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Saygıdeğer Büyükelçilerim, 

İsviçre Türk Toplumunun değerli mensupları, 

Kıymetli misafirler, 

Başkonsolosluğumuz mensubu Mehmet Savaş Yerguz’u, ASALA terör örgütü tarafından şehit 

edilişinin 37. Yıldönümü sebebiyle, hayata gözlerini yumduğu yerin hemen karşısındaki bu 

meydanda anmak üzere toplanmış bulunmaktayız.  

Şehidimiz Mehmet Savaş Yerguz’e olan vefa borcumuzu ifade etmemize olanak sağlayan, bu 

anma törenine öncülük eden, Batı İsviçre Türk Dernekleri Federasyonu’na ve çok kıymetli 

Başkanı Sayın Celal Bayar’a huzurlarınızda en içten şükranlarımı sunuyorum. 

 

Ayrıca, bu törenin bugün düzenlenebilmesi için, gerekli kolaylıkları sağlayan İsviçre 

makamlarına, Türk toplumu adına teşekkür ediyorum. 

9 Haziran 1981 Salı akşamı saat 18:05’te Başkonsolosluğumuzdaki mesaisini tamamladıktan 

sonra evine gitmek üzere Ferdinand Hodler Caddesi’nde yürürken patlayan silah, ülkemize ve 

vatandaşlarımıza hizmet dışında bir gayesi bulunmayan, henüz 39 yaşında, hayatının 

baharındaki Mehmet Savaş Yerguz’u değil, aynı zamanda temsil etmekte olduğu Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti’ni de hedef almıştı.  

Hayatlarını dünyanın çeşitli yerlerinde vatana hizmet ve dünya barışı için çabalamaya adamış 

42 diplomatımızı katleden ASALA terör örgütünün bir kurbanı da başkonsolosluğumuzun 

insancıllığı, yardımseverliği ve çalışkanlığıyla bilinen mensubu Sn. Yerguz’dur. Gencecik 

yaşta hayat arkadaşını, 7 ve 10 yaşlarındaki iki oğlunun babasını kaybeden Esther Hanım’ın 

acısını hangi duygu anlatabilir? 



Müsaadenizle, Mehmet Yerguz’un Fethiye’deki komşusu Sn. Başarkafaoğlu’nun, bu törenle 

ilgili Başkonsolosluğumuza önceki gün gönderdiği e-postadan bir bölümü sizlerle paylaşmak 

istiyorum: 

(Mehmet Ağabey’in) Ölüm haberini annesi Halide Hanım o dönemde Türkiye'de tek kanallı 

ve siyah beyaz televizyonda alt yazı geçtiğinde gece (vakti) öğrenmiş ve balkona çıkarak 

çığlıklar atmıştı. Tek başına yaşayan Halide Teyze bu olaydan kısa süre sonra da vefat etti. 

(Eşi) Esthi'nin tüm hayalleri, umudu, aşkı yarım kaldı. İki oğlu Toprak ve Timur çok 

küçüktü. Biz uzun süre onların yanında baba kelimesi kullanamadık. Bu duyguları 

kelimelerle anlatmak mümkün değil. 

Bu duygu yüklü mesajın sadece küçük bir kısmı bile insanı derinden etkiliyor. 

Merhum Mehmet Yerguz ve diğer tüm şehitlerimizin ailelerinin ve Türk milletinin yüreğine 

düşen ateş hiçbir zaman dinmeyecek, teröristler insanlık vicdanında hiçbir zaman 

aklanamayacaklardır. Şehidimize yöneltilen namlunun arkasında yer alan karanlık odaklar da 

hain emellerine hiçbir zaman ulaşamayacaklardır. 

Öte yandan, tarihte yaşananları tarihçilere bırakmak yerine, bilgi ve verileri çarpıtarak siyasi 

malzeme haline getiren çıkar odaklarının, yüzyıllar boyunca kader birliği etmiş Türk ve Ermeni 

toplumları arasındaki barışın ve dostluğun önündeki en büyük engel olduğu herkesçe 

bilinmelidir. Birleşmiş Milletler ve birçok uluslararası kuruluşa evsahipliği yapan Cenevre gibi 

bir kentte, belediyenin, tarihçiler tarafından dahi tartışılmakta olan bir konuda taraf olması ve 

üstelik Savaş Yerguz’un şehit edildiği şehirde Ermeni anıtı yapılması, İsviçre Türk 

Toplumunda derin üzüntü yaratmıştır. 

Değerli konuklar, 

Şehit vermiş bir Başkonsolosluğun bir temsilcisi olarak, bugün sizlere bu anlamlı töreni 

onurlandırdığınız için teşekkür ediyor, insanlığa karşı suç olan terörün her çeşidini lanetliyor, 

merhum Mehmet Savaş Yerguz’un aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.  

 

M. Sait UYANIK 

 

 

Cenevre, 9 Haziran 2018 


