


Nor Zartonk Nedir?

Nor Zartonk (Yeni Uyanış); Ermeni halkının öz örgütlülüğüdür. Türkiye Ermenilerinden yola çıkarak, Türkiye ve dünya 
halklarının eşit, özgür ve kardeşçe yaşamaları için mücadele eder.

Nor Zartonk eşitliği, adaleti ve barışı savunur.

Nor Zartonk halkların kendi kaderlerini tayin hakkını ve enternasyonalizmi savunur.

Nor Zartonk sermayeye karşı emekten yanadır.

Nor Zartonk düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğünü savunur.

Nor Zartonk katılımcı demokrasiyi ve özyönetimciliği savunur.

Nor Zartonk ırkçılığa, milliyetçiliğe, militarizme ve her türlü ayrımcılığa karşıdır.

Nor Zartonk patriarkaya (erkek egemen sisteme), cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına karşıdır.

Nor Zartonk ekolojik yaşamı savunur ve türcülüğe karşıdır.

Nor Zartonk yaşlıların gençler üzerindeki iktidarı olan gerontokrasiyi reddeder.

Nor Zartonk’ta herhangi bir hiyerarşik yapı ve yöneticilik yoktur.
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Yaşadığımız coğrafya, yüzlerce yıldır savaşlara gebe. 
Suriye’de iç savaş olarak başlayan süreç, bugün 
gelinen noktada uluslararası bir boyut kazanmıştır. 
‘Ağabeylerin’, yani ABD ve Rusya’nın anlaşması ile kısa 
vadede emperyalist bir müdahaleden vazgeçildi. Geçmiş 
tecrübelerimiz, bize, emperyalist müdahalelerin daha 
fazla ölüm getirdiğini ve sorunları daha da büyüttüğünü 
göstermiştir. Dolayısıyla, ne uzun süredir bölge 
halklarına zulmeden Esad rejiminin, ne de emperyalist 
bir müdahalenin Suriye’ye demokrasi ve özgürlük 
getirmeyeceği aşikârdır.

Bir diğer yandan Suriye ve özellikle Rojava’ya dair 
savaş çığırtkanlığına devam eden ‘küçük kardeş’ AKP 
Hükümeti, barış süreci ile ilgili adımları atmaktan 
imtina etmektedir. AKP hükümeti tarafından 
‘çözüm süreci’ olarak adlandırılan ve her geçen gün 
çözümsüzlüğe doğru evirilen barış süreci, neredeyse 
durma noktasına gelmiştir. Bir türlü açıklanamayan ve 
içeriğinin ne olduğu kamuoyu tarafından bilinmeyen 
‘Demokratikleşme Paketi’, sürecin taraflarını ne kadar 
tatmin edecek ilerleyen günlerde göreceğiz. Hiç şüphe 
yok ki sürecin en önemli gelişmesi, çatışmasızlık 
ortamının devam etmesi, savaşın durmasıdır.

Savaş, demokratik haklarımızın azaltılmasıdır. Savaş, 
yediğimiz ekmeği küçülmesidir. Savaş, ‘birlik ve 
beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde...’ diye 
başlayan cümleler ile, kazanılmış sosyal haklarımızın 
elimizden alınmasıdır!

1 Eylül Dünya Barış Günü sonrasında yayımlanan 
Eylül-Ekim bülteninde, Nor Zartonk olarak, ‘Barış’ı 
gündemimize aldık. Suriye’ye ABD müdahalesi ve 
bu süreçte AKP’nin Rojava ve Suriye politikalarının 
değerlendirildiği ‘Ortadoğu’ya Barış Halklara Özgürlük’ 
yazısını bültenimizde bulacaksınız. Ayrıca bu sayıda, 
Selim Sezer’in kaleme aldığı ‘Mısır Darbesi ve AKP 
Hükümeti’ başlıklı yazıyı da okuyacaksınız.

Nor Zartonk Bülteni’nin Eylül-Ekim sayısından 
başlayarak, Nor Zartonk’un program metinlerini 
sizlerle paylaşacağız. Nor Zartonk’un ne olduğunu, 
hangi siyasal ve sosyal konjonktürde ortaya çıktığını ve 
Ermenileri, Türkiye’yi ve Dünya’yı ilgilendiren konular 
hakkındaki görüşlerini öğreneceksiniz. Bu sayıdaki 
‘Neden Bir Aradayız?’ metni, hem Nor Zartonk program 
metinlerine bir giriş oluşturmakta, hem de Nor 
Zartonk’un ortaya çıktığı tarihsel süreci incelemektedir.

İyice çetrefilli bir hal alan anayasa süreci de, sonbaharda 
üzerine çokça konuşulacak konulardan biri. Nor 
Zartonk’un yeni anayasa ve buna bağlı olan yasalarla 
ilgili fikirlerini soru-cevap şeklinde okuyacağınız ‘Yeni 
Anayasa ve Türkiye Halkları’ başlıklı yazı dizisinin ilk 
bölümünü bu sayıda bulacaksınız.

17 Eylül’de görülmeye tekrar başlanacak Hrant Dink 
cinayeti davası arifesinde, hem davanın hem de 
yargılanmayanların değerlendirildiği ‘Bu Masallara 
Karnımız Tok’ yazısı ile, Gezi Parkı Direnişi sürecinde 
yükselen paylaşma kültürünün, Ermeniler ve kurumları 
arasındaki eksikliğinin irdelendiği ‘Siroseğan’ başlıklı 
yazıyı bu sayımızda bulacaksınız.

Ayrıca, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti 
dönemlerinde muktedirlerin değişmesine rağmen, 
değişmeyen yok etme kültürünün anlatıldığı  ‘Devlet 
Geleneği, AKP Hükümeti ve Ermeniler’ yazısı ile, 
geçtiğimiz ay ortaya çıkan ‘soy kodu’ uygulamasının 
değerlendirildiği ‘Yergu’ başlıklı yazıyı bu sayımızda 
okuyacaksınız.

Nor Zartonk olarak direnişlerine destek olduğumuz 
Kazova işçileri ile ilgili ‘Fabrika İşgalinden Patronsuz 
Üretime: Kazova Trikotaj Direnişi‘ başlıklı yazıyı 
ve Nor Zartonk’un etkinliklerini de yine bu sayıda 
okuyacaksınız.

Ermenice bölümde ise Pakrat Estukyan’ın ‘Talep 
Ediyoruz’ adlı yazısını bulacaksınız.

Eşitlik,
Özgürlük,
Kardeşlik,
BARIŞ!
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Neden Bir Aradayız?
Nor Zartonk, programatik metinlerini okuyucuları 
ile paylaşıyor.  Bu aydan itibaren her ay,  programatik 
metnimizden bölümler yayımlayacağız.  Bu sayıda, 
Nor Zartonk‘un doğuş sebeplerini ve sürecini 
anlatan ‘Neden Bir Aradayız?’ metnini sizlerle 
paylaşıyoruz.

Tarihsel Süreç:

Osmanlı ve devamında Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
tarafından yüzyıllardır ikinci sınıf yurttaş sayılan, 
imha ve asimilasyon politikalarıyla nüfusu azaltılan, 
gasp edilmiş hakları ve sindirilmiş halkı ile Türkiye 
Ermenileri; bugün, yüzyıllardır yaşadıkları topraklara 
yabancılaştırılmıştır. 20. yüzyılın ilk soykırımlarından 
biri olan Ermeni Soykırımı ile Ermenilerin bu 
topraklardaki tarihsel varlığına son verilmek istenmiş, 
hayatta kalan Ermeniler yaşadıkları yerlerden göç 
etmeye zorlanmış, pogrom ve katliamlarla Türkiye 
coğrafyası Ermenisizleştirilmiştir. 

1915 Ermeni Soykırımı, sadece Ermenilerin yok 
edilmesiyle sınırlı kalmamış, bu süreçte Ermenilere 
ait evlere, okullara, kiliselere ve kültürel-toplumsal 
mekânlara el konulmuş, bunların binlercesi tahrip 
edilmiş, yıkılmış ya da yıkılmaya terk edilmiştir. Tarla, 
atölye ve fabrika gibi Ermenilere ait üretim araçlarına ve 
mülklerine cumhuriyetin kurucu unsurları tarafından 
el konularak ülke ekonomisi ‘millileştirilmiştir’. 
Katliamlardan kurtulan kadın ve çocuklar köleleştirilmiş 
ve sömürü düzeninin en alt katmanına dahil edilmiştir.  

Soykırım sürecinde dünyanın dört bir yanına dağılan ve 
bugün Ermeni diasporasının çok büyük bir bölümünü 
oluşturan Ermenilerin yurtlarına geri dönüşü, Türkiye 
Cumhuriyeti hükümetleri tarafından Ermenisizleştirme 
ve Türkleştirme politikaları gereğince, kanunlarla 
engellenmiştir. Ermenice yer adları değiştirilmiş, 
mezarlıklar yok edilmiş, böylelikle Ermenilerin 
tarihsel varlığı dahi bölge halklarına unutturulmak 
istenmiştir. Katliam, talan ve yıkımların ardından 
gelen bu asimliasyoncu politikalar (Beyaz Soykırım) 
günümüzde de sürdürülmektedir. Tüm bu devlet 
politikalarının sonucu olarak, sadece kardeş halkların 
Ermenilere yabancılaşması değil, Ermenilerin de 

20. yüzyılın ilk soykırımların-
dan biri olan Ermeni Soykırımı 
ile Ermenilerin bu topraklardaki 
tarihsel varlığına son verilmek 
istenmiş; hayatta kalan Erme-
niler, yaşadıkları yerlerden göç 
etmeye zorlanmış, pogrom ve 
katliamlarla Türkiye coğrafyası 
Ermenisizleştirilmiştir. 

NZ bulten3yeni.indd   2 10/5/2013   11:49:21 AM



3www.norzartonk.org

kendi tarih, kültür ve coğrafyalarına yabancılaşması 
sağlanmıştır. Halklar arasında önyargılar oluşturulmuş 
ve düşmanlıklar sürekli körüklenmiş, halklar birbirine 
kırdırılarak, sisteme karşı birleşik bir mücadelenin 
önünü kapatılmıştır. 

Ermeni Soykırımı sonrasında  pogrom, katliam, baskı 
ve ayrımcı-asimilasyoncu uygulamaların Cumhuriyet 
döneminde de Ermenilere ve diğer halklara yönelik 
olarak sürdürülmesi, Ermeni toplumunu sürekli 
tedirgin etmiş olsa da, Ermeniler siyasal konjonktüre 
göre parlamentoda ya da her daim parlamento dışı 
siyasal alanda bulunmuşlardır. Ermeni karşıtlığı devam 
ederken, ülke faşist askeri darbeler ile siyasal, sosyal ve 
ekonomik olarak yeniden şekillenmiştir. 

1980 askeri darbesinin yıkımı ve 24 Ocak kararlarıyla 
hayata geçirilen neo-liberal ekonomik politikalarla 
birlikte yeniden şekillendirilen siyasal, sosyal ve 
ekonomik hayat, Ermenileri de etkilemiştir. Daha 
önceleri siyasal alanda kendilerini az da olsa ifade eden 
ya da başka siyasal örgütlenmelerde yer alan Ermeniler, 
darbenin ardından siyasette yok denecek kadar az 
sayılara düşmüş ve politikadan uzaklaşmışlardır. 
Ermeniler arasında daha önce de nispeten zayıf olan 
toplumsal dayanışma ruhu, dönemin bireyciliği ön 
plana çıkaran ruhundan da çok fazla etkilenmiştir. 
Birlik ve dayanışma ruhu, eskisinden daha da zayıf 
duruma gelmiş ve toplum ve bireyler içine kapanmıştır. 

Ermenilerin Seslerini Duyurma Çabası

Darbe sonrası baskı döneminin ardından, 1990’lar 
ile Ermenilerin seslerini duyurma ihtiyacı yeniden 
yükselmiş, Aras Yayınları ve Agos Gazetesi ile matbu 
bir karşılık bulmuştur. Agos Gazetesi’nde Ermenilerin 
sıkıntılarının dile getirilmesi her ne kadar Ermeni 
elitlerini rahatsız etse de, halk nezdinde büyük bir saygı 
toplamıştır. Bu süreçte Hrant Dink’in yazıları Türkiye’nin 
demokrat kamuoyu tarafından takip edilir olmuş 

fakat Ermenilerin siyasal temsiliyet sorunu çözümsüz 
kalmıştır. Siyasal temsiliyet krizi, Ermeniler arasında 
örgütsüzlüğe yol açtığı gibi, bireyleri siyasal ve sosyal 
anlamda yalnızlık hissine sürüklemiştir. Birkaç bireysel 
mücadele dışında genel olarak Ermeniler siyasetten 
uzak durmuş, hak arama mücadelesinde yer almamıştır. 
Şüphesiz ki bu mücadeleden kaçınma durumunun 
ardında, Ermeni Soykırımı başta olmak üzere, insanlığa 
karşı işlenmiş suçların hesabının bir türlü sorulamamış 
olması ve bu yöndeki çabaların zayıflığı yatmaktadır. 
Bu durum, Ermeni halkı içinde diğer halklara ve hak 
mücadelelerine yönelik güvensizlik hissini ortaya 
çıkarmıştır.

19 Ocak 2007’de Hrant Dink’in katledilmesi Ermeniler 
için 1915 Ermeni Soykırımı, 1942 Varlık Vergisi ve 6-7 
Eylül 1955 Pogromu gibi travmaları tekrar yaşatmış, 
soykırımın hâlâ sürdüğünü kamuoyu nezninde bir 
kez daha görünür kılmıştır. Cenaze törenindeki 
kalabalık, cinayetin sadece Ermeniler üzerinde değil,  
Türkiye’de yaşayan bütün halkları sarsan etkisinin bir 
tezahürüdür. Cenaze töreni adeta dayanışmanın ve 
kardeşiliğin geçit töreni olmuştur. Bu yönüyle tören, 
tek tipleştirme ve imha politikalarına karşı şimdiye 
kadar tarihimizde gördüğümüz en güçlü cevaptır. Hrant 
Dink’in katledilmesi, Ermeniler içerisinde bir araya 
gelme ihtiyacını doğurduğu gibi, Türkiye demokrat 
kamuoyunun da Ermeniler ile bir araya gelmesinin 
ve Ermenilerle hak mücadelesinde yoldaş olmasının 
yolunu açmıştır. Daha önce salt kimlik talepleri olarak 
nitelendirilen ve kimi siyasi gruplarca da ‘devrimden 
sonraya’ havale edilen taleplerin dillendirilmesi, 
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önyargıların kırılması ve güvensizlik hissinin azaltılması 
yönünde etkili olmuştur. 

Yeni Bir Uyanış

İşte tüm bu tarihsel süreç içerisinde Nor Zartonk, 
Ermeni halkı için sinmişliği, köleleştirilmişliği, 
bastırılmışlığı ve tutsaklığı yırtan, doğması kaçınılmaz 
olan yeni bir uyanıştır! Nor Zartonk, 19 Ocak 2007 
öncesi filizlenmiş olmasına rağmen Hrant Dink cinayeti 
sonrası, Türkiye Ermenilerinin öz örgütlülüğü olarak 
yeniden biçimlenmiştir. Ulus devletin, varlıklarını 
tehdit saydığı Ermenilerin, omuz omuza mücadelelerini 
sürdürdükleri ve yok olmayacaklarını haykırdıkları bir 
çatı olmuştur.

Kuşkusuz Ermenilerin siyasal temsiliyetinin olmaması 
tek başına Nor Zartonk’un mücadele hattını tariflemeye 
yetmez. Türkiye’deki devrimci-demokrat yapılar, 
1980 faşist askeri darbesi ve reel sosyalizmin çöküşü 
ile toplumsal tabanlarını kaybetmiştir. 1960’ların ve 
1970’lerin enternasyonalist ve kolektif yapılarının 
kadroları devlet ve kontrgerilla tarafından daraltılmış 
ve işçi sınıfı ile bağları zayıflatılmıştır. Bir diğer 
yandan sol içerisinde kimlik hareketleri denilerek 
önemsizleştirilen etnik, kadın, LGBT, çevre vb. 
hareketler ise taleplerini kendi örgütlülüklerinde 
dile getirmeye başlamıştır Bugün Türkiye’nin 
devrimci-demokrat yapıları işçi sınıfının ve yeni 

sosyal hareketlerin sorunları karşısında çözümler 
üretmekte zorlanmaktadır. Şüphesiz ki bu süreç, birleşik 
bir mücadele ile pratikten teoriye doğru aşılacaktır. 
Nor Zartonk, sınıfsız, sınırsız, sömürüsüz ve özgür  
bir Dünya için, örgütlü mücadeleyi savunur. Irkçılık, 
sömürü, ekolojik yıkım, cinsiyetçilik gibi sorunlar 
yaşadığımız kapitalist sistemin ürettiği sorunlardır 
ve bu yüzden, ancak anti-kapitalist bir perspektifle 
algılanıp çözülebilirler. Bu bağlamda, tüm mücadele 
hatlarlarının ortaklaştırılması bir zorunluluktur. 
Nor Zartonk, eşit, özgür, kardeşçe yaşanılan bir ülke 
ve bir Dünya tahayyülünü önüne koyar. Kendinden 
önce bu perspektifte verilen mücadeleleri sahiplenir.

KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA YA HEP BERABER YA HİÇ 
BİRİMİZ!

İşte tüm bu tarihsel süreç içeri-
sinde Nor Zartonk, Ermeni halkı 
için sinmişliği, köleleştirilmiş-
liği, bastırılmışlığı ve tutsaklığı 
yırtan, doğması kaçınılmaz olan 
yeni bir uyanıştır! 
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Anayasa Üzerine 1: Yeni Anayasa ve Türkiye 
Halkları

Osmanlı’nın ilk anayasası olan Kanun-i Esasi’ye 
ilham veren, 1863 yılında yürürlüğe giren Ermeni 
Milleti Nizamnamesi, bu toprakların ilk anayasasıdır. 
İlk anayasayı bu topraklara getiren Ermeniler, 
sonrasında gelişen süreçte kazanılmış haklarının 
birçoğunu katliamlar, ayrımcı yasalar ve uygulamalar 
ile kaybetmişlerdir. Bugün gelinen noktada, anayasa 
yapım sürecinin kamuoyunda uyandırdığı kanı, yeni 
anayasanın, Ermenilerin ve diğer halkların sorunlarına 
bir cevap üretemeyeceğidir. Nor Zartonk olarak yeni 
anayasa konusundaki düşüncelerimizi soru-cevap 
şeklinde sunuyoruz.

Nor Zartonk’un anayasa konusunda temel 
beklentileri nelerdir?

Türkiye halklarının yeni bir anayasa ihtiyacı duyduğu 
açıktır. Nor Zartonk’un yeni bir anayasadan en temel 
beklentisi, inkâr ve asimilasyon politikalarına bir an 
önce son verilmesidir. Anayasada yurttaşlık, etnisite 
yerine coğrafya üzerinden tanımlanmalı, bu bağlamda 
‘Türkiyelilik’ veya benzeri coğrafyaya atıfta bulunan 
kavramlar kullanılmalıdır. Devlet, din ve mezhepler, 
cinsel kimlik ve cinsel yönelimler karşısında tarafsız 
olmalıdır. Devlet, ayrı ayrı dillerin ve kültürlerin tam 
özgürlüğünü kayıtsız şartsız tanımalı ve kültürler 
arasında her türlü hiyerarşik ilişkiyi reddetmelidir. 

Hiçbir ulusal topluluğun bir başka ulusal topluluk 
tarafından, hiçbir alanda, hiçbir kamu eyleminde 
ezilmesi, vesayet altına alınması kabul edilemez!

Anayasa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin değil, Türkiye 
halklarının haklarını gözetmelidir. Yeni anayasanın 
bireyler ve halklar için, geriye ve ileriye yönelik adaleti 
sağlama yükümlülüğü de mevcuttur. 

Demokratik bir anayasada Türkiye halklarının 
hangi hakları güvence altına alınmalıdır? Nor 
Zartonk’un talepleri nelerdir?

Türkiye halklarının, anadillerini kullanma hakkı ve 

Bugün gelinen noktada anayasa 
yapım sürecinin kamuoyunda 
uyandırdığı kanı; yeni anayasa-
nın Ermenilerin ve diğer halkla-
rın sorunlarına bir cevap ürete-
meyeceğidir. 
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devlet tarafından bu dillerin varlığının devamlılığını 
sağlama yükümlülüğü, anayasada güvence altına 
alınmalıdır. Anayasa, bu dillerin kullanımını teşvik 
etmeli, tüm özel ve kamu kurumlarında bu dillerin 
kullanımı için gerekli teknik altyapıyı sağlamalıdır. 
Tüm anadillerde eğitime özgürlük verilmeli, bu dillerde 
eğitim veren okullar devlet tarafından desteklenmelidir. 
Anayasa, nefret suçlarına karşı kesin hükümler 
içermelidir. 

Bir başka önemli mesele ise, Türkiye halklarının 
farklı inançlara sahip insanlardan oluştuğu gerçeğidir. 
Anayasa tüm inançların varlığını koruma altına almalı, 
yaşatılmaları için gerekli koşulları sağlamalıdır. Diyanet 
İşleri Başkanlığı lağvedilmelidir. Devlet kurumları, her 
halktan bireylere bünyesinde çalışma fırsatı tanımalı, 
kamu çalışanlığı tek bir etnik ve dini unsur tekelinde 
olmaktan çıkarılmalıdır. 

Düşünce ve ifade özgürlüğü tam anlamıyla tesis 
edilmelidir. Bu bağlamda, terörle mücadele yasası, TCK 
301. Madde gibi anti-demokratik yasa ve düzenlemeler 
derhal kaldırılmalıdır. Zorunlu askerlik kaldırılmalı, 
savaş politikalarına son verilmelidir. Siyasi tutuklulara 
genel af çıkarılmalı ve her türlü kimliğin kendisini 
siyasal olarak temsil etmesine olanak sağlanmalıdır. 
Seçim barajı gibi anti-demokratik uygulamalar sona 
erdirilmeli, siyasal ve sendikal örgütlenmenin önündeki 
her türlü engel kaldırılmalıdır. Üretim alanlarının 
yönetiminde, emekçiler söz sahibi olmalı ve karar alma 
süreçlerine dahil edilmelidir.

Cumhuriyet’in kurulmasından bu yana el konulan, 
yağmaya maruz kalan, adaletsiz ve belli bir kesime 
yönelik vergiler ile el değiştiren tüm mülkler, asıl 
sahiplerine veya günümüz vasilerine iade edilmeli, 
üçüncü kişilere geçen mülklerin ise tazmini 
sağlanmalıdır. 

Cumhuriyet’in ilanı öncesi ve sonrası soykırım, katliam 
ve mübadeleler ile bu toprakları terk etmek zorunda 
bırakılanlara yurttaşlık hakkı verilmeli, bu topraklarda 
yaşamaları için uygun koşullar sağlanmalıdır. 

Anayasada devletin yönetim şekli nasıl 
olmalıdır? Nor Zartonk âdemi merkeziyetçi 
bir yönetim şekline nasıl bakmaktadır? 

Demokrasi kavramının anlam kazanması, ancak âdemi 
merkeziyetçi bir yönetim biçimi ile mümkündür. 
Devletin tek elden yönetilmesi yerine, yerel yönetimlerin 
benimsenmesi, yerel halkların kültürel farklılıklarını 
yaşatmaları açısından da önemlidir. 

Temsili demokrasi, yurttaşların siyasal anlamda 
pasifize ve kapitalizmin çıkarları doğrultusunda 
manipüle edildiği bir tiyatro oyundur! Bu bağlamda, 
Türkiye’de yerel yönetimlerin demokratik ve özerk bir 

çerçevede güçlendirilmesi, halkın söz hakkının artması 
ve karar mekanizmalarında yer alması, özyönetim 
koşullarının oluşması yönünde önemli bir adımdır. 
Tüm yerel birimlerde meclis sisteminin oluşturulması 
‘doğrudan demokrasi’ deneyimini arttıracak ve 
katılımcılığı sağlayacaktır. Ayrıca seçim bölgeleri her 
milletvekili koltuğuna eşit seçmen düşecek şekilde 
yeniden düzenlenmeli, böylece tüm yurttaşlar arasında 
temsilde eşitlik sağlanmalıdır.

Seçim barajı gibi anti-demokra-
tik uygulamalar sona erdirilmeli, 
siyasal ve sendikal örgütlenme-
nin önündeki her türlü engel kal-
dırılmalıdır. Üretim alanlarının 
yönetiminde, emekçiler söz sa-
hibi olmalı ve karar alma süreç-
lerine dahil edilmelidir.
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BU MASALLARA KARNIMIZ TOK!
Bir varmış, bir çokmuş; bazen de bir varmış, hiç yokmuş. 
TC’nin plazalardan esinlendiği ‘Adalet Sarayları’nda 
ne hak varmış ne hukuk. Ne yol bilen varmış, ne 
maksadı, ne de derdi anlayan. Beş yıl ve 25 duruşma 
sonrasında, Hrant Dink’i katleden tetikçiler de, katlinin 
yol göstericileri de, bu katliama zemin sağlayanlar da, 
apoletliler de, bürokrasi de, hükümet de, medya da bir 
masal tutturup gittiler: ‘Bir varmış bir yokmuş...’

Herkesin gördüğü ve bildiği  örgütü bir türlü bulamayan 
mahkeme, katilleri ‘terör örgütü yöneticiliği veya üyeliği’ 
suçlamalarından beraat ettirdi.  İşin başındakilere yine 
hiç dokunmadan, kıllarına halel getirmeden, kendi 
anlattığı ve inandığı masalı sürdürmeye devam etti. 

Hrant Dink’i katledilmeye götüren sürecin 
kronolojisinde, Sabiha Gökçen haberinin hemen 
ardından Dink’in Valiliğe çağrıldığını ve ilk ‘uyarıyı’ 
bizatihi takım elbiselilerden  aldığını unutmamak 
gerekir.  Kayıt düşelim; dönemin İstanbul Valisi, 
şimdinin İçişleri Bakanı olan Muammer Güler’dir. 
Vali Başyardımcısı ve beraberindekiler, bir Ermeni’ye 
sözüm ona tavsiye ve uyarılarıyla aba altından sopa 
gösteriyorlar ve ‘Olur ha bir gün başınıza bir şey 
gelirse’ demeyi de eksik etmeden, Dink’i alçakça tehdit 
ediyorlardı.

Hemen ardından, yazdığı bir yazı dizisindeki makalede, 
okuyanın hemen anlayabileceği bir cümleden dolayı, 
iki halkın ortaklaşmasına dair çabaya karşılık olarak 
‘Türklüğü Aşağılamak’ bahisli 301. Madde’den dava 
açılır. Dönemin Adalet Bakanı olan Cemil Çiçek’in had 
bildirimlerinden bir nebze de olsa payına düşeni elbet 

alacaktır bu Ermeni! Yalnız AKP bakanı değil, daha sonra 
Ergenekon terör örgütünün üyeleri arasında zikredilip 
müebbet hapis ile cezalandırılacak olan Veli Küçük 
ve Kemal Kerinçsiz de mahkeme kapılarında yapılan 
bu uyarıları dikkate alıp gereğini yapacak ve sözlerini 
sakınmayacaklardır. ‘Ya sev ya terk et!’ yoksa ‘Bir gece 
ansızın gelebiliriz!’ 

Hrant’ın Faili: Devlet

Bizler 301. Madde duruşmalarında Hrant Dink’in 
yanında dururken, onu aramızdan alacak olan 
karanlığın yapı taşlarının nasıl üçer-beşer döşendiğini, 
ona ve düşüncelerine karşı, aralıksız, sinsice nasıl bir 
nefret ve öfke ikliminin yaratıldığının yakın şahidi 
olduk. Hrant Dink’i hedef tahtasına koyan karanlık 
isimler ile, bu cinayeti önlemekle yükümlü kolluk 
kuvvetleri tarafından cesaretlendirilmiş olan tetikçiler 
de bu yolda ilerleyerek onu katlettiler. Tarih; 19 Ocak 
2007! Bir tetikçi, iki yardımcı, üçten de az olmayan 
gözcü ve  üç kurşun, hepsi de Hrant Dink’in sırtından... 
Savrulan tehditler bir kez daha bir Ermeni’nin sonunu 
hazırlamıştı.

Hrant Dink’in katledilmesinin hemen ardından, yüz 
binlerin sokağa çıkarak verdiği tepkinin yoğunluğu 
ve gücünün etkisiyle, tetikçi Ogün Samast, Samsun 
Otogarı’nda yakalanmış ve iki kolluk kuvvetinin 
arasında muzaffer bir komutan edasıyla, elinde bayrak 
ile poz vermişti. Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü 
Celalettin Cerrah ise, olayın yalnızca ‘‘Basit, milliyetçi 
duygularla işlenmiş bir cinayet’’ olduğunu söylüyordu. 

Onlar gerçeklerin üstünü bu yalanlarla örtmeye
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çalışırken bizler ise bu cinayetin failinin devlet olduğu 
bilinciyle, Hrant Dink’in düştüğü yerde, cenaze 
töreninde yüz binler olarak bir arada durarak, caddeleri 
ve meydanları doldurarak tüm acıları ve öfkeleri 
birleştirmiş, bu ırkçı nefret cinayetinin gerçek faillerinin 
bulunması için mücadeleyi yükseltmiştik. 

Failler Ödüllendirildi

Ne  var  ki,  dava  sürecinde   Hrant Dink’in  katledilmesinden 
sorumlu olan hiçbir devlet görevlisi yargılanmadı ve 
tam aksine hepsi birer birer terfi aldı. Dönemin Adalet 
Bakanı Cemil Çiçek TBMM Başkanlığı’na, İstanbul Valisi 
Muammer Güler ise önce milletvekilliğine daha sonra 
da İçişleri Bakanlığı’na ‘terfi’ ettirildi. Trabzon’dan 
gelen ihbarları bir türlü değerlendirmeyen İstanbul 
Emniyet Müdürü Yardımcısı Şammaz Demirtaş ise Uşak 
Emniyet Müdürlüğü’ne atanarak daha sayabileceğimiz 
pek çokları gibi adeta ödüllendirildi. 

Hrant Dink’in ‘ölüm fermanım’ dediği 301. Madde 
davasından aldığı cezayı onayan Yargıtay hâkimlerinden 
biri olan Mehmet Nihat Ömeroğlu da bu kervana 
katılanlardan. Ömeroğlu, Yargıtay Ceza Kurulu’nda 
verilen cezanın temyiz sürecini, Dink’in sözünü, derdini 
önemsemeksizin kendi sözleriyle ‘rutin uygulama’ 
olarak değerlendirdiği bir kararın altına imzasını atmış, 
vazifesinin mükafatını da, AKP tarafından Türkiye’nin 
ilk Kamu Başdenetçisi görevine getirilmekle almıştır.

Hrant Dink’in ölümüne giden yolların taşlarını 
döşeyen isimlerden  bazıları  Ergenekon  Davası’nda 
yargılanmıştır. Bu dava sürecinde gerçekleşen yargılama 
AKP’nin, devletin eski ‘sahipleri’ ile hesaplaşmasına 
indirgenmiş, ne Hrant Dink’in katledilmesinden ne de 
Kürtlere ve devrimcilere karşı işlenen suçlardan dolayı 
hiçbir yargılama olmamış, yargılananlar darbecilikten 
ceza almış fakat kontrgerilla faaliyetlerinden adeta 
beraat ettirilmiştir.

Örgüt; Bir Varmış, Bir Yokmuş

Neyle suçlandıkları konusu çoğu zaman muğlak 
bırakılan basın emekçileri, öğrenciler, Kürt siyasetçiler, 
devrimciler, akademisyenler, avukatlar ve sendikacılar 
bu ülkede sırf düşündükleri, sorguladıkları ve 
eleştirdikleri için tutuklanırken ve en ufak muhalif 
eylemler bir şekilde terör örgütlerine bağlanırken; bu 
davanın failleri ortada olmalarına karşın örgüt bir var, 
bir yok olmuş, en son Yargıtay bir örgüt bulmuş ama 
örgütün terör ile ilintisi göz ardı edilmiş. Her şey en 
başından bu yana söylediğimiz gibi; tatsız bir masaldır! 

Bu dava aynı zamanda üzerinden neredeyse 100 yıl 
geçmesine rağmen hiç bitmeyen soykırımı ve devletin 

bunu teşvik edip kollayan söyleminin ve tavrının 
devamlılığının da bir kanıtı olmuştur. Türklüğü tahkir 
ve tezyif davası ile başlayan süreçte tetikçi gazeteler 
ve gazeteciler ‘Susturun Şu Ermeni’yi!’, ‘Ermeni’ye 
Bak!’, ‘Kovun Bunları!’ diye çığırtkanlık yapıyor, ırkçılık 
kusuyor, katliam için gereken ortamı hazırlıyor ve 
soykırım sürecinin alttan alta, sessiz ve derinden 
devamlılığını sağlıyordu.

Hrant’a Sözümüz Var!

Bu topraklarda yaşayan halklar olarak, her türlü sömürü 
ve tahakkümden arındırılmış bir dünya tahayyülümüz 
var. Evde, okulda, fabrikada, sokakta bir araya gelerek, 
örgütlenerek, barışı, eşitliği ve adaleti haykıracağız! 
Bizler, emekçiler, devrimciler, kadınlar, öğrenciler, 
LGBT’ler olarak hepimize anlatılan, yutturulmaya 
çalışılan bu masala artık karnımızın tok olduğunu 
ve bir kez daha sergilenecek olan bu tiyatroya itibar 
etmeyeceğimizi ilan ediyoruz!

Hrant’a sözümüzdür! “Bir varmış bir yokmuş” diye 
anlatılanların zamanla kâbusa dönüşmemesi için, bir 
kere daha faili belli olan cinayetlere kurban edilmemek 
için, herkes ve hepimiz için, Hrant Dink’in hesabını 
mutlaka soracağız!

Fotoğraf:Sebati Karakurt
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Devlet Geleneği, AKP Hükümeti ve Ermeniler

Osmanlı’nın çöküş yıllarında, yurtları imparatorluk 
tarafından işgal edilen halkların bağımsızlıklarını 
kazanmaya başlamasıyla Osmanlıcılık politikası 
yerini Panislamizm ve Pantürkizm politikalarına 
bıraktı. II. Abdülhamid döneminde, özelde olası 
Çarlık Rusya işgaline karşı, ancak bunun ötesinde 
imparatorluk sınırları dahilinde yaşayan halkların 
özgürlük mücadelelerini bastırmak için katliamlara 
imza atan Hamidiye Alayları kuruldu. II. Abdülhamid’in 
Panislamist politikalarıyla giderek artan baskı ve 
zulüm, pek tabii kendi isyancısını yarattı. İttihat ve 
Terakki Cemiyeti ile Ermeni Devrimci Federasyonu 
(Taşnaksutyun) işbirliğiyle II. Abdülhamid tahttan 
indirildi. Tüm yurtta halklar, sokakları eşitlik, özgürlük 
ve kardeşlik sloganlarıyla doldururken, doğan ‘özgürlük’ 
ortamı zamanla yerini İTC’nin yayılmacı Panislamist ve  
Pantürkist politikaları çerçevesinde baskı altına alındı. 

İTC bünyesinde, örgütün ilk başkanı Hüsamettin 
Ertürk’ün ‘‘Panislamizmi ve Pantürkizmi hakikat 
sahasına sokmak’’ sözüyle Teşkilat-ı Mahsusa kuruldu. 
Ermeni Soykırımı’nın kilit isimlerinden Enver Paşa’ya 
bağlı olarak kurulan Teşkilat-ı Mahsusa, 1911 yılından 
itibaren paramiliter bir güç olarak faaliyet göstermeye 
başladı ve 5 Ağustos 1914 günü Harbiye Nezareti’ne 
bağlı resmî bir örgüte dönüştürüldü. Ermeni ve 
Süryani soykırımında aktif rol oynayan Teşkilat-ı 
Mahsusa’nın, soykırım dönemine ait faaliyet belgeleri 
yine teşkilat tarafından yok edildi. Panislamizm ve 
Pantürkizm üzerinden meşrulaştırılan baskı, katliam ve 

asimilasyon politikalarıyla, ekonomik ve siyasal hayatta 
Türk, Sünni, ataerkil ve heteroseksüel kimlik yaratma 
faaliyetleri bir devlet geleneği halini aldı. Bu gelenek, 
rol oynadığı 1894-96, 1909, 1915 ve 1919 yıllarında 
gerçekleştirilen katliamlarda ve soykırımlarda olduğu 
gibi, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra da farklı 
isim ve formlarla devam etti. 

Devlet tarafından yaratılan katliamcı, inkârcı ve 
asimilasyoncu gelenek, kimi zaman devletin doğrudan 
doğruya kolluk güçleriyle ve ordularıyla; kimi zaman 
JİTEM, kontrgerilla gibi paramiliter yapılarıyla; 
dünya hukuk tarihine geçen İstiklal Mahkemeleri’nde 
kimi zaman ‘sanığın idamına ve delillerin bilahare 
toplanmasına’ gibi vahşet kararlarıyla; kimi zaman 
Devlet Güvenlik Mahkemeleriyle ve türevleriyle; kimi 
zaman ise kanun yapıcılar eliyle sürdürülmüştür. 
Devletin, baskı ve saldırıları devam ederken 
yaratamadığımız yüzleşme kültürü, resmî ideolojinin 
öteki bellediklerine dönük bu katliam geleneğine 
çanak tutmuştur. Nihayetinde bu topraklarda Türk, 
Sünni, heteroseksüel ve ataerkil kimlik yaratma 
çabası, doğal olarak en çok da Türk olmayanları 
vuruyordu.  Türkleştirme faaliyeti en basit haliyle ilk ve 
ortaokullarda Andımız’la ve sürekli tekrarlanan İstiklal 
Marşı’yla sürerken, zaman zaman da ‘Vatandaş Türkçe 
Konuş’ gibi kampanyalarla da desteklendi. 

Cumhuriyet tarihi boyunca iktidar olan hükümetlerden 
bağımsız olarak süren bu devlet geleneği, Ermeni 
ve Süryani soykırımından 1934 Trakya Yahudi 
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Pogromu’na; 1938 Dersim Katliamı’ndan 6-7 Eylül 1955 
Pogromu’na; 1978 Maraş Katliamı’ndan 1980 Çorum 
Katliamı’na; 1993 Sivas Katliamı’ndan, Paramazlardan 
Denizlere, Uğur Mumculardan Hrant Dinklere, Sevag 
Balıkçılardan Uğur Kantarlara, Metin Lokumculardan 
Ethem Sarısülüklere kadar sürdürüldü.

Geçmişten devralınan bu katliamcı, inkârcı ve 
asimilasyoncu devlet geleneği sürdürülmektedir. 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Dersim Katliamı’na ilişkin 
dostlar alışverişte görsün özrünü bir kenara koyarsak, 
Ermeni Soykırımı da dahil olmak üzere, Cumhuriyet 
tarihi boyunca bizatihi failinin devlet olduğu hiçbir 
katliam, pogrom ya da suikast ile yüzleşilmemiş, aksine 
daima inkâr edilmiştir. AKP Hükümeti’nin, 10 yılı aşkın 
iktidarı boyunca yürüttüğü savaş çığırtkanı, milliyetçi 
ve muhafazakâr politikalar, Ceylan Önkollardan 
Uğur Kaymazlara, Roboskî’den Reyhanlı’ya, devletin 
katliamcı geleneğini sürdürmüştür. 

Dolayısıyla,  Türk, Sünni, ataerkil ve heteroseksüel 
olmayanların katledilmesini, katliamların inkârını 
ve asimilasyonu meşrulaştıran ötekileştirmenin AKP 
Hükümeti tarafından bertaraf edildiği ve bunun yerini, 
‘Osmanlı hoşgörüsü’ne bıraktığı, AKP’nin hiç olmasa 
da Ermeniler açısından kötünün iyisi olduğu hayali 
koca bir yanılsama olarak karşımızda durmaktadır. 
Bir diğer yandan, daima olumlu bir metafor gibi 
sunulan Türk, Sünni, ataerkil ve heteroseksüel olmama 
hallerini mazur görülecek çeşitli kusurlar(!) olarak 
ötekileştiren ‘Osmanlı hoşgörüsü’ de nihayetinde 
ayrımcılığı derinleştirmektedir. AKP Hükümeti de 
Cumhuriyet’in diğer hükümetleri gibi, ‘ötekilere’ 
kandan ve gözyaşından başka bir şey vaat etmemektedir. 
Bir iktidarın demokrasiden ve insan haklarından 
bahsediyor oluşu kendisini demokrat ve insan hakları 
savunucusu kılmadığı gibi Türklerin, Ermenilerin, 
Kürtlerin, Süryanilerin, yani Türkiye’de yaşayan tüm 
halkların en doğal haklarını lütfediyor (!) oluşu da 
kendisini demokrat kılmaz.

Buradan hareketle, özellikle Ermeni halkı, devlet 
tarafından gasp edilen vakıf mülklerinin kısmi iadesi 
ile yaratılmaya çalışılan biat kültürüne kanmamalıdır. 
İade edileceği söylenen mülkler zaten Ermeni halkının 
kolektif mülkü olup, devlet tarafından ekonomik hayatı 
Türkleştirme’nin bir aracı olarak gasp edilmiştir. Bizim 
olanın bir lütufmuş gibi bize sunulması ve yaratılan 
biat kültürü ile ‘kötünün iyisine mahkûm edilmemiz’ 
kabul edilemez. Bununla birlikte, Ermeni halkı ve 
diğer halklar üzerinde katliam, inkâr ve asimilasyon 
politikalarının sürdürüldüğü ortadadır. Hrant Dink’in, 
Sevag Balıkçı’nın, Samatya saldırılarının hesabı 

sorulmadan, Ermeni Soykırımı ile yüzleşilmeden, ‘ileri 
demokrasi’ namına atılacak her adım yine Ermeni halkı 
özelinde inkâr, asimilasyon ve yok etme politikalarının 
devamını amaçlamaktadır. Bu şekilde yaratılan biat 
kültürü, bizleri geçmişi unutmaya mahkûm etmekte, 
kimliğimizden ve insanlık onurumuzdan vazgeçmemizi 
amaçlamaktadır. 

Özellikle son yıllarda artan anti-demokratik ve faşizan 
uygulamaların arasında demokrasi ve insan hakları 
namına bir gelişme yaşanıyorsa, bu, geleneği sürdüren 
AKP Hükümetinin demokratlığından değil; aksine, 
demokrasi, özgürlük ve eşitlik mücadelesi veren halklar 
ve devrimciler sayesindedir. Ermeni halkına düşen ise, 
bu demokrasi, özgürlük ve eşitlik mücadelesine Türkiye 
halklarıyla birlikte omuz omuza güç vermektir. Ancak 
bu şekilde ‹kötünün iyisine› olan tutsaklıktan kurtulur, 
bu topraklarda kardeş halklarla eşit ve özgürce 
yaşayabiliriz.
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Yergu*
* Erm. iki

Agos Gazetesi’nin 2 Ağustos tarihli sayısında manşetten 
verdiği ‘Nüfus Kayıtlarında Soy Kodu Damgası’ başlıklı 
haber, aslında çok iyi bildiğimiz bir gerçeğin bir kere 
daha teyit edilmesini sağladı. Açığa çıkmış olan bu 
belgeyle, devletin, Cumhuriyet’in kurulduğu günden 
bugüne, ayrımcı ve asimilasyoncu politikaları sistematik 
bir şekilde uyguladığı ifşa olmuştur. ‘Soy kodu’ sistemi, 
Cumhuriyet’in vaat ettiği ‘eşit yurttaşlık’ iddiasının 
ötekiler için nasıl bir yalan olduğunun tescilidir.

Bu ‘gizli soy kodlarının’, azınlık okullarına kayıtta 
kolaylık sağlaması için kullanıldığı bahanesi kabul 
edilemez. Bu duruma gerekçe olarak gösterilen Lozan 
Antlaşması’nda hiçbir ‘azınlık’ grubunun ismine yer 
verilmemiş olup, tüm gayrimüslim yurttaşlara anadilde 
eğitim hakkı tanınmıştır. Antlaşmanın aksi bir maddesi 
veya düzenlemesi olmamasına rağmen, ‘4’ ile kodlanan 
Süryani halkına halen anadilde eğitim alma hakkı 
tanınmamaktadır. Oysa hiçbir halk, anadilde eğitim için 
devletten izin almak zorunda değildir.

Cumhuriyet’in kuruluşundan bu güne süre gelen 
ayrımcı ve asimilasyoncu politikalara derhal son 
verilmeli, anadilde eğitim bir hak olarak tanınmalı, 
halkların anadillerinde eğitim almasının önündeki 
engeller derhal kaldırılmalıdır. Ayrıca dileyen herkes, 
herhangi bir izne tabii olmaksızın, çocuğunun kaydını, 
dilediği okula yaptırabilmelidir.

Adı ‘gizli soy kodu’ olan fişlemenin, böylesi bir 

aymazlıkla, üstelik kamu erişimine açık bir belgede 
ifade edilmiş olması, bizatihi devletin bu fişlemeyi ne 
kadar içselleştirdiğini, normalleştirdiğini ve kendince 
haklı gördüğünü gösteriyor. Ulus devletin, anayasasında 
vurguladığı ‘Türk’ kavramının yurttaşlık bağına 
değil, aksine ‘soy’ kavramına vurgu yapan bir tanım 
olduğu, bu tanıma uymayanların düşman bellendiği ve 
ötekileştirildiği bir kere daha anlaşılıyor.

‘Açılım paketleri’ ve ‘yeni anayasa’ ile özgürlüklerin 
genişletileceği yıllardır iddia edilse de uygulamada bir 
adım dahi ileri gidilememesi, bu projelerle değişmeyen 
ve değişmek istemeyen devlet geleneğinin cilalanarak 
tekrar önümüze konacağının ve tüm bu yasaların 
kozmetik çabalar olarak kalacağının ilanıdır.

Uygulamanın ayyuka çıkması karşısında resmî 
makamlar tarafından gönderilen hiçbir yazılı 

Açığa çıkmış olan bu belgeyle, 
devletin, cumhuriyetin kuruldu-
ğu günden bugüne, ayrımcı ve 
asimilasyoncu politikaları siste-
matik bir şekilde uyguladığı ifşa 
olmuştur. 
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cevabın şüpheleri gidermediği, aksine yeni soruları, 
sorgulamaları beraberinde zihinlere taşıdığı açık ve 
nettir. Bu ülkenin yurttaşları olarak aklımıza takılanlar, 
buzdağının görünen kısmının ötesinde cevaplanmayı 
bekleyen sorular şunlardır:

Bu, özenle saklı tutulmaya çalışılan ‘soy kodu’ 
uygulamasıyla fişlenen yurttaş sayısı kaçtır?

Salt gayrimüslim azınlıklar için tutulduğu iddia 
edilen bu kodların, Müslümanlaş(tırıl)mış yurttaşlara 
uygulanmasının sebebi nedir?

‘Soy kodu’ uygulamasıyla kayıt altına alınmış olan 
yurttaşların bilgileri, başka hangi devlet kurumları 
tarafından kullanılmaktadır? 

Bütün bunlara ilaveten, ‘bu da bir çeşit soykırım 
bağlantısı, kökünüzü kurutacağız’ bahsinin bir sonraki 
aşaması mıdır?

Toplumda gözetlenen, her adımı kayıt altında tutulan, 
kodlanan veya fişlenen yurttaşların olması, ülkemizde 
hüküm sürdüğü iddia edilen ‘ileri demokrasi’nin bir 
gereği olarak mı değerlendirilmelidir?

Bu duruma, şüphe ve endişe taşıyan pek çok soru 

ilave etmek mümkündür. Yadsınamaz gerçek, 
devletin ırkçı ve ayrımcı politikalarının, dönemler 
ve hükümetler değişse de bitmediği ve bir gelenek 
halini aldığıdır. Halen böylesi uygulamaların sürmesi 
ve yurttaşların bir kısmının ‘iç mihrak’ olarak 
bellenmesi, hepimize, bu zihniyetle mücadele etmenin 
gerekliliğini hatırlatmaktadır. Nor Zartonk, devletin 
bu faşizan politikalarını sürdürme inadına karşı, tüm 
halkları, ayrımcılığa ve ötekileştirmeye karşı verilecek 
mücadelede birlikte yer almaya çağırıyor. Faşizm, 
halkların ortak mücadelesiyle mağlup olacaktır!

Toplumda gözetlenen, her adımı 
kayıt altında tutulan, kodlanan 
veya fişlenen yurttaşların olma-
sı, ülkemizde hüküm sürdüğü 
iddia edilen ‘ileri demokrasi’nin 
bir gereği olarak mı değerlendi-
rilmelidir?
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Siroseğan*
* Erm. sevgi sofrası.  Ermeni vakıflarının her yıl düzenlediği yemekli organizasyon

Gezi Direnişi, siyasal hayatımıza yeni bir dil ve çeşitli 
direniş, itiraz ve muhalefet etme yöntemleri kazandırdı 
ve kazandırmaya devam edeceğe benziyor. Direnişin en 
dikkat çeken aktörlerinden biri kuşkusuz Antikapitalist 
Müslümanlardı. Kitleler üzerindeki en güçlü manipülatif 
araçlarından birisi din olan AKP iktidarı karşısında 
emekçilerden, ezilenlerden, sömürülenlerden yana 
bir din yorumunun yeşerme ihtimali sol/sosyalist 
çevrelerce temkinli bir heyecanla karşılandı. Yine 
bu çerçevede Ramazan ayında alıştığımız klasik iftar 
organizasyonlarından çok daha farklı ve yeni bir 
eylemlilikle tanıştık. Ramazan´ın ilk günü İstiklal 
Caddesi üzerinde Galatasaray’dan Taksim Meydanı’na 
kadar kurulan ve park forumları aracılığıyla tüm 
Türkiye’ye yayılan ‘Yeryüzü Sofraları’, herkes için yeni ve 
sarsıcı bir deneyimdi. Özünde dayanışma ve paylaşma 
olan iftar sofraları el ele kuruldu, beraber yenildi, içildi 
ve sofralar beraber toplandı. Bu dayanışma, lüks iftarlar 
düzenleyip bunu kendi tepeden inmeci politikalarını 
perçinlemek üzere kurduğu siyaset alanına dönüştüren 
muhafazakâr iktidarlara ve destekçilerine oldukça 
anlamlı ve sarsıcı bir cevaptı. Bu sebeple Yeryüzü 
Sofraları, çoğu zaman polis tehdidi ve zaman zaman da 
şiddeti altında kurulabildi. 

İnsanları bir araya getirip topluluklar oluşturmaya 
zorlayan motivasyon dayanışma ve yardımlaşma 
ihtiyacıdır. Dayanışma ve paylaşma ruhundan uzak 
kalmak bir toplum için yok olmanın başlangıcıdır. Türkiye 
Ermenileri ne yazık ki bireyi kutsayan kapitalizmin 
pençesinde her geçen gün dayanışma ve yardımlaşma 
duygusundan uzaklaşmakta ve çözülmektedir. 
Kuşkusuz Yeryüzü Sofraları deneyiminden sadece 
iktidar değil, Ermenileri de kendine pay çıkarmalıdır.

Siroseğan, vakıflarımızın uzun geçmişine dayanan 

geleneksel bağış toplama yöntemi olarak bugünlere 
taşınmıştır. Bütçe açığı olan vakıflar her yıl tertip ettikleri 
yemekli bir organizasyon ile görece varsıl vakıfların 
temsilcilerinden ve bağışçı varsıl Ermenilerden bağış 
toplar  ve bu yolla bütçe açıklarını kapatır. Bağış 
yapma işi çoğu zaman bir şova dönüşür ve gecenin 
sonunda zengin hâlâ zengin, yoksul ise hâlâ yoksuldur.
Ermeni halkı, artık varsıl vakıfların ve bireylerin, 
‘yoksul vakıflara büyük yardımlar yapıyoruz’ şovunu 
seyretmeyi bırakmalı, rant ve sadaka kültürünün yerine 
dayanışmayı koymalı, yoksulluğu ortadan kaldırmanın 
mücadelesini yükseltmelidir. Mevcut tükenmişliğin 
en çarpıcı sonuçlarından biri Toros Batak’ın vefatıdır. 
2012 Şubatı’nda Fransa Parlementosu’nun Ermeni 
Soykırımı’nın tanınmasına dair bir yasa yapması 
üzerine çalıştığı ve yaşadığı handan kovulan, parasız 
ve evsiz kalan Toros Batak, soğuk bir kış gecesi son 
çare olarak sığındığı Yedikule Surp Pırgiç Ermeni 
Hastanesi’nin kapısından kovulmuş, o gece soğuktan 
ve açlıktan hayatını kaybetmişti. Surp Pırgiç Ermeni 
Hastanesi Vakfı, Toros Batak’ın parası olmadığı için 
soğuktan ve açlıktan ölmesine göz yumabiliyorsa bunu 
sürdürülmeye çalışılan düzenin iflası olarak görmemiz 
ve bu ölümdeki sorumluluğumuzu kabul etmemiz 
gerekir. 
Gezi Direnişi ve Yeryüzü Sofraları bizler için bir dönüm 
noktası, ilham ve motivasyon kaynağı olmalı. Artık 
Türkiye Ermenileri olarak kibrimizi bir tarafa bırakmalı, 
kendimizi ve sistemi sorgulamalı, örgütlenmeli, eğitim 
ve sağlık başta olmak üzere her alanda dayanışmayı 
yükseltmeliyiz. Bu bağlamda tüm vakıflarımızı 
şeffaflaştırmalı, bütçelerini ortaklaştırmalı, 
yönetimlerini katılımcı bir hale getirmeli ve bütün 
Ermeni halkını tabiri caizse bir Yeryüzü Sofrası’na 
dönüştürmeliyiz.

Fotoğraf: Nazım Serhat Fırat
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Fabrika İşgalinden Patronsuz Üretime: Kazova 
Trikotaj Direnişi
Bomonti’nin arka sokaklarında, gökdelenlerin 
gölgesindeki sanayi mahallesinden bir direnişin sesi 
yükseliyor. “Somuncu ailesine hakkımızı yedirmeyiz” 
diyen Kazova işçileri 31 Ocak 2013’ten beri fabrika 
önünde direnişteler. İşçilerin fabrika işgalinden 
yükselttikleri ses, maaş ve tazminat alacakları için… 
Patronları Somuncu ailesinin emek düşmanlığından 
bahseden bu ses, artık daha da güçlü çıkıyor, patronsuz 
üretimin mümkün olduğunu gösteren pratikleriyle 
Kazova işçileri, Türkiye ve Dünya emekçilerine örnek 
oluyor.

Sömürü Cennetinin Hırsız Patronları

Bir aile işletmesi olan Kazova Trikotaj’da patron 
Somuncular, birçok fabrikada olduğu gibi günde 
12 saate varan çalışma saatleri ve düşük maaş 
politikasıyla fabrikayı sömürünün cenneti yaparak, 
kendilerine adeta bir saray yaşamı kurmuşlar. İşçileri 
beyzbol sopasıyla tehdit eden, başlarına silah dayayan 
Somuncular, her vardiya girişinde işçilerden parmak 
izi alarak, her çıkışta da hırsızlık yapmasınlar diye 
çantaları kontrol ederek saltanatını sürdürmüş. Bunlar 
yetmemiş, çuvallar dolusu ürünü gün boyunca fabrika 
merdivenlerinde taşıyan işçiler için, yeri hazır olmasına 
rağmen asansör yaptırmamış. Kimi zamanlar 60 
dereceye varan sıcaklıkta çalışan ütücülere vantilatörü 
lütfederken, idari personelin ve kendlerinin yemek 

yediği küçücük yemekhaneye iki klima koydurmuş. 

Somuncular, işçileri ücretsiz izne çıkardıkları günlerde 
fabrikadaki makine, kazan vb. araçları ve evrakları 
kaçırarak ve izlerini kaybettirerek, işçileri alacaklarıyla, 
kırıp döktükleri makinelerle ve dağıttıkları ofisle baş 
başa bırakmış. Dört aydır maaşlarını alamayan Kazova 
işçileri, patronlarının türlü alaverelerle sırra kadem 
basmasıyla işsiz kalmış, bir de üstüne tazminat alacaklar 
gasp edilmiş. Kazova patronu Somuncular hâlâ ortalıkta 
yok. Bilinen tüm adreslerinden taşınmışlar. Şimdi, 
işçiler yaptıkları afişlerle emeklerini ve ekmeklerini 
çalan patronlarını ifşa ediyorlar. 

Patronları Somuncu ailesinin  
emek düşmanlığından bahsed-
en bu ses, artık daha da güçlü 
çıkıyor, patronsuz üretimin 
mümkün olduğunu gösteren 
pratikleriyle Kazova işçileri 
Türkiye ve Dünya emekçilerine 
örnek oluyor.
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Direniş Kazakları, Dayanışmayı Ördü

Somunculardan alacaklı olanların, işçilerin işgal ettikleri 
fabrikada haciz işlemleri yaptırmak istemelerine 
karşı da mücadele eden Kazova işçileri, polislerin 
direnişe olan baskısı, işverenin aleyhlerine açtığı 
dava ile de uğraştılar. Direnişin sürmesi için patronun 
fabrikada unutmuş olduğu kazakları tamamlayarak 
dayanışma amaçlı sattılar. İşçilerle dayanışmak 
için Gezi Direnişi’nden sonra parklarda toplanan 
forumların yaptıkları destek yürüyüşleri ve parklarda 
Kazova işçileri için açılan stantlar dayanışmanın en iyi 
örneklerinden biri oldu. 

Somuncuları Somuncular yapan o işçiler için, gün 
gelecek, devran dönecek elbet. Makinede işleyen, 
ütüleyen, goblini saran, paketleme yapan, hamallığı 
üstlenen tüm işçiler haklarını kazanacaklar.

Patronsuz Üretim ve Sınıf Dayanışması

Direniş kazakları ile büyüyen dayanışma, daha ileri 
bir safhaya taşınarak, işçilerin fabrikada üretime 
geçmesine destek sağladı. Kazova işçileri, fabrikada 
patronun bozarak terkettiği makineleri tamir ederek 
çalışır hale getirdiler.  Tamir edilen makinelerden 
alınan ilk numunelerin sevinci fabrika önünde halaylar 
ve zılgıtlarla karşılandı. Fabrikadan duyulan makine 
sesi patronsuz üretime atılan ilk adımdı. Türkiye’de 
oldukça az örneği olan ve ağırlıklı olarak 1980 faşist 
askeri darbesi öncesinde yaşanan fabrika işgalleri ve 
işçilerin üretime el koyma pratiklerinin (1969 Alpagut 
Linyit, 1970 Güntern Kazan, 1977 Aşkale Linyit, 
1980 Yeni Çeltek vb.) bir yenisi de artık Kazova’da 
yaşanıyor. İşçiler fabrikada nasıl üretim yapacaklarını 
ve karşılaşacakları zorlukları nasıl aşacaklarını 
tartışırken, ileride bir işçi kooperatifi kurarak tüm işçi 
sınıfına örnek olmayı da tasarlıyorlar. 

2001 krizinden sonra Arjantin’de başlayan İşgal 
Fabrikaları hareketi, tüm dünyaya patronsuz üretimin 
mümkün olduğunu göstermişti. Kazova direnişi de 
Türkiye’de bunu mümkün kılmanın yollarını arıyor. 
Şimdi hem işyerlerindeki hak gasplarına karşı ses 
çıkarma, hem örgütlenmeye hız verme, birlikte 
mücadele etme, hem de Kazova işçileriyle dayanışarak 
sınıf dayanışmasını yükseltmek hepimizin görevi. Nasıl 
ki gasp edilen haklarımız için mücadeleyi mümkün 
kılıyorsak, her yerde patronsuz bir üretim de mümkün!

Nor Zartonk’tan Kazova Ziyareti

Nor Zartonk, dört aylık maaşlarını ve tazminatlarını alamadıkları için direnişte olan 
Kazova işçilerini ziyaret etti. Bomonti’de bulunan fabrika binası önünde kurulan di-
reniş çadırını ziyaret eden Nor Zartonk, “Sokak, direniş, özgürlük” sloganıyla direnişçi 
işçilerin coşkusunu paylaştı. 

Ziyarette, Kazova işçileri ile birlikte çay içilerek sohbet edildi.  Direniş çadırında yapılan 
konuşmalarda, işçilerin çalışma koşulları, fabrika işgali ve işçilerin yaptıkları eylemler 
aktarıldı. Direnişteki işçilerle dayanışma içerisinde olunması gerektiğini ifade eden 
Nor Zartonk, her halktan emekçilerin bir arada mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

Somuncuları Somuncular ya-
pan o işçiler için, gün gelecek, 
devran dönecek elbet. Makinede 
işleyen, ütüleyen, goblini sa-
ran, paketleme yapan, hamallığı 
üstlenen tüm işçiler haklarını 
kazanacaklar.
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Ortadoğu’ya Barış, Halklara Özgürlük!
Ortadoğu yeni bir emperyalist müdaheleye 
sürüklenmek isteniyor. Suriye’de devam eden savaşın 
yeni bir paylaşım savaşına dönüşmemesi, halkların bir 
kez daha birbirine kırdırılmaması için, tüm halkları 
barışı haykırmaya çağırıyoruz.

Esad rejimini bahane ederek Suriye’yi bir iç savaşa 
doğru sürükleyenler, şimdi de ‘demokrasi’ nidalarıyla 
uluslararası müdahale hazırlıklarına girişiyorlar. 
Tarih bize; emperyalistler tarafından ‘barış gücü’ adı 
altına gönderilen birliklerin, emperyalizmin çıkarları 
doğrultusunda hareket eden ve halkların haklı devrimini 
engellemeyi kendine amaç edinen katliam birlikleri 
olduğunu göstermiştir. Ne uzun süredir bölge halklarına 
zulmeden Esad rejimi, ne de emperyalist bir müdahale 
Suriye’ye demokrasi ve özgürlük getirmeyecektir. 
Gerçek demokrasi ve barış; Suriyeli tüm halklardan 
emekçilerin birleşik mücadelesi sonucunda yetki ve 
karar mekanizmalarında olmalarıyla mümkündür.

AKP, Savaş Tamtamları Çalıyor

Emperyalist ülkelerin politikaları sonucu kana bulanan 
Ortadoğu coğrafyasında, kendince emperyal hayaller 
ile yağmacılık peşinde koşan ve bölge halklarının değil, 
kendisinin ve patronlarının çıkarları doğrultusunda 
hareket ettiğini her fırsatta gösteren AKP Hükümeti, 
uzun süredir Suriye’deki iç savaşı doğrudan 
desteklemekte ve savaş tamtamları çalmaktadır. 
Reyhanlı Katliamı, bu politikaların Türkiye halklarına 
en doğrudan etkisi, ilk can yakışı, Türkiye kamuoyunda 
görünür ilk sonucu olmuştur. Rojava’da Kürtleri katleden 

El Nusra çetelerini destekleyen AKP’nin, Suriye’de 
barışı savunduğunu düşünmek hayal ürünüdür!

AKP Hükümeti, iktidarı boyunca ‘demokrasi havariliğine’ 
soyunarak, kanlı ellerini saklamaya çalışmıştır. Hrant 
Dink’in katledilmesinden Gezi Direnişi’ne, Roboskî’den 
Reyhanlı’ya kadar tüm yaşananlar bunun birer 
örneğidir.

Barış, Halkların Birlikte Mücadelesi ile Mümkün!

Barışı savunmak hayatı savunmaktır. Eşit ve onurlu 
bir barış, demokratik bir ülke ancak tüm halklardan 
emekçilerin bir arada mücadelesi ile kurulacaktır. 
Türkiye halkları savaş politikalarının parçası olmayacak, 
1 Mart tezkeresinde olduğu gibi emperyalistlere ve 
işbirlikçilerine gereken cevabı verecek, yeni bir kirli 
savaşın ortağı ya da tarafı olmayacaktır. Bölgedeki 
Ermeniler başta olmak üzere tüm halklara çağrımız 
savaşa karşı barıştan yana birlikte mücadele vermektir. 
Gün Gezi’den Lice’ye, Lice’den Rojava’ya onurlu bir 
barışı savunma günüdür. Gün eşitlik, kardeşlik, barış ve 
özgürlük şiarını yükseltme günüdür!

Suriye’ye Emperyalist Müdahaleye HAYIR!

Dünya Halkları Kardeştir!

Yaşasın Halkların Kardeşliği!

Eşitlik, Özgürlük, Kardeşlik, Barış!

կեցցէ՛ Ժողովուրդներու Եղբայրութիւնը/Քոյրութիւնը    
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Mısır Darbesi ve AKP Hükümeti
Selim Sezer

Mısır’daki 3 Temmuz darbesinin belki de Mısır’dan sonra 
dünyada en fazla gündem olduğu ülke Türkiye’dir. İlk 
günden beri darbe, Türkiye hükümetinin ve Başbakan 
Tayyip Erdoğan’ın öncelikli siyasi meseleleri arasında 
yer aldı. Kullanılan ifadeler, neredeyse, darbenin 
Türkiye’ye karşı yapıldığı anlamına gelecek söylemlere 
kadar vardı. Bu söylemlerin içinde sıklıkla zikredilen 
‘Firavuna karşı elbet bir Musa çıkar’ cümlesi, Musa’dan 
kastedilenin kim olduğu sorusunu kaçınılmaz olarak 
akıllara getirdi.   

Peki, AKP Hükümeti ve Erdoğan, darbeyle koltuğundan 
edilen Mursi’ye ve genel olarak Müslüman Kardeşler 
hareketine neden bu denli sahip çıkıyor? Herhalde 
bunun nedeni, demokratik değerlere sıkı sıkıya bağlılık 
olmasa gerek. 

3 Temmuz darbesiyle AKP Hükümeti, bölgedeki en 
yakın partnerini kaybetmiştir. Her şeyden önce AKP 
ile Müslüman Kardeşler arasında büyük bir ideolojik 
yakınlık mevcuttur. Öyle ki, uluslararası basındaki pek 
çok analizde Türkiye’deki hükümet, bölge çapında 
Müslüman Kardeşler çizgisindeki hükümetler ve 
hareketlerin arasında sayılmaktadır. 1928 yılında 
Mısır’da Hasan el-Benna tarafından kurulan ve 
takip eden on yıllar içinde Suriye, Filistin ve pek çok 
bölge ülkesinde kolları örgütlenen bu hareketin, 
AKP’nin özellikle kurucu ve yönetici kadroları için 
esin kaynaklarından biri de olduğu bilinmektedir.  
2012 yılında bu hareketin Mısır’da iktidara gelmesi, 
Türkiye’nin bölgede ideal partnerini de bulması 
anlamına gelmiştir. 

Burada söz konusu olanın Mısır’ı da aşan geniş 
bir bölgesel ortaklık olduğu da söylenebilir. 2010 
yılının sonunda Tunus’taki halk isyanı ile başlayan 
‘Arap Baharı’ süreci kısa süre içerisinde çıkış 
noktasından uzaklaştırılarak, ABD’nin de onayıyla, 
bölge çapında ‘ılımlı İslam’ çizgisindeki hareketlerin 
iktidara getirilmesinin aracı haline getirilmiştir. ‘Yeni 
Ortadoğu’nun oluşturulma çabalarında Erdoğan ve 
Mursi, bir anlamda ‘eş başkanlar’ olmuş ve pek çok 
ortak girişime imza atmıştır. 

Bu yakınlaşma, özellikle son dönemlerde, Türkiye’nin 
bölgede karşı karşıya olduğu yalnızlaşmayı bir anlamda 
ikame edici bir işlev de gördü. Nitekim, birkaç yıl 
öncesine kadar parolası ‘komşularla sıfır sorun’ olan 
Dışişleri, izlediği politikalar sonucunda arzuladığının 

tam tersi sonuçlara ulaştı. 2011 yılında Türkiye’nin 
en fazla yakınlık kurduğu Suriye’de başlayan kitle 
gösterilerinin kısa sürede bir rejim değişikliğine neden 
olacağını varsayan Hükümet ve Dışişleri, bir bocalama 
evresinden sonra bu süreci kendi eliyle yönetmeye ve 
‘geleceğin Suriye hükümeti’ üzerinde hegemonik bir 
etki sağlamaya niyetlenmişti. Bunun sonucu ise giderek 
askerileşen ve jeopolitik bir kavga niteliğini alan Suriye 
krizinde Türkiye’nin en yıkıcı aktör olarak algılanması 
oldu. Türkiye bu yüzden sadece Suriye’den değil, onun 
en yakın müttefiki olan İran’dan, bir düzeyde Irak’tan, 
Lübnan Hizbullah hareketinden ve bazı Filistinli 
örgütlerden de tepki gördü ve uzaklaştı. Bu koşullarda 
Mısır yönetimi, Türkiye’nin bölgedeki neredeyse ‘tek 
dostu’ olarak kalmıştı. Beraberinde, tam olarak aynı 
nedenden ötürü, Türkiye’nin bölgeye açılan en önemli 
ticaret yollarından da biri haline gelmişti. 

Doğal olarak Mursi yönetiminin devrilmesi Türkiye 
bakımından ağır bir stratejik kayıp oldu. İki yılın 
sonunda Türkiye’nin Ortadoğu politikası büyük bir 
hezimete dönüşürken, gelinen noktada yeni bir kavram 
olarak ‘değerli yalnızlık’ üretildi. Bununla Türkiye’nin 
her zaman ilkeli bir dış politika çizgisi izlediği, ancak bu 
ilkeli duruşunda artık yalnız kaldığı kastedilmektedir. 
‘İlkelilik’ kısmı fazlasıyla tartışmaya açıktır, ancak 
yalnızlık kısmı artık aşikâr olarak görünüyor. 

Son olarak bir parantez açarak Mısır’da yaşanan darbe 
sürecinin Hükümet tarafından iç politikada büyük bir 
demagojinin aracı haline getirildiğini ve Gezi Direnişi 
sürecinde yaşanan kısmi seçmen desteği kaybının, bu 
demagojik söylemlerle ve Gezi’nin amacının da böyle 
bir darbe olduğu iddiasıyla telafi edilmeye çalışıldığını 
da ilave etmek gerekir. 

Türkiye’nin Mısır politikası ana hatlarıyla bu şekilde 
özetlenebilir. Ancak bütün bunlar, darbe ve sonrasında 
yaşanan gelişmeler hakkında destekleyici bir tutum 
almayı haklı ve meşru kılmaz. AKP Hükümeti’nin 
yaşadığı güç kaybı, 3 Temmuz darbesinin sonuçlarından 
sadece biridir ve diğer sonuçları – yaşanan büyük insani 
trajedi, istikrarsızlık, artan gerilim ve iç çatışma olasılığı, 
‘ılımlı İslam’ın yerine Selefi İslam’ın olası yükselişi ve 
genel olarak gelenin gideni aratma ihtimalinin hayli 
kuvvetli olması– göz önüne aldığımızda, salt AKP 
karşıtlığı üzerinden üretilecek bir Mısır politikasının da 
yersizliği görülebilecektir.      
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6-7 Eylül’ü Unutmadık, Unutturmayacağız

1955 yılı Eylül ayında, Türkiye halklarının toplumsal 
hafızasında derin bir iz yaratan, devlet güçlerinin ve 
karanlık odakların desteği ile gerçekleşen bir saldırı 
yaşandı. Rumları ve diğer gayrimüslimleri hedef alan 
bu saldırı, siyasi tarihimizde “6-7 Eylül Olayları” olarak 
anıldı. Bu saldırılar İstanbul’da Rumların yoğun olarak 
yaşadığı Beyoğlu, Kurtuluş, Şişli, Nişantaşı, Eminönü, 
Fatih, Balat gibi semtlerde yoğunlaşmıştı. Saldırılar 
sadece İstanbul’la sınırlı kalmamış, İzmir’de ve 
Adalar’da da gerçekleşmişti. Bu saldırıların derin güçler 
tarafından planlanmış olduğu, saldırıların gelişmesinde 
devlet radyosunun ve basın kuruluşlarının edindiği 
misyonla, provokatif yaklaşımlarıylave güvenlik 
güçlerinin kimi yerlerde saldırganlara dahil olmasıyla 
anlaşılmıştı. 

6 Eylül akşamı başlayan saldırılar ertesi güne kadar 
devam etmiş, resmî kaynaklara göre; 4.214 ev, 
1.004 işyeri, 73 kilise, bir sinagog, iki manastır, 26 
okul saldırıya uğramış, saldırılarda 13’ten fazla kişi 
öldürülmüş ve yüzlercesi ise ağır yaralanmıştı. Gerçek 
rakamların bu sayıların çok üzerinde olduğunu biliyoruz. 
Gözü dönmüş ırkçı saldırganlar, Rumların ve diğer 
gayrimüslimlerin evlerini ve dükkânlarını yağmalamış; 
balta ve sopalarla camları, kepenkleri ve makineleri 
kırıp onları kullanılamaz hale getirmiş, yetmezmiş gibi 
mezarlıklara dahi saldırmıştı. Ortalıkta polis olmadığı 
gibi, polisten yardım isteyen bir Rum yurttaş “Ben bugün 
polis değil Türk’üm” yanıtını almıştı. Devlet yetkilileri 
olayları önlemezken, dönemin Başbakanı Adnan 
Menderes solculara saldırmıştı. Gazetelerde de bu 
saldırılar ‘halkın duygusal tepkisi’ denerek aklanırken 
bunu komünistlerin ve sosyalistlerin suçlu ilan edilmesi 
takip etmişti. Dönemin Dışişleri Bakanı Mehmed Fuad 
Köprülü, 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra açılan 
davada “Olayların olacağını hükümet önceden biliyordu. 
Bir tertip vardı’ sözleri durumu açıklamaktadır. 
Yine eski Özel Harp Dairesi yöneticilerinden emekli 
Orgeneral Sabri Yirmibeşoğlu’nun, “6 -7 Eylül bir özel 
harp işidir. Muhteşem bir örgütlenmeydi. Amacına da 
ulaştı” şeklindeki açıklaması bu faşist saldırıyı devletin, 
tüm kurumlarıyla işbirliği içerisinde düzenlediğini 
ortaya koymuştur. 6-7 Eylül’den 50 yıl sonra anma 
amacıyla düzenlenen sergiye dönük gerçekleşen saldırı 
da, çevik kuvvet ekiplerinin çekilerek saldırıyı izlemesi 
de aynı zihniyeti, aynı aklı, aynı devlet gerçeğini tekrar 
göstermişti. 

6-7 Eylül Pogromu, bu coğrafyadaki kanlı ve kirli 

devlet geçmişinin bir ürünü. Devletin eskimeyen 
‘Türkleştirme/ nüfusu Müslümanlaştırma/ 
kendisinden olmayanı kovma veya katletme’ 
politikasının ‘milli sermaye/ milli burjuvazi’ yaratma 
istenciyle birleşmesinin bir sonucu. Bu ne ilk, ne de 
son! 6-7 Eylül Pogromu; Maraş Katliamı’ndan, Sivas 
Katliamı’ndan, Ermeni Soykırımı’ndan, Roboskî 
Katliamı’ndan ayrı değerlendirilemez. Yeni katliamlar 
yaratan ve geçmişteki tüm katliamların sorumlularını 
bu suçlarından ötürü yargılamayan AKP Hükümeti 
ise tüm bu devlet geçmişinden kendisini aklayamaz.

AKP Hükümeti, bugün de halklara ve inançlara küfürler 
yağdırarak, pek çok linç girişimi ve ırkçı saldırıyı 
destekleyerek, söylemleriyle nefreti körükleyerek, Gezi 
Direnişi süresince her yeri gaza boğarak devlet şiddetini 
yükseltip, savaş heveslisi yüzünü açığa çıkartmaktadır. 
Nitekim 2011 seçimlerinden önce NTV’de bir programa 
katılan Başbakan Tayyip Erdoğan, kendisi hakkında 
yazılan kitapları anlatırken Yahudiliği, Ermeniliği ve 
Rumluğu, “Ne Yahudiliğimiz kaldı, ne Ermeniliğimiz 
kaldı, ne de afedersiniz Rumluğumuz kaldı” sözleriyle 
aşağılayacak, Başbakanın bu cüretkarlığından cesaret 
alan Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi 
Bölüm Başkanı ve aynı zamanda İstanbul Büyükşehir 
Danışmanı olan Profesör Ahmet Atan da Gezi Direnişi 
ile büyüyen mücadeleyi nefret söylemiyle bağdaştırıp 
“Yahudi, Ermeni ve Rum’sanız Gezi eylemlerinde aktif 
rol almanızı anlayışla karşılıyorum. Lütfen soyunuzu 
araştırın” demekten geri durmayacaktı.

Toplumsal barışın yolu yüzleşmeden, karanlık 
geçmişin aydınlatılmasından, sorumlulardan hesap 
sorulmasından geçer. Halkların demokratik birlikteliği 
ve barış ancak eşitlik, demokrasi ve özgürlük ile birlikte 
mümkün olabilir. Bizler biliyoruz ki, barış halkların 
mücadelesiyle gelecek, halkların barışı getirecek olan 
iradelerine hiçbir güç, hiçbir iktidar, hiçbir devlet engel 
olamayacaktır. Kendisinden olmayanı ezen, tekçiliği ve 
asimilasyon politikalarını dayatan iktidarlara halklar 
gerekli cevabı verecektir. 

Yaşasın halkların dayanışması!

6-7 Eylül’ü unutma, unutturma!

                                                                 HDK İstanbul Meclisi
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‘Birlik Olmalıyız’
Samatya’da yaşlı Ermeni kadınlara yönelik saldırıların 
ardından Ermeni halkına dönük yeni bir saldırı 
da Feriköy’de yaşandı. Bununla beraber Kurtuluş 
yerelinde geçtiğimiz haftalarda LGBT’lere yönelik artan 
saldırıların ardından Nor Zartonk, LGBT aktivistleri 
ve HDK Şişli İlçe Meclisi ile birlikte Kurtuluş’ta basın 
açıklaması düzenledi.

Samatya saldırılarında birçok yaşlı Ermeni kadın 
birbirine benzer şekilde darp edilirken, Maritsa Küçük 
adlı Ermeni yurttaş ise evinde uğradığı bıçaklı saldırı 
ile katledilmişti.  17 Ağustos Cuma günü ise Feriköy’de 
yaşayan Markrit Camkosoğlu tıpkı Samatya vakalarına 
benzer şekilde evinde darp edildi. 

26 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilen basın 
açıklamasından önce BDP Şişli İlçe Eşbaşkanı Mahmut 
Çağıllı yaptığı konuşmada saldırılara karşı verilecek en 
büyük cevabın birlikte yaşama kültürü ve dayanışmayı 
büyütmekten geçtiğini vurguladı.

Ardından, Nor Zartonk adına söz alan Melis Tantan 
şöyle konuştu:

“Bu saldırılar bizlere 1915’ten tanıdık.  Ermeniler 
1915’ten beri benzer saldırılarla karşılaşıyor. Ancak 

Ermeniler de LGBT’ler  de yalnız değildir! Soykırımın 
100. yılına yaklaşırken Ermeni halkıyla birlik olmaya ve 
tüm cinsel yönelimler ile kimlikleri birlikte mücadele 
etmeye çağırıyoruz!” 

Nor Zartonk’tan sonra söz alan Dut Ağacı Kolektifi üyesi 
Ercan Aktaş ise bu saldırıların birlikte mücadele ile 
aşılacağını vurguladı. 

Halkların Demokratik Kongresi Şişli İlçe Örgütü 
adına basın açıklaması LGBT aktivisti Levent Pişkin 
tarafından okundu. Pişkin, Şişli’nin birçok farklı kimlik 
ve yönelimin bir arada yaşadığı kozmopolit bir yapısı 
olduğunu söyledi. Pişkin, son dönemde artan saldırılarla 
birlikte bu bölgede en temel ihtiyaçların birlikte yaşama 
kültürü, eşitlik ve yerel demokrasi pratikleri olduğunu 
belirtti. 

Bu bağlamda Pişkin, Şişli’de yaşayanların saldırıya, 
tacize ve cinayete uğrayan LGBTler ile Ermenilere sahip 
çıkması gerektiğini belirtti. Pişkin, “Şişli halklarını ve 
Şişli’deki çeşitli inanç gruplarını ayrımcılığa, nefrete, 
milliyetçiliğe, tekçiliğe karşı halkların demokratik 
birlikteliğini, eşitlik ve demokrasi kültürünü 
geliştirmeye, ‘nefrete son’ demeye, bu sorunlara karşı 
Gezi ruhuyla mücadele etmeye çağırıyoruz!” dedi. 

   Maritsa Küçük Davası Şüpheyle 
Devam Ediyor
Samatya’da Ermenilere yönelik ırkçı saldırılar sırasında 
katledilen Maritsa Küçük’ün duruşması 14 Ağustos 
2013 tarihinde görüldü. Fail ya da failler hakkındaki 
şüphelerin hiçbiri hâlâ giderilmedi. Sözde tek fail olarak 
kamuoyunun önüne atılan Murat Nazaryan ise duruşma 
boyunca sorulan sorulara yalnızca “Hatırlamıyorum. Bu 
cinayeti ben işlemedim” dedi. Nazaryan ayrıca karakolda 
verdiği “Hatırlamıyorum, işlemiş de olabilirim” ifadesi 
için psikolojik baskı altında olduğunu belirtti. Duruşma, 
soruşturmanın genişletilmesi kararıyla 4 Kasım’a 
ertelendi. 
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Բոլորս Պահանջատէր Ենք 
Բագրատ Էսդուգեան-ԱԿՕՍ

Օր ըստ օրէ աւելի մեծ թիւով Թուրքիացիներ 
կ’առերեսուին այն դառն իրողութեան հետ, որ 
իրենց երկիրը կառուցուած է սուտի, խաբկանքի, 
կեղծիքի եւ ուրացումի վրայ: Այս մասին վերջին 
հաստատումը եկաւ երկրի գործող մշակոյթի 
նախարարէն, որ Թուրք ազգը բնութագրեց 
«սէնթէթիք» բացատրոթիւնով:

Թուրքիոյ Հանրապետութեան հիմնադիրները 
իրենց ներկայացուցած ամէն մէկ սուտի համար 
համապատասխան քօղեր ունէին եւ այդ քօղերով 
կը ծածկէին իրողութիւնները: Ըլլայ երկրէ ներս 
կամ միջազգային գետնի վրայ, ընդունուած 
հասկացողութիւններն ալ կը դիւրացնէին այդ 
քօղարկումը: Մարդու եւ մարդկայինի դէմ ազգի ու 
ազգայինի փառաբանւած այդ շրջանին կարելի չէր 
քննադատել նման սուտերը կամ խաբկանքները:

Սակայն հասած ենք համաշխարհայնացման 
ժամանակներուն: Ներկայիս երբ մարդու 
իրաւունքները խնդրոյ առարկայ են, այնքան 
ալ իմաստ չունի «երկրի ներքին խնդիրներ» 
պատրուակը: Օրինակի համար Եգիմտոսի 
վարչակազմը համաշխարհային գետնի վրայ ալ 
հաշուետու է իր հայրենակիցներու դէմ գործադրած 
յանցագործութիւններէն:

Այս մասին ուշագրաւ օրինակ մըն է Նիկէրիացի 
գաղթական Ֆէսթուս Օքէյի վեց տարիներ առաջ 
տեղի ունեցած սպաննութիւնը: Ան ոստիկաններու 
կամայական միջամտութեամբ տարուեցաւ 
Պէյօղլուի ոստիկանատունը եւ սպաննուեցաւ խիստ 
կասկածելի պայմաններու տակ: Ներկայացուած 
պաշտօնական տեղեկագրին մէջ կը պնդուէր թէ 
Ֆէսթուս Օքէյ յափշտակել փորձած է ոստիկանին 
մէջքի ատրճանակը եւ այդ հրմշտուքի պահուն 
զէնքը յանկարծ կրակ առած եւ Օքէյ ստացած 
փամփուշտով մահացած է:

Այս պնդումը փաստելու ատակ երկու տուեալներ՝ 

ոստիկանատան ներքին տեսախցիկներու 
նկարահանումը եւ զոհուածին շապիկը, որոնք 
պիտի ցոյց տային կրակոցի ուղղութիւնն ու 
հեռաւորութիւնը, անհետացած են խորհուրդաւոր 
պայմաններու տակ: Մինչեւ օրս անպատասխան կը 
մնայ թէ ի՞նչ եղան 

նկարահանումները եւ ո՞ւր է Ֆէսթուս Օքէյի շապիկը: 
Նաեւ ականատես եղանք արդարադատական 
գայթակղութեան: Դատակազմը դատավարութիւնը 
աւելի քան երկու տարի ձգձգեց հաստատելու 
համար թէ Ֆէսթուս Օքէյ իսկապէս Ֆէսթուս Օքէ՞յն 
է թէ ոչ:

Բայց այս բոլորին դէմ կը գործէր ուրիշ միտք, ուրիշ 
կամք, ուրիշ տրամադրութիւն մըն ալ: ԲազմաԹիւ 
հասարակական կազմակերպութիւննեէր մօտէն 
կը հետեւէին այս ոճիրին ու ի սպառ կը դարձնէին 
ոստիկաններու անտէր գաղթական մը սպաննելու 
անհոգութիւնը: Բայց ինչ ընես որ պետական միտքը 
միշտ տրամադրուած է չարիքին զօրակցելու: Այդ 
միտքի ամենահաւատարիմ մարմիններէն մէկն 
ալ դատական համակարգն է: Այն դատական 
համակարգը, որ բոլոր օրինակներով  փաստած 
է թէ կը ծառայէ ոչ թէ արդարութեան, այլ երկրի 
հիմնադիր մտայնութեան եւ գործող իշխանութեան 
ի նպաստ:

Մարդիկ կը հարցնեն «Թաքսիմի բողոքներէն ետք 
ի՞նչ փոխուեցաւ»:

Ինչ պիտի փոխուէր որ: Գիտակցութիւն բարձրացաւ, 
միթէ քի՞չ բան է: Եկէք նոյնը մի ըսէք Ֆէսթուս 
Օքէյին, այն անտէր գաղթականին տէր կանգնող 
հասարակական կազմակերպութիւններուն ու 
անոնց գործիչներուն:

 Դարաւոր անցեալ ունեցող չարիքը բողոքի 
ցոյցով մը անշուշտ որ չ’անհետանար, բայց նոր 
գիտակցութիւն մը կը կուտակուի, որ երբեք 
անկարեւոր չէ:
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Nor Zartonk Nedir?

Nor Zartonk (Yeni Uyanış); Ermeni halkının öz örgütlülüğüdür. Türkiye Ermenilerinden yola çıkarak, Türkiye ve dünya 
halklarının eşit, özgür ve kardeşçe yaşamaları için mücadele eder.

Nor Zartonk eşitliği, adaleti ve barışı savunur.

Nor Zartonk halkların kendi kaderlerini tayin hakkını ve enternasyonalizmi savunur.

Nor Zartonk sermayeye karşı emekten yanadır.

Nor Zartonk düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğünü savunur.

Nor Zartonk katılımcı demokrasiyi ve özyönetimciliği savunur.

Nor Zartonk ırkçılığa, milliyetçiliğe, militarizme ve her türlü ayrımcılığa karşıdır.

Nor Zartonk patriarkaya (erkek egemen sisteme), cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına karşıdır.

Nor Zartonk ekolojik yaşamı savunur ve türcülüğe karşıdır.

Nor Zartonk yaşlıların gençler üzerindeki iktidarı olan gerontokrasiyi reddeder.

Nor Zartonk’ta herhangi bir hiyerarşik yapı ve yöneticilik yoktur.

Ի՞նչ է Նոր Զարթօնքը:

Նոր Զարթօնք հայ ժողովուրդի ինքնակազմակերպուածութիւնն է: Մեկնելով թրքահայութենէն, աշխարհի 
բոլոր ժողովուրդներուն հաւասար, ազատ ու եղբայրաբար ապրելուն համար կը պայքարի:

Նոր Զարթօնք կը պաշտպանէ հաւասարութիւնը, արդարութիւնը ու խաղաղութիւնը:

Նոր Զարթօնք կը պաշտպանէ ժողովուրդներու ինքնորոշման իրաւունքն ու խաղաղութիւնը:

Նոր Զարթօնք դրամատէրներուն դէմ՝ աշխատողի կողմն է:

Նոր Զարթօնք մտքի, խօսքի եւ կազմակերպուելու իրաւունքը կը պաշտպանէ:

Նոր Զարթօնք կը պաշտպանէ ժողովրդավարութիւնը եւ ինքնավարութիւնը:

Նոր Զարթօնք դէմ է ցեղապաշտութեան, ազգայնապաշտութեան, զինապաշտութեան ու ամէն տեսակ 
խտրականութեան:

Նոր Զարթօնք դէմ է հայրիշխանութեան, սեռային հակումի կամ ինքնութեան նկատմամբ 
խտրականութեան:

Նոր Զարթօնք բնապահպան է:

Նոր Զարթօնք կը մերժէ տարեցներուն, երիտասարդութեան վրայ իշխելը՝ «ժէրօնթոքրասի»ն:

Նոր Զարթօնքի մէջ գոյութիւն չունի աստիճանակարգ եւ վարչութիւն:

info@NorZartonk.org
facebook.com/NorZartonk
twitter.com/NorZartonk

2       Neden Bir Aradayız?      

5     Anayasa Üzerine 1: Yeni Anayasa ve Türkiye Halkları                           

7     Bu Masallara Karnımız Tok!                   

9       Devlet Geleneği, AKP Hükümeti ve Ermeniler                                                                                                

11    Yergu                                                                                                            

13   Siroseğan

14    Fabrika İşgalinden Patronsuz Üretime: Kazova Trikotaj Direnişi                           

16   Ortadoğu’ya Barış, Halklara Özgürlük !

17   Mısır Darbesi ve AKP Hükümeti                                                                      

18    6-7 Eylül’ü Unutmadık, Unutturmayacağız!                                                 

20   Բոլորս Պահանջատէր Ենք 

İletişim:
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