
“Hepimiz Ermeniyiz!” 19 Ocak 2007’de İstanbul’da 
sokak ortasında kalleşçe katledilen Ermeni 

gazeteci Hrant Dink’in cenazesi, Türkiye’nin bütün 
milliyetlerinden yüz binlerce insan tarafından bu slo-
ganla mezarlığa taşındı. O halkların kardeşliğini sağ-
lamak için canını bile vermeye hazır yiğit bir savaş-
çı idi. O Birinci Dünya savaşı sırasında Ermenilerin 
Batı Ermenistan’da uğratıldığı soykırım ertesinde de 
Türkiye’de yaşayan birkaç on bin kişiden oluşan Er-
meni Cemaatinin bir üyesi idi. O Türk devletinin bü-
tün eziyet ve baskılarına, egemenlerin kışkırttığı Er-
meni düşmanı önyargılara rağmen Türk ve Kürt hal-
kıyla birlikte Türkiye’de yaşıyor, orada mücadelesini 
sürdürüyordu. O Ermenilere yönelik soykırımın suç- 
ve sorumluluk ortağı olan Türk ve Kürt halkları ile Er-
meni halkı arasında yeni bir kardeşlik köprüsü kuru-
labilmesi umudunun taşıyıcısı idi.

Osmanlı- Türk devletinin 1915’de aldığı “Ermenile-
rin Hiç’e göç ettirilmesi” kararı, gerçekte devlet tara-
fından planlan ve uygulanan Ermenilere yönelik Soy-
kırım kararı idi. 24 Nisan 1915 de Batı Ermenistan’da 
Ermeni yaşamı ve kültürüne son vermeye yönelik bir 
saldırı başladı. Kimi Ermeni topluluklarının, örneğin 
Musa Dağı direnişinde olduğu gibi, kahramanca di-
renişi Osmanlı devletinin katliam makinesini durdu-
ramadı. Dönemin “İttihat ve Terakki Partisi” hüküme-
ti ve Osmanlı ordusu Ermenilere yönelik yok etme 
seferinde Türk ve Kürt halklarını da Ermenilere kar-
şı kışkırtmayı ve kullanmayı başardı. Müslüman halk-

lar içinde Müslüman olmayan halklara karşı, Hıristi-
yanlara, en başta da Ermenilere karşı şovenist ve din-
ci nefret duyguları kışkırtıldı. Devlet onları Ermeni 
komşularını öldürmeye, Ermeni mülklerine el koy-
maya teşvik etti. Onlar bir çok halde Ermeni halkının 
sürülmesinin failleri idiler. Çok az sayıda Türk ve Kürt 
emekçisi Soykırım günlerinde Ermeni halkının yanın-
da yer alma cesaretini gösterdi. Türk ve Kürt emekçi-
leri Ermenilere yönelik soykırım suçuna ve sorumlu-
luğuna ortaktır ve artık bu tarihi sorumlulukla yüz-
leşmek zorundadır.

Osmanlı imparatorluğunun yıkıntıları üzerinde ku-
rulan “Türkiye cumhuriyeti” Batı Ermenistan’ı Erme-
nilerden” temizlenmiş” biçimde devraldı. Soykırımda 
birinci derecede sorumluluk sahibi bir çok kişi “yeni” 
Türk devletinde çok önemli mevkilerde yer aldılar. 
Batı Ermenistan’ın bir çok “yeni zengin” inin zengin-
liğinin temelinde Ermeni mülklerine haydutça el ko-
nulması yatıyordu. “Ermeni sorunu”nda yeni Türk dev-
letinde yeni olan şey Anadolu’nun kadim yerleşik bir 
halkının büyük bir bölümünün yok edilmiş olması ve 
yeni devletin tarih yazımının Soykırımın inkarı üzeri-
ne kurulu olması idi. Soykırımdan kurtulan Ermeniler 
ırkçı ayrımcılığın, aşağılamaların ve saldırıların hedefi 
olmaya devam ettiler. Hrant Dink bütün bu olguların 
bilgisi ve bilinci temelinde, her şeye rağmen Türk ve 
Kürt halkı ile Ermeni halkı arasında bir halklar arasında 
bir anlayış ve evet barışma sağlamaya çalışıyordu. Bu-
nun olabilmesi için Türk devletinin kayıtsız koşulsuz 
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soykırımı inkar siyasetinden vazgeçip, tarihi ile yüzleş-
mesi, soykırımın varlığını bütün sonuçları ile tanıması 
gerekiyordu. Bunun ön şartı, Türk ve Kürt halkının suç 
ve sorumluluk ortaklığı ile yüzleşmesi ve Türk devle-
tini soykırımın varlığını kabul etme konusunda zorla-
ması idi. Hrant sözlerinin gücüyle ve cesur eylemiyle 
“soykırımın faili konumunda olan halkların vicdanında 
mahkum edilmesi” ve soykırımın kurbanı konumunda 
olan “ Ermeni halkının da af etmeye hazır olması” için 
mücadele ediyordu. Bu görüşler Hrant’ın bize bıraktı-
ğı mirastır. Hrant bu görüşleri savunduğu için hunhar-
ca katledildi.

Onun cenaze töreni her kesimden insanın bu katli-
ama verebileceği en iyi cevap oldu: “Hepimiz Ermeni-
yiz!”. Türkiye tarihinde ilk kez yüz binlerce insan duy-
duğu üzüntüyü ve katillere duyduğu nefreti, soykırı-
mın sürdürülmesine itirazını sokaklarda haykırdı.

Biz Türkiye/Kuzey Kürdistanlı ve Almanyalı Komü-
nistler 24 Nisan 2015’te

Soykırımın başlangıcının 100. yılında Ermenistan’da 
“Hepimiz Ermeniyiz” diyoruz.

Biz Türkiye/Kuzey Kürdistanlı Komünistler olarak, 
Türk ve Kürt halkının Soykırımdaki suç ve sorumluluk 
ortaklığı nedeniyle utancımızı belirtiyoruz. Bizim ön-
cüllerimiz olan Türkiyeli komünistlerin bu soykırımı 
engelleyememiş olmasından utanıyor ve özür diliyo-
ruz. Biz öncülümüz olanların Türk devletinin inkarcı-
lığı ve yalanlarına karşı on yıllarca suskun kalmasının 
utancını taşıyor ve özür diliyoruz. Ne yazık ki geçmiş-
te İbrahim Kaypakkaya somutunda olduğu gibi, çok 
az sayıda Komünist Ermeni halkına yönelik katliamla-
rı tarihi bir olgu olarak tespit ve mahkum ettiler.

Biz halklarımıza şu çağrıyı yapıyoruz: Şimdi gerçekle 
yüzleşme zamanıdır. Şimdi Soykırımdaki suç ve sorum-
luluk ortaklığı ile yüzleşme zamanıdır. Yalnızca bu yolla 
halklar arasında bir barışma mümkündür. Şimdi Halkla-
rın birbiriyle konuşma zamanıdır. Biliyoruz ki “Halklar ko-
nuşmaya başladıklarında, anlaşmaları kolay olacaktır.”

Biz Kuzey Kürdistan/Türkiyeli Komünistler Osman-
lı devletinin mirasçısı Türk devletinden şunları talep 
ediyoruz:

Soykırım derhal ve kayıtsız koşulsuz ve tüm so-
nuçlarıyla tanımalıdır ! 

• Kuzey Kürdistan Türkiye’deki Ermeni Cemaati için 
tam hak eşitliği ; Ermeni cemaatinin tanınması ve 
desteklenmesi.

• Anti- Ermeni ırkçılık ve Şovenizmin her biçimine 
karşı mücadele ve bunların yasaklanması.

• Ermeni soykırımı sırasında sürülen, öldürülen, ül-
kelerini terk etmek zorunda bırakılan tüm Ermenile-
rin bugünkü haleflerinin ülkelerine geri dönme hakkı !

• Haydutça el konulmuş Ermeni mülklerinin geri ve-
rilmesi veya tazmin edilmesi.

• Devletin mülküne geçirilmiş tüm ermeni mülkü-
nün tazmin edilmesi.

• Batı Ermenistan’ın ayrılma hakkı.
• Türk devlet okullarında Türk egemenlerinin Soykı-

rımcı Politikası hakkında doğru bilgilerin öğretilmesi.
• Doğrudan mirascısı olmayan ermeni mülklerinin 

tazminatının Ermenistan Cumhuriyetine ödenmesi.
• Ermenistan/Türkiye sınırının bekletmeksizin açıl-

ması; Ermenistan Cumhuriyeti ile dostça komşuluk 
ilişkilerinin geliştirilmesi!

Yalnızca bu taleplerin kayıtsız koşulsuz savunulma-
sı yoluyla Türkiye’deki, Diasporadaki, Ermenistan’daki 
Ermeni Halkı ile halkların kardeşliği sağlanabilir.

1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı toprakları üzerinde 
Ermenilere yönelik soykırımın birinci derecede suç-
lusu Osmanlı-Türk hakim sınıfları ve onların devleti-
dir. Fakat 1. Dünya Savaşı’nda yer alan başta Alman-
ya olmak üzere bütün emperyalist güçler de şu veya 
bu derecede bu soykırımda sorumluluk taşımakta-
dır. Osmanlı devletinin savaş müttefiki olan Alman 
İmparatorluğunun kimi generalleri Osmanlı ordusu-
nun Genel Kurmay heyetinde doğrudan yer alıyorlar-
dı. Alman emperyalizmi Ermenilere yönelik soykırım-
dan doğrudan sorumludur. 

2005 yılında Alman Parlamentosunda Soykırımın 
90. yıldönümü nedeniyle alınan kararda bilinçli ola-
rak Soykırım kavramı kullanılmamıştır. Böylece Al-
man devleti Alman imparatorluğunun bu soykırım-
daki sorumluluğundan, suç ortaklığından kendini sı-
yırmaya çalışmaktadır. 

Biz Almanyalı Komünistler olarak, Federal Alman-
ya Cumhuriyeti devletinin derhal ve ön koşulsuz ola-
rak ve bütün sonuçları ile birlikte SOYKIRIMı tanıma-
sını ve bundan doğacak bütün yükümlülükleri (Taz-
minat) yerine getirmesini talep ediyoruz.
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