Aznif Erciyas, olayı anlatıyor...
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Yayıncı Semih Lütfü'nün
eşinin bir Ermeni
örgütü tarafından
kaçırıldığı iddia edildi
• Ancak Milliyet Istihbarat Servisi, Erme
ni asıllı 83 yaşındaki
milyoner kadının bir
yakınının yanına sı
ğındığını saptadı
• Aznif Erciyas’ın kar
deşlerinden biri yaş
lı kadının rahatsız
olduğunu İleri süre
rek vasi tayin edil
mesi için dava açtı
Haberi 7. Sayfada

YAYINCI SEMİH LÜTFÜ'NÜN EŞİNİN
KAÇIRILDIĞI İLERİ SÜRÜLÜYOR
u m h u r iy e t
döneminin
sanat ve kültür yaşamında
temel birkaç kitabevinden
birisi olan Semih Lütfü Kitabevi’nin sahibesi Aznif Erciyas’m
tedavi edildiği Yedikule Ermeni
Hastanesi’nden bir Ermeni örgüt
tarafından kaçırıldığı iddiasıyla
savcılığa başvurulmuştur. Ancak,
Milliyet istihbarat
Servisi’nee
yapılan araştırma sonunda, Erme
ni asıllı 83 yaşındaki milyoner
kadınm bir yakınının yanına sığın
dığı, bu arada kardeşlerinden
birisinin de mahkemeye baş
vurarak, “ Aznif Erciyas’m iyileşe
mez durumda olduğu ve vasi tayin
edilmesi” iddiası ile dava açtığı
saptanmıştır.

C

Olay, 2.5.1980 günü Cumhuri
yet Savcılığı’na yapılan bir baş
vuru ile ortaya çıkmıştır. Baş
vuruda özetle şöyle denilmektedir:
“ Trafik kazası geçiren Aznif Erciyas’ın mal varlığını ele geçirmek
isteyen bazı kişiler ve daha kötüsü
bir Ermeni örgütü, tedavisi ta 
mamlanmadan
ilk
Yardım
Hastanesi’nden kardeşlerinin ar
zusu hilâfına çıkarmışlar, Yedikule
Ermeni Dırgıç Hastanesi nin sinir
ve yaşlılar kısmı olan Jangoçyan
bölümüne yatırmışlardır.
Hasta ile ilgilenmemiz ve plan
larının tehlikeye düşeceğini hisse
derek, kalça kemiği kınk, parkinson hastalığından mustarip, karın
boşluğunda karpuz büyüklüğünde
bir ur ve kalp hastalığı bulunan ve
yürüyemeyen, yatmaktan ve ba
kımsızlıktan sırtında yaralar bulu
nan Aznif E rdyas’ı bilinmeyen bir
yere götürmüşlerdir. Hastaneye

çıkışta verilen adres, hastanın
Kadıköy’ deki ev adresi olup hasta
oraya götürülmemiştir. Hasta. 25
nisan 1980’den beri kayıptır. Ke
sinlikle bu örgüt, bu sürede has
tayı zorla veya aldatarak mallarına
sahip olup, kendisini ölüme terkedecektir.”
Kaçırıldığı öne sürülen 83 yaşın
daki Aznif Erciyas, Semih Lütfü.
Erciyas’ m eşidir. Aznif Erciyas,
eşinin 1906 yılında kurduğu Semih
Lütfü Kitabevi’ ni 1945’cje kocası
nın ölümünden sonra tek başına
yönetmiş ve 35 yıl kitabevinin
geleneğini sürdürmüştür.
22 ocak 1980’de sabah evinden
kitabevine gitmekte olan Aznif
Erciyas,Karaköy’de bir trafik ka
zası geçirmiş ve kalça kemiği
kırıldığı için Beyoğlu ilk Yardım
Hastanesi’ne kaldırılmıştır.
Bir süre burada tedavi olan
Aznif Erciyas daha sonra yakın
larından Armine tpekçiyan’ın ara
cılığı ile Yedikule Ermeni Hasta
nesi’ne kaldırılmış ve 15 şubattan
25 nisan 1980’e dek burada tedavi
görmüştür. Yedikule Ermeni Has
tanesi yetkilileri Aznif Erciyas’m
“ Salah ve kendi arzusu ile çıktığı
nı” açıklamışlardır.
Seksen üç yaşmdaki kitabevi
sahibesinin Yedikule Ermeni Has
tanesi’nden Armine Ipekçiyan ta
rafından' çıkarıldığı anlaşılmıştır.
Armine Ipekçiyan “ Aznif Erciyas,
maalesef yataktan kalkamayan ve
bakıma gereksinmesi olan bir in
sandır. Yalnız ve kimsesizdi. Kadı
köy’deki evinde soğuktan ve ba
kımsızlıktan çok kötü durumda
idi. Üstelik yabancım da değildir.
Babamla kardeş çocuklarıdır. Bu
nedenle onu yanıma aldım. Ona
bakıyoruz. Bu hem akrabalık hemde insanlık görevidir” demiştir.
Ermine Ipekçiyan’ m evinde ka
lan 83 yaşmdaki Aznif Erciyas ise
M illiyet m uhabirlerine, "T a n r ı
bunlardan razı olsun onlar olmasa
lardı yalnızlıktan ve bakımsızlık
tan ölecektim” demiştir.
Aznif Erciyas, “ 1945’ de eşim
Semih Lütfü Bey’i kaybettim.
Ama yılmadım. Tam 35 yıldan beri
tek başıma kocamın bıraktığı
yerden kitabevi geleneğini sürdü
rerek Türk yayım hayatına katkı
da bulunmaya çalıştım” demiştir.
Aznif Erciyas, hastalığı süresin
ce kendisine kimsenin yardım et
mediğini, hatta çoğu kez bazı
yakınlarının hastahaneye telefon
ederek ölüp ölmediğini araştırdık
larını söylemiş, “ Onlar için çalış
tım, şimdi böyle ölüyorum” diyerek
ağlamıştır.
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