


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:
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15   Nor Zartonk, 5. Ermenistan-Diaspora Forumundaydı

17    Nor Zartonk 2. Demokrasi ve Barış Konferansı’ndaydı

19    Kudüs’ü Arapsızlaştırma Politikası ve İntifada Sesleri

21    Karaman’da İş Cinayetinin Sorumlusu AKP’dir

22   Validebağ Direnişi Yeni Yaşam Çığlığıdır!

23     Աւարտւեց «Հայոց Ցեղասպանութեան միջազգայնօրէն ճանաչման, դատապարտման եւ հետեւանքների 
վերացման գործընթացը» խորագրով նիստը
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Soykırımlara HAYIR!
Nor Zartonk dergisinin Kasım-Aralık 2014 tarihli 6. sayısını; emperyalistlerin, Türkiye ve Suudi Arabistan gibi 
işbirlikçileri ile palazlandırdığı IŞİD’in, Rojava’da halklara karşı giriştiği soykırımlar arifesinde yayımlıyoruz. 
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 bu konuyu 6. sayımızda sizlerle paylaşıyoruz. Kobanê 
Direnişi ile ilgili Alexis Kalk’ın ve Marsel Balçık’ın yazıları dergimizin Kasım-Aralık sayısında sizle buluşuyor.

Son günlerde medyada bolca işlenen Etyen Mahçupyan’ın başbakan başdanışması olması ile ilgili Nor Zartonk’un 
görüşlerini ‘’Bahşedilen Temsiliyet’’ ve ‘’Matruşka Aydınlar’’ yazılarında okuyacaksınız. Ayrıca Halkların 
Demokratik Kongresi tarafından Ankara’da gerçekleştirilen 2. Demokrasi ve Barış Konferansı’nda Nor Zartonk’un 
yapmış olduğu tebliği de bu sayımızda bulacaksınız.

Dergimizin 6. sayısında Gazi Üniversitesi’nin duyurusunu yaptığı “Ermeni Zulmü Uluslararası Afiş Yarışması” ile 
lgili Yıldız Tar’ın Nor Zartonk eşsözcüsü Sayat Tekir ile yapmış olduğu röportajı okuyacaksınız. Bununla birlikte 
Selim Sezer’in Kudüs’teki gelişmeleri aktardığı yazısı da yine bu sayımızda sizle buluşuyor.

2009 yılından beri yayın hayatına devam eden Nor Radyo Kasım ayı itibari ile yeni yayın dönemine başladı. 
Dergimizin bu sayısında Nor Radyo’da yayınlanan programları ile ilgili bir bölüm bulacaksınız. Ayrıca Nor 
Zartonk’un geçtiğimiz dönemde gerçekleştirdiği etkinlikleri ve temasları da bulacaksınız.

Nor Zartonk geçtiğimiz günlerde, Ermeni Soykırımı’nın 100. yıldönümünün yaklaşmasının önemini bir kat daha 
arttıran ve Yerevan’da gerçekleşen 5. Ermenistan-Diaspora Forumundaydı. Forum ile ilgili ayrıntıları ve Nor 
Zartonk’un forumda yapmış olduğu tebliği dergimizin bu sayısında okuyacaksınız.

Ermenice bölümünde ise Nor Zartonk’un katıldığı 5. Ermenistan-Diaspora Forumu ile ilgili haberi bulacaksınız.
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IŞİD Çetelerine Karşı, Kobanê Direnişine Destek 
Olmaya!
Emperyalist güçlerin her bir müdahalesiyle kana 
bulanan Ortadoğu coğrafyasında, tüm ithal güçler, 
müdahaleler ve planlar karşısında halkların çözümü 
olan Rojava Devrimi, IŞİD çetelerinin yoğun saldırı 
ve tehdidi altındadır. Kobanê üzerinde yoğunlaşan 
saldırılarla, halklardan, emekten, barıştan ve eşitlikten 
yana bir çözüm alternatifi kritik bir dönemden 
geçmektedir.

Tarihimiz, katliamlar, soykırımlar ve sürgünler tarihidir. 
Yüz yıl önce Ermenilere ve Asuri Süryanilere soykırım 
uygulayan zihniyet; Dersim’de, Maraş’ta, Sivas’ta 
Alevileri katleden zihniyet; bugün IŞİD adı altında ve aynı 
kana susamışlıkla halklarımıza saldırmaktadır. Önce 

Ninova’da Asuri Süryani halkına, ardından Şengal’de 
Ezidi halkına soykırım uygulamaya çalışan bu zihniyet 
bugün Kobanê’ye var gücüyle saldırmaktadır. Yapılan 
tüm bu saldırılar özünde halkların birarada yaşama 
umuduna, yani hepimize karşı yapılmış saldırılardır.

Ama tarihimiz aynı zamanda direnenlerin tarihidir. 
Kobanê’de kazanan, katliamcı IŞID çetelerine karşı 
direnen halklarımız olacaktır. Kobanê halklarının 
direnişinin yanındayız. Tüm demokrat kamuoyunu, 
Kobanê direnişine destek olmaya, bu katliamcı zihniyet 
karşısında tek ses olmaya davet ediyoruz.

NOR ZARTONK / ՆՈՐ ԶԱՐԹՕՆՔ
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Kobanê Direnişi ve Ortadoğu Politikaları
Alexis KALK

Ortadoğu‘da‘‘Ilımlı İslam Projesi‘‘ iflas etmişken 
emperyalist güçlerin bir süredir yeniden „eski“ 
yöntemlere dönmesini izliyoruz. Mısır’da darbeci 
El Sisi iktidarının uluslararası meşruiyet kazanması 
adeta bu politika değişikliğinin ilanı niteliğindeydi. 
Nitekim ‘‘Ilımlı İslam Projesi‘‘nin ürünü olan ve bir 
model olarak pazarlanan AKP’nin, darbeci El Sisi‘yi 
hazmedememesinin arkasında -müttefiki Müslüman 
Kardeşler’in düşmesinin yanı sıra- bu varoluşsal neden 
yatıyor. Emperyalist planlar yeniden kurgulanırken 
AKP de kendisine yeni oyundan bir rol kapma derdinde. 
Türkiye’nin Ortadoğu‘da ve özellikle Suriye’de kendisine 
biçmek istediği rol ise kendisine birkaç beden büyük 
gelmiş gibi gözüküyor. 

Suriye’de ABD ve müttefiklerinin ve tabi en çok da 
Türkiye’nin desteklediği muhalif gruplarla Rusya, Çin 
ve İran blokunun desteklediği Suriye rejimi bir pat 
durumunda. Batı bloğu bir taraftan AB-ABD Serbest 
Ticaret anlaşması ile birleşirken diğer taraftan da 
Türkiye ve Gürcistan üzerinden Orta Asya ve Ortadoğu 
pazarını batıya entegre etme peşinde. NATO üyeliği ile 
birlikte bu jeopolitik konum hala Türkiye’nin elindeki 
en güçlü kartlar durumunda. Kobanê direnişiyle artık 
tamamen Dünya’dan izole hale gelen AKP iktidarı ve 

Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta gerçekleşen Türkmenistan 
ziyareti elbette bu çerçevede değerlendirilmeli. Rusya 
ise Avrasya Ekonomik Birliği üzerinden pazarını 
ve hegemonya genişletmeye çalışıyor. Ukrayna ve 
Gürcistan’da çatışma anlarında Rusya doğrudan 
askeri müdahaleler ile istediğini almış gözükürken; 
Ortadoğu’da, Suriye’nin Rusya desteğiyle yapmış 
olduğu diplomatik hamleler doğrudan bir müdahaleyi 
engellemişti. Obama’nın kendince en büyük övünç 
kaynaklarından birisi Irak’tan Amerikan askerlerini 
çekmekken Suriye’ye yönelik askeri bir müdahaleyi 
bu şartlar altında kamuoyuna açıklaması pek kolay 
gözükmüyordu. 

İşte bugün IŞİD tüm bu açmazları çözen adeta sihirli bir 
anahtar olarak önümüzde duruyor. IŞİD gerçekleştirdiği 
canice saldırılarla ve özellikle bu saldırıları sosyal 
medyayı etkili kullanarak tüm dünyala paylaşarak 
bölgeye emperyalist bir müdahalenin propaganda 
makinası gibi çalışmakta. Gelinen noktada IŞİD 
özellikle BAAS kadrolarının  etkisiyle oldukça organize, 
Irak ordusundan ele geçirdiği ağır silahlarla tahribat 
gücü yüksek ve petrol gelirleriyle birlikte iyice kontrol 
edilemez bir hal almış durumda. Emperyalist güçler 
kendi çıkarları doğrultusunda bölgedeki grupları 
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manipüle ederek adeta bir Frankenstein yarattı. Elbette 
durumun vahameti, onların çıkarları  tehdit edilmediği 
müdettçe, örneğin Erbil’deki petrol kaynaklarına 
saldırmadıkları sürece, sorun teşkil etmiyor. Çıkarlar 
tehidit edildiği zaman da bir güç gösterisi olarak IŞiD 
mezvilerinin bombalanması gecikmedi.  Öte yandan 
AKP hükümetiisebüyük bir aymazlıkla; bu kaos 
ortamında kendi küçük emperyalist hesaplarına zemin 
devşireceğini umuyor. Demokrasi güçlerinin gerek 
Türkiye’de gerekse tüm Dünya’da gösterdiği örgütlü 
tepki ile AKP ateşle oynadığının farkına varmışa 
benziyor. 

Kobanê Direnişi’nin Önemi

Rojava halkları Suriye’de iç savaşın başlaması ile 
birlikte Rojava’da 3 kantonlu bir yönetim kurdu ve 
özerklik ilan etti. Bu kantonların özelliği yerinden 
yönetim esasına dayalı, katılımcı, eşitlikçi, kadınlardan 
ve halkların eşitiğinden yana bir yapıda olmaları.  Kısa 
süre içerisinde içinde bulunulan tüm olumsuz şartlara 
rağmen kadınların yönetime katılımı, eşbaşkanlık 
sistemi, Süryanice’nin resmi dillerden biri olarak kabul 
edilmesi gibi yaşanan pek çok pratik, Ortadoğu‘da 
tüm halklara umut olmuş durumda. Elbette böylesine 
bir başka Dünya pratiği emperyalist güçlerin hoşuna 
gitmeyecekti. Kadın ve demokrasi düşmanı bir iktidar 
olarak AKP’nin hemen burnunun dibinde böyle bir 
pratikten duyacağı rahatsızlığı tahmin etmek pek 
zor olmasa gerek. Nitekim ABD’nin uyarısıyla 180 
derecelik bir dönüşle IŞİD karşıtı kesilmek zorunda 
kalan AKP, müzakere masasında oturduğu PKK/PYD 
üzerinden hamaset edebiyatı ile suyu bulandırmaya 
çalışsa da, Erdoğan’ın BM’de boş bir salona konuşması 
AKP iktidarının ve söylemlerinin uluslararsı alandaki 
itibarını anlatmaya yeter de artar bile. AKP Suriye 
rejimine ve Rojavaya karşı IŞID’in kullanılması artık 
mümkün olmayınca, Dünya kamuoyunda oluşan insani 
duyarlılığı kullanarak bir tampon bölge oluşturmaya 
çalıştı. Bir taraftan IŞİD saldırırken, diğer taraftan AKP 
kurmayları tek bir ağızdan Rojavayı işgal planı olduğu 
açık olan tampon bölge propagandası yaptılar. Savaş 
tezkeresinin çıkmasıyla birlikte AKP ülkeyi -kabul 
edilmeyen 2002 tezkeresinde olduğu gibi- yine kendi 
çıkarları doğrultusunda savaşa sürüklemek üzere iştah 
kabarttı. Fakat Kobanê direnişi ve gösterilen uluslarası 
dayanışma bu planları boşa çıkardı. 

Kobanê’de IŞID barbarlarının saldırıları karşısında 
YPG ve YPJ örgütlenmesi altında Kobanê Halkının 
direnişi sürüyor. En büyük sıkıntı silahlar arasındaki 
eşitsizlik. Kobanê Halkı IŞİD’in ağır silahları karşısında 
hafif silahlarla topraklarını, özgürlüklerini ve insanlık 
onurunu kahramanca korudular ve korumaya devam 
ediyorlar. Haftalardır aklımız ve kalbimiz Kobanê’de. 
Oradan gelecek olumlu haberleri bekliyoruz. Herkes 

elinden geldiği ölçüde direnişe destek olmaya çalışıyor. 
Bu bağlamda çeşitli siyasi parti ve emek örgütlerinin 
sınırda yapılan nöbet eylemlerine ziyareti ve bu 
esnada aradaki sanal sınırı aşarak Kobanê’ye yapılan 
ziyaret kuşkusuz son yıllarda yaşadığımız en anlamlı 
eylemlerden biriydi. Eminim fotoğrafları gören pek 
çok kişinin aklına Gezi Eylemleri sırasında Boğaz 
Köprüsünü yürüyerek geçen binlerce insan gelmiştir. 
Dayanışmanın güzelliğinin ve gücünün görünür olduğu 
(ne yazık ki) ender anlardan birini daha yaşadık. 
Yurt dışında yapılan yoğun ve başarılı eylemlerle de 
Dünya kamuoyunun ilgisinin Kobanê’ye çekilmesi çok 
önemliydi. Nitekim tüm eylemlilikler ve elbette Kobanê 
halklarının direnişi Dünya’nın Kobanê’ye daha fazla 
seyirci kalmasını engelledi. 

Başta Kobanê bizim için önem arzetmiyor diyen ABD 
ilerleyen günlerde önce çekingen daha sonra da açık 
bir şekilde Kobanê direnişine destek vermeye başladı. 
Gerek etkili hava bombardımanları gerekse Türkiye’den 
açılan koridor üzerinden Barzani kuvvetlerinin 
bölgeye ağır silah ulaştırması Kobanê’de bir rahatlama 
yaratmış durumda. Kuşkusuz ABD yardımlarını ısrarla 
Barzani üzerinden aktararak bölgede nasıl bir yönetim 
anlayışının yanında olacağının da mesajını tüm aktörlere 
vermek istiyor. Bölgeye yönelik planları sürekli iflas 
eden Türkiye de benzer bir manevrayla kendisini 
ABD’nin yanında konumlandırmaya çalışarak Rojava’ya 
yönelik doğrudan işgal planları yerine peşmergenin ve 
ÖSO’nun Kobanê savaşına dahil olması yönünde baskı 
kurmaya başladı. Böylece askeri ve ideolojik anlamda 
PYD’nin ve Rojava Devrimi’nin bölgedeki üstünlüğü 
kırılmaya çalışılıyor. Önümüzdeki dönemde askeri 
kuşatma ve ambargo zayıflarken ideolojik kuşatmanın 
yoğunlaşacağını söyleyebiliriz. 

Öte yandan bizler, demokrasi güçleri olarak Rojava 
ve Kobanê konusunda hantal ve geç kaldığımızı itiraf 
etmeliyiz.  AKP’nin Suriye ve Ortadoğu politikaları 
karşısında çok daha yüksek sesle haykırmamız çok 
daha örgütlü olmamız gerekliydi. Kesab’da Ermeniler, 
Şengal’de Ezidiler, Ninova’da Asuri Süryaniler, Alevi, 
Arap ve Türkmenler sürgün edilir, katliam ve soykırım 
tehdidiyle karşı karşı bırakılırken daha gür bir ses 
çıkarmalıydık. Kuşkusuz bunu başarabilmiş olsaydık 
Rojava Devrimi Kobanê’de bu kadar kolay ablukaya 
alınamazdı. Bugün savaşta güç dengeleri değişmiş gibi 
görünse bile, gerek Kobanê için gerekse diğer Rojava 
kantonları için açık tehdir sürmektedir. Dolayısyla 
dayanışma ruhunu sürekli kılmak bir zorunluluktur. 
Kobanê’de savaşılan zihniyet katliamcı, soykırımcı, 
faşit bir zihniyettir. Rojava’da hayat bulan değerler 
hepimizin değerlerdir. Rojava eşitlikten, barıştan, 
kardeşlikten yana olan herkesindir. Ona sahip çıkma 
ve koruma sorumluluğu da tüm demokrasi güçlerinin 
omuzlarındadır.    



5www.norzartonk.org

IŞİD’den Kaçarken MHP’ye Yakalanmak

Marsel BALÇIK

MHP Isparta Milletvekili Nevzat Korkmaz, İçişleri 
Bakanı Efkan Ala’nın cevaplaması için bir soru önergesi 
verdi. Soru önergesinin içeriği, ırkçı heyezanların, 
nasıl bir paranoyaya sebep olabileceğinin ve insani 
duyguları nasıl köreltebileceğinin kanıtı niteliğinde.

Nevzat Korkmaz’ın soru önergesinin öznesi, Işid’in 
katliamlarından kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeliler. 
Elbette ki Korkmaz’ın kaygısı, bu insanların insanca 
yaşama haklarının sağlanması değil. Onun korkusu, 
1915’te bir şekilde katledilmeyerek Suriye’ye ulaşan 
Ermenilerin geri dönüyor olma ihtimali. Korkmaz 
açık ve net bir biçimde, Ermenilerin bir asır önce 
sürüldükleri yurtlarına geri dönüyor olma ihtimalinin, 
önlem alınması şart bir olay olduğunu öne sürüyor.

İnsanlar, yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda 
kalırken, IŞİD çetesi bölge halklarına katliam üstüne 
katliam yaparken, bu mezalimin mağdurlarına 
kafatası testi yapmak ancak bir ırkçı akıldan 
çıkabilirdi. Canlarını kurtarmak için Türkiye’ye 
gelmek zorunda kalan bu insanların “şer odakları” 
olduğunu iddia etmek, üstelik bu iddialarda 
bulunurken, Türkiye sınırını otoban olarak kullanan 

IŞİD militanları konusunda tek söz etmemek, söz 
konusu siyasi hareketin duruşunu açıkça ortaya 
koyuyor.. Unutulan bir nokta var ki, soru önergesinde 
üstü kapalı bir biçimde içeri alınmamaları gerektiği 
ima edilen Ermeniler, eşit yurttaşlık hakkına 
sahiptirler. Ataları 100 yıl önce soykırıma kurban 
gitmiş, yerlerinden edilmiş, yaşama hakları dahil 
tüm hakları gaspedilmiştir. Onlar, yurtlarına dönen 
Ermenilerdir.

Soru önergesinin bir diğer bölümü bu Ermenilerin, 
Diaspora’nın Ermeni Soykırımı’nın 100. Yıl 
faaliyetlerinin, bir parçası olarak Türkiye’ye gelip 
gelmediklerini soruyor. Ermeni Soykırımı’nı anmanın, 
taleplerin dile getirilmesinin bir “şer faaliyeti” olarak 
lanse edilmesi, soru önergesinin kalanından insani 
bir yaklaşım beklememek gerektiğini ortaya koyuyor.

Ermeni Soykırımı’nın tanınması, zararların tazmini, 
zorla göç ettirilen Ermenilere yurttaşlık hakkı, 
faillerin ifşası, Ermenistan sınırının açılması gibi 
talepler, Ermenilerin haklı talepleridir ve Türkiye 
halklarının dayanışması ile bu taleplere yönelik ırkçı 
baskı elbet kırılacaktır.
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Bahşedilen Temsiliyet
Türkiye’de hiç de alışık olmadığımız bir olay 25 Ekim 
günü gerçekleşti. Gazeteci Etyen Mahçupyan yeni 
başbakan Ahmet Davutoğlu’nun başdanışmanı olarak, 
onun “A takımı” içerisinde kendisine yer buldu. Alışık 
olmadığımız, AKP hükümetinin danışman kadrolarını 
kendilerini en çok “seven”, kendi “aydınları” ile 
doldurmaları değil, bir Ermeni’nin Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanı’nın başdanışmanı olmasıdır.

Mahçupyan’ın bu danışmanlık uğurunda ortaya 
koyduğu performans hepimizin malumudur. Kendisi 
her lazım geldiği anda ortaya çıkmış, hiç bir temsil 
hakkı bulunmamasına rağmen Türkiye Ermenileri ve 
hatta tüm ezilen halkları adına AKP’yi cansiperane 
bir şekilde savunmuştur. Bu savunmanın en iyi 
örneğini, yakın zamanda “Affedersiniz bana Ermeni 
diyenler oldu” sözcüklerinin kullanımını ve dil 
bilgisi ile savunarak göstermiştir. AKP’yi  demokrasi 
havarisi olarak lanse ederken, Hrant Dink cinayeti 
davasında gerçek sorumluların yargılanmamasına 
karşı tavır göstermemesi ve Sevag Balıkçı ile Maritsa 
Küçük cinayetleri konusunda 3 maymunu oynaması 
Mahçupyan’ın ödüllendirilmesinin en önemli 
nedenleridir.

Bu ödüllendirme tam da en gereken zamanda, 1915’in 
yüzüncü yılı yaklaşırken, uluslararası ve yerel kamuoyu 
baskısı her geçen gün artarken gerçekleşmiştir. Devlet 
bu sene 24 Nisan’da, artık bir gerçekliği kalmayan 
inkar politikasını “taziye” mesajı ile yenilerken, 

Mahçupyan’ı da bu yeni inkar politikasına hizmet 
etmesi için atamıştır. Devlet tarafından atanan 
Mahçupyan’a, 2015’te Ermeni halkının fiili olarak 
temsiliyeti bahşedilmiştir. Ermeni Soykırımı’nın 100. 
Yıldönümünün yaklaşması nedeniyle Mahçupyan, 
mevcut hükümet için bir ihtiyaç olarak gözükürken, 
bu ihtiyaç ortadan kalktığında kendisini tarihin tozlu 
raflarında bulacaktır.

AKP tarafından fiili olarak bahşedilen bu siyasi 
temsiliyetin Türkiye halkları ve özellikle Ermeniler 
nezdinde hiçbir geçerliliği yoktur. Bu tip politik ayak 
oyunlarına ve bu oyunlara alet olanlara karşı Ermeniler 
2015te tek bir yumruk olarak birleşmelidir. Ermenilerin 
kazanımları yalnızca bir araya gelmeleri ve gerçek bir 
siyasal temsiliyet sağlamaları ile oluşacaktır. 

Türkiye’de Ermenilerin eşit, özgür ve güvenli bir 
şekilde yaşayabilmelerinin tek koşulu bir araya gelerek 
ortak bir gelecek için kendi haklarını savunmalarıdır.  

NOR ZARTONK / ՆՈՐ ԶԱՐԹՕՆՔ

Ermeni Soykırımı’nın 100. Yıldönümünün 
yaklaşması nedeniyle Mahçupyan, mevcut 
hükümet için bir ihtiyaç olarak gözükürken, 
bu ihtiyaç ortadan kalktığında kendisini 
tarihin tozlu raflarında bulacaktır.
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Matruşka ‘’Aydınlar’’

Sayat TEKİR*

Genellemeler yapmayı seven bir toplumuz: Ermeniler 
şöyledir, Aleviler böyledir… Oysa hepimiz biliyoruz ki 
yekpare bir halk, eşyanın tabiatına aykırı. Nasıl ki beş 
parmağın beşi bir değilse, bir halkın içerisinde çok 
çeşitli siyasal duruşlara sahip insanlar var.  

Bu hafta medyaya önemli bir haber düştü: Etyen 
Mahçupyan, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 
başdanışmanlığına atandı. Bu haber medyada kendisine 
geniş yer buldu zira bu başdanışman Ermeni olması 
nedeniyle ilgi çekici bir nitelikteydi.

Öncelikle Mahçupyan’ın baş danışman olmak için 
gösterdiği performansı(!) tebrik etmek gerek. 
Mahçupyan, yazdığı yazılarda AKP’nin baskı 
politikalarını her daim onayladı ve hem Ermeniler 
içinde hem de Türkiye toplumu nezdinde bu baskı 
rejimine meşruluk sağlamaya çabaladı. En son 
Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi 
‘’afedersiniz Ermeni diyenler oldu’’ söylemini nasıl 
aklamaya çalıştığı toplumsal hafızadaki tazeliğini hala 
koruyor. Zaten kendisi de başdanışman olduktan sonra 
verdiği ilk mülakatta ‘’Muhtemelen Ermeni olmasaydım 
da danışman olacaktım. Başbakan da bunu söyledi. 
Ermeni olmam bir avantajdı, ekstra bir olay.’’ (*) sözleri 
ile son dönem performansına vurgu yaptı.
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Öte yandan bu başdanışmanlığı 100. yılı yaklaşan 
Ermeni Soykırımı’ndan ayrı düşünmememiz gerek. 
Devletin 99 yıldır sürdürdüğü kaba inkârcı politikalar 
iflas etmiş ve sürdürülemez hale gelmişti.  Bu sene 24 
Nisan’da dönemin başbakanının yayınladığı ‘’taziye 
mesajı’’, devletin inkârcı politikasının yeni yönetmeler 
ile devam edeceğinin ilk işaretiydi. Bir ‘imaj’ olarak 
Mahçupyan’ın başdanışmanlığı ve onun süslü dilinin 
gözboyayıcılığı kuşkusuz bu göreve getirilmesinde 
hesaba katılmıştır.

Bir diğer yandan 100 yıl önce soykırıma uğrayarak 
sayısı milyonlardan binlere düşen bir halktan bir 
başdanışman çıkmasını da önemli bulmuyor değilim. 
Ermenilerin siyaset içinde daha aktif olmaları, meclis ya 
da yerel yönetim içerisinde olmaları da önemli benim 
için. Fakat şu da bir gerçek ki Türkiyeli Ermenilerin eşit 
ve kimliklerini saklamadan özgür bir şekilde yaşamaları 
için tek yol örgütlenmek ve  bir arada durmaktır. 
Eğer Ermeniler bir arada durmayıp, kendi sivil ve 

demokratik organizasyonlarına güç katmazlarsa 2015 
yaklaşırken yükseltilen milliyetçi atmosfer içerisinde 
yeni Hrantların, yeni Sevagların ve yeni Maritsaların 
olması da ne yazık ki kaçınılmazdır. 

Tekrar Mahçupyan’ın başdanışman olması konusuna 
dönecek olursak; AKP gibi tüm hayatımıza nüfuz etmeye 
çalışan bir partinin, her kesimden ve özellikle Türkiyeli 
halklar içerisinden kendi ‘’aydınını’’ yaratmaya 
çalıştığını 12 yıldır deneyimlemekteyiz. 

Medyada son yıllarda görmeye alıştığımız ‘’aydınların’’ 
hemen hepsi her gün televizyon ve gazetelerde aynı şeyi 
farklı cümleler ile söylemekte, AKP’nin sesi olmaktan 
öteye gidememekte. Burada esas konu yaratılan bu 
‘’aydınların’’ hangi halktan veya toplumsal kesimden 
geldikleri değil, bir matruşka(**) misali içlerinden 
çıkan şeyin aynı olmasıdır. Matruşkayı açınca ise 
içinden çıkan; Komşular ile sıfır sorun diyerek sorunsuz 
komşu bırakmayanlardır. Ayakkabı kutularını örtmek 
için sandığı fetişleştirip, o sandıktan çıkan mecliste 
işçi ölümleri ile ilgili 1 tane yasa çıkartmayanlardır. O 
matruşkanın en altından çıkan ise savaş uçakları ile 
kendi vatandaşlarını katledenler, Alevileri meydanlarda 
yuhalatanlar, televizyonlarda ‘’bizim ne Yahudiliğimiz 
ne Ermeniliğimiz ne afedersiniz Rumluğumuz hiçbir 
şeyimiz kalmadı’’diyenlerdir.

Devlet erkanından sokaktaki insana, ülkedeki hakim 
Ermeni karşıtı ırkçı söylem değişmedikçe değil 
başdanışman bizatihi başbakan bir Ermeni dahi olsa 
sorunlarımızın çözülmeyeceği açıktır. Sözün kısası 
Türkiyeli Ermenilerin ihtiyacı içinden ne çıkacağı 
belli olan matruşka ‘’aydınlar’’ değil kendi toplumsal 
sorunlarını çözecek, kendi haklarını savunacak ve 
bunu yaparken de diğer halklar ile dayanışacak örgütlü 
yapılardır.

Son olarak, Alevi ve Kürt toplumları için bir parantez 
açmak gerekiyor. Zira onların da matruşka ‘’aydınlar’’ı 
olmasına rağmen kendi kitle örgütlerine güç katarak, 
biat etmeden haklarına sahip çıkıyorlar. Kürtler 
verdikleri demokratik kitlesel mücadele ile alternatif bir 
toplumsal düzenin olabileceğini gösteriyor. Aleviler ise 
güçlü kitle örgütleri ile devletin zorunlu din derslerine 
ve maaşlı dedelik uygulamaları gibi asimilasyoncu 
politikalara karşı durarak bu coğrafyadaki diğer halklara 
birleşen halkların yenilmeyeceklerini gösteriyorlar.

(*): 7 Kasım 2014 tarihli Oniki Gazetesi’nde 
yayımlanacaktır.

(**):http://ermenihaberam/?langid=1&news_=1&c
ur_news=33

(***): Rus yapımı bir oyuncak bebek türüdür. Ahşap el 
yapımı olan bebekler ortasından açıldığında başka bir 
bebek çıkar, onu açtığınızda yine başka bir bebek çıkar. 
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Nor Radyo Yeni Yayın Dönemine Başlıyor
2009’dan yılından beri çok dilli ve alternatif yayıncılığa 
devam eden Nor Radyo, 20 Ekim’den itibaren yeni yayın 
dönemine başlıyor.

17 Ocak 2009 tarihinde www.norradyo.com 
adresinden yayın hayatına başlayan Nor Radyo 
(Ermenice; yeni radyo), tüm ezilenlerin kendilerini 
ifade edebildikleri bir topluluk radyosu olmaya devam 
ediyor. Nor Radyo; ‘Dünyanın tüm sesleri birleşin!’ 
sloganından yola çıkarak milliyetçiliğe, cinsiyetçiliğe, 
militarizme, türcülüğe ve ekolojik tahribata karşı; 
eşitliği, özgürlüğü, kardeşliği, barışı ve ekolojik 
yaşamı savunan programlarıyla Kasım ayı itibariyle 
yeni yayın dönemine başlıyor.
6 seneye yakın bir süredir yayın hayatına devam eden 
Nor Radyo, ana akım medyanın yayınlamadıklarına 
ışık tutuyor. Alternatif yayıncılığın yanı sıra çok 
dilli programlar ve müzik akışları ile dünyanın tüm 
seslerini bir araya getiriyor.

Nor Radyo Yine Çok Dilli, Çok Renkli
Nor Radyo, asimilasyon politikalarıyla Anadolu 
coğrafyasında yok olma tehlikesiyle karşı karşıya 
kalan dillerin ve kültürlerin bu dönem de uğrak noktası 
oluyor. Yeni dönemde Nor Radyo’dan kulağımıza 
çalınacak diller ve lehçeler şunlar:Ermenice, 
Hemşince, Süryanice, Kürtçe, Lazca ve Türkçe.

Türkiye’de yayınlanan tek Süryanice radyo program 
olan Geshro bu dönem de sizlerle. Süryanilerin 
toplumsal ve kültürel gündeminin yer alacağı, Ferit 
Altınsu ve Şabo Boyacı’nın hazırlayıp sunacağı Geshro, 
Perşembe günleri 21.00-22.00 saatleri arasında Nor 
Radyo’da.
Tais Aliciyan’ın hazırlayıp sunduğu klasik müzik, caz 
ve dünya müziklerinin yanı sıra, çok sesli müziği de 
Nor Radyo dinleyicisiyle buluşturan program Yerank, 
bu dönem de Pazartesi günleri 21.00’da Nor Radyo’da 
sizlerle olacak.
Kürtlerin kültür, sanat, müzik ve edebiyat gündeminin 
konuşulacağı Şivan Zeren’in hazırlayıp sunduğu Li 
Cîhanê Guhdarî Dikim her Çarşamba 22.00-24.00 
saatleri arasında sizlerle buluşacak.
Hemşince öykülerin ve manilerin paylaşıldığı Hemşin 
Öyküleri programı ise yeni dönemde Mahir Özkan ve 
Hikmet Akçiçek’in sunumu ile Potlika adıyla yayın 
hayatına devam edecek. Potlika her Salı saat 19.00-
20.00 arası sizlerle.
Laz dilinin, kültürünün ve gündeminin konuşulduğu 
Şk’uni Kiana, Esra Çayırcı’nın sunumuyla her 
Cumartesi saat 20.00’da Nor Radyo dinleyicisi ile 
buluşacak.
Perşembe günleri saat 19.00’da yayınlanan ve Anahid 
Elmon Olgar’ın Ermenice masalları seslendirildiği, 
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Nor Radyo’nun çocuklar için hazırladığı program; 
Mangants Jam bu dönem de sizlerle birlikte olacak.
Nor Radyo’da yayınlanan Ermenice programlardan; 
Agos Gazetesi yazarlarından Pakrat Estukyan’ın 
ve Kamer Köseyan’ın birlikte hazırlayıp sunduğu 
haftalık Ermenice siyaset programı Orn e Gantsni, 
Artür Bağdasaryan’ın Ermenice ve Türkçe hazırlayıp 
sunduğu kültür sanat programı Getron ve Anjel 
Dikme ile Artür Bağdasaryan’ın birlikte hazırlayıp 
sunduğu Ermenice sohbet programı Gatil Mı da bu 
dönem yayın hayatına devam edecek.

Nor Radyo Toplumsal Programlar ile Dopdolu
Nor Radyo yeni yayın döneminde de çok dilli 
yayınlarının yanı sıra toplumsal programları ile 
dinleyicinin karşısına çıkıyor. Ezilenlerin sesi olan 
Nor Radyo alternatif yayıncılığa devam ediyor.
Hêvi LGBTİ inisiyatifinden Giray Poyraz ve Ercan 
Aydın’ın hazırlayıp sunacağı, toplumun dışına itilmiş 
tüm kesimlerin ve tüm ‘öteki’lerin Nor Radyo’daki 
sesi Öteki Renkler, her Cumartesi saat 19.00-20.00 
saatleri arasında Nor Radyo’da.
Ayrıca bu dönem Aslan Erdem’in hazırlayıp sunacağı; 
müzik, edebiyat ve sinema dünyasında bir gezintiye 
çıkacağınız Karanlık Armoniler, her Salı saat 20.00-
21.00 arası sizlerle buluşacak.
Geçen dönem Nor Radyo’da yayın hayatına başlayan 
Korsan Yayın, bu dönem Korsan Kaset adıyla yayın 
hayatına devam edecek Yeni medya, sansür, gözetim, 
telif hakları, toplumsal hareketler ve özgür müzik 
konulu, Başak Tunçer ve Berk Göbekçioğlu’nun 
hazırlayıp sunacağı program, Çarşamba günleri 
21.00-22.00 saatleri arasında Nor Radyo’da.
Deniz Karaca, Elif Benan Tüfekçi ve Başak Savaş’ın 
hazırlayıp sunduğu ve medyanın toplumsal cinsiyet 
politikalarındaki rolünü masaya yatıran Medyanın 
Cinsiyeti, her Çarşamba saat 19.00’da kadınların sesi 
olmaya devam ediyor.
Kentsel dönüşüme, değişen insan-hayvan ilişkileri 
penceresinden bakacak Dört Ayaklı Şehir’de ise 
hayvan hakları siyaseti, hayvana yönelik şiddet, 
adalet ve mülkiyet problemleri konuşulacak. Berrak 
Doğan ve Mine Yıldırım’ın hazırlayıp sunduğu Dört 
Ayaklı Şehir Pazar günleri saat 21.00’da Nor Radyo’da 
dinleyiciler ile buluşuyor.

Cumartesi Anneleri’ni/İnsanları’nı ve onların 
kayıplarını konu edinen Cumartesi, Zîn Demir’in 
sunumuyla her Cumartesi 14.00-16.00 saatleri 
arasında Nor Radyo’da.

Rosi Da’nın hazırlayıp sunduğu, dört duvar arasına 
bedeni sıkıştırılmış olanlar için bir ses, bir avaz olacak 
olan Tutsakların Sesi, geçen dönem olduğu gibi bu 
dönem de Cumartesi günleri saat 16.00’da dinleyicisi 
ile buluşacak.

Dünya’da ve Türkiye’de ekolojik gelişmelerin, bu 
konudaki toplumsal hareketlerin ve çevre aktivizminin 
yer aldığı, Bülent Müftüoğlu’nun sunduğu Ekotopya 
programı her Cuma 19.00’da Nor Radyo’da.

Toplumun farklı kesimlerini bizlere ulaştıracak ve 
yaşantılarına dokunmamızı sağlayacak olan Yaşamın 
Özgür Dili, Cumartesi günleri saat 17.00’da sizlerle 
buluşuyor.

Şair Bedros Dağlıyan’ın ve Anjel Dikme’nin hazırlayıp 
sunduğu İnsana Yolculuk, Pazartesi günleri 22.00-
24.00 saatleri arasında Nor Radyo’da.

Nor Radyo’nun ve Nor Zartonk’un gündemini aktaran 
haftalık siyaset programı Anuşabur, Diren Cevahir 
Şen’in hazırlayıp sunduğu, kadınların gündemini ve 
var olma çabalarını konu edinen Gin u Gyank, Pınar 
Baltacı’nın ve Cemal Erdem’in birlikte hazırlayıp 
sunduğu ve sinema gündemini farklı bir bakış açısıyla 
ele alacağımız Ek Seans, O. İnan Şenses’in sunduğu 
ve klasik müzik dinletileri yapacağımız Gökyüzünün 
Müziği, Payanda’nın ve Burak Cihangirli’nin birlikte 
sundukları ve edebiyat üzerine sohbetler yapacağımız 
Siz Uyurken, Misak Tunçboyacı’nın sunumuyla 
gündeme farklı açılardan bakan Sesli Meram, Ali Can 
Elagöz’ün sunumuyla Dünya halklarının ezgilerini 
dinleyeceğimiz Ayak Sesleri ve Sayat Tekir’in 
hazırlayıp sunduğu, Ermenilerin Özgür Radyo’daki 
sesi Nor Or da dinleyiciyle buluşacak.

Nor Radyo’yu cep telefonunuzdan dinlemek için 
TuneIn uygulamasını akıllı telefonunuza (Android, 
iPhone ve Blackberry) yükleyebilirsiniz.

DÜNYANIN TÜM SESLERİ BİRLEŞİN!

 
www.NorRadyo.com 
www.twitter.com/NorRadyo 
www.facebook.com/NorRadyo
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Avrupa Yeşilleri Nor Zartonk ile Görüştü

Avrupa Yeşilleri Partisi 21. Konsey toplantısı 
çerçevesinde 8 ve 9 Kasım 2014 tarihleri arasında 
İstanbul’daydı.  Avrupa’daki tüm yeşil partilerin 
temsilcilerinin bir araya geldiği toplantı sonrasında 
Michèle Rivasi ve Benjamin Joyeux, Nor Zartonk ile ikili 
temaslarda bulundu.

Avrupa Parlamentosu Frankofon Yeşiller Başkanı 
Michèle Rivasi ve AB Yeşiller Grubu’ndan Benjamin 
Joyeux, 2015 ve Türkiyeli azınlıkların sorunlarına 

dair Nor Zartonk Eşsözcüsü Sayat Tekir ile görüştüler. 
Görüşmede Sayat Tekir Ermeni Soykırımı’nın 100. 
yılı yaklaşırken gerçekleşecek etkinliklerden ve 
AKP hükümetinin tutumundan bahsetti. Türkiyeli 
azınlıkların sorunlarının da masaya yatırıldığı istişarede 
Hrant Dink, Sevag Balıkçı ve Maritsa Küçük cinayeti 
davaları da konuşuldu.

Görüşmede ayrıca Fransız gazetesi Le Monde’un 
Türkiye muhabiri Marie Jègo da bulundu.

Nor Or Ermenilerin Sesi Olmaya Devam Ediyor

Nor Or (Ermenice; Yeni Gün) 
programı her hafta Türkiye ve 
Dünya Ermenilerinin kültürel ve 
toplumsal gündeminin konu alıyor. 
Türkiye ve Dünya’da Ermeni halkı 
ile ilgili gelişmeleri takip eden 
program Türkiye’deki toplumsal 
gündeme de uzak durmuyor. Yeni 
yayın döneminde yine Özgür Radyo 
dinleyicileri ile buluşan program 
Türkiye ve Dünya’dan farklı 
çevrelerden oluşan geniş bir dinleyici 
kitlesine sahiptir. Ermeniler ile ilgili 
kültürel etkinliklerin duyurulduğu 
ve canlı bağlantıların yapıldığı Nor 
Or programında ayrıca konuklar 
da yer almaktadır. Ermenilerin 
Özgür Radyo’daki sesi olan Nor Or 

programında Ermeni ezgileri de 
kendine yer buluyor. Anadolu ve 
Kafkas halklarının kendilerinden 
bir parça bulacağı Ermeni ezgileri 
her hafta yeni bir tema ile Nor Or 
programında yayınlanıyor. 

Radyo programcılığına 2006 
yılında Yaşam Radyo’da Anuşabur 
(Ermenice; Aşure) programı ile 
başlayan ve 2009’da Nor Radyo’da 
Anuşabur’a devam eden Sayat Tekir, 
2013’ten beri Nor Or’u hazırlayıp 
sunuyor. Nor Or; Türkçe ve Ermenice 
olarak her çarşamba saat 20.00-
21.00 arası FM 95.1 Özgür Radyo’da 
yayınlanıyor. Programın tekrarı ise 
cuma saat 19.00-20.00 arası Nor 
Radyo’da...
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İlköğretimden Üniversiteye Irkçılık: “Şefkatli 
Türkler, Hain Ermeniler”

Yıldız TAR*

Ermeni soykırımının yüzüncü yılı olan 2015 
yaklaşırken; Ermenilere dönük ayrımcılık ve hedef 
gösterme politikaları da artarak devam ediyor.

İlk ve ortaöğretim ders kitaplarında Ermenilere yönelik 
ırkçılığa bir “katkı” da yükseköğretim düzeyinde Gazi 
Üniversitesi’nden geldi. Gazi Üniversitesi, “Ermeni 
Zulmü Uluslararası Afiş Yarışması” düzenliyor. Yarışma 
sonuçları ise Hrant Dink’in ölüm yıldönümü olan 19 
Ocak’ta açıklanacak.

Ermeni “zulmü ve ihaneti” iddiaları

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile 
Azerbaycan Büyükelçiliği’nin düzenlediği “Ermeni 
Zulmü Uluslararası Afiş Yarışması”nın açıklama 
metninde Ermenilerin Türklere soykırım yaptığı, 
Türklerin şefkatine rağmen Ermenilerin ihanet içinde 
olduğu iddia edildi.

1915’te Ermenilerin “devlet güvenliği” nedeniyle 
sadece belli bölgelerde göçe zorladığı iddia edilirken 
Ermeni çetelerin Müslüman Türkleri öldürdüğü, 
1. Dünya Savaşı sırasında Doğu ve Güneydoğu’da 
Ermeni terörünün yaşanmadığı tek bir yer olmadığı 
öne sürüldü.Açıklamanın altında Azerbaycan 
Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Faig Bağırov, Gazi 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Alev Çakmakoğlu Kuru ve dekan yardımcıları 
ile fakültenin öğretim üyelerinin imzası var.

Nor Zartonk’tan Tekir: Bu etkinliklere artık 
şaşırmıyoruz

Gazi Üniversitesi’nde düzenlenen bu “yarışmayı” 
KaosGL.org’a değerlendiren Nor Zartonk eşsözcüsü 
Sayat Tekir, “Bu gibi etkinliklere şaşırmıyoruz” dedi.
İki yıl önce Taksim Meydanı’nda düzenlenen Hocalı 
mitingini ve mitingte taşınan ırkçı dövizleri hatırlatan 
Tekir sözlerine şöyle devam etti:
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“Dönemin AKP’li İçişleri Bakanı Hocalı mitinginde, 
‘İntikam alacağız’ demişti. Miting öncesinde ise tüm 
İstanbul’a ‘Ermeni yalanına son’ yazılı billboardlar 
asıldı. İçişleri Bakan’nın ‘intikam alacağız’ dediği, 
Ermenilerin öldürüldüğü ve katillerin cezasız kaldığı, 
‘Afedersiniz Ermeni’ sözlerinin Başbakan tarafından 
rahatça sarf edildiği bir ülkede bu tip etkinliklere 
şaşırmamak gerek. Bu tarz etkinlikler tüm bunların 
yanında devede kulak kalıyor.”

Yarışma sonuçlarının Ermeni gazeteci, Agos Genel 
Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürüldüğü gün olan 
19 Ocak’ta açıklanmasına da tepki gösteren Tekir’e 
göre, bu etkinlik nefret saçmaktan başka bir işe 
yaramayacak: “Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl 19 Ocak’ta 
da Tarih Vakfı’nın Ermeni karşıtı bir konferansına şahit 
olmuştuk.”

Tekir, Türkiyeli Ermeniler olarak bu tarz ırkçı, nefret 
söylemi içeren etkinliklere hiç de yabancı olmadıklarını 
bir kez daha vurgulayarak, “Din, aile, medya gibi eğitim 
de devletin ideolojik aygıtlarından birisi” dedi. Tekir’e 
göre bu etkinliğin akademide yer alması “dehşet verici” 
bir durum.

“Umarız 2015’te yeni Hrant, Sevag, Maritsa olayları 
yaşamayız”

Ermeni soykırımının yüzüncü yılı olan 2015’e doğru 
Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbeycan devletlerinin 
hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını da 
vurgulayan Tekir son olarak şunları kaydetti:

“Türkiyeli Ermenilerin yaşadıkları korku giderek daha 
da artıyor. Bu korku atmosferi de yine devlet tarafından 
yaratılıyor. Umuyoruz ki 2015 yılında yeni bir Hrant, 
Maritsa ya da Sevag olayı yaşamayız.”
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Kardeşlik

Sayat TEKİR*

Türkçe’deki ‘kardeş’ kelimesinin etimolojisine 
baktığımızda eski Türkçe olan bu kelimenin karın-daş’tan 
geldiğini biliriz. Aynı karnı paylaşmış anlamındaki bu 
kelime birçok dildekinden farklı olarak eril ya da dişil 
değildir. Türkçe’de kardeş kelimesi cinsiyet belirtmediği 
gibi yaş da belirtmez. Kelime aynı annenin çocukları 
olduğunu belirtir ve doğulan yere, ana karnına atıf yapar.

Öte yandan kardeş kelimesi kıymetlidir çünkü içinde birlik 
ve dayanışma barındırır. İçinde hiyerarşi değil eşitlik 
barındırır. Ondan bir şeyi ikiye bölünce ‘’kardeş payı’ deriz. 
Bu kelime diğer yandan içinde zıtlıklar da barındırır: En 
iyi kardeşler birbirlerini anlar. Kabil ile Habil’den beri en 
kötü kavgalar yine kardeşler arasında olur.

Çocuk parklarına gidenler çokça görmüştür. Bir çocuk 
başka bir çocuk ile karşılaştığında, ebeveyni diğer 
çocuğu tanıtmak için ‘’kardeş’’ der. Ebeveynin çocuğunu 
sosyalleştirmek için kullandığı bu kelime çok kıymetlidir 
zira aile karşıdaki çocuğun milletine, dinine, mezhebine 
bakmadan bunu söyler. Peki ya o çocuk büyümeye 
başlayınca durum ne olur?

Biraz büyüdüğünde o çocuğa herkesin ‘’kardeş’’ olmadığı 
öğretilir. Bu sinsi eğitim aile içinde de gerçekleşebilir, 
medya aracılığıyla da okullarla ya da ders kitaplarıyla 
da... Biraz daha büyüyünce o çocuk ‘’Ermeni, Kürt, 
Kızılbaş’’ diyerek hakaret etmeyi(!) öğrenir.  Hakaret 
ettikleri sindikçe o daha cesaretlenir. Zaman geçer çocuk 
büyümeye devam eder  ve ‘’delikanlı’’ olur. ‘’Lokallere’’ 
gider kendisi gibi arkadaşlar edinir. Bu arkadaşlar eline 
silah verilir ‘’milliyetçi saiklerle’’ cinayetler işler. Hapse 
düşer kahramanlaştırılır, hapisten çıkar artık saygın bir 

ağabeydir. Böylece bu ırkçı zihniyet amacına ulaşmış, “bir 
bebekten katil” yaratmış olur.

Bu ırkçı zihniyet gün gelir Diyarbakır cezaevi olur, gün 
gelir Madımak oteli ya da Sanasaryan Han. Bu zihniyetin 
eseri 6-7 Eylül’ün Beyoğlu’sudur, 1934’ün Kırklareli’si ya 
da 1980’in Çorum’u. Yüz yıl önce Ermenilere ve Asuri-
Süryanilere soykırım uygulayan da bu zihniyettir, Maraş’ta 
ve Sivas’ta Alevileri katleden de.  

Coğrafyamız bu ırkçı zihniyetten nasibini fazlasıyla 
almıştır ve almaya da devam ediyor. Bu zihniyet dün 
ortadoğuyu emperyal çıkarları doğrultusunda çıkardığı 
suni savaşlar ile yönetirken, bugün IŞİD adı altında ve 
aynı kana susamışlıkla halklara saldırıyor. Birkaç ay 
içinde Türkmenlere, Asuri-Süryanilere, Ezidilere soykırım 
uygulamaya çalışan bu zihniyet bugün Kobanê’ye var 
gücüyle saldırıyor.

Öte yanda bu coğrafyanın tarihini sadece bu ırkçı 
zihniyet yazmıyor. 19 Ocaklar’da ‘’Kardeşimiz Hrant’’ 
diyenler de yazıyor bu tarihi, Temmuzlar’da ‘’türküler 
yanmaz’’ diyenler de. Ali İsmail de yazıyor bu tarihi 
Metin Lokumcu’da. Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman 
gibi kardeşçesine yaşamak için Kobanê’de kardeşleri 
ile birlikte savaşan Suphi Nejatlar ve Selahhattinler de 
yazıyor bu coğrafyanın tarihini. Hepimize düşen de bizi 
birbirimize düşüren tüm önyargıları bir kenara bırakıp, 
her alanda bu ırkçı zihniyete karşı mücadele etmektir. 
Coğrafyamızın tarihi sadece katliamların ve soykırımların 
değil direnişin de tarihidir, kardeşliğin de tarihidir. 

*24 Ekim 2014 tarihli Oniki Gazetesi’nde yayımlanmıştır.
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Nor Zartonk, 5. Ermenistan-Diaspora 
Forumundaydı

Beşinci Ermenistan-Diaspora Forumu; Ermenistan 
Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Ermenistan Başbakanı 
Hovik Abrahamyan, Ermenistan Meclisi Başkanı 
Kalusd Sahakyan, Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandyan, 
Diaspora Bakanı Hranuş Hagopyan, Tüm Ermeniler 
Katlolikosu Kerekin II, Kilikya Katolikosu Aram I, 
Katlolik Ermeniler Katolikosu Nerses Bedros XIX, 
Ermeni Protestan Meclisi Başkanı Hovel Mikayelyan, 
Dağlık Karabağ Cumhurbaşkanı Bako Sahakyan ve 
önceki Cumhurbaşkanı Arkadi Ğugasyan ile bini aşkın 
katılımcıyla 18-21 Eylül arası Yerevan’da gerçekleşti.

Diaspora’da bulunan Ermeni kurumlarının başkanları 
ve temsilcilerinin katıldığı etkinliğe, Ermenistan’dan 
aralarında devlet yetkilisi, siyasetçi, gazeteci, bilim insanı 
ve sanatçıların olduğu 310 kişi de katıldı. Etkinliğe Rusya 
Federasyonu’ndan 129, Suriye’den 103, Lübnan’dan 73, 
ABD’den 70, Gürcistan’dan 45, Fransa’dan 30, İran’dan 
25, Kanada’dan 23, Avustralya’dan 15, Arjantin’den 9, 
Şili’den 3 ve diğer ülkelerden toplam 761 davetli katıldı. 
Türkiyeli Ermenilerin 5 katılımcı ile katıldığı forumda 
Nor Zartonk, eşsözcüsü Sayat Tekir tarafından temsil 
edildi.

Yerevan Opera binasında gerçekleşen forumun ilk 
bölümünde, Diaspora’da bulunan parti ve kurum 
temsilcileri konuşmalarını gerçekleştirirken öncelikli 
gündem Ermeni Soykırımı’nın 100. yıldönümüydü. 
En öne çıkan konuşma ise Kilikya Katolikosu Aram 
I’in Adana Sis’te bulunan Ermeni Katolikosluğuna 
ait olan kiliselerin iadesi için Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını açıklamasıydı. 
Katolikos Aram I, Anayasa Mahkemesinin iadeyi 
reddetmesi durumunda konuyu AİHM’e ve Uluslararası 
Adalet Divanı’na götüreceklerini söyledi.

Forumun ikinci bölümde ise Diaspora Ermeni Kurum 
temsilcileri ile forumlar gerçekleştirildi. Ermeni 
Soykırımı’nın 100. yılı, Suriye Ermenileri’nin Durumu ve 
Diaspora-Ermenistan ilişkileri başlıklı 3 forum yapıldı. 
Bu oturumların yanı sıra 7. Ermeni Medya Forumu da 
gerçekleşti.

Nor Zartonk adına foruma katılan Sayat Tekir Ermeni 
Soykırımı’nın 100. Yılı oturumunda Türkiyeli demokrat 
kamuoyu ile geliştirilebilecek ilişkiler ve Müslüman 
Ermeniler konusu üzerine konuştu. Nor Zartonk 
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eşsözcüsü Sayat Tekir ‘’Bir çok farklı ülkede Ermeni 
Soykırımı ile ilgili yasalar çıkıyor. Bunların hepsi o 
ülkelerde yaşayan Ermeni Soykırımı’ndan kurtulanların 
torunlarının verdiği adalet mücadelesi sayesindedir. Bu 
yasalar, insan hakları konusunda verilen bir mücadele 
olması nedeniyle önemlidir fakat yeterli değil. Esas 
konu Türkiye’de demokrat ve insan haklarına saygılı bir 
yönetimin olması, Türkiye’nin demokratikleşmesidir. 
Ermeni Soykırımı ile Türkiye’nin demokratikleşmesi 
birbirlerine bağlıdır. Söylemlerimizde Türkiye’ye ırkçı 
ya da özcü bir şeklide yaklaşmamalı, Türkiye’deki 
demokrat kamuoyunu unutmamalıyız.’’dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin gerçekleştirdiği 
silah anlaşmaları ve Kürecik Radar Üssü ile ülkelere 
Ermeni Soykırımı konusunda adeta siyasi rüşvet 
verdiğini belirten Tekir, Erdoğan hükümetinin 2014 
24 Nisan’ında yaptığı başsağlığı açıklaması ile inkar 
politikasına yeni bir strateji ile devam ettiğini belirtti. 
Tekir ayrıca ‘’Evet bu kürsüye çıkan herkes sorunun 
Türkiyeliler ile olmadığını söyledi. Herkes esas sorunun 
inkarcı devlet politikası olduğunu belirtiyor. Bu çok 
yerinde bir tespittir. Bu doğrultuda, biz, artık Ermeni 
Soykırımı’nda canları pahasına Ermenileri kurtarmaya 
çalışan insanları da anmalı, onların da varlığını hem 
Türkiye hem Ermenistan kamuoyuna duyurmalıyız.’’ 
dedi.

Sayat Tekir sözlerine ‘’Biz cemaat ya da topluluk değiliz. 
Biz bir halkız. Biz artık sadece Hıristiyanlar’dan oluşan 
bir halk değiliz. Türkiye’de kendi kültürünü devam 
ettirmeye çalışan ama dini olarak kendisini Sünni 
ya da Alevi olarak gören Ermeniler de var. Geçmişte 

müslümanlaştırılmış, Müslüman olmuş ancak şimdi 
yine Hıristiyan olanlar da, Ateistler de var. Din ya da 
mezheplerinden azade tüm bu insanları bir araya 
toplamamız gerekiyor. Soykırım konusunda onların 
da söyleyecekleri var.’’ diyerek son verdi. Nor Zartonk 
eşsözcüsü Sayat Tekir’in önerileri forumun sonuç 
metninde de yer aldı.

Forumun Suriyeli Ermeniler ile ilgili oturumunda 
ise savaş nedeniyle Ermenistan’a yerleşen Suriyeli 
Ermeniler ile ilgili geçekleştirilecek projeler ve 
uluslararası toplumun, savaşa ve halihazırda Suriye’de 

yaşayan halklara karşı duyarlılığını arttırmak 
için yapılması planlanan etkinlikler konuşuldu.

Forumun Diaspora ve Ermenistan ilişkileri üzerine 
olan bölümünde ise Diaspora Ermenileri ve Ermenistan 
arasında sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarında 
işbirliğinin daha da aktif bir hale getirilmesi konuşuldu. 
Katılımcılar tarafından bu konuyla ilgili yeni projeler 
önerildi.

İki gün süren forumlar sonrası 19 Eylül’de Ermenistan 
Meclis başkanı Kalusd Sahakyan, 20 Eylül’de ise 
Savunma Bakanı Seyran Ohanyan katılımcılara özel 
davetler gerçekleştirdiler. Etkinliğin son günü olan 
21 Eylül’de ise Eçmiadzin ziyareti sonrası Bağımsızlık 
günü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Resepsiyonu yapıldı. 
Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ve eşi Rita 
Dadayan Sarkisyan’ın verdikleri resepsiyona; bakanlar, 
milletvekilleri, yabancı ülke diplomatları ve forum 
davetlileri katıldı.
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Nor Zartonk 2. Demokrasi ve Barış 
Konferansı’ndaydı

Halkların Demokratik Kongresi tarafından 
gerçekleştirilen 2. Demokrasi ve Barış Konferansı 
18-19 Ekim tarihleri arasında Ankara’da düzenlendi. 
Etkinliğe siyasal parti ve demokratik kitle 
örgütlerinin temsilcilerinin yanı sıra sendikalar ve 
akademisyenler de katıldı. Konferansa Ermeniler’in 
Türkiye’deki tek siyasal hareketi olan Nor Zartonk 
adına Norayr Olgar katıldı.

Konferans, milletvekillerinin ve konuşmacıların söz 
alması sonrasında dört ana başlık etrafında çalışma 
gruplarına bölündü. Sırasıyla bu dört ana başlık:

- Barışı tehdit eden Bölgesel etmenler ve çözüm 
imkânları

- Barış ve yeni siyasal düzen

-Onarıcı Barış için kültürel ve sosyal haklar

- Barış süreci ve barış mücadelesinin sürekliliği için 
örgütlenme önerileridir.

Pazar günü de oturumlara devam eden çalışma 
grupları, konferans sonunda Barış sürecine dair 
sonuç metinleri ortaya çıkarttılar.

Etkinliğe Nor Zartonk’u temsilen katılan Norayr 
Olgar ise şu konuşmayı gerçekleştirdi:

Ermenileri öz örgütü Nor Zartonk’u temsilen; 
Kobanê’de düşene ve dövüşene selam yollayarak 
başlamak istiyorum. Yaşasın Kobanê Direnişi!

Uygulanan emperyalist politikalar ile son yıllarda 
coğrafyamızda kamplaşma giderek artıyor. Bu 
kamplaşmaya bölgenin işbirlikçi hükümetleri de adeta 
çanak tutuyor. Irkçı, faşist, mezhepçi ve cinsiyetçi 
AKP politikaları ile bu kamplaşma Türkiye’de de 
karşılık buluyor. Kürtçe konuştuğu ya da Kürtçe türkü 
söylediği için saldırıya uğrayan insanlar, mevsimlik 
Kürt işçilere karşı gerçekleşen linçler ve HDP ve DBP 
binalarına karşı gerçekleşen yakma girişimleri bu 
kamplaşma politikasının eserleridir. Yine Alevilere ve 
‘’affedersiniz’’ Ermenilere yönelik nefret söylemleri 

bize, bu kamplaşmaya neden olan nefretin başını bir 
kez daha gösteriyor.
Bir taraftan hakaret olarak kullanılan Kürt, Ermeni 
sözleri diğer yandan güvenilmez Türk imajı giderek 
halklarımızın gelecekte bir arada yaşama olasılığını 
azaltmaktadır. Halklar arasındaki bu karşıtlıklar ve 
önyargılar; eşit ve özgür bir memleket için verilen tüm 
çabaları etkilemekte ve mücadeleleri bölmektedir. 30 
yıllık bir savaşın izleri kısa sürede kapanmayacaktır.  
Barış süreci içerisinde, hatta tamamen barışın tahsis 
edildiği zaman bile bu gibi karşıtlıkların aşılması için 
mücadele etmek hepimizin en önemli görevidir.
Barış süreçlerinin olmazsa olmazlarından biri ise 
hakikatleri arama ve yüzleşme komisyonudur. 
Bu komisyon barış sürecinde, tarihle yüzleşmek 
açısından kritik bir yere sahiptir. Geçen sene 
gerçekleşen konferans sonucu oluşturulan 
komisyonlar uzun ömürlü olmamıştı. Önümüzdeki 
süreçte bize düşen en önemli görevlerden birisi; 
geçen seneden edinilen tecrübe ile komisyonların 
işlemesini sağlamaktır. Bu dönem oluşturulacak bir 
komisyon sadece 30 yıllık savaş sürecindeki suçları 
değil, bu suçlara öncülük ve kaynaklık eden Ermeni, 
Rum, Süryani, Yahudi ve Alevilere yönelik yapılan 
soykırım, katliam ve pogromları da incelemelidir. 
Bu katliamları incelemek ve faillerini ortaya 
çıkartarak yüzleşmek, barış sürecini geciktirmek 
değil, tam tersine Kürt halkına yönelik imha, inkar 
ve asimilasyonla yüzleşmeyi hızlandırmak ve barışın 
toplumsallaşması anlamına gelmektedir; zira barış, 
hakikat ve yüzleşme ile gerçekleşen bir olgudur.
İki senedir gerçekleştirdiğimiz Demokrasi ve Barış 
Konferansları bu topraklarda barışın kalıcı kılınması 
için umut vermekle birlikte, esas mücadeleyi 
konferanstan sonra, sokakta emekçiler ile birlikte 
yapacağımız aşikârdır. Türkiye’de gerçekleşecek 
gerçek bir barış sadece Kürtler ve Türkler arasında 
değil, ezilen tüm halklardan emekçilerin sürece dâhil 
olması ile gerçekleşecektir.



18 www.norzartonk.org

Hrant Dink Sonrası Ermeniler ve 
Nor Zartonk 

Türk-Ermeni Barış Girişimi Projesi kapsamında 
sekizincisi düzenlenen YoungTalks, Türkiye ve Ermeni 
toplumları üzerine farklı alanlarda çalışmalar yapan 
uzmanları ağırlamaya devam ediyor.

YoungTalks’ın Kasım ayı konukları Nor Zartonk 
eşsözcüsü Sayat Tekir ve Türk-Ermeni Barış Girişimi 
Projesi’nden Didem Seyis oldu. 6 Kasım’da gerçekleşen 
panelde Sayat Tekir “Hrant Dink Sonrası Ermeniler 
ve Nor Zartonk”,  Didem Seyis ise “AKP Dönemi Ders 
Kitaplarında ‘Makbul Türk’ ve Farklı Kimlik Gruplarının 
Yeri” adlı sunumu gerçekleştirdi.

Konuşmasına Osmanlı’nın son döneminde halklara 
yönelik devlet politikalarını anlatarak başlayan 
Sayat Tekir, cumhuriyet döneminde de bu ayrımcı 
uygulamaların devam ettiğinden bahsetti. Ermenilerin 
bu politikalar karşısındaki tutumundan ve Hrant 
Dink’in organize bir şekilde öldürülmesi sonucunda 
değişen Ermeni toplumundan da söz eden Tekir, Nor 

Zartonk’un bu süreçte nasıl ortaya çıktığını da anlattı. 
Nor Zartonk’un yaşanan nefret cinayetlerindeki 
aktif tutumundan ve gerçekleştirdiği etkinliklerden 
bahseden Tekir, ayrıca Nor Radyo’yu ve çok dilli 
yayıncılığı da anlatarak sözlerine son verdi. Katılımcılar, 
konuşma sonrası Nor Zartonk’un hazırlamış olduğu 
videoları da izlediler. 

Didem Seyis ise ilkokul kitaplarında 2002 ve 2012 
dönemlerini kıyaslayarak gerçekleştirdiği akademik 
çalışmayı katılımcılara sundu. AKP iktidarı döneminde 
ders kitaplarındaki azınlık temsiliyetinin azalması 
üzerine konuşan Seyis, azınlıkların ders kitaplarında 
çok az yer aldıklarını ekleyerek bu az sayıdaki 
temsiliyetin genelde önyargıları arttıracak şekilde 
olumsuz olduğunu söyledi.

Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’nde CAS216 
amfisinde yoğun bir katılım ile gerçekleşen etkinlik Koç 
Üniversitesi Sosyal Etki Forumu tarafından düzenlendi.

Nor Zartonk Kobanê Sınırındaydı

Nor Zartonk Avrupa örgütlülüğünün de üyesi olduğu 
Avrupa Barış ve Demokrasi Meclisi (ABDEM) ve 
Demokratik Güç Birliği, Kobanê halkına destek vermek 
için Suriye sınırındaki Suruç’a gitti.

ABDEM ve Demokratik Güç Birliği, 19 Eylül’de 
gerçekleştirdiği toplantıda emperyalistlerin ve 
bölge devletlerin desteğiyle Kobanê’yi kuşatan IŞİD 
çetelerine karşı acil harekete geçmenin önemini 
vurguladı. Kobanê’ye yönelik saldırıların hedefinin 
Rojava devrimini boğmak olduğu tespitini yapan Meclis 
ve Birlik, kuşatma altındaki Kobanê halkı ile dayanışma 
amacıyla Kobanê’ye acil bir heyetin gönderilmesi 
kararına vermişti.

Bu doğrultuda 24 Eylül’de Kobanê sınırına giden 16 
kişilik heyette Nor Zartonk adına Levon Demirci’de 
bulundu.

Levon Demirci yapmış olduğu açıklamada ‘’Bugün 
Kobanê’de IŞİD barbarlığı, Rojava devrimine yani 
hakların ortak geleceğine saldırıyor. Emperyalistlerin 
ve Türkiye gibi taşeron ülkelerin palazlandırdığı 
IŞİD’in katliamlarına karşı bugün biz de Nor Zartonk 
olarak buradayız. Tüm kitle örgütlerinin gösterdikleri 
dayanışma ile yakın zamanda göreceğiz ki halkların 
eşitlik temelinde birlikte yaşadığı Rojava kantonları 
işgal edilemeyecek.’’ dedi.
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Kudüs’ü Arapsızlaştırma Politikası ve 
İntifada Sesleri
Selim Sezer

7 Temmuz 2014 gününü takip eden 52 gün boyunca 
devam eden, çoğu sivil ve kaydadeğer bir kısmı çocuk 
olmak üzere 2200’e yakın Filistinlinin ölümüne neden 
olan ve geçici olmaya mahkum bir ateşkesle sona 
eren Gazze saldırısından birkaç ay sonra Filistin’de, 
yeniden dünya gündemine giren gelişmeler yaşanıyor. 
Kudüs’te oldukça uzun zamandır yaşanan gerilim, 
geçtiğimiz günlerde İsrail askerlerinin göstericilere 
müdahale etmek için Mescid-i Aksa’nın içine girmesiyle 
daha da fazla tırmanışa geçti. Olayların ana akım 
medyaya yansıma biçimi yalnızca “askerlerin camiye 
ayakkabılarıyla girmesi” teması üzerine kurulu olsa 
da, yaşananlar aslında yıllardır biriken dinamiklerin 
patlaması ve İsrail’in Mescid-i Aksa’nın çok ötesindeki 
uzun vadeli bir politikasının bir parçası olarak 
değerlendirilmelidir. 

Üç tektanrılı Sami dininin üçünün de kutsal kabul ettiği 
Kudüs’ün Eski Kent olarak adlandırılan kısmı içinde 
yer alan Mescid-i Aksa, Müslümanların Mekke’deki 
Kabe ve Medine’deki Mescid-i Nebevi’den sonra 
en önemli üçüncü mabedi ve Kabe’den önceki “ilk 
kıblesi” olarak kabul ediliyor. Yahudiler ise, Süleyman 
Tapınağı’nın kalıntılarının Mescid-i Aksa’nın altında 
olduğuna inanıyor ve yıllardır, bu kalıntılara ulaşmak 
için (yahut bu gerekçeyi göstererek) caminin altında 

kazılar yapılıyor. Bu kazılar nedeniyle temelleri sarsılan 
Mescid-i Aksa’nın bazı aşırı sağcı Yahudiler (ya da daha 
doğru bir tanımla, Siyonistler) tarafından tümüyle 
yıkılmak istendiği anlaşılmaktadır. 

Mescid ayrıca 1969 yılında radikal yerleşimciler 
tarafından kısmen kundaklanmış, 1980-1982 yıllarında 
iki defa da patlayıcıyla havaya uçurma girişiminde 
bulunulmuştur.  Oldukça uzun süredir yerleşimcilerin 
taciz ve saldırılarına maruz kalan Mescid-i Aksa’nın önce 
kuşatma altına alınması, ardından 1967 yılından beri 
ilk defa geçtiğimiz günlerde İsrail mercileri tarafından 
geçici olarak tamamen kapatılması ve yukarıda sözünü 
ettiğimiz müdahalede içeriye gaz bombalarının atılması 
ve İsrail askerlerinin girmesi, bir öfke patlamasına yol 
açmıştır. 

Bir konudaki fikrimizi açıkça belirtelim: Eğer mesele 
sadece bundan ibaret olsaydı bile, ister Müslüman, ister 
başka bir dinden isterse ateist olsun, ezilen halklardan 
yana olan herkesin bu saldırıya tepki vermesi gerekir. 
Zira Mescid-i Aksa Filistinlilerin en önemli ulusal 
değer ve sembollerinden biridir ve asker postallarıyla 
çiğnenen şey aslında, bir halkın onurudur. Ancak mesele 
bundan ibaret de değildir. 
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Son yıllarda yaşanan gelişmelere geçmeden önce, 
bazı tarih hatırlatmaları yapmakta fayda var. Bilindiği 
gibi bugün haritalarda üzerinde “İsrail” yazan ülkenin 
adı 1948 yılına kadar Filistin’di. Ulus-devletler ve 
milliyetçilikler çağında, başta Ermeni halkı olmak 
üzere bir halkın tümünün veya önemli bir bölümünün 
yaşadığı yerden zorla tehcir edilmesi “tipik” bir siyasi 
ve insani trajedi olsa da, Filistinlilerin “Nakba” olarak 
adlandırdıkları olayı atipik kılan bir özellik vardır: 
Kendilerini tehcir edenler dünyanın başka yerlerinden 
gelerek bir halkı yaşadığı yerden çıkarmış ve bu halkın 
ülkesini kendi ülkesine katmanın ötesinde, olmayan 
devletini bu halkın ülkesinin tümü üzerinde kurmuştur. 
1948-49’daki Birinci Arap-İsrail Savaşı sonucunda, 
Mısır denetiminde kalan Gazze, Ürdün denetiminde 
kalan Batı Şeria ve BM denetiminde kalan Kudüs 
dışında Filistin’in tamamı “İsrail toprağı” haline gelmiş, 
bu süreç içinde 1 milyona yakın Filistinli, komşu 
ülkelerde mülteci konumuna gelmiş, 1967’deki “Altı 
Gün Savaşı” sonucunda ise İsrail bu bölgeleri de işgal 
ederek Filistin’in topyekün işgalini tamamlamıştır.

1992 yılındaki Madrid ve 1993 yılındaki Oslo 
görüşmeleri sonucunda, yalnızca 1967 sınırlarının 
diğer tarafında kalan Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’le 
sınırlı olacak şekilde, bir “Filistin Özerk Yönetimi”nin 
kurulması kabul edilmiştir. Ancak İsrail bu bölgelerdeki 
askeri varlığını sürdürdüğü gibi, uluslararası hukuka 
aykırı bir şekilde, işgal ettiği bu bölgelere kendi 
vatandaşlarını da yerleştirmiştir. “İsrailli yerleşimciler” 
olarak adlandırılan bu topluluk genellikle en aşırıcı 
görüşlere sahip kişilerden oluşmaktadır ve çoğu 
silahlıdır. Gazze Şeridi’ndeki İsrail yerleşim birimleri 
2005 yılında boşaltılmıştır, ancak Batı Şeria ve Doğu 
Kudüs’te yerleşim birimleri inşası, uluslararası 
toplumun itirazlarına rağmen devam etmektedir. 

İsrail’in özellikle Doğu Kudüs’teki yerleşim politikasına 
özel bir önem verdiği açıkça görülebilmektedir 
ve bunun nedeni, İsrail Başbakanı Benyamin 
Netanyahu’nun 7 Kasım günü sarf ettiği, “Kudüs ebedi 
başkentimizdir. Olası bir barış anlaşmasında Kudüs 
İsrail’in parçası olarak kalacaktır” sözlerinde açıkça 
görülebilmektedir. Dünyanın hiçbir devleti tarafından 
kabul edilmese de İsrail kendi başkentini Tel Aviv 
değil, Kudüs olarak göstermektedir. Daha 2010 yılının 
Mart ayında Netanyahu, dünyayla alay edercesine, 
Kudüs’teki yerleşim birimi inşaatlarını “Yahudiler 3 
bin yıl önce de Kudüs’te inşaat yapıyordu, bugün de 
inşaat yapıyor” sözleriyle savunmuştu. Kudüs’ün doğu 
tarafında, yani dünyanın “Filistin” olarak adlandırdığı 
tarafta yerleşimciler için arka arkaya yeni konutlar inşa 
edilirken, Filistinlilerin evlerinin sistematik bir şekilde 

yıkılmasına daha o tarihten itibaren başlanmıştı. 
Plan besbelliydi: İsrail, Kudüs’ün doğu kısmının 
demografik dengesini değiştirmek ve son kertede şehri 
Arapsızlaştırarak, tek ve birleşik bir Kudüs’ü İsrail’in 
başkenti olarak dünyaya kabul ettirmek niyetindeydi. 

Mescid-i Aksa kuşatmasına ve baskınına kadar giden 
süreç, doğrudan doğruya bu politikanın ürünüdür. 
İsrail’in Filistinlilerden arındırılıp ilhak edilmiş Kudüs 
düşünde, Mescid-i Aksa’ya da yer olmayacaktır – 
hatta belki Hristiyan Filistinlilerin kiliselerine de yer 
olmayacaktır.

Aslında Kudüs’teki gerilim, yaz aylarının başında 
da oldukça yüksekti. Yerleşimcilere yönelik konut 
inşalarına ve Filistinlilerin evlerinin yıkılmasına, 
arazilere el konulması (ki bu yazının yazıldığı gün 
de Kudüs’ün kuzeyindeki Beyt İksa köyünde 13 bin 
dönümlük araziye el koyma kararı verildi), yerleşimci 
saldırıları ve kitlesel tutuklamalar da eşlik ediyordu. 
Haziran ayında yaşanan ölümlü olayların ardından 
patlak veren dinamik, bir süre sonra İsrail saldırılarının 
Gazze’ye yoğunlaşmasıyla birlikte yön değiştirdi. Ancak 
son haftaların gelişmeleri Kudüs’te yeniden sokak 
gösterilerinin fitilini ateşledi. Her gün gerçekleşen 
ev baskınları ve tutuklamaların, yahut birkaç günde 
bir radikal yerleşimcilerin araçlarıyla düzenledikleri 
saldırıların neredeyse “rutin vaka” haline geldiği 
Kudüs’te, yeniden, “üçüncü intifada” sözleri edilir oldu. 

Müslümanların, dini nedenlerden ötürü tüm bu 
süreçlere tepki göstermesi doğal ve anlaşılırdır. Ancak 
yaşananları sadece bir “din çatışması” olarak göstermek, 
meselenin özünden fersah fersah uzaklaşmak olacaktır. 
66 yıldır yaşanan ve pek çok değişik tezahürü olan 
sürecin biricik adı, “işgal”dir. Ve bugün Kudüs özelinde, 
Filistin’deki işgale karşı aktif bir tutum almak, vicdanı 
ezilenlerden yana olan herkesin görevidir.  
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Karaman’da İş Cinayetinin Sorumlusu AKP’dir
Halkların Demokratik Kongresi 

İş cinayetleri, artık rutin katliamlara dönüşmüş durumda. 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin verdiği bilgiye 
göre 29 Ekim itibariyle 2014 yılında madenlerde en az 
354 işçi yaşamını yitirdi. Her gün işçilerin yaşamına 
kastedilmesi yetmezmiş gibi kitlesel katliamlara davetiye 
çıkarılıyor. Soma’da 301 işçinin iş cinayeti sonucu 
yaşamını yitirmesinin üzerinden 5 ay geçmesinden 
sonra bu kez Karaman’da madende çalışan işçiler yeterli 
önlemlerin alınmaması sonucu yaşamını yitirdi. Yer 
altında, sular altında kalan 18 işçiye hala ulaşılamadı. 
Başta Çalışma Bakanı Faruk Çelik olmak üzere siyasi 
iktidar, işçi katliamlarından sorumludur. Her seferinde, 
“Bu işin fıtratında ölüm var” diyen siyasi iktidar, bu 
kez hangi gerekçenin ardına sığınacak. Sel sularının 
maden ocağını basması doğal afet olarak görüp maden 
sahiplerinin ve hükümetin sorumluluğu yok sayılmaya 
mı çalışılacak? Ancak, artık mızrak çuvala sığmaz oldu.

İşçilerin bütün anlatımları yaşanan felaketin geliyorum 
dediğini ancak önlem alınmadığını gösteriyor. Önlem 
alınmayan işletmelerin büyük çoğunluğu AKP ile içli 
dışlı, katliamların yaşandığı ocakların sermayedarlarının 
ve işletmecilerinin AKP’de görev almış olması tesadüf 
değildir. Üstelik işçileri ölesiye çalıştırma koşullarının 
yasal altyapısını hazırlayan da bizzat AKP hükümetidir. 
Gezi’de, Lice’de, Karadeniz’de, Validebağ’da, Hasankeyf’te, 
kısacası ülkenin her yerinde direnenleri; Roboski için, 
Reyhanlı için, Soma için, Torun Center’ın sorumlu 
olduğu işçi katliamı için, Kobanê için adalet isteyenleri, 

demokratik haklarını kullananları sokakta infaz eden bu 
zihniyet Karaman’da da maden işçilerini katletmekten 
geri durmamıştır.

Karaman Ermenek’teki sel baskını, aynı ocakta yaşanan 
üçüncü sel baskınıdır. Demek ki, cinayetin geleceği 
belli olduğu halde gereken tedbirler alınmamış. Ayrıca 
Torba Yasa’da çıkan maden işçileri ilgili kanunun 
ardından patron, işçilerin öğlen yemeğinde madende 
yemelerini zorladığını öğrendik. Yasalar, sermayedarları 
ve patronları yüreklendirecek şekilde, onların lehine 
düzenleniyor. Maden patronunun aşırı kar hırsı, işçiyi 
daha fazla çalıştırma daha fazla üretim yapma güdüsü 
madencilerin bile bile ölüme yollandığını gösteriyor. 

Karaman maden işçilerinin katliamından, işçilerin 
kolayca ölüme terk edilmesine yol açan Torba Yasayı 
çıkaran AKP hükümeti, Çalışma Bakanı Faruk Çelik, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız olmak üzere 
bakanlar sorumludur. İşçi ölümlerinden sorumlu olan bu 
bakanlar istifa etmeli ve yargılanmalıdır. Maden Ocağında 
yaşanan ölümlerin ardındaki gerçekleri soruşturmak 
için TMMOB, TTB ve sendikalar ile hukukçulardan 
bağımsız bir komisyon oluşturularak sorumlular açığa 
çıkarılmalıdır.

Halkların Demokratik Kongresi olarak Karaman’da, 
maden ocağında yaşanan bu katliamda hayatını kaybeden 
işçilerin yakınlarına başsağlığı diliyor; adalet talebiyle 
yeni iş cinayetlerinin yaşanmaması için sürecin takipçisi 
olacağımızı ilan ediyoruz.
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Validebağ Direnişi Yeni Yaşam Çığlığıdır!

Halkların Demokratik Kongresi

Nerede kamusal, insanların ücretsiz ve eşit olarak 
kullanabildiği bir yeşil alan varsa oraya yeni bir 
rant kapısı olarak bakan bir siyasi iktidarla karşı 
karşıyayız. İstanbul-Gezi Parkı’nda, Diyarbakır-Hewsel 
Bahçeleri’nde, Edirne-1. Murat Mahallesi Çocuk 
Parkı’nda ağaçlara ve yeşil alanlara gözünü dikenler bu 
kez de gözlerini Validebağ Korusu’na diktiler. Kentlerin 
neredeyse tamamını beton yığınlarına çeviren AKP 
iktidarı, koruluk içindeki ağaçları keserek inşaat alanı 
haline getiriyor, Validebağ’da halkın doğaya ve yaşam 
alanlarına sahip çıkmasına karşı dizginsiz devlet 
terörünü devreye sokuyor. Soma’da, Torunlar’da, 
Karaman’da daha fazla kar için insanlara kıyan, 
Kobanê’ye saldıran katliamcı IŞİD çetelerine destek 
veren AKP iktidarı, Validebağ’da demokratik haklarını 
kullanan halka da fütursuzca saldırmaktan çekinmiyor, 
çekinmeyecektir.

AKP’li Üsküdar Belediyesi, kendisine devredilen 
koruluk alanı inşaata açmak için halkın inançlarını 
istismar ediyor, toplumu kutuplaştırmaya çalışıyor. 
Koruluk alanı, sermayeye açmak için hukuki olmayan 
her yola başvuruyor. Aynı belediye daha bir yıl önce 

borçlarını ödemek için 4 camiyi satmayı kendine hak 
olarak görmüştü. Şimdi de koruluğun talan edilmesi 
için cami yapımı gibi sebepler ileri sürerek halkın 
inançlarının ardına gizlenmeye çalışıyor.

Validebağ’da süren direniş, İstanbul halklarının doğayla 
barışık bir kentte yaşama iradesi, ranta ve yağmaya 
karşı doğayı koruma mücadelesidir.

Ordu-Fatsa’da halkın siyanürlü altın arama 
çalışmalarına, Soma-Yırca’da köylülerin zeytin ağaçlarını 
imha eden termik santral çalışmalarına karşı yürüttüğü 
mücadeleler gibi Validebağ Direnişi de sermayenin 
doğa talanına karşı mücadele etmektedir. İstanbul 
halklarının bu demokratik mücadelesini selamlıyoruz.

Valdebağ’da başlatılmak istenen inşaat alanı 
durdurulmalı, ağaç kıyımına karşı koruyu savunan 
halka saldırmaya son verilmeli, koruluk etrafındaki 
polis kuşatması kaldırmalıdır.

Halkların Demokratik Kongresi doğanın talanına ve 
ranta karşı mücadele eden halkımızın yanındadır ve 
Validebağ Direnişi’yle dayanışma içinde olmaya devam 
edecektir.
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Աւարտւեց «Հայոց Ցեղասպանութեան 
միջազգայնօրէն ճանաչման, դատապարտման 
եւ հետեւանքների վերացման գործընթացը» 
խորագրով նիստը
AlikOnline

«Հայոց Ցեղասպանութեան միջազգայնօրէն 
ճանաչման, դատապարտման եւ հետեւանքների 
վերացման գործընթացը» խորագրով նիստի 
քննարկումները դարձեալ ընթացան չորս հիմնական 
ուղղութիւններով. Հայոց Ցեղասպանութեան 
ճանաչման եւ դատապարտման գործընթացը 
միջազգային հանրութեան կողմից, Մշակութային 
ցեղասպանութեան հիմնահարցերը, Հայոց 
Ցեղասպանութեան զոհերի ժառանգների իրաւական 
հիմնախնդիրները, Հայոց Ցեղասպանութեան 100-
րդ տարելիցի ձեռնարկների եւ միջոցառումների 
մասին:

Նիստավարներն էին՝ ՀՀ արտաքին գործերի 
նախարարի տեղակալ Շաւարշ Քոչարեանը, ՀՅԴ 
Բիւրոյի Հայ Դատի եւ քաղաքական հարցերի 
գրասենեակի պատասխանատու Կիրօ Մանոյեանը, 
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Թեհրանի հայոց թեմի 
առաջնորդ Տ. Սեպուհ արք. Սարգսեանը, ՍԴՀԿ 
Կենտրոնական վարչութեան անդամ Եղիկ 
Ճերէճեանը, ՀԲԸՄ Տորոնտոյի մասնաճիւղի 
ատենապետ Քնար Պասմաճեանը:

Ելոյթ ունեցաւ Հոլանդահայ կազմակերպութիւնների 
ֆեդերացիայի նախագահ Մաթօ Հախվերդեանը 

(Հոլանդիա): Նա խօսեց Հայոց Ցեղասպանութեան 
վերաբերեալ Հոլանդիայի քաղաքականութեան 
մասին: Անդրադառնալով Ցեղասպանութեան 
100-րդ տարելիցին նւիրւած միջոցառումներին՝ 
Մաթօ Հախվերդեանը նշեց, որ Հոլանդահայ 
կազմակերպութիւնների ֆեդերացիան՝ Հայ 
Դատի յանձնախմբի հետ համատեղ, փորձելու 
է այդ աշխատանքներում ներգրաւել նաեւ 
կառավարական մարմիններին:

«Մոդուս վիւենդի» կենտրոնի ղեկավար Արա 
Պապեանը (Հայաստան) խօսեց Հայաստանի 
Հանրապետութեան ամբողջականութեան 
վերականգնման անհրաժեշտութեան հիմքերի 
եւ հեռանկարների մասին՝ շեշտելով, որ մեր 
բոլոր աշխատանքները իրաւական դաշտ պէտք է 
տեղափոխւեն:

Ելոյթ ունեցաւ Եւրոպայի հայերի համագումարի 
նախագահ Կարօ Յակոբեանը (Շւեդիա): Իր ելոյթում 
նա նշեց, որ օգտագործելով Սփիւռքի եւ Հայաստանի 
ներուժը՝ պէտք է աշխատանքները կենտրոնացնել 
բարոյական, նիւթական եւ հողային պահանջների 
շուրջ: Պէտք է յստակեցնել առաւելագոյն եւ 
նւազագոյն պահանջների սահմանները՝ հիմք 
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ընդունելով միջազգային իրաւունքի նորմերը:

«Ռուսաստանի ջաւախքեան սփիւռք» 
կազմակերպութեան ակտիւի անդամ Արծւի 
Նաւասարդեանը (Ռուսաստան), անդրադարձաւ 
նաեւ Ջաւախքի հիմնահարցերին՝ առանձնացնելով 
մայրենի լեզւի, մեր եկեղեցիների պահպանութեան 
խնդիրները:

Հայագիտական ոլորտում իրականացւած 
աշխատանքների մասին խօսեց Իրանի Ազատ 
համալսարանի Հայոց լեզւի եւ գրականութեան 
ամբիոնի ղեկավար Անդրանիկ Սիմոնեանը (Իրան): 
Առաջարկեց, որ այն երկրներում, որտեղ հնարաւոր 
չէ բարձրաձայն խօսել Հայոց Ցեղասպանութեան 
մասին, պէտք է խնդրին անդրադառնալ մեր 
մշակոյթի, լեզւի, արւեստի միջոցով:

Ցեղասպանութեան ճանաչման ու հատուցման 
ուղղութեամբ տարւող աշխատանքների նիւթական 
կարեւորութեան հարցը բարձրացրեց Լիբանան-
Հայաստան բարեկամական ասոցիացիայի գլխաւոր 
քարտուղար Պօղոս Քուրդեանը (Լիբանան): Նա 
իր ելոյթում նշեց, որ ցանկացած աշխատանք, 
ծրագիր կարիք ունի մարդուժի եւ նիւթական 
օժանդակութեան:

Նա կարեւորեց նաեւ քարոզչական աշխատանքը 
եւ նշեց, որ Լիբանան-Հայաստան բարեկամական 
ասոցիացիան իր գլխաւոր նպատակը դարձրել է 
լիբանանցուն աւելի մօտկից ծանօթացնել Հայոց 
Ցեղասպանութեանը:

Աւստրալիայում ԼՂՀ պատւոյ-ներկայացուցիչ 
Վարուժան Իսկենդերեանը (Աւստրալիա) իր 
ելոյթում նշեց, որ Ցեղասպանութեան ոճիրը 
շարունակւում է առ այսօր:

Մէջբերելով Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոս 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Առաջինի խօսքերը՝ 
«Անտարբերութիւնը՝ դաւաճանութիւն է», նշեց Հայ 
Դատը իւրաքանչիւր հայի դատն է, սա է մեր միակ 
անելիքը:

Միջազգային եւ անվտանգութեան հարցերի 
հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստեօպա 
Սաֆարեանը (Հայաստան) իր ելոյթում 
անդրադարձաւ Թուրքիայի նոր կառավարութեան 
արտաքին քաղաքականութեանն ու Հայկական 
Հարցին:

Նա նշեց, որ Թուրքիայի միակ նպատակը Կովկասում 
իր իրաւունքների վերահաստատումն է՝ որպէս 
Օսմանեան կայսրութեան ժառանգ:

«Նոր զարթօնք» կազմակերպութեան 
համանախագահ Սայաթ Թեքիրը (Թուրքիա) իր 
ելոյթում խօսեց կազմակերպութեան կատարած 
աշխատանքների եւ համագործակցութեան 
հնարաւորութիւնների մասին՝ նշելով, որ Թուրքիայի 
հետ յարաբերութիւններում նոր ռազմավարութիւն 

պէտք է մշակել:

Ալեքսան սարկաւագ Գալաճեանը (Հայաստան) 
իր ելոյթում անդրադարձաւ նոր սերունդին 
վերապահւած աշխատանքներին:

Մոսկւայի մարզի Ռիւտովի «Հայ-ռուսական 
բարեկամութիւն» կազմակերպութեան նախագահ 
Վաչագան Բասենցեանը նոյնպէս (Ռուսաստան) 
իր խօսքում շեշտը դրեց երիտասարդների 
դաստիարակութեան եւ հայապահպանութեան 
խնդիրներին, նշելով, որ նրանք են ապագայում Հայ 
Դատը առաջ տանողները:

Հայ Դատի Իսրայէլի յանձնախմբի ներկայացուցիչ 
Ժորժետ Աւագեանը (Իսրայէլ) ներկայացրեց 
Ցեղասպանութեան ճանաչման ուղղութեամբ 
Իսրայէլում կատարւած աշխատանքները:

«Վարդանանց ասպետներ» կազմակերպութեան 
աւագ սպարապետ Ստիւէն Քրաջեանը (ԱՄՆ) խօսեց 
կազմակերպութեան աշխատանքների մասին, որի 
հիմնական նպատակը Հայ Դատի պաշտպանումն է, 
Ցեղասպանութեան ճանաչման ու դատապարտման 
ուղղութեամբ տարւող աշխատանքները:

Հայ-դանիական (ԴԱՆ ԱՐՄԷՆ) կազմակերպութեան 
փոխնախագահ Աննա Կարապետեանը (Դանիա) 
խօսեց Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման 
ու դատապարտման ուղղութեամբ Դանիայում 
իրականացւած աշխատանքների եւ աւելի 
միասնական լինելու մասին:

Աշոտ Մարտիրոսեանը (Իսրայէլ) իր ելոյթում 
ներկաներից նիւթական աջակցութիւն 
խնդրեց, դեռեւս 2008 թւականին նախագծւած 
Ցեղասպանութեան յուշահամալիրի կառուցման 
համար:

Ամերիկահայ նկարիչ Դանիէլ Վարուժան 
Հեճինեանը խօսեց «Խաղաղութեան արւեստ» 
կազմակերպութեան աշխատանքների մասին, 
նշելով, որ իւրաքանչիւրն իր ոլորտում պէտք է 
աշխատանքներ իրականացնի, որպէսզի մենք 
վերջնականապէս հասնենք Ցեղասպանութեան 
հարցի արդարացի լուծմանը:

«Հայոց Ցեղասպանութեան միջազգայնօրէն 
ճանաչման, դատապարտման եւ հետեւանքների 
վերացման գործընթացը» խորագրով նիստը 
ամփոփեց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Թեհրանի հայոց 
թեմի առաջնորդ Տ. Սեպուհ արք. Սարգսեանը: 
Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդն իր ամփոփիչ 
խօսքում նշեց, որ մեր նահատակների յիշատակը 
պէտք է ոգեկոչենք գործնական միջոցներով, որը 
ենթադրում է իրաւունքների վերականգնում:

ՀՀ արտգործնախարարի տեղակալ Շաւարշ 
Քոչարեանը նիստն ամփոփեց հետեւեալ 
նախադասութեամբ. «Մեր ուժը բազմակարծութեան 
եւ համազգային խնդիրների միասնութեան մէջ է»:
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