kaynak: https://de.wikipedia.org/wiki/V
%C3%B6lkermord_an_den_Herero_und_Nama#/media/File:Survi
ving_Herero_c1907.jpg
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Bu emir üzerine adanın yerlileri Herero ve Namalar üzerine taaruz
eden Alman askerleri yaşlı, kadın, çocuk dinlemeden 117 bin

insanı katlettiler. Katliamdan kurtulanlar işkenceyle öldürüldü.
Yaklaşık 132 bin yerliden geriye 15 bini  sağ kalabildi.

Kaynak: https://de.wikipedia.org/wiki/V
%C3%B6lkermord_an_den_Herero_und_Nama

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Herero_ve_Nama_Soyk
%C4%B1r%C4%B1m%C4%B1
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                                                                                                                                                                                      DANİMARKA MÜLTECİ SOYKIRIMI 

AB ülkelerinden Danimarka, 1945 yılında 250 bin Alman mülteciyi
ölüme terketti. Sovyet Ordusu'nun Alman topraklarına doğru

ilerlemesinden kaçan 250 bin Alman mülteci Danimarka'ya sığındı.
Üçte birini 15 yaşından küçük çocukların oluşturduğu Almanlar tel

örgülerle çevrili toplama kamplarına alındılar. Binlerce çocuk ve
yetişkin tifüs, bağırsak iltihabı ve ishal sonucu yaşamını kaybetti.
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                                                                                                                                                                                         İ SPANYA`NINDA SOYKIRIM DOSYASI KABARIK

İspanya diktatörü Francisco Franco, ülkesinde 30 bin muhalifini
öldürttü. İspanyollar Amerikalılarla birlikte milyonlarca

Kızılderili'yi katletti

                                                                                                                                                                        Kaynak: 
https://juergenelsaesser.wordpress.com/2013/02/07/auch-ein-
menschheitsverbrechen-der-volkermord-an-den-in               

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                         Kaynak: https://dostsever.wordpress.com/2008/04/13/bir-

papazin-agzindan-endulus-katliami/
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                                                                                                                                                                              İspanyollar tarafından asılarak öldürülen masum yerli halk 1542
                                                                                       

                                                                                                                                                                                         Kaynak: http://qpress.de/2013/11/20/voelkermord-statt-
stierkampf-als-weltkulturerbe-der-unesco/              

                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                         Kaynak: https://de.wikipedia.org/wiki/Spanische_Furie     
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                         Kaynak: http://haolam.info/artikel_16224.html                     

                                                                                                                                                                                         Kaynak: http://www.welt.de/geschichte/article118743138/Wo-
der-Genozid-an-den-Indianern-sein-Ende-fand.html              
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                                                                                                                                                                                                 Yerli Halk ı kurşuna dizmek için götüren ispanyol askerleri        

                                                                                                                                                                                        Kaynak: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Konzentrationslager_im_franquistis
chen_Spanien                                      
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                                 İNGİLTERE`NİN SOYKIRIMLARI

 

13 Nisan 1919 tarihinde Hindistan, Pencap'taki ingiliz
ordusunun sivil halka karşı gerçekleştirdiği Amritsar Katliamı

Kaynak: https://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_von_Amritsar
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                                                                                                                                                                              İngiltere, 1788-1938 tarihleri arasında sömürgeleştirmek amacıyla
gittiği Avustralya'da yerleşik yerli halk Aborjinleri sistematik olarak
yok etti. İngilizler'in aralarına salgın hastalık yaydığı, bununla da 
yetinmeyip yemeklerine zehir katarak yoketmeye çalıştığı 750 bin 
Avustralya yerlisinden geriye sadece 31 bin kişi sağ kalabildi.          

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                             İngilizler tarafından esir alınan ve köleleştirilen Aborjinler
yıl 1906 yer Avustralya 

                                                                                                                                                                                        Kaynak: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Massaker_an_Aborigines

                                                                                                                                                                                        Kaynak: https://de.wikipedia.org/wiki/Pequot-Krieg
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                                                                                                                                                                                        Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_massacres_of_Indigenous_Australians

                                                                                                                                                                                        Kaynak: https://h0rusfalke.wordpress.com/2013/page/203/

                                                                                                                                                                                        Kaynak:  https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1z%C4%B1lderili_soyk%C4%B1r
%C4%B1mlar%C4%B1

                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                     ingilizlerin Kızılderili Mystic Katliamı 26 Mayıs 1637 
                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                 Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/Mystic_massacre
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                                                                                                                                                                                                            RUMLAR KIBRIS'TA ETNİK SOYKIRIM YAPTI

Rumlar'ın Kıbrıs Türkleri'ne yönelik katliamları 1912 yılında
başladı. Kıbrıs'ın 35 ayrı noktasında Türklere ait iş yerleri, camiler
ve evler yakıldı, insanlar öldürüldü. 1952 yılında EOKA adlı terör

örgütü kuruldu. EOKA sistematik bir biçimde başlattığı saldırılarda
binlerce Türk'ü öldürdü ve 30 Türk köyünü yaktı.

                                                                                                                                                                               Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Kanl%C4%B1_Noel

                                                                                                                                                                          Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=FuCPfjDic5U 
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1963 yılında EOKA'cılar yeni bir "etnik temizleme" planını devreye
soktular, bu saldırılarda da 500 Türk öldürüldü, 130 Türk köyü

yakıldı, 25 bin Türk evlerini terketmek zorunda kaldı. Katliamların
başladığı 1912 yılından, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yapıldığı 1974

yılına kadar 1000'i aşkın Türk, Rumlar tarafından öldürüldü.
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                                                                                                                                                                              YUNANİSTAN MORA'DA 20 BİN TÜRK'Ü KATLETTİ

Ermeni Soykırım iddilarını 1996 yılında tanıyan Yunanistan da
soykırım konusunda sabıkalıdır. Osmanlı'nın dağılma sürecinde
Balkanlar'da yaşanan katliamlarda çok sayıda Müslüman Türk

hayatını kaybetti. 1829'da Yunanistan'ın bağımsızlığını
kazanmasıyla Mora'daki Türkler göçe zorlandı, 20 bin Türk

katledildi.

                                                                                                                                                                                    Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCsl%C3%BCman-
T%C3%BCrk_katliamlar%C4%B1
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1923 yılında Lozan'da imzalanan Türk ve Yunan azınlıkların
karşılıklı mübadelesine ilişkin anlaşmanın ardından Batı Trakya
bölgesinde yaşayan Türkler üzerinde sistemli olarak "etnik ve
kültürel soykırım" başlattı. Bölgenin büyük bir bölümü askeri

bölge haline getirilip sıkıyönetim ilan edildi. Köyler arasında geliş
gidişler izne bağlandı, Türk azınlığın pasaportlarına el konuldu.
Türklerin hukuki, siyasi, kültürel ve dini haklarının kısıtlanması

ibadetlerine izin verilmemesi gibi yoğun baskılar sonucu 400 bin
Türk bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

                                                                                                                                                                       Kaynak: 
http://www.akintarih.com/turktarihi/osmanli/yunanisyani/isyan  .
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                                                                                                                                                                                       RUSYA`NIN KATLİAMLARI

Lenin, 1917-1920 yılları arasında 30 bin muhalifini infaz
ettirdi.1944 yılında Rusya, Çeçen, İnguş, Karaçay-Malkarlar ile

Kırım Türklerini trenlere bindirerek Sibirya ve Kazakistan'a sürgün
etti. Bu sürgünde 500 bini aşkın Müslüman Türk yollarda öldü.

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Ekim_Devrimi
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Komünist rejim döneminde Türk soyundan gelen Kazak, Karatay,
Çeçen, Noyan, Azeri, Türkmen ve kırgız boylarından milyonlarca

Türk ve Müslüman katledildi. Rusya Devlet Başkan Leonid Brejnev,
1979'da Afganistan'I işgal ederek, direnen 1,5 milyon Afganlı'nın

ölmesine neden oldu.Rusya Federasyonu'nun Çeçenistan'a yaptığı
saldırılarda da 200 binin üzerinde sivil katledildi.

Kaynak:  https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Chechen_War

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=2D8C4Jj2pFU
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Rusya Federasyonu'nun Çeçenistan'a yaptığı saldırılarda da
200 binin üzerinde sivil katledildi.
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AMERİKA'NIN SOYKIRIM SİCİLİ DE KABARIK

Çeşitli eyaletlerinde Türklerin Ermenileri katlettiğine dair kararlar
alan Amerika'nın silicili de bir hayli kabarık. Amerika, soykırımlara

Kızılderilileri katletmekle başladı.

  ABD 1757 Fort William Katliamı
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Amerikalılar ve İngilizler Almanların savaşı kaybetmelerinin
ardından, Dresden kentine sığınan Alman göçmenlerin üzerine

3 gün süreyle havadan bomba yağdırdılar. Savunmasız insanların
sığındığı Dresden kentine uygulanan bombardıman sırasında 3 bin

900 ton tahrip gücü yüksek bomba ve 200 bin napalm bombası
atıldı. Bu yoketme harekatında çoğunluğu çocuk ve kadınların

oluşturduğu 200 bin kişi öldü.Amerika'nın Japonya'nın Hiroşima
ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombaları sonucu 135 bin kişi

öldü.ABD'nin Vietnam'ı işgali ise 70 bin kişinin ölümüyle
sonuçlandı.

                                                                                                                                                                         Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Dresden_Bombard
%C4%B1man%C4%B1
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                                                                                                                                                                                  ABD`NİN IRAK KATLİAMINDAN BİR GÖRÜNTÜ 

                                                                                                                                                                                       
ABD son olarak Felluce'de 1500 sivili öldürdü. İngiliz Tıp Dergisi
Lancet'in yaptığı araştırmaya göre Irak'ta ABD işgali dolayısıyla

ölen sivillerin toplam sayısı 900 bine ulaştı.
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Amerika’nın katliam tarihçesi

Amerika’nın işkencelerini belgeleyen Carol Richardson’un ‘What 
does god require? Working to close the ’school of assassins’ adlı 
eserinde yer alan Amerika’nın katliamları ve işkencelerinden 
bazıları şöyle;

- 1898: Meksika’yı işgal etti, aynı yıl Küba’ya girdi.

- 1921: Nikaragua’yı işgal etti. 40 yıldan fazla sürecek bir terör 
devrini başlattı.

- 1945: Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atom bombası attı. 250 
bin kişi vahşice öldü.

- 1950: Kore’ye saldırdı. Yüz binlerce Koreliyi katletti.

- 1954: Binlerce Guatemalalıyı öldürdü.

- 1955: Endonezya, Laos ve Kamboçya’da çok sayıda CIA 
operasyonu düzenledi.

- 1950: Küba’da 60 bin kişi, ABD destekli Batista birliklerince 
katledildi.
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- 1961: Küba’ya karşı Domuzlar Körfezi çıkarmasını örgütledi.

- 1965: Dominik’e paraşütçülerini indirdi ve 10 bin Dominikliyi 
katletti.

- 1973: Şili’de CIA’nın düzenlediği darbe ile 30 bin kişi katledildi.

- 1975: Vietnam işgali bittiğinde arkasında milyonlarca ölü bıraktı.

- 1970: Kamboçya ve Laos’ta ABD, 1 milyon insanı katletti.

- 1983: Lübnan’da 14 Bin deniz piyadesi binlerce Lübnanlıyı 
katletti.

- 1983: 2. Lübnan işgalinde Lübnan’a günlerce bomba yağdırdı.

- 1986: Libya’yı bombaladı, bine yakın sivili katletti.

- 1989: Panama’ya asker çıkarttı ve 5 bin Panamalıyı katletti.

- 1991: Irak’ta ilk Körfez Savaşını başlattı, binlerce insanı katletti.
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- 1991: Somali’yi işgal etti ve binlerce Somalili sivili öldürdü.

- 2001: Afganistan’ı işgal etti. İşgal devam ediyor. Her gün insanlar 
katlediliyor.

- 2003: Irak’ı yeniden işgal etti.  (Bir milyon) 1.000.000 civarında 
insanı katletti. Katliam sürüyor.

     ABD Hep özgürlük ve Demokrasi  yalanının arkasına sığındı

- İran’a karşı başlattığı ahlaksız ambargoyu yıllardır sürdürüyor.

- Latin Amerika’da ABD’nin bulaşmadığı savaş, katliam, insan 
hakları ihlali yok gibi. Nikaragua’dan kaçan işkenceci, halk düşmanı
örgütleri destekledi ve Nikaragua halkının üstüne saldırttı.

- Birçok Latin Amerika ülkesinde de Ulusal Muhafızlar adı altında 
Ölüm Mangaları’nı örgütledi, eğitti, finanse etti, silahlandırdı ve 
halkın üzerine saldırttı.

- ABD son olarak Irak ve Afganistan’da yüz binlerce Müslüman’ı 
şehit etti, kadınların namuslarına el uzattı ve hapishanelerde on 
binlerce Müslüman’a sistematik işkenceler yaptı.
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Amerika 60 milyon Kızılderili’yi katletti

Her Kızılderili için resmi olarak 5 dolar ödeyen ABD, toplamda 70 
Milyon Kızılderiliyi katletmişti. Kristof Kolomb’un 1492 tarihindeki 
keşfinden hemen sonra başlayan Kızılderili katliamı, yerli halkın 
tabi tutulduğu soykırımın adıdır. O tarihten 1886 yılına kadar 
süren katliamda, 70 milyon Kızılderili ortadan kaldırıldı. Devlete 
ait binaların bodrumları, Kızılderili kafataslarıyla dolmuş taşmıştı. 
İlk biyolojik silah, Kızılderililer üzerinde uygulanmıştı. Sürgüne 
gönderilen Kızılderililere yardım olarak dağıtılan battaniyelere 
çiçek mikrobu bulaştırılarak çok sayıda insanın öldürülmesi 
sağlanmıştı. Kızılderililerin açlıktan ölmesi için başlıca yiyecekleri 
olan bizonların toptan ölmesi de, soykırım yöntemlerinden biri 
olmuştu. Amerika kıtasını keşfeden Kristof Kolomb’un seyir 
günlüğüne göre Kızılderililer, ”Keskin silahları ilk kez gören, 
kötülüğü tanımayan ve hiç silahı olmayan“ bir ulustu. O tarihlerde 
dünya nüfusunun 5’te biri Kızılderiliydi. Ancak bugün, 
soykırımlarla yok denecek seviyeye geldi.

ABD’nin ilk başkanı: “Bu vahşi hayvanları toptan imha edeceğiz.”

Kızılderililere tahammül edemeyen bu zorbalar; onları “halk” 
olarak bile görmüyordu. ABD’nin kurucusu ve ilk Başkanı George 
Washington’un sözleri de tezi doğruluyordu. Washington, yerlileri 
vahşi kurtlara benzeterek, “Bu vahşi hayvanların (Kızılderilileri 
kastediyor) tamamen imha edilmesi gerekiyor” diyordu. Sonuçta 
da öyle oluyordu. ABD’nin bir başka Başkanı Theodore Roosevelt 
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de Washington’dan geri kalmıyordu: “Ben en iyi yerli (Kızılderili) 
ölü yerlidir demek istemiyorum ama 10’da 9’u öyledir” diye 
konuşuyordu.

ABD son 400 yılda tam 90 milyon Afrikalı köleleştirildi

Sözde Ermeni Soykırımı iddiaları ile Türkiye’yi yargılamak isteyen 
ABD, Avrupa uluslarınca 400 yıldan fazla sürdürülen acımasız 
insan ticaretinden büyük payı da kendisi almıştı. 1517′de İspanya 
kralı tarafından plantasyon köleliği Amerika’daki İngiliz 
kolonilerince de sürdürüldü. Köle ticaretinin sürdürüldüğü 400 yıl 
boyunca Afrika 75 ile 90 milyon arasında genç erkeğini yitirdi. Bu 
dönemde Afrika’dan Amerika’ya 15 milyon köle getirildi. Aradaki 
fark, köleleştirilen Afrikalıların yolda ölmesinden 
kaynaklanmaktaydı. Gemilerde milyonlarca köle yaşamını yitirdi. 
Karaib Adalarındaki halkın % 90′ı da köleleştirildi.

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                         Kaynak:  http://www.globalresearch.ca/the-united-states-of-
genocide-putting-the-us-on-trial-for-genocide-against-the-

peoples-of-korea-laos-viet-nam-cambodia-iraq-and-
elsewhere/5352227
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ERMENİLERİN TÜRK SOYKIRIMI 

Ermeniler 1910-1922 yılları arasında 523 bin Müslüman
Türk'ü öldürdü

Birinci Dünya Savaşı'nda Rusların Bolşevik ihtilaliyle bu bölgeden 
çekilip ülkelerine dönmeleri neticesinde bu bölgede Ermeni 
çeteleri, gönüllü Ermeni birlikleri ile birlikte  başta Erzincan olmak 
üzere, Erzurum, Van, Iğdır, Ardahan ve Kars'ta Müslüman ahaliye 
yönelik yoğun katliamlar yaptılar. Bu katliamlar sonucunda 
523.000 Türk öldürüldü.

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCsl%C3%BCman-T
%C3%BCrk_katliamlar%C4%B1
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Balta ile Katliam: İzmit'in Kollar köyünden Ermeniler tarafından
balta ile katledilen müslümanlardan bir kısmının olaydan sonra
çekilen fotoğrafları; 1-Boşnak Malik 2-Abdülmecid oğlu Ali 3-Ali

oğlu Seyid (14 yaşında) 4-Ömer oğlu Abdülgani 5-Abdülgani oğlu
Mecid 6-Abdullah oğlu Hüseyin 7-Bekir oğlu Yusuf 8-Osman

oğlu İsmail
Kaynak: Ermeni Ayaklanmaları ve İhtilal Hareketleri.

Kaynak: http://www.frmtr.com/turkiye-ye-sahip-cik/2741792-
ermenilerin-turk-soykirimi-fotografli-kanitlariyla.html
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25 Nisan 1918'de, Subatan'da Ermeniler tarafından öldürülen
Türk çocukları, kadınlar ve karınları deşilerek bebekleri çıkarılan

anneler.

Kaynak: Massacre Exerted By The Armenian On The Turks During
World War I Pictures.
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Ermenilerin Hocalı  Katliamı  tarih 26 Şubat 1992  yer
Karabağ – Azerbaycan

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Hocal%C4%B1_Katliam
%C4%B1

Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/Khojaly_Massacre
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SIRPLARIN BOŞNAK MÜSLÜMAN SOYKIRIMI 

1992-1995 arasında Uluslararası verilere göre 312.000 
 Boşnak Sırplar tarafından dünyanın gözü önünde BM askerleri

gözetiminde ve Avrupa'nın göbeğinde sistematik bir
soykırıma tabi tutulmuştur.
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Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Bosna_Soyk%C4%B1r
%C4%B1m%C4%B1

Kaynak: https://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_von_Srebrenica
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BURMA – MYANMAR MÜSLÜMAN KATLİAMI

2012 ile 2015 yılları arasında  Burma – Myanmar`da dünyanın
gözü önünde Budist Rahipler tarafından 30 bin masum

Müslüman halk katledilmiştir. 

Kaynak: http://endgenocide.org/conflict-areas/burma/
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BATILI ÜLKELERİN TARİHİ SOYKIRIM VE KATLİAMLAR TARİHİDİR

Bu konuda aslinda cildler dolusu kitap yazılabilir. 
Ancak burada sadece bir kaçını belgelere dayanarak arz etmek 
istiyorum:

1- 1492 Kristof Kolomb’un ayak bastığında nüfusu 8 milyon olan 
ARAWAKS yerlilerin nüfusu 22 yıl için de İspanyolların yaptığı 
soykırık ile 28 bine indi.

2- Norveçliler 1920-1930 yılları arasında NORDİK ırkının ağırlığını 
korumak için göçmenleri yani TATARLARI (Tater) kızlarını zorla 
kısırlaştırdılar. Norveç toplumu ne kadar “Tater”i kısırlaştırırsa o 
kadar kendi ırkını koruduğuna inanıyordu. Kısırlaştırma yoluyla saf
dışı edilmeyenler insülin ve elektroşok ile saf dışı edildiler.

3- İngiltere krallığı 1788-1938 tarihleri arasında Avustralya’da yerli 
halkı (Aborjinleri) sistematik olarak yok ettiler. Yemeklerine zehir 
kattılar, salgın hastalıklara 750 bin Aborjinden sadece 31 bin kişi 
sağ kalabildi.

4- Almanlar 1981’de Güney Batı Afrika (Namibya)yı işgal ettiler. Bu
ülkede zengin altın yatakları var. Alman askerleri yerli halk Heroro 
ve Namalara saldırdı.
Kurtulanlar işkence ile öldürüldü. Ölü sayısı 117 bini buldu. 15 bin 
insan göç etmek zorunda kaldı.

5- Almanlar 1933-1945 arasında büyük Alman imparatorluğu 
kurmak; ari (mükemmel) ırk için 21 milyon insanın ölümüne sebep
oldular. Almanya’da toplama kampları, fırınları, gaz odalarında çok
sayıda insan katledildi. Çingenelerin yüzde 94’ü kısırlaştırıldı.
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6- 2. Dünya Savaşı bitti. Almanlar savaşı kaybetti. Alman ordusu 
silahı bıraktılar. Fakat Amerikalı ve İngilizler savaşın bitmesine 
rağmen DRESDEN’e sığınan 200 bin Alman göçmenin (çoğunluk 
kadın, yaşlı ve çocuk) üzerine 3 gün devamlı olarak 3900 ton 
tahrip gücü yüksek bomba ve 200 bin napalm bombası atarak 200
bin kişi katlettiler. Bu katliam intikam amacıyla yapıldı.

7- ABD Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki’ye attığı atom bombası 
ile 135 bin kişi çldü. Yüzbinlerce kişi sakat ve kanser oldu.

8- Rus ordusu (Kızılordu) Almanya topraklarında ilerlerken 250 bin
Alman (üçte biri çocuk) Danimarka’ya sığındılar. Danimarka 
intikam için 250 bin Almanı toplama kampında çeşitli yollarla 
katletti.

9- İngilizler 1912-1974 arasında Kıbrıs’ta egemenliği için Rumların 
ENOSİS ve Türkleri katline göz yumdu.

10- 1912 yılında Rumlar Kıbrıs’ın 35 yerinde Türklere ait cami, iş 
yerleri ve evlerini yaktılar ve Türkleri katlettiler.

11- 1952 yılında Kıbrıslı Rumlar EOKA’yı kurdular. EOKA mensubu 
Rumlar 30 Türk köyünü yaktılar ve yüzlerce masum Türkü 
katlettiler.

12- 1963 yılında EOKA 500 Türk’ü katletti. 130 Türk köyünü 
yaktılar. 25 bin Kıbrıslı Türk evlerini terk etti.

13- 1923 yılında Lozan’da imzalanan Türk-Rum azınlıkların karşılıklı
mücadelesi sonrası; Batı Trakya’da 1923’ten sonra Yunanistan 
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etnik ve küresel soykırım yaptı. Batı Trakya’nın birçok yeri askeri 
bölge ilan edildi. Sıkıyönetim ilan etti. Türkiye’ye gelenlerin Batı 
Trakya’ya dönüşüne mani oldu. Pasaportlarını ellerinden aldı. 
Köyler arasında gidiş-dönüşü izine bağladı. Hukuki, siyasi ve dini 
haklarını son derce kısıtladı. Ve Batı Trakya’dan 400 bin Türk göç 
etti.

14- 1970-1989 arasında Bulgaristan, Türkleri Bulgarlaştırma adı 
altında 1.5 milyon Türk’e, Türk asıllı Pomaklara ve çingenelere 
karşı asimilasyon uyguladı. 310 bin Türk’ün ismi silah zoruyla 
Bulgar ismi ile değiştirildi. Türkçe eğitim veren okullar, 
üniversitelerde Türkçe filoloji bölümleri, Türkçe gazete ve dergiler, 
camiler devlet emriyle kapatıldı. Mezarlardaki Türkçe isim yazılı 
mezar taşları dahi imha edildi. Çocukların sünnet olması önlendi 
ve kontrol için sağlık ocakları vazifelendirildi. Türk motifi giyim 
eşyası yasaklandı. Karşı gelen binlerce kişi Belene kampında 
işkence gördü. 360 Türk Türkiye’ye göç etti.
Not: Balkanlar’da çingeneler kendilerine çingene denilmesini 
hakaret kabul ediyorlar. Dahası Balkanlar’da cami, türbe ve 
Osmanlıya ait bütün eserlere en fazla ilgi gösteren topluluktur. Ve 
biz OSMANLIYIZ diyorlar. Son derece fakir oldukları halde Osmanlı 
eserlerinin muhafızıdırlar. Ve Müslüman çocuklara Kur’an-ı kerim 
ve ilmihal bilgisi veren yerlerin hizmetinde ön saftadırlar.

15- 1944 yılında Rus askerleri Çeçen-İnguş-Karaçay-Malkarlar-
Ahıska ve Kırım Türklerini Stalin’in emri ile trenlere bindirerek 
Sibirya ve Kazakistan’a sürgün etmiş ve bu sürgünde 500 bini aşan 
Müslüman Türk yollarda ölmüştür. Bir bölümü de sürgün edildiği 
yerlerde yaşamları sona ermiştir.

16- Rusya Federasyonu sadece 1994-2001 yılları arasında 
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Çeçenistan’a yaptığı saldırılarda 200 binin üstünde sivil kadın, 
çocuk ve yaşlı şehid edilmiştir. 100 binlerce Çeçen de 
topraklarından sürgün edilmiştir.

17- Sovyetler Birliği komünist rejim döneminde Türk soyundan 
gelen milyonlarca Müslüman Türk’ü katletmiştir. Bunlara soykırım 
icra edilmiştir. Komünist rejim ne soylarını tanımış nede 
inançlarını yaşamalarına müsaade etmiştir. Bunları suç saymış, 
sadece öldürmekle kalmamış, milyonlarca Türk’ü cezaevine 
doldurarak yok etmiştir.

18- ABD işgal güçleri Irak Felluce’de 1500 sünni sivili sokaklarda 
öldürüp, çürümeye terk etmiş ve cesetler köpekler tarafından 
yenilmeye başlamıştır. Ayrıca Felluce’den 250 bin kişi bölgeden 
sürüldü. Bunlar (sözde) özgürlük, demokrasi adına yapılmıştır. 
Bütün AB ülkeleri Felluce soykırımı karşısında susmuştur. Birleşmiş
Milletler de kendi anayasasına göre soykırım sayılan bu zulüm 
karşısında ses çıkaramamıştır.

19- (Osmanlı-Genel Kurmay-TC Devlet ve Azerbaycan) arşivlerine 
göre 525 bin Müslüman Türk, (sivil, yaşlı, kadın ve çocuk) Ermeni 
çetelerince katledilmiştir (Şehid edilmiştir). (1878-1922) arasında 
şehid edilen 525 bin kişinin arşivlerde isimleri, şehid edildiği yer, 
tarihi ve ne şekilde katledildiği ve katliam hadislerinde kaç kişinin 
katledildiği yazılıdır.

20- Ermeni teröristler 1973-1994 arasında 34 Türk kamu 
görevlisini şehid etmiştir. 800 yıllık birlikte yaşadığımız ve Millet-i 
sadıka olan Ermenileri 1876’dan sonra Batı ülkeleri ve Rusya, 
Osmanlıya ve Türkiye’ye düşman ettiler.
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21- Hitler’in Nazi Almanya’sı Fransa ve Cezayir’i işgal etti. Binlerce 
Cezayirli vatanseveri katletti.

22- Cezayirliler Fransa’nın Alman işgalinden kurtarılması için 
Fransız ordusunda yer aldılar. Öldüler ve yaralar aldılar. Fransa 
Cezayir’e bağımsızlık vaadi verdi.

23- 8 Mayıs 1945 günü 45 bin Cezayirli Cezayir bayrakları ile 
caddelere döküldüler ve Fransa hepsini katletti. Cezayirliler 
Fransa’nın kendilerine yalan söylediğini ve düşmanı olduğunu 
anladı ve bağımsızlık savaşı başladı. 1962 yılına kadar Fransa 2 
milyon Cezayirliyi katletti. Bu katliamda İsrail Fransa’ya yardım 
etti. Ayrıca onbinlerce Cezayirli hapishanelerde çürüdü.

24- Jozef Stalin 1934-1939 arasında 13 milyon insan katletti. 
(Bunların çoğu Müslüman ve Türk)

25- Almanya Adolf Hitler 1939-1945 arası 21 milyon insanın 
ölümüne ve 12 milyon mülteciye sebep oldu.

26- Mao Tze Dong (Çin) 1966-1969 arasında kültür devriminde 11 
milyon insanı katletti. Toplama kamplarındaki ölü ve kayıp sayısı 
belli değil.

27- İspanyollar 1492-1800 arasında 7 milyon 972 bin yerliyi 
katletti.

28- Japonya 2. Dünya Savaşında 5 milyon kişiyi katletti.

29- Kamboçya’da Pot, 1975-1979 arasında 1 milyon 700 bin kişiyi 
katletti.
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30- Sung, Kuzey Kore’de 1948-1994 arasında 1 milyon 600 bin 
kişiyi katletti.

31- Menghitsu, Etiyopya’da 1.5 milyon insanı katletti. (çoğu 
Müslüman)

32- Gowon, Bi’afra’da 1967-1970 arası 1 milyon insanı katletti.

33- Leonid-Brejniew Rusya, Afganistan’da 1979-1982 arasında 1 
milyon Afganlıyı katletti.

34- Cezayir’de sadece 1954-1962 arasında Charles De Gaule 
iktidarında 1 milyon Cezayirli katledildi.

35- Ruanda’da 1994 yılında Jean Kambenda iktidarında 
Fransızların eğitim verip silahlandırdığı Hutular katliam yaptılar ve 
en az 800 bin kişiyi öldürdüler.

36- Tanzanya’da Savaş Suçluları Mahkemesi devam ediyor. Ruanda
Fransızların ülkeyi terk etmesini istedi.

37- Savimbi Angola’da 1975-2002 arasında yaşanan olaylarda 400 
bin kişi öldü.

38- İngiltere Avustralya’da 1849-1938 arasında 719 bin yerliyi 
öldürdü. Ve 100 bin kişi göç etti.

39- İtalya diktatörü B. Mussolini Yugoslavya ve Etiyopya’da 300 bin
kişi katletti.
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40- Zaire’de Mobuto Sese Seko 1965-1997 arasında 250 bin kişi 
katledildi. 200 bin kişi ülke dışına göç etti.

41- Charles Taylor Liberya’da 1989-1996 arasında 220 bin kişiyi 
katletti. Bu ülkede son 10 yıldır hükümet ile muhalifler arasında 
toplu katliamlar devam etmektedir.

42- Sierra Leone 1991-2000 arasında Foday tarafından 200 bin kişi
katledildi.

43- S. Miloseviç Yugoslavya’da 1992-1996 arasında 300 bin kişiyi 
katletti. 10 bin kayıp, 100 bine yakın kişi göç etti. Gerçek kayıp ise 
bu rakamların çok üstündedir.

44- Burundi Michel Micombero 1972’de 150 bin kişiyi katletti.

45- ABD Richard Nixon iktidarında Vietnam’da 70 bin yerli halk 
katledildi. Lyndon Johnson iktidarında 1963-1968 30 bin Vietnamlı
katledildi.

46- Rusya Vladimir İljich Lenin 1917-1920 arasında 300 bin kişi 
katledildi.

47- İspanya Francisko Franco iktidarında 30 bin kişi katledildi.

48- Haiti Papa Doc Duvalier 1957-1971 arası 61 bin kişi öldürüldü.

49- Pauş Koroka Sierra Leona 1997’de 6 bin ölü.

50- Guetemala Efrain Rios Montt 3 bin ölü.
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51- Şili Augosto Pinochet 3 bin ölü.

52- Kıbrıs 1912-1974 arsı 25 bin Türk, İngiliz ve Rumların zulmü ile 
göç ettiler. Ve binlerce Türk öldürüldü.

53- İspanyollar 1500’lü yıllarda milyonlarca Müslümanı ve 
yüzbinlerce Yahudiyi ateşte yakarak öldürdüler. Osmanlı 
Müslümanların yüzbinlercesini gemilerle kuzey Afrika’ya ve 500 
bin Yahudiyi Osmanlı topraklarına kabul etti.

54- 1816—1917 arasında Ermeni milisler sadece Anadolu’da 500 
bin Türk’ü katlettiler.

55- 1995 yılında sadece Srebnenitsa şehrinde Sırplar, Hollanda 
barış gücünün, İngiliz ve Fransız üst rütbeli subayların desteği ve 
izni iler 8 bin Müslüman Boşnağı katletti.

56- Yunanlılar bağımsız olunca Türk katliamını ve Girit’te Türklere 
yaptıkları katliamını nedense hiç kimse hatırlamıyor.

57- ABD kurulduğu günden beri sistematik bir şekilde 5 milyon 
Kızılderiliyi katletti.

58- Yalnız Kuzey Amerikalı değil Güney ve Orta Amerika’da 
Avrupalıların katliamları dehşet vericidir ve 10 milyon insanın 
hayatına mal olmuştur.

59- Çarlık Rusya’sının Kafkasya’da Müslümanlara yaptığı katliamlar
ve Müslümanların Kafkasya’dan Osmanlı topraklarına göçü tarihin 
en korkunç hadiseleridir.
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60- Çin’in Doğu Türkistan’daki soykırımı kelimelerle ifade 
edilemeyecek kadar insanlık dışıdır.

61- Çin seddi inşa edildiği tarihte Türklerin sayısı Çinlilerden fazla 
idi. İkibin küsur yıldır dünyanın her köşesinde Türklere soykırım ve 
katliamlar yapıldı.

62- Ermenistan’ın başkenti en fazla 200 yıl önce Van’ın ikiz kardeşi 
Erivan idi. Ve nüfusun çoğunluğu Türk idi. Ermeniler son derece 
azınlık idi.

63- 1911-1918 arasında Osmanlı 7 milyona yakın kişiyi savaş ve 
katliamlarla kaybetti.

64- Keşmir’de 1947’den bu yana katledilen Müslüman sayısı 100 
bine yakındır. Irzına tecavüz edilen kız ve kadın 10 bindir. Kaybolan
çocuk sayısı 10 bine yakındır. Yaralı ve sakat sayısı çok sayıdadır.

65- Birinci Dünya Savaşı Osmanlıyı yıkma ve dünya paylaşım savaşı
idi. Birince Dünya Savaşında 50 milyon kişi öldü. 90 milyon sakat 
kaldı. İkinci Dünya Savaşında 40 milyon insan öldü.

66- William Ecklan’ın yaptığı araştırmaya göre (291 yıl) 1700-1991 
arasında çıkan 472 savaşta 46 milyonu sivil olmak üzere 102 
milyon insan öldü. Çoğu dini, etnik sebeplere dayanan bu 
savaşların 450’sini İngiltere çıkarmıştır.

67- Balkan Savaşında Sırplar 20 bin Müslüman kadına tecavüz 
ettiler.
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68- İkinci Dünya Savaşının sona erdiği 1945-1995 arasında (50 yıl) 
çıkan savaşlarda 25 milyon kişi öldü.

69- Eski savaşlarda ölenlerin yüzde 10’u sivil yüzde 90’ı asker idi. 
Bugün tam tersidir.

70- Son 10 yılda savaşlarda 2 milyon çocuk öldü. 6 milyon çocuk 
sakat kaldı.

71- Savaşları çıkaran ve kazançlı çıkan silah şirketleridir. Kar yağışı 
dağ turizm şirketleri için ne ifade ediyorsa savaş da silah şirketleri 
için aynı şeyi ifade eder. Küba ihtilafında Sovyetler Birliği geri adım
atınca ABD Başkanı Kenndy silaha ayrılan bütçenin bir kısmını 
halkın refahı için ayırmayı planlayınca; Kenndy öldürüldü. 

72- Norveç İlimler Akademisinin araştırmasına göre 7 bin yıl içinde
her 100 yılın 13 yılı savaşsız 87 yılı savaşla geçmiştir.

73- Genocide (Genosit) kelimesi Yunanca ırk, millet ya da soy 
manasındaki “GENOS” kelimesi Latince öldürme (katletme) 
manasına gelen “CİDE” ekinin birleşmesiyle meydana gelmiştir.

74- ABD’li tarihçi Mc Carty “Ölüm ve Sürgün” adlı eserinde 1821 
ile 1922 yılları arasında 5 milyondan fazla Müslümanın Balkan ve 
Kafkas ülkelerinden sürüp edildiklerini yazar.

75- Aynı adlı eserde 5.5 milyon Müslümanın ise soykırıma 
uğradıklarını ya da açlıktan ve hastalıktan hayatlarını 
kaybettiklerini ifade etmektedir.
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76- Yine aynı esere göre 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında (93 
Harbi) 1.5 milyonu Müslümanın Rumeli ve Anadolu’nun çeşitli 
yerlerine göç etmek zorunda kalmış, sürgün esnasında hayatını 
kaybeden ve soykırıma uğrayanların sayısı ise eski nüfusun yüzde 
17’sine tekabül ediyordu.

77- Arnavutluk dışında Osmanlı İmparatorluğunun Avrupa’daki 
bölümlerinde yaşamakta olan 2 milyon 315 bin 298 Müslümanın 1
milyon 445 bin 185’i yani yüzde 62’si azalmış idi.

78- Osmanlı Avrupası Müslümanlarından göçe çıkanların yalnız 
812 bin 777’si hayatta kalabilmiş idi.

79- İşgal edilmiş Osmanlı Avrupa’sının Müslüman nüfusundan 
yüzde 27’si soykırıma uğrayarak can vermiştir.

80- ABD’li tarihçi Mc Carty “Ölüm ve Sürgün” adlı eserinde sadece
bir sayfa “Annelerinin ya a kız kardeşlerinin kucaklarından alınan 
küçük çocuklar oracıkta kesildiler. Katiller suçlarını biraz olsun 
hafifletmek için maktüllerin sayıca çok kalabalık olması sebebiyle 
tüfek kullandıklarını yoksa aslında onları bıçakla öldürmek 
istediklerini söylemişlerdi. Müslüman din adamlarının (âlim, 
imam, müezzin, Kur’an-ı kerim hocası) alınlarına haç kazınmış ve 
sakalları yolunmuştur. Bir köydeki Müslümanlar ot yığınına tel ile 
bağlanarak yakılmış idi. Katiller yanan insan vücutlarından çıkan 
ateşin mor renkte olduğunu yakınlarına anlatmışlar.”

81- “Batı’nın uzun yıllar dünya üzerinde gerçekleştirmiş oldukları 
Haçlı Savaşları ve bu savaşların tetiklediği 700’ün üzerinde sefer 
Kuzey Amerika, Afrika, Uzakdoğu, Hint Kıtası ve Ortadoğu olmak 
üzere hemen hemen dünyanın tamamında gerçekleştirdiği 
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emperyalist sömürge eylemleri çok zaman soykırımlarla 
desteklenmiştir.”

82- Hiroşima ve Nagasaki’de katledilenler ilk anda 80 bin ve 
sonradan ölenlerle 250 bine yükselmiştir. Sakat kalanlar 
yüzbinlercedir. Japonya zaten yenilmiş idi. Atom bombalarına 
gerek yoktu. İntikam için bu katliam yapıldı.

83- “50 milyona yakın insan; Kızılderili, çekik gözlü, Guançe, 
Aborjin, Maori oldukları için katledildi.” Washington Post’un 
itirafı; “Sorumluluğumuzu kabul etmek zorundayız Bu katliamlar 
emperyalist bir politikadır.”

84- Filipinlerin bağımsızlık talebine 1899-1902 arasında 5 milyon 
Filipin halkının altıda biri katledildi. ABD’li generalin emri şöyle idi:
“Öldürmeniz, yağmalamanız ve yakıp yıkmanız gerekiyor.” 
Filipinlerde 124 bin Amerikan askeri bulunuyordu.

85- İngiltere 19. yüzyılda Hindistan’da milyonlarca insanı katletti.

86- İngiltere Hindistan tekstilini kendine rakip görerek 40 bin 
tekstil ustasının bileğini kesti.

87- İngiltere 1952 yılında Kenya’da yaşanan isyanı katliam ile 
bastırdı.

88- Belçika Kongo’yu işgal etti. Batılı ülkeler Kongo’yu babalarının 
malı imiş gibi Belçika kralına mülkü olarak verdiler. Belçika 
Kongo’da 1908 yılına kadar 10 milyondan fazla Kongoluyu katletti.

89- ABD’li tarihçi Mc Carty’ın “Ölüm ve Sürgün” adlı eserine göre: 
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“Soykırım Kafkas tarihi açısından da büyük kıyımlardan birini 
meydana getirir ve acı hatıralarla doludur. Bu soykırımlar tarihin 
farklı dönemlerinde olsa da aynı acımasızlıklara 
gerçekleştirilmiştir. 21 Mayıs 1864 Büyük Kafkasya sürgününün 
zirveye ulaştığı tarihtir. Şeyh Şamil’in başkaldırısının son bulması 
ardından artan baskılar soykırıma varan bir sürgünle neticelenmiş 
ve 2 milyona yakın Kafkasyalı bu soykırımın konusu olmuştur. 
Sürgün edilen insanların ancak yarısı hayatta kalabilmiştir. Kimiler 
daha kıyıda gemi beklerken, kimileri tıkabasa doldurulan 
gemilerin alabora olmasıyla kimileri de soğuk ve hastalıktan 
hayatlarını kaybetmiştir.”

90- Birinci Dünya Savaşı sonrası soykırımlar: Kafkasya’daki diğer 
bir sürgün de Stalin döneminde 1944 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Bu sürgün Kafkasya’dan Kazakistan’a, Özbekistan’a ve Sibirya’ya 
olmuştur. Sürgünden etkilenmeyen hiçbir Kafkasyalı Müslüman 
yok gibidir. İnsanlar birkaç saat içerisinde askeri birliklerin 
zorlamasıyla tren vagonlarına bir mal gibi yüklenmişler, yemeden, 
içmeden günlerce yolculuk yapmaya zorlanmışlardır. Sadece 
Çeçen ve İnguşlar bu yolculuğa 750 bine yakın nüfuslarıyla 
başlamışlar fakat 1957 tarihinde 400 bin kişi ile dönebilmişlerdir. 
1954-62 yılları arasında Fransa, Cezayir’de bir milyondan fazla 
Cezayirliyi katletmiştir. 132 yıldır devam eden işgal sürecinde 
soykırıma uğrayanların sayısı ise bunun birkaç katıdır. BM’nin 
Cezayir’de kan dökülmesinin önüne geçilmesi için aldığı karara 
Fransa’nın Cezayir’deki ordusunun komutanının cevabı “Kan 
dökülmemesinin tek yolu, dökecek kanın olmamasıdır.” Şeklinde 
konuşmuştur.

91- 1917 Balfour Deklerasyonu ile İngilizler tarafından Yahudi 
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göçüne resmen izin verilmesinin ardından Filistin topraklarında 
başlayan soykırım 1948 tarihinde İsrail devletinin kurulmasıyla 
daha sistematik hale gelmiştir. O günden itibaren işlenen yüzlerce 
katliam Filistin halkına reva görülürken soykırımların ardı arkası 
kesilmemiştir. Deir Yasin Katliamı, Kral Davut Katliamı, Sabra Şatilla
Katliamı, Kana Katliamı, İbrahim Camisi Katliamı, Cenin Katliamları
bunlardan birkaçıdır. Batı dünyası Deir Yasin ve Katemen gibi 
katliamların mimarı olan Menahem Begin’in yıllar sonra “Nobel 
Barış Ödülü” ile ödüllendirmiştir. Barışın farklı medeniyetlerde 
farklı anlamlara geldiğini bu hareket doğrulamaktadır.

92- Vietnam arka arkaya iki kez soykırıma uğramıştır. Birincisi 
1946-1954 arasında Fransızların bağımsızlık hareketini bastırmak 
içim işlediği soykırımdır ki bir milyona yakın Vietnamlı hayatını 
kaybetmiştir. İkincisi ise ABD, 1961-1976 arasında kimyasal silahlar
ve gazları da yoğun bir biçimde kullanmaktan çekinmeyerek 
büyük soykırımlardan birine imza atmıştır. Neredeyse soykırım 
süreci geride ikibuçuk milyon ölü, toptan sakatlanmış bir nüfus, 
yaşanması imkansız ve tanınmayacak bir bitki örtüsü bırakmıştır. 
Soykırımdan kurtulmayı başaran beş milyon Vietnamlı ancak göç 
edebilmiştir.

93- Arakan, Burmalı Budist yönetimce 1937 yılından beri 
soykırımlarla kavrulmaktadır. Bu tarihte İngiliz yönetimindeki 
Hindistan’dan ayrılan Burma’da Budist askeri cuntanın tek hedefi 
Müslüman Arakanlılar olmuştur. Sadece 1942 yılında Arakan 
köylerine yapılan saldırılarla başlayan soykırım günler geçtikçe 
tüm coğrafyaya yayılmış ve 100 binden fazla Rehingyalı hayatını 
kaybetmiştir. Arakan üzerindeki baskı süreci bugünde sürmektedir.

94- Tümü beş milyon kilometrekareye varan Türkistan coğrafyası 
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geçtiğimiz yüzyılın başında altı parçaya ayrıldı. Bunlardan beşi Rus 
işgaline uğrarken Doğu Türkistan ise Çin tarafından işgal edildi. Ele
geçirme dönemlerinde ve Uydurların bağımsızlıkları uğruna 
gerçekleştirdikleri başkaldırı ve isyan girişimlerinde on binlerce 
Müslüman soykırıma uğradı. Bunun dışında Çin daha sistematik 
soykırım araçlarıda kullanmakta. Sadece 1964-1997 tarihleri 
arasında yapılan nükleer denemelerde kullanılan Uygur 
topraklarında radyoaktif atıklar nedeniyle hayatını kaybeden insan
sayısı 210 bini bulmakta. Doğu Türkistan’da insanlar isimlerini bile 
bilmedikleri hastalıklar nedeniyle soykırıma uğruyorlar. Bunun 
dışında yine zorunlu kürtajlar nedeniyle Uygurların nüfusu yok 
edilmeye çalışılmaktadır. Sadece 1991 yılında Hotan vilayetine 
bağlı Karakaş ilçesinde zorunlu olarak kürtaja tabi tutulan 
annelerin sayısı 18.765’dir. Bu rakam ilçedeki anne adaylarının 
%48.4’ünü teşkil etmektedir.

95- Keşmir’deki soykırım ise yine II. Dünya Savaşı sonrası 1947 
Hindistan-Pakistan ayrımı ardından başlamış ve nüfusun %80’i 
Müslüman olan Keşmir haksız bir biçimde Hindu yönetimce işgal 
edilmiştir. Bu işgalde İngiltere’nin etkin bir rolü bulunmaktadır. 
Bölgede yaşamaya çalışan her Müslüman aileye neredeyse bir 
Hint askeri düşmekte ve olağanüstü yetkilerle donatılan bu 
askerler Keşmir halkına rahat yüzü göstermemektedir. İstatistiğe 
göre 1991-97 sürecinde 100 binden fazla Keşmirli soykırıma tabi 
tutulmuştur.

96- Batı’nın soykırım günlüğü arasında anılması gereken Batılı 
güçlerin kanlı işgal ve soykırım örneklerinden birisi de 1979 yılında
Rusya eliyle Afganistan’da gerçekleşti ve 2001 yılından itibaren de 
ABD eliyle hala gerçekleştirilmekte. 79 işgali on yıl sonunda Rusya 
açısından başarısızlıkla biterken geride tam bir kadavra ülke 
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bırakılmıştı. 1.6 milyon Afgan bu işgal sürecinin kurbanları olmuş 
ve beş milyonu aşkın Afgan da ülkelerini terk etmek durumunda 
kalmıştır. İşgal sonrası Afganistan’da huzur sağlanamamış ve bu 
kez 2001 Ekim’inden itibaren ABD saldırıları gerçekleşmiştir. Bu 
saldırılar neticesinde de binlerce Afgan hayatını kaybetmiş, 
insanların düğün merasimleri bile cenaze törenlerine 
dönüştürülmüştür.

97- Diğer bir önemli nokta da Çeçenistan’dır. Çeçenistan’da 1994 
yılından beri üç senelik barış dönemi dışında dokuz senedir devam
etmekte olan katliamlar birkaç özelliğiyle dikkat çekicidir. 
Çeçenistan’da her türlü kullanılması yasak olan silah 
kullanılmakta, yayılan radyasyon nedeniyle binlerce Çeçen çocuk 
sakat doğmaktadır. Soykırımlar karartmalar nedeniyle dünya 
gündeminden saklansa da aslında tüm dünya Çeçenistan’da neler 
olduğunu gayet iyi bilmektedir. Savaş öncesinde hayatta bulunan 
her on Çeçenden üç tanesi bugün yaşamamaktadır. Bir akrabası 
katledilmiş ya da kaybolmamış tek bir Çeçen aile yoktur. 
Çernokozova, PAP 1, PAP 5 gibi onlarca toplama kampı aynı 
zamanda işkence ve soykırım merkezleri işlevi görmektedir. 10 
sene zarfında görev yapan dört Çeçen cumhurbaşkanı da 
suikastlarla katledilmelerine rağmen dünya Çeçen penceresine 
hala ışık vurmamakta bir halk toptan soykırıma tabi tutulmaktadır.

98- Ruanda’nın 1885’te Almanya ile başlayan sömürge tarihi I. 
Dünya Savaşı sonuna kadar Belçika ile devam etmiştir. 
Sömürgeciler çekildikten sonra da 1959-65, 1973 yıllarındaki 
çatışmalarda on binlerce Ruandalı katledilmiştir. Kötü miras 1994 
Nisan başında inanılmaz saldırılarla devam etmiştir. Belki de 
tarihin en hunhar soykırımdan birisidir Ruanda’daki soykırım. 
Bölgede etkili olan Fransa, Belçika ve ABD’nin hemen hiçbir şey 
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yapmamaları ve olaylara seyirci kalmaları sadece ilk 100 gün 
içerisinde 800 bin Tutsi ve ılımlı Hutu’nun palalarla doğranmasına 
sebep olmuştur. Sonrasında 1.5 sene süren iç savaşta katledilen 
insan sayısı 1.5 milyona varmıştır.

99- Batılıların soykırım öncesi ve sonrasındaki rolü Ruanda’daki 
karanlık sayfaların başlıca sebebidir. Tarihte eşi az görülen 
soykırım örneklerinden biri de Avrupa’nın merkezinde Bosna’da 
gerçekleşmiştir. Soğuk Savaş döneminin bitişi farklı 
coğrafyalardaki bölümleri tetiklemiş ve 102 yılında Bosna’da 
başlayan savaş 1995 tarihinde Dayton Antlaşması ile biterken 250 
binin üzerinde Boşnak hayatını kaybetmiş, on binlerce insan sakat 
kalmış ve tecavüze uğramıştır. Bosna süreci Ömerska, Foça ve 
Tuzla gizi onlarca toplama kampında hunhar katliam ve 
işkencelerle başlamış, Pazar Yeri, Biha, Zepa ve Srebrenista gibi 
onlarca katliam süreçleriyle devam etmiştir. Bunlardan en 
meşhurları olan Srebrenista, BM’nin ilan ettiği altı korunaklı 
bölgeden birisi olmasına rağmen hala yakalan(a)mayan Ratko 
Mladiç, Radovan Karadziç gibi katiller ve onlara bağlı Sırp çentikler
tarafından işlenen katliamlarla anılmaktadır. 1-16 Temmuz 1995 
tarihinde gerçekleşen soykırımda 10 binden fazla Boşnak 
katledilmiş ve BM’de katliama destek mahiyetindeki 
duyarsızlığıyla soykırıma ortak olmuştur. Soykırım bir Avrupa 
icadıdır. Temel dayanakları da başta ırkçılık olmak üzere tamamıyla
Avrupai söylemler ve sömürgecilik, emperyalizm gibi Avrupai 
pratiklerdir. Soykırım icadı, Batılı beyaz adama yeni topraklar, yeni 
ülkeler, yeni kıtalar ve dolayısıyla büyük zenginlikler kazandırmış 
fakat insanlık tarihinin en kara, en iğrenç ve en onarılamaz 
dönemlerinin yaşanmasına sebebiyet vermiştir.

100- Hollanda hükümeti 1995 Srebrenica katliamında canını ve 
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malını korumakla görevli olduğu 8 bin Boşnak Müslümanı Sırp 
katillerine teslim eden, katliama destek veren askerlerini şeref 
madalyası ile Aralık 2006’nın ilk haftasında ödüllendirdi. Dünyanın
çeşitli bölgelerinde tepkilere sebeb oldu.

Sonuç olarak bu dosya bize açıkca hangi ülkelerin dünya üzerinde 
Soykırım yaptığını ve ülkeleri nasıl sömürdüğünü açıkca 
göstermektedir. 
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