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Reyhanlı Katliamı’nın Sorumlusu 
AKP Hükümetidir!

Roboskî Katliamı’nın 500. gününde Türkiye yeni bir katliam 
haberi aldı. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleşen bombalı 
saldırılar sonucunda, hükümet yetkililerinin açıklamalarına 
göre 51 kişi yaşamını yitirdi, 100′ün üzerinde yaralı 
hastanelere kaldırıldı. Patlamaların gerçekleştiği andan 
itibaren yaşanan panik ve bilgi kirliliği, aradan zaman geçtikçe 
AKP’nin yalanlarıyla bezendi.
Ancak, 500 günde Roboskî Katliamı’nın faillerini bulamayan 
hükümet yetkilileri, Reyhanlı saldırısının ‘sorumlularını’ na-
sıl olduysa bir kaç saatte açıkladı. Katliamın hemen ardından 
koyulan yayın yasağı ve soruşturmaya getirilen gizlilik kararı 
ise, hükümetin Reyhanlı Katliamı’nın üstünü örtme çabasıdır.
“Komşularla sıfır sorun” diyerek Dışişleri Bakanlığı’na gelen 
Davutoğlu, görevi boyunca takındığı savaş çığırtkanlığı tavrını 
Reyhanlı’daki patlamadan sonra da yineledi. Halkları birbiri-
ne kırdıran, Ortadoğu’da kaos ve savaş ortamından nemalan-
mayı hedefleyen bir dış politika ile, nihayetinde Reyhanlı’daki 
patlamanın asıl sorumlusu kuşkusuz AKP hükümeti ve yürüt-
tüğü politikadır.
Bu elim olay, bir kez daha apaçık göstermiştir ki; kapitalizmin ve AKP hükümetinin, halklara, ölümden 
ve yoksulluktan başka bir vaadi yoktur! Türkiye halkları, 1 Mart Tezkeresi’ne nasıl geçit vermediyse, 
Suriye’ye olası bir emperyalist müdahaleye de ortak olmayacaktır! Türkiye ve Ortadoğu halkları, oyna-
nan bu oyunları boşa çıkartacak, savaşa karşı duracak, barış ve kardeşliği büyütecektir.
Gün, savaş karşıtı hareketi örgütleme, emperyalist müdahaleye ‘hayır’ deme günüdür!

Halkları birbirine kırdı-
ran, Ortadoğu’da kaos ve 
savaş ortamından nema-
lanmayı hedefleyen bir 
dış politika ile, nihaye-
tinde Reyhanlı’daki pat-
lamanın asıl sorumlusu 
kuşkusuz AKP hükümeti 
ve yürüttüğü politikadır.
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24 Nisan Ermeni Soykırımı ve İnkâr
Osmanlı döneminde Ermenilere yönelik kitlesel kat-
liamlardan ilki; Sultan Hamid’in emriyle kurulan Ha-
midiye Alayları tarafından gerçekleştirilen 1894-96 
katliamlarıdır. Bunu 1908 Meşrutiyeti sonrası ger-
çekleşen 1909 Adana Katliamı izledi. 24 Nisan 1915 
tarihinde ise, Ermeni aydınlarının katledilmek üzere 
tutuklanması ve bunu takiben zorla yapılan sistemli 
sürgün ve katliamlar ile de Anadolu Ermenisizleşti-
rildi. Bu süreçte, binlerce ev, imalathane, okul, kilise 
ve manastır talan edilip, Anadolu’nun Hıristiyan halk-
ları planlı ve sistematik bir sürgünle yok edildi veya 
köklerinin bulunduğu topraklardan çıkarıldı. Ermeni 
Soykırımı, günümüz Türkiye burjuvazisinin sermaye 
birikiminin ana kaynaklarından birini oluşturup, Er-
menilerden kalan mallar, kurulacak olan ulus devle-
tin sermayesini oluşturdu.

Cumhuriyetin Tarihi, Asimilasyonun Tarihi
İmha, inkâr ve asimilasyon politikaları Cumhuriyet döneminde de sürdürüldü. Her türlü etnik ve dinî 
farklılık yok sayıldı ve tektipleştirilmeye çalışıldı. Resmî ve gayrıresmî politikalarla anadiller yasaklanır-
ken, bu yasaklar ‘Vatandaş Türkçe Konuş’ kampanyası ile desteklendi. Sermayenin Türkleştirilmesi po-
litikası da, Cumhuriyet tarihi boyunca 1936 Beyannamesi, Varlık Vergisi, 6-7 Eylül Pogromu ve Vakıflar 
Kanunu gibi uygulamalarla devam etti.
Bugün ise gerçek bir çözüm sunmayan, yalnızca birkaç mülkü göstermelik bir şekilde iade eden, ‘azınlık’ 
vakfı malları ile ilgili miadı dolmuş bir kanun hükmünde kararname ile süreç devam etmekte. Kalfayan 
Yetimhanesi Vakfı’nın binası yol inşaatı için istimlak edilmesi; Tuzla Yetimhanesi’nin, Ermeni vakıfları-
nın mal edinme hakkı ‘olmaması’ gerekçe gösterilerek eski sahibine iadesi ve bunun gibi pek çok ‘azın-
lık’ vakfına yönelik benzeri uygulamalarda da bu süreci açıkça görmekteyiz.

Ermeni Soykırımı’nın, Ana-
dolu halkları ve ezilenlerince 
de dillendirilmeyerek inkâr 
edilmesi ve Soykırım ile yüz-
leşilmemesi, devletin bu ses-
sizlikten güç almasına neden 
olup, bu topraklarda gerçek-
leştirilen diğer katliamlara 
da zemin hazırlamıştır!

Fotoğraf: Ersoy Tan
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Soykırımla Yüzleşilmeli
Tüm bu politikaların sonucunda Anadolu coğ-
rafyası kültürel anlamda çoraklaştırılıp, pek çok 
dil ve kültür yok olmaya mahkûm edildi. Ermeni 
Soykırımı’nın, Anadolu halkları ve ezilenlerince de 
dillendirilmeyerek inkâr edilmesi ve Soykırım ile 
yüzleşilmemesi, devletin bu sessizlikten güç alma-
sına neden olup, bu topraklarda gerçekleştirilen 
diğer katliamlara da zemin hazırlamıştır!
Bugün Ermenilerle, Kürtler, Türkler ve diğer halk-
lar arasında kurulacak bir barış, Soykırım’ın inkârı 
ile değil, ancak ve ancak, bu halkların barış yanlısı 
duruşları ve ortak mücadelesi ile gerçekleşecek-
tir. Bu sebeple; Soykırım faillerinin ifşa edilmesi, 
Soykırım geleneğini ve aklını sürdüren ırkçı-faşist 
partilerle, kurumlarla işbirliği yapılmaması ve bu 
kurumların desteklenmemesi hepimizin siyasi so-
rumluluğudur.
Bu bağlamda, Ermeni Soykırımı’nın 100. yılına 
yaklaşırken, Türkiye’de son yıllarda gerçekleşti-
rilmeye başlanan anma etkinlikleri, halklar ara-
sındaki bağın artmasına vesile olmakta ve çözüm 
sürecine katkı sağlamaktadır. Fakat bu anmaların 
sadece ‘kişisel vicdani arınma seansları’na dönüş-

memesi, meselenin insani boyutu yanında politik 
çerçevesinin de; Türkiye-Ermenistan sınırı açıl-
ması, Diaspora Ermenilerine yurttaşlık verilmesi, 
yaşananların bir Soykırım olduğunun kabul edilip 
özür dilenmesi, Soykırım faillerinin basında ve 
ders kitaplarında ifşa edilmesi, Türkiye burjuvazi-
sinin 1915 sonrası sermaye birikiminin hesabını 
vermesi ve Soykırım mağdurlarına verilen zararın 
tazmini temelinde çizilmesi gerekmektedir.

Ermeni Soykırımı’nın 100. yı-
lına yaklaşırken, Türkiye’de 
son yıllarda gerçekleştirilme-
ye başlanan anma etkinlikle-
ri, halklar arasındaki bağın 
artmasına vesile olmakta ve 
çözüm sürecine katkı sağla-
maktadır. 

R.Ç. davasının takipçisiyiz, çünkü bir nefret cinayeti daha yaşamak is-
temiyoruz.

Farklılıklarımızla eşit ve özgür bir şekilde bir arada yaşamak istiyoruz. 
Cezasız kalan her nefret cinayeti, bir yenisi için zemin hazırlıyor. Ada-
letin tesisi için Hrant Dink, Sevag Balıkçı, Pınar Selek ve hukuksuzluğun 
hüküm sürdüğü diğer birçok davayı nasıl takip ediyorsak, bu davanın 
da takipçisiyiz.

R.Ç.’Yİ 

Unutturmayacağız!

NOR ZARTONK
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AKP Hükümetinin Şiddetine Karşı 
Yaşasın 1 Mayıs!
“Günlerin bugün getirdiği baskı, zulüm ve kandır.

Ancak bu böyle gitmez, sömürü devam etmez!”

Taksim Meydanı’ndaki inşaatı bahane ederek, İstanbul’daki 1 Mayıs birlik, mücadele ve dayanışma günü 
kutlamalarını emekçilere yasaklayan AKP hükümeti, polis müdahalesiyle kenti savaş alanına çevirmiş, her 
halktan işçinin canına kastetmiştir. Uygulanan devlet terörü sonucunda çok sayıda kişi yaralanmıştır.
İşsizliğin, kuralsız ve güvencesiz çalışmanın arttığı, kentsel dönüşüm adı altında emekçi halkın evinden, 
mahallesinden sürüldüğü, doğa katliamlarının yaşandığı, kışla cinayetlerinin ve nefret suçlarının arttığı, 
mahkemelerin adalet dağıtmadığı bir dönemde, taleplerini dile getirmek isteyen herkes 1 Mayıs’ta yine 
sokaktaydı. Tüm illerde alanlara çıkan her halktan işçiler ve emekçiler, eşitlik, kardeşlik, barış ve özgür-
lük taleplerini dile getirdiler.
İstanbul’da ise, ‘meydan düzenlemesi’ni ve açılan çukurları bahane eden AKP hükümeti, emekçilerin 
yıllar süren mücadelesi sonucu kazanılan Taksim Meydanı’na girişi ve dolayısıyla 1 Mayıs kutlamalarını 
yasaklamıştır. Bu karar, siyasi bir karardır. Nitekim İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun Taksim’de 
gösteri ve eylem yapmanın hukuken mümkün olmadığını söylemesi, İçişleri Bakanı Muammer Güler’in 
bunu destekleyen açıklamaları ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın sendika yöneticileriyle yaptığı 
görüşmelerdeki itirafları, bizlere asıl niyeti açıkça göstermektedir. Mimarlar Odası’nın yapmış olduğu 
açıklamalar da meydanın kullanımında bir sorun olmayacağı yönünde ve hükümet yetkililerini yalanlar 
niteliktedir. ‘Taksim Yayalaştırma Projesi’ adı altında devam eden zorbalık ve talan, Taksim’i biz yok-
sullara kapatma ve sermayenin kâr merkezi haline getirip ‘soylulaştırma’ planı şeklinde işlemektedir. 

Fotoğraf: Murat Özdabak
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Ancak AKP hükümeti, kazdığı çukurlara kendisi düşecektir!
AKP’nin ikiyüzlülüğü bir kez daha açığa çıkmıştır. 1 Mayıs kutlamalarını engellemek için İstanbul’da fi-
ilen sıkıyönetim ilan eden hükümet, ‘demokratlık’ kisvesi altında sürdürdüğü düzen, AKP’nin, ‘sermaye 
bekçiliği yapan bir terör devleti’ olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Biber gazı tüfeklerinin 
insanlara hedef alınarak ateşlenmesini, polisin coplarla saldırmasını, hastane kapısından tazyikli su sı-
kılmasını ‘orantılı şiddet’ olarak savunan devlet yetkilileri bilmelidirler ki, hakkını arayan işçilere ve 
emekçilere hiçbir müdahaleyi haklı görmeyecek, şiddetin orantı hesabını yapmayacağız. 1 Mayıs’ta Tak-
sim Meydanı’na ulaşımın engellenmesi, Türkiye’nin dört bir yanından getirilen polislerin, gaz bombaları 
ve tazyikli su ile tüm emekçilerin hayatına kastetmesi kabul edilemez! Taksim Meydanı’na ulaşmaya 
çalışan emekçileri ‘marjinal’ ilan edenler, karşılarına Türkiye’nin çoğunluğunu oluşturan ve hayatı yara-
tan işçi sınıfı ile ezilen halkları almışlardır. Asıl marjinal olan, burjuvazi ve onun bekçiliğini yapan AKP 
hükümetidir!
1 Mayıs’ta ‘Eşitlik, Özgürlük, Kardeşlik ve Barış’ şiarıyla alanda olan Nor Zartonk, attığı Türkçe, Erme-
nice, Kürtçe sloganlarla ve coşkusuyla her halktan işçileri ve emekçileri selamlamıştır. 1 Mayıs’larda 
sokağa çıkmak ve Taksim’in 1 Mayıs alanı olduğunda ısrar etmek, her türlü özgürlüğün gasbı üzerinden 
kurulmak istenen düzene direnmektir! Yaşam alanlarımızın ve tarihi-kültürel mirasımızın talan edilme-
sine, ekmeğimizin ufaltılmasına, emeğimizin değersizleştirilmesine, geleceksizleştirmeye, güvencesiz-
leştirmeye direnmektir! Haksızlığa ve zulme direnmektir!

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!
Yaşasın Eşitlik, Özgürlük, Kardeşlik, Barış!

HDK İstanbul Milletvekili Levent Tüzel’in kışlalarda şüpheli asker ölümlerine dair verdiği meclis araştırma 
önergesi:

Milli Savunma Bakanı tarafından, 30 Nisan 2012 tarihinde bir soru önergesine verilen yazılı cevapta, 
1992-2012 yılları arasında 2.221 askerin intihar sonucu yaşamını yitirdiği belirtilmektedir. İnsan Hakları 
Derneği’nin açıklamasına göre, 2012 yılında askerliğini yaptığı sırasında 42 er, yedi subay ve astsubay ile 
15 er de başka nedenlerle olmak üzere, 64 kişi şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmiştir. Bu kadar çok aske-
rin intihar ya da kaza sonucu öldüğüne, başta acılı aileler olmak üzere, toplum da kuşkuyla karşılamakta-
dır. Mazlum-Der’in açıklamasına göre 2012 yılının Aralık ayına kadar intihar ettiği iddia edilen 42 askerin, 
39’u Kürt, biri Ermeni, ikisi ise Türk’tür.

Askerlik görevi sırasında kaza kurşunuyla ya da intihar iddiasıyla öldüğü açıklanan asker yakınlarının anlatım-
larından, şüpheli asker ölümlerinin nedenlerinin başında, kışlada üst rütbeli askerlerin, er ve erbaşların vücut 
bütünlüğüne yönelik saldırıları, insan onurunu tahrip eden ağır baskısı, küfür, dayak ve aşağılamala gelmek-
tedir. Erlerin fiziksel ve ruhsal bütünlüğüne yönelik ‘Disko’ diye tabir edilen hücre hapsi cezasının intihar ve 
firarlardaki etkisi bilinmektedir.

Kışlada askerler, etnik veya dinî kimliğinden, mezhebi veya siyasi görüşü nedeniyle ayrımcılığa ve şiddete 
maruz kalabilmektedir. İntihar ettiği belirtilen askerlerin önemli bir kısmının etnik kimliğinin Kürt, Ermeni 
veya Alevi inancına mensup olmaları gerçeği apaçık ortaya koymaktadır. Bu nedenle nefret suçu ve cezası 
düzenlenmeli, nefret suçu işleyen herkes yargı önüne çıkarılmalıdır.

Askeri alanlarda işlenen suçlar bakımından cezasızlık sorunu had safhadadır. Askeri bölgelerde yaşam hakkı 
ihlallerine ve vücut bütünlüğüne yönelik suçlar ile işkence suçlarıyla ilgili etkili bir soruşturma ve kovuşturma 
yapılmamaktadır. Dolayısıyla, caydırıcılık olgusu ortadan kaybolmaktadır. Hukukun üstünlüğü ilkesi uyarınca 
askeri mahkemeler kapatılmalı, askeriyede meydana gelen tüm suçlara dair soruşturma ve davalar sivil mah-
kemelerde yürütülmelidir.
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Dünyanın Tüm Seslerinin Radyosu: Nor Radyo
 
Nor Radyo’nun kuruluşu, Ermenice’nin kullanılmıyor ve hatta unutturuluyor olmasının engellenmesine 
yönelik başlatılan bir çabanın internet radyosuna evrilmesi ile gerçekleşti. Ermenice’yi yaşatmaya yönelik 
bu çaba, 2006 yılı civarında Ermenice yayın yapan bir radyo ihtiyacını doğurmuş ve uzunca bir süre bu 
konuda çalışma yapan, hatta Nor Zartonk’un da destek verdiği bir kurulun da oluşturulmuş olmasına 
rağmen, maddi sebeplerden dolayı bir sonuca ulaşamamıştı. Bu çabanın gerçekleşmesini sağlamak ise, 
kurulun çalışmalarının ardından Nor Zartonk’un internet üzerinden yayın yapacak bir radyo kurma kararı 
almasıyla mümkün olmuştu. Böylece Hrant Dink’i anmak için, 2009 yılında düzenlediğimiz ‘Unutmak 
Kaybetmektir’ adlı etkinlikte Nor Radyo’ nun kuruluşunu deklare ettik. Her ne kadar sadece Ermenice 
yayın yapmasa da, böyle bir radyonun varlığı Hrant Dink’in de en büyük hayallerinden biriydi.  
Nor Radyo’yu kurarken amacımız, Anadolu coğrafyasında yaşayan halkların ve tüm ezilenlerin 
mücadelesinin bir araya getirilme çabasına destek olmak; yok sayılanların ve ayrımcılığa uğrayanların 
sesi olmaktı. Sloganı ‘Dünyanın tüm sesleri birleşin’ olan Nor Radyo’da, bu bağlamda, her türlü 
ayrımcılığa, milliyetçiliğe, cinsiyetçiliğe, militarizme ve ekolojik tahribata karşı, her daim eşitlikten, 
özgürlükten, barıştan ve doğadan yana tavır alan programlar ve ezgiler yer aldı. 
Geçtiğimiz 17 Ocak’ta dördüncü yaşına giren Nor Radyo, dört yıllık bu sürede Türkçe, Kürtçe, Ermenice, 
Lazca, Pomakça, Rumca, Gürcüce, Hemşince, Adıgece, Çeçence, Abhazca ve Zazaca olmak üzere Anadolu 
coğrafyasında konuşulan 12 farklı anadilde yayın yaptı. Anadil programlarının yanısıra emek, öğrenci 
hareketi, Ortadoğu gündemi, toplumsal cinsiyet, kültür-sanat, sanat tarihi, ekoloji, hayvan hakları gibi 
tematik programları da dinleyicileriyle buluşturdu. 
Nor Radyo’nun ilk programlarından biri olan, Nor Zartonk’un hazırlayıp sunduğu Anuşabur, hem 
Ermeni halkının hem de Türkiye gündemini Nor Zartonk’un bakış açısıyla radyoya taşıdı. Çarşamba 
günleri 21.00-23.00 saatleri arası yayında olan Anuşabur, tüm halkların ve ezilenlerin gündemleriyle 
oluşan Nor Zartonk’un ve Nor Radyo’nun gündemini dinleyicilere aktarmaya devam ediyor.

Dünyanın Tüm Sesleri Birleşin!
www.norradyo.com
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Dava Bitti Mücadele Sürüyor
Sevag Balıkçı’yı Unutturmayacağız
Sevag Balıkçı, 24 Nisan 2011’de, Ermeni Soykırımı’nın 96. yıl dönümünde, Batman’da, zorunlu askerliği-
ni yaparken, Büyük Birlik Partisi sempatizanı ‘silah arkadaşı’ Kıvanç Ağaoğlu tarafından katledilmişti.
Var olan şovenizm ve militarist sistemde Sevag’ın kazara öldürüldüğüne inandırılmamız istendi. Fakat; 
Sevag’ın vurulmasının ardından komutanların bir buçuk saat arayla, birbiriyle çelişen iki farklı tutanak 
düzenlediği ortaya çıktı. İlk tutanakta, katil zanlısı Ağaoğlu’nun silahını Sevag’a doğrulttuğu, diğer tuta-
naktaysa Sevag’ın ‘kazara öldüğü’ yazılmıştı. İki tutanak arasındaki bu farklılık, delillerin karartıldığını an-
lamaya yeterken, görgü tanıkları ise ifadelerini değiştirerek, “Ağaoğlu’nun silahını dolduruşa alıp Sevag’a 
ateş ettiğini” ve Ağaoğlu’nun akrabalarının ve komutanların kendilerine, “Kıvanç lehine ifade verilmesi-
ni” söylediklerini belirtti. Komutanlar, cinayetin ardından olay yeri incelemesi yapılmadan, silahı ve boş 
kovanları karakola götürüp olayı örtbas etmiştir. Yaklaşık iki yıl süren davada askeri mahkeme, Kıvanç 
Ağaoğlu’nu ‘bilinçli taksirle öldürme’ suçundan dört yıl beş ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı. Askeri Yar-
gıtay kararı bu şekliyle onarsa; sanık, açık cezaevinde bir yıl dokuz ay hapis yatacak ve denetimli serbestlik 
kapsamında tahliye olacak. Ayrıca yılda üç gün tatil hakkı olacak. Verilen bu kararla Sevag Balıkçı ‘kazara’ 
öldürülmüş olacak, katil aklanacak ve yeni kışla cinayetlerine zemin hazırlanacaktır.
Nor Zartonk olarak, Sevag Balıkçı katledildiğinden beri bulunduğumuz her alanda, yaptığımız her 
basın açıklamasında, Sevag’ın zorunlu askerliğini yaparken katledilen ve üzeri “İntihar!”, “Kaza!”, 
“Şaka!”, “Yanlışlık!”, “Dikkatsizlik!” denilerek örtülen, çoğunluğunu Kürtlerin ve Alevilerin oluşturdu-
ğu, kışlada kasten öldürülen diğer arkadaşlarımız gibi, bunun da faşist bir cinayet olduğunu haykırdık. 
Bir kez daha haykırıyoruz: Sevag Balıkçı kazara değil kasten öldürülmüştür! Sevag’ın ‘kazara’ öldürüldü-
ğüne hükmeden, cinayetin örtbas edilme çabalarını göz ardı eden, Kıvanç Ağaoğlu’nun Sevag Balıkçı’ya 
yönelik “Bu yediğin son Paskalya çöreği olsun”, “Seni vururum tombulum”, “Ermenistan’la savaş çıksa ilk 
seni vururum” tehditlerini duymazdan gelen mahkeme cinayete ortaktır!
Sevag Balıkçı’nın annesi Ani Balıkçı’nın mahkemeye sunduğu mektupta da belirttiği gibi, Sevag tıpkı 
Hrant Dink gibi birken bin olmuştur. Sevag Balıkçı’yı unutturmayacağız!
Nor Zartonk, ırkçılık ve şovenizmin devletin denetim ve gözetiminde, her gün yeniden üretilildiği bu 
topraklarda; barışın, özgürlüğün, eşitliğin ve en nihayetinde kardeşliğin mücadelesini yükseltmeye ka-
rarlılıkla devam edecektir!

Fotoğraf: Berge Arabian
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Üniversiteye Giriş Sınavı, 
Sorunlar ve Eşitsizlikler
 
Bu sene, 24 Mart Pazar günü gerçekleştirilen üniversiteye giriş sınavına yaklaşık 1,5 milyon öğrenci 
girdi. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler,  her yıl olduğu gibi bu sene de dokuz ay boyunca zor-
lu bir hazırlık sürecinin içinde. Dokuz aylık bu zorlu süreçte, öğrenciler, hem zihnen, hem de bedenen 
yıpranıyor. Aile içinde çatışmalar meydana geliyor ve hatta birçok kişinin psikolojisi bozuluyor, ölümler 
gerçekleşebiliyor. Bu süreç boyunca, öğrencilerin büyük kısmı hayattan soyutlanıyor ve monoton bir ya-
şam sürmeye başlıyor. Genellikle ev-okul-dershane üçgeninde gidip geliyor. Öğrenciler kendi aralarında 
konuşurken sık sık, “Bu sene bitsin de artık hayata dönelim” cümlesini kullanıyor. Aslında bu cümle 
birçok şeyi özetliyor.
Okullarda verilen eğitim yetersiz olduğu için, öğrenciler hafta sonları ve okul çıkışlarında dershaneye 
gitmeye mecbur kalıyor/bırakılıyor. Sistemin getirdiği eşitsizlikler, öğrenciler üzerinde çok güçlü bir 
baskı kuruyor. Yoksul ailelerin çocukları devlet üniversitesini kazanmak için gece gündüz çalışırken, 
varsıl ailelerin çocukları ise bu süreçte gününü gün etmeye devam ediyor. Çünkü onlar için barajı geç-
mek vakıf üniversitelerinin kapılarını açıyor. Yoksul öğrenciler, dershanelere de gidemediği için daha 
‘yarış’ın başında geride kalıyor.
 
Öğrenciler ‘Yarış Atı’ Gibi
Bu süreç boyunca öğrenciler için ‘yarış atı’ benzetmesi yapmak yanlış olmaz. Çünkü süreç öyle bir hâl 
alıyor ki, öğrencilerin hayatı dersten ibaret oluyor ve insan ilişkileri bozuluyor. Öğrenciler galip gelme 
çabası içine girip, puan yarışına başlıyor. Bu sistem nihayetinde öğrencileri rakip haline getirip bencil-
leştirirken, insanlar arasındaki dayanışma ruhunu da yok ediyor. Hatta bazı öğrenciler ‘benden nasıl 
yüksek puan yaparlar’ diye düşünerek psikolojik sorunlar yaşıyor.
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 Öğrenciler bu süreçte çok fazla stres yaşayıp özgüvenlerini yitiriyor. Hatta sistem can bile alıyor. Geçen 
sene, sınav sabahı bir öğrenci kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti, ondan önceki sene başka bir öğrenci 
de strese dayanamayıp siyanür içerek intihar etmişti. 2008 yılında da bir öğrencinin stresten kalp da-
marları patlamıştı. Sistem bu haliyle devam ederse, can almaya devam edecek.
 
Öğrenci Olmak Zor, 
Ermeni Öğrenci Olmak Daha Zor
Sistem ötekileştirmeyi de bünyesinde barındırıyor. ‘Azınlık’ öğrencilerden de, gidebilenler, tabii ki üni-
versiteye girmek için dershanelere gidiyor ve daha dershanenin ilk gününde “Ermenistan’dan ne zaman 
geldiniz?”, “Nasıl olur da ailen doğudan göç etmiş olur? Orada Ermeni mi vardı?”, “1915’e gerçekten 
inanıyor musun?”, “Ermenice biliyor musun?” gibi sorulara maruz kalıyor. Bir de bunun tarih dersleri 
boyutu var. Bazı dershanelerde tarih öğretmenleri 1915’e fazla değinmeden, saygı göstererek geçerken, 
bazı dershanelerde öğrencinin üstüne gidilip, ‘kılıç artığı’ olduğu hissettiriliyor. Nitekim cemaat dersha-
nesinin kampında bir arkadaşımız düşüncesini dile getirdiği için ‘Gâvur’ olarak etiketlenip hedef göste-
rilebiliyor. Örnekleri arttırmak mümkün, bu tekil örnekler aslında koca bir bütünün küçük parçalarını 
oluşturuyor. 
Tabi bir de bu sene ‘Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’ dersinin soruları karşımıza çıktı. Bu durum birçok lise 
tarafından tepkiyle karşılandı. Öğrenciler sınava hazırlanırken bu durumdan olumsuz etkilendi. Recep 
Tayyip Erdoğan, ‘Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’ sorularının sınavda neden sorulacağı sorusunu “Dindar 
nesil yetiştirmek istiyoruz” diye cevaplamıştı. Sonuç olarak, gayrimüslim ve zorunlu din dersi görmeyen 
öğrencilere muafiyet kararı çıkartılarak, bu sorular yerine beş adet felsefe sorusu sorulmasına karar 
verildi. Ama burada eşitliğe aykırı ve etik olmayan bir durum var; her iki bölümün de zorluk seviyesinin 
ne olacağı, eşit zorlukta olup olmayacağı merak konusu. Hiçbir deneme sınavında gayrimüslimler için 
ayrı bir kitapçıkta felsefe sorusu gelmiyor. Yani özetle söyleyebiliriz ki; eşit olmayan sistem bu sene daha 
da ötekileştirici… 

Cemaat, Eşitsizliği ve Gericiliği Büyütüyor
Sınav sistemindeki ‘cemaat öğrencileri’ ve ‘öteki öğrenciler’ şeklinde yaşanan bloklaşmayı da görmez-
den gelemeyiz. Sınavda sorulan soruların benzerleri cemaat dershanelerinin deneme sınavlarında so-
ruluyor. 2011 yılında YGS sınavında yaşanan şifre skandalında, birilerinin, bazı öğrencileri üniversiteye 
emek harcamadan sokmak istemesi ve yıllarca sınava hazırlanmış olan öğrencilerin hakkını yemesi, 
yaşanılan adaletsizliklerin göstergesidir. Bir de bunun üzerine ÖSYM başkanı Ali Demir’in yaptığı “Şifre 
var ama kopya yok” açıklaması da tuz biber olup, birçok çelişkiyi gün yüzüne çıkarmıştır. Ama biliniyor 
ki; birçok öğrenci zaten şifreden haberdardı.

Başka Bir Eğitim Mümkün!
Özetle, öğrencilerin umutlarını 160 dakikalık bir sınava bağlayan bu sistem hem ötekileştiriyor, hem eşit 
ve adil davranmıyor, hem de can alıyor. Bu yaşananlara karşı, eğitimin eşitsizliklerden ve din temelinden 
arındırılıp; anadilde, bilimsel ve parasız temele oturtulması şarttır. Başka bir eğitim mümkündür.
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Samatya Faili ve Giderilmeyen Şüpheler
Samatya’da, 28 Kasım 2012 ile 26 Ocak 2013 tarihleri arasında yaşlı Ermeni kadınlara yönelik, birbi-
rine çok benzer, ağır şiddet içeren saldırılar yaşanmış, mağdurlardan Maritsa Küçük saldırı sonucunda 
yaşamını kaybetmişti. Olayların ardından, emniyetin, tüm bu saldırıların faili olarak, ruh sağlığı yerinde 
olmayan Murat Nazaryan isimli sabıkalı bir Ermeni’yi yakaladığını öğrendik.
Polisin, ruh sağlığı bozuk ve sabıkalı bir Ermeni’yi Samatya saldırılarının sorumlusu olarak açıklamasının 
ardından kamuoyunda tersten bir rüzgâr estirilmeye başlandı. Şüphelerin hâlâ giderilmemiş olmasına rağ-
men, gerek Ermeni halkından bazı kesimlerin, gerekse basının olaya yaklaşımında sorunlu noktalar var.
Öncelikle Ermeni halkı içerisindeki bazı kesimlerde dile getirilen ‘kendi kalemize gol attık’ yaklaşımı 
ve hissiyatından uzaklaşılmalı. Polisin, Maritsa Küçük cinayetinin hemen ardından, ortada hiçbir ka-
nıt, zanlı vs. yokken olayları ‘münferit’ ve ‘adli vakalar’ olarak nitelendirmesi ve kesin yargı belirtmesi 
başlı başına sorunlu bir yaklaşımdı. Polisin, tekrarlanan benzer olaylar karşısında tüm olasılıkları göz 
önünde bulundurup, dosya üzerine gizlilik kararı koymadan, araştırmasını birçok yönden ilerletmesi 
gerekirdi. Basına yansıyan görüşler, polisin ırkçı saldırı olasılığını daha soruşturmanın başlangıç aşa-
masında devre dışı bıraktığını, yani kendi bakış açısına göre olayı çözdüğünü ve bulduğu çözüme uygun 
kanıt/zanlı arayışına girdiğini göstermekte. 27 Ocak tarihinde Samatya’da, Nor Zartonk’un ve demok-
rasi güçlerinin katılımıyla gerçekleşen eylem, hedeflendiği üzere gerekli kamuoyu baskısını oluşturmuş 
ve polisin çalışmalarına hız kazandırmıştır. Bugün gelinen noktada, araştırmaların polis tarafından ne 
yönde ilerletildiği ise tam bir muamma hâlini almıştır.
İlk olaydan son olaya kadar geçen bir buçuk aylık sürede, soruşturmada elle tutulur bir ilerleme kayde-
dilemediği gibi, benzer vakaların tekrarlanmış olması tedirginliği arttırmıştır. Polisin kamuoyunu bilgi-
lendirmemesi ve benzer olayların yaşanmaması için yeterli tedbir almaması bir yana, olayları münferit 
olarak nitelemesi akıllardaki soru işaretlerini arttırmıştır. Bu saldırılar; az çok tarih bilgisi ile yorumlan-
dığında şaşırılacak ve belki de ironik bir şekilde sevinilecek olan, saldırıların ırkçı bir saikle işlenmemiş 

Fotoğraf: Can Memiş
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olmasıdır. Bu noktada kamuoyunun olayları ken-
dince yorumlaması ve saldırılara karşı tepki gös-
termesi kadar doğal ve elzem bir durum olamaz. 
Saldırılar sürerken ve kayda değer hiçbir gelişme 
yokken; Maritsa Küçük cinayetinin unutulmaya 
yüz tuttuğu günlerde, Sultan Aykar’a yapılan sal-
dırı sonrasında gösterilen bu tepkinin aceleci ol-
duğu iddia edilemez. Nihayetinde yapılan eylem-
ler nefret suçlarına karşı organize edilmiş olup, 
kamuoyunun ilgisini Samatya’ya çekmeyi başar-
mıştır. Eylemden sonra saldırıların öyle ya da böy-
le (Samatya’da polisiye tedbirler artmış olabilir, 
saldırılar organize ise tepki karşısında geri adım 
attırılmış olabilir, eğer katil, zanlı Murat Nazaryan 
ise ona da geri adım attırmış olabilir) son bulmuş 
olması da eylemin amacına ulaşmış olduğunun bir 
kanıtıdır. O günkü bilgiler ve polisin olaylara yak-
laşım tarzı karşısında yapılan eylemin eleştirilebi-
lecek hiçbir haklı tarafı yoktur.
Geldiğimiz noktada olaylar dinmiş olsa da, kafalar-
da cevaplanmayı bekleyen aşağıdaki sorular kal-
mıştır:
1. Polis, hangi bilgiler ışığında saldırıları ilk günden 
itibaren ‘adli vaka’ olarak yorumladı?
2. Polis, ilk saldırıdan sonra, saldırıların tekrarlanmış 
olmasına rağmen neden gerekli önlemleri almadı?
3. Eğer olaylar adli birer vaka idiyse polis neden 
Maritsa Küçük cinayetinden sonra aileye “Basın 
dâhil hiçbir yere bilgi vermeyin” diye telkinde 
bulundu? Polis, bu tarz telkinleri her cinayet 
vakasından sonra yapma ihtiyacı duyar mı?
4. Maritsa Küçük cinayetinin ardından neden so-
ruşturma dosyası üzerine gizlilik kararı alındı? 
Fail tutuklanmış ve iddianame hazırlanmış olma-
sına rağmen bu karar neden hâlâ kaldırılmadı?
5. Basına sızdırılan bu görüntüdeki kişi (http://
www.hurriyet.com.tr/gundem/22685826.asp) ile 
fail olarak yakalanan Murat Nazaryan aynı kişi mi? 
Eğer değilse bu kişi kimdir ve nerededir? Hakkında 
ne gibi bir işlem yürütülmektedir?
6. 6 Ocak günü arabayla kaçırılmaya çalışılan yaşlı 
kadın, kaçırılma girişiminde bir araba kullanıldı-
ğını ve üç kişinin kendisini kaçırmaya çalıştığını 
belirtmiştir. Murat Nazaryan araba kullanabilecek 
durumda mı? Bahsedilen diğer iki kişi kimdir ve 
nerededir?
7. Sultan Aykar’a gerçekleşen saldırı sonrasında, 
görgü tanıkları tarafından kar maskeli bir saldır-
gan ve iki gözlemcinin olduğu söylendi. Kar mas-

keli saldırgan Murat Nazaryan mıdır? Eğer öyle ise 
diğer iki kişinin kim olduğu araştırılmakta mıdır?
8. Maritsa Küçük’ün evinin yanındaki dükkâna gi-
rip, duvara  ‘öldüren bendim’ yazan kişi Murat Na-
zaryan mıdır? Değilse bu kişi kimdir?
9. Taşlanan Rum kilisesi hakkında bir soruşturma 
açıldı mı?
Soruları çoğaltmak ve derinleştirmek mümkün. 
Oluşan kamuoyu baskısı karşısında tepkileri sö-
nümlemek amacıyla, artık alıştığımız bir teknik 
olarak cinayet vakası psikolojik sorunları olan in-
sanlara yıkılıp, geri kalan meseleler de vaka-i adi-
yeden sayılıp konu kapatılmak isteniyor. Görünen 
şimdilik bu, ama yukarıdaki soruların cevabı veril-
meden saldırılar bizim gözümüzde aydınlatılmış 
sayılmayacak.
Tüm bu süreçler boyunca ana akım medya, polis 
kaynaklı haberleri hiçbir sorgulama ve araştırma 
filtresinden geçirmeden ‘gerektiği’ gibi servis ede-
rek, kendilerine biçilen görevi eksiksiz yerine ge-
tirmiştir. Bu haberler tamamen milliyetçi bir bakış 
açısıyla Türk-Ermeni karşıtlığı üzerinden kurgu-
lanmış olup, Murat Nazaryan’a karakol çıkışı soru-
lan “Vatandaşlarınıza neden saldırdınız?” sorusu 
ile taçlandırılmıştır. Oysa yapılan eylemde hiçbir 
şekilde millyetçi bir yaklaşım sergilenmemiş olup, 
aksine bir arada yaşayabilmek için nefret suçlarına 
karşı dayanışma çağrısı yapılmış, ırkçılık, milliyet-
çilik ve kadına karşı şiddet eleştirilmiştir. Bu tarz 
eylemler nefret ideolojilerinin devlet eliyle beslen-
mediği ülkelerde üst düzey devlet görevlilerinin, 
kanaat önderlerinin ve siyasetçilerin yoğun olarak 
katıldığı dayanışma eylemleridir. Bu tarz eylemler, 
toplumsal barışın, huzurun ve tarihle yüzleşmenin 

Fotoğraf: Berge Arabian 
İHD’nin yaptığı basın toplantısında, 

basın açıklamamızı okurken.
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gerçekleşebilmesi açısından kilit önemdedir. Halkların Demokratik Kongresi milletvekillerinin ön saf-
larda yer alması, bir arada yaşam umudu açısından sembolik ve önemli bir tavırdır. Eylemin en önemli 
noktası ise Samatya halkının göstermiş olduğu ilgi ve katılımdır, ki eylemi başarılı kılan da budur. Bu 
eylemle ilgili eleştirilebilecek bir nokta varsa, o da neden daha önce yaşanan benzer olaylar, linç girişim-
leri vb. karşısında aynı şekilde kitlesel tepkiler organize edilememiş olmasıdır.
Türkiye kamuoyu ve Ermeni halkı, Samatya olayları hakkındaki soruşturmanın derhal şeffaflaşmasını 
ve derinleştirilmesini beklemektedir!
Türkiyeli Ermeniler artık toplumsal dayanışma çerçevesinde bir arada hareket etmelidir. Toplumsal 
dayanışmanın eksikliği Hrant Dink, Toros Batak ve daha nicesinin aramızdan alınmasına sebep oldu. 
Yine benzer sebeplerle Sevag Balıkçı’nın ailesi bugün adalet arayışını tek başına sürdürüyor. Oysa sessiz 
kalmak Ermeni halkının sorunlarına çözüm sağlamadı, sağlamıyor, sadece ırkçıları cesaretlendiriyor!
Irkçılık, ayrımcılık ve asimilasyon sadece Türkiyeli Ermenilerin sorunu olmadığı gibi, bu sorunlarla baş 
etmenin başlıca yolu; Türkiyeli Ermeniler ve kardeş halklar arasındaki dayanışma ve birlikte mücadele 
bağlarını kuvvetlendirmektir. Yüksek sesle ‘Artık yeter!’ demek ve Ermeni halkı içerisinde dayanışma 
kültürünü oluşturmak, sesimizi duyurmanın ve sorunları çözmenin tek yoludur!

Ani Balıkçı: Sevag birdi, bin oldu

(…)

Cinayetin kimin tarafından işlendiğini biliyor olmakla birlikte, ‘Neden?’ 
sorusunun cevabını bulacağımızı umut ettik. Maalesef bizi tatmin ede-
cek bir yanıt verilmedi. Şayet verilseydi, bu toplumda bir Ermeni olarak 
değil, toplumun geniş kesimine ait bir birey olarak hissedecektik. As-
lında bize deniyor ki; sizin oğlunuz 24 Nisan’da, hem Paskalya Bayra-
mı olan, hem de Soykırım anma gününde öldürüldü ama hâşâ, Ermeni 
olduğu için öldürülmedi. Keşke bu ülkede buna inanabileceğimiz bir 
zemin olsa. Keşke bu ülkede sırf Ermeni olduğu için birilerini öldürüp 
‘kahraman’ olacağını zanneden zihniyet son bulsa. Bizim çocuklarımız 
da askere kimliğinden dolayı ezilme, aşağılanma, ötekileştirme, fişlen-
me tedirginliği olmadan gidebilse.

(…)

Sayenizde Sevag birdi, bin oldu.

Beş gün sonra doğum günü olan oğluma hediyesini götürürken, sizin 
‘hediye’nizden de bahsetmekten çekinmeyeceğime emin olabilirsiniz.

Bu karardan sonra sizlerle ilgili tek dileğim; çocuklarınıza sarılırken 
Sevag’ın, annenize sarılırken benim gözlerim aklınızdan çıkmasın.

Sevag, tel örgülerden hâlâ şaşkın; “Abi neden?” diyerek bize bakmaya 
devam edecek.
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