
 
Bi Tek Sokaktaki Amerikalı Eksikti! 

 
  
Sayın Abdullah Gül, Amerika seyahati dönüşü havaalanında verdiği beyanatta sözde Ermeni soykırımı tasarısı hakkında 
şunları belirtti:  
  
“Sokaktaki Amerikalı bu konuyu bilmez. Ermeni konusu onu ilgilendirmez.”  Demek ki kendisinin nazarında 
sokaktaki Amerikalının tutumu önemli.  
  
Doğru bir yaklaşım ve şu an için haklı ancak kapı eşiğindeki tehlikenin ne kadar farkında?  
 
Çok değil, en geç bundan 5-10 yıl sonra, Amerika’da sokaktaki sade vatandaşın da Türkiye düşmanı olacağının 
farkında mı?  
 
Farkında ise bu konuda ne gibi önlemler alıyor hükümetimiz?   
 
Bunun da araştırmasını yapmayan ve her yıl TC devletinden milyonlarca dolar alan Amerikan lobi şirketi ne iş 
yapar Washington’da?  Dışişleri Bakanlığı neden her altı ayda bir bu şirketi bir denetlemez ve sırat köprüsünden 
geçirmez?  
 
Bu sorunun çözümünün, son dakika ABD ziyaretlerinden geçmeyeceğini ne zaman farkına varıp gerçek çözüm üretecek 
bazıları?    
  
Yakın tarihte yukarıda yazdığım tehlikeyi hayata geçirecek konu su: 
  
Ermenilerin sigorta konusunda oynadıkları ve çözüm bulunmadığı taktirde Türkiye’yi mat edecekleri satranç 
oyununun adımları sırası ile şunlar:    
  

Başlı başına bir konferans konusudur  Ermeni sigorta olayı. Ancak ana hatları ile: 
  

                        1915-1923 yılları arasında Ermeniler 2 Amerikan ve bir Fransız bankasından sigorta    
                          poliçeleri satın alırlar  

                        Aradan 80 yıl geçer ve 2. ve 3. nesil eski Türkiye Ermenileri, uzun dönemli bir satranç  
                          oyunu planı çerçevesinde, piyon çalışmalarına başlarlar: Amerikan ve Fransız sigorta  
                          şirketlerinden sigorta istemleri olur. 

                        Sigorta şirketleri, zaman aşımını bahane ederek Ermenileri baştan savar 
                        Arnold Swartzanagger'den  bir önceki Kaliforniya valisi Gray Davis 2003 yılında, Ermeni  

                          seçmeninin baskısı ile Ermenilere “sigorta konusunda zaman aşımında ayrıcalık” tanır ve  
                          zaman aşımını kaldırır. 

                        Ardından, Ermeni lobi kurumlarının ortak direktifleri doğrultusunda Ermeni Amerikalılar  
                          soluğu 20 Şubat 2004 tarihinde California Los Angeles Bölge Mahkemesi Yargıcı Christina  
                          Snyder’in karşısında alırlar. Mahkeme kararı Ermenilerin lehinedir. Karar 30 Temmuz 2004  
                          tarihli duruşmada kesinlik kazanır. 

                         2. durak New York Life Sigorta Sirketidir.  Ermenilere ilk ödemeyi yapar. 20 MİLYON  
                          DOLAR.  (Anti parantez.. burada sigorta konusunun Avrupa acilimi da söz konusu.   
                          Ermeniler gecen yıl OYAK’ın ortağı AXA’dan da ilk ödemeleri olan 17 milyon doları  
                          almıştı).  Bu son gelişmenin ardından umarım “Türkiye’den zırnık alamazlar” diyenler daha    
                          derinine düşünürler.  Türk sigorta şirketleri ve Türk bankalarına ortaklık için kapıda    
                          sıralanan yabancıları daha derinden irdelerler 

  
Bunun ucu nereye mi gider? 
  
Çok yakında, gerçekten,  sokaktaki sade Amerikalı vatandaşın Türkiye düşmanlığına.   
  
Nasıl mı gider?  Onu da sayın bakanım anlatır bir gün eminim ama biz de önümüzdeki haftalarda bir yazı dizisi olarak 
anlatalım.    
  
Konunun Türk ve Amerikan bankacılık sektörü, Türk ve Amerikan sigortacılık sektörü, Dünya Bankası ve JAPONYA 
uzantılarını umarız görüyordur. 
  
Devlet büyükleri ülkemizi sarsacak Ermeni Sigorta Tsunami’sini görmüyorlarsa,  dış ilişkilerimizi, dış ticaretimizi ve her 
şeyden önce milli onurunu zedeleyecek çok daha kötü günler Türkiye’yi bekliyor. 
  
 


