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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.

Ի՞նչ է Նոր Զարթօնքը:

Նոր Զարթօնք հայ ժողովուրդի ինքնակազմակերպուածութիւնն է: Թուրքիա Հայերէ սկսեալ , 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 միջազգայնութիւնը:

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:
info@NorZartonk.org
facebook.com/NorZartonk
twitter.com/NorZartonk
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Hrant Dink Kılıç Artıklarının Sesi 
Ermeni Soykırımı’nda Katledilenlerin Çığlığıdır!
Ermeni Soykırımı’nın 100. yılı olan 2015 geldi çattı. 19 
Ocak ile başlayıp 24 Nisan’a kadar devam edip yıl boyu 
sürecek ve Ermenilerin, gündemi bolca işgal edeceği bir 
dönem bizi bekliyor. Bu işgal yer yer Ermenilere hakaret 
şeklindeki ırkçılık ile olacakken yer yer de Hrant Dink 
üzerinden vicdani arınma seanlarına dönüşecektir. 
Şüphesiz ki Ermeni halkının merhamet yerine adalet 
isteği bu sene de devam edecektir.

Nor Zartonk Dergisi’nin Ocak-Şubat sayısında bu sene 
katledilmesinin 8. senesini geride bırakacağımız Hrant 
Dink üzerine yazılar ile başlıyoruz. İstihbaratından 
hükümetine, polis teşkilatından silahlı kuvvetlerine, 
medyasından yargısına, Cemaat ya da AKP demeden, 
gizli ya da aleni devletin tüm organlarının el birliği ile 
işledikleri cinayetin 8. yılında çıkartıyoruz dergimizin 
7. sayısını.

Bu ayki sayımızda Marsel Balçık’ın ABD’de ırkçı 
cinayetler değerlendirdiği ‘’Adalet Yoksa Barış da Yok” 
yazısı ile Fransa’yı kana bulayan Charlie Hebdo baskını 
açıklamasını bulacaksınız. Nor Zartonk’un kadın 
cinayetleri üzerine değerlendirmesi ve Selim Sezer’in 
Filistin gündemli yazısı, dergimizin Ocak -Şubat 
sayısında sizlerle buluşuyor

Nor Zartonk’un da bileşenlerinden olduğu Avrupa 
Barış ve Demokrasi Meclisi (ABDEM) Aralık ayında 
Almanya’nın Köln kentinde “Soykırım, Adalet ve 
Yüzleşme” konferansını gerçekleştirdi. Derimizin 7. 

sayısında Nor Zartonk Avrupa sözcüsü Alexis Kalk’ın 
konferans’ta yapmış olduğu konuşma ile konferans 
sonuç metnini okuyacaksınız.

Norayr Olgar’ın Türkiye’de de vizyona giren ‘Kesik’ 
filmi ile ilgili yazısı, Levon Demirci’nin Vakıflar 
Genel Müdürlüğü Azınlık Vakıfları Temsilcisi olarak 
seçilen Toros Alcan ile röportajı ve Çarşı davası yazısı 
dergimizin Ocak-Şubat sayısında sizle buluşuyor.

Dergimizin Ermenice bölümünde ise Nor Zartonk’un 
Hrant Dink Davası için yapmış olduğu açıklamayı, Nor 
Zartonk eş sözcüsü Sayat Tekir’in geçtiğimiz aylarda 
Yerevan’da düzenlen 5. Ermenistan-Diaspora Forumu 
konuşmasını ve Pakrat Estukyan’ın Avrupa’da yükselen 
ırkçılığa dair yazısını okuyacaksınız.
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Hrant Dink Ermeni Soykırımı’nda 
Katledilenlerin Çığlığıdır!
8 yıl önce bugün; istihbaratından hükümetine, polis 
teşkilatından silahlı kuvvetlerine, medyasından 
yargısına, gizli-aleni devletin tüm organları tıpkı 100 
yıl önce olduğu gibi bir milli mutabakat çerçevesinde 
birleşti ve devletin yüz yıllık Ermeni Soykırımını inkar 
politikasını yere çalan bir Ermeni’yi, Hrant Dink’i, Hrant 
ahpariğimizi katletti.

Onlar tıpkı yüz yıl önce bir halkı, Ermeni halkını 
topyekün imha etme planları kurdukları gibi 8 yıl önce 
Hrant Dink’i katletmenin peşindeydiler, katlettiler! Ama 
şimdi, şu anda binlerce Hrant Dink olarak karşınızdayız! 
Ey işçi katilleri, alın teri hırsızları, halk düşmanları, 
soykırımcılar, inkarcılar, bir bebekten katil yaratanlar! 
Buradayız! Unutmadık affetmeyeceğiz! 

Hükümet öyle hassas davranıyormuş ki 32 saat 
içerisinde faili yakalamışlar. Öyle hassas davranıyorlar 
ki 8 yıl boyunca, cinayette parmağı olan kim varsa 
ödüllendirildi! Kimi MİT’te çok kutsal görevlere getirildi, 
kimisi iç işleri bakanı oldu, milletvekili oldu, halkın alın 
terini ayakkabı kutularına doldurdu! Hükümet faili 
yakaladığından beri Sevag Balıkçı, Ermeni Soykırımının 
yıl dönümünde 24 Nisan 2011’te katledildi. Samatya’da 
Maritsa Küçük vahşice katledilirken yaşlı Ermeni 
kadınlara yönelik saldırılar sürdü. Soma’da 301 işçi 
katledildi, Roboski katliamının faillerini göz görmedi, 
Gezi’de gençler, Cizre’de çocuklar öldürüldü ve AKP 
kurmayları meydanlarda ‘’affedersiniz’’ Ermenilere 
nefret saçmaya devam etti!

Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde bir dava 
sürüyormuş. Bu dava Ankara’nın dehlizlerinde 
kaybolmayacakmış! Evet, gerçekten de kaybolmadı. 
AKP hükümeti, kendi faşist iktidarını güçlendirmek için 
bu dava ile önce Ergenekoncuları bertaraf etti şimdi de 
düne kadar eteklerine kapandığı Gülen Cemaatiyle olan 
iktidar kavgasının aracı olarak yine Hrant Dink davasını 
kullanıyor!

Tıpkı Hrant Dink’in söylediği gibi gerçek hakem 
halklar ve onların vicdanlarıdır. Sizler, gerçek adaletin 
mahkemelerinde, Türkiye halklarının yüreklerinde 
ta en başından mahkum edildiniz. Bizler, sizin adalet 
oyununuza tarihin hiçbir döneminde seyirci kalmadık, 
kalmayacağız

Sizler, Hrant Dink’in katilleri, Sevag Balıkçı’nın, Maritsa 
Küçük’ün, Ali İsmail Korkmaz’ların, Berkin Elvan’ların, 
Metin Göktepe’lerin, Ceylan Önkol’ların, Ümit Kurt’ların, 
Nihat Kazanhan’ların, Eylül Cansın’ların katilleri, 
haramiler, bu bezirgan saltanatının bekçileri, bilin ki 
Hrant Dink bir davanın değil, bir halkın direnişinin, 
kendi kimliğiyle var olma mücadelesinin adıdır! 

Hrant Dink kılıç artıklarının sesi ve Ermeni Soykırımı’nda 
katledilenlerin çığlığıdır! 

NOR ZARTONK / ՆՈՐ ԶԱՐԹՕՆՔ
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Biz 19 Ocak’ta saat 15’te Agos önüne, saat 19’da 
Taksim’e hesap sormaya geliyoruz!
 
Bugün Hrant’ın katledilişinin sekizinci, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin inkar ettiği Ermeni 
Soykırımı’nın da yüzüncü yıldönümü!

Şimdi bu geçmişin karanlığının hesabını sormadan mı 
“Bir bebekten katil yaratan karanlık”la yüzleşeceğiz?

Biz bugün Uğur Kaymaz, Ceylan Önkol’un, Metin 
Göktepe’nin, Engin Çeber’in, Şerzan Kurt, Festus Okey, 
Metin Lokumcu ve daha nicelerinin hesabını sormaya 
geliyoruz!

Biz bugün Ethem Sarısülük’ün, Mehmet Ayvalıtaş’ın, 
Abdullah Cömert’in, Medeni Yıldırım’ın, Ali İsmail 
Korkmaz ve Berkin Elvan’ın hesabını sormaya geliyoruz!

Cleveland’da ya da Cizre’de, derisinin renginden, dini 
inancından ya da etnik kimliğinden ötürü polis kurşunu 
ile öldürülen çocukların hesabını sormaya geliyoruz!

Biz bugün üç otuz paraya çalıştırılıp öldürülen maden 
işçilerinin, inşaat emekçilerinin, hesabını sormaya 
geliyoruz!

Kışladaki Kürt ve Aleviler’in intihar ederek, Sevag 
Balıkçı’nın şaka kurşunuyla, Samatya’da katledilen 
Maritsa Küçük’ün ise adi bir hırsızlık için ölmediğini 
biliyoruz.

Hrant’ı katledenlerin bugün AKP ve Cemaat arasındaki 
iktidar savaşında, tetikçiyken tanık haline geldiklerini 
görüyoruz.

Başta MİT ve Genelkurmay olmak üzere, devlet 
kurumlarının, Polis’in, Asker’in, Yargı’nın, Bürokrasi’nin 
ve bütün bunların bağlı olduğu AKP iktidarının, Hrant’ın 

hedef haline getirilmesinde, öldürülmesinde, gerçek 
bir soruşturmanın, yargılamanın yürütülmesinin 
engellenmesinde ve cinayete göz yumanların terfi 
ettirilmelerinde rolü olduğunu yani suç ortağı 
olduklarını biliyoruz.

Biz sizi Sivas’tan, Maraş’tan, Çorum’dan, Beyazıt’tan, 
Dersim’den, 6-7 Eylül’den zaten biliyoruz! Agos’un 
önüne hesap sormaya geliyoruz!

Yüz yıl öncesinin Ermenileri, Rumları, Süryanileri ve 
Pontusları, bugünün Kobani Kürtleri, Şengal Ezidileri, 
Ninova’a Asuri Süryanileri olarak geliyoruz...

Gezi Direnişi ruhu ile Rojava Devrimi ateşi ile halkların 
yükselen mücadelesi ile geliyoruz.

Kobani’den, Paramaz Kızılbaşlarla geliyoruz.

Biz en aşağıdakiler; katledilen her emekçinin, her 
kadının, her LGBTİ’nin, her öğrencinin, her devrimcinin 
hesabını sormaya geliyoruz.

Anlayışın bittiği yerde ‘Charlie’ olmaya geliyoruz.

Saraylarda yaşayanlardan, ifade özgürlüğünü 
kısıtlayanlardan, timsah gözyaşı dökenlerden rüşvetle 
beslenenlerden hesap sormaya geliyoruz!

Hrant olmaya geliyoruz!

Şimdi, Hrant kadar cesur olma zamanıdır!

Şimdi, canımız pahasına olsa da, katillerden hesap 
sorma zamanıdır!

Hepimiz Hrant’ız, Hepimiz Ermeni’yiz!

Katil Devlet Hesap Verecek!
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‘’Adalet Yoksa Barış da Yok” 
Marsel BALÇIK

Afro-Amerikalı genç Michael Brown, Ağustos 2014’te 
Ferguson’da bir polis memuru tarafından vurularak 
öldürüldü. Ne 18 yaşındaki Brown’u vuran polis, ne 
de 43 yaşındaki Eric Garner’i Temmuz ayında boğarak 
öldüren polis memuru ceza aldı. Polisin etki altında 
karar verdikleri belirtilen jürilerce suçlu bulunmaması 
ve serbest bırakılmaları üzerine ABD’de protestolar 
daha da alevlendi. Adalet için eylemler sürerken ülkenin 
büyük kentlerinde on binlerin katıldığı eylemler 
gerçekleşti. Eylemlerde “Siyahların yaşamı önemlidir”, 
“Nefes alamıyorum”, “Adalet yoksa barış da yok” gibi 
sloganlar atıldı.

Bu cinayetlerin hemen akabinde Kasım ayında 2 gün 
arayla 28 yaşındaki Akai Gurley ‘’kazayla’’, 12 yaşındaki 
Tamir Rice ise parkta oynarken polis tarafından vuruldu. 
Protesto eylemleri ise kitleselleşerek ABD sınırlarını 
aştı. Türkiye’de dahil dünyanın pek çok ülkesinde 
ırkçı cinayetlere karşı Afro-Amerikalılar ile dayanışma 
eylemleri gerçekleşti.

Sanık polislerin savunmalarının ortak yanı; karşılarında 
potansiyel bir suçlu olduğu ve yaptıklarının kendilerini 
korumak adına olduğuydu. Mahkemelerde kabul gören 
bu savunmanın anlamı ise ABD’de, Afro-Amerikalı 
yurttaşlarını potansiyel suçlu olarak görülmesi ve 
‘’beyaz’’ polisin kanıt olmaksızın şüphelenmeye ve hatta 
‘’cezalandırmaya’’ hakkının olmasıydı. Ayrımcılığın 
açık bir göstergesi olan bu mahkeme kararları ile ABD 
polisinin nefret cinayetleri onaylandı.

ABD yönetimi bu olaylara her zamanki gibi silahla 

yanıt verdi. Kolluk güçleri eylemcilere aşırı güç 
uygularken, eylemcilere yönelik şiddeti sürekli arttırdı. 
Yandaş medya göstericilerin “yağmacılığından” 
ve ”vandallığından” söz ederken, olayları yansıtan 
gazeteciler gözaltına alındı ve yayınları engellendi. Tüm 
bunlar olurken tanıdık bir şekilde, ABD’li bir devlet 
yetkilisi eylemciler için “çapulcu” sıfatını uygun gördü.

Bir yandan ‘’Amerikan Rüyası’’ çökerken diğer yandan 
ise yoksullaşan kitleler sosyal adaletsizliğe karşı sokağa 
çıkıyor. Buna karşılık neo-liberal devlet ise özgürlük 
algısını; zenginin mülkiyet özgürlüğü olarak tanımlıyor 
ve halka saldırıyor. Özgürlük ve adalet için mücadele 
edenleri; ‘’çapulcu’’, ‘’yağmacı’’ ve hatta ‘’darbeci’’ 
olarak tanımlayan zihniyet dünyanın her tarafında 
aynı. Bu adalatesizlikten beslenen egemenler de ortaya 
çıkarttıkları polis devletinin aygıtları ile Ferguson ya da 
Cizre’de, New York ya da Gezi Parkı’da aynı senaryoyu 
uyguluyorlar.

Bu faşist zihniyete direnenler de, dünyanın her tarafında 
aynı. Siyahiler, Ermeniler, Kürtler, devrimciler, işçiler, 
LGBTİ’ler, kadınlar her yerde bu zihniyete egemenliğini 
zehir ediyor, silahlarına vücutlarını siper ediyorlar. 
Bu siperler her gün birbiriyle birleşip, büyüdüğünde 
güçlenecek ve egemenleri yerinden edecek! İşte o 
zaman Mike Brown’ların, Eric Garner’ların, Akai 
Gurley’lerin, Tamir Rice’ların, Metin Lokumcu’ların, 
Hrant Dink’lerin, Ethem Sarısülük’lerin, Berkin 
Elvan’ların, Medeni Yıldırım’ların, Nihat Kazanhan’ların 
ve Sevag Balıkçı’ların hesaplarını sormuşuz demektir.
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Je Suis Charlie*
7 Ocak günü Paris’te Charlie Hebdo adlı haftalık mizah 
dergisine yapılan saldırıda on dergi çalışanı ile iki polis 
öldürüldü, beşi ağır olmak üzere on kişi yaralandı. 
Fransa’nın 1968 kuşağından el alan, 1970-1981 yılları 
arasında ve 1992’den günümüze yayın hayatını Charlie 
Hebdo’ya yapılan bu saldırı kuşkusuz öncelikle düşünce 
ve ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırıdır. 

Charlie Hebdo bir mizah dergisi olarak; tüm dinlerle 
ve hatta dinsizlere aynı şekilde ve oranda mizah 
yaparken, özgürlük düşmanı çevrelerin tehditlerine 
maruz kaldı. Egemenleri, dinleri ve tabuların eleştiren 
bir mizah anlayışının temsilcisi olan dergiye tehditler 
devam ederken, köktendinci teröristler dergi bürosuna 
saldırıyı gerçekleştirdi. Katliamın hemen sonrasında 
tüm dünyadan Charlie Hebdo’ya destek mesajları 
yayınlandı.

Saldırının bu denli infial yaratmasının ve dininden, 
dilinden, etnisitesinden bağımsız olarak 1,5 milyon 
insanı sokağa dökmesinin temelinde saldırının 
ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırı olması 
yatmaktadır. Gösterilerde ırkçılığa ve islamafobiye 
yer verilmemiş olması kuşkusuz önemlidir. Fakat 
Avrupa’da ırkçı hareketlerin güç kazandığı da 
bilinen bir gerçektir. Bu gerçeğin altında sosyal 
adaletsizlik, işsizlik, güvenlik gibi çeşitli korkular 
yatmakta ve bu gibi saldırılar, korkuları beslemektedir.

Emperyalist güçlerin Afganistan’da, Filistin’de, Irak ve 
Suriye’de kurdukları ya da kurmaya çalıştıkları sömürü 
düzeni ölümle koyun koyuna büyümüş, geleceksiz, 

yoksul dev yığınlar oluşturmuş durumda. Bu insanlar 
ezilmişliklerini din ile sağıltıp şiddet ile yoğuruyorlar. 

Bu sömürü düzeni; tüm halklardan emekçileri 
birbirlerine düşman edecek, ırkçılığı ve milliyetçiliği 
körükleyecek, din bazlı kutuplaşmaları besleyecek 
eylemlerle yıkılamaz. Bu düzen ancak enternasyonalist 
bir anlayışla sürdürülecek antikapitalist bir mücadele 
ile yıkılır. Aksi sistemin değirmenine su taşımanın 
ötesine geçmeyecektir. Bu vesileyle Fransa’daki Charlie 
Hebdo karikatür dergisine yönelik gerçekleştirilen kanlı 
katliamı protesto ediyor, düşünce ve ifade özgürlüğüne 
yönelik tüm saldırıları bir kez daha lânetliyoruz.

NOR ZARTONK / ՆՈՐ ԶԱՐԹՕՆՔ

*Hepimiz Charlie’yiz
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Ölüm Göz Göre Göre Gelirken...
‘Erkeklerin sevgisi hergün 3 kadını öldürüyor’. Erkekler 
evde, iş yerinde, okulda, sokakta kadınları taciz ediyor, 
fiziksel ve duygusal şiddetin her türünü kadınlara 
yöneltmekten geri durmuyor. Hemen her gün gazetede, 
televizyonda, radyoda kadına yönelik erkek şiddetine 
dair en afili haberleri görmek mümkün. Ballandıra 
ballandıra anlatılan, bu ajite haberler, kadının 
mağduriyetini ifşa etmekten çok uzak. Erkeğin haklı 
sebeplerini ortaya çıkarma derdinde daha çok. “Aşk 
cinayeti” deniyor adına. Kimin aşkı ya da nasıl bir aşksa 
bu olan... Kadınlar, öldüren bir aşk istemiyor. 

Bu yazı yazılırken dahi üçer beşer haberler düşüyor 
ajanslara. Mersin’de bir anaokulu öğretmeni, 1,5 sene 
önce ayrıldığı öğretmen kocası tarafından iş yerinden, 
okulundan çıkıp evine giderken boğazı kesilerek 
öldürülüyor. Adam takip ediyor, izliyor, gözetliyor. 
Elbette kadın talep ettiği halde polis ya da mahkeme 
kadına koruma vermiyor. Ve...

“Erkek vuruyor,devlet koruyor.” Öğretmen, öğrenci, 
terzi, avukat, hekim ya da ev içi emekçisi kadın ayrımı 
yapmıyor erkek şiddeti. Sokakta da toplu taşımada da 
tanık oluyoruz hemen her gün defalarca erkeklerin 
şiddetine. Erkekler tüm bu fiilleri kendilerinde hak 
görüyor ve tüm sınırları zorluyor. Sonra hemen 
arkasından “fıtrat” açıklamaları geliyor. Kadının erkek 
karşısında eşit olmadığını söylüyor cumhurun reisi. 
Üstelik ilk kez de değil. Şimdi kimden cesaret alıyor 
dersiniz er kişiler?

Ölüm göz göre göre gelirken koruma alamayan 
kadınların ölümünün sorumlusu yalnızca koca, sevgili, 
erkek kardeş ya da baba değil, devlettir de. Kadınlar, 
karşı karşıya oldukları tehdidin her gün kendilerine 
yaklaştığını görürken, yardımı yine kolluktan ve adli 
merciden bekliyor. Peki ne oluyor? Çıkması gereken 

o koruma kararları bir türlü çıkmıyor. Talepler 
reddediliyor ya da kadınlar yanlarında koruma polisi 
varken öldürülüyor. Hanime Aslan gibi...

Bu denli sistematik bir şiddet varken siyasi iktidar 
“münferit” açıklamaları da yapabiliyor. Oysa kadın 
cinayetleri ve erkek şiddeti TBMM’nin birincil ve 
daimi gündemi olmalı. Kadınlar, TBMM’nin önleyici 
ve sürekliliği olan politikalar belirlemesini ve bu 
politikaları uygulayıp  uygulanmasını sağlayacak 
gereçleri de kurmasını istiyor.

Kadına yönelik erkek şiddeti, kadın ve erkek arasındaki 
fiili eşitsizlikten doğuyor. Ama reis-i cumhur “fıtrat” 
diyor. Erkekler kendilerini bir denetim mekanizması 
olarak gördükleri için kadınlara şiddet uyguluyor. 
Kadınların bedenini kontrol etmek, kadın üzerindeki 
her türlü iktidarlarını koruyup güçlendirmek istiyor. 
Şiddet çoğu zaman cinayetle sonuçlanıyor.

Bakan, başbakan ya da Cumhurbaşkanı açıklamaları, 
erkeklik rollerinin yerleşmesine iyice katkı sağlıyor. 
Bu roller yerleştikçe her gün daha çok kadın cinayeti 
haberi okur oluyoruz. Zira “fıtrat”...

Hal böyleyken kadınlar, mücadeleyi ve erkek şiddetine 
karşı direnişi meclise teslim etmiyor. Bu bir göreve 
çağrı esasında. Ne “Elleri kırılsın.” demekle yetinen 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ne Başbakan ne olayı 
fıtrata bağlayan ve erkek şiddetini münferit gören 
Cumhurbaşkanı, kadınlara güven vermiyor. Lakin 
kadınlar ısrarla görevlerini anımsatacaklardır onlara.

Sonuç olarak kadınlar sistematikleşmiş erkek şiddetine 
karşı mücadeleyi birlikte devam ettirecekler ve birlikte 
büyüyüp güçlenecekler.

Yaşasın kadın dayanışması!

NOR ZARTONK / ՆՈՐ ԶԱՐԹՕՆՔ
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Filistin’de “İşgalin Olmadığı Noeller” Dileği
Selim SEZER

23 Aralık 2014 günü, işgal altındaki Batı Şeria’nın 
Beytlehem şehrinde kalabalık bir topluluk, “İşgalin 
olmadığı Noeller istiyoruz.” sloganıyla, şehrin 
kuzeyinde bulunan İsrail askeri kontrol noktasına 
doğru bir yürüyüş düzenledi. “İsa; barış, özgürlük ve 
adalet mesajıyla geldi.” pankartlarını açan Hristiyan 
Filistinliler, yürüyüşün sonunda kutsal şehirde bir Noel 
etkinliği düzenlemek ve çocuklara hediyeler dağıtmak 
amacındaydı. Yüzde yüz barışçıl olan bu yürüyüş, İsrail 
askerleri tarafından darmadağın edildi. 

Haber, Filistin sorununun ne olduğuna dair ana akım 
algıyı  içselleştirmiş kişiler için  – bu ana akım anlatı içinde 
durdukları yer ne olursa olsun – şaşırtıcı görünebilir.  
Oysa Filistin nüfusunun kayda değer bir kısmını Hristiyan 
Araplar oluşturuyor. Ve bu Hristiyan Araplar, işgale 
karşı diğer Filistinlilerle birlikte hareket ediyor. Örneğin 
geçtiğimiz senelerde yine Beytlehem’de Doğuş Kilisesi 
(Nativitas Kilisesi) İsrail güçleri tarafından saldırıya 
uğradığında, iki dinden (veya kendilerini herhangi bir 
dini aidiyet üzerinden tanımlamayan) Filistinlilerin 
birlikte hareket etmesi, buna verilebilecek çok sayıda 

örnekten sadece biridir. Aynı birliktelik geçtiğimiz ayda 
İsrail askerlerinin taciz ve saldırılarına maruz kalan 
Mescid-i Aksa’nın, hem Müslüman hem de Hristiyan 
Filistinliler tarafından sahiplenilmesinde de kendisini 
göstermiştir. 

Hristiyan aleminin en kutsal şehirlerinden ikisi olan 
Kudüs ve Beytlehem, on yıllardan beri İsrail ordusunun 
ve onlar tarafından uluslararası hukuka aykırı bir şekilde 
buralara yerleştirilen “İsrailli yerleşimcilerin” işgali 
altında bulunuyor. 2011 yılında, Beyt Cala Kilisesi’nin 
Katolik rahibi İbrahim Şomali bu durumu, “Eğer İsa 
bu yıl gelecek olsaydı, Beytlehem’i kapalı görürdü.” 
ve “Meryem ve Yusuf Beytlehem’den Kudüs’e gitmek 
istese İsrail’den izin almak zorunda kalırdı.” sözlerinde 
ifadesini bulan bir kara mizahla ifade etmişti. Bugün 
Beytlehem’in üç tarafı Apartheid Duvarı’yla çevrili ve 
bu nedenle Kudüs’e doğrudan erişim sağlanamıyor. 
Şehirde çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası ve 22 
adet İsrail yerleşim birimi de bulunuyor. 

1948 tarihli “Nakba”, yani Filistinlilerin “Büyük Felaket” 
olarak adlandırdıkları büyük sürgün ve sistematik 
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katliamlar sürecinde 50 bini aşkın Hristiyan Filistinli 
de nesillerden beri yaşadıkları toprakları terk etmek 
zorunda kalmıştı. Sonraki on yıllarda Filistin’de – 
Gazze’de, Batı Şeria’da, Kudüs’te ve Yeşil Hat’ın diğer 
tarafında – yaşayan Arap nüfus içindeki Hristiyan nüfus 
oranının azalmasının asıl sebebi de işgaldir.  İsrail resmi 
propagandasında Hristiyanların devam eden göçlerinin 
sebebi “İslami aşırıcılık” olarak gösterilse de, 2006 
tarihli bir ankete yanıt veren Hristiyan Filistinlilerin 
sadece %3’ü göç etmelerinin sebebinin bu olduğunu 
söylemiş, %78’i ise birinci sebebin “İsrail saldırganlığı 
ve işgali” olduğunu söylemişti. İsrail’in “resmi 
güçlerinin” yanısıra, radikal yerleşimcilerin de Hristiyan 
Arap nüfusa karşı saldırganlık içinde olduğunu ve bolca 
nefret söylemi ürettiğini de hatırlatmak gerekiyor. 

Öte yandan son yıllarda, öteki bölgelere nazaran daha 
küçük bir Hristiyan nüfusu barındıran Gazze’de, bizim 
“Selefi aşırıcılık” olarak adlandırmayı tercih edeceğimiz 
olgunun yarattığı rahatsızlığın bir gerçeklik olduğunu 
kabul etmemiz gerekir. Gazze’de en az beş Selefi 
grupçuğun olduğu biliniyor ve adı konulmasa da, IŞİD’in 
burada varlık göstermeye başladığı düşünülüyor. Yakın 

zamanlarda Gazze’de El Fetih üyelerinin evlerini, 
Fransız Kültür Merkezi’ni ve bir kiliseyi hedef alan 
küçük çaplı bombalı saldırılardan IŞİD veya benzeri 
Selefi örgütlerin sorumlu olduğu tahmin ediliyor. Tüm 
bu saldırılar Hamas ve diğer “bilinen” İslami örgütler 
tarafından net bir dille kınanmıştı. Pek çok kişi, bu Selefi 
örgütlerin zamanla güçlenerek, hem meşru Filistin 
direnişini baltalamasından, hem de Filistin toplumu 
içinde bölünme ve çatışma meydana getirmesinden 
korkuyor. Zira bu tür örgütlerin işgalci ve emperyalist 
devletlerle savaşmadığı, esas varlık nedenlerinin 
“yakın düşman” olarak gördükleri gayrimüslimlere 
ve “mürted” olarak tanımlanan mezhep mensuplarına 
yönelik terör uygulamak olduğu biliniyor. (Not: birkaç ay 
önce IŞİD tarafından yapılan akla ziyan bir açıklamada 
Hamas da “mürted” ilan edilmiş, örgüt, “İrancı”, “laik” ve 
“demokratik” olmakla “suçlanmıştı”!)

Bütün Ortadoğu’nun kan gölüne döndüğü bu yıl 
biterken, Hristiyan Filistinliler işte bu koşullarda yeni 
yıla giriyor. 

İsa’nın “barış, özgürlük ve adalet” mesajının işgal 
altındaki topraklarda hayat bulması umuduyla, mutlu 
Noeller!  
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Nor Zartonk’tan Murad Mıhçı HDP İstanbul İl 
Yönetimi’nde

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul 1. Olağan 
Kongresi’nde yeni yönetim belirlendi. Sinan Erdem 
Spor Salonu’nda gerçekleşen kongre yoğun bir katılım 
ile gerçekleşti.

Kongrede konuşan HDP Eş genel Başkanı Selahattin 
Demirtaş ‘’HDP 2015 seçimlerine hazırlanırken, bir 
yandan stratejik yaklaşımını adım adım sokakta 
örerken, bu birlikteliği ve gücü seçime taşımanın da 
heyecanını yaşıyor” dedi.

Demirtaş, yüzde 10 seçim barajının kendileri için 
korkulacak bir duvar olmadığını vurgulayarak, şöyle 
devam etti:

“İnanın ki barajı çoktan aştık. Şimdi onlar açısından 
panik başlamış durumda. Özellikle de üç parti açısından 
başlamış durumda. Çünkü bu baraj yıkılırsa hangileri 
altında kalacak, onun hesabını yapıyorlar. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ne bugüne kadar barajı aşarak 
girme konusunda biz kararlı olmadığımız için baraj 
durdu. Bunlar, biz yıkana kadar barajı kaldırmayacak. 
Baraj İstanbul’dan yıkılacak.”

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP’nin 
seçim barajını çoktan aştığını belirterek, “Şimdi onlar 
açısından panik başlamış durumda. Özellikle de üç parti 
açısından başlamış durumda. Çünkü bu baraj yıkılırsa 
hangileri altında kalacak onun hesabını yapıyorlar” 
dedi.

Kongrede konuşan HDP Eş Genel Başkanı Figen 
Yüksekdağ ise tüm ezilen kesimlerin sesi ve iradesi 
olmak için yola çıktıklarını anlattı. AKP’nin baskı 
politikalarını vurgulayan Yüksekdağ, “Güvenlik paketi, 
gözaltı ve tutuklama terörü, militarizm ve faşizan 
politikaların halkımızın üzerinde yarattığı o ağır 
karanlıkla kendilerine iktidar kurabileceklerini, bu 
iktidarı güvence alabileceklerini sanıyorlar” ifadelerini 
kullandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan 
Kışanak’ta Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen 
HDP İstanbul İl Kongresi’ne katıldı. Burada bir konuşma 
yapan Kışanak, “Sevgili kadınlar, hani son günlerde yine 
bir kariyer tartışması var ya. “Kadınların en büyük 
kariyeri analıktır. Bundan başka kariyere tevessül 
etmesinler “ diyen bir zatı muhterem var ya... Ona 
buradan bir çift sözümüz var. And olsun ki biz kadınlar 
en büyük kariyerimizi sizin saltanatınızı yıkarak 
yapacağız. Kendi saltanatları için, kendi iktidarları için, 
kendi egemenlikleri için kadınları yaşamın dışına ittiler, 
kadınları eve hapsettiler. Kadınları yönetimden, karar 
makanizmalarından, siyasetten uzak tuttular. Kendi 
saltanatları ve iktidarları uğruna toplumun yarısını 
köleleştirmek istediler. Ama bu yürüyüş kadınların 
özgürlük yürüyüşüdür. Kadınlar bu topraklarda özgür 
ve eşit yaşayacak. En büyük kariyerimizi de bu saltanat 
düzenini yerle bir ederek sağlayacağız” ifadelerini 
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kullandı.  

“HDP Alevilerin de partisidir” diyen Kışanak; ‘’Artık geri 
durmayın. Gelin hep beraber özlediğiniz demokratik 
Cumhuriyeti burada inşaat edelim. Gelin hep beraber, 
gerçek anlamdan inanç özgürlüğünü tesis edelim. Bize 
yutturulan,sahte laiklik anlayışının karşısına gerçek 
anlamda özgürlükçü bir laiklik anlayışı birlikte inşaa 
edelim. Bence Alevi yurttaşlarımızın hiçbir bahanesi 
kalmadı. Kapıları özgürlüğe sonuna kadar açık olan 
HDP buradadır. Alevilerinde gidebileceği bir tek 
adres burasıdır. Bu partinin çatısının  altıdır” şeklinde 
konuştu.

Kongre sonucunda, Nor Zartonk’tan Murad Mıhçı, 
İstanbul İl Yönetim Kurulu’na seçildi.

Yapılan seçim sonucu belirlenen yeni yönetim de şöyle:

İl Eşbaşkanları: Ayşe Erdem, Cesim Soylu.

İl Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: Ali Ekber Oğuz, Aydemir 
Anlı, Aysel Güzel, Ayşe Karadağ, Cafer Selçuk, Cemal 
Demirok, Demet Şahin, Doruk Alkan, Erkan Karabay, 
Esen Aslandoğan, Ezgi Can Simge Küreci, Filiz Yılmaz, 
Gizem Koçoğlu, Gül Yılmaz, Hıdır Karadaş, İlyas Demir, 
İsmail Ağan, Kadir Tunç, Meral Alkan, Murad Mıhcı, 
Murat Ataş, Nural Doğan, Pınar Tarlak, Rıza Taşdelen, 
Salih Baykal, Sema Anıl, Seyran İpek, Songül Çelik, 
Suat Çorlu, Şemsettin Dölek, Türkan Esen, Zeynettin 
Bozkurt, Zuhal Tuncel.

Nor Zartonk ‘Marmara Kent ve Doğa 
Mitingi’ndeydi

İstanbul Kent Savunması ve Kuzey Ormanları 
Savunması’nın çağrısıyla Marmara Bölgesinden gelen 
çevrecileri bir araya getiren “Marmara Kent ve Doğa 
Mitingi’ne binlerce kişi katıldı. Nor Zartonk’un da 
katıldığı miting Süreyya Operası’ndan çevre temalı 
pankart ve flamalarla Altıyol’a kadar sürdü. Polis 
barikatı ile önü kesilen grubun Kadıköy Meydanı’na 
inmesine izin verilmedi. Valiliğin Kadıköy meydanında 
yapılmasına izin vermediği miting, Boğa Heykeli 
önünde yapılan açıklamalarla son buldu. Burada 
dağılan gruplardan bazılarının Yoğurtçu Parkı’na 
doğru yürüyüş yaptı.

Ev içi Şiddet Konuşuldu

Nor Zartonk’lu kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle 
erkek şiddeti ve ev içi şiddet üzerine bir panel 
gerçekleştirdi. Mor Çatı’dan Selime Büyükgöze 
konuşmacı olduğu etkinlik kadınların yoğun katılımı 
ile gerçekleşti. 28 Kasım’da gerçekleşen etkinlikte ev içi 
şiddete karşı mücadele yönetmeleri konuşuldu. HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ
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  Nor Zartonk'tan Norayr Olgar'ın HDK 5. Genel
 Kurulu Konuşması 

Halkların Demokratik Kongresi(HDK), 5. Genel Kurulu’nu 
gerçekleştirdi. Bu kongrede HDK Yürütme Kurulu’na 
seçilen Norayr Olgar’ın, Nor Zartonk adına yaptığı 
konuşmayı yayınlıyoruz.

Halkların Demokratik Kongresinin 5. Genel Kurulu’nu; 
emperyalistlerin, Türkiye ve Suudi Arabistan gibi 
işbirlikçileri ile palazlandırdığı IŞİD’in, Rojava’da 
halklara karşı giriştiği soykırım döneminde 
gerçekleştiriyoruz. Türkmenlere, Asuri Süryanilere, 
Ermenilere ve Ezidilere soykırım uygulamaya çalışan 
IŞİD, bugün Kobanê’ye var gücüyle saldırıyor. Türkiye 
ise sınır koridorunu açmayıp tampon bölge isteyerek 
işgalci planlarını bir kez daha gözler önüne seriyor. 

Ermenilerin yaşadığı soykırım ve sürgünün 100 yıl 
sonrasında, gözlerimizin önünde yeni soykırımlar 
gerçekleşiyor. Soykırım ve sürgünleri iyi bilen 
halklardan biri olarak bugün Rojava’da direnen ve 
düşen yoldaşlarımıza bin selam yolluyoruz!

Bildiğiniz üzere Ermeni Soykırımı’nın 100. Yılı 
yaklaşıyor ve Devlet bu yılı geçiştirmek için milyonlarca 
TL harcayarak hummalı bir çalışma içerisine girmiş 
durumda. Varlığını ve sermayesini bu insanlık suçu 
üzerine kuran Turkiye Cumhuriyeti Devleti, imha, 
inkâr ve asimilasyon politikalarını sürdürmekte kararlı 
davranmakta. 

1915’te ve sonrasında Devlet tarafından Anadolu 
coğrafyası Ermenisizleştirildi. Bunun yanı sıra 
bölge halkları inkar ve asimilasyon politikaları ile 
Türkleştirilmeye çalışıldı. Resmî ve gayrı resmi 
politikalarla anadiller yasaklandı. Bu yasaklar ‘Vatandaş 
Türkçe Konuş’ gibi kampanyalarla desteklendi. 
Soykırımın en önemli sebeplerinden biri olan 
“Sermayenin Türkleştirilmesi” ise, doğal bir politika 
olarak Cumhuriyet tarihi boyunca 1936 Beyannamesi, 
Varlık Vergisi, Trakya ve 6-7 Eylül Pogromları ve ‘Vakıflar 
Kanunu’ gibi pratikerle uygulandı. Bir diğer yandan 
Ermenice yer adları değiştirilip, mezarlıklar, kiliseler, 
okullar yok edildi. Ermeni Halkı’nın tarihsel varlığı 
bölge halklarına ve hatta Ermenilere dahi unutturulmak 
istendi. Katliam, talan ve yıkımların ardından gelen 
ve Beyaz Soykırım olarak adlandırılan bu asimilasyon 

politikaları günümüzde de sürdürülmekte.

Geçmiş yıllarda Türkiye’de düzenlenen Ermeni 
Soykırımı’nı anma etkinlikleri, Türkiye Halkları arasında 
empati kurma ve birlikte mücadele etmeyi öğrenme 
açısından çok önemli adımlardır. Fakat bu anmalar 
‘’kişisel vicdani arınma seansları’’na dönüşmemeli. 

Biz Türkiyeli Ermenilerin tek siyasal temsilcisi 
olarak HDK’nin tüm bileşenlerinden Ermeni 
Soykırımı’nı gündemlerine almalarını ayrıca yayın 
organlarında makale ve röportajlara yer vermelerini 
talep ediyoruz. Türkiye’de Ermeni Soykırımı 
konusunda farkındalık yaratacak yegane kurumlar 
HDK ve bileşenleridir.

Biz Türkiye ve Dünya Ermenileri olarak merhamet 
değil adalet istiyoruz! Bu bağlamda başta Ermeni 
Soykırımı olmak üzere devletin üzerine inşa edildiği tüm 
insanlık suçları ile yüzleşilmelidir. Ermeni Soykırımı 
bağlamında;

•sınırı tek taraflı olarak kapatan Türkiye’nin, ön 
koşulsuz olarak Türkiye-Ermenistan sınırını açması,

•kökeni bu topraklar olan Diaspora Ermenilerine 
kosulsuz yurttaşlık verilmesi,

•yaşananların bir soykırım olduğunun kabul edilip özür 
dilenmesi,

•Soykırım faillerinin basında ve ders kitaplarında 
ifşa edilmesi ile inkarcılığı sürdürenlerin ifşası ve 
onlarla her türlü işbirliğinden kaçınılması,

•Türkiye burjuvazisinin 1915 sonrası sermaye 
birikiminin hesabını vermesi ve soykırım mağdurlarına 
verilen zararın tazmini

•Ermeni Halkına ait okul, hastane, kilise gibi tüm 
kamusal alanların restorasyonu ve iadesi

bizlerin haklı talepleridir.

Bu şartlar altında, 1915 Soykırımı’nın 100. yılı 
yaklaşırken, bu adaletsizliklerin aşılabilmesi için, 
halkların ortak ve kararlı bir mücadele yürütmesi 
gerektiği açıktır. Bu talepler ışığında yürütülecek 
bir mücadele, Türkiye halklarının arasında 
kurulacak bir barışın ve ortak yaşamın temelini de 
sağlayacaktır.
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Kesik’in Hissettirdikleri
Norayr OLGAR

Fatih Akın’ın Ermeni Soykırımı temalı göç filmi orijinal 
adıyla “The Cut”, Türkçe adıyla “Kesik”in Türkiye 
galası 2 Aralık’ta gerçekleşti. Sabotaj tehditleri ile 
Türkiye’de az sayıdaki sinemada vizyona giren Kesik, 
yayınlanması sonrasında, sinema patronlarınca “Gişesi 
çok düşük. Yeterli talep yok.” gibi bahanelerle bazı 
salonlardan hızlıca kaldırıldı. Ayrıca Sinema Denetleme 
ve Sınıflandırma Kurulu’ndan “Şiddet ve korku unsurları 
içerir.” ve “Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar 
içerir.” uyarılarıyla birlikte 18 yaş sınırı aldı. Oysa film, 
gösterime girdiği Almanya’da 12, İsviçre’de de 14 
yaşından büyükler tarafından izlenebiliyor. Öte yandan 
tüm bu olumsuzluklara rağmen Kesik, beş haftada 20 
bini aşkın izleyici ile buluştu. 

Ermeni Soykırımı’nın 100. yılında vizyona giren 
Fatih Akın’ın Kesik filmini, bir Ermeni’nin gözünden 
değerlendirmek gerekirse; film ne Soykırım’ın yalın bir 
şekilde dramatize edilmesi kadar basit işlenmiş bir film, 
ne de tümüyle Soykırım’ın her yönünü, her aşamasını, 
her yıkıntısını ve kaybını anlatan bir belgesel. Film tam 
da tüm Ermenilerde 1915’te oluşan ve hala kanayan o 
kesiği anlatıyor.

Biz, Türkiyeli Ermeniler, senelerce bu itiş kakışta, iki 
yakın halk arasında duran, aslında o büyük uçurumdan 
düşe düşe çoktandır öğrendik soykırımın ne lanet bir 
şey olduğunu. Hrant’ın da dediği gibi, ben bir Ermeni 
olarak hep bunun yükü ve acısıyla yaşadım ve bütün 
Ermeniler de böyle. Gerçek bir hikâyenin gözlerimizin 
önüne serilmesi, aslında hepimizin bildiği bu hikâyeyi 
hikâye olmaktan daha öteye götürüp o karanlık salonda 
hepimizi derin düşüncelere sokuyordu. Önce evlerinden 
teker teker toplanan Ermeni erkekler, çöldeki ölüm 
yürüyüşleri, ölümüne kürek salladıktan sonra bir köşede 

katledilişleri ve arda kalan kadınlar ve çocuklar. 

Film bir çok Ermeni’nin hayatta kalabilmiş olma sebebiyle, 
yani bir Türk’ün bir Ermeni’yi kurtarmasıyla başlıyor. Bir 
vicdanın sesi gibi, bir el uzanıyor ve kaldırıyor yerden 
kurbanı. Şu anda bu filmi kurtulanların torunları izliyor, 
kurtaranlar ile birlikte. Ardında bitip tükenmek bilmeyen 
bir acı ve bir sebepten hayatta kalabilmek.

Filimdeki en vurucu sahnelerden biri; Halep’in İngiliz 
yönetimine girmesiyle, Türklerin şehirden kovulduğu 
sırada toplanan kalabalığın, onlara taş attığı sahneydi. 
O sahnede bir çocuk başına gelen taşla yaralanıyordu. 
Bir Ermeni’nin attığı taşla yaralanan Türk çocuk da bir 
çocuktur, çöllerde yarı aç yürüyen ya da katledilen Ermeni 
çocuk da... Bu sahne hepimize “çocukların öldürülmediği 
ve şeker de yiyebildikleri” kardeşçe yaşanılan bir dünya 
için ön yargılarımızı bir kenara bırakarak mücadele 
etmemizi anlatıyor.

Gelin bu filmi biz hep birlikte bir daha izleyelim, karşılıklı 
oturup bu sefer gerçekten birbirimizi anlayalım. Belki 
o zaman yitip giden bir halkın aslında sadece bu 
topraklarda insanca bir arada yaşamak istediğini daha 
iyi anlarız. Belki o zaman adaletin ve yüzleşmenin bizleri 
ne kadar yakınlaştıracağını görürüz. Belki o zaman bu 
inkâr ve karalamanın 100. yılında ders kitaplarından 
kaldırılması ve bu toprakların çocuklarının birbirine artık 
düşmanca bakmamaları gerektiğini anlatırız onlara. İşte 
o zaman o dünyanın dört bir yanındaki Ermeniler geri 
döner topraklarına ve bereketi kaçan bu topraklardaki 
gözyaşları diner. Tekrar bereket gelir topraklara, tekrar 
yaşarız birlikte.

Gelin bu filmi izleyelim ve birlikte çıkalım sokaklara, 
omuz omuza ve kardeşçe, daha iyi ve daha özgür bir 
geleceğe…
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Çarşı Halktır Susturulamaz!
Levon DEMİRCİ

Beşiktaş tribününün simgeleşmiş taraftar grubu 
olan Çarşı, 1982 yılında “Kapalı Tribün”de sıradan 
bir taraftar grubu olarak doğdu. Kimileri takımlarına 
bağlılıklarıyla kimileri de renkli duruşlarıyla tanıdı 
onları. Ancak Çarşı’yı var eden ve diğer taraftar 
gruplarından ayıran şey; muhalif kimliğiydi. Yeri geldi 
Kamerunlu siyahî oyuncu Samuel Eto’o’ya yapılan ırkçı 
tezahüratlara “Hepimiz Eto’yuz” diye karşılık verdi, 
yeri geldi nükleer santrallere karşı “Çarşı Nükleer 
Santrallere Karşı” deyip Sinop’ta protestolara katıldı, 
yeri geldi toplu kan bağışı kampanyası düzenledi, yeri 
geldi tribünde üstünü çıkarıp Van için üşüdü. Bu tür 
eylemlerle ülkedeki sorunları halka anlatan Çarşı, 
son zamanların en büyük isyanlarından biri olan Gezi 
İsyanı’nda da sessiz kalamazdı. Çarşı da sokağa çıkıp 
tarihi bir direnişin baş aktörlerinden biri oldu. 

Gezi İsyanı’ndan sonra Çarşı ruhu iktidarı rahatsız 
etti. Çünkü binlerce insanı peşinden sürükleyebilecek 
iktidara karşı büyük bir kuvvetti Çarşı. Tüm muhalif 

gruplara uygulanan baskı ve marjinalleştirme 
politikası, bu sefer Çarşı’ya karşı uygulandı. İktidar 
tarafından oluşturulan “1453 Kartallar” adında 
bir grup Beşiktaş maçlarına sokuldu. Görevleri 
çeşitli provokasyonlar ile Çarşı’nın adını karalamak 
ve halkın sempatisini yıkmaktı. Bu grubun her 
provokasyonu yandaş medya aracılığı ile Çarşı’nın 
üstüne yıkıldı. Ancak bu algı operasyonu işe yaramadı 
ve toplumun Çarşı’ya yönelik görüşleri değişmedi. 

Tıpkı Gezi İsyanı’nda sokağa çıkan, ses çıkartan binler 
gibi, Çarşı da “paralel” odakların oyuncağı olmakla 
suçlanıyor. AKP, Çarşı’yı silahlı suç örgütü kurup darbe 
yapmaya teşebbüsle suçluyor.  Silahı olan bir örgüt 
neden Gezi Parkı’nı almak için yüz tane gaz maskesi 
ister ki? Her türlü haksızlığa karşı duran bir grubu 
nasıl olur da darbecilerle bir tutarsınız? Hepimiz 
biliyoruz ki Çarşı’yı bir suç örgütü gibi gösterip halktan 
koparmaya çalışıyorlar. Ama şunu bilsinler: Çarşı halktır 
susturulamaz, Çarşı ruhtur tutsak edilemez.

Maritsa Küçük’ü Unutmadık

28 Aralık 2012’de Samatya’daki evinde şüpheli 
bir şekilde öldürülen Maritsa Küçük için Surp 
Kevork Ermeni Kilisesi’nde ruhani ayin düzenlendi. 
Kilise’deki ayinin ardından, Küçük için Balıklı Ermeni 
Mezarlığı’ndaki kabri başında da bir anma düzenlendi. 
Yoğun katılım ile gerçekleşen anmaya; Küçük ailesinin 
yanı sıra, Roboski Katliamı’nda hayatını kaybedenlerin 
yakınları, İnsan Hakları Derneği üyeleri, HDP’den Nıvart 

Bakırcıoğlu, Ayşe Berktay ve Nor Zartonk Eşsözcüsü 
Sayat Tekir de katıldı.  Öte yandan Maritsa Küçük 
cinayeti ile Roboski Katliamı’nın yıldönümlerinin 
aynı güne denk gelmesi nedeniyle, Samatya Kültür 
Dayanışma Kardeşliği İnisiyatifi tarafından da 
bir anma etkinliği düzenlendi. Nor Zartonk’un da 
katıldığı etkinlikte Kürtçe, Türkçe ve Ermenice olarak, 
“Samatya’dan Roboski’ye Adalet!” dövizleri açıldı.



14 www.norzartonk.org

Nor  Zartonk’tan Alexis Kalk'ın  Soykırım,  
Adalet  ve  Yüzleşme Konferansı Konuşması
Nor Zartonk’un da bileşenlerinden olduğu Avrupa 
Barış ve Demokrasi Meclisi (ABDEM) 6-7Aralık 
tarihlerinde Almanya’nın Köln kentinde “Soykırım, 
Adalet ve Yüzleşme” konferansını gerçekleştirdi. 
Ermeni ve Süryani Soykırımının 100. Yılı yaklaşırken 
gerçekleşen konferansta devletin inkar ve asimilasyon 
politikalarını kesintisiz bir şekilde sürdürdüğü 
vurgulandı. Ara Sarafian, Gabriele Yonan, Mehmet 
Bayrak, Aslan Kızılhan,  Ronak Şivani, Gülçiçek Günel, 
Prof. Dr. Mihran Dabag, Faik Özgür Erol, Selim Ferat, 
Prof. Dr. Elmar G.M. Weitekamp, Ragıp Zarakolu, Özgür 
Sevgi Göral ve Christine Martineau gibi pek çok değerli 
konuğun sunumlar yaptığı konferansta kuşkusuz 
en çok ilgi çeken oturumlardan birisi Afrin Kantonu 
Eşbaşbakanı Hevi Mustafa’nın yaptığı “Alterntif Bir 
Yaşam Deneyimi olarak Rojava” sunumuydu. Rojava’da 
kurmak istedikleri modeli anlatan Mustafa, halkların 
birarada barış ve eşitlik içerisinde yaşayabilecekleri 
böylece katliam ve soykırımlara panzehir olabilecek 
bir yapı kurmaya çalıştıklarını beliritti. Konferansın 
son oturumunda “Yüzleşmenin neresindeyiz? Neler 
yapabiliriz?” başlığı altında ABDEM bileşeni kurumların 
temsilcileri kurumlarının soykırımlar ve katliamlar 
konusundaki duruşlarını aktardılar. Yine bu bölümde 
Nor Zartonk adına söz alan ABDEM Yürütme Kurulu 
üyesi ve Nor Zartonk Avrupa sözcüsü Alexis Kalk’ın 

yaptığı konuşmayı ve konferansın sonuç bildirgesini bu 
sayımızda sizlerle paylaşıyoruz. 

Parev, Rojbaş, Merhaba, Şlomo

Sayın konuklar hepinizi Nor Zartonk adına saygıyla 
selamlıyorum. Avrupa Barış ve Demokrasi Meclisi 
bileşenlerini ve konferans organizasyonunda emeği 
geçen herkesi kutluyorum. Tarihi nasıl yorumladığımız, 
dün ile ilgili değil bugün ve geleceğimiz ile ilgili bir 
meseledir. Tarihi olayları yorumlayışımız nasıl bir dünya 
tahayülümüz olduğunu anlatır. Geçtiğimiz aylarda 
Şengal’de Ezidi Halkına, Ninova’da Asuri/Süryani 
Halkına, Kobane’de Kürt Halkına karşı geliştirilen 
saldırılar ve soykırım girişimleri, Ermeni Süryani 
Soykırımının 100. Yılında, konunun güncelliğini herkese 
bir kez daha hatırlattı. Soykırımlar ve katliamlar ile 
hesaplaşmak bir çeşit nostalji veya duygusal tatmin 
meselesi değildir. Tarihi karakterlerden hesap sormak 
bu işin bir ayağıysa, en az onun kadar önemli olan başka 
bir ayağı soykırımcı ve inkarcı ideolojinin bugünkü 
temsilcilerinden ve faillerinden hesap sormak olmalı. 
Bugün Şengal’de, Ninova’da, Kobane’de yaşananların 
altında bizlerin henüz soykırımlarla hesaplaşamamış, 
soykırımlar üreten ideolojileri alt edip yerine başka bir 
dünya fikrini yeterince güçlü bir şekilde inşa edememiş 
olmamız yatmakta. İki gündür devam eden bu konferans, 

alexis
Typewriter
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gerek soykırım meselesine bütünlüklü bir bakışaçısı 
sağlaması, gerekse bizleri yani soykırım mağduru 
halkları biraraya getirmesi itibari ile oldukça önemli 
bir çalışma olmuştur. Dileğimiz coğrafyamızda işlenen 
en büyük suçlardan Ermeni Süryani Soykırımının 100. 
Yıldönümü yaklaşırken bu tarz çalışmaların artması 
yönündedir. 

24 Nisan tarihi iki yüzü aşkın Ermeni aydının, 
evlerinden alınarak zorla sürgüne tabi tutulması ve bu 
aydınların yol üzerinde İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 
illegal örgütü Teşkilat-ı Mahsusa tarafından planlı bir 
şekilde katledilmesi nedeniyle, Ermeni Soykırımı’nın 
başlangıcını sembolize etmektedir. Elbette bu, Ermeni 
Halkına yönelik saldırıların ilki değildir. Sultan II. 
Abdülhamit’in emriyle kurulmuş olan Hamidiye Alayları 
eliyle gerçekleştirilen 1894-96 Katliamları ve 1908’de 
II. Meşrutiyet’in ilanının hemen ardından gerçekleşen 
1909 Adana Katliamı, kuşkusuz soykırımın öncülleri 
olarak değerlendirilebilir. 

24 Nisan 1915’i takip eden süreçte, Osmanlı coğrafyası 
devlet denetiminde gerçekleşen sistematik ve planı 
katliamlar ve sürgünler ile Ermenisizleştirilmiştir. 
Ermenilerin tüm birikimlerine el konurken, bütün 
kültürel mirası yok edildi. Bu süreçte, Ermeniler’e 
ait evlere, okullara, kiliselere ve kültürel-toplumsal 
mekânlara el konmuş, bunların binlercesi tahrip 
edilmiş, yıkılmış ya da yıkılmaya terk edilmiştir. 
Tarla, atölye ve fabrika gibi Ermeniler’e ait üretim 
araçlarına ve mülklerine Cumhuriyet’in kurucu 
unsurları tarafından el konularak ülke ekonomisi 
“millileştirilmiş”, yeni ulusal burjuvazi için sermaye 
birikiminin oluşturulması hedeflenmişti. Katliamlardan 
kurtulan/kurtarılan 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 Ermeniler’in yurtlarına geri dönüşü, Türkiye 
Cumhuriyeti hükümetleri tarafından Ermenisizleştirme 
ve Türkleştirme politikaları gereğince kanunlarla 
engellenmiştir. Bu süreç zarfında Anadolu’nun diğer 
Hristiyan halkları da soykırım politikasından payına 
düşeni almıştır. Seyfo, yani Asuri-Süryani Soykırımı ile 
Pontus Soykırımı bu bağlamda değerlendirilmelidir. 

Soykırım ve asimilasyon politikaları, sadece 
Ermenilerin ve Süryanilerin yok edilmesiyle sınırlı 
kalmamış, sonraki yıllarda geride kalan bölge halkları 
inkar ve asimilasyon politikaları ile Türkleştirilmeye 
çalışılmıştır. Resmî ve gayrı resmi politikalarla anadiller 
yasaklandı. Bu yasaklar “Vatandaş Türkçe Konuş” gibi 
kampanyalarla desteklendi. Soykırımın en önemli 
sebeplerinden biri olan “Sermayenin Türkleştirilmesi” 
ise, doğal bir politika olarak Cumhuriyet tarihi boyunca 
1936 Beyannamesi, Varlık Vergisi, 6-7 Eylül Pogromu 

ve “Vakıflar Kanunu” gibi pratikerle uygulanageldi. 
Bir diğer yandan Ermenice yer adları değiştirilip, 
mezarlıklar, kiliseler, okullar yok edildi. Ermeni 
Halkı’nın tarihsel varlığı bölge halklarına ve hatta 
Ermenilere dahi unutturulmak istendi. Katliam, talan 
ve yıkımların ardından gelen ve Beyaz Soykırım olarak 
adlandırılan bu asimilasyon politikaları günümüzde 
de sürdürülmektedir. Çünkü soykırımlarda süreklilik 
esastır. Bugün 1915’te olduğu gibi Ermenileri öldürmek 
devlet nezdinde meşrudur. Bunun en güncel, yakıcı ve 
somut örnekleri Hrant Dink, Maritsa Kücük ve Sevag 
Balıkçı cinayetleridir. 

Tüm bu devlet politikalarının sonucu olarak, sadece 
kardeş halkların Ermeniler’e yabancılaşması değil, 
Ermeniler’in de kendi tarih, kültür ve coğrafyalarına 
yabancılaşması sağlanmıştır. Halkların birbirlerine 
karşı olan önyargıları ve düşmanlıkları sürekli 
körüklenmiş, halklar birbirine kırdırılarak sisteme karşı 
birleşik bir mücadelenin önü kapatılmak istenmiştir.  
Soykırımları anma etkinlikleri, Türkiye Halkları 
arasında empati kurma ve birlikte mücadele etmeyi 
öğrenme açısından çok önemli çalışmalardır. Fakat 
bu anmalar “kişisel vicdani arınma seansları’’na 
indirgenmemeli, somut talepler ve politikalar etrafından 
örgütlenmelidir. Genel olarak soykırım mağdurları 
ve elbette özelde Ermeniler merhamet değil adalet 
istiyor! Bu bağlamda başta Ermeni Soykırımı olmak 
üzere devletin üzerine inşa edildiği tüm insanlık suçları 
ile yüzleşilmelidir. Ermeni Soykırımı bağlamında, 

•Sınırı tek taraflı olarak kapatan Türkiye’nin, önkoşulsuz 
olarak Türkiye-Ermenistan sınırını açması.

•kökeni bu topraklar olan Diaspora Ermenilerine 
kosulsuz yurttaşlık verilmesi,

•yaşananların bir soykırım olduğunun kabul edilip özür 
dilenmesi,

•Soykırım faillerinin basında ve ders kitaplarında ifşa 
edilmesi ile inkarcılığı sürdürenlerin ifşası ve onlarla 
hertürlü işbirliğinden kaçınılması,

•Türkiye burjuvazisinin 1915 sonrası sermaye 
birikiminin hesabını vermesi ve soykırım mağdurlarına 
verilen zararın tazmini.

•Ermeni Halkına ait okul, hastane, kilise gibi tüm 
kamusal alanların restorasyonu ve iadesi  bizlerin haklı 
talepleridir.

Bu şartlar altında, 1915 Soykırımı’nın 100. yılında, 
bu adaletsizliklerin aşılabilmesi için, halkların ortak 
ve kararlı bir mücadele yürütmesi gerektiği açıktır. 
Bu talepler ışığında yürütülecek bir mücadele, 
Türkiye halklarının arasında kurulacak bir barışın 
ve ortak yaşamın temelini de sağlamlaştıracaktır. 
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ABDEM Soykırım, Adalet ve Yüzleşme 
Konferansı Sonuç Bildirgesi
ABDEM Hakikatler, Yüzleşme ve Adalet 
Komisyonumuzun sçalışmalarını yürüttüğü, 6-7 Aralık 
2014 tarihlerinde Almanya’nın Köln Üniversitesi’nde 
„1915’ten Şengal’e Soykırımlara Hayır” şiarıyla 
gerçekleştirdiğimiz “Soykırımlar, Adalet ve Yüzleşme” 
konferansımızın sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Konferansımız, Anadolu ve Mezopotamya 
coğrafyasında yaşayan halklarımızın özgür ve ortak 
geleceğinin inşasında insanlığa karşı işlenen bütün 
suçların zaman aşımı olmaksızın mahkum edilip, 
yüzleşilmesinin gerekli ve zorunlu olduğunu bir kez 
daha ortaya koymuştur. Bu bağlamda başta Ermeni, 
Asuri-Süryani-Keldani, Rum, Pontus, Kürt, Ezidi, Alevi 
ve Dersim soykırımları olmak üzere yakın dönemde 
yapılmış olan Şengal, Ninova, Kobane soykırımlarına 
kadar coğrafyamızda işlenen bütün bu suçlarla 
yüzleşmek elzemdir. Konferansımız kapsamında 
soykırım tanımlanmasından soykırımların nedenlerine 
ve halklarımıza yaşatılan acıların boyutlarına kadar 
geniş çaplı tartışmalar yürütülmüştür.

Konferansımız, Arjantin’den Kamboçya’ya, Güney 
Afrika’dan Tamil soykırımına kadar Dünya‘da yaşanmış 
olan bir dizi soykırıma da dikkat çekmiş ve farklı 
ülkelerinden soykırımlarla yüzleşme deneyimlerini 
de ele almıştır.

Konferansımıza katılan ve ele aldığımız konularda 
önemli araştırmaları olan farklı uluslardan değerli 

bilim insanları, akademisyenler, yazarlar, hukukçular, 
gazeteciler, soykırım yaşamış halkların temsilcileri ve 
demokratik kitle örgütleri temsilcileri, Ermeni, Asuri-
Süryani, Dersim, Ezidi ve Alevi halklarımızın yaşadığı 
fiziksel ve kültürel soykırımlar hakkında geniş bilgi 
aktarımında bulunmuş ve konferans katılımcılarının 
yaşanmış olan bu acı gerçeklerle bir kez daha 
yüzleşmelerini sağlamışlardır.

Konferansımız, Ermeni ve Asuri-Süryani Soykırımının 
100. yılına girdiğimiz bir dönemde, Türkiye´nin 
hala kendi tarihiyle yüzleşmemiş olmasının, çok 
sayıda belgeye rağmen soykırımları inkâr etmesinin, 
farklı kimlik ve inançları kabul etmeyişinin barış ve 
demokrasinin önündeki en büyük engel olduğuna 
dikkat çeker.

Anadolu ve Mezopotamya coğrafyasında soykırımlara 
tabii tutulan halklarımıza, fiziksel soykırımların yanı 
sıra, kendi kimliklerine, kültürlerine, dillerine ve 
inançlarına yabancılaştırmayı hedefleyen kültürel ve 
siyasi soykırım da dayatılmıştır. Irkçı, tekçi, inkârcı bir 
zihniyetle yapılan bu soykırımlar ve ek olarak göçe 
zorlamalar sonucu, sayıları milyonları bulan Ermeni, 
Asuri-Süryani, Keldani, Pontus gibi kadim kimliklere 
sahip halklarımız kendi topraklarında sayıca azalarak 
yok olma noktasına getirilmiştir.

Konferansımız, Osmanlı‘nın ve İttihat ve Terakki 
Cemiyetinin 1915 öncesinde, 1915’de ve dahi 
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sonrasında Panistlamist ve Pantürkist bir ülke yaratma 
hedefiyle Türk ve Müslüman olmayan halklara yönelik 
tam bir cihat ruhuyla zorunlu sürgün, katliam ve 
soykırım politikalarını uyguladığını vurgulamıştır. 
Yine Alman, Fransız, İngiliz ve Rus emperyalist 
devletlerinin bu soykırımcı saldırılarda suç ortaklığı 
yaptıklarını ve soykırımları gizleyerek de sorumluluk 
taşıdıklarına dikkat çekmiştir.

İttihat ve Terakki, 1915 Soykırımını, devlet emriyle ve 
güçleriyle, Teşkilât-ı Mahsusa ve başta Türk halkımız 
olmak üzere, Müslüman halkları da suça katarak, 
Hristiyan halklara soykırım, tehcir ve mülksüzleştirme 
uygulayarak etkisiz ve güçsüz kılma politikasıyla 
hareket etmiştir.

Kürt halkımız ise, çıkarları iktidarla işbirliğinden 
büyük ölçüde yana olan aşiret liderleri, ağalar ve dini 
liderler eliyle bu soykırıma önemli bölümüyle alet 
edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin son yüz yıllık tarihinin bir 
soykırım tarihi olduğuna dikkat çeken konferansımız, 
Koçgiri, Zilan, Ağrı, Dersim, Maraş, Malatya, Sivas, 
Gazi ve Roboski katliamlarının tarihsel arka planında 
Türk devletinin tek dil, tek din, tek ırk üzerinden inşa 
edilmesinin yattığına vurgu yaparak, bu zihniyetin 
aşılmasında ve halkların barış içinde bir arada 
yaşamasında Rojava devriminin önemli bir örnek 
teşkil ettiğini ve alternatif bir yaşam sunduğunu 
önemle vurgulamaktadır. Rojava’da farklı ulus ve 
inançlardan halkların birlikte kendi iradelerini 
katarak kurdukları özerk yönetim modeli, kadınların 
yaşamın her alanında özne ve öncü olma pratiğiyle 
erkek egemen sisteme temelden bir darbe vurmasıyla 
da örnektir.

Kadın ve Soykırım konusunu ayrı bir oturumda ele 
alan konferansımızda, Şengal’de olduğu gibi, tecavüze 
uğrayan, katledilen, pazarlarda satılan kadınların 
sadece savaşlarda ve soykırımlarda yaşadıkları ağır 
sorunlar değil, erkek egemen kapitalist toplumda ikinci 
sınıf insan olarak yaşadığı baskılar da vurgulanmıştır. 
Kadın özgürlük mücadelesinin, toplumların kendi 
geçmişleriyle yüzleşmesini hızlandıracağı ve barış 
içinde bir yaşamı da sağlayacağı belirtilmiştir.

Bu bakımdan Türkiye ve bölgenin diğer faşist, gerici 
devletlerinin ve de emperyalist devletlerin desteğiyle 
IŞİD çetelerinin saldırı ve işgaline maruz kalan, Türk 
devleti tarafından sürekli tehdit edilen Rojava’nın 
ve IŞİD çetelerinin işgaline karşı fedakarca direnen 
Kobane’nin bütün halklar tarafından savunulması 
önem arz etmektedir ve halklar arasındaki dayanışma 
ve dostluğa hizmet edecektir. Alternatif bir yaşam 
modeli olarak Rojava’nın yaşatılması, sadece Türkiye 
ve Mezopotamya´da değil, Ortadoğu ve Dünyanın 
diğer ülkelerindeki halklara da yol gösterici olacaktır.

Konferansımızda, kendilerine dayatılan Müslümanlığı 
kabul etmeyen Ezidilerin 1300 yıldan beri 
soykırımlara uğradığı, kendi inancını korumaya 
ve yaşamaya çalışan Alevi halkımızın Osmanlı 
boyunca kitlesel kırımlara uğradığı, bu kırımların 
Cumhuriyet tarihi boyunca başta Dersim Soykırımı 
olmak üzere Maraş, Sivas, Çorum ve Gazi`de olduğu 
gibi sürdürüldüğü vurgulanmıştır. Devletin bugün 
hala aynı asimilasyoncu politikalarını sürdürdüğü 
belirtilmiştir.

Türk devletinin ve ırkçılığının kültürü haline 
gelmiş olan linç ve pogromlar 30’lu yıllarda Trakya 
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Yahudilerine, 6-7 Eylül olaylarında Rum halkımıza, 
70’li yıllarda Alevi inancından halkımıza, 90’lı yıllarda 
Kürt halkımıza uygulanmıştır. Kitlesel katliamlara 
ve linçlere karşı direniş bilincini geliştirmek, 
halklarımızın demokratik güçlerinin önemli bir 
görevidir.

Kürt özgürlük hareketinin 30 yıllık direnişinin, 
Kürt halkımız içinde soykırımı kınama ve bunu 
bilince çıkararak kardeşlik duygusu oluşturma 
yönünde güçlü bir gelişme sağladığı, ancak devletin 
tersinden Türk halkımız arasında Kürt düşmanlığını 
yaygınlaştırması, kitlesel bazda Ermeni Soykırımını 
dile getirme ve protesto etme bilincinin yayılmasını 
engellemiştir. Ayrıca Türk halkımızın işçi ve 
emekçilerinin mücadelelerinin geri kalması da 
şovenistlerin ve iktidarların Ermeni düşmanlığını 
ayakta tutabilmelerine elverişli zemin yaratmıştır. 
Türk halkımız açısından tüm elverişsiz koşullara 
rağmen Hrant Dink’in katledilmesine karşı yüzbinlerin 
“Hepimiz Hrant’ız Hepimiz Ermeniyiz” sloganıyla 
yürümesi, Gezi direnişinde ortaya konan dayanışma 
ve mücadele, yüzleşme bilincini geliştiren adımlar 
olmuştur.

Soykırımlarla yüzleşmede Güney Amerika, Kamboçya 
ve Güney Afrika gibi Dünya deneyimlerini de inceleyen 
konferansımız, yüzleşmenin hem bir süreç ve hem 
de kendine özgün yanları içinde barındıracağını, 
değişik ülkelerde kurulan Hakikat Komisyonlarının 
çalışmalarının hakikatleri ortaya çıkarma ve 
toplumlara kabul ettirmekte önemli gördüğünü 
belirtmektedir. Gerçek bir yüzleşme olmadan adaletin 
sağlanamayacağına dair güçlü vurguların yapıldığı 
konferansımızda, Türk devletinin, Kürt Özgürlük 
Hareketi ve önderi Sayın Abdullah Öcalan’ın başlattığı 
barış çabasını ciddiye alması, oyalamaca, saldırgan 
politika ve katliamlardan vazgeçerek başlatılmış olan 
diyalog sürecinin müzakereye dönüştürülmesi çağrısı 
yapılmıştır.

Konferansımızda özetle şu talepler dile getirilmiştir:

•Soykırımlar gerçeği kabul edilmeli, devlet tarafından 
halklarımızdan özür dilenmeli, bu bilincin sembolleri 
oluşturulmaya çalışılmalıdır.

•Yurtlarından tehcir edilen halklarımıza geri dönüş 
ve vatandaşlık hakkı kabul edilmeli ve gasp edilmiş 
mülkiyetlerinin tazmin edilmesi sağlanmalıdır.

•Soykırıma uğratılmış halklarımıza ait ibadet yeri, okul 

gibi kamusal yapılar restore edilerek iade edilmeli, 
yerleşim yeri adları geri verilmeli ve ders kitaplarında 
soykırım gerçeğine yer verilerek, soykırım karşıtı 
bilincin gelişmesine katkıda bulunulmalıdır. Bu 
doğrultuda soykırım suçu işlemiş kişilerin adları, 
verilen yerlerden geri alınmalıdır.

•Soykırımlarda sorumluluğu olanlar yargılanmalı 
gıyabında da olsa hak ettikleri cezaya çarptırmalıdırlar.

•Soykırımlarda ve sonrasında katledilen ve 
mezarları gizlenen Ermeni aydınlarının, Seyit Rıza 
ve arkadaşlarının, gözaltında kayıpların mezar 
yerleri açıklanmalı, cenazeleri ailelerine teslim 
edilmeli, soykırımlar ve akabindeki yıllarda katledilen 
insanların anısı için anıt mezarlar yapılmalıdır.

•Soykırım arşivleri açılmalı, Dersim’in kayıp çocukları 
bulunulmalı ve akıbetleri açıklanmalıdır.

•Soykırımların bir daha yaşanmaması için yasal ve 
anayasal tedbirler alınmalıdır.

•Toplumsal dokuyu bozan, doğayı katleden ve 
halklarımızın ziyaretlerini, mezarlarını sular altında 
bırakan barajların yapımına son verilmelidir.

•Zorunlu din derslerine son verilmeli, anadilinde 
eğitim hakkı tanınmalıdır.

•Asimilasyona, Alevi ve Hristiyan yerleşim bölgelerine 
cami yapılmasına son verilmeli ve Diyanet İşleri 
Başkanlığı lağvedilmelidir. Halklarımızın inanç 
mekânlarına saygı gösterilmelidir.

Bu çabaların önemli olacağını düşünüyor ve 
halklarımızda enternasyonalist bilinç ve empatiyi 
geliştireceğine inanıyoruz.

Konferansımıza katılarak önemli araştırmalarıyla ve 
değerli tartışmalarıyla katkı sunan bilim insanlarına, 
yazarlara, avukatlara, Rojava deneyimini aktaran Efrin 
kantonu başbakanına, kurum temsilcilerine ve emeği 
gecen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.

ABDEM, konferansımızın ortaya çıkardığı veriler 
ve sonuçlardan aldığı cesaretle geçmişle yüzleşme, 
hakikatleri ve sorumluları ortaya çıkarma ve adaleti 
sağlama mücadelesinde her türlü çabayı göstereceğini 
ve üzerine düşen her görevi yerine getireceğini beyan 
eder.

ABDEM Soykırım, Adalet ve Yüzleşme Konferansı

7 Aralık 2014
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“Bu Topraklarda Özgür ve Eşit Olarak Yaşama 
İstiyoruz”
Levon DEMİRCİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü Azınlık Vakıflar Temsilcisi 28 
Aralık’ta gerçekleşen seçim ile belirlendi. Azınlık Vakıflar 
Temsilciliği görevini altı yıldır sürdüren Laki Vingas’ın 
yerine, oy çokluğuyla Tıbrevank Lisesi Vakfı Başkanı diş 
hekimi Toros Alcan seçildi. Vakıflar Genel Meclisi’nin 
15 üyesinden biri olan Azınlık Vakıfları Temsilciliği 
için yapılan seçimde Silvyo Ovadya 36 oy alırken, Toros 
Alcan 90 oy aldı. Nor Zartonk olarak, kendisini kutluyor 
ve seçimden sonra gerçekleştirdiğimiz röportajı 
yayımlıyoruz.

-Öncelikle Toros Alcan kimdir? Bilmeyenlere 
kendinizi tanıtır mısınız?

1966 yılında İstanbul’da doğdum. Önce Karagözyan, 
sonra Tıbrevank, sonra da Boğaziçi Üniversitesi’nde 
Biyoloji ve Genetik okudum. Marmara Üniversitesi Diş 
Hekimliği’nden sonra doktora yaptım. 2008 yılında 
doçent oldum. Şimdi Cerrahpaşa’da yeni bir anabilim 
dalı kuruluşu ile ilgili çalışmalara devam ediyorum. 
Kendi özel kliniğimde de çalışmaya devam ediyorum 
ama benim için asıl önemli olan Tıbrevank Ermeni Lisesi 
yönetim kurulu başkanlığı. VADİP Eğitim Komisyonu 
kurucu üyesiyim. Orada Ermeni toplumunun eğitiminin 
birleştirilmesi, toparlanması ve merkezileştirilmesi için 

çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Son olarak da Azınlıklar 
Temsilcisi Ermeni aday adayı olarak seçildim.

-VADİP nedir? İşlevi ve önemi nedir?

VADİP, halkın temsilcilerinin beraber oluşturduğu 
bir dayanışma ve yardımlaşma platformudur. Ermeni 
toplumunun bir karar organı haline gelme çabası içinde, 
biz bunu değerli buluyoruz. Tabii VADİP’in eleştirilecek 
çok yönü var. Karar alamama, uygulayamama, 
uyguladığı kararlarda sorun çıkması, bazı kararların 
başka vakıflarca tanınmaması gibi. Tüzel kişilik değil. 
Tamamen bir centilmenlik anlaşması üzerinden gidiyor. 
Bir dernek de değil. Yani bir anlamda, toplumların ortak 
karar alma mekanizmasıdır. Beraber çalışma pratiğinin 
gelişmesi adına çok önemli bir örgütlenme biçimidir.

-Azınlık Vakıfları Temsilciliği’ne aday olmaya nasıl 
karar verdiniz?

Devlet mekanizmasına seçimle gelen bir azınlıklık 
temsilcisi çok önemlidir. Özellikle 1950’lerden sonra 
Ermeni ve Rum toplumlarında böyle bir temsilcinin 
devlet mekanizmasında yer almadığını düşünürsek 
çok önemli bir durum. Laki Vingas da bu görevi 
başarıyla yerine getirdi. Azınlıkları çok iyi temsil etti ve 
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birleştirdi. Bu konuda çıtayı da çok yükseltti. Bu yüzden, 
bu görev çok ciddi bir sorumluluk. Sonuçta binlerce 
insanı temsil edeceksiniz. Başta bu görevi layıkıyla 
yerine getirebileceğim konusunda tereddüt ettim ama 
sonradan aday olmaya karar verdim. Artık bir şekilde 
çok çalışıp bu görevi layıkıyla yerine getireceğim.

-Seçilirseniz görev sürenizde neler yapmayı 
planlıyorsunuz?

Öncelikle toplumların sorunlarını anlatma görevi 
var. Büyük sorunlarımız var. Sadece hukuki sorunlar, 
gayrimenkul sorunları değil tabii. Yaklaşık 100 bin kişiyi 
temsil ediyorum. Bu insanların da bu tür sorunlardan 
çok bu topraklarda özgür ve eşit yaşama isteği var. 
Bunlar için bir umut olarak görüyorlar. Ben de Laki 
Vingas’ı öyle görüyordum. Kısacası bu topraklarda iyi 
şartlarda yaşamak için her şeyi yapmayı düşünüyorum. 
Bize, kimsenin hak etmeyeceği muamelelerde 
bulunuldu. Halkların adı küfür oldu, aşağılandık, 
küfürler edildi. Bunların yanlış olduğunu tüm Türkiye 
halklarına anlatmak istiyorum. Ben bu görevi Türkiye 
halklarıya kucaklaşmak olarak görüyorum.

-Aynı zamanda Tıbrevank yönetim kurulu 
başkanısınız. Orada yapmak istediklerinizin ne 
kadarını yapabildiniz ve daha yapmak istediğiniz 
neler var?

Tıbrevank’ın Ermeni toplumunda önemli bir yeri 
olduğunu düşündük ve eğitim kurumu olarak devam 
etmesi kararını aldık. Eğer böyle bir karar almasaydık 
Tıbrevank’ın taşlarını söker yeni bir okul yaptırırdık. 
Altı tane projemiz var. Bir tanesi yatılı sistemi geri 
getirmekti. Bunu başarabildik. Şu anda doksan 
öğrencimizin yaklaşık otuzu erkek yatılı. İkincisi, 
var olan gayrimenkullerimiz üzerindeki hakları 
kullanamıyorduk. Yani okulumuz çok büyük bir 
ekonomik sorun içerisindeydi. Neredeyse bütçesinin 
yüzde 10’unu bile kendi kaynaklarıyla sağlayamıyordu. 
Var olan gayrimenkullerin iyileştirilmesi ile ilgili davalar 
açtık. Bu konuda büyük yol aldık. Sonrasında devletin 
el koyduğu malların bir kısmını geri aldık. Bir kısmının 
davaları devam ediyor. Bu şekilde okulumuz, diğer 
okullara yardım edebilecek duruma geldi. Ondan sonra 
eğitim öğretim felsefesinin geçmişten aldığı ışığını 
devam ettirerek geleceği nasıl planlarız diye düşündük. 
Öğretmen sayımız arttı, diğer Ermeni okullarında 
öğrenci sayısı azalırken Tıbrevank’ın öğrenci sayısı 
arttı. Fiziksel anlamda okulumuz yenilendi, sınıflar 
yenilendi. Bunlar kolay şeyler tabii, para bulursanız 
yapabiliyorsunuz. Şimdi de Kalfayan ile organik bir 
birleşme üzerine çalışıyoruz. Tıbrevank ortaokul ve 
lise, Kalfayan sadece ilkokul. Bu iki okulu tek bir okul 
gibi, karma yatılı bir okula dönüştürmek istiyoruz. Bu 
konuda da çok yol aldık. Artık ruhsatların değişmesi 
gibi teknik konular kaldı.

-Son olarak Nor Zartonk ile ilgili fikirlerinizi merak 
ediyoruz. Eleştirileriniz ya da önerileriniz olabilir.

Bir VADİP toplantısında hemşeri derneklerini gereksiz 
bulanlar oldu. Ben şiddetle karşı çıkmıştım. Bu 
dernekler bir toplumun, bir hekim olarak düşünürsek, 
sağlık belirtisidir. Yani halkın ve kültürün devam 
edeceğini gösterir. Nor Zartonk’un ayrı bir önemi var. 
Kendi inisiyatifi ile, herhangi bir yere bağlı olmadan, 
aktivist bir gençliğin bulunması sağlığın en önemlisidir. 
Az olmamıza rağmen böyle bir grubun bulunması beni 
çok umutlandırıyor. Bu topraklarda kalma isteğimi 
arttırıyor. Ben siyaseten eleştirebilir, ideolojik olarak 
destekleyebilirim, sert ya da yumuşak bulabilirim ama 
bu oluşumun çok değerli olduğunu düşünüyorum. 
Üzerine titrenmesi gereken bir grup. Nor Zartonk’a 
herhangi bir destek yok. Hatta Ermeni toplumu 
içerisinde köstek olanlar var. Çünkü muhalif bir grup. 
Bu tür grupların suç örgütü olarak gösterildiği bir yer 
Türkiye. Herkeste “Bize zarar verirler.” korkusu var. 
Ama olumsuz eleştirilerin temelinde “Onlara bir şey 
mi olur?” kaygısı da var. Oldu çünkü o çocuklara bir şey. 
Geçenlerde oldu, 12 Eylül’den önce de oldu, sonra da 
oldu. Birçok Ermeni mamada, Ermeni yayada bu korku 
var. Ama ben çok sağlıklı buluyorum ve destekliyorum.
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Davutoğlu’nun “Aile” Yemeği*
Yetvart DANZİKYAN

2 Ocak Cuma günü Başbakan Davutoğlu şeylerle yemek 
yedi. Neylerle.. Ehm, efendim, Türkiye’deki azınlık 
cemaati temsilcileriyle? Yok tam öyle değil. Gayrimüslim 
azınlık cemaati temsilcileriyle? Ki Anadolu Ajansı böyle 
demeyi uygun görmüş.. Eh tam öyle de değil, bunlar din 
adamı. üstelik de pek bir zincirleme oldu Müslüman 
olmayan azınlık cemaati temsilcileri. Zaten temsilci 
ile de meselemiz var. Neyse, muhataralı bir alan. Şu 
kişilerle buluştu Başbakan Davutoğlu:

Ekümenik Patrik Bartholomeos, Rum Ortodoks Patrik 
Vekili Peter Stefanos, Türkiye Keldani Katolik Cemaati 
Ruhani Reisi Francois Yakan, Süryani Ortodoks Kilisesi 
İstanbul ve Ankara Metropoliti Yusuf Çetin, Türkiye’nin 
Vatikan Büyükelçisi Prof. Mehmet Paçacı, Türkiye 
Süryani Katolik Patrik Vekili Yusuf Sağ, Ermeni Katolik 
Başpiskoposu Levon Zekiyan, Türkiye Musevileri 
Hahambaşı İsak Haleva ve Ermeni Patrik Vekili Aram 
Ateşyan.

Yemekte, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, 
İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran ve Vakıflar Genel Müdürü 
Adnan Ertem de bulunmuş.

Güzel. Sonuçta iyi bir şey. Verilen mesajlar da genel 
itibariyle olumlu. Peki neye takıldın diyeceksiniz, çünkü 
belli, bir şeye takılmış gibiyim. Açıkçası aslında AKP’ye 
özgü bir davranış olmamakla birlikte AKP ve bilhassa da 
Davutoğlu’ndaki “Osmanlıcı” damarın tam da buralarda 

kendine yeniden hayat ve meşruiyet bulması, ilk soru 
işareti. AKP’ye özgü değil dedim, önce onu biraz açayım. 
Evet şöyle bir durum var, Cumhuriyet’ten beri otorite, 
genel manada azınlık haline getirilen etnik bileşenleri 
dini bir cemaat olarak görmeye ve öyle tanımaya özen 
göstermiştir. Mesajlarını Patrikhane, Hahambaşı ve 
Metoropolitlere verir ve onları da cemaatlerini sözcüsü 
olarak görmeye, öyle anlamaya, cemaatlerin de öyle 
davranmasına gayret ederdi.

Görünüşte seküler bir anlayış içinde olmakla övünen 
eski devletin bu yöntemi, ona belli ki kolaylık sağlıyordu. 
Çünkü “temsil” meselesi dini ve dolayısıyla yumuşatılmış 
bir alana hapsoluyor, kiliselerde, sinagoglarda ayinler 
sürdükçe, patrikler, metropolitler, hahambaşılar 
seçildikçe bu cemaatler sorunsuz yaşıyorlarmış gibi 
görünüyorlardı. Bu elbette ki rejime büyük bir kolaylık 
sağlıyordu. Üstelik cemaat üyeleri de böylece kendi 
temsillerini ve “eşit”liklerini bu çerçevede görmeye 
alışıyor, kalan sorunlar ya gündeme gelmiyor ya da 
başka, daha üst bir mesele olarak anlaşılıyor, üzerine 
konuşulamıyordu.

Fakat elbette ki şu oluyordu: “modern” –sınıfsız, 
imtiyazsız- bir ulus inşa etmekle övünen Cumhuriyet bir 
Diyanet İşleri Başkanlığı oluşturarak resmi İslam’ı kendi 
tekelinde tutmak suretiyle laiklik ilkesini darmadağın 
etmekle kalmıyor, diğer etnik grupları da evrensel 
bir “cumhuriyet” ve modern devlet çerçevesinde yani 
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“eşit” olarak görmediğini beyan etmiş oluyordu. Perde 
arkasında her türlü faşist uygulama eşliğinde elbette. 
Açıkçası Cumhuriyet rejiminin seküler olma iddiasının 
bu açıdan kapsamlı bir eleştiriye tabi tutulmaması hala 
bir eksikliktir.

AKP göreve gelip iktidarını sağlamlaştırdıktan sonra 
rejim ile hesaplaşma çerçevesinde bu konuda da 
adımlar attı. İnkar etmeye imkan yok. Ancak şöyle tuhaf 
bir durumla karşılaştık bu kez. Cumhuriyet, yani eski 
devlet modern devlet olma iddiasında olmakla birlikte 
bu konuda nasıl ki ki dini temsili esas alıyor idiyse, 
AKP de Osmanlı’yı örnek alma çizgisi çerçevesinde 
yine dini temsili esas alıyordu. Dolayısıyla pratikte bazı 
şeyler değişmesine rağmen temel felsefede çok bir şey 
değişmiyor, hatta bu anlayış iyice kökleşiyor. Mesela şu 
sözler Davutoğlu’nun buluşma sırasında kameralara 
söylediklerinden:

“Otantik kültür gelenekleri bağlamında, dini gelenekler 
bağlamında ülkemizin bütün renklerini barındıran 
bu tablo bizim için önemlidir. Diğer taraftan da eşit 
vatandaşlık ilkesi bağlamında da bu tablo önemlidir. 
Hiçbir zaman biz, yurttaşlarımız arasında yurttaşlık 
temel ilkesi etrafında bir fark gözetmedik, gözetmeyiz. 
Hangi dini, mezhebi, etnik temelden gelirse gelsin bütün 
yurttaşlarımızın canı, malı, ırzı, aklı, namusu bizim için 
azizdir ve bütün dinlerde azizdir”

Dediğim gibi, mesajlar gayet olumlu. Ancak bütün bu 
meselenin “dini” cemaat ve dini temsil çerçevesinde 
söylenmesi, “eşitlik” meselesinin de hala modern devlet 
mantığı içinde konuşulmayıp otantik kültür gelenekleri, 
dini gelenekler bağlamında konuşulması, problemli bir 
sahada olduğumuz göstermiyor mu?

Öncelikle, diyelim ki Ermeniler, bu devlet için asli olarak 
nedir? Bir grup Hıristiyan mı? Evet Osmanlı böyle 
görebilirdi ama hala böyle görebilir miyiz? Elbette ki 
Ermeniler aynı zamanda Hıristiyandırlar ama öncelikle 
Ermenidirler. Kilise tabii ki onlar için önemlidir, Patrik 
tabii ki onlar için önemlidir. Ama bir kere din hepsinin 
de hayatını boydan boya kapsamaz. Dinle ilgisi olmayan, 
Hıristiyanlığı hayatında her şeyin önüne koymayan 
Ermeniler vardır ve hiç de az değillerdir. Aynı Rumlarda 
olduğu gibi. Aynı Yahudilerde olduğu gibi..

Üstelik, velev ki öyle olsun. Yani bütün bu saydığımız 
gruplar dindar üyelerden oluşsun. Yine de bu tür bir 
temsiliyet ve çerçeve sorunlu bir çerçeve olacaktır. 
Çünkü karşımıza böyle bir temsiliyette bir de şöyle bir 
sorun çıkmıyor mu?

Bu kişileri kim seçmiştir? Öyle ya, temsilci deniyor ama 
bakalım bu kişiler nasıl seçiliyor? Evet kimi Patrikler 
cemaat katılımıyla seçiliyor ancak bu tüm kesimler 
için geçerli değil ve üstelik –burası pek ilginç- Ermeni 
Cemaati aslında uzun süredir Patriksiz. Ağır bir 

hastalıkla mücadele eden Mutafyan görevini yapamaz 
halde ve şu anki Patrik, 7 yıldır vekaletle görevi 
yürütüyor. Dolayısıyla başta ima ettiğimiz durum aslına 
bakılırsa önemli bir noktayı işaret ediyor. Bu kişilere 
temsilci demek ne kadar doğru?

İkinci olarak: siz bu dini cemaat (azınlık demenin doğru 
olmadığını artık anlamış olmalıyız) temsilcileriyle 
“ne olarak” görüşmektesiniz? En büyük dini cemaatin 
temsilcisi olarak mı? Hayır? Seçilmiş ve dini temsille 
görünürde hiçbir ilgisi olmayan yürütmenin başkanı 
olarak. Şunu bir kez daha not düşmek isterim bu görüşme 
elbette olumludur, verilen mesajlar olumludur. Ancak 
kabul etmek gerekir ki temsil meselesinde masanın 
öbür tarafında da bir gariplik var. Bir Başbakan olarak 
görüşmek elbette normal ama bunu bir “aile” yemeği 
haline getirdiğinizde bu ailenin nasıl bir aile olduğunu 
ve dışarıda kimlerin kaldığını sormak durumundayız.

Burada gayet açık bir ima var. O da Davutoğlu’nun orada 
modern bir devletin temsilcisi olarak değil, aslında 
hakim din olan İslam’ın temsilini de içeren siyasi 
otoriteyi temsilen oturduğudur. Yani burada bir Osmanlı 
sistemine dönüşün neredeyse tüm ipuçlarını görüyoruz. 
(Yeşilköy’de yeni kilise inşasına izin verilmesi ve bunun 
ilan edilmesi de bu çerçevede değerlendirilmeli. Bu, 
neden Başbakan’ın işi?)

Bu tüm yukarıda saydığım problemlerin ötesinde bana 
kalırsa daha büyük bir probleme daha işaret ediyor. 
Artık tüm meseleleri “din” ekseninde konuşmaya 
başlıyor olmamız. Türkiye’deki kamusal hayatta 
bilhassa da eğitim hayatında “din” nasıl ki her şeye 
ve her yere nüfuz ediyorsa, ve bu gayet tatsız bir 
gidişata işaret ediyorsa, toplumsal ilişki biçimlerini 
de Müslüman olan-Müslüman olmayan çerçevesinde 
görmeye başlıyoruz. Dolayısıyla çoğunluk artık otorite 
tarafından “dindar” bireyler ve “dindar olmayan 
bireyler” olarak kodlanırken, kamusal hayat buna göre 
yeniden inşa edilirken, azınlıkların da Müslümanlar-
Müslüman olmayanlar kodlaması içinde anlaşılması 
ihtimali var.

Bu, yani bu azınlık politikası, kimilerine göre geride 
bıraktığımızı düşündüğümüz eski devlete göre daha 
iyi bir aşama. Çünkü vakıf mallarının bir kısmı iade 
ediliyor, dil eskiye kıyasla yumuşadı vs. Ancak bu eskiye 
kıyasla bir yumuşama olmakla birlikte bir “ilerleme” 
anlamına gelmiyor. Zira 2015 yılında gelebileceğimiz 
yer insanların hem –yani, istediklerinde- hiçbir şey 
olmadan, ”birey” olarak eşit bir muamele görmesi, 
hem de dini temsiller dışında da temsil bulabilmesi ve 
bu çerçevede de hak arayabilmesidir. Bunun dayanağı 
da otantik gelenekler, o hayli flu ve yoktan varedilmiş 
izlenimi doğuran kadim medeniyetler argümanları 
değil, anayasal ve yasal güvencelerdir.
*12.01.2015 tarihli Agos gazetesinde yayımlanmıştır.
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‘Uzun Bıçaklar’ Operasyonu*
Ahmet ŞIK

Tarihten bir anımsatma, bugün yaşananları 
kavramamızda faydalı olabilir. “Yeni Türkiye” denilen 
faşizm döneminin kurucu güçlerinden Cemaat’in, 
kendi yarattığı sistemin tokadını yemesinin örneği 
80 yıl öncesinde de yaşanmıştı. 1934 yılının 30 
Haziran’ını 1 Temmuz’a bağlayan gece gerçekleştirilen 
operasyonu tarih, “Uzun Bıçaklar Gecesi” diye kaydetti. 
Dünyanın adı en çok bilinen faşisti olan Hitler’in, iktidar 
yolculuğunda büyük görevler üstlenen, “kahverengi 
gömlekliler” olarak da bilinen “Sturmabteilung” ya da 
kısaca SA denilen vurucu milislerini ortadan kaldırttığı 
gece bu isimle anıldı. İleride kendisine tehdit olacağını 
düşündüğü Nazi unsurlarının önde gelenlerini ortadan 
kaldırttıktan sonra Hitler, ordu üzerinde kurduğu 
sarsılmaz otoriteyle kıyımlarını gerçekleştireceği 
kanlı yolculuğuna çıktı. SA’ların ortadan kaldırılmasını 
anlamakta zorlanan Almanlara Nazilerce, bugünün 
Türkiyesi’nde yaşayanlara çok tanıdık gelen açıklamalar 
yapılmıştı. Operasyon gecesi Hitler, kendisini dinleyen 

kalabalığa, SA’yı “dünya tarihindeki en büyük ihanet” 
ile suçladığı konuşmayı yaparken, emrindeki Naziler 
de Almanlara, “SA’nın darbe hazırlığında olduğunu” 
yaymıştı.

Her zaman, hayatın kendisinin en iyi öğretmen 
olduğunu düşündüm. Kişi, eğer doğru dersler 
çıkarabiliyorsa hayatın en iyi öğretmen olduğunu 
kavramak da güç olmaz. Ama hayat, iyi olduğu kadar da 
zalim bir öğretmendir. Çünkü hep güçlükle, zor olanla 
sınar insanı. Ne kadar iyi bir öğrenci olup olmadığınız 
bu güçlük karşısında alacağınız tutumla, yapacağınız 
tercihle kendini gösterir. Çünkü her adaletsizlikte, 
her hukuksuzlukta mağdur edilenin kim olduğuna 
bakmadan nerede ve nasıl durduğumuz yaşamdaki 
yerimizi de belirler. Ve işte, hem iyi hem zalim bu 
öğretmen beni bir kez daha sınıyor. Kolay bir sınav da 
değil: “Cemaatçilerin hak ve özgürlüklerini Cemaat’e 
rağmen savunmak.”
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“Cemaat’e rağmen” denilmesinin haklı sebepleri 
olduğundan kimsenin kuşkusu yok. Yakın geçmişin 
iktidar ortağı iken tuzak ve komploların aklı, polis ve 
yargıdaki tetikçisi, medyadaki celladı olan Cemaat, 
şimdi kendi yarattığı faşizmin içinde boğuluyor. Ortaya 
çıkan faşizmin tek sahibi olmaya çalışan AKP’nin 
suç ortaklığını yaparken talep edilen en önemli 
değerler olan hak, özgürlük, demokrasi bugün Cemaat  
tarafından haykırılıyor. Bağımsız ve tarafsız olmasının 
elzem olduğunu, artık yaşayarak öğrenmek zorunda 
kaldıkları içindir ki hukuktan bahsediyorlar. Birkaç yıl 
önce kriminalleştirdikleri meslektaşları için “Gazeteci 
değil teröristler” yaftasını dolaşımda tutup, infazlarda 
rol oynayanlar bugün basın özgürlüğünün öneminden 
bahsediyor. Bu ülkenin makûs kaderidir. Sistemin 
tokadını yemeyen demokrasinin de, demokrasiyi 
var kılan değerlerin de kıymetini öğrenemez. Tokat 
atan pozisyonundan tokat yiyene dönüşen Cemaat’in 
demokrasiden ve basın özgürlüğünden bahsetmesinin 
nedeni de budur. Öğrenecekler mi, emin değilim. Hele 
ki kirli geçmişiyle ve o geçmişin üzerine bir gelecek 
inşa etmeye çalıştıklarıyla birlikte düşünüldüğünde, 
vereceğim yanıt kesin bir ‘hayır’ olur.

İtirazım var

Ama buna rağmen itirazım var. Haklısınız. Geçmişinden 
bugüne Cemaat medyasının tarihi, kötü ya da kötüye 
kullanılan gazetecilik örnekleriyle dolu. Sadece 
Ergenekon ve türevi davalarda, KCK soruşturmalarında, 
sosyalistlerin hedef alındığı operasyonları kapsayan 
yakın geçmişteki tutumu bile bugün kendilerine 
“Oh olsun” dedirtecek cinsten örneklerle dolu. Ama 
serinkanlı davranmaya en çok da böyle zamanlarda 
ihtiyacımız var. Çünkü kötü ya da kötüye kullanılan 
gazeteciliğin yargılanacağı yer terör mahkemesi 
değil. Eğer ki buna itiraz etmezsek totaliter rejimlerin 
en güçlü silahı olan suskunluğun her seferinde bizi 
vurmasını da kanıksamış olacağız. Kötü gazeteciliğe dair 
söyleyeceğimiz, beğenmemek ve eleştirmekten ibaret. 
Kendi adıma benim yapmaya çalışacağım bundan ibaret 
ki zor değil. İşin zor kısmı, yaşadığı yalnızlığın nedenini 
eski manşetlerinde araması gereken Cemaat medyasına 
düşüyor. Çünkü iktidar sarhoşluğuyla yarattığı puta 
esir olunan zamanlardaki kötü ya da kötüye kullanılan 
gazetecilik örnekleriyle ilgili samimi bir özeleştiri 
gerekiyor.

Verdiğim sözü unutmuş değilim

AKP’nin siyasal desteğini arkasına alan Cemaat’in 
kontrgerilla unsurları olan polis ve yargı mensuplarının 
işbirliğiyle, medyasının kamusal meşruiyet uğraşlarıyla 
hapsedildiğim Silivri’den çıkarken yaptığım konuşmayı 
da verdiğim sözü de unutmuş değilim. Bu komploları 
düzenleyenler o cezaevine girecekler. Bugün olduğu gibi 
iktidarı paylaşım savaşının doğurduğu bir rövanşizmle 

değil. Samimi bir yüzleşmeyle, hukuk ve demokrasiyi 
merkeze alan, gerçek suçlunun gerçek suçundan 
yargılandığı adil bir soruşturmayla. O gün yargılananlar 
sadece Cemaat’in kontrgerilla faaliyetleri yürüten 
mensupları değil, tetikçilerinin sırtını sıvazlayan 
Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere dönemin 
muktedirleri de olacak. Ancak o günün gelmesi için, 
özgürlükçü, kalıcı ve yaygın bir demokrasiyi Türkiye’de 
var kılmak için şimdi konuşmak zamanı. Prensipler söz 
konusuysa doğru sözleri yanlış kişiler için söylemekte 
beis yok. Çünkü şimdi susarsak, sonra konuşmaya 
hakkımız ve fırsatımız olmayacak.

* 15 Aralık 2014’te Cumhuriyet gazetesinde yayınlanmıştır.
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Ermeni Kültürü ve Dayanışma Derneği 2015 
Takvimi Çıktı!
Ermeni Kültürü ve Dayanışma Derneği olarak siz 
dostlarımız için geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl 
da temalı bir masa takvimi hazırladık. 2015 yılı için 
hazırladığımız bu takvimde Ermeni Soykırımı’nın 
100. Yılı vesilesiyle Vilayat-ı Sitte olarak bilinen, 
Mondros Mütarekesinde Altı Ermeni eyaleti olarak 
yer alan, tarihsel coğrafi adlandırmasıyla Ermenistan 
Platosu olarak anılan ve altı Osmanlı vilayetine denk 
düşen topraklarda, 1915 öncesi Ermeni halkının 
demografik yapısına ilişkin bazı sayısal verilerden 
yola çıkarak Ermenilerin maruz kaldığı Soykırımın 
ve Beyaz Soykırımın yani Kültürel Soykırımın ve 

yurtsuzlaştırılmanın gerçekliğini ve boyutlarını bir kez 
daha gözler önüne sermek istedik.

Soykırım’ın 100. Yılı anısına hazırladığımız bu çalışmayı 
sizlerle paylaşırken, bugün en büyük arzumuz, Ermeni 
Soykırımından başlayarak coğrafyamızda yaşanan tüm 
soykırım ve katliamlarla yüzleşilmesidir. Dileriz, Ermeni 
Soykırımı’nın 100. Yılı böylesi bir yüzleşmeyle bütün 
halkların eşit, özgür ve kardeşçe bir arada yaşayacağı 
barış dolu bir döneme başlangıç olur.

Takvimi derneğimizden edinebilirsiniz.
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Ermeni Kültürü ve Dayanışma Derneği’nden 
Haberler

Ermeni Kültürü ve Dayanışma Derneği, Dayanışma 
Yemeği Düzenledi

Ermeni Kültürü ve Dayanışma Derneği, 19 Aralık 
2014 tarihinde bir dayanışma yemeği düzenledi. 
Derneğimizin dostlarından pek çok kişinin katıldığı 
etkinlikte, derneğin başkanı Marcel Balçık söz aldı. 
Ardından Artür Bağdasaryan’ın seslendirdiği Ermenice 
şarkılar eşliğinde eğlenceli bir akşam geçirildi.

Ermeni Kültürü ve Dayanışma Derneği’nde Yılbaşı 
Kokteyli

21 Aralık 2014 tarihinde Ermeni Kültürü ve Dayanışma 
Derneği’nde bir yılbaşı kokteyli düzenlendi. Etkinliğe 
Ermenilerin yanı sıra derneğimizin dostlarından da 
çok sayıda kişi katıldı. Açılış konuşmasını Ermenice 
olarak derneğimizin kurucu üyesi Sayat Tekir, ardından 
Türkçe olarak Diren Cevahir Şen yaptı ve konuşmanın 
ardından nar kırıldı. Sıcak şarap, anuşabur* ve Ermeni 
halk şarkıları eşliğinde geçen etkinlikte, derneğimizin 
çıkardığı 1915 temalı 2015 yılı takviminin de tanıtımı 
yapıldı.

*Erm. Aşure

Ermeni Kültür’de Film Gösterimleri

Ermeni Kültürü ve Dayanışma Derneği’nde Kadına 
Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Haftası 
kapsamında “Gözlerimi de Al” adlı filmin gösterimini 
gerçekleştirildi. Kadına yönelik şiddet meselesinin 
sadece fiziksel şiddet meselesi olmadığını, sözlü 
şiddetin de en az fiziksel şiddet kadar yaralayıcı 

olabileceğini, kadınların özgüvenini yok edebileceğini 
ve ruhsal tahribata neden olabileceğini gösteren film, 
yoğun bir katılım ile izlendi.

Ermeni Kültür’de ayrıca nefret suçlarına dair Türkiye’de 
hazırlanmış en kapsamlı belgesel olan “Nefret” de 
gösterildi. Nefret suçları denen kavramın, insanların 
yaşamında yarattığı tahribatı ilk ağızdan sunarak, 
bu konuda toplumsal ve siyasi farkındalık yaratmayı 
amaçlayan belgesel, nefret suçunu, bu suça maruz 
kalanların tanıklıkları üzerinden anlatıyor. Türkiye’nin 
farklı köşelerinde “öteki” olmanın en ağır durumlarını 
yaşayanların sesine kulak veren belgeselin hazırlanması 
için, farklı kentlerde yaşanan 10 nefret suçu olayı 
üzerinden, bu olayların mağdur ve tanıklarıyla uzun 
saatler süren görüşmeler gerçekleştirilmiş.
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Ermenileri Kurtaran Türklerin Hikayesi*
Serdar KORUCU

1915’te Osmanlı hükümetinin tehcir kararıyla başlayan 
kırımdan Türkler sayesinde kurtulan Ermenilerin 
hikayeleri “Beni Kurtaran Türk” projesi kapsamında bir 
araya getirildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ve İngiliz Milletler 
Topluluğu Ofisi’nin desteklediği “100 yıl… Gerçek 
Hikayeler” başlığıyla yayınlanan kitap , Ermenistan 
merkezli Armedia Ajans ve Avrupa Entegrasyonu 
kuruluşu sayesinde hayata geçirildi. 47 gerçek 
hikayenin yer aldığı proje, İngilizce, Ermenice ve Türkçe 
olarak Ermeni Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından 
basıldı. Kitapta yer almayan bir hikaye ise şöyle;

“HARUTYUN DEDE, KÖYÜNÜN YOK EDİLDİĞİNİ 
GÖRÜNCE TARİF EDİLMEZ BİR ACI YAŞADI”

Harutyun Berberyan anlatıyor…

Adını ve soyadını taşıdığım Harutyun Berberyan, 
annemin dedesidir. Dedesinin hikâyesi çok trajik ve 
bir o kadar duygusal. Kökleri Van’a uzanıyormuş ama 
sonradan Ankara’ya bağlı bir kasabaya taşınmışlar. 
Soyadlarının neden değiştiğini bilmiyorum, sonradan 
Berberyan olmuş ama eskiden Ter-Gabrielyan’mış. 
Harutyun dedenin amcası bir zamanlar İstanbul’da 
berber olarak çalışırmış, belki de Berberyan buradan 
geliyordur.

Harutyun Berberyan gençlik yıllarında İstanbul’a 
okumaya gitmiş. Çok eğitimli biriymiş. Birkaç lisan 
konuşurmuş ve çok iyi de matematik bilirmiş. 
Ermenistan’a göç ettikten sonra okulda çalışmış, 
meşhur ve saygıdeğer insan olmuş.

Okul yıllarında, yani soykırım zamanında, bir Türk, 
Harutyun dedeyi katliam olacak diye uyarmış. 
Harutyun dede bu şekilde askere alınmadan kaçabilmiş, 
kardeşlerini ve anne-babasını uyarmak için hemen 
Yozgat’a gitmiş. Tabii, Türklerin yardımı olmasaydı 
İstanbul’dan sağ salim çıkamazdı. Türkler Harutyun 
dede için sahte belgeler hazırlamış. Harutyun dede 
köyünün yok edildiğini görünce tarif edilmez bir acı 
ve umutsuzluk yaşamış. Köyde ailesi dâhil hiç kimse 
hayatta kalmayı başaramamış. Harutyun dede ne 
yapacağını bilemeyip babasının arkadaşının yaşadığı 
yan köye gitmiş. Ailesini orada bulmayı ümit ediyormuş. 

Yan köye girince vahşet dolu bir sahneyle karşılaşmış. 
Evler tamamen harabeye dönmüş, sokaklar ceset 
doluymuş.

Kadın cesetlerinin yanında 12-14 yaşlarında yaşama 
işaretleri veren bir kız görmüş. Çocuğu kucağına alıp 
yara veya kan izleri göremeyince kızın zehir içtiğini 
düşünmüş. En yakın ahıra götürüp yoğurt içirip içtiği 
zehir midesinden çıkana kadar uğraşmış.

Harutyun dede çocuğun hayatını kurtarıp yanına almış 
ve kızla beraber yakınlarını aramaya devam etmiş. 
Yolda ona kardeşlerinden birinin Erzurum’da olduğunu 
söylemişler. Harutyun dede ve küçük kız Mariam 
Erzurum’a doğru yola çıkmış. Ama nafile… Harutyun 
dede sadece yıllar sonra önce Nahcivan’a sonra oradan 
Lübnan’a kaçmayı başaran kardeşini bulabilmiş.

Harutuyun dede umudunu kaybedip kızla beraber 
sınırı geçerek Yerevan’a oradan da Vardenis’e gitmiş. 
Birkaç yıl sonra Mariam büyüyünce Harutyun Dede 
onla evlenmiş, beş kızları olmuş. Berberyan soyadını 
korumak ve devam ettirmek adına ben doğduğumda 
anne-babamdan adımı Harutyun soyadımıysa 
Berberyan koymalarını istemişler.

*Radikal İnternet Sitesinde yayımlanmıştır
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Հաշիւը Պիտի Պահանջենք

Այս տարի կ’աւարտի Հրանդ Տինքի սպանութեան 
8-րդ տարին։ ։ Մենք պիտի չարտօնենք, որ Հրանդի 
սպանութիւնը հասարակական մոռացութեան զոհը 
դառնայ։ Բայց սա պէտք է լաւ գիտցուի Որպէս 
վկայ սերունդները, պիտի հրապարակենք այս 
քաղաքական ոճիրի գլխաւոր հեղինակները եւ 
անպայման հաշիւը պիտի պահանջենք։

Մենք գիտենք սպաննողները որոնք են: Րաքէլ 
Տինքը դեռ առաջին օրէն այս խօսքերով նշած եր 
ոճրագործեներուն ՝մասին „Երախայեն ոճրագործ 
սարքող ոճրագործի հեղինակութիւններ “ : Այն 
ոճրագործի հեղինակութիւնները ՝ այսինքըն այն 
ազգամոլ , ոճրագործ քափիթալիստ մտայնութիւնը 
դեռ կը շարունակէ սպաննութիւն գործելու: Միշտ 
արիւնոտ ձերքով կը բռնուի և միշտ կ‘ուրանայ 
իր ոճրագործութիւնը: Բայց մենք հաշիւը պիտի 
հարցնենք բոլոր ոճրագործութիւններեն:

Ուղուր Քայմազի տարիքեն ավելի կապարով , 
Ճէյլան Էօնքօլի անհայտ ու չճարւող փանփուշով 
, Մէթին Կէօքթէփէն, Էնկին Չէպէրը, Ալատտին 
Գարատաղը, Այտըն Էրտէմը, Շէրզան Քուրտը , 
Ֆէսդուս Օքէյ, Մէթին Լոքումճու եւ Ճէմիլ Քըրպայըրը 

դեռ շատ շատերը ոստիկանական բրտութեամբ 
ու տանջանքով սպաննող, հազարաւորները 
հսկողութեան տակ կորսնցնող պետութիւնը եւ 
անոր անմիջական գործընկերներ են հաշիւ պիտի 
պահանջենք:

Նոյն ոճրագործի հեղինակութիւններն են 
Պուրսայի մէջ 19 հանքափորներու կամ Թուզլայի 
նաւաշինական գործարաններու մէջ հարիւրաւոր 
բանուորներու, իբրեւ թէ «գործի արկած» պատրուակի 
տակ սպանութիւնը։ Համալսարաններու ու 
Լիսէներու մէջ իրաւունքները պաշտպանողներուն 
դեմը ելաւ: Երբեմն ճոփով , քացով , երբեմն ալ 
կապար ըլլալով մէջտեղ ելավ այս մտայնութիւնը 
: Գործարաններու , Փարլէմէնթի , փողոցներու 
, դպրոցներու մէջ տարբեր ձեւով մէջտեղ ելան : 
Հաշիւը պիտի պահանջենք:

Վերադառնանք վեց տարի առաջուան, Հրանդին 
սպանութեան նախորդող շրջանը։ Օրուան 
ԱՔՓ-ական Ներքին Գործոց Նախարար Ճէմիլ 
Չիչէք հայկական ցեղասպանութեան մասին 
բանախօսութիւն քազմակերպողներու դէմ ուր 
որ է մահուան վճիռ արձակեց Խորհրդարանի 
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ամպիոնէն։ Երբ մէկ կողմէ 301-րդ յօդուածով 
Հրանդ Տինքին դատ կը բացուէր, միւս կողմէ գրգռիչ 
մամուլն ու լրագրողները «Ո՞վ է աս հայը» կամ, 
«Լռեցուցէ՛ք սա հայը»ու նման վերտառութիւններով 
ցեղապաշտութիւն կը քարոզէին։ Հաշիւը պիտի 
պահանջենք:

Իսթանպուլի Կուսակալութեան շէնքին մէջ անգամ մը 
եւս կը կրկնուէր իշխող դասակարգերու պատմական 
բեմադրութիւնը։ Այդ շրջանի հակահայդուկային 
ԺԻԹԷՄ կազմակերպութեան հիմնադիր՝ Վէլի 
Քիւչիւք երբ Հրանդի դատավարութեան կը հետեւէր, 
երկու գաղտնի գործակալներ ալ Փոխկուսակալի 
սենեակին մէջ կը զգուշացնէին Հրանդ Տինքը՝ 
կարգ մը չարամիտներու հաւանական անբաղձալի 
արարքներու մասին։ Բայց Հրանդը, այդ բոլորը մեզի 
փոխանցելով յայտնած եղաւ, որ պիտի չնահանջէ 
ճնշումներու դիմաց։ 5 տարի տեւող դատի ընթացքին 
ոչ մէկ պետական ծարայող չդատուաւ: Հաշիւը 
պիտի պահանջենք:

«Գիշեր մը յանկարծ կրնանք գալ» եւ «Յետ այսու 
Հրանդ Տինք թիրախն է մեր բարկութեան ու 
ատելութեան» գոռում-գոչումներով «Ակօս»ի շէնքին 
առջեւ եկած էին։ Անոնց աչքերէն կը ժայթքէին արիւն, 
ատելութիւն եւ վրէժխնդրութիւն, որոնք անծանօթ 
չէին մեզի։ Այդ ամբոխը Ատանայի կոտորածէն, 
6-7 Սեպտեմբերի դէպքերէն, Սվազէն, Մարաշէն, 
Պէյազիտի հրապարակէն ծանօթ էր մեզի։ Հաշիւը 
պիտի պահանջենք:

19 Յունուար 2007-ին, Թուրքիոյ Հանրապետութեան 
հաստոցին վրայ արտադրուած 17-ամեայ 
ոճրագործը բեմ բարձրացաւ եւ կատարեց իր դերը, 
հնազանդ մնալով աւանդութեան՝ ու դիպուկ կրակեց 
Հրանդին։ Յետոյ, այդ շրջանի Ապահովութեան 
Տնօրէն՝ Ճէլալէտտին Ճէրրահ յայտնեց, թէ՝ դէպքը 
քաղաքական եւ կազմակերպչական բնոյթ մը չունի 
եւ աւելցուց, թէ՝ «պարզ ազգայնական զգացումներու 
դրդումով գործուած ոճիր մըն է»։ Հաշիւը պիտի 
պահանջենք:

Հարիւր տարի առաջ Հայերուն կոտորողներ հիմայ 
ալ նոյնպէս Քուրտերուն նոյնը կը կիրարեն : 
Ուլուտէրէի մէջ պարզ ժողովուրդին կ‘սպաններ 
զինւորային օդանաւների իսկ վարչապերի միջին 
արեւելքին մարդու իրաւոնքներու քարոզ կուտար: 
Երկիրը էմփէրյալիսթ պատերազմի խաղալիքի 
վերածելու համար մեծ չանքով կաշխատի : Իսկ 
միւս կողմէ Շաբաթամայերը կը շարունակեն որոնել 
իրենց բարեկամներուն: Հաշիւը պիտի պահանջենք 
:

Այս սպանդներու հեղինակները, մեր խօսքը ձեզի է. 

Ձեր այդ ցեղապաշտ, ոճրագործ վարչակարքը չկրցաւ 
մեզ ճզմել ու անձնիլ։ Մենք մեր տարբերութիւններով, 
մայրենի լեզուներով, մշակոյթներով ներկայ ենք ու 
կանգ։ Մեր հարցը պետական հաստոցէն ելած, այդ 
ոճրագործին հետ չէ, այլ ուղղակի ձեզի հետ, ձեր 
բրտութիւնները արտադրող վարչակարքը փլցնելով 
այդ վարժ ոճրագործներէն մարդիկ ստեղծելու հետ 
է։

Մենք, այս երկրի ժողովուրդներ ըլլալով՝ անգամ մը 
եւս կը յայտնենք, որ մեր տեսլականն է ամէն տեսակի 
կեղեքման եւ իշխելու միջոցները ոչնչացած Աշխարհ 
մը։ Հաշի՛ւը պիտի պահանջենք ձեր սպաննած ամէն 
մէկ բանուորին, կնոջ, ուսանողին, յեղաբոխականին, 
անմեղին։ Հաշի՛ւը պիտի պահանջենք Հրանդին…

Այժմ՝ Հրանդին չափ քաջ ըլլալու պահն է։

Այժմ՝ ի գին մեր կեանքի, ժողովուրդներու 
եղբայրութիւնը փառաբանելու պահն է։

Բոլորս Հրանդ ենք, բոլորս Հայ ենք։

Կեցցէ՛, ժողովուրդներու եղբայրութիւնը։ 

NOR ZARTONK / ՆՈՐ ԶԱՐԹՕՆՔ
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Նոր Զարթօնքը Մասնակցեցաւ Հինգերորդ 
Հայաստան - Սփիւռք Համաժողովի
Հինգերորդ Հայաստան - Սփիւռք Համաժողովը 
տեղի ունեցաւ 18 - 21 Սեպտեմբերի միջեւ 
Երեւանի մէջ, Հայաստանի Հանրապետութեան 
նախագահ Սէրժ Սարգիսեանի, Հայաստանի 
Հանրապետութեան Վարչապետ Հովիկ 
Աբրահամեանի, Հայաստանի Հանրապետութեան 
Խորհուրդի Ատենապետ Գալուստ Սահակեանի, 
Հայաստանի Հանրապետութեան Արտաքին Գործոց 
Նախարար Էտուարտ Նալպանտեանի, Սփիւռքի 
Նախարար Հրանուշ Հակոբեանի, Ամենայն Հայոց 
Գարեգին Բ. Կաթողիկոսի, Կիլիկիոյ Արամ Ա. 
Կաթողիկոսի, Ներսէս Պետրոս ԺԹ. Կաթողիկէ 
Հայոց Պատրիարքի, Հայ Բողոքական Խորհուրդի 
Ատենապետ Հովել Միքաէլեանի, Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետութեան Նախագահ Պաքօ 
Սահակեանի, Նախկին Վարչապետ Արգատի 
Ղուկասեանի եւ հազարէն աւելի մասնակիցներու 
մասնակցութեամբ:

Սփիւռքահայ հաստատութիւններուն 
ատենապետներու եւ ներկայացուցիչներու 
մասնակցած գործունէութեան մասնակցեցան՝ 
Հայաստանէն 310 հոգի, որոնց միջեւ կային 
պետական պաշտօնեաներ, քաղաքականներ, 
լրագրողներ, գիտնականներ եւ արուեստագէտներ: 
Մասնակցեցան նաեւ Ռուսիայէն 129 հոգի, 
Սուրիայէն 103 հոգի, Լիբանանէն 73 հոգի, Ամերիկա 

Միացեալ Նահանգներէն 70 հոգի, Վրաստանէն 
45 հոգի, Ֆրանսայէն 30 հոգի, Պարսկաստանէն 
25 հոգի, Քանատայէն 23 հոգի, Աւստրալիայէն 
15 հոգի, Արժանթինէն 9 հոգի, Շիլիյէն 3 հոգի եւ 

միւս երկիրներէն եկողներուն հետ ամբողջը 761 
հրաւիրեալներ: Թուրքահայերուն 5 մասնակիցներէն 
մէկն ալ Նոր Զարթօնքի բոխ ներկայացուցիչ Սայաթ 
Թէքիրն էր:

Նոր Զարթօնքի անունով ժողովի մասնակցող Սայաթ 
Թէքիրը, Հայոց Ցեղասպանութեան 100րդ ամեակի 
նստին խօսեցաւ Թուրքիոյ ժողովրդավարական 
հասարակութեան հետ յարաբերութիւն կազմելու 
կարելիութեան եւ Իսլամացած Հայերու մասին: 
Կը ներկայացնենք Սայաթ Թէքիրին լման 
խօսակցութիւնը.

«Բարեւ ձեզ. Merhaba. Slav.

Առաջին անգամ ըլլալով է որ մենք որպէս Նոր 
Զարթօնք այստեղ ենք եւ այս փաստին համար շատ 
ուրախ ենք: 

Թուրքիոյ մէջ ցեղասպանութեան հարցը մեծ 
հարց մըն է եւ Թուրքիոյ ժողովրդավարութեան 
հետ շատ կապ ունի. Հղի մօր մը իր զաւկին հետ 
ունեցած կապին նման կապ մը ունի. Մենք, Նոր 
Զարթօնքը, Իսթանպուլի մէջ քաղաքականութեամբ 
զբաղող միակ հայկական խումբն ենք. Քիչ 
թէ շատ կը տեղեկանաք արդէն՝ հայերու 
դատավարութիւններուն, ինչպէս օրինակ Հրանդ 
Տինքի, կամ սպաննուած զինծառայող Սեւակ 
Պալըքճիի կամ Սամաթիոյ մէջ սպաննուած Մարիձա 
Քիւչիւքի դատավարութիւններուն միշտ ներկայ 
ենք եւ այդտեղ ձայն բարձրացնելու կը ջանանք։ 
Ինչպէս ամէն մէկ կազմակերպութիւն այստեղ կ՚ընէ, 
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մենք ալ մե՛ր եկած երկրի քաղաքականութեան 
մասին եւ այնտեղ մեր ըրածներուն մասին կ՚ուզենք 
խօսիլ, ինչպէս նաեւ մեր պատկերացումով 
ցեղասպանութեան գծով կատարուելիք անհրաժեշտ 
աշխատանքներուն եւ այդ աշխատանքներուն մէջ 
բոլորիս համագործակցութեան մասին կ՚ուզենք 
խօսիլ։ 

Իսկապէս որ իրատես ըլլալ պէտք է, եւ մենք 
յոյս չունինք թէ երբ գալ տարի այստեղ դարձեալ 
հաւաքուինք Թուրքիան ճանչցած պիտի ըլլայ 
Ցեղասպանութիւնը։ Այո պետութիւնը իր 
քաղաքականութեամբ փոխուելու ընթացքի մէջ 
չէ բայց պէտք է նկատենք որ ժողովուրդը կամաց-
կամաց այդ ընթացքին մէջ է. Այս երեւոյթը նշմարելի 
է։ Թուրքիան ոչ շատ մեծ երկիր մը ըլլալով պէտք 
է ընդունիլ ոչ ալ շատ փոքրացնել։ Այդ երկրին հին 
անունը գիտենք որ “Մեծ Օսմանեան Պետութիւն” 
էր, եւ ան մեծութիւնը եւ ուժը ձեւով մը տակաւին կը 
շարունակուին։ Այնքան հզօր պետութիւն է որ հարիւր 
տարի առաջ շատ լաւ կազմակերպուածութեամբ 
մեզի ոչնչացնել ուզեց։ Բայց մենք տակաւին կանք, 
կ՚ապրինք, Թուրքիոյ մէջ ենք, կը պայքարինք եւ միշտ 
ալ Թուրքիա պիտի մնանք։ Սակայն շատ կարեւոր է 
նոր ռազմավարութիւններ նոր սթրաթէժիներ գտնել։  

Ֆրանսայի մէջ, Յունաստանի մէջ, Արժանթինի մէջ 
ցեղասպանութիւնը դատապարտող օրինագծեր 
կը հաստատենք, այո, այդ ճակատամարտերը 
կը շահինք բայց արդեօ՞ք ընդհանուր կռիւը կը 
շահինք թէ ոչ։ Մեր կարծիքով հրամայական է որ 
Թուրքիոյ մէջ ալ բաներ մը փոխենք, Թուրքիոյ 
ներսէն նաեւ պիտի գայ մեր հարցի լուծումը։ 
Չմոռնանք որ այս երկիրն ալ վերջին 300 տարին 
լարախաղացութեան քաղաքականութիւն վարած է 
այդ բոլոր մեծ պետութիւններուն միջեւ. Գիտենք որ 
55ին Կիպրոսի մէջ հարցեր սկսան, Թուրքիան 10-
20 տարի լարախաղացութիւն ըրաւ եւ վերջիվերջոյ 
գրաւեց Կիպրոսը։ Ճանչնալ պէտք է մեր դիմացինը։ 
Կը տեսնենք թէ Թուրքիոյ եւ Իսրայէլի, Թուրքիոյ 
եւ Միացեալ Նահանգներու կամ Եւրոպայի միջեւ 
ռազմական դաշինքներ կան, եւ ամէն տեղ շատ մեծ 
դրամական գումարներ կաշառք ըլլալով Թուրքիոյ 
կողմէ կը տրուին այս երկիրներուն. Օրինակ՝ նոր 
ռատար մը կայ Թուրքիոյ մէջ, Ամերիկեան ռատար 
մը Մալաթիոյ մէջ, որ հին հայկական վայրի մը մէջ է։ 

Ես կը խորհիմ թէ անիկա կաշառք մըն է որուն դիմաց 
2015ին Ամերիկայի մէջ ցեղասպանութեան մասին 
ոչինչ պիտի յայտարարուի։ Այսպիսի նիւթերով մենք 
մինչեւ հիմա ձայն չենք կրցած հանել. պէտք է ձայն 
հանենք։ Թէ ոչ կարծեմ պիտի չկարենանք շահիլ այս 
պատերազմը։

Թուրքիոյ մէջ նոր սերունդ մը կայ որ կրնայ խօսիլ 
կրնայ իր պատմութեան մասին գնահատականներ 
տալ, բայց միեւնոյն ատեն շատ մեծ թիւով մարդիկ 

կան որ կ՚ըսեն թէ ցեղասպանութիւնը, այո, շատ 
մեծ չարիք է, ոճիր է, բայց ասանկ մեծ ոճիր մը 
իրենց նախնիները ինչպէ՞ս կրնան ըրած ըլլալ. 
ասիկա շատ կարեւոր բան մըն է։ Ասոր դիմաց 
մեր քաղաքականութիւնը Թուրքիոյ հանդէպ 
Հայաստանի մէջ այս 50 տարին ինչպէ՞ս է, պէտք է 
անոր մասին մտածել։ Նոր ռազմավարութեան մը 
պէտք ունի՞նք արդեօք։ 

Մենք միշտ Թալաթի, Էնվերի, Ճեմալի մասին 
կը պատմենք, անոնց որոնք մեզ մորթողները, 
ցեղասպանութիւնը իրագործողներն են։ Բայց քիչ 
մը համակրանք պէտք է յառաջացնենք Թուրքերուն 
մօտ, քիչ մը պատմենք հայերը փրկողներուն մասին, 
որոնք այո շատ չեն, %10, %1, այո մէկ հոգի, բայց 
այդ մէկ հոգիին մասին պատմենք։ Մենք “Արարատ” 
ֆիլմ մը ունինք, բայց մենք «Schindler’s List»ի նման 
ֆիլմ մը չունինք։ Մարդիկ իրենց նախնիները 
ոճրագործներ չեն ընտրեր, փրկողներ կ՚ընտրեն։ Եւ 
այն ատեն կրնան հասկնալ այս ոճրագործութեան 
մեծութիւնը։ 

Եւ վերջիվերջոյ մահմետականացած եւ ալեւիացած 
հայերուն մասին ալ կ՚ուզենք խօսիլ։ Մենք պէտք չէ որ 
մոռնանք զանոնք։ Այո մենք մեր հոգեւորականները 
շատ կը յարգենք, բայց մենք այլեւս կրօնական 
համայնք մը չենք, մենք ժողովուրդ մըն ենք, ազգ 
մըն ենք, մեր մէջը այլեւս Ալեւի հայ ալ կայ, Սիւննի 
մահմետական հայ ալ, անկրօն հայերն ալ կան, մենք 
զանոնք ալ պէտք է այս պայքարին մէջ առնենք եւ 
անոնց հետ պայքարինք։ 

Այո Թուրքիոյ պետութիւնը փոփոխութեան նշաններ 
ցոյց չի տար այսօր, շատ խորամանկ պետութիւն մը 
կայ հիմա, ցաւակցութիւն կը յայտնէ բայց կ՚ուրանայ, 
նորէն չի ճանչնար ոճիրը, բայց այս անգամ ուրիշ 
սթրաթէժիով մը։ Մենք ալ պէտք է փոխենք մեր 
սթրաթէժին, ուրիշ ձեւերով խօսինք։ Մենք չենք 
ուզեր որ բռնութիւն մը ըլլայ, կամ Թուրքիոյ 
դեսպանատուներուն դէմ քայլեր ըլլան, որովհետեւ 
Թուրքիան շատ լաւ կը գործածէ այդպիսի նիւթերը 
մանաւանդ ներքին քաղաքականութեան մէջ։ 
Ներսէն պիտի փոխուի Թուրքիան։ 

Դժուար է, այո։ կը հասկնամ որ սփիւռքի մէջ մեր 
բոլոր համայնքներն ալ ընդվզած են, որ կտրուած են 
իրենց երկրէն եւ սփռուած են, բայց իսկապէս մենք ալ 
բաւական ընդվզած ենք, այդ դրօշին տակ կ՚ապրինք 
ամէն օր, ամէն օր “Կեաւուր”ը, ամէն օր “Էրմէնի 
Տէօլիւ”ն կը լսենք, ամէն օր “ներողութիւն ինծի հայ 
կ՚ըսեն”ի պէս խօսքերու կ՚ենթարկուինք...բայց մենք 
պիտի պայքարինք. “Մենք հոս ենք, Թուրքիայ ենք, 
մեր պապենական հողերուն վրայ ենք եւ միշտ ալ 
հոս պիտի մնանք։ Ո՛չ, մեզի չոչնչացուցիք” կ՚ըսենք։ 
“Բոլոր ծրագիրները ըրիք, ամէն բան ըրիք բայց մենք 
միշտ հոս պիտի մնանք”։

Շնորհակալութիւն։ »
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Ճիշդ Դատել Չարիքի Ակը

Բագրատ ԷՍԴՈՒՔԵԱՆ

Նախապէս ալ այս սիւնակին մէջ բազմիցս գրած 
էինք թէ աշխարհ դուրս ելաւ իր առանցքէն։ 
Նախակրթարանի նստարաններուն վրայ սերտած 
էինք երկրագունդին իր առանցքին շուրջ պտոյտը։ 
Առանց այդ հիմնական գիտելիքի ոչ օրուան ժամերը 
պիտի կարենայինք ընկալել, ո՛չ ցերեկն ու գիշերը, 
ո՛չ չորս եղանակները եւ ո՛չ ալ տարուայ ամիսները։

Խորհրդային Միութեան փլուզումով բացատրած 
էինք երկրի առանցքին խախտումը։ Երբ երկու 
բեւեռներէն մեկը վերացաւ, աշխարհ ալ կորսնցուց 
իր առանցքին շուրջ դառնալու յատկութիւնը։ Հիմա 
Հիւսիսային, թէ Հարաւային նշանակութիւն չունի, 
աշխարհ կը ճօճուի միայն մէկ լարի վրայ, որուն 
տէրն ու տիրականը դրամն է՝ Համաշխարհային 
ֆինանս քափիթալը։ Ամէն ինչ դասաւորուած է անոր 
ագահ ու անյագ շահը բարձրացնելու համար։ Այդ 
նպատակին հասնելու ճանապարհին վրայ երբեք ու 
երբեք արժէք չեն ներկայացներ մարդու կեանքը կամ 
բնութիւնը։ Երկուքն ալ կարելի է առյաւէտ կեղեքել ի 
շահ կանանչ թղթադրամի թագաւորութեան։

Այդ թղթադրամի չնչին մէկ բաժինը գործածելով 
կարելի պիտի ըլլար Սոմայի հանքերուն մէջ իրենց 
վերջին շունչը տուող 301 հանքափորները փրկել։ 
Չնչին զոհողութիւնով կրնայինք կանխել 36-րդ 
յարկէն գետին գամուող եւ տասը բանուորներու 
դագաղ դարձող վերելակը։ Մինչեւ անհուն 
կ՚երկարին այս տեսակի օրինակները, բայց մենք 
անդրադառնանք օրուայ հրամայականին։ 7 
Յունուար Չորեքշաբթի օր, համաշխարհային 
հանրային կարծիքը ցնցուեցաւ Փարիզէն հասած 
պատահարով։ Երկու իսլամադաւան ահաբեկիչներ 
յարձակեցան երգիծական պարբերականի մը 
խմբագրութեան վրայ ու սպաննեցին այդտեղ 
աշխատող 12 անձեր։ 12-րդը թիկնապահ մըն էր, 
որ կարծես թէ մնացորդացի հատուցում ըլլայ, 
զոհուեցաւ տեսախցիկներու նկարահանման 
ներքեւ։

Այս չարագործութիւնը պատահեցաւ, երբ ՓԱԿԻՏԱ-ի 
ալիքը սկսելով Գերմանիայէն, կը տարածուէր 
Եւրոպայի զանազան քաղաքները։ Ուրեմն սխալած 
չենք ըլլար եթէ այս դէպքի ետեւ ալ բծախնդրութեամբ 
ծրագրուած դաւադրութիւն մը փնտռենք։

Վերեւ նշուած աշխարհի իր առանցքէն ազատուելու 
հետեւանքը ո՞վ է որ ամենածանր կը տանի։ Շատերս 
ինքնաբերաբար պիտի յիշենք աշխարհի դժբախտ 
ժողովուրդները։ Սովահար ափրիկեցիները, 

պատերազմի մէջ ծնած, պատերազմի մէջ մեծցած 
եւ եթէ նախախնամութիւնը արտօնէ պատերազմի 
մէջ մահացած պաղեստինցիները, արհամարուած, 
անտեսուած, անիրաւուած քիւրտերը, Աշխարհի 
մեծագոյն հարստութեան՝ քարիւղի վրայ նստելով 
հանդերձ աղքատութեան ճիրաններուն տակ 
տուայլող արաբները, նարքօպարոններու գերի 
դարձած Հարաւային Ամերիկացիները, ազգային 
եւ հաւաքական բոլոր յուսադրութիւնները 
կորսնցուցած, հիասթափուած հայերը։ Հայերը՝ 
որ հարիւրամեայ պարտութիւն մը կը կրեն 
անարդարութեան դէմ պայքարի մէջ։ Այս ցանկն ալ 
կարելի է երկարել մինչեւ «Գրաւէ՛ Ուոլ Սթրիթը» 
ցոյցերուն «մենք 99% ենք» կարգախօսը։

Սթափինք բարեկամներ, խնդիրը կրօնական 
բնոյթ չունի որ ԲԱԿԻՏԱ-ով կամ Իսլամաֆոպիով 
բացատրենք։ Յիշենք որ այսօր մարդկանց 
գլուխը կտրելու համար փողոց ելլողները 
իրենց հարիւր յիսուն տոլարնոց օրապահիկը 
ստացան եւ կը ստանան քաղաքակիրթ աշխարհի 
ռազմավարութեան մասնագէտներէն։

Դէպքը վայրագ է, բայց շատ աւելի վայրագ է այս ու 
նման դէպքերու խարիսխ մը ստեղծող քաղաքակիրթ 
ռազմավարութիւնը։ 
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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.

Ի՞նչ է Նոր Զարթօնքը:

Նոր Զարթօնք հայ ժողովուրդի ինքնակազմակերպուածութիւնն է: Թուրքիա Հայերէ սկսեալ , 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 միջազգայնութիւնը:

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

2     Hrant Dink Ermeni Soykırımı’nda Katledilenlerin Çığlığıdır!

3     Biz 19 Ocak’ta saat 15’te Agos önüne, saat 19’da Taksim’e hesap sormaya geliyoruz!

4     ‘’Adalet Yoksa Barış da Yok” 

5      Je Suis Charlie 

6      Ölüm Göz Göre Göre Gelirken... 

7      Filistin’de “İşgalin Olmadığı Noeller” Dileği 

9      Nor Zartonk’tan Murad Mıhçı İstanbul İl Yönetimi’nde 

11    Nor Zartonk’tan Norayr Olgar'ın HDK 5. Genel Kurulu Konuşması 

12    Kesik’in Hissettirdikleri 

13    Maritsa Küçük’ü Unutmadık 

13    Çarşı Halktır Susturulamaz!

14    Nor Zartonk’an Alexis Kalk'ın Soykırım, Adalet ve Yüzleşme Konferansı Konuşması 

16    ABDEM Soykırım, Adalet ve Yüzleşme Konferansı Sonuç Bildirgesi 

19    Bu Topraklarda Özgür ve Eşit Olarak Yaşama İstiyoruz 

21    Davutoğlu’nun “Aile” Yemeği 

23    ‘Uzun Bıçaklar’ Operasyonu 

25    Ermeni Kültürü ve Dayanışma Derneği 2015 Takvimi Çıktı!

26    Ermenileri kurtaran Türklerin hikayesi 

28    Հաշիւը Պիտի Պահանջենք 

30    Նոր Զարթօնքը Մասնակցեցաւ Հինգերորդ Հայաստան - Սփիւռք Համաժողովի

32    Հաշիւը Պիտի Պահանջենք İletişim:

alexis
Typewriter



HRANT DİNK
ERMENİ SOYKIRIMI’NDA KATLEDİLENLERİN 

ÇIĞLIĞIDIR!

19 Ocak
Pazartesi günü

13:30

Taksim Meydanı’ndan
Galatasaray Meydanı’na

HESAP SORMAK İÇİN YÜRÜYORUZ!

19:00

Taksim Meydanı’ndan Agos’a
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