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Katledilişinin 42. Yılında Komünist Önder
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PROGRAM:
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Pınar Aydınlar
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Pervin Çakar 

Panel:
Pakrat Estukyan
Gazeteci (AGOS)/Yazar
“100. Yılında Ermeni Soykırımı”

Ragıp Zarakolu
Araştırmacı/Yazar
“Tarihte Kürt-Ermeni İlişkileri”

Partizan Temsilcisi
“Türk Devletinin Azınlıklar 
Üzerindeki Baskıları”

ERMENİ SOYKIRIMININ 100. YILINDA SUÇLULARINI BİR KEZ DAHA
LANETLİYORUZ. SOYKIRIM SORUMLUSU TÜRK DEVLETİ MAĞDUR ETTİĞİ 

HALKLARDAN ÖZÜR DİLEMELİ VE MADDİ MANEVİ ZARARLARINI 
TANZİM ETMELİDİR.



Emekçiler yoldaşlar,
İbrahim Kaypakkaya yoldaş bundan tam 42 yıl önce Kema-

list faşist diktatörlükçe Diyarbakır hapishanesinde katledildi. 
Genç bir komünist olarak yoldaş Kaypakkaya’nın TKP/ML’nin 
kurucusu ve ideolojik önderi olduğunu bilen faşist diktatörlük 
onu katletmekle fikirlerini ve kurduğu partinin de yok olacağı-
nı sanıyordu. Ancak düşman aldanmıştı, evet, Komünist önderin 
katledilmesi partimiz açısından büyük bir kayıptı, ancak onun ta-
kipçileri ve savunucuları 43 yıldır onun ışıklı yolunda yürümeye 
devam ediyorlar.

Partimiz 43 yıllık mücadele tarihi aynı zamanda bir direniş 
tarihidir. Yüzlerce yoldaşımızı yitirdiğimiz bu mücadelede parti-
miz sınıf mücadelesinin denizinde kulaç atmaya devam ediyor. 
Kararlıyız, dün olduğu gibi bugün de demokratik halk devrimi ve 
sosyalizm uğruna savaşımımız devam ediyor.

Partimiz yeni büyük atılımlar için var gücüyle çalışıyor. 
Dersim´den Kobanê´ye örülen direniş hattı ile işçi sınıfının, 
öğrencilerin, kadınların ve Kürt emekçilerinin umudu olmayı 
sürdürüyor. Kobanê’deki direnişte yerini alan partimizin IŞİD 
adlı gerici faşist örgütlemeyi geriletmede ve yenilgiye uğratma-
da tereddütsüz bir şekilde Kürt direniş güçlerinin yanında yer 
almasıyla umudu daha da büyütmüştür.

Kardeşler,
2015 yılı Ermeni soykırımının 100. Yılı. Dönemin Osman-

lı Devleti 24 Nisan 1915 tarihinde bir buçuk milyon civarında 
Ermeni’yi katletti. Ermeni soykırımı dönemin İttihat ve Terak-
ki hükümetinin; yeni bir ulus yaratma, yeni bir yayılmacı poli-
tikanın hayata geçirilmesinin bir sonucuydu. Birinci emperya-
list paylaşım savaşı, Osmanlı’nın Rusya’ya karşı girişeceği bir 
savaşta, Ermenilerin Rusya’nın yanında yer alabileceklerinden 
hareketle Ermeniler başta olmak üzere; azınlıklar soykırıma ve 
katliama uğratıldılar. Soykırım tam bir plan dâhilinde oldu. Önce 
Ermeni aydınları kapsamlı bir şekilde tutuklandı. Böylece yapı-
lacak katliamın dünyaya duyurulması engellenecek ve Osmanlı 
rahat hareket edecekti. Böyle de oldu. Bine yakın Ermeni aydını 
bir gecede kurşuna dizildi. Ardından tüm Ermeni erkekleri as-
kere alındı, önceleri amele taburlarında çalıştırılan Ermeniler 
sonradan topluca katledildi. Geriye kalan Ermeni kadınları, ço-
cuklar ve yaşlılar topluca Suriye’ye doğru tehcire gönderildiler. 
Geçtikleri tüm yerlerde kendilerine eşlik eden Osmanlı askerleri 
ve bir kısım Kürt feodalleri tarafından katledildiler.

Ermeni soykırımında dönemin Alman hükümetinin de pa-
yını unutmamak gerekir. Osmanlı ordusunun kilit mevzilerinde 

görev alan Alman subaylar, soykırımın olacağını önceden biliyor-
lardı. Almanya’nın bundan haberi vardı ve sesini çıkarmadı. Ör-
neğin 1915 yılında katliamdan kaçıp Musa dağına saklanan Er-
menileri kuşatan askerlere Alman subay komuta ediyordu. Keza 
Urfa’da Ermeni direnişini kırmada Osmanlı subayının yardımcısı 
Alman subayı Von Reichenberg idi. Almaya, Ermeni soykırımının 
100. yılında bu sorumluluğunu artık kabul etmelidir. 

Kaypakkaya yoldaş bu soykırımı bundan tam 43 yıl önce-
de lanetlemiş ve Ermeni soykırımının tarihsel haksızlığına de-
ğinerek bugünleri işaret etmiştir. Kaypakkaya’nın ulusal sorun 
çözümlemeleri bu bakımından muazzam bir derinliğe sahiptir. 
Onun görüşleri referans alınmadan ilerlemek ve ulusal sorunda 
nihai çözümü aramak imkânsızdır.

Yoldaşlar,
Dünyamız büyük alt üst oluşlara gebe. Dünyanın her yerin-

de iç savaşlar, işgaller devam ediyor. Yoksulluk adeta ezilenlerin 
kaderiymiş gibi propaganda ediliyor. Ortadoğu bir kan denizine 
dönüşmüş, IŞİD adlı faşist güruh bölgedeki Kürtleri, Ezidileri, 
Şii Arapları, Türkmenleri ve bölgedeki emekçi halkı katletmeye 
devam ediyor. Emperyalistlerin petrol için yapmadıkları kötülük 
kalmadı. Silah tekelleri iç savaşları tetikleyerek muazzam para-
lar kazanmaya devam ediyorlar.

İnsanlığın tek kurtuluşu sosyalizmde. Ülkemiz coğrafyası 
tüm gelişmelerden bağımsız değil. 13 yıllık AKP hükümeti dev-
letteki egemenliğini pekiştirerek saltanatını saraylarda sürdürü-
yor. Her gün yeni bir yasa çıkartarak, baskı ve saldırılarına yasal 
kılıflar geçiriyorlar. Polise verilen geniş yetkilerle gösteri ve pro-
testo haklarını kullananlara silahla saldıran polis ve jandarma 
çocuklar başta olmak üzere her gün birilerini katletmekteler.

AKP, şimdi 2015 Haziran genel seçimlerine hazırlanıyor. 
Tüm planları bu genel seçimde de tek başına iktidara gelmektir. 
Şimdiden hazırlıklarına başladığı propagandanın baş köşesine 
yine Kürtleri koyan AKP, sözde Kürt açılımı ve üzerinden puan 
toplamaya çalışıyor. Son Diyarbakır gezisinde Kürtçeyi öğren-
mek istediğini söyleyen Davutoğlu’nun ikiyüzlülüğü ne kadar 
da belli oluyordu. Daha Kürtçenin bir eğitim dili olduğunu kabul 
etmeyen bu başbakan, Kürtçe öğrenmekten söz ediyorsa, bunun 
bir seçim yatırımı olduğuna şüphe yoktur. Halkımız 2015 Hazi-
ran genel seçiminde AKP ve tüm düzen partilerinin oyunlarını 
boşa çıkartacaktır. Bu gücümüz vardır!

Kardeşler,
Katledilişinin 42. Yılında Komünist önder İbrahim Kaypak-

kaya yoldaşı anmak için düzenlediğimiz geceye tüm ilerici, dev-
rimci ve yurtseverleri katılmaya ve bize güç vermeye çağırıyoruz.

ONUN IŞIKLI YOLUNDA YÜRÜMEYE DEVAM EDİYORUZ!


