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HRANT DİNK VAKFI, 2007 yIlINDA yAşANAN büyüK 

AcIDAN sONRA, beNzeR AcIlARIN yeNİDeN 

yAşANmAmAsI, HRANT DİNK’İN DAHA ADİl Ve özgüR 

bİR DüNyAyA yöNelİK HAyAlleRİNİ, DİlİNİ Ve yüReğİNİ 

yAşATmAK AmAcIylA KURUlDU. 

eTNİK, DİNİ, KülTüRel Ve cİNsel Tüm FARKlIlIKlARIylA 

HeRKes İçİN DemOKRAsİ Ve İNsAN HAKlARI TAlebİ, 

VAKFIN Temel İlKesİDİR. 

VAKIF, İFADe özgüRlüğüNüN AlAbİlDİğİNe 

KUllANIlDIğI, Tüm FARKlIlIKlARIN TeşVİK eDİlİp 

yAşANDIğI, yAşATIlDIğI Ve çOğAlTIlDIğI, geçmİşe Ve 

güNümüze bAKIşImIzDA VİcDANIN AğIR bAsTIğI bİR 

TüRKİye Ve DüNyA İçİN çAlIşIR. 

HRANT DİNK VAKFI OlARAK ‘UğRUNA yAşANAsI DAVAmIz’, 

DİyAlOg, bARIş, empATİ KülTüRüNüN HâKİm OlDUğU 

bİR geleceKTİR.

THe HRANT DINK FOUNDATION wAs esTAblIsHeD IN 2007 

AFTeR THe pAINFUl eVeNT OF JANUARy 19TH, 

IN ORDeR TO AVOID sImIlAR pAINs AND TO cONTINUe 

HRANT DINK’s legAcy, HIs lANgUAge AND HeART 

AND HIs DReAm OF A wORlD THAT Is mORe FRee AND 

JUsT. DemOcRAcy AND HUmAN RIgHTs FOR eVeRyONe 

RegARDless OF THeIR eTHNIc, RelIgIOUs OR cUlTURAl 

ORIgIN OR geNDeR Is THe FOUNDATION’s mAIN pRINcIple. 

THe FOUNDATION wORKs FOR A TURKey AND A wORlD 

wHeRe FReeDOm OF expRessION Is lImITless AND 

All DIFFeReNces ARe AllOweD, lIVeD, AppRecIATeD, 

mUlTIplIeD, AND cONscIeNce OUTweIgHs  THe wAy 

we lOOK AT TODAy AND THe pAsT. As THe HRANT DINK 

FOUNDATION ‘OUR cAUse wORTH lIVINg’ Is sUcH A 

FUTURe wHeRe A cUlTURe OF DIAlOgUe, peAce AND 

empATHy pReVAIls.
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2012 beyANNAmesİ

İstanbul ermeni Vakıflarının 

el Konan mülkleri
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HISTORY

TARİH AçmAK Ve AşmAK

TO UNlOcK AND TRANsceND HIsTORy
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Hrant Dink Anısına Atölye çalışmaları 2012
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2012 Hrant Dink İnsan Hakları ve 
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of expression and Human Rights
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THe HRANT DINK FOUNDATION peRceIVes 

THe FIelD OF HIsTORy 

As THe plATFORm wHeRe THe pAsT cAN 

be cONFRONTeD, 

AND A DIFFeReNT FUTURe bAseD ON A 

cONscIeNTIOUs 

AND peAceFUl lANgUAge cAN be 

cReATeD. 

pROJecTs ON bOTH ARmeNIAN HIsTORy 

AND THe HIsTORy OF TURKey 

ARe pRepAReD wITH THe AIm OF 

pHIlOsOpHIcAlly AND eTHIcAlly 

HRANT DİNK VAKFI, TARİH AlANINI 

geçmİşle yüzleşeReK, 

VİcDANA Ve bARIş DİlİNe yAslANAN 

DAHA FARKlI bİR geleceK 

yARATAbİlmeNİN ANAHTARI OlARAK 

göRüR. 

geReK eRmeNİ TARİHİNe, geReKse 

TüRKİye’NİN TARİHİNe 

İlİşKİN pROJeleR, TARİH yAzImINA 

Resmİ söylem DIşINDAN, 

FelseFİ Ve eTİK OlARAK yAKlAşAbİlme 

HeDeFİyle HAzIRlANmAKTADIR. 

bU ANlAyIş AyNI zAmANDA cANlI 

VARlIğIN KeNDİ DOğAl yAşAm AlANIylA 

bAğINI gözeTmeKTe; 

O VARlIğIN yAşADIğI TecRübeDeN 

yOlA çIKARAK, TARİHİ, DONDURUlmUş, 

mesAFelİ bİR zAmAN Dİlİmİ Değİl, 

bUgüNKü bİlİNcİmİzİN pARçAsI KIlmAyI 

HeDeFlemeKTeDİR. 

VAKIF OlARAK ORTAK belleK 

yARATmAyA yöNelİK 

Tüm sözlü TARİH çAlIşmAlARINI 

DesTeKleRKeN, 

TezleRİN Ve slOgANlARIN bİTTİğİ 

yeRDeN bAşlAyAN, 

TOplUmlARIN bİRbİRİNİ TANImAsINI 

sAğlAyAN Ve eleşTİRel bAKIşA 

HİzmeT eDeN gİRİşİmleRİ 

öNcelİğİmİz OlARAK belİRleDİK. 

çüNKü VİcDANlI TARİH, UmUTlU 

geleceK yARATIR.

AppROAcHINg THe wRITINg OF HIsTORy 

FROm OUTsIDe THe OFFIcIAl DIscOURse. 

THIs AppROAcH TAKes INTO 

cONsIDeRATION THe bOND beTweeN 

THe lIVINg beINg AND ITs NATURAl 

lIVINg spAce. 

DepARTINg FROm THe expeRIeNce OF 

THIs lIVINg beINg, 

IT AIms TO ReNDeR HIsTORy NOT A 

FROzeN AND DIsTANT sTRIp OF TIme 

bUT A pART OF OUR AwAReNess IN THe 

pReseNT. 

THe FOUNDATION sUppORTs All ORAl 

HIsTORy sTUDIes AImeD AT cReATINg A 

cOmmON memORy. 

pROJecTs THAT begIN wHeRe THeses 

AND slOgANs eND, 

Help sOcIeTIes becOme AcqUAINTeD 

wITH ONe ANOTHeR AND seRVe A 

cRITIcAl VIew ARe gIVeN pRIORITy. 

becAUse, A HIsTORy OF cONscIeNce 

cReATes A FUTURe OF HOpe.

8 TARİH
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The dispute over history is considered to be the most 
significant obstacle in Turkey-Armenia relations, 
and seems - for now - unlikely to be a problem the 
two countries will strike a compromise over in the 
immediate future.
This is quite natural, because perceptions and 
discourses on both sides have reached a deadlock. 
Moreover, the real owners of history are not the two 
states… but the People.
Therefore, a solution by the Turkish and Armenian 
states regarding history would not mean that the 
Turks and the Armenians have reached a solution. 
Ultimately, even if states manage to reach a political 
compromise over history, the compromise between the 
two communities can not be simply achieved through 
political decisions. Moral and ethical relationships are 
necessary, and can only be produced over time.
The icebergs that exist between the two societies can 
only melt with the warmth of the relationships that will 
be formed.
Perceptions on both sides can only change in an 
environment of contact and dialogue. Therefore, 

‘solving history’ is not actually a real concept, or 
a problem. There is nothing to be solved about 
history anyway… It needs to be understood. And 
understanding necessitates a process of learning, 
enlightenment and comprehension, spread out over 
time. It can never be achieved with save-the-day state 
decrees.

History is not a problem that needs solving, but 
an experience that has to be learned, perceived, 
comprehended and internalized. The essential point 
lies in Turkey becoming aware of its historical reality. 
And this can only be achieved through the development 
of the struggle for democracy in Turkey.
It is important to summarize the following truth once 
again:
The problem Turkey faces today is neither a problem of 
‘denial’ or ‘acknowledgement.’
Turkey’s main problem is ‘comprehension.’
And for the process of comprehension, Turkey seriously 
needs an alternative study of history and for this, a 
democratic environment.

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde en önemli engel olarak 
görülen tarih tartışmaları, bugünden yarına 
iki ülkenin üzerinde uzlaşı sağlayarak altından 
kalkabilecekleri bir sorun olmaktan şimdilik uzak 
gözüküyor. 
Bu da çok doğal, çünkü karşılıklı algılamalar ve 
söylemler kilitlenmiş durumda. 
Üstelik tarihin asıl sahipleri devletler de değil... Halklar. 
O nedenle, Türkiye ile Ermenistan devletlerinin tarihi 
çözmesi, Türklerin ve Ermenilerin de çözdüğü anlamına 
gelmiyor. Sonuçta, tarih konusunda devletler siyasal 
bir uzlaşıya varsalar da, halklar arasındaki uzlaşı 
öyle siyasal kararlarla kolay kolay gerçekleşmiyor, 
zaman içinde üretilecek moral ve etik ilişkilere ihtiyaç 
duyuluyor.
Halklar arasında varolan buzdağları ancak kurulacak 
ilişkilerin sıcaklığıyla eriyebiliyor.
Ancak sağlanacak ilişki ve diyalog ortamlarında 
karşılıklı algılar değişebiliyor.
Dolayısıyla ‘tarihin çözülmesi’ aslında gerçek bir 
kavram ve problem de değil. 

Tarihin çözülecek bir yanı zaten yok... 
Sadece anlaşılacak bir yanı var. Anlama ise, zamana 
yayılmış bir öğrenme, bilgilenme ve idrak süreci 
gerektiriyor.
Günübirlik devlet kararlarıyla asla sağlanamıyor.

Tarih, çözülmesi gereken bir problem değil, 
öğrenilmesi algılanması ve idrak edilerek 
içselleştirilmesi gereken bir yaşanmışlıktır. 
Aslolan, Türkiye’nin tarihsel gerçekliğinin farkına 
varmasıdır. 
Bu da ancak Türkiye’deki demokrasi mücadelesinin 
gelişmesiyle mümkün olabilecektir. 
Şu gerçeği bir kez daha özetlemekte yarar var:
Türkiye’nin bugün önündeki problem ne ‘inkâr’ ne de 
‘ikrar’ sorunudur.
Türkiye’nin temel sorunu ‘idrak’tir.
İdrak sürecinde ise Türkiye’nin ciddi bir şekilde 
alternatif tarih etüdüne ve bunun için de demokratik bir 
ortama ihtiyacı var. 
İdrak sürecini yaşamakta olan bir toplumun bireylerine 

inkârı ya da ikrarı siyasal baskılarla ya da yasalarla 
dayatmak haksızlıktır.
Böylesi bir yöntem idrak sürecine indirilecek en büyük 
darbedir. İdrak edilmemiş bir inkârın veya ikrarın hiç 
kimseye yararı da yoktur. Bu idrak sürecinin farkında 
olmayan veya görmezden gelenlerin iç ya da dış 
dayatmaları, süreci kısaltacağı yerde uzatmaktadır.

Şu yaşanılan süreçte Türkiye’den tarihsel gerçekliği 
kabul etmesini bekleyenlerin, ya da reddetmesini 
dayatanların, Türk toplumunun güncel gerçekliğini iyi 
okuyabildikleri söylenemez.
Sonuçta, toplum gerçeği biliyor da inkâr ediyor değil, 
bildiği gerçeği savunuyor.
Bu toplum daha dünkü ‘Susurluk Vakası’nı, toprak 
altından çıkan ‘Hizbullah cesetleri’ni hukuk dilinde 
tanımlamakta, adlandırmakta ve arkasını getirmekte 
zorlanırken, 90 yıl önceki bir tarihi nasıl sancı çekmeden 
algılayabilecek ve adlandırabilecek?
Üstelik de yıllarca bu denli karşı bilgi bombardımanına 
tutulmuşken.

Evet, tarih ve güncel siyaset arasındaki karmaşık ilişki 
işte yine karşımızda.
Cümlemiz bir kilitlenmenin varlığını kabul ediyoruz.
Ancak şu var ki, bugün Türk-Ermeni ilişkilerine 
baktığımızda, neyin kilit, neyin anahtar olduğunu da 
karıştırmış durumdayız.
“Gel önce tarihi çözelim sonra ilişkiye geçelim” 
diyenlerle, “Gel ilişki kuralım, tarihin çözümünü ilişkinin 
akışına bırakalım” diyenler karşılıklı olarak inatlaşmış 
durumda.
Birine göre siyaset kilit, tarih anahtar, diğerine göre 
tarih kilit, siyaset anahtar.
Bendeniz siyasetin anahtar olduğuna inananlardanım. 
Ve nedenleri ne olursa olsun tarihin kilidini açmak ve 
aşmak hepimizin temel görevi. 

It is unfair, either through political pressure or laws, 
to impose denial or acknowledgement upon the 
individuals of a society who are in the middle of a 
process of comprehension.
Such a method would be the greatest blow inflicted 
on the process of comprehension. After all, denial or 
acknowledgement without comprehension benefits no 
one. The internal or external impositions of those who 
are either not aware of or prefer to turn a blind eye to 
this process of comprehension, extend the duration of 
the process rather than reducing it.

In the process we are going through, it is impossible to 
say that, those who expect Turkey to accept historical 
reality or impose denial on it are reading the current 
reality of Turkish society well.
After all, it is not that the society knows, or denies 
the truth; the society is defending the truth it knows. 
This society has shown difficulty in defining, naming 
and doing whatever else is necessary in legal terms 
regarding the ‘Susurluk Case’ or the unearthed 
‘Hizbullah corpses’, events that have taken place only 

yesterday. So how is it to effortlessly and painlessly 
perceive and define a historical event of 90 years ago?
And especially after having been subjected to a 
bombardment of counter-information for so many 
years.

Yes, the complex relationship between history and 
contemporary politics stands before us once again.
We all accept the existence of a deadlock.
However, there is also the fact that in Turkish-
Armenian relations today, we are in a state of confusion 
over where to find the lock and the key.
There is a dogged standstill between those who 
say, “Let us sort out history first and then establish 
relations,” and those who say, “Let us establish 
relations and leave the solution of history to the flow of 
relations.”
For one side, politics is the lock and history the key, and 
for the other history is the lock and politics the key. I 
am among those who believe politics is the key. And 
whatever the motivation, it is a fundamental duty that 
befalls all of us to unlock and transcend history.
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The process of creating the modern Turkish state and 
the Turkish nation resulted in fundamental and painful 
changes in the ethnical and demographical structure 
of Anatolia. During this period, particularly the eastern 
part of Anatolia collapsed in economic and cultural 
terms, the social and economic fabric of the cities 
and the country turned upside down. The traditional 
ethnical division of labour disappeared and some cities 
were almost completely abandoned. The fact that 
the academic studies were mainly carried out on the 
western part of Anatolia and that the academic studies 
on the eastern part of Anatolia are less due to various 
reasons, has formed a gap in the studies in this field. 
Hrant Dink Foundation has been organizing a series 
of conferences in order to fill this gap and encourage 
studies in this field. The series of conferences that 
started in 2008 continued in Mardin in 2012.

The scientific meeting entitled Conference on the 
Social and Economic History of Mardin and the 
Region was organized by the Hrant Dink Foundation 
in collaboration with the Chamber of Physicians of 

Modern Türkiye devletini ve Türk ulusunu yaratma 
süreci, Anadolu’nun etnik ve demografik yapısında 
köklü ve sancılı değişikliklerle sonuçlandı. Bu süreç 
içerisinde özellikle Anadolu’nun doğusu ekonomik ve 
kültürel anlamda çökmüş, kentlerinin ve kırsal alanların 
sosyal ve ekonomik dokusu altüst olmuştur. Geleneksel 
etnik iş bölümü yok olmuş, bazı kentler neredeyse 
tamamen boşalmıştır. Akademik çalışmaların 
ağırlıklı olarak Anadolu’nun batısıyla ilgili yapılması, 
Anadolu’nun doğusuyla ilgili akademik çalışmaların ise, 
çeşitli nedenlerle az olması bu alandaki çalışmalarda 
bir boşluk oluşturmuştur. Hrant Dink Vakfı bu boşluğu 
doldurmak, bu alandaki çalışmaları teşvik etmek 
amacıyla konferanslar dizisi düzenlemektedir. İlki 
2008’de gerçekleştirilen konferanslar dizisi, 2012’de, 
Mardin’de devam etti.

Hrant Dink Vakfı’nın Mardin Tabipler Odası, Mardin 
Barosu, Mardin KAMER, Mardin Sinema Derneği 
ve Turabdin Süryani Kültür ve Dayanışma Derneği 
işbirliğiyle gerçekleştirdiği Mardin ve Çevresi 

Toplumsal ve Ekonomik Tarihi başlıklı bilimsel 
toplantı, 2-3 Kasım 2012’de Mardin Erdoba Elegance 
Otel’in konferans salonunda yapıldı. 

Toplantıda, Türkiye’den ve İngiltere, İsveç, Amerika 
başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden gelen, 
farklı kuşaklardan tarihçiler, sunumlarıyla bölgenin 
tarihine ışık tutmaya çalıştı. Bölgede büyük ilgi gören 
toplantıyı izleyen Mardinliler, sunumlarda soru sorma 
ve görüş bildirme fırsatı buldu.

Toplantının açılışı, 2 Kasım 2012, Cuma günü yapıldı. 
1838-1938 yılları arasında Mardin ve çevresindeki 
illerde yaşanan ekonomik değişimleri ve toplumsal 
hareketliliği ele almak amacıyla tasarlanan toplantının 
açılış konuşmasını, Süryani Dernekler Federasyonu 
Başkanı Evgil Türker yaptı. Türker’in ardından 
konuşma yapan Hrant Dink Vakfı Başkanı Rakel Dink 
ve organizasyon komitesi adına görüş bildiren Cengiz 
Aktar, demokrasi ve tarihle yüzleşme konularına 
vurgu yaptılar. Konferansın  ‘Çatılardan Görünen - 
Mardin’de Herkes Çatılardan Ne Görebiliyordu-1915’ 

adlı açılış tebliği Södertörn Üniversitesi Tarih Bölümü 
profesörlerinden David Gaunt tarafından sunuldu. 

Konferansın ilk gününde birer oturumluk iki panel yer 
aldı.  Suavi Aydın’ın başkanlığını yaptığı ‘Mardin ve 
Çevresinin Genel Görünümü’ başlıklı ilk panelde, Cafer 
Sarıkaya ‘1873 Viyana Evrensel Sergisi’nde Mardin ve 
Çevresinin Toplumsal ve Ekonomik Tarihine Bakmak’, 
Füsun Alioğlu ‘Mardin’in Geleneksel Kent Dokusu’, 
Osman Köker ise ‘20. Yüzyıl Başı Mardin Sancağı’nda 
Kültürel Çeşitlilik’ adlı tebliği sundu.

Rober Koptaş’ın modere ettiği ‘Bölgedeki Etnik 
Çeşitlilik’ başlıklı oturumda, Ramazan Turgut ‘Dom- 
Kayıp Kavim’, Mehmet Ali Aslan ‘Turabdin Tarihinin 
Gizemi, Mıhallemiler’, Ara Sarafian ‘Toplumları 
Haritalama: Arisdages Dengants ve Onun 1878 Siirt 
Raporu’, Abdürrahim Özmen ise ‘Hafıza ve Hayat: 
Turabdin Süryanileri Sözlü Tarihinden Örnekler’ başlıklı 
tebliğiyle yer aldı.

Konferansın ikinci gününde, özellikle bölgedeki sosyal 

Mardin, the Bar Association of Mardin, Mardin KAMER-
Women’s Association, Mardin Cinema Association and 
Turabdin Assyrian Culture and Cooperation Association 
in the conference hall of Mardin Erdoba Elegance Hotel 
on November 2-3, 2012. 

In the meeting, historians from Turkey and various 
countries worldwide, primarily from the United 
Kingdom, Sweden and the United States, tried to 
shed a light upon the history of the region with 
their presentations. The residents of Mardin, who 
followed the meetings that drew great attention, had 
the opportunity to ask questions and express their 
opinions.

The meeting opened on November 2nd, 2012. The 
opening speech of the meeting designed to address the 
economic changes and social mobility experienced in 
Mardin and surrounding cities from 1838 to 1938 was 
given by Evgil Türker, President of the Federation of 
Syriac Associations. Taking the floor after Mr. Türker, 
Rakel Dink, President of the Hrant Dink Foundation, 

and Cengiz Aktar, the chair of the organization 
committee stressed out the importance of democracy 
and facing the history. The opening presentation 
of the conference ‘The View from the Roofs – What 
Everyone in Mardin could See – 1915’ was delivered by 
David Gaunt, a professor of the History Department of 
Södertörn University. 

On the first day of the conference, there were two 
panels with one session each.  During the first panel 
‘General Panorama of Mardin and its Surroundings’ 
moderated by Suavi Aydın; Cafer Sakarya, Füsun 
Alioglu and Osman Köker delivered their presentations 
on ‘Looking at the Social and Economic History of 
Mardin and its Periphery from 1873 Vienna Universal 
Exposition’, ‘Traditional Houses of Mardin’ and 
‘Population, Economy and Cultural Diversity in the 
Sandjak of Mardin at the beginning of the  20th 
Century’ respectively.

In the session entitled ‘Ethnic Variety of the Region’ 
moderated by Rober Koptaş; Ramazan Turgut, Mehmet 
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Ali Aslan, Ara Sarafian and Abdurrahim Özmen took 
part with their presentations on ‘Dom-The Lost Tribe’, 
‘The Mihallemies: Mystery of Turabdin History’, 
‘Mapping Communities: Arisdages Devgants and his 
Report on Siirt, 1878’ and ‘Memory and Life: Cases from 
the Oral History of Turabdin Syriacs’ respectively.

On the second day of the conference, the presentations 
on the social interventions, nationalism and 
massacres in the region drew attention. The first panel 
‘Interferences and  Emerging  Nationalisms’ was held in 
two sessions. In the first session presided by Ayşe Gül 
Altınay; Eden Naby, Michael Abdalla and Elçin Macar 
delivered their presentations ‘Women Missionaries, 
Syriacs and Armenians in Mardin’, ‘Mardin and its 
People between the mid-19th Century and End of WW1’ 
and ‘The American Protestant Missionaries and their 
Institutions in Mardin’ respectively. 

In the second session presided by Elçin Macar; Suavi 
Aydın, Andrew Palmer, Nineb Lamassu and Martin 
Tamcke contributed in the conference with their 

studies ‘Local Power Struggles during the Reign of 
Abdulhamid II and the Constitutional Era in Turabdin: 
Tribes and Communities’, ‘The Transformation of the 
Suryani Village of Maare into Kurdish Village of Marin, 
circa 1840-1915’, ‘The Ethnic Identity and National 
Renaissance of the Eski Suryanis’ and ‘On the Way 
to the Bagdad Railway: Germans in and on Mardin’ 
respectively.

The fourth panel entitled ‘Violence, Pogrom and 
Genocide in Mardin’ was moderated by Ali Bayramoğlu. 
In this session, Naures Atto, Suphi Aksoy, Hilmar 
Kaiser, Raymond Kevorkian and Tuma Çelik 
respectively  talked about ‘Syriac Orthodox Church 
Leadership during the Transition Period (1918-1926) 
and the Removal of the Patriarchate from Turkey’, 
‘The Massacres against Nestorians Committed by 
Bedirhan, the Bey of Cizre, Nurullah, Bey of Hakkari, 
and the Other Kurdish Beys between 1843-1846’, ‘Yezidi 
Sharkian Tribe and Urban Elites: The CUP’s First 
Massacre’, ‘Deportation of Nestorians from Hakkari 
in 1924’.

müdahaleler, milliyetçilik ve kıyımlarla ilgili sunumlar 
dikkat çekti. ‘Bölgeye Müdahaleler, Milliyetçiliklerin 
Ortaya Çıkışı’ başlıklı ilk panel, iki oturum halinde 
gerçekleştirildi. Ayşe Gül Altınay’ın başkanlığını 
yaptığı ilk oturumda, Eden Naby ‘Mardin’deki Kadın 
Misyonerler, Süryaniler ve Ermeniler’, Michael Abdalla 
‘19.Yüzyıl Ortası ve I. Dünya Savaşı Sonrası Arasında 
Mardin ve Mardin Halkı’, Elçin Macar ise ‘Mardin’deki 
Amerikalı Protestan Misyonerler ve Kurumları’ başlıklı 
tebliğini sundu. 

Elçin Macar başkanlığındaki ikinci oturumda,  Suavi 
Aydın ‘II. Abdülhamid ve II. Meşrutiyet Dönemi’nde 
Turabdin’de Yerel İktidar Mücadelesi: Aşiretler ve 
Cemaatler’, Andrew Palmer ‘1840-1915 Dolaylarında 
Süryani Köyü Maare’nin Kürt Köyü Marin’e Dönüşmesi’, 
Nineb Lamassu ‘Eski Süryanilerin Milli Uyanışı ve Etnik 
Kimliği’, Martin Tamcke ise ‘Bağdat Demir Yoluna 
Giderken: Mardin’de Almanlar’  başlıklı çalışmasıyla 
konferansa katkıda bulundu.

‘Mardin’de Şiddet, Pogrom ve Soykırım’ başlığını 
taşıyan dördüncü panelin başkanlığını Ali Bayramoğlu 
yaptı. Bu oturumda, Naures Atto ‘1918-1926 Yıllarındaki 
Geçiş Döneminde Süryani Ortodoks Kilisesi’nin 
Önderliği ve Patrikhanenin Türkiye’den Taşınması’, 
Suphi Aksoy  ‘1843-1846 Yıllarında Cizre Emiri Bedirhan 
Bey ve Hakkâri Beylerinden Nurullah Bey ile Diğer 
Kürt Beylerin Doğu Süryanilerine (Nasturi) Yaptıkları 
Katliamlar’, Hilmar Kaiser ‘Ezidi Şarkiyan Kabilesi 
ve Şehirli Elitler: İttihat ve Terakki’nin İlk Soykırımı’, 
Raymond Kevorkian ‘Süryani ve Ermeniler: 1915’teki 
Ortak Yazgı’, ve son olarak Tuma Çelik ise ‘Nasturilerin 
1924’te Hakkâri’den Tehciri’ başlıklı tebliğini sundu.

Ayhan Aktar’ın başkanlığını yaptığı ve ‘Travma Sonrası 
Yaşam’ başlıklı son panelde ise  Ayşe Gül Altınay 
‘Mardin’de Torunlar: Müslümanlaştırılmış Ermenileri 
Hatırlamak’, Ramazan Aras ‘Ermeni Köklerine Dair 
Akıldan Çıkmayan Anılar:  1915 Sonrası Müslüman 
Ermeni Kimliğinin Oluşumu’, Ishkhan Chiftjian ‘Ermeni 
ve Süryani Soykırımı’ndan Kurtulanların Tanıklıkları’, 

Aryo Makko ‘Denizaşırı Sürgününden Hatıralar: 
1900-1938 Süryani Muhacir Söylemlerinde Son Dönem 
Osmanlı İmparatorluğu ve Erken Dönem Türkiye 
Cumhuriyeti’, Lokman Sazan ise ‘Derik’te Sözlü Tarih’ 
başlıklı tebliğiyle yer aldı.

Toplantı, Cengiz Aktar ve David Gaunt’un birlikte 
yürüttüğü ve yapılan konferansın ileriki dönemlerde 
akademik çalışmalar için bir zemin oluşturacağı 
konusunda ortaklaşıldığı, genel değerlendirme ve 
tartışmalar bölümüyle son buldu.

Türkçe ve İngilizce simultane çevirinin yapıldığı ve 
bölgede bu konuda düzenlenen en büyük uluslararası 
bilimsel toplantılardan biri olan bu toplantıdaki 
paneller, Hrant Dink Vakfı’nın internet sitesi 
www.hrantdink.org üzerinden canlı yayınlanarak 
binlerce kişiye ulaştı. Toplantıda sunulan tebliğlerin yer 
alacağı kitabın önümüzdeki yıl içerisinde yayımlanması 
hedefleniyor.

Panellere ek olarak, katılımcılar bir rehber eşliğinde 

dünyadaki en eski ve faal Süryani manastırlarından 
biri olan Mor Gabriel Manastırı’nı, 1932 yılına kadar 
Süryani patriklerinin ikametgâhı olan Deyrulzaferan 
Manastırı’nı ve 1915 sürgün kafilelerinin pek çoğunun 
durağı konumundaki antik kent Dara’yı ziyaret etme,  
Mardin coğrafyası ve mimarisi hakkında bilgi edinme 
şansı buldular.

In the last panel ‘Post-traumatic Survival’ moderated 
by Ayhan Aktar; Ayşe Gül Altınay, Ramazan Aras, 
Ishkhan Chiftjian, Aryo Makko and Lokman Sazan 
delivered their presentations on ‘Grandchildren 
in Mardin: Silencing and Remembering Islamized 
Armenians’, ‘Haunting Memories of Armenian Roots: 
Construction of Muslim Armenian Identity in the post-
1915 Era’, ‘Some Testimonies of Armenian and Syriac 
Genocide Survivors’, ‘Remembrances from Overseas 
Exile: The Late Ottoman Empire and the Early Republic 
of Turkey in the Discourses of Assyrian Emigrants, circa 
1900-1938’ and ‘Oral History in Derik’ respectively.

The meeting was concluded with an overall assessment 
and discussion moderated jointly by Cengiz Aktar and 
David Gaunt where it was agreed that the conference 
would serve as a basis for further academic studies in 
the future.

During the panels simultaneous interpretation was 
provided in Turkish and English.  The presentations 
delivered during the meeting, which is one of the 

largest-scale international scientific meetings held on 
this subject in the region, were live streamed on the 
website of the Hrant Dink Foundation (www.hrantdink.
org) and reached thousands of people. A conference 
book, which will include all the presentations and 
proceedings, will be published next year.

Besides the panel sessions, the attendees also had the 
opportunity to visit Mor Gabriel Monastery, which is 
one of the oldest and most active Assyrian monasteries 
worldwide, Mor Hananyo Monastery, which served as 
the residence of Assyrian patriarchs until 1932, and the 
ancient city of Dara, which was a stop for many of the 
exiled groups of 1915, in the company of a guide and 
received information on the geography and architecture 
of Mardin.
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HAbAp çeşmeleRİ
ResTORAsyON pROJesİ
TORUNlAR KONUşUyOR

ResTORATION OF 
HAbAp FOUNTAINs
gRANDcHIlDReN speAK

Habap, 1915’e kadar Elazığ’ın Ermeni nüfusu yoğun 
köylerinden biridir. O zamanki ismiyle Havav’da 
Ermenilerden kalan bir manastır, iki kilise ve tarihi 
1600’lü yıllara dayanan iki çeşme vardır. Fethiye 
Çetin’in Anneannem adlı kitabında hikâyesini 
anlattığı büyükannesi Heranuş Gadaryan’ın doğup 
büyüdüğü, bugün Elazığ-Kovancılar’a bağlı bir köy 
olan Habap’taki tarihi iki çeşme, Hrant Dink Vakfı’nın 
girişimiyle, 2011 yılının Ağustos ve Kasım ayları 
arasında, Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden 
gönüllü olarak gelen Türk, Kürt, Ermeni gençlerin ve 
köy halkının emekleriyle restore edildi. Çeşmeler,  25 
Kasım 2011 tarihinde resmi erkânın katılımıyla açıldı. 

Projenin takibi ve sürdürülmesi isteğiyle, 2012 
yılının Mayıs ayında çeşmelerde geniş katılımlı bir 
şenlik düzenlendi. Ermeniler zamanından kalan bir 
gelenekle çeşmelerde bahar temizliği yapıldı, yurtiçi 
ve yurtdışından katılan yüzlerce misafir köy halkı 
tarafından ağırlandı. İlk kez bu çapta bir etkinliğe 
ev sahipliği yapan Habap köyünde Kardeş Türküler 

müzik grubu bir konser verdi. Köy ve ilçede yaşayan 
herkesi etkileyen şenliğin geleneksel olarak yapılması, 
restorasyonların devam etmesi isteği dile getirildi. 

Dört ay süren restorasyon çalışmaları ve köydeki 
yaşam, proje ekibi tarafından kayıt altına alındı. 
Çeşme restorasyonu, köylüler ile sohbetler, sözlü 
tarih görüşmeleri, gönüllülerin çalışmaları, köydeki 
aktivitelerden oluşan bir belgesel hazırlandı. Fethiye 
Çetin’in dilinden restorasyon sürecinin aktarıldığı 
‘Habap Çeşmeleri – Bir Restorasyonun Öyküsü’ adlı 
belgesel, çeşmelerde yürütülen çalışmanın Habap 
sakinleri, gönüllü gençler ve tüm ekip üzerindeki 
dönüştürücü etkisini gözler önüne sererken, bir 
restorasyon projesinin, kültürel bilincin gelişimine 
ve geçmişle yüzleşmeye nasıl katkı sunabileceğini 
de ortaya koyuyor. Türkçe, İngilizce,  Ermenice ve 
Fransızca  altyazılı olarak  hazırlan film, yurtiçinde 
ve yurtdışında çeşitli festivaller ve televizyonlarda 
gösterilmektedir.

Astrig Mireille (Paris): I am 62 
years old. I have never been to 
Turkey before, because the idea of 
visiting Turkey merely as a tourist 
did not appeal to me. This project 
gives me the opportunity to go 
‘back’ there now: To stand side 
by side with the people that live 
there, to build solid bridges for 
history, and to contribute to the 
revival of our common past…

Mahmut Dindar (Turkey): 
I am from Habap, I spent my 
childhood there, but that’s all; 
the rest is blurry. The reason I am 
involved in this project is to help 
establish dialogue there. But as a 
matter of fact, I was looking for 
my own history. What was the 
past of the village I grew up in? 
How did people live there, what 
was their livelihood, what did 
they produce? 

Devin Bahçeci (Turkey): The fact 
that the restoration work was 
carried out with the villagers, and 
not despite the villagers, allowed 
the villagers to embrace the 
fountains more...

Astrig Mireille (Fransa): 
62 yaşındayım … Daha önce 
Türkiye’ye hiç gelmedim, çünkü 
basit bir turist, bir yabancı olarak 
gelmeyi hayal edemedim. Bu 
proje bana bu ülkeye tekrar 
‘geri’ dönmek için istediğim tek 
yolu sunuyor: yerelde insanlarla 
buluşmak ve yeni bir tarih 
için somut köprüler kurmak, 
ortak geçmişimizi yeniden 
canlandırmak. 

Mahmut Dindar (Türkiye): 
Habaplıyım, çocukluğum orada 
geçti ama çocukluğun ötesi yok. 
Geçmişin silikleşmesi söz konusu. 
Bu projenin içine dahil olmamın, 
yapılmasını istemememin 
nedeni de bu.  Orada bir diyalog 
kurulması ama temelde ben 
kendi tarihimi arıyordum. 
Büyüdüğüm köyün geçmişi 
nasıldı, nasıl insanlar yaşıyordu, 
geçim kaynakları neydi, neler 
üretiyorlardı?   

Devin Bahçeci (Türkiye): 
Vakfın yaptığı en önemli iş, 
çeşmeyi köylüye rağmen değil, 
köylüyle beraber yapmasıydı.  
Bu sahiplenmeyi arttıran, 
güçlendiren bir şey.

Habap used to be one of the largely Armenian 
populated villages of Elazığ until 1915. In the village 
previously named Havav, there was one monastery 
left from Armenians, two churches and two fountains 
dating back to 1600s. The two historic fountains in 
Habap, which is the birthplace of Fethiye Çetin’s 
grandmother Heranuş Gadaryan as narrated in Çetin’s 
book My Grandmother, were restored by the labour of 
villagers as well as Turkish, Kurdish and Armenian 
young volunteers from all around Turkey and the world 
in August-November 2011 upon the initiative of the 
Hrant Dink Foundation.

As a follow-up and as a call for sustainability of the 
project, a festival was organised in May 2012 in the 
village by the fountains with many participants. During 
the festival, as a tradition inherited from Armenians 
spring-cleaning was done; hundreds of guests from 
Turkey and abroad were hosted in the village by the 
villagers. For the first time, the village of Habap hosted 
an event of such a scale, which included a concert by 
the music band Kardeş Türküler. 

The festival inspired everyone living in the village 
and the district and a call was made for the festival 
to become a tradition and for the continuation of the 
restoration. 

The four-month restoration process as well as the 
daily life in the village was recorded and documented 
by the project team. As a result, a documentary was 
prepared featuring the restoration of fountains, 
conversation with villagers, oral history interviews, 
activities of volunteers, activities in the village. The 
documentary ‘Habap Fountains – The Story of a 
Restoration’ gives voice to the story of the restoration 
from Fethiye Çetin’s own words. The documentary 
not only brings to light the transformative impact of 
the fountains’ restoration on the Habap inhabitants, 
young volunteers and the entire team, but also displays 
how a single restoration project can contribute to 
cultural awareness and coming to terms with the past. 
The documentary film is available in Turkish, English, 
Armenian and French subtitles and has been screened 
in various festivals and TV channels in Turkey and 
abroad. 
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Anlatıcı FETHİYE ÇETİN   Yönetmen DİLEK AYDIN   Yapımcı HRANT DİNK VAKFI
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HAbAp çeşmeleRİ belgesel Fİlm AFİşİ

HAbAp FOUNTAINs DOcUmANTARy pOsTeR

TURKIsH VeRsION



The Oral History Study, which has been carried out 
since 2011 with the support of Olof Palme International 
Center, continued in 2012. 

The study aims to bring to light the continuity of 
cultural existence of Armenians, illustrating how 
Armenians see themselves and ‘others’ and it reflects 
on the context of an oral history study in its political, 
cultural and historical dimensions – the ‘reality’ 
inhabited by the Armenians still living in Turkey.

14 researchers took part in the oral history study of 
2012 on the Armenians of Diyarbakir. As well as the 
training on in-depth interviewing techniques by Ali 
Bayramoğlu, they also received training and support 
on the oral history theory and interviews from Prof. 
Dr. Arzu Öztürkmen (Boğaziçi University, Department 
of History) throughout the year. The presentations of 
researchers Osman Köker and Mehmet Polatel on the 
history of Diyarbakir were guiding for the interviews.  

Within the scope of the project, interviews were made 

Olof Palme Merkezi’nin desteğiyle, 2011 yılından bu 
yana gerçekleştirilmekte olan ‘Sözlü Tarih Projesi’ 
2012 yılında da devam etti. Proje, Ermeni toplumunun 
taşıdığı siyasi ve kültürel belleğin izlerini bulmak, 
kültürel varoluşun sürekliliğini ortaya çıkarmak, Ermeni 
kimliğine mensup kişilerin kendilerini ve ‘ötekiler’i 
nasıl algıladığını anlamak, böylelikle Türkiye’de 
halen yaşamakta olan Ermenilerin içinde bulunduğu 
gerçekliği siyasi, kültürel ve tarihsel boyutlarıyla 
yansıtmak amacını taşıyor.

Diyarbakırlı Ermenileri konu alan 2012 sözlü tarih 
çalışmasına 14 araştırmacı katıldı. Derinlemesine 
mülakat yöntemleri üzerine Ali Bayramoğlu’ndan 
aldıkları eğitimin yanı sıra, yıl içerisinde de Prof. Dr. 
Arzu Öztürkmen’den (Boğaziçi Üniversitesi, Tarih 
Bölümü) sözlü tarih kuramı ve mülakatları konusunda 
eğitim ve destek aldılar. Araştırmacı Osman Köker ve 
Mehmet Polatel’in Diyarbakır tarihi konulu sunumları 
yapılan mülakatlar için yol gösterici oldu.  

Proje kapsamında Türkiye’dekilerin yanı sıra yurt 
dışında yaşayan ve kökleri Diyarbakır’a uzanan 
Diaspora Ermenileriyle de mülakatlar yapıldı. 
İstanbul’da 22, Diyarbakır’da 17, Beyrut’ta dokuz, 
Ermenistan’da dört, Los Angeles’ta dört, Montreal’de 
yedi, New Jersey’de üç, New York’ta dokuz, Toronto’da 
altı olmak üzere 41’i kadın, 40’ı erkek 81 kişiyle 
görüşüldü. 

Görüşülen kişiler arasında yaşamını Ermeni kimliğiyle 
sürdürenlerin yanı sıra, kimliklerini gizleyerek 
yaşayanlar veya Ermeni kimliklerini sonradan keşfeden 
Müslümanlar da bulunuyor. 

Proje kapsamında ayrıca New Jersey’de 10 Diyarbakırlı 
Ermeni’nin katıldığı bir odak grup toplantısı 
gerçekleştirildi. Diyarbakırlı Ermenilerin, Diyarbakır 
geleneklerini ve kültürünü anlattıkları toplantı Temmuz 
ayında gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra, Eylül ayında 
Diyarbakır’da yerel medya temsilcileriyle bir odak 
grup toplantısı daha düzenlenerek, yapılan çalışmanın 
yerelde nasıl bir noktaya konumlandırıldığı ve 

beklentiler üzerine konuşuldu.  

Çalışma ‘Sessizliğin Sesi II-Diyarbakırlı Ermeniler 
Konuşuyor’ adıyla Türkçe ve İngilizce olarak 
kitaplaştırıldı. Proje süresince yapılan görüşmeler 
arasından seçilen, yaşları 25 ile 80 arasında değişen, 
8’i kadın, sekizi erkek 16 Diyarbakırlı Ermeni’nin 
hikâyelerinin derlendiği kitaba proje danışmanı Ali 
Bayramoğlu önsöz, Prof. Dr. Arzu Öztürkmen ise sonsöz 
yazdı. Kitabın basın tanıtımı, 27 Aralık 2012 günü, 
Beyoğlu Cezayir Restoran’da yapıldı. 

“Diyarbakır’a yerleşene kadar, ne zaman kavga çıksa ilk 
duyduğum laf ‘Sen gâvur adamsın, pis adamsın’ oldu. 
Küçük yerler ya, herkes birbirini biliyor, yedi sülalesini 
biliyor. Müslüman olmuşsun, dilin gitmiş, dinin gitmiş... 
Evimizde Türkçe konuşulurdu, Ermenice bilmezdik. Yine 
de aşağılamak istedikleri zaman ‘Bunlar zaten Ermeni’dir, 
kemikleri haramdır’ derlerdi. ‘Kemiği haramdır, eti 
haramdır’ sözünü çok duydum, babam da çok duydu.” 
(S.12)

with Diaspora Armenians living abroad with roots in 
Diyarbakir as well as those living in Turkey. A total of 81 
persons, 41 female and 40 male, were interviewed; 22 
in Istanbul, 17 in Diyarbakir, 9 in Beirut, 4 in Armenia, 4 
in Los Angeles, 7 in Montreal, 3 in New Jersey, 9 in New 
York and 6 in Toronto. 

Among the persons interviewed are those who live by 
hiding their identities or Muslims who discover their 
Armenian identities afterwards as well as those who 
live on with their Armenian identities. 

Within the scope of the project, a focus group meeting 
attended by 10 Armenians from Diyarbakir was held 
in New Jersey. A meeting, where the Armenians from 
Diyarbakir spoke about the traditions and culture 
of Diyarbakir, was held in July. Another focus group 
meeting was held with the representatives of the local 
media in Diyarbakir in September and the attendees 
discussed about the role of the study in local scale and 
the expectations from the study.  

The study was published as a book entitled ‘The 
Sound of Silence II-Armenians of Diyarbakir 
Speak’ in Turkish and English. The project advisor 
Ali Bayramoğlu wrote the prologue and Prof. Dr. Arzu 
Öztürkmen wrote the epilogue for the book which 
compiled the stories of 16 Armenians from Diyarbakir, 
8 female and 8 male, aged between 25 and 80 selected 
among the interviews made during the project. The 
media introduction of the book was held in Beyoğlu 
Cezayir Meeting Hall on December 27th. 

“Until we moved to Diyarbakir, the first words I heard 
whenever a fight was about to begin were ‘You are a 
giaour, you are a filthy man!’. Since these places are small, 
everyone knows each other and their ancestors as well. 
You’ve become a Muslim, you’ve lost your language, you’ve 
lost your religion… We spoke Turkish at our homes, we 
didn’t know how to speak Armenian. Despite all these 
facts, they used to say ‘They are Armenians, their bones 
are ill-gotten’ whenever they wanted to insult. I heard the 
words ‘Their bones are ill-gotten, their meat is ill-gotten’ 
many times, so did my father.” (p. 12)

ANADOlU eRmeNİleRİ 
sözlü TARİH pROJesİ
ORAl HIsTORy sTUDy 
ON THe ARmeNIANs OF ANATOlIA 
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“One day in the village square, a Kurd named Ali yelled 
at my uncle ‘Resso, I will punch you and the cross under 
your arm will fall down.’ He actually punches my uncle. 
And the fight begins. I mean, he prayed for years, he 
made pilgrimage but that he is an Armenian was never 
forgotten.” (p. 10)

“I used to hear the word giaour from the kids attending to 
the Republican Primary School. When the school was over, 
they would throw stones at our doors and draw crosses 
on our doors. That is, we were known. ‘Here, this place is 
giaours’ they used to say. We could hear everything spoken 
out in the street. ‘This place is giaours. Come on throw 
stones!’ they would say. I always wished that the school 
wasn’t over.” (p. 24)

“Bir gün köy meydanında, Ali isminde bir Kürt, amcama 
diyor ki ‘Reşşo, sana bir tane vuracağım, koltuğunun 
altındaki haç düşecek.’ Vuruyor da. Kavga çıkıyor. Yani o 
kadar namaz kıldı, hacca gitti, yine de unutulmadı Ermeni 
olduğu.” (S. 10)

“Gâvur kelimesini Cumhuriyet İlkokulu’nda okuyan 
çocuklardan duyardım. Okul dağıldığı zaman kapımızı 
taşlarlardı, tebeşirle kapımıza haç çizerlerdi. Yani belliydik. 
‘İşte burası gâvurların’ derlerdi. Sokaktaki ses olduğu gibi 
içeri gelirdi. ‘Burası gâvurların, hadi vurun taşları’ derlerdi. 
Okulun dağılmasını hiç istemezdim.” (S. 24)
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content, strength of observation, depth of research and 
quality of interpretation and decided to support two 
researchers.

The Support Fund was presented to George Shirinian 
and Vahe Tachjian during a special event organised on 
March 5th, 2012 at  Cezayir Meeting Hall.

The event started with the opening remarks of Betül 
Tanbay from the Hrant Dink Foundation and continued 
with the remarks by the Head of the Jury, Prof. Dr. 
Taner Akçam and by the Jury Member Prof. Dr. Ayhan 
Aktar. The Support Fund awardee Vahe Tachjian 
and the Fund initiator Alper Öktem did also deliver 
speeches. 

The Support Fund for Research in History Studies, 
created with the kind assistance of Dr. Alper Öktem- 
one of the supporters of the Hrant Dink Foundation, 
promotes research on scrupulous and humanitarian 
acts during 1915 , with the aim to search and find 
people who with a clear conscience serve as an 
example for mankind and consequently to share the 
disclosed information with the society, while revealing 
an unspoken aspect of history.

The Hrant Dink Foundation has formed a jury in line 
with the above stated aim and scope, consisting of Prof. 
Taner Akçam (Clark University), Prof. Ayhan Aktar (Bilgi 
University), Prof. Edhem Eldem (Boğaziçi University), 
Prof. Raymond Kevorkian (Paris 8 University), Prof. 
Hans-Lukas Kieser (Zurich University), and Prof. Boğos 
Zekiyan (Venedik Ca’ Foscari University).

The Jury evaluated the applications in the light of 
the accepted norms of the scientific community, 
concerning research method, presentation and 
references, considering truth and originality of the 

Üniversitesi) ve Prof. Boğos Levon Zekiyan  (Venedik 
Ca’ Foscari Üniversitesi) yer aldı. 

Jüri, çalışmaları; araştırma yöntemini, sunuş ve kaynak 
gösterme gibi açılardan bilimsel çalışma ölçütlerine 
uygunluğunu, konunun gerçeklik ve özgünlüğünü, 
yeni araştırma ve yoğun emek ürünü olmasını, gözlem 
gücünü, araştırma derinliğini, yorum düzeyini, teşvik 
fonunun amaç ve hedeflerine uygunluğunu gözeterek 
değerlendirdi.

Jüri, 2012’de bu kriterlere uygun çalışma yaptığına karar 
verdiği iki araştırmacıyı teşvik bursuyla ödüllendirdi. 
Cezayir Toplantı Salonu’nda, 5 Mart 2012’de, 
gerçekleştirilen etkinlikle George Shirinian ve Vahe 
Tachjian’a teşvik fonları teslim edildi.

Toplantıda, Hrant Dink Vakfı adına Betül Tanbay’ın 
yaptığı açılış konuşmasının ardından, Teşvik Fonu Jüri 
Komitesi Başkanı Prof. Dr. Taner Akçam ve jüri üyesi 
Prof. Dr. Ayhan Aktar, burs sahibi Vahe Tachjian ve 
fonun destekçisi Alper Öktem birer konuşma yaptılar.

2010’da başlatılan ve her yıl verilmesi planlanan 
Tarih Araştırma Teşvik Fonu, Hrant Dink Vakfı 
destekçilerinden Dr. Alper Öktem’in girişimi ve 
katkılarıyla oluşturuldu.

Fon, Türkiye tarihinde, özellikle 1915’te Osmanlı 
topraklarındaki gizli kalmış vicdani ve insani 
davranışların araştırılmasını ve gün yüzüne 
çıkartılmasını sağlamayı; her yıl bu alanda bilimsel 
çalışma yapan araştırmacıları teşvik etmeyi ve bu 
çalışmaların kamuoyuna ulaşması için gerekenleri 
yapmayı; araştırmacılara burs vermek suretiyle, 
planlanmış bir bilimsel çalışmanın gerçekleştirilmesine 
katkı sağlamayı amaçlıyor.

Hrant Dink Vakfı, bu amaçla uluslararası akademik bir 
jüri oluşturdu. 2012 yılı Teşvik Bursu’nu kazananları 
belirleyen jüride Prof. Dr. Taner Akçam (Clark 
Üniversitesi), Prof. Dr. Ayhan Aktar (İstanbul Bilgi 
Üniversitesi), Prof. Dr. Edhem Eldem (Boğaziçi 
Üniversitesi), Prof. Raymond Kevorkian (Paris 
8 Üniversitesi), Prof. Hans-Lukas Kieser (Zürih 

geORge sHIRINIAN
1999 yılından beri Kanada Toronto’da faaliyet gösteren 
Zoryan Enstitüsü’nün yöneticisi. Uluslararası Soykırım 
Çalışmaları Akademisyenleri Derneği’nin resmi yayın 
organı ‘Soykırım Çalışmaları ve Engellenmesi’ dergisi 
yönetimi kurulu üyesi. ‘Hayatta Kalanların Anılarında 
Ermenileri Koruyan Türkler’ başlıklı kapsamlı 
çalışmasıyla, 1.750 Avroluk tarih fonu desteğine layık 
görüldü. Shirinian, bu çalışmasında dünyanın çeşitli 
yerlerine dağılmış Ermenilerin anılarını ve videolarını 
araştırarak 1915-1923 döneminde Ermenilerin hayatta 
kalmalarına yardım eden Türkleri ortaya çıkarmayı 
amaçlıyor.

VAHe TAcHJIAN
Doktorasını tarih ve medeniyet alanında, Paris l’Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) 
kurumunda aldı. Anadolu Ermenilerinin hayatlarının 
anlatıldığı www.houshamadyan.org sitesinin 
proje ve yürütme müdürü. ‘Felaket ve Mücadelenin 
Günlüğü: Şoğagat’ın Selimiye’de Ölümü’ başlıklı 
çalışmasıyla, 2.250 Avroluk tarih fonu desteğine layık 
görüldü. Tachjian bu çalışmasında, hayatta kalanların 
günlüklerinden yola çıkarak Selimiye’ye varan binlerce 
kişilik Ermeni kafilelerin oradaki hayatlarını anlatıyor.

geORge sHIRINIAN
Executive director of the Zoryan Institute in Canada 
and Board Member of the Journal ‘Genocide Studies 
and Prevention’. He was awarded a fellowship of 
1.750 Euros for his project entitled ‘Turks who saved 
Armenians’. In this particular work, Shirinian, 
investigates the memoires and video records of 
Armenians from all over the world to uncover the 
stories of Turks who helped the Armenians to survive in 
the period 1915-1923.  

VAHe TAcHJIAN
Obtained his PhD degree on History and Civilisation 
from Paris Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales (EHESS). Executive and Project Director of the 
website 
www.houshamadyan.org describing the Armenian 
lives in Anatolia. He was awarded a fellowship of 2.250 
Euros for his work entitled ‘Diary of Catastrophe and 
Struggle: The Death of Shoghagat in Salamiyya’.  In 
this particular study, Tachjian takes the diaries and 
memoires of survivors as a starting point and tells 
the story of thousands of Armenians who arrived in 
Selimiye as well as the story of their lives there.

TARİH 
TeşVİK FONU
THe sUppORT FUND FOR ReseARcH 
IN HIsTORy sTUDIes
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THe HRANT DINK FOUNDATION 

eNVIsIONs THe FIelD OF cUlTURe AND 

ARTs As A plURAl, INclUsIVe 

AND sHARINg plATFORm. 

IN pROJecTs AND AcTIVITIes ReAlIzeD 

IN THe FIelD OF cUlTURe AND ARTs, 

THe FOUNDATION AIms TO sHOUlDeR 

THe cUlTURe we HAVe All INHeRITeD 

FROm OUR gRANDFATHeRs AND 

gRANDmOTHeRs AND TRANsmIT IT TO 

THOse wHO wIll cOme AFTeR Us. 

THe pRINcIple FOR THe FOUNDATION 

HRANT DİNK VAKFI, 

KülTüR-sANAT AlANINI çOğUl, 

KApsAyIcI Ve pAylAşImcI bİR plATFORm 

OlARAK DüşlüyOR. 

VAKIF, KülTüR-sANAT AlANINDA 

geRçeKleşTİRDİğİ pROJe Ve 

FAAlİyeTleRDe, bU TOpRAKlARIN 

KülTüRüNü, DeDeleRİmİzİN, 

NİNeleRİmİzİN Hepİmİze bIRAKTIğI 

KülTüRü, Hep bİRlİKTe sIRTlAyIp, 

Hep bİRlİKTe yAşAyIp, bUNDAN 

sONRAKİleRe Hep bİRlİKTe 

AKTARmAyI HeDeFlİyOR. VAKIF İçİN 

esAs OlAN TüRKİye’NİN FARKlI 

KülTüRleRİNİN bİReR NOsTAlJİ UNsURU 

OlARAK HATIRlANmAKTAN öTe, 

bUgüN De yAşAyAN Ve KUşAKlARDAN 

KUşAKlARA DeVROlAN KIymeTlİ 

bİRİKİmleR OlARAK göRülmeleRİ. 

HeR FARKlIlIğIN KATKIsI ADI KONARAK 

sAğlANDIğINDA, bİRlİKTe üReTmeK Ve 

pAylAşmAK üzeRİNDeN eN DOğAl Ve 

ANlAmlI ORTAK yAşAm AlANINI KURmAK 

DA mümKüN HAle gelİyOR.

bİzleR, HRANT DİNK VAKFI OlARAK, 

İFADe özgüRlüğü AçIsINDAN Tüm 

ARAçlARIN İFlAs eTTİğİ NOKTADA 

bİle sANATIN söyleyeceK bİR sözü 

OlDUğUNA İNANIyORUz Ve bU bARIşçI 

sözüN ARAcIsI OlmAKTAN gURUR 

DUyUyORUz. sANATIN KApAlI sINIRlARI 

DA, DAR zİHNİyeT KAlIplARINI DA 

AçAcAK yegâNe ANAHTAR OlDUğUNU 

bİlİyORUz. KülTüR-sANAT pROJeleRİ, 

KİlİDe ANAHTARINI sOKAcAK gİRİşİmcİ 

Ve yARATIcI eKİpleRİNİ beKlİyOR.

Is THe UNDeRsTANDINg OF All THe 

DIFFeReNT cUlTURes OF TURKey, 

NOT As AN elemeNT OF NOsTAlgIA, 

bUT As A VAlUAble HeRITAge THAT Is 

AlIVe AND wIll be pAsseD ON FROm ONe 

geNeRATION TO THe NexT. wHeN THe 

cONTRIbUTION OF eAcH DIFFeReNce 

Is eNAbleD by NAmINg IT, THe 

esTAblIsHmeNT OF THe mOsT NATURAl 

AND meANINgFUl cOmmON spAce OF 

lIVINg becOmes pOssIble THROUgH 

pRODUcINg AND sHARINg TOgeTHeR.

AT THe HRANT DINK FOUNDATION, we 

belIeVe THAT ART HAs sOmeTHINg TO 

sAy eVeN AT THe pOINT wHeRe All 

OTHeR meANs HAVe FAIleD IN TeRms 

OF FReeDOm expRessION AND we ARe 

pROUD TO be THe meDIATOR OF THIs. 

we ARe AwARe OF THe FAcT THAT 

ART Is THe ONly Key THAT wIll OpeN 

clOseD bORDeRs AND NARROw mINDs. 

cUlTURe AND ARTs pROJecTs AwAIT 

eNTeRpReNeURIAl AND cReATIVe 

TeAms THAT wIll TURN THe Key.

30 KÜLTÜR VE SANAT
CULTURE AND ARTS



Our elders used to tell me that my grandfather was 
an avid reader. He used to devour everything he set 
his eyes on. In moments he could get away from the 
summer sun, he would sit at his straw stool in the 
shadow of the grapevine by the wall in the courtyard 
and begin, one-by-one, to turn the pages of his books. 
Reading the pages stuck to one another because of 
the humidity in the air, turning them over one-by-one 
with a thumb he had licked with his tongue, he would 
be disturbed by the noise of his grandchildren playing 
around him, and vent his spleen on the sandflies, 
swatting them with the dust jackets of the books.
When he could not stand the whining babies any 
more, calling out “Take these floorwalkers in,” to my 
grandmother inside, one would know that he was very 
angry with something he had read.
The roach of the tobacco roll-up he was never seen 
without would seem to stick to the tip of his lower lip. 
He always used to scorch his lip.
He could read in Armenian, my grandfather, and in 
English too.
His father was the same.

Eskiler anlatırdı. Dedem benim, iyi okurmuş. 
Yalar yutarmış her bir şeyi. Yaz güneşinden 
korunabildiği anlarda, özellikle de avludaki duvar 
dibinde oluşan asma gölgesine çektiği hasır taburesine 
oturur, başlarmış  kitaplarının sayfalarını bir bir 
çevirmeye. Havanın nemiyle birbirine yapışmış sayfaları 
diliyle ıslattığı parmağıyla bir bir çevirip okurken, 
etrafında oynaşan torunlarının gürültüsünden rahatsız 
olur, hırsını şark sineklerinden alırmış, cilt kapaklarıyla 
onları bir bir tepeleyerek. 
Ağlaşan bebelere dayanamayıp “Al bu yerde 
yürüyenleri içeri” diye neneme bağırdığında bilinirmiş ki 
okuduğu bir şeye çok sinirlenmiş. 
Dudaklarından düşürmediği sarma sigaranın son 
parçası tutkalla dudağına yapışırmış sanki. Kaç kez 
dudağını yakmış okurken.
Ermenice okurmuş dedem, İngilizce okurmuş. 
Babası da öyleymiş dedemin. 
Ve derler ki benim dedelerim başlarının üstünde 
şark sinekleri uçuşup da duvar dibi gölgesinde hasır 
taburede yazı yalayıp yutarken tüm Anadolu’da 

4 binden fazla okulumuz varmış. 
Geçen hafta AGOS’taki Egin yazısı canlı örneğiydi yakın 
ve geçmiş Anadolu tarihinin. Anadolu’nun hemen her 
yerinde yaşayan Ermenilerin dört bir yanda bıraktığı 
kültürün izleri bugün bile hâlâ anlamsız bir şekilde 
sürdürülen onca çabaya rağmen silinemiyor, satır 
aralarında da olsa yansıyıp duruyor, pırıl pırıl. Yaşadığı 
topraklardan sürülen atalarımız neler bıraktılar, neler 
götürdüler? Bunun envanteri yapılamamış ve belki de 
hiç yapılamayacak.
Eskiler anlatırdı yine...
“Hadi artık buralardan gideceksiniz” dediklerinde, 
götürebilecekleri yükü bohçalarken, belki küp küp 
altınları gömmüşler toprağın altına ama sırtlamışlar 
kitaplarını Allah ne verdiyse.
Ve götürmüşler götürebildikleri yere kadar.
“Oğlum” derdi büyüklerimiz, “Dedelerimiz altını 
bıraktılar ama kitabı alıp götürdüler.”
Son bir kaç yıldır tatlı bir gelenek yarattı Mıhitaryanlı 
genç arkadaşlar. Kitap fuarı düzenliyorlar dernek çatısı 
altında. Kaç tane yazarımız var ki şunun şurasında. Bir 

elin parmaklarını geçmez belki.
Ama işte o birkaç kişi dahi yaşlarına başlarına 
aldırmaksızın, sırtlıyorlar kitaplarını, koşuyorlar hemen 
oraya. Yayıyorlar masaların üzerine. Onların derdi ne o 
kitapların satışı ne de onlardan gelecek üç-beş kuruş.
Sırtlamak o kitapları, yaymak masanın üzerine. 
Oturup izlemek gelen kitapseverleri. Arada bir onlara 
kitaplarını imzalamak.
Sonra tekrar bohçalamak, sonra tekrar sırtlamak... 

Selam olsun... “küp küp altını terkedip, kitabını 
sırtlayan dedelerime.”
Selam olsun... sırtından indirmeden bugüne getirenlere.
Ve selam olsun... bundan sonrakilere.

And they say that when my grandfathers, sandflies 
flying around their heads, devoured books on the straw 
stool in the shadow by the wall-side, we had more than 
4 thousand schools across all Anatolia.

The report on Egin in last week’s AGOS was the most 
vivid example of the recent past history of Anatolia. The 
traces of the culture left in all quarters by Armenians 
who lived almost everywhere across Anatolia cannot 
be erased despite all the efforts still senselessly 
perpetuated even today; and these traces continue to 
shine brightly even though they may remain between 
the lines. What did our forefathers who were driven out 
from the land they lived on leave behind, and what did 
they take with them? An inventory could not be kept, 
and perhaps never will be.
Again, the elders used to tell the stories…
After they had been told, “Off now, you are leaving this 
place,” whilst bundling up as much as they could carry, 
they did perhaps bury vats of gold in the ground, but 
they shouldered as many books as they could.
And took them as far as they could take.
“My son,” the elders used to tell me, “Our grandfathers 

left the gold, but they took the books.”
Young friends from Mıhitaryan have created a sweet 
new tradition in the last few years. They are organizing 
a book fair at the association. How many writers do we 
have anyway? Their number probably does not exceed 
the fingers on two hands.
But those few people disregard their age, shoulder their 
books and run to be at the fair. They spread their books 
out on the tables. They are not bothered either by book 
sales or the few pennies they will get for them.
Shouldering those books and spreading them out on 
the table.  Sitting and observing book lovers who come 
to visit. Every now and then, signing their books for 
them.
And then bundling them back up, and then shouldering 
them again…

I salute… “my grandfathers who abandoned vats of 
gold and shouldered their books.”
I salute… those who brought those books to the 
present day without leaving them behind.
And I salute… the ones of the future. 
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‘Films about Conscience’ project aims to expose the 
different colours of conscience via short films produced by 
both amateurs and professionals.

The project hosts 226 short films, more than 5,000 
members and thousands of visitors every year since 2010 
through the website www.filmsaboutconscience.org and 
invites everyone who can get hold of a camera to shoot a 
short film for 5 minutes at most, with the motto of “Let’s 
take a look through our conscience”. 

In 2012, 17 films of the second term of the project selected 
by Arsinée Khanjian, Cüneyt Cebenoyan, Ferzan Özpetek, 
Hale Soygazi, Nadje Al-Ali and Rakel Dink were put 
together in a DVD. They were screened at International 
Istanbul Film Festival, İzmir International Film Festival as 
well the Crime and Punishment Film Festival; Gaziantep 
Onat Kutlar, Adana Golden Boll and Teen International 
Shorts Festival (TISFEST), in Ankara as part of the 
commemoration of September 12th, in Paris Péniche Anako 
with a special screening and Yerevan International Film 

Vicdan Filmleri projesi amatör-profesyonel uluslararası 
tüm katılımcıların çektikleri kısa filmlerle vicdanın farklı 
yüzlerini sergilemeyi hedefliyor. “Gelin, Vicdanımızla 
Bakalım” sözünden hareketle herkesi vicdana dair en 
fazla beş dakikalık bir film çekmeye davet eden proje, 
2010 yılından bu yana, www.vicdanfilmleri.org internet 
sitesi aracılığıyla 226 kısa filme, 5 binden fazla üyeye 
ve her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

2012 yılında, projenin 2011’de sonuçlanan ikinci 
dönemine ait; jüri üyeleri Arsinée Khanjian, Cüneyt 
Cebenoyan, Ferzan Özpetek, Hale Soygazi, Nadje 
Al-Ali ve Rakel Dink’in oylarıyla seçilen 17 film 
bir DVD’de toplandı. Seçilen filmler Uluslararası 
İstanbul, İzmir, Suç ve Ceza Film Festivalleri’nde; 
Gaziantep Onat Kutlar, Adana Altın Koza ve TISFEST 
Gençlik Filmleri Festivalleri’nde; 12 Eylül’ü Anma 
Etkinlikleri kapsamında Ankara’da, özel bir gösterimle 
Paris Péniche Anako’da ve Yerevan Altın Kayısı 
Film Festivali’nde izleyiciyle buluştu. Ayrıca, jüri 
değerlendirmesi sonucu en fazla oyu alan üç filmin 

yönetmeni, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) 
da desteğiyle, İstanbul Film Festivali ücretsiz geçiş 
kartıyla ödüllendirildi.

Proje,  yine 2012 yılı içinde, İstanbul Film Festivali 
gösteriminin ardından İKSV ile ortak düzenlenen bir 
etkinliğe ev sahipliği yaptı. İstanbul Film Festivali 
kapsamında Cezayir Restoran’da düzenlenen ‘Happy 
Hour’ etkinliklerinden birine temasını veren Vicdan 
Filmleri, festival kapsamında İstanbul’a gelen 
birçok konuğun, Vicdan Filmleri jüri üyelerinin ve 
yönetmenlerinin de katıldığı toplantıda geniş bir 
katılımla kutlandı.

www.vicdanfilmleri.org sitesine 31 Mart-1 Kasım 2012 
tarihleri arasında Türkiye’den ve dünyadan toplamda 
57 vicdan konulu kısa film, katılımcıları tarafından 
yüklendi. Dünyanın pek çok ülkesinden binlerce insan 
siteyi ziyaret ederek yüklenen filmleri izledi; siteye 
ücretsiz üye olarak oy kullandı, yorumladı ve paylaştı. 
2012 döneminin jüri üyeleri Alin Taşçıyan, Arzu Başaran, 

Eric Bogosian, Hülya Uçansu, Marco Bechis, Rakel Dink, 
Reha Erdem ve Robin Kirk’ün oylarına göre belirlenen 
22 film, 10 Aralık 2012 Dünya İnsan Hakları Günü’nde 
internet sitesi ve sosyal medya aracılığıyla duyuruldu. 
Bu sonuçlar yazılı ve görsel medyada da yankı buldu. 

Eğitimde milliyetçilik, militarizm, kadına yönelik şiddet, 
kentsel dönüşüm, toplumsal bellek gibi birçok farklı 
konunun işlendiği çeşitli türlerden 22 film belirlendi. 
Seçilen filmler arasından Şükriye Arslan’ın yönettiği 
‘Belleksiz’ isimli, jürinin genel oylamaya ek olarak 
yaptığı bir değerlendirme sonucu sinema teşvik 
bursuyla ödüllendirilmeye hak kazandı. Seçilen filmler, 
geçtiğimiz dönem de olduğu gibi bir DVD’de toplanacak 
ve uluslararası festivallerde izleyiciyle buluşacak. 
Vicdan Filmleri’nin bütün dönemlerine ait filmlerini 
www.vicdanfilmleri.org adresinden izlemek mümkün.

Festival. Besides, directors of the most rated top 3 films 
by the jury, were rewarded with International Istanbul 
Film Festival’s free pass card with the support of IKSV 
(Istanbul Foundation for Culture & Arts).

The project also hosted an event after the International 
Istanbul Film Festival, in cooperation with IKSV in 
2012. Films about Conscience was celebrated with 
wide participation and brought together directors, 
jury members and the guests of International Istanbul 
Film Festival at Cezayir Meeting Hall at an Happy Hour 
organized within the Festival.  

From March 31st  to November 1st, 2012, a total of 57 
conscience-themed short films were uploaded on 
www.filmsaboutconscience.org website by producers/
movie-makers from Turkey and abroad. Again between 
these dates, thousands of people from all over the 
world watched the uploaded films and most of them 
rated, commented and shared these films. The 
international jury, comprising of Alin Taşçıyan, Arzu 

Başaran, Eric Bogosian, Hülya Uçansu, Marco Bechis, 
Rakel Dink, Reha Erdem and Robin Kirk evaluated the 
films as well. The selected top 20 films according to the 
votes of the international jury have been announced on 
the project website and social media on December 10th, 
2012-Human Rights Day. The results were shared with 
the print and broadcast media as well. 

Top 22 films which put nationalism in education, 
militarism, hetero-sexism, conscience and many 
others under their lens are listed below. As a result of 
an additional evaluation apart from the public rating, 
Şükriye Arslan who directed “Belleksiz” was awarded 
with a scholarship. The selected films will be collected 
in a DVD and meet viewers in various festivals. 
You can see all films of Films about Conscience on 
www.filmsaboutconscience.org.
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Ahmet Boyacıoğlu
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Petros Markaris
Rakel Dink
Susanna Harutyunyan
Thomas Balkenhol
Yeşim Ustaoğlu 

We invite everyone around the globe to display different faces of conscience.

GELİN
VİCDANIMIZLA
BAKALIM

LET’S TAKE
A LOOK THROUGH
OUR CONSCIENCE

Herkesi  vicdanın farklı yüzlerini sergilemeye davet ediyoruz.

Son başvuru tarihi: 1 Kasım 2013
www.vicdanfilmleri.org

Submission deadline: November 1st, 2013
www.filmsaboutconscience.org

2013 VİcDAN FİlmleRİ 

DUyURU AFİşİ

2013 FIlms AbOUT cONscIeNce

ANNOUNcemeNT pOsTeR



THe NORmAlIzATION AND DeVelOpmeNT 

OF TURKey’s RelATIONs wITH ITs ‘mOsT 

DIsTANT’ NeIgHbOUR ARmeNIA Is THe 

AIm OF THe FOUNDATION. 

THe FOUNDATION’s wORK IN THIs FIelD 

Is bAseD ON THe pRINcIple THAT cAN be 

DescRIbeD As ‘THe bORDeR FIRsT OpeNs 

IN OUR mINDs.’ 

As THe HRANT DINK FOUNDATION, we 

eNcOURAge DIRecT cONTAcT IN All 

FIelDs beTweeN THe TwO cOUNTRIes IN 

cOllAbORATION wITH THe cIVIl sOcIeTy 

TüRKİye’NİN, ‘eN UzAK’ KOmşUsU 

eRmeNİsTAN’lA İlİşKİleRİNİN 

NORmAlleşmesİ Ve gelİşmesİNİ 

AmAçlAyAN Tüm VAKIF çAlIşmAlARI, 

‘sINIR KAFADA AçIlIR’ İlKesİNe 

DAyANIR. HRANT DİNK VAKFI OlARAK, 

sİyAsİ gelİşmeleRDeN bAğImsIz, 

sİVİl TOplUmlA İşbİRlİğİ İçİNDe, 

İKİ ülKe ARAsINDA HeR AlANDA 

DOğRUDAN TemAsI TeşVİK eDİyORUz. 

geçmİş TecRübeleRDeN HAReKeTle 

sİVİl TOplUmUN, İlİşKİleRİN 

DİNAmİğİNDeKİ AsIl belİRleyİcİ UNsUR 

OlDUğUNU bİlİyOR Ve bU sİVİl gücüN 

peKİşTİRİlmesİNİ öNgöRüyORUz. 

bU AmAçlA İKİ ülKe ARAsINDA 

DOğRUDAN TemAslARIN Ve 

HAReKeTlİlİğİN ARTmAsI, 

HeR KONUDA ORTAK AlANlARIN 

OlUşTURUlmAsI Ve İlİşKİleRİN 

DAHA İleRİ NOKTAlARA TAşINmAsI 

İçİN İNİsİyATİFleR OlUşTURmAK 

Temel HeDeFİmİz. İKİ HAlK ARAsINDA 

‘ORTAK bİR Dİl’ OlUşmAsININ, İKİ ülKe 

HAlKI ARAsINDA KURUlAcAK TemAs 

Ve KARşIlAşmAlARDAN geçTİğİNe 

İNANARAK, VAKIF OlARAK FARKlI 

FAAlİyeT AlANlARImIzDAKİ Tüm 

pROJeleRDe eRmeNİsTAN’IN KATIlImINI 

özel OlARAK TeşVİK eDİyORUz.

OF bOTH cOUNTRIes, INDepeNDeNT 

OF THe pOlITIcAl DeVelOpmeNTs. we 

belIeVe THAT cIVIl sOcIeTy Is THe ReAl 

DeTeRmININg elemeNT IN THe DyNAmIcs 

OF THe RelATIONs AND we FOResee THe 

cONsOlIDATION OF THIs cIVIl pRessURe. 

TO THIs eND, IT Is OUR mAIN TARgeT 

TO INcReAse DIRecT cONTAcT AND 

mObIlITy beTweeN THe TwO cOUNTRIes, 

THe FORmATION OF cOmmON wORKINg 

AReAs IN All FIelDs AND THe cReATION 

OF INITIATIVes FOR THe FURTHeR 

DeVelOpmeNT OF RelATIONs. 

A ‘cOmmON lANgUAge’ cAN be FORmeD 

wITH cONTAcTs AND eNcOUNTeRs 

beTweeN THe peOples OF THe TwO 

cOUNTRIes, AND THeReFORe we 

pARTIcUlARly eNcOURAge ARmeNIA’s 

pARTIcIpATION IN All OUR pROJecTs IN 

VARIOUs FIelDs.
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The full pages of history stand for past events, 
whereas the blank ones correspond to what is yet to be 
experienced.

And now once again, our common fate in Turkish-
Armenian relations, with a centuries-long past and a 
centuries-long future ahead, is before us.

Sometimes well, sometimes not, our forefathers filled 
the pages they were given.

The real issue is how we will fill these blank pages 
today.

Will we act like those responsible of the great 
catastrophe of the past, or will we learn from those 
mistakes and write new pages worthy of civilized 
humanity?

This is the greatest responsibility placed before us.

Those who refrain from acting on this responsibility, or 

who want to fill these pages with malign and painful 
experiences are in actual fact no less terrible than those 
responsible of the painful experiences of the past.

And we, those who feel the responsibility, must not 
allow them and not leave the writing of these pages in 
the monopoly of those who will fill them up in the same 
manner as the past.

...

HRANT DİNK
İKİ yAKIN HAlK İKİ UzAK KOmşU
5 KAsIm 2005
TwO clOse peOples TwO FAR NeIgHbOURs
NOVembeR 5TH, 2005

Tarihin yazılmış sayfaları yaşanmışlıklara, beyaz 
sayfaları ise yaşanacaklara tekabül eder.

Türk-Ermeni ilişkileri açısından da işte, asırlardan gelen 
ve asırlara gidecek olan ortak yazgımız bir kez daha 
önümüzde.

Atalarımız geçmişte kendilerine düşen sayfaları iyi-kötü 
doldurdular. 

Asıl sorun bugün bizim bu beyaz sayfaları nasıl 
dolduracağımız.

Geçmişte yaşanan büyük felaketin sorumluları gibi mi 
davranacağız,  yoksa o yanlışlardan ders alarak yeni 
sayfaları bu kez uygar insana yakışır bir şekilde mi 
yazacağız?

Bu, önümüze konmuş en büyük sorumluluk. 

Bu sorumluluğun gereğini yerine getirmekten 
kaçınanlar ya da hâlâ kötü ve acı yaşanacaklarla 

doldurmak isteyenler, aslında geçmişte yaşanan o 
acıların sorumlularından hiç de aşağı kalmayanlardır.

Biz, sorumluluk hissedenler ise onlara izin vermemeli ve 
bu sayfaların aynı şekilde yazılmasını onların tekeline 
bırakmamalıyız.

...



Turkey-Armenia Journalists’ Dialogue Programme, 
carried out by the Hrant Dink Foundation since 2009 
with the support of Heinrich Böll Stiftung Turkey, 
was implemented for the fourth time in 2012. The 
programme aims at strengthening ties between 
journalists from Turkey and Armenia and contributing 
to establishment of direct and accurate means of 
exchanging news sources.

A group of 10 journalists from Turkey visited Armenia 
from May 3rd to May 9th, 2012. The participating 
journalists observed the May 6th parliamentary 
elections in Armenia right on the spot and informed 
their readers and viewers about the pre and post 
election process through their flash interviews and 
reports from the neighbouring country. 

Journalists from CNN Türk, NTV, TVNET, Habertürk, 
Radikal, Milliyet, Star Gazete, Yeni Şafak, Today’s 
Zaman and Agos paid their first ever visits to Armenia 
and thanks to their contacts with the Civilitas 
Foundation and Regional Studies Center as well as the 
media outlets such as Yerkir Media and GALA TV they 

Hrant Dink Vakfı’nın Heinrich Böll Stiftung Derneği 
işbirliği ile 2009’dan beri uyguladığı Türkiye-Ermenistan 
Gazeteci Diyalog Programı’nın dördüncüsü 2012 yılında 
gerçekleşti. Program, Türkiye ve Ermenistan’daki 
gazeteciler arasında bağları kuvvetlendirmeyi ve iki 
ülke arasındaki haber alma ağlarının doğru yollardan 
kurulmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. 

Türkiye’den 10 kişilik gazeteci grubu, 3-9 Mayıs 2012 
tarihlerinde Ermenistan’ı ziyaret etti ve Ermenistan’da 
6 Mayıs 2012’de gerçekleşen genel seçimleri yerinde 
izledi. Gazeteciler, seçim öncesi ve sonrası gözlemlerini 
Türkiye’deki okuyucu ve izleyicilerine sıcağı sıcağına 
komşu ülkeden aktardı.

CNN Türk, NTV, TVNET, Habertürk, Radikal, Milliyet, 
Star Gazete, Yeni Şafak, Today’s Zaman ve Agos’tan 
Ermenistan’a ilk ziyaretlerini gerçekleştiren gazeteciler, 
Yerevan’da Civilitas Vakfı, Bölgesel Çalışmalar Merkezi 
gibi sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Yerkir Media 
ve GALA TV gibi medya kuruluşlarını ziyaret etti. 

Ermenistan’daki meslektaşları ile tanışıp iki ülke 
ilişkileri hakkındaki soru ve düşüncelerini paylaştı.

Program kapsamında, Ermenistan Parlamentosu’nu 
da ziyaret eden grup, Ermenistan Meclis Başkanı 
Samvel Nikoyan, Cumhuriyetçi Parti Grup Başkanı 
Galust Sahakyan, Müreffeh Ermenistan Partisi adayı 
eski Dışişleri Bakanı Vartan Oskanian, Miras Partisi’nin 
başkanı Raffi K. Hovannisian, Ermeni Devrimci 
Federasyonu Taşnaktsütyun Partisi Genel Sekreteri 
Giro Manoyan ile bir araya gelerek, seçimin Ermenistan 
halkı için önemini ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerine 
etkisini araştırdı. 

Siyasilerle yapılan görüşmeler seçim süreci ile sınırlı 
kalmadı; gazeteciler ve siyasiler iki halkın ortak 
geçmişinin nasıl daha iyi bir geleceğe taşınabileceğini 
ve bu yoldaki sorunların nasıl aşılabileceğini masaya 
yatırdı. Uluslararası seçim gözlem misyonlarını 
koordine eden Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 
(AGİT) Yerevan Ofisi’ne yapılan ziyaret, Ermenistan’da 

seçim ve demokratikleşme sürecinde yaşanan 
gelişmeleri uluslararası bir perspektiften katılımcılara 
sundu.

Soykırım Müzesi Enstitüsü Direktörü Hayk Demoyan’la 
da görüşen gazeteciler, 2015 hazırlıkları hakkında 
bilgi edindi. Gümrü Şehir Araştırmaları Merkezi ve 
Asparez Gazeteciler Kulübü ile yapılan görüşmede ise 
Kars sınırında bulunan, Ermenistan’ın ikinci büyük 
kenti Gümrü’de yaşayan insanların hayatlarını ve 
beklentilerini tanıma fırsatı buldular. Bir hafta süren 
ziyaret esnasında grup Yerevan ve Gümrü dışında, 
Etchmiadzin, Zvartnots ve Khor Virab’ı ziyaret etti.

Diyalog Programı’nın ikinci ayağında, Ermenistan’dan 
yedi kişilik gazeteci grubu 12-18 Kasım 2012 tarihleri 
arasında Türkiye’yi ziyaret etti. Ermenistan’da 
etki alanı giderek artan internet gazeteleri ve 
televizyonlarına katkı sunan gazeteciler, Türkiye’deki 
insan hakları, siyasi ve ekonomik durumu daha iyi 
anlamalarına imkân sağlamak amaçlı hazırlanan bir 
haftalık programa katıldı. 

got to know their colleagues in Armenia and exchanged 
their questions and opinions about mutual relations.

During the visit, the journalists visited the National 
Assembly of the Republic of Armenia and met the 
Speaker of the Assembly Samvel Nikoyan, the Head 
of the Republican Party Fraction Galust Sahakyan, 
Prosperous Armenia candidate and former Minister 
of Foreign Affairs Vartan Oskanian, the leader of 
the Heritage Party Raffi K. Hovannisian and the 
International Secretary General of the ARF Armenian 
Revolutionary Federation Dashnaktsutyun Party Giro 
Manoyan and explored the importance of the elections 
for the people of Armenia and for Turkey-Armenia 
relations. The discussions with the politicians were not 
only limited to the elections; but the journalists and 
politicians elaborated together on the questions how 
to carry the shared history of the two peoples a better 
future and how to solve the common problems in this 
light.

Since OSCE acted as the coordinator of international 
election observation missions, the group also visited 

the OSCE Yerevan Office and received an international 
perspective on the elections and democratization 
process in Armenia.

In their visit to the Genocide Museum-Institute, 
the journalists asked questions to the Director Hayk 
Demoyan and learned about the Institute’s plans and 
preparations for 2015. Thanks to the meetings with 
the Gyumri City Research Center and Journalists’ Club 
Asparez, the group had the chance to learn about 
the daily lives and expectations of the people living 
in Gyumri, the second biggest city of Armenia which 
shares a border with Kars.  As part of the one-week 
visit, the group came together with the representatives 
of political parties and non-governmental 
organisations. Apart from the capital Yerevan and the 
city of Gyumri, the group also made excursions to, 
Etchmiadzin, Zvartnots and Khor Virab.

In the second part of the programme, a group of 7 
journalists from Armenia visited Turkey from November 
12th to November 18th 2012. Journalists, columnists, 
editors from internet news portals and news channels 

mANşeTİ
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that growing more and more weight and importance 
in Armenia took part in the one-week programme, 
which was prepared to offer the participants a better 
understanding of the political, economic and human 
rights situation in Turkey.

Journalists from Civil Net, Internews, Journalists for 
the Future, Lragir, Radio Liberty, Tert, Yerkir Media 
paid their first ever visits to Turkey and found out about 
Turkey as well as the current situation of media and 
journalists in the country.  The journalists entered the 
newsrooms of news agencies and media outlets such as 
Bianet, CNN Türk, Hürriyet Daily News, NTV, Radikal, 
T24, Today’s Zaman and Yeni Şafak and had the chance 
to meet with their colleagues and discuss the bilateral 
relations and political atmosphere and problems in 
Turkey. 

They paid visits to Anadolu Kültür, Heinrich Böll 
Stiftung, Center for Truth Justice and Memory and 
Journalists and Writers Foundation and got informed 
about the civil society projects in Turkey. Within the 
one-week programme the group also visited the Agos 

newspaper, Hrant Dink Foundation, Aras Publishing, 
Nor Radio and Gedikpaşa Armenian Protestant Church 
and received information about the Armenians in 
Turkey. 

To get a deeper insight into a political and human 
rights developments in Turkey participants met 
with representatives of Peace and Democracy Party 
(BDP), Republican People’s Party (CHP), Helsinki 
Citizens’ Assembly, Human Rights Association and 
140 Journos. They met in person with Cengiz Çandar, 
Oral Çalışlar, Pınar Öğünç, Çiğdem Mater and received 
in-depth information about various issues on Turkey’s 
agenda. The group also witnessed the demonstration 
of Cumartesi Anneleri, the mothers of thousands of 
disappeared persons in Turkey since 1990s.

Following the two programmes, the participating 
journalists shared with public their impressions, 
feelings and thoughts as well as their transformed 
perceptions about the neighbouring country through 
their news articles, columns, broadcasts and social 
media. 

Civil Net, Internews, Journalists for the Future, Lragir, 
Radio Liberty, Tert ve Yerkir Media’dan katılımcılar 
program boyunca; Bianet, CNN Türk, Hürriyet Daily 
News, NTV, Radikal, T24, Today’s Zaman ve Yeni 
Şafak gibi gazete ve televizyonların haber odalarını 
ve stüdyolarını ziyaret ederek, burada tanıştıkları 
meslektaşları ile Türkiye’de basının durumu, iki ülke 
arasındaki ilişkiler ve Türkiye’nin gündemindeki 
meseleler hakkında fikir alışverişinde bulundu. 

Anadolu Kültür, Heinrich Böll Stiftung Derneği, 
Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ziyaretlerinde Türkiye’de 
farklı sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilen 
faaliyetler hakkında bilgi edindi. Program kapsamında, 
Türkiyeli Ermenileri daha iyi tanıma fırsatı buldular; 
Agos, Hrant Dink Vakfı, Aras Yayıncılık, Nor Radyo ve 
Gedikpaşa Protestan Ermeni Kilisesi’ni ziyaret etti. 
Barış ve Demokrasi Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, 
Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Derneği ve 
140 Journos ile yapılan görüşmelerde ise Türkiye’deki 
sivil toplum ve politik sorunlar hakkında fikir sahibi 

oldu. Cengiz Çandar, Oral Çalışlar, Pınar Öğünç ve 
Çiğdem Mater ile özel olarak bir araya gelerek Türkiye 
gündemindeki farklı konuları görüştüler. Cumartesi 
Anneleri’nin her hafta gerçekleştirdikleri oturma 
eylemine de tanıklık eden gazeteci grubu, 1990’dan beri 
yakınlarını arayan insanların hikâyelerini öğrendiler.

Her iki program sonrasında, katılımcı gazeteciler, 
komşu ülkede edindikleri izlenimlerini, duygu ve 
düşüncelerini, yaşadıkları algı değişimlerini gazete, 
televizyon ve sosyal medya ortamında paylaştı. 
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Arev Cholakian: Thanks to TOG 
and the Hrant Dink Foundation, 
I learnt a lot about the Non-
government organisations in 
Turkey. We find the chance to meet 
people from different countries, 
build friendships and learn from 
each other. This programme offers 
important opportunities for self-
development. I actively take part in 
various training courses organised 
by TOG as well as the activities 
of the TOG International Study 
Working Group. At the Hrant 
Dink Foundation, we are working 
on how to realise student and 
academic exchanges between the 
two countries and also how to build 
partnerships between universities. 

Ariadna Grigoryan: As a 
volunteer of TOG and the Hrant 
Dink Foundation, I work for both 
organisations so that they have 
better outreach to civil society 
organisations, young people, 
academic circles and networks 
in Armenia. I translate various 
articles on the activities of the 
both organisations into Armenian 
language and I help disseminate 
the project announcements in 
Armenia and help with finding 
partners from Armenia. I had the 
chance to take part and assume 
responsibility in various TOG and 
Hrant Dink Foundation events in 
Istanbul, where I met young people 
from all over Turkey. Thanks to the 
people I met active in the field of 
human rights in Turkey, I came to 
understand that Turkey is not the 
country as it seems from outside; 
it is rather different with multiple 
layers and dynamics. 

Arev Cholakian: Toplum 
Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve Hrant 
Dink Vakfı sayesinde Türkiye’deki 
sivil toplum kuruluşları hakkında 
çok şey öğrendim. Farklı ülkelerden 
gelen insanlar ile tanışıp arkadaşlık 
kurarak, bilgi değişimi yaparak 
birbirimizden çok şey öğreniyoruz. 
Bu program kişisel gelişim 
için önemli bir fırsat. TOG’un 
gençler için uyguladığı farklı 
eğitim programlarında ve TOG 
Uluslararası Çalışma Grubu’nda 
aktif çalışıyorum. Hrant Dink Vakfı 
ile her iki ülke arasında öğrenci 
ve akademisyen değişimlerini, 
üniversite işbirliklerini nasıl 
başlatabiliriz ve yaygınlaştırabiliriz 
sorusu üzerinde çalışıyoruz. 

Ariadna Grigoryan: TOG ve 
Hrant Dink Vakfı’nın bir gönüllüsü 
olarak, her iki organizasyonun 
Ermenistan’daki sivil toplum 
kuruluşları, gençler ve akademik 
kuruluşlarla iletişimini ve 
etkileşimini geliştirmek için 
çalışıyorum. Her iki kurumun 
faaliyetleri hakkında bilgileri 
Ermenice’ye tercüme ederek, 
Ermenistan’da duyurulmasına, 
Ermenistan’dan projeler için ortak 
arayışına yardımcı oluyorum. 
TOG’un ve Hrant Dink Vakfı’nın 
İstanbul’daki ve İstanbul dışındaki 
etkinliklerinde görev alarak, 
Türkiye’nin dört bir yanından 
gençlerle tanışma fırsatı buldum.  
Türkiye’de insan hakları alanında 
çalışan insanları tanıyıp ülkenin 
hiç de dışardan bakıldığı gibi 
olmadığını, çok farklı ve katmanlı 
dinamikleri olduğunu gördüm.

Hrant Dink Vakfı’nın, Türkiye-Ermenistan 
programlarında daha çok gence ulaşmak, çemberi ve 
etki alanını  genişletmek en büyük isteği. Özellikle, 
gençlerin hareketliliğini ve sivil toplum kuruluşları 
arasında işbirliğini artırmaya yönelik çeşitli gönüllülük 
ve staj programlarının hayata geçirilmesi için 
arayışlarımız ve çabalarımız devam ediyor.  

Gençlerin sosyal sorumluluk çalışmalarına katılımını 
sağlayarak, kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla 
kurulan Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve aynı 
amaçlarla Ermenistan’ın Gümrü kentinde kurulan 
Gençlik Girişim Merkezi (YIC)  ile yaptığımız işbirliği 
sonucunda, Avrupa Birliği’nin (AB) Gençlik Programı 
– Avrupa Gönüllü Hizmeti çerçevesinde, Türkiye-
Ermenistan arasında gençlerin karşılıklı gönüllülük ve 
işbirliği için ilk adımı attık.

Avrupa Gönüllü Hizmeti; AB’de ve AB’ye komşu 
ülkelerdeki gençlerin kültürlerarası öğrenmelerini ve 
kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla gençlerin 
yurtdışına çıkarak, bir Avrupa ülkesinde uzun süreli 

yaşamalarına, dil öğrenmelerine, o ülkeyi ve insanlarını 
daha yakından tanımalarına, o ülkedeki sivil toplum 
kuruluşları ve yerel yönetimlerle ortak projeler 
geliştirmeleri ve yönetmelerine imkân veren bir gençlik 
programı.

Türk Ulusal Ajansı desteği ile, TOG’un ‘Rolling in 
Istanbul’ başlıklı Avrupa Gönüllü Hizmeti projesi 
kapsamında, Eylül 2012’de Ermenistan’dan iki genç, 11 
ay süreyle İstanbul’da kalmak ve gönüllülük yapmak 
için Türkiye’ye geldi.

Arev Cholakian ve Ariadna Grigoryan, İstanbul’da 
geçirecekleri 11 ay boyunca, Toplum Gönüllüleri Vakfı 
ve Hrant Dink Vakfı’nda gönüllü çalışmalara katılarak, 
Türkçe dersleri alıyorlar. 

TOG, YIC ve Hrant Dink Vakfı, önümüzdeki senelerde 
de gönüllülük programına devam ederek, hem 
Türkiye’den hem de Ermenistan’dan farklı kentlerden 
ve disiplinlerden gençlerin programa katılımını teşvik 
edecek.

In Turkey-Armenia projects of the Hrant Dink 
Foundation, reaching out to a greater number of 
young people and increasing our sphere of influence 
is our biggest aspiration. We continue our quest 
and efforts to put into life various volunteering and 
internship programmes that will ultimately increase 
youth mobility and cooperation amongst civil society 
organisations.

As a result of our cooperation with the Community 
Volunteers Foundation (TOG), which was established 
for engaging young people in community work and for 
supporting their personal development and the Youth 
Initiative Centre (YIC) based in Gyumri, Armenia; 
we took the first step for mutual volunteering and 
cooperation programmes between Turkey and Armenia 
thanks to the European Voluntary Service under the 
Youth in Action Programme of the European Union.  

The European Voluntary Service EVS is a youth 
programme, which enables young people from 
the European Union member states and the EU 
neighbouring countries to travel abroad for long-term 
stay, to learn languages, to better understand the 

culture and people in the host country, to develop 
and carry out joint projects with the civil society 
organisations and local authorities in the host country. 
The overarching objective of the programme is to 
encourage young people’s intercultural learning and 
personal development. 

As part of the ‘Rolling Istanbul’ EVS project of 
TOG, supported by the Turkish National Agency, 2 
young volunteers from Armenia came to Istanbul in 
September 2012 to live and volunteer in Turkey for 11 
months. 

Arev Cholakian and Ariadna Grigoryan, are 
volunteering at the Community Volunteers Foundation 
and the Hrant Dink Foundation, while taking up 
2-months Turkish language courses during their 
11-months stay in Istanbul. 

TOG, YIC and Hrant Dink Foundation will continue the 
volunteering programme in the future by encouraging 
more and more young people from Turkey and Armenia 
from different cities and different backgrounds.

göNüllülüK 
pROgRAmI
VOlUNTeeRINg 
pROgRAmme

46

DesTeKçİleR

sUppORTeRs



The outputs of the ‘Multimedia for Dialogue’ project, 
launched in 2011 by the Hrant Dink Foundation, 
Galata Fotoğrafhanesi Fotoğraf Akademisi, Free Press 
Unlimited and Youth Initiative Centre (YIC) of Gyumri, 
met its audience at an exhibition and special screenings 
throughout 2012. 

The multimedia exhibition entitled ‘Beyond Waiting… 
Stories from Turkey-Armenia Border’, captures the 
daily lives of people in the border cities Kars and 
Gyumri as well as the years of interrupted dialogue as 
the Turkey-Armenia border sealed in 1993 continues 
to divide people, villages, railway tracks, children’s 
laughter and memories.

The station workers waiting for years and years for 
a train that never comes; Gyumri’s Kima who have 
been waiting for years for a guest from Turkey to come 
and knock on her door; the children of Bayandur who 
break the silence of the border with their music; Sofia 
whose path crosses with the inhabitants of a Kars 
neighbourhood awaiting demolition due to urban 

Hrant Dink Vakfı, Galata Fotoğrafhanesi Fotoğraf 
Akademisi, Free Press Unlimited ve Gümrü Gençlik 
Girişim Merkezi ortaklığı ile 2011 yılında başlayan 
‘Diyalog için Multimedya’ projesinin ürünleri, 2012’de 
sergi ve gösterimlerle izleyici karşına çıktı. 

‘Beklemekten Öte… Türkiye-Ermenistan Sınırından 
Hikâyeler’ başlığını taşıyan multimedya sergisi, 1993’te 
kapatılan Türkiye-Ermenistan sınırının insanları, 
köyleri, rayları, çocuk seslerini ve anıları birbirinden 
ayırmaya devam ettiği bir dönemde; sınır kentleri Kars 
ve Gümrü’de yaşayan insanların gündelik hayatlarını, 
bekleyişlerini ve yıllardır devam eden diyalogsuzluk 
ortamını anlatıyor.

Yıllardır hiç gelmeyen bir treni bekleyen istasyon 
görevlileri; yıllarca Türkiye’den bir misafirin kapısını 
çalıp kendisini ziyaret etmesini bekleyen Kima’nın 
Erzurum’dan başlayıp Gümrü’nün gündelik hayatına 
uzanan kişisel hikâyesi; yaptıkları müzikle sınırın 
sessizliğini bozan Bayandur’un çocukları; Kars’ta 
kentsel dönüşümle gelecek yıkımı bekleyen mahalle 

sakinleri ile dedesinin köyünden izler ararken yolu 
kesişen Sofia; geçmiş travmalarıyla yüzleşirken 
seslerini birbirine duyurmayı bekleyen bir Kürt ve 
Ermeni’nin hikâyeleri, ‘beklemekten öte’ dinlemeye, 
konuşmaya ve eyleme davet ediyor.

Hollanda Başkonsolosluğu ve İngiltere Büyükelçiliği 
desteği ile gerçekleştirilen, Türkiye ve Ermenistan’dan 
genç fotoğrafçıların ortak üretimlerine olanak 
sağlamayı, yeni anlatım yöntemleriyle seslerini 
güçlendirmeyi ve iki ülke arasındaki diyalog sürecine 
katkıda bulunmayı amaçlayan proje kapsamında; 2011 
yılında Türkiye’den ve Ermenistan’dan beşer genç 
fotoğrafçı ve foto-muhabir İstanbul’da düzenlenen 
multimedya atölyesi sonrası Kars ve Gümrü kentlerinde 
çekimler yaptılar. Sahadaki ortak çalışma sonrasında, 
İstanbul’da gerçekleşen ikinci atölyede, ortak 
emekleriyle ürettikleri beş multimedya belgeseli 
eğitmenleri Jack Janssen, Sevgi Ortaç, Yücel Tunca, 
Berge Arabian ve Onnik Krikorian’ın desteği ile 
tamamladılar. 

Aleksey Manukyan, Anıl Çizmecioğlu, Anush 
Babajanyan, Arif Yaman, Armenuhi Vardanyan, Deniz 
Pekkıyıcı, Eren Aytuğ, Marianna Vardanyan, Sofia 
Danielyan ve Volkan Doğar’ın ortak çalışmasıyla 
ortaya çıkan beş multimedya belgesel ve fotoğraflar, 
ilk olarak 1 Haziran - 3 Temmuz 2012 tarihleri arasında,  
İstanbul’da Galata Fotoğrafhanesi’nin ev sahipliğinde 
sergilendi. 1 Haziran’daki basın toplantısında, iki 
ülkeden serginin mimarı fotoğrafçılar basın özel 
gösteriminin ardından kendi yaşadıkları diyalog 
sürecini anlattılar. Aynı gün pek çok davetlinin 
katılımıyla gerçekleşen serginin açılış kokteylinde 
Galata Fotoğrafhanesi’nden Yücel Tunca ortak 
üretim sürecinden, Hrant Dink Vakfı Yönetim Kurulu 
üyelerinden İbrahim Betil ise sınırların kalplerden 
silinmesinin öneminden bahsettiler.  

Galata Fotoğrafhanesi’ndeki sergininin yanı sıra, 
proje ortaklarından Free Press Unlimited’ın desteği 
ile Dünya Basın Günü etkinlikleri kapsamında 
Amsterdam’da, Hrant Dink Memorial Workshop 

gentrification plans, while she was looking for the 
traces of her grandfather; a Kurd and an Armenian 
whose voice try to reach each other as they face their 
past traumas do all call us to listen, speak and act 
‘beyond waiting’.

Within the framework of the ‘Multimedia for Dialogue’ 
project, carried out with the support of the Consulate-
General of the Kingdom of the Netherlands and the 
British Embassy, and with the aim to create an enabling 
environment for the joint productions of young 
photographers from Turkey and Armenia, to strengthen 
their voice through new forms of storytelling and to 
contribute to dialogue between the two neighbouring 
countries; in 2011  5 photographers from Turkey 
and 5 from Armenia came together in a multimedia 
workshop in Istanbul and travelled to Kars and Gyumri 
for shooting. Following the joint production phase in 
the field, the group once again met in Istanbul for the 
second workshop and with the assistance of trainers 
Jack Janssen, Sevgi Ortaç, Yücel Tunca, Berge Arabian 

and Onnik Krikorian, they  finalised the editing of the 5 
multimedia documentaries they produced.

The 5 multimedia documentaries and photographs 
collectively produced by Aleksey Manukyan, Anıl 
Çizmecioğlu, Anush Babajanyan, Arif Yaman, Armenuhi 
Vardanyan, Deniz Pekkıyıcı, Eren Aytuğ, Marianna 
Vardanyan, Sofia Danielyan and Volkan Doğar, were 
launched for the first time at an exhibition in Istanbul, 
Galata Fotoğrafhanesi on June 1st – July 3rd, 2012. During 
the press conference on June 1st, the contributing 
photographers from the two countries accompanied 
the journalists in the special press screening and they 
shared their own process of dialogue throughout the 
project. On the very same day, many guests and visitors 
came together at the opening cocktail and listened 
to the welcoming words of Yücel Tunca from Galata 
Fotoğrafhanesi about the joint production process and 
the remarks of İbrahim Betil, Hrant Dink Foundation 
Board Member, on the importance of eliminating 
borders from our hearts. 

DİyAlOg İçİN mUlTİmeDyA
beKlemeKTeN öTe… 

TüRKİye-eRmeNİsTAN sINIRINDAN HİKâyeleR

mUlTImeDIA FOR DIAlOgUe
beyOND wAITINg… 

sTORIes FROm TURKey-ARmeNIA bORDeR
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BİR MULTİMEDYA SERGİSİ

A MULTIMEDIA EXHIBITION

ALEKSEY MANUKYAN

ANIL ÇİZMECİOĞLU

ANUSH BABAJANYAN

ARİF YAMAN

ARMINE VARDANYAN

DENİZ PEKKIYICI

EREN AYTUĞ

MARIANNA VARDANYAN

SOFIA DANIELYAN

VOLKAN DOĞAR

Adres / Address
Galata Fotoğrafhanesi

Serdar-ı Ekrem Cad.
Ali Hoca Sok. No:15A
Galata / Beyoğlu / İstanbul

1-30 JUNE 2012

1-30 HAZİRAN 2012

Apart from the multimedia exhibition at Galata 
Fotoğrafhanesi, the 5 multimedia documentaries 
were screened in Amsterdam on World Press Freedom 
Day thanks to the support of the project partner Free 
Press Unlimited, in Istanbul as part of the Hrant Dink 
Memorial Workshop, in Gyumri City Theatre in Armenia 
as part of the opening ceremony of Gyumri Cultural 
Centre and Hrant Dink Park. The documentaries were 
also included in the official programme of Istanbul 
Documentary Days, Somnio Film Festival in the 
Netherlands and International Amed Film Festival.

‘Beyond Waiting… Stories from Turkey-Armenia 
Border’ will continue to reach out to a greater 
audience in new exhibitions and screenings in Turkey 
and Armenia throughout 2013. Once the exhibitions 
take place, the multimedia documentaries will be 
made available online, disseminated through social 
media and will be broadcast by local and national TV 
channels.

kapsamında İstanbul’da ve  Ermenistan’ın Gümrü 
kentindeki Kültür Merkezi ve  Hrant Dink Parkı açılışı 
etkinlikleri kapsamında Gümrü Kent Sineması’nda 
gösterildi; İstanbul Documentary Days, Hollanda 
Somnio Film Festivali, Uluslararası Amed Film Festivali 
programlarında yer aldı.

‘Beklemekten Öte… Türkiye-Ermenistan Sınırından 
Hikâyeler’, 2013 yılında Türkiye ve Ermenistan’da 
gerçekleştirilecek yeni sergi ve gösterimlerle 
izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Sergiler sonrası 
ise sosyal medya ve yerel-ulusal televizyon kanalları 
aracılığıyla yaygınlaştırılacak.
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The Turkey-Armenia border, sealed since 1993, 
completely disregards the interests and welfare of 
people on both sides, and negatively impacts social 
development, economy and environment of border 
cities and the region as such. The border remaining 
closed for two decades did not bring any desired 
settlement in Nagorno-Karabakh, which was the 
justification for the sealing of the border. Yet, it caused 
a significant level of isolation in the border cities, which 
remain to be the most underdeveloped cities in Turkey 
in economic and social indicators. Even though the 
air traffic is allowed between Istanbul and Yerevan; 
the land border remains closed and the Kars-Gyumri 
trains operating before 1993 were stopped long time 
ago. This situation prevents the border cities to have 
direct trade with Armenia, which carries a significant 
potential for them and it curbs all forms of regional, 
cross-border cooperation initiatives and means of 
dialogue.  The people in the region, who currently have 
very limited mobility, wants open borders for trade, 
tourism, health, education and other purposes and 
they voice their demands on various occasions. In 2005, 
50.000 inhabitants of Kars signed petitions for open 

Türkiye-Ermenistan sınırının 1993’ten beri kapalı 
tutulması, her iki yakadaki insanların refahını hiçe 
sayarken sosyal kalkınma, ekonomi, çevre gibi 
alanlarda da hem sınır bölgelerinde hem de bölge 
genelinde olumsuz etkilere sahip.  Sınırın yıllar boyu 
kapalı kalması, Türkiye’nin kapıları kapatma gerekçesi 
olan Dağlık Karabağ sorununda arzu edilen herhangi bir 
ilerleme sağlamadığı gibi, ekonomik ve sosyal kalkınma 
göstergelerinde en alt sıralarda yer alan sınır illerinde 
de ciddi bir izolasyona sebep oldu. İstanbul-Yerevan 
uçuş koridoru açık olmasına rağmen, kara sınırının 
kapalı olması ve 1993 öncesi faaliyet gösteren Kars-
Gümrü tren seferlerinin durdurulmuş olması, bölge illeri 
için ciddi bir ekonomik potansiyel taşıyan Ermenistan’la 
doğrudan ticarete imkân vermiyor, bölgesel düzeyde 
işbirliği ve diyaloğun önünü kesmeye devam ediyor. 
Ticaret, turizm, sağlık, eğitim ve diğer pek çok sebeple 
sınır kapılarının açılmasını isteyen ama hareket alanı 
kısıtlanan bölge insanı, sorunlarını çeşitli vesilelerle 
dile getiriyor. 2005’te 50 bin Karslı imza toplayarak 

kapıların açılması yönündeki ortak taleplerini hükümete 
iletmiş olmasına rağmen, bu girişimden ve 2009’da iki 
ülke arasında imzalanan protokollerden herhangi bir 
sonuç alınamadı. 

Böyle bir tablo karşısında, kapalı sınırın bölge 
üzerindeki ekonomik ve sosyal etkilerini ölçmek, 
bölgede kaçırılan fırsatları görünür kılmak, bölgenin 
geleceğine dair potansiyelleri ortaya çıkarmak 
amacıyla bir araştırma projesi başlatıldı. Çalışma, farklı 
sınır bölgeleriyle karşılaştırmalı bir ekonometrik analiz 
ve kalitatif-kantatif saha araştırmalarından oluşuyor. 

TÜSİAD ve İstanbul Politikalar Merkezi desteği ile 
Prof. Asaf Savaş Akat’ın danışmanlığında, Bahçeşehir 
Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar 
Merkezi (BETAM) tarafından yürütülen ekonometri 
çalışması, sınırın açılmasının bölgenin ticari ve 
ekonomik potansiyeli için ne ifade ettiğini analiz 
ediyor. Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAM) tarafından 
yürütülen odak grup toplantıları, derinlemesine 
görüşmeler ve kamuoyu araştırması ise, bölge halkının 

talebini, sosyal ve algısal engellerin var olup olmadığını 
irdeleyerek, olası engellerin aşılabilmesine yönelik 
önemli ipuçları veriyor. 

Prof. Asaf Savaş Akat, Prof. Neşe Özgen, Dr. Zümrüt 
İmamoğlu ve Cenap Nuhrat’tan oluşan araştırma 
ekibi,18-24 Kasım 2012’de sınır illeri Kars, Ardahan 
ve Iğdır’a yaptıkları saha ziyaretinde bölgedeki 
odalar, yerel yönetimler, kalkınma ajansı temsilcileri, 
akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları ile 
derinlemesine görüşmeler yaparak hizmet sektörü, 
tarım-hayvancılık, sağlık, gençlik ve eğitim gibi 
alanlarda veri topladılar. 

Araştırma sonuçları 2013’te bölge illerinde, İstanbul 
ve Ankara’da, sivil toplum kuruluşları işbirliği ile 
konferanslar ve araştırma raporu ile kamuoyuna 
duyurulacak. Sonuçlar bölge halkının taleplerini 
ve sesini ulusal platformlarda duyurmaya katkı 
sağlayacak; yeni diyalog, işbirliği ve ortak kalkınma 
projeleri için önemli bir referans işlevi görecek. 

borders and submitted their common demand to the 
government. Despite this initiative and the protocols 
signed by the two governments in 2009, there was no 
tangible outcome. 

This being the case, a research project was launched 
with a view to measure the socio-economic impacts 
of the sealed border, to make visible the missed 
opportunities in the region and to uncover the 
potential and prospects. The research consists of 
an econometric analysis that makes comparisons 
with other border regions, as well as qualitative and 
quantitative field studies. 

The study, supported by TÜSİAD and Istanbul Policy 
Center, is carried out under the supervision of the 
project adviser Prof. Asaf Savaş Akat. Bahçeşehir 
University Center for Economic and Social Research 
(BETAM) carries out the econometric study, which 
analyses the commercial and economic potential of 
open border for the region. By means of focus group 
meetings, in-depth interviews and public opinion 
surveys Social Research Center (SAM), examines 
people’s demand concerning this potential in question, 

their existing perceptions, whether or not such 
perceptions pose barriers and if yes how to overcome 
such barriers. 

As part of the project, the research team consisting of 
Prof. Asaf Savaş Akat, Prof. Neşe Özgen, Dr. Zümrüt 
İmamoğlu and Cenap Nuhrat organised a field study 
in the border cities Kars, Ardahan and Iğdır from 
November 18th to 24th, 2012 and they held in-depth 
interviews with the chambers, local authorities, 
regional development agency representatives, 
academics and civil society and collected data in the 
fields of agriculture-husbandry, health, youth and 
education. 

The study findings will be shared with public in 2013 
through workshops and conferences to be organised 
in cooperation with the civil society organisations 
in the region as well as in Istanbul and Ankara and 
through the publication of a research report. The 
research results will also help voice the demands of 
local people in Turkey and in international platforms, 
while functioning as a reference for new dialogue, 
cooperation and joint development projects.

KApAlI sINIR...
TüRKİye-eRmeNİsTAN sINIRININ KApAlI KAlmAsININ bölge 

üzeRİNDeKİ eKONOmİK Ve sOsyAl eTKİleRİ ARAşTIRmAsI

THe seAleD bORDeR...
A sTUDy ON THe sOcIO-ecONOmIc ImpAcTs OF THe seAleD 

TURKey-ARmeNIA bORDeR IN THe RegION

54

pROJe KOORDİNATöRü

pROJecT cOORDINATOR

bURcU beceRmeN

ARAşTIRmA

ReseARcH

DesTeKçİleR

sUppORTeRs



DemAND FOR DemOcRAcy FOR peOple 

FROm All eTHNIc, RelIgIOUs, cUlTURAl 

AND geNDeR bAcKgROUNDs, 

IN A TRANspAReNT sOcIAl sTRUcTURe 

cOmpOseD OF INDIVIDUAls wITH AN 

AwAReNess OF cITIzeNsHIp, 

Is AmONg THe FOUNDATION’s FORemOsT 

pRINcIples. we cONsIDeR THe IssUe 

OF mINORITy RIgHTs NOT As AN 

INDepeNDeNT IssUe, bUT ONe DIRecTly 

RelATeD TO DemOcRAcy IN TURKey.

THe FOUNDATION pOssesses A 

sTRUcTURAl seNsITIVITy RegARDINg 

THe IssUe OF cReATINg AwAReNess ON 

HATe speecH. IN THIs seNse, 

TO FIgHT AgAINsT All mANNeRs OF 

RAcIsm AND DIscRImINATION wITH 

wORKs IN wHIcH THe cONsTRUcTIVe 

ROle OF THe meDIA Is eNcOURAgeD 

Is AmONg OUR mOsT ImpORTANT 

pRIORITIes.

we sUppORT RelATIONsHIps wITH 

THe eUROpeAN UNION AND THe eU 

eNTRy pROcess As A sTep TOwARDs 

yURTTAşlIK bİlİNcİNe sAHİp 

bİReyleRDeN OlUşAN şeFFAF bİR 

TOplUm yApIsI İçİNDe eTNİK, DİNî, 

KülTüRel Ve cİNsel Tüm FARKlIlIKlAR 

Ve HeRKes İçİN DemOKRAsİ TAlebİ, 

VAKFIN Temel İlKeleRİ ARAsINDA 

yeR AlIyOR. 

VAKIF, AzINlIK HAKlARINI DA AyRI bİR 

mesele Değİl, DOğRUDAN TüRKİye 

DemOKRAsİsİNİN bİR pARçAsI 

OlARAK göRüyOR. 

VAKIF, özellİKle NeFReT söylemİNe 

yöNelİK FARKINDAlIK yARATmA 

KONUsUNDA yApIsAl bİR DUyARlIlIğA 

sAHİp. bU AçIDAN meDyANIN 

yApIcI ROlüNüN TeşVİK eDİlDİğİ 

çAlIşmAlARlA HeR TüR IRKçIlIğA Ve 

AyRImcIlIğA KARşI mücADele eTmeK 

öNcelİKleRİmİzDeN bİRİ.

AVRUpA bİRlİğİ İle İlİşKİleR Ve 

Ab’ye gİRİş süRecİ, DemOKRATİKleşme 

süRecİNİN ADImI OlARAK 

DesTeKleNİRKeN, İFADe özgüRlüğü 

De TAbU ADDeDİlmİş Tüm KONUlARIN 

KONUşUlAbİlDİğİ bİR geNİşlİKTe 

TAHAyyül eDİlİyOR.

HRANT DİNK VAKFI OlARAK, 

KONUşAbİlDİğİmİz Ve KONUşARAK 

özgüRleşebİlDİğİmİz bİR DüzeNDe 

DemOKRATlIK KAVRAmININ İçİNİN 

DeNeyİmleRle Ve geRçeK ANlAmDA 

empATİNİN gelİşTİRİlmesİ İle 

DOlDURUlAbİleceğİNe İNANIyOR, 

TüRKİye TOplUmUNUN HAKKI OlAN 

DemOKRAsİ İçİN çAbA HARcAmAyI öDeV 

sAyIyORUz.

DemOcRATIzATION, 

AND FReeDOm OF expRessION Is 

eNVIsIONeD IN THe wIDeR seNse, 

eNcOmpAssINg THe DIscUssION OF All 

mATTeRs cONsIDeReD TO be TAbOO.

THe HRANT DINK FOUNDATION belIeVes 

THe cONcepT OF DemOcRAcy cAN 

be gIVeN ReleVANT cONTeNT ONly 

THROUgH expeRIeNce AND by 

DeVelOpINg ReAl empATHy, 

THese beINg AcHIeVAble wITHIN A 

sysTem wHeRe we cAN TAlK, 

AND ATTAIN FReeDOm THROUgH 

TAlKINg. we cONsIDeR IT OUR DUTy TO 

sTRIVe TOwARDs DemOcRAcy, 

wHIcH Is A RIgHT OF THe peOples 

IN TURKey.
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According to the Holy Book, it is with a touch of the 
forbidden fruit that man falls from divine realms, and 
the process of becoming human begins. When Eve 
plucks an apple from the forbidden tree and offers it 
to Adam, they become aware of their nakedness and 
cover themselves with aprons they weave from fig 
leaves. The wrath of God is fearsome! Womankind he 
punishes with pain in childbirth and men with lifelong 
hard labour.
The evolutionary process of mankind who from that 
point on multiplied and increased in number follows 
closely the process of social and political relations 
between people. The real explanation of this process 
should be sought in the countless prohibitions put into 
effect throughout history and in mankind’s struggle 
and revolt against these prohibitions. Meanwhile, it is 
once again the constant and most fundamental reality 
of ‘untouchable’ taboos that faces those who attempt 
to analyse this process. Just as before, certain things 
have again remained beyond reach, and certain people 
have remained untouchable.

And observe, if you will, how in our beloved Turkey, at 
the dawn of the 21st century, parliamentary immunity 
remains a contemporary issue.

Our country has declared its intent to enter a 
process towards a clean society, but this armour of 
immunity forms a huge obstacle in front of cleaning 
the establishment itself. We are all following the 
developments; the issue has moved beyond the 
immunity of persons, instead the immunity of the 
state has become a topic of debate. Neither the 
judicial system, nor any other governmental power is 
able to reach and touch these untouchables. But it is 
nevertheless clear that it will be impossible to obstruct 
the demand of society to touch these untouchables. 
This week, our parliamentarians seated in the 
Turkish Grand National Assembly face a test they are 
unaccustomed to. They will vote to say, “Let us be 
touchable too.” Will their immunity be removed? It 
would be over-optimistic to expect this to happen by 
the wave of a magical wand from a parliament where 

Kitabı Mukaddes insanın tanrısal kattan düşüşünü 
ve insanlaşma sürecini, yasaklanana dokunması ile 
başlatır. Dokunulması yasaklanan ağaçtan Havva’nın 
meyveyi koparıp Adem’e yedirmesiyle o vakit gözleri 
açılır, iyiyi ve kötüyü bilerek, kendilerinin çıplak 
olduğunu fark ederler ve incir yaprakları ile önlükler 
yaparak artık gizlenirler. Allah’ın gazabı korkunçtur! 
Kadını acı ile doğurmakla, erkeği de ömür boyu 
çalışmayla cezalandırır.
Daha sonra çoğalarak kalabalıklaşan insanoğlunun 
evrim süreci, insanlar arası sosyal ve siyasal ilişkilerin 
süreciyle atbaşı koşturur. Bu sürecin asıl açıklamasını 
ise tarih içinde ortaya çıkan sayısız yasaklarla, insanın 
bu yasaklara karşı mücadelesinde ve başkaldırısında 
aramak gerekir. Bu süreci irdeleyenlerin önüne çıkan ve 
hiç değişmeyen en temel gerçek ise yine ‘dokunulmaz’ 
tabulardır. Yine hep bir şeylere dokunulamamış, yine 
hep birileri dokunulmaz kalmışlardır.
Gelin görün ki 21. yüzyılın başında Türkiye’mizde 
siyasetçilerin  dokunulmazlığı sorunu hâlâ gündem 
işgal etmekte.

Temiz toplum isteme sürecine girmiş olan ülkemizde 
bu dokunulmazlık zırhı, devletin bizzat kendisinin 
temizlenmesi önünde büyük engel teşkil ediyor. 
Hep birlikte izliyoruz gelişmeleri, konu artık kişilerin 
dokunulmazlığından çıkmış, devletin dokunulmazlığını 
tartışılır hale getirmiştir. Ne yargı dokunabiliyor bu 
dokunulmazlara, ne de devletin bir başka gücü. Ama 
belli ki toplumun dokunulmazlara dokunma talebinin 
önünde artık durulamayacak. Bu hafta Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde milletvekillerimiz hiç de alışık 
olmadıkları bir sınavla karşı karşıyalar. “Bize de 
dokunulsun” diye çok önemli bir özveride(!) bulunacak, 
oylama yapacaklar. Dokunulmazlıkların kalkması 
gerçekleşir mi? Sayısal dengelerin sürekli kaydığı bir 
mecliste ‘şıppadanak’ gerçekleşebileceğini savunmak 
fazla iyimser bir beklenti. Ama şu gerçek var ki bugün 
olursa âlâ, olmazsa yarın, bir gün hem de çok yakın bir 
gün bu dokunulmazlıklar kaldırılacaktır. Kaldırılmalıdır.

Laf dokunulmazlıktan açılmışken konuyu birkaç 
satırla cemaat yaşantımıza aktarıp buradaki 

dokunulmazlıklara da biraz dokunmak gerekiyor. 
Cemaat yaşantımızda da bir kişiye, bir kuruma yapılan 
en ufak bir eleştiride aynı dokunulmaz tabuların 
işlediğini görmüyor muyuz? Sanıyorum cemaat içinde 
de artık dokunulmaz sayılan konuların üzerine gitmeli 
ve dokunulmamış hiçbir şeyi tabusal karanlığında 
bırakmamalıyız. Kendi adımıza, gücümüzün yettiğince 
bu tabulara dokunmaya çalışıyoruz. Bunun ne denli zor 
bir uğraş olduğunun bilincindeyiz. Biliyoruz ki eleştiri 
alışkanlığı olmayan bir topluma böyle bir geleneği 
yerleştirmek hayli zor, ama bu çabamızı sonuna kadar 
sürdüreceğiz.

Niçin dokunmaktan korkmamalıyız?                       
Etolog(*) Desmond Morris, ‘Sevmek Dokunmaktır’ 
adlı kitabında, gittikçe kalabalıklaşan dünyamızda 
nasıl birbirimize dokunamaz hale geldiğimizi ve bu 
‘dokunulmazlığın’ tehlikelerini anlatır. Bazen sırta 
indirilen dostça bir şaplağın ne kadar insani bir davranış 
olduğunu ve değer kazandığını uzun uzadıya anlatan 
Morris, bunun aslında sevginin göstergesi olduğunu 

savunurken şöyle der: “Dokunma en temel duyumuzdur 
- duyuların anası olarak adlandırılır. Ne yazık ki, üstelik 
fark etmeksizin, gittikçe daha az dokunur kişiler 
olmakta, gittikçe birbirimizden uzaklaşmaktayız.”
Morris’in, dokunmayı ve dokunulmayı sevgiyle 
özdeşleştirmesine katılıyoruz. Ve eğer seviyorsanız... 
ama gerçekten seviyorsanız ‘dokunun’, 
“Dokunulmaktan da kaçınmayın” diyoruz:
“Korkmayın dokunun! Demokratikleşirsiniz.”

(*) Etoloji: Zooloji biliminin bir dalı, hayvanlara özgü 
davranışları gözler ve yorumlar.

the numerical balance is constantly changing. But it is 
also true that, if it happens today, it is great, but even 
if it does not, sometime in the future a day will come 
when these privileges will be removed, and that day is 
not so far away. Ultimately they will be removed, and 
so they should.

Since we are talking about immunity, it becomes 
necessary to also discuss in the space of a few 
sentences the topic of our social life, and touch upon 
the untouchables in this field a little, too. Do we not 
observe in our social life the same untouchable taboos 
springing into life at the slightest criticism towards a 
person or institution? I think the time has come for us 
to confront the issues considered and leave no stone 
unturned in the darkness of taboo. We try, as much 
as we can, to touch upon these taboos. We are aware 
how much difficulty this effort involves. We know that 
it is difficult to establish the tradition of criticism in a 
society where it does not exist yet, but we will persist 
to the end.

Why should we be unafraid of touching?
Ethologist(*) Desmond Morris, in his book 
titled Intimate Behaviour, explains how in our 
increasingly crowded world we have come to forget 
touching each other and talks of the dangers of this 
‘untouchability’. Describing at length how a friendly 
slap on the back is a typically human gesture which 
gains in value, Morris goes on to argue that it is in 
fact an expression of love and adds: “Touching is our 
most fundamental sense – it has been described as 
the mother of senses. Unfortunately, and moreover, 
without realizing it, we are becoming people who touch 
less, and are drawing apart from each other.”
We agree with Morris when he associates touching and 
being touched with love. So if you love… but really love, 
we ask you to ‘touch’ and “Don’t be afraid of being 
touched”:
“Don’t be afraid to touch! You’ll democratize.”

(*) Ethology: A branch of zoology which studies and 
interprets animal behaviour.
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DOKUN!
DemOKRATİKleşİRsİN!
TOUcH! yOU wIll
DemOcRATIze!



The Media Watch on Hate Speech Project has been 
implemented since 2009 with the aim of combatting racism, 
discrimination, and intolerance in Turkey. Taking into 
account the importance of civilian oversight on the media, 
as one of the instruments for producing and reproducing 
racism, discrimination and alienation, the specific goal of 
this study is to foster newspapers’ respect for human rights 
and differences, draw attention to discriminatory language 
and hate speech and to raise awareness on this problem.

Media monitoring on hate speech that target individuals 
or groups based on their national identity, ethnic origin, 
religious belief, sexual orientation, gender etc. continued 
in the year 2012. News stories and columns that resorted 
to hate speech were identified and uploaded on www.
nefretsoylemi.org and were also exposed through social 
media networks. Other than that, the project website 
included examples of hate speech content submitted by 
the website followers, along with academic articles and 
columns tackling this issue, periodical media watch reports 
and panel videos published within the scope of the study. 
Nefretsoylemi.org serves as a useful source for public 
at large interested in the issue as well as for academics 

2009’dan bu yana her sene geliştirilerek devam eden 
Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi çalışması, ırkçılık, 
ayrımcılık ve hoşgörüsüzlükle mücadeleye katkı sağlamayı 
hedefliyor. Özellikle, ırkçılık, ayrımcılık ve ötekileştirmenin 
üretilmesi ve yeniden üretilmesinin en önemli araçlarından 
biri olan medyada, insan hakları ve farklılıklara saygının 
güçlendirilmesi, belli kimlik özellikleri üzerinden hedef 
alınan kişi veya gruplara yönelik ayrımcı dil ve nefret 
söylemine dikkat çekmeyi ve bu konuda farkındalık 
yaratmayı amaçlıyor.

Ulusal kimlik, etnik köken, dini inanç, cinsel yönelim ve 
cinsiyet gibi kimlik özellikleri üzerinden üretilen nefret 
söylemi odaklı günlük medya tarama çalışması 2012’de 
de sürdürüldü. Nefret söylemi içerdiği tespit edilen haber 
ve köşe yazıları, günlük olarak www.nefretsoylemi.org 
sitesi ve sosyal medya kanalları aracılığıyla afişe edildi. 
Sitede ayrıca takipçiler tarafından gönderilen nefret 
söylemi içerikleri de yer buldu. Sürekli güncellenen sitede, 
aynı zamanda, konuyla ilgili akademik makaleler ve köşe 
yazılarının yanı sıra, çalışma kapsamında yayınlanan 
raporlar ve panel videoları yer aldı. Nefretsoylemi.org, bu 

özellikleriyle, konuyla ilgilenen herkesin ve özellikle 
medya ve iletişim, sosyoloji ve hukuk bölümlerinde 
eğitim gören öğrencilerin faydalandığı bir kaynak 
görevi görüyor. Facebook ve Twitter hesaplarıyla da 
desteklenen projemizin takipçi sayısı 2012’de 7 binlere 
ulaştı.

Dört ayda bir hazırlanan ‘periyodik medya izleme 
raporları’ Türkçe ve İngilizce olarak yayımlandı 
ve gazete editörleri, ilgili alanlarda çalışan 
akademisyenler, sivil toplum örgütleri, Basın Konseyi, 
Türkiye Gazeteciler Derneği ve Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu’nun (RTÜK) da aralarında bulunduğu kurumlarla 
paylaşıldı. Medya izleme raporlarında, kapsadıkları 
dört aylık dönemde Türkiye yazılı basınında yer alan 
nefret söyleminin hangi gazetelerde yer aldığı, hangi 
grupların, hangi konu nedeniyle, hangi yöntemler 
kullanılarak hedef alındığı gibi sorulara yönelik 
istatistiki analizlerin yanı sıra, örnek haber içerikleri 
ve köşe yazılarının analizleri yer aldı. 2011 yılı boyunca 
etnik ve dini kimlikleri hedef alan toplam 106 haber 
/ köşe yazısı tespit edildi. 2012 yılında bu sayı 312’ye 

yükselerek üç katına ulaştı. Nefret söylemi, ağırlıklı 
olarak (yaklaşık %75) köşe yazılarında üretilirken, 
içeriklerin yaklaşık %25’ini haberler oluşturdu. Bu yıl 
geçen dönemlere nazaran tespit edilen yüksek artış 
basında ve sosyal medyada yankı buldu.

21-22 Mart 2012’de İstanbul Bilgi Üniversitesi 
ve Kadir Has Üniversitesi’nde iki nefret söylemi 
paneli gerçekleştirildi. Bu panellere Article 19 isimli 
basın özgürlüğü kuruluşunda üst düzey hukukçu 
olan Dr. Sejal Parmar konuşmacı olarak katıldı. İki 
üniversitede de konuşma yapan Sejal Parmar’a, Bilgi 
Üniversitesi’nde Doç. Dr. Esra Arsan; Kadir Has 
Üniversitesi’ndeyse Öğr. Gör. Mahmut Çınar eşlik 
etti. Sejal Parmar, ilk günkü konuşmasında, ‘nefret 
söylemi’ kavramı, ifade özgürlüğünün sınırları, 
‘suça teşvik’e (incitement) getirilen yasaklamaların 
uluslararası hukuktaki amaç ve kapsamı konularına 
değindi. Panelin ikinci günündeyse, kültürlerarası 
diyalogda devletin yanı sıra, medyanın ve sivil toplum 
kuruluşlarının oynayabileceği rolden bahsetti. Nefret 
söylemi ile mücadelede hukuki kısıtlamalara nazaran 

and students studying in media and communication, 
sociology and law departments. The number of people 
following our work from Facebook and Twitter went 
beyond 7 thousand in 2012.

Periodical media watch reports prepared every four 
months both in Turkish and in English continued to 
be disseminated to newspaper editors, scholars, and 
NGOs working in related fields, along with relevant 
institutions such as the Press Council, Journalists’ 
Association of Turkey, and Radio and Television 
Supreme Council. The media watch reports revealed 
the big picture of hate speech employed by the Turkish 
print media, including statistical information regarding 
the targeted groups, newspapers utilizing hate speech, 
the formulation of hateful discourse, events related 
to the production of such discourse etc., together 
with sample news articles and columns taken under 
discourse analysis. In the year 2011, a total of 106 news 
stories and columns were identified as containing hate 
speech. In 2012, this number was tripled and reached 
312. Our findings revealed that hate speech was mostly 
produced in columns (75%) as opposed to news stories 

(25%). The drastic increase in hate speech identified in 
2012 was captured by the press and the social media.

Two hate speech panels were organized at Istanbul 
Bilgi and Kadir Has Universities on March 21-22 with 
the participation of Dr. Sejal Parmar, senior legal 
officer at Article 19, leading international organization 
on freedom of expression. Sejal Parmar gave talks 
in both universities and was accompanied by Assoc. 
Prof. Esra Arsan at Bilgi University and by Mahmut 
Çınar at Kadir Has University. In her first talk, Sejal 
Parmar focused on the definition of the concept of 
‘hate speech’, the boundaries of freedom of expression 
as well as the rationale behind the prohibitions on 
incitement in international law. On the second day 
of the panel, she delivered a speech on the role of 
the media and civil society organizations as well as 
the state actors when it comes to the promotion 
of intercultural understanding. She emphasized 
that as opposed to legal restrictions, the role of the 
aforementioned actors is more crucial for the struggle 
against hate speech.

meDyADA NeFReT 
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On October 12th, 2012, a second panel titled 
“Discriminatory Discourse and The Role of the 
Media” was organized in collaboration with Istanbul 
Bilgi University, Sociology Department. Prof. Teun 
van Dijk, one of the world’s most prominent scholars in 
the field of critical discourse studies and Prof. Charles 
Husband, internationally known with his work on 
media and ethnic diversity gave two talks under the 
moderation of Prof. Arus Yumul, professor of sociology 
at Istanbul Bilgi University. In his talk, Prof. Husband 
focused on historical, political, sociological and 
psychological roots of hate speech along with the role 
of media in producing and reproducing such discourse. 
Then, Prof. Van Dijk presented the basic framework 
of how racism, nationalism, sexism and other forms 
of domination are produced and reproduced in the 
society through discourse in the mass media, political 
discourse, and educational discourse. The panels were 
broadcasted live on www.hrantdink.org.

A university level one-semester course syllabus 
draft, investigating the problem of discrimination and 
discriminatory and otherising discourse produced 

in media outlets and drawing attention to ways 
of dealing with the problem of hate speech, was 
prepared and shared with scholars. In order to develop 
the syllabus, an advisory board of academics and NGO 
representatives was established. The syllabus was 
prepared by the advisory board and other scholars 
working in related areas. In addition to the course 
programme, slides framing the issues to be covered in 
each week of the course were prepared. Together with 
the advisory board members that included Assoc. Prof. 
Esra Arsan (Istanbul Bilgi Üniversity, Social Sciences 
Institute), Feray Salman (Human Rights Joint Platform, 
Coordinator), Mahmut Çınar (Bahçeşehir University, 
Faculty of Media and Communication), Prof. Melek 
Göregenli (Ege University, Psychology Department) 
and Özlem Dalkıran (bianet, coordinator); Prof. Mutlu 
Binark (Başkent University, Faculty of Media and 
Communication), Tuğrul Çomu (Başkent University, 
PhD candidate in Journalism) and Asst. Prof. Ulaş 
Karan (Bilgi University, Faculty of Law) also  took part 
in the preparation of the draft course syllabus with 
their valuable contributions.

bu kurumların alacağı önlemlerin daha etkili olacağını 
vurguladı. 

12 Ekim 2012 tarihinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Sosyoloji Bölümü işbirliğiyle, eleştirel söylem 
çalışmalarında dünyanın önde gelen isimlerinden 
Prof. Teun van Dijk ve medya ve etnik çeşitlilik 
konusunda uluslararası üne sahip Prof. Charles 
Husband’ın konuşmacı olarak yer aldığı ‘Ayrımcı 
Dil ve Medyanın Rolü’ başlıklı panel, Prof. Dr. Arus 
Yumul moderatörlüğünde gerçekleşti. Prof. Husband, 
nefret söyleminin tarihsel, politik, sosyolojik ve 
psikolojik kökenlerinin yanı sıra, medyanın bu söylemin 
yaygınlaşmasında oynadığı role değindi. Ardından, 
Prof. Van Dijk ırkçılık, milliyetçilik, cinsiyetçilik ve 
diğer tahakküm biçimlerinin medya, politika ve eğitim 
alanlarında benimsenen söylem yoluyla üretilmesinin 
ve yeniden üretilmesinin temel çerçevesini çizdi. 
Paneller, www.hrantdink.org adresinden Türkçe ve 
İngilizce olarak canlı yayınlandı.

Ayrımcılık ve ‘nefret söylemi’ni kavramsal düzeyde 
ele alan, medya ve nefret söylemi arasındaki ilişkiyi 

dil, söylem ve anlamın yeniden üretimi bağlamında 
inceleyen ve bu söyleme karşı mücadele yöntemlerine 
dikkat çeken üniversitelerde uygulanmaya yönelik 
bir dönemlik taslak ders programı ve kaynakça 
oluşturuldu. Müfredat önerisini geliştirmek amacıyla, 
akademisyen ve sivil toplum örgütü temsilcilerinden 
bir danışma kurulu oluşturuldu. İlgili alanlarda çalışan 
diğer akademisyenlerin de katkılarıyla hazırlanan 
müfredatın her bölümü için dersi uygulayacak öğretim 
üyelerine rehberlik edecek notları da içeren sunumlar 
hazırlandı. Doç. Dr. Esra Arsan (İstanbul Bilgi 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü), Feray Salman 
(İnsan Hakları Ortak Platformu, Genel Koordinatör), 
Öğr. Gör. Mahmut Çınar (Bahçeşehir Üniversitesi, 
İletişim Fakültesi), Prof. Dr. Melek Göregenli (Ege 
Üniversitesi, Psikoloji Bölümü) ve Özlem Dalkıran’dan 
(bianet, koordinatör) oluşan danışma kurulu üyelerinin 
yanı sıra; Prof. Dr. Mutlu Binark (Başkent Üniversitesi, 
İletişim Fakültesi), Tuğrul Çomu (Başkent Üniversitesi, 
Gazetecilik Doktora Öğrencisi), ve Öğr. Gör. Ulaş Karan 
(İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi) müfredat 
çalışmasına değerli katkılarıyla katıldılar. 
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Community foundations have managed to sustain 
their existence from the Ottoman period to the present 
day, and they carry great importance in perpetuating 
the activities of churches, synagogues, schools and 
hospitals; all institutions that have been established 
to meet the religious, cultural and social needs of non-
Muslim communities. The state does not provide any 
support to these foundations, and the only income of 
their hayrats (charitable properties such as schools, 
churches, cemeteries) is the revenue generated by the 
akars (real estate properties generating income) they 
own. Because of problems that have been encountered 
for years, and properties that have been lost, or cannot 
be used, almost all foundations today continue their 
activities with budget deficits. These deficits are 
financed through donations minority communities try 
to collect from their own members.

The Armenian community, because of the painful 
experiences of the past, and discriminatory policies, a 
number of which continue today, and with the fear of 
losing the remaining little it has managed to hold on to, 

Osmanlı döneminden günümüze kadar varlıklarını 
sürdüren cemaat vakıfları, gayrimüslim toplumların 
dinî, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak 
için kurulan kilise, sinagog, okul ve hastanelerin 
faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için büyük önem 
taşıyor. Devletin maddi destek vermediği bu vakıfların 
hayratlarının yegâne geçim kaynağı, sahip oldukları 
mülklerin akarlarıdır. Yıllardır yaşanan sorunlar, 
kaybedilen veya kullanılamayan mülkler sebebiyle, 
vakıfların tamamına yakını faaliyetlerini bütçe açığıyla 
sürdürüyor. Bu açıklar, azınlık topluluklarının kendi 
bünyeleri içinde toplamaya çalıştıkları bağışlarla 
kapatılıyor. 

Ermeni toplumu, geçmişin acı deneyimleri ve bir kısmı 
halen devam eden ayrımcı politikaları nedeniyle, 
elinde kalanları da kaybetme korkusuyla, karşılaştığı 
sorunları dile getirmekten çekinir hale geldi ve gittikçe 
sessizleşti. 

Hem Türkiye Ermenilerini, birer vatandaş olarak 
sorunlarını tartışmaya ve hak talebinde bulunmaya 
teşvik etmek, hem de konuyla ilgili yeterince bilgi 

sahibi olmayan Türkiye kamuoyunda bu konuda bir 
duyarlılık oluşturmak amacıyla Mart 2011-Aralık 2012 
tarihleri arasında, Avrupa Birliği ve Açık Toplum Vakfı 
desteğiyle, Ermeni vakıflarının yaşadıkları mülkiyet 
sorununun boyutunu ortaya koymayı amaçlayan bir 
çalışma yürütüldü.

Araştırmanın başlangıç noktası Hrant Dink’in, 
Agos’un, Avukat Diran Bakar’ın ve Ermeni vakıflarının 
arşivleri oldu. İstanbul’da kurulmuş ve tüzel kişiliğini 
Cumhuriyet döneminde sürdürebilmiş olan Ermeni 
vakıfları ile iletişime geçip onlara araştırmamızı 
tanıtmak ve araştırmaya onların da katılımlarını 
sağlayabilmek, bu çalışmanın başlangıcından itibaren 
temel uğraşlarımızdan biri oldu. Arşivlerini bu çalışma 
için bize açan vakıfların tüm belgeleri, taşınmazlarla 
ilgili olsun olmasın dijital ortama aktarıldı ve 
sınıflandırıldı. Yaklaşık 77.000 belge dijital ortama 
aktarıldı.Başta, 2001 yılında İstanbul Ermeni Patrikliği 
bünyesinde kurulan Ortak Emlak Komisyonu’nun 
çalışmaları olmak üzere, önceki araştırmalardan, tarihi 
haritalar ve kitaplardan da yararlanarak, konu hakkında 

araştırma yapanların kullanabileceği bir veritabanı 
hazırlandı.

 Çalışma kapsamında belirlenen Ermeni vakıf 
mülklerinin toplam sayısı 1.328’dir. Bunların yaklaşık 
olarak %6,5’ini vakıfların kaybettiği, konumu 
belirlenemeyen ya da şimdiki malikleri bilinmeyen 
mülkler oluşturmaktadır. Vakfı adına tapu tescili 
yapılabilen ya da vakfı tarafından satılan, yani herhangi 
bir mülkiyet sorunu ile karşılaşılmayan mülklerin oranı 
%44’tür. Çeşitli şekillerde el konan mülkler ise tüm 
mülklerin %50’sini oluşturmaktadır. 

2003 yılında yürürlüğe giren 4771, 4772 ve 4773 sayılı 
yasalar, 2008 yılında yürürlüğe giren 5737 sayılı Vakıflar 
Kanunu’nun geçici 7. maddesi kapsamındaki başvurular 
ile ya da 27 Ağustos 2011 tarihli kanun hükmünde 
kararname kapsamında şu ana kadar vakıf adına tapu 
tescili kazandıkları taşınmazların oranı ise sadece 
%11’dir. 

Elde edilen verilerle sorunu tarihsel ve hukuki 
yönleriyle ele alan, İstanbul’daki Ermeni vakıflarının 

has grown increasingly silent, and reluctant to speak 
about the problems it has faced.

From March 2011 to December 2012, a study was 
carried out on the property ownership problems of the 
Armenian foundations in Istanbul, with the support of 
European Union and Open Society Foundation, with the 
aim to encourage the Armenians of Turkey to discuss 
their problems as citizens and demand their rights, and 
to sensitize the public opinion in Turkey which lacks an 
adequate level of information on the topic. 

The starting point for the research was the archives of 
Hrant Dink, Agos, Lawyer Diran Bakar and Armenian 
foundations. Contacting Armenian foundations that 
were founded in Istanbul and managed to perpetuate 
their legal status (legal personality) in the period of 
the Republic, and introducing our research project 
to them so as to ensure their participation has been 
our main targets since the beginning of this study. 
All the documents of foundations, who opened their 
archives to us for the purpose of this study, have been 
digitalized and classified including the archives of 

immovable properties as well as others. Around 77.000 
documents were digitalized. A database has been 
prepared targeting researchers who work in this area, 
built on the previous studies such as the work of the 
Communal Real Estate Commission, formed under the 
umbrella of the Armenian Patriarchate in 2001, as well 
as historical maps, and books on the issue.

The total number of Armenian foundation properties 
identified within the scope of the study is 1.328. Around 
6.5% of these are properties that the foundations have 
lost, the location of which has not been determined 
or the present owner of which is unknown.  The 
percentage of properties that could be title deed 
registered in the name of their foundation, or sold by 
their foundations, or in other words, experienced no 
ownership problem, is 44%. Properties that were seized 
in various ways make up 50% of all properties.

The proportion of immovable assets that have been 
title deed registered so far in the name of foundations 
in accordance with the applications made within 
the scope of laws no. 4771, 4772 and 4773 that were 
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applicable in 2003, provisional clause 7 of the Law on 
Foundations no. 5737 that was applicable in 2008 or 
the decree law dated 27 August 2011, or the immovable 
assets that foundations have succeeded in retrieving 
through judicial process is only 11%.

‘2012 Declaration: The Seized Properties of Armenian 
Foundations in Istanbul’ was published to treat the 
issue in both its historical and legal aspects, and 
to form an overview of the subjugation of rights for 
decades, by producing a comprehensive inventory of 
the seized immovable assets of Armenian foundations 
in Istanbul, presenting statistical analyses, and 
revealing the human-social aspects of the problem. 
The book was launched on November 28th, 2012 at the 
meeting hall of IKSV with a press conference. The book 
can be obtained from the Hrant Dink Foundation for 
free. 

Within the scope of the study, on 31 March-1 April, 
19-20 May and 6-7 August, workshops were organized 
where the property ownership problems of minority 
foundations in terms of history and law were raised, 

the foundations’ managers shared their experience 
and the social needs of the Armenian community 
were discussed. During the field trips to Kumkapı 
and Beyoğlu organized as part of the first and second 
workshops respectively, the seized properties of the 
Armenian foundations were visited on the spot. 

Short documentary films were prepared with the 
support of ConsulateGeneral of the Netherlands in 
Istanbul on Kalfayan Orphanage, Bomonti Primary 
School, Ortaköy Andonyan Armenian Catholic 
Monastery and Kasımpaşa Surp Hagop Armenian 
Church that was declared defunct, whose property 
ownership problems are told in detail in the book. The 
films are shared on the project’s website, 
www.istanbulermenivakiflari.org. It is possible to 
search the seized foundation properties according 
to various criteria such as “foundation name”, 
“neighborhood” and “type of property” on the 
interactive map on the website and to locate the 
properties.   

el konan taşınmazlarının kapsamlı bir envanterini 
çıkaran, istatistiksel analizler sunan ve meselenin 
insani-sosyal boyutunu ortaya koyan, onlarca yıldır 
yaşanan hak gaspının resmini çizmeyi amaçlayan ‘2012 
Beyannamesi: İstanbul Ermeni Vakıflarının El Konan 
Mülkleri’ başlıklı bir kitap yayınlandı. Kitap, 28 Kasım 
2012’de İKSV’nin salonunda düzenlenen bir toplantı 
ile tanıtıldı. Konuyla ilgilenenler kitabı Hrant Dink 
Vakfı’ndan ücretsiz temin edebiliyor.

Çalışma kapsamında 31 Mart-1 Nisan, 19-20 Mayıs 
ve 6-7 Ağustos 2012 tarihlerinde azınlık vakıflarının 
mülkiyet sorunlarını tarihsel ve hukuki olarak ele 
alan, vakıf yöneticilerinin deneyimlerinin paylaşıldığı, 
Ermeni toplumunun ihtiyaçlarının konuşulduğu atölye 
çalışmaları düzenlendi. Atölye çalışmalarının ilkinde 
Kumkapı’ya ve ikincisinde Beyoğlu’na yapılan gezilerde 
mülkiyet sorunu yaşayan Ermeni vakıf mülkleri yerinde 
görüldü.

Kitapta yaşadıkları mülkiyet sorunları derinlemesine 
anlatılan Kalfayan Yetimhanesi, Bomonti İlköğretim 
Okulu, Ortaköy Andonyan Ermeni Katolik Manastırı 

ve mazbutaya alınan Kasımpaşa Surp Hagop 
Ermeni Kilisesi hakkında, İstanbul Hollanda 
Başkonsolosluğu’nun desteğiyle, kısa belgesel filmler 
çekildi ve çalışmanın www.istanbulermenivakiflari.org 
adresli internet sitesinde paylaşıldı. İnternet sitesinde 
bulunan interaktif İstanbul haritasında 
‘vakıf adı’, ‘ilçe’ ve ‘taşınmazın cinsi’ gibi kriterlere 
göre aramalar yapılarak mülkiyet sorunu yaşayan vakıf 
taşınmazlarının konumlarını görmek mümkün oluyor. 
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The International Hrant Dink Award was presented 
for the fourth time on September 15th, 2012, on Hrant 
Dink’s birthday, with a ceremony held at the Cemal 
Reşit Rey Concert Hall in Istanbul. The award was 
presented to laureates İsmail Beşikçi from Turkey and 
to Alexander Cherkasov, the chairman of the Memorial 
Human Rights Center, on behalf of the International 
“Memorial” Society based in Russia. 

Every year, the Award is presented to two individuals, 
organizations or groups, one from Turkey and one 
from abroad, who work for a free and just world free 
from discrimination, racism and violence, who take 
personal risks for achieving those ideals, who break 
the stereotypes and use the language of peace and by 
doing so give inspiration and hope to others. 

By means of this Award, the Hrant Dink Foundation 
aims to remind all those who struggle for these ideals 
that their voices are heard, their works are visible, they 
are not alone, and also to encourage everyone to fight 
for their ideals. 

Uluslararası Hrant Dink Ödülü’nün dördüncüsü, Hrant 
Dink’in doğum günü olan 15 Eylül’de, İstanbul Cemal 
Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilen törenle 
verildi. Ödülü Türkiye’den İsmail Beşikçi, Rusya’dan 
Uluslararası ‘Memorial’ Topluluğu adına Memorial 
İnsan Hakları Merkezi Direktörü Alexander Cherkasov 
aldı. 

Ödül, her yıl ayrımcılıktan, ırkçılıktan, şiddetten 
arınmış, daha özgür ve adil bir dünya için çalışan, 
bu idealler uğruna bireysel risk alan, ezber bozan, 
barışın dilini kullanan, bunları yaparken, insanlara 
mücadeleye devam etme yolunda ilham ve umut veren, 
biri Türkiye’den biri yurt dışından olmak üzere, iki kişi, 
kurum veya gruplara veriliyor.

Hrant Dink Vakfı, ödülle, bu yönde çaba gösterenlere, 
seslerinin duyulduğunu, yaptıklarının görüldüğünü ve 
yalnız olmadıklarını hatırlatmak, onlara manen destek 
olmak, tüm insanları idealleri uğruna mücadeleye 
teşvik etmek istiyor. 

Ödül töreninin açılışını Zuhal Olcay yaptı. Mert Fırat’ın 
sunuculuğunu yaptığı törende, açılış konuşmasını, ödül 
komitesi adına, komite başkanı Ali Bayramoğlu yaptı. 

Açılış konuşmalarının ardından, Majak Toşikyan (Cenk 
Taşkan) tarafından Hrant Dink için bestelenen, sözleri 
Bercuhi Berberyan’a ait bir saatlik oratoryodan dört 
bölüm ilk defa seyirciyle buluştu. Koro ve orkestra 
şefliğini Hagop Mamigonyan’ın üstlendiği oratoryoyu 
Lusavoriç Korosu, Kevork Tavityan, Aylin Ateş ve Petro 
seslendirdi. 

Ödüllere geçilmeden önce ‘Işıklar’ adı altında, 
dünyanın dört bir yanında ve Türkiye’de, attıkları 
önemli adımlarla geleceğe dair umudu çoğaltan kişi ve 
kurumların selamlandığı bir video gösterildi. ‘Işıklar’ 
arasında Batı Şeria’daki ‘Bil’in’ adlı Filistin köyünün 
direnişi, Romanların hakları için çalışan Macaristan’daki 
Romedia Vakfı, İngiltere’de ırkçılıkla mücadele eden 
NEFRET DEĞİL ÜMİT inisiyatifi, Ermenistan’daki 
LGBT haklarını savunan ‘PINK Armenia’, şiddet 

mağduru çocuklarla çalışan Bosna Hersek’ten Masa 
Mirkovic, insan hakları ticaretiyle mücadele eden 
Mumbai’den Triveni Acharya,  göçmen çocukların 
topluma entegrasyonu için çalışan Lübnanlı Amerikalı 
Mark Kabban, sağlık projeleri geliştiren Amerika’dan 
Dr. Benjamin LaBrot ve Uganda’dan James Kityo ile, 
Türkiye’den Tutuklu Öğrencilerle Dayanışma İnisiyatifi, 
Bianet’in ‘Benim bedenim benim kararım’ kampanyası, 
LGBT Aileleri İstanbul Grubu, Yalnız Değilsin Van 
Kampanyası ve Türkiye’deki ‘Dışarıda Deli Dalgalar’ 
inisiyatifi anıldı. 

Gecenin sonunda, ödül sahipleri, Ümit Kıvanç’ın 
hazırladığı filmler eşliğinde açıklandı. Türkiye’den 
2012 Uluslararası Hrant Dink Ödülü sahibi İsmail 
Beşikçi’ye ödülünü, jüri üyeleri Rakel Dink ve Etyen 
Mahçupyan verdi. Beşikçi, Kürt sorununun toplumsal 
ve siyasi çözümü için kafa yorduğu, yaşamının 
uzunca bir bölümünü tehdit altında geçirmesine 
rağmen, sözünü sakınmadığı, toplumun sorunlarıyla 
yüzleşmesi için araştırmalar yaptığı, mücadele ettiği 

Zuhal Olcay marked the opening of the award 
ceremony. On behalf of the award committee Ali 
Bayramoğlu delivered the opening remarks at the 
ceremony, which was presented by Mert Fırat.

After the opening speeches, four parts of the one-hour 
oratorio, composed by Majak Toşikyan (Cenk Taşkan) 
and written by Bercuhi Berberyan in memory of Hrant 
Dink, met the audience for the first time. The oratorio 
was performed by the Lusavoriç Choir, Kevork Tavityan, 
Aylin Ateş and Petro  under Hagop Mamigonyan’s 
conduction.

At the award ceremony, ‘Inspirations’, a group of 
people and institutions from Turkey and from all 
corners of the world who multiply hope for the future 
with the steps they take, were saluted with a film 
acknowledging their achievements. The ‘Inspirations 
of 2012’ included the resistance of villagers of Bil’in, 
a Palestinian village in the West Bank; the Romedia 
Foundation in Hungary who work for the rights of 
the Romani people in Romania; ‘HOPE NOT HATE’, 
an initiative from the UK that fights racism; PINK 

Armenia, an organization that works for LGBT rights in 
Armenia; Masa Mirkovic, director of ‘New Generation’ 
in Bosnia Herzegovina, an organization that supports 
children who are victims of violence; Triveni Acharya, 
an activist and journalist from Mumbai who works to 
prevent human trafficking; Mark Kabban, a Lebanese 
American immigrant, who works towards the social 
integration of immigrant children; Dr. Benjamin LaBrot 
from the United States who develops healthcare 
projects for remote parts of the world; James Kityo 
from Uganda, who develops innovative public health 
and shelter projects; the Initiative for Solidarity with 
Arrested Students in Turkey;  ‘My Body, My Decision’ 
campaign of Bianet, a media organization from 
Turkey; the solidarity organization ‘Families of LGBT 
from Istanbul’; ‘Van, You Are Not Alone’ campaign, 
organized in the aftermath of the Van earthquake; and 
‘The Mad Waves Outside’ initiative from Turkey that 
sends books and stationery to political prisoners.

The ceremony ended with the announcement of 
the laureates, who were presented by the exclusive 
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multimedia videos prepared by Ümit Kıvanç. İsmail 
Beşikçi, as the 2012 International Hrant Dink Award 
laureate, was presented the Award by the jury 
members Rakel Dink and Etyen Mahçupyan. İsmail 
Beşikçi was awarded for tirelessly seeking a solution 
since the day he understood the social and political 
character of the Kurdish issue, for refusing to be 
silenced and for carrying out his research so that 
society can confront its problems despite being subject 
to threats for the most of his life and for transforming 
the society.  In his speech on Near East, Beşikçi 
stated that the problems the people of the Near East 
experience cannot be solved with the ‘pardons’ of the 
state officials and he said: “Historical and social studies 
that grasp the importance of the totality of the Near 
East should be very important. Historical and social 
awareness can be developed in such a way. When 
such an awareness develops, then people and nations 
as well as various sects within a nation will try to 
understand each other better and will try not to harm 
each other on purpose.”   

Alexander Cherkasov, director of Memorial Human 

Rights Center, representing the International 
“Memorial” Society , the second laureate of the 2012 
International Hrant Dink Award, was presented the 
Award by the jury member Alexander Iskandaryan and 
chair of the award committee Ali Bayramoğlu. Since 
1990s, when it was established, the ‘Memorial’ Society 
has been working on coming to terms with history. It 
had become a laureate particularly for its systematic 
archiving work of the practices o f the Stalin period 
and for its contribution in bringing about the human 
rights violations in history. ‘Memorial’ enables the 
society to face the human rights violations not only 
of the past but also of today. It draws attention to 
the violations taking place on the spot during armed 
struggles/conflicts and informs the public accordingly. 
It works on the rights of refugees and immigrants; it 
works to make sure that refugee centers do not favour 
the interest of the state, but the rights of the refugees. 
They state: “Our history is not the history of the state 
but of the people and it is usually the history of human 
rights violations. That is why, when we study history, 
we learn about human rights. In this way, in our times, 

ve toplumu dönüştürdüğü için ödüle değer görüldü. 
Beşikçi, Yakındoğu üzerine yaptığı konuşmasında, 
Yakındoğu’daki halkların yaşadıkları sorunların “devlet 
yöneticilerinin ‘özür’leriyle halledilecek sorunlar 
olmadığını” belirtti ve sorunun çözümüne yönelik 
“Yakındoğu’daki bütünselliği kavrayan tarihsel ve 
toplumsal araştırmalar önemli olmalıdır. Tarihsel 
ve toplumsal bilinç ancak böyle gelişir. Bu bilinç 
geliştikçe hem halklar, uluslar, hem de halk veya ulus 
içindeki farklı kesimler birbirlerini daha iyi anlamaya, 
birbirlerine bilinçli bir şekilde zarar vermemeye 
çalışırlar” dedi. 

2012 Uluslararası Hrant Dink Ödülü’nun diğer kazananı 
‘Memorial’ Topluluğu adına ise ödülü Memorial İnsan 
Hakları Merkezi Direktörü Alexander Cherkasov aldı. 
Cherkesov’a ödülü jüri üyesi Alexander Iskandaryan 
ve Ödül Komitesi Başkanı Ali Bayramoğlu takdim 
etti. ‘Memorial’ topluluğu kurulduğu 1990’lardan beri 
tarihle yüzleşme konusunda çalışıyor. Özellikle Stalin 
dönemi uygulamalarıyla ilgili sistematik arşivleme 
çalışmaları, tarihteki insan hakları ihlallerini ortaya 

çıkarmak konusundaki katkılarından dolayı ödüle 
değer görüldü. Memorial, toplumun sadece geçmişteki 
değil hâlâ devam eden insan hakları ihlalleriyle de 
yüzleşmesini sağlıyor. Silahlı çatışma noktalarındaki 
ihlallere dikkat çekiyor, kamuoyunu bilgilendiriyorlar. 
Göçmen ve mülteci hakları için çalışıyor, göçmen 
bürolarının devletin değil mültecilerin haklarını savunur 
hale gelmesi için mücadele ediyorlar. “Tarihimiz, 
devletin tarihi değil insanların tarihidir ve genellikle 
insan haklarının ihlali tarihidir. Bu yüzden, tarih 
üzerine çalıştığımız zaman insan haklarını öğreniyoruz. 
Böylece, günümüzde daha az insan hakları ihlali 
olacaktır...” diyorlar. Topluluk, idealleri uğrunda 
mücadele edenlere cesaret veriyor ve insan haklarını 
savunurken risk alıyor. Tarihe olan bakış açılarıyla 
herkese ilham veriyor. 

2012 yılı jürisi Ahmet Altan, Tim Garton Ash, Emma 
Bonino, Lydia Cacho, Rakel Dink, Costa Gavras, 
Nilüfer Göle, Alexander Iskandaryan ve Etyen 
Mahçupyan’dan oluştu. 

Yaklaşık 900 kişinin izlediği ödül töreni ayrıca 
www.hrantdink.org ve www.hrantdinkodulu.org 
adreslerinden naklen yayınlandı. Geceye dair tüm 
detaylar, törenle eş zamanlı olarak vakfın ve ödülün 
Facebook ve Twitter hesaplarında üç dilde (Türkçe, 
İngilizce ve Ermenice) yer aldı. Gecede Türkçe-İngilizce 
simultane çeviri yapıldı. 

Aday önerilerinizi her yıl, 15 Ekim - 15 Nisan tarihleri 
arasında, www.hrantdinkodulu.org adresinde bulunan 
formu doldurarak ya da odul@hrantdink.org adresine 
e-posta atarak bize ulaştırabilirsiniz.

there will be less human rights violations…” The 
Society encourages the ones who are working for their 
ideals and it takes risks while defending human rights. 
They inspire everyone with their approach to history.        

The 2012 International Hrant Dink Award jury consisted 
of Ahmet Altan, Tim Garton Ash, Emma Bonino, 
Lydia Cacho, Rakel Dink, Costa Gavras, Nilüfer Göle, 
Alexander Iskandaryan and Etyen Mahçupyan.

Around 900 guests attended the award ceremony. 
The Ceremony was broadcasted online at 
www.hrantdink.org and www.hrantdinkaward.org. 
The highlights of the award ceremony was shared real-
time on the Foundation’s and Award’s Facebook and 
Twitter accounts in 3 languages (Turkish, English and 
Armenian). During the award ceremony, simultaneous 
interpretation was provided in Turkish-English.

You can submit your nominations from October 15th to 
April 15th, every year, either by filling in the nomination 
form on the website www.hratndinkaward.org or by 
sending e-mail to award@hrantdink.org.
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The Hrant Dink Archive, one of the most crucial pillars 
of the Hrant Dink Foundation, aims to put Hrant Dink’s 
thoughts into service for new generations.

In line with this aim, an entire corpus composed of 
Hrant Dink’s writings and photographs has been 
compiled. The Archive is important not only because 
it shows what Hrant Dink’s name corresponds to, 
but also because it gives inspiration to young people 
who were again very much valued by Hrant Dink 
himself. The biggest gain will be the contribution of 
those people who benefit from his archive and then 
contribute to the world of thought with empathy, 
dialogue and critical thinking.

“The Hrant Dink Archive” continues to enlarge its 
Writings Archive, Visual Archive and Document Archive. 

DOcUmeNTs ARcHIVe 
Hrant Dink’s correspondences, letters, press releases, 
and letters of condolence are still being archived. 

IN THe yeAR 2012 THe FOllOwINg mATeRIAls weRe pROVIDeD 
TO INITIATIVes, wHIcH beNeFITeD FROm OUR ARcHIVe

1. Pictures for the exhibition ‘Jaundice, hostility, 
scandal’ which aims to portray the political repression 
and violence in Turkey since the 1980’s by means of 
x-rayed pictures (Hale Tenger)

2. Newspaper clippings before and after January 19th, 
2007 for the Istanbul Tobacco Warehouse exhibition, 
held as part of the January 19th, 2013 activities (Friends 
of Hrant)

3. Newspaper clippings for the documentary ‘Killed 
Journalists’ which will be held in Iran (Voices of 
America) 

4. The images of Hrant Dink taken during his speech 
in 2004 in Trabzon, for the documentary ‘Negotiating 
Culture in Turkey’ (Erhan Odabaş)

5. The sixth article from Hrant Dink’s ‘On Armenian 
Identity’ article series, for an academic assignment. 

6. The images of Hrant Dink for a documentary to be 
broadcast on TV on January 19th, 2013 (CNN Türk)

Hrant Dink Vakfı’nın en önemli çalışmaları arasında yer 
alan ‘Hrant Dink Arşivi’, Hrant Dink’in düşüncelerini 
yeni kuşakların hizmetine sunmayı amaçlıyor.

Bu doğrultuda, arşiv disiplini içerisinde yürütülen 
çalışmada Hrant Dink’in yazı ve fotoğraflarından oluşan 
kapsamlı bir külliyat oluşturuldu. Arşiv çalışması 
sadece Hrant Dink isminin nelere tekabül ettiğini 
göstermesi açısından değil, çok değer verdiği gençlerin 
onun düşüncelerinden ilham alması açısından da önem 
taşıyor. Bu birikimden yararlanmak isteyen kişilerin 
empati, diyalog, eleştirel düşünce ve sorgulayıcı 
yaklaşımla düşünce hayatına tekrar tekrar katkı 
sağlaması en büyük kazanım olacaktır. 

‘Hrant Dink Arşivi’ çalışmaları Yazı Arşivi, Görsel Arşiv 
ve Belge Arşivi olarak üç ana başlık altında devam 
ediyor.

belge ARşİVİ

Hrant Dink’e ait yazışmalar, mektuplar, basın 
açıklamaları, taziye mektupları ile Hrant Dink’e 
adanmış etkinliklerin arşivlenmesi devam ediyor.

2012 yIlINDA HRANT DİNK ARşİVİ’NDeN yARARlANIlARAK 

yApIlAN çAlIşmAlARIN bAzIlARI şöyle

1. 1980’lerden günümüze Türkiye’deki siyasi baskı ve 
şiddeti, fotoğrafların röntgen etkisi ile resmetmeyi 
amaçlayan ‘Haset, Humuset, Rezalet’ sergisi için 
fotoğraflar (Hale Tenger)

2. 19 Ocak 2013 Haftası kapsamında, İstanbul Tütün 
Deposu sergisi için, 19 Ocak 2007 öncesi ve sonrası 
gazete kupürleri (Hrant’ın Arkadaşları)

3. İran’da yapılacak olan ‘Öldürülen Gazeteciler’ 
belgeseli için gazete kupürleri (Voices of America)

4. ‘Türkiye’de Müzakere Kültürü’ belgeseli için Hrant 
Dink’in 2004 yılında Trabzon’da yapmış olduğu 
konuşmanın görüntüleri (Erhan Odabaş)

5. Hazırlanacak bir ödev için Hrant Dink’in ‘Ermeni 
Kimliği’ yazı dizisinin sekizinci yazısı (Begüm Kılıçcı-
Bahçeşehir Üniversitesi)

6. 19 Ocak 2013’te, TV’de yayınlanmak üzere hazırlanan 
Hrant Dink Belgeseli için Hrant Dink görüntüleri (CNN 
Türk) 

yAzI ARşİVİ

Hrant Dink’in Agos, Birgün ve Yeni Binyıl gazetelerinde 
yayımlanmış yazıları ile Marmara gazetesinde ‘Çutag’ 
ismiyle yazdığı Ermenice kitap tanıtımları bir araya 
getirildi. Hrant Dink ile yapılmış röportajlar ve 19 
Ocak 2007 öncesine ait Hrant Dink’le ilgili yazılmış 
makale ve haberler ‘Gazete–Dergi Arşivi’nde toplandı. 
Hrant Dink’in katledilmesinin ardından basında çıkan 
haberlerin günlük olarak arşivlenmesi devam ediyor.

göRsel ARşİV

Hrant Dink’in katıldığı toplantılar, televizyon 
programları, konferansların video ve ses kayıtları ile 
Hrant Dink’in katledilmesinden önce ve sonra yapılmış 
belgesel, kısa film ve şarkıların arşivlenmesine devam 
ediliyor.

Dink’in çocukluk, gençlik, aile, çalışma hayatına 
ait fotoğraflar; 19 Ocak 2007 sonrası cenazenin, 
anmaların, görülen mahkemelerin ve Dink’in anısına 
yapılan toplantıların fotoğrafları ‘Fotoğraf Arşivi’nde 
toplanıyor.

wRITINgs ARcHIVe 
The articles of Hrant Dink that were published in 
Agos, Birgün and Yeni Binyıl newspapers and the book 
critics that he wrote in Armenian under the pen name 
‘Çutag’ for the Marmara newspaper were gathered. 
The interviews made with Hrant Dink, as well as the 
articles and news about Hrant Dink written before 
January 19th, 2007, were collected in the Newspapers-
Journals Archive.  The daily archiving effort of news 
covered in the media after the murder of Hrant Dink 
still continues.

VIsUAl ARcHIVe 
The video and voice recordings of the meetings, TV 
programs, conferences that Hrant Dink attended as 
well as the documentaries, short movies and songs are 
still being archived.

Photographs of Hrant Dink in his childhood, 
youth, family, and work life as well as the funeral, 
commemorations, court cases and meetings that took 
place after January 19th, 2007 are being collected in the 
Photograph Archive.

HRANT DİNK 
ARşİVİ
HRANT DINK
ARcHIVe
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The archiving project that started in April 2011 covers 
thousands of photos, articles and documents about 
theatre history that Hagop Ayvaz, the unforgettable 
figure in the Turkish theatre history, collected 
throughout his life.

He made a great effort in theatre where he had started 
as a walker-on the stage in 1929, with his plays he 
wrote, with the plays he performed and put on the 
stage. Meanwhile, he regularly published Turkey’s 
longest issued Armenian theatre magazine Kulis 
between 1946-1996.

The archives of Hagop Ayvaz shed light on Turkey’s 
history of theatre and feature very important source 
for a great number of researchers and artists. In 
addition to an approximate of 10 thousand photos, 
the archive contains the invitation cards to plays, 
papers’ clippings and articles about the lives and works 
of important theatre artists. Moreover, the archive 
unearths the great efforts of the non-Muslim artists 
and theatre workers whose contributions to the artistic 

Türkiye tiyatro tarihinin unutulmaz isimlerinden 
Hagop Ayvaz’ın sanat hayatı ve yaşamı boyunca 
topladığı binlerce fotoğraf, makale ve tiyatro tarihi ile 
ilgili belgelerin arşivlenmesi projesine Nisan 2011’de 
başlandı.

Figüran olarak 1929’da başladığı tiyatroya sergilediği ve 
yazdığı oyunlarla yaşamının sonuna kadar emek veren 
Hagop Ayvaz, aynı zamanda Türkiye’nin en uzun süre 
yayımlanan Ermenice tiyatro dergisi olma özelliğine 
sahip Kulis Dergisi’ni 1946-1996 tarihleri arasında 
aralıksız yayımladı.

Hagop Ayvaz’ın Türkiye’nin tiyatro tarihine ışık tutan 
arşivi, birçok araştırmacı ve tiyatrocu için son derece 
önemli bir kaynak olma özelliği taşıyor. Arşivde 10 bine 
yakın fotoğraf, oyun davetiyeleri ve gazete küpürlerinin 
yanı sıra Türkiyeli önemli tiyatrocuların hayatları ve 
tiyatro oyunları üzerine makaleler bulunuyor. Arşiv 
aynı zamanda Türkiye’de tiyatro sanatının gelişimine 
katkıları göz ardı edilen, pek çoğu unutulmuş 

gayrimüslim tiyatrocular ve tiyatro çalışanlarının 
eserlerini de gün yüzüne çıkarıyor.

Proje, Hagop Ayvaz’ın ardında bıraktığı bu değerli 
arşivin kalıcı olmasını ve dijital ortama aktarılarak kolay 
ulaşılır bir kaynak haline gelmesini amaçlıyor.

Projede şimdiye kadar Türkiye tiyatro tarihine ilişkin 
yaklaşık 6 bin fotoğraf ve belge ayrı ayrı zarflanarak 
arşiv sistematiği içerisinde numaralandırıldı. Zarflanan 
fotoğrafların yaklaşık 3 bini taranarak bilgisayar 
ortamına aktarıldı ve 4700 kadar fotoğrafın tüm bilgileri 
ve açıklamaları Ermenice ve Türkçe kayıt altına alındı.

Projenin hedefleri arasında tasnif edilmekte olan 
fotoğraf ve belgelerden yararlanılarak sergi açmak, 
internet sitesi kurmak ve kaynak bir kitap yayımlamak 
bulunuyor.

development in Turkey have been ignored and/or 
forgotten.

This project aims to make this valuable archive 
permanent and an easily accessible source by 
transferring all the documents into a digital platform.

Up to now, almost six thousand photos and documents 
on the history of theatre have been enveloped one 
by one and re-enumerated in an excel database for 
enabling easy-to-find searches. Three thousand of the 
enveloped photographs have been scanned and the 
four thousand and seven hundred of them have been 
listed with information notes in Turkish and Armenian.

Creating a website from all the rearranged photos and 
documents, holding an exhibition, and publishing a 
reference book are among the goals of this project.

HAgOp AyVAz 
ARşİVİ
THe ARcHIVes OF 
HAgOp AyVAz
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Attorney Diran Bakar has spent most of his 40 years 
career fighting against the injustices caused by the 
confiscation of properties owned by the non-Muslim 
community foundations.  

In an interview with Hrant Dink in 2002, Mr.Bakar said 
“I have struggled with the 36 Declaration dedicating 
my years; therefore I consider even a slightest 
improvement as a positive step”. This demonstrates 
how determined and dedicated he was in his fight with 
injustice.

Diran Bakar, who was the first publisher and chief 
editor of Agos weekly, passed away on March 30th, 
2009.  With the permission of his family, 40 thousand 
documents out of 650 case files that he had been 
working on were transferred to digital media. We 
continue our classification efforts so as to enable an 
easy access to this archive.  

Avukat Diran Bakar, 40 yıllık meslek hayatının büyük 
bölümünü, gayrimüslim cemaatlere ait vakıfların 
el konulan mülkleri konusundaki adaletsizliklerle 
mücadele ederek geçirdi.

2002 yılında Hrant Dink’e verdiği bir röportajda, 
“36 Beyannamesi’ne yıllarımı vererek onunla 
boğuştum, o nedenle en ufak bir iyileştirmeyi dahi 
olumlu karşılıyorum” demesi onun haksızlıklara 
karşı mücadelesindeki kararlılığının ve inancının bir 
ifadesiydi.

Aynı zamanda Agos gazetesinin ilk imtiyaz sahibi 
ve Yazı İşleri Müdürü olan Av. Diran Bakar 30 Mart 
2009 tarihinde vefat etti. Avukatlığını Diran Bakar’ın 
üstlendiği davalarda ilişkin 650 dosyadan yaklaşık 40 
bin adet belge, ailesinin izniyle dijital ortama aktarıldı. 
Bu arşivden yararlanmak isteyenlerin belgelere 
ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla tasnifleme işlemi 
devam etmektedir.

DİRAN bAKAR 
ARşİVİ
DİRAN bAKAR
ARcHIVe
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İstanbul’daki Ermeni vakıfların el konan mülkleriyle 
ilgili yürütülen çalışma kapsamında İstanbul’daki 
17 Ermeni vakfın arşivinde çalışmalar yürütüldü. 
Arşivlerini bu çalışma için bize açan vakıfların tüm 
belgeleri, taşınmazlarla ilgili olsun olmasın, dijital 
ortama aktarıldı ve sınıflandırıldı. Arşivlerdeki 
çalışmalarda 16 gönüllü, araştırmacılara yardımcı oldu.

Dijital ortama aktarılan yaklaşık 77 bin belge Ermeni 
Patrikhanesi ile yazışmalar, tapular, vaftiz kayıt 
defterleri, fermanlar, öğrenci kayıtları, karneler, ders 
notları, fotoğraflar, fatura ve makbuz vb. belgeler, 
Ermenice, Osmanlıca ve Türkçe gibi çeşitli dillerde 
malzeme içeriyor.  

Hrant Dink Vakfı’nda bulunan dijital arşiv, 
akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler, hukukçular 
ve vakıf yöneticilerinin kullanımına açık olacaktır.

Arşivleri dijital ortama aktarılan vakıflar
- Beyoğlu Surp Ğazar Ermeni Katolik Mıhitaryan Mektep 
ve Manastırı Vakfı (Bomonti Ermeni Katolik İlköğretim Okulu) 
- Beykoz Surp Nigoğayos Ermeni Kilisesi Vakfı
- Beyoğlu Anarad Hığutyun Ermeni Katolik Rahibeler 
Manastır ve Mektebi Vakfı
- Boyacıköy Surp Yerits Mangants Ermeni Kilisesi Vakfı
- Elmadağ Surp Agop Ermeni Hastanesi Vakfı 
- Galata Surp Krikor Lusavoriç (Cercis) Ermeni Kilisesi Vakfı
- Gedikpaşa Protestan Kilisesi ve Mektebi Vakfı
- Halıcıoğlu Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi 
ve Kalfayan Yetimhanesi Vakfı
- Karaköy Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi Vakfı
- Kocamustafapaşa Anarad Hığutyun Ermeni Katolik Kilisesi Vakfı
- Kumkapı Surp Harutyun Ermeni Kilisesi ve Mektebi Vakfı
- Kuzguncuk Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Vakfı
- Ortaköy Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Katolik Kilisesi Vakfı
- Şişli Karagözyan Ermeni Yetimhanesi Vakfı 
- Topkapı Surp Nigoğayos Ermeni Kilisesi, Levon Vartuhyan 
Mektebi ve Mezarlığı Vakfı
- Üsküdar Surp Garabed Ermeni Kilisesi Vakfı

- Yeniköy Küd Dıpo Surp Asdvadzadzni Ermeni Kilisesi Vakfı 

Within the scope of study on the seized properties 
of Armenian foundations in Istanbul, archiving work 
has been carried out in the archives of 17 Armenian 
foundations.  All the documents of foundations, who 
opened their archives to us for the purpose of this 
study, have been digitalized and classified including 
those archives on immovable properties as well as 
others. 16 volunteers helped the researchers during the 
archiving effort. 
There are about 77.000 digitalized documents that 
include various materials such as correspondences with 
the Armenian Patriarchate, title deeds, registers of 
baptism, Edicts of Sultans, students’ school registers, 
school reports, course materials, photographs, 
invoices, receipts mostly in Armenian, Ottoman Turkish 
and Turkish.  
Digital archives kept at the Hrant Dink Foundation will 
be open for academics, researchers, students, lawyers 
and foundation managers.  

Foundations whose archives have been digitalized are as follows:
- Beyoğlu Anarad Hığutyun Armenian Catholic Nuns’ 
Monastery and School Foundation 
- Beyoğlu Surp Ğazar Armenian Catholic Mıhitaryan School and 
Monastery Foundation (Bomonti Armenian Catholic Primary School)
- Beykoz Surp Nigoğayos Armenian Church Foundation 
- Boyacıköy Surp Yerits Mangants Armenian Church Foundation 
- Elmadağ Surp Agop Armenian Hospital Foundation 
- Galata Surp Krikor Lusavoriç (Cercis) Armenian Church Foundation
- Gedikpaşa Armenian Protestant Church and School Foundation 
- Halıcıoğlu Surp Asdvadzadzin Armenian Church and 
Kalfayan Orphanage Foundation 
- Karaköy Surp Pırgiç Armenian Catholic Church Foundation 
- Kocamustafapaşa Anarad Hığutyun Armenian Catholic 
Church Foundation
- Kumkapı Surp Harutyun Armenian Church and School Foundation 
- Kuzguncuk Surp Krikor Lusavoriç Armenian Church Foundation 
- Ortaköy Surp Krikor Lusavoriç Armenian Catholic Church Foundation 
- Şişli Karagözyan Armenian Orphanage Foundation 
- Topkapı Surp Nigoğayos Armenian Church, Levon Vartuhyan School 
and Cemetery Foundation 
- Üsküdar Surp Garabed Armenian Church Foundation 
- Yeniköy Küd Dıpo Surp Asdvadzadzni Armenian Church Foundation 

İsTANbUl eRmeNİ 
VAKIFlARI ARşİVİ
ARcHIVes OF ARmeNIAN 
FOUNDATIONs IN IsTANbUl



bU Temel İlKeleR IşIğINDA,

• Türkİye’nİn demokraTİkleşmesİ, 

KülTüRel çeşİTlİlİğİN bİR zeNgİNlİK, 

FARKlIlIğIN bİR HAK OlARAK KAbUl göRmesİ, 

TOplUmlAR ARAsINDAKİ KülTüRel 

İlİşKİleRİN gelİşTİRİlmesİ AmAcIylA 

mİllİyeTçİlİKTeN, IRKçIlIKTAN Ve 

AyRImcIlIKTAN ARINDIRIlmIş, çOcUKlARA Ve 

geNçleRe yöNelİK pROJeleRİ De KApsAyAN 

AKADemİK Ve AKADemİ DIşI yAyINlAR yApmAyI;

• Türkİye’de çoğu zaman yüzeysel 

bİR şeKİlDe yüRüTüleN, güNcel, 

sİyAsAl-TOplUmsAl-KülTüRel TARTIşmAlARA 

İlİşKİN DeRİNlemesİNe sORUlAR sORmAyA 

OlANAK TANIyAN TelİF Ve çeVİRİ eseRleRe 

DAyAlI DİzİleR OlUşTURmAyI;

• HranT dİnk Vakfı’nın kurmayı amaçladığı, 

eRmeNİ ARAşTIRmAlARINA ODAKlANAN bİR 

eNsTİTüNüN TemelleRİNİ OlUşTURmAyA 

yöNelİK OlARAK, eRmeNİleRİN TARİHİ, KülTüRü 

Ve yAşANTIsIylA İlgİlİ yAyINlAR yApmAyI; 

• HranT dİnk’İn büTün yazılarını Ve 

KONUşmAlARINI yAyImlAyARAK, ONUN FİKİRsel 

mİRAsININ yAygINlAşmAsINA Ve geleceK 

NesİlleRe AKTARIlmAsINA ARAcIlIK eTmeyİ;

• HranT dİnk’İn, mİlyonlarca İnsanın 

yüReğİNe NüFUz eTmesİNİ sAğlAyAN, İçTeN 

Ve DemOKRAT TAVRININ TAKİpçİsİ OlARAK, 

AyRImcIlIğA mARUz KAlAN gRUplARIN sesleRİNİ 

DUyURmAlARINI sAğlAyAcAK, geNİş HAlK 

KİTleleRİNe UlAşmAyI HeDeFleyeN KİTAplAR 

yAyImlAmAyI HeDeFleR.

IN THe lIgHT OF THese FOUNDINg pRINcIples, 

pUblIcATIONs HAs THe FOllOwINg AIms:

• To publısH academıc and non-academıc 

pUblIcATIONs As well As pROJecTs ORIeNTeD 

TOwARDs cHIlDReN AND yOUNg peOple pURgeD 

OF NATIONAlIsm, RAcIsm AND DIscRImINATION, 

TOwARDs THe DemOcRATIsATION OF TURKey, 

THe esTAblIsHmeNT OF AN UNDeRsTANDINg 

OF cUlTURAl DIVeRsITy As A FUNDAmeNTAl 

VAlUe AND ‘DIFFeReNce’ As A RIgHT; AND THe 

DeVelOpmeNT OF cUlTURAl RelATIONs beTweeN 

THe peOples OF All cOUNTRIes.

• To creaTe serıes formed of orıgınal 

AND TRANslATeD wORKs THAT wIll eNAble 

THOROUgH AND IN-DepTH INqUIRIes IN THe 

DOmAIN OF cONTempORARy, pOlITIcAl-sOcIAl-

cUlTURAl DebATes wHIcH ARe All TOO OFTeN 

cONDUcTeD IN A sUpeRFIcIAl mANNeR IN 

TURKey. 

• To publısH works on armenıan HısTory, 

cUlTURe AND eVeRyDAy lIFe wITH A VIew 

TO esTAblIsHINg THe FOUNDATIONs OF AN 

INsTITUTe FOcUsINg ON ARmeNIAN sTUDIes 

wHIcH THe FOUNDATION AIms TO FOUND.

• To publısH THe compleTe wrıTıngs and 

speecHes OF HRANT DINK AND TO FAcIlITATe THe 

DIssemINATION AND TRANsmIssION TO FUTURe 

geNeRATIONs OF HIs INTellecTUAl HeRITAge.

• wıTH conTınued dedıcaTıon To HranT 

DINK’s sINceRe AND DemOcRATIc AppROAcH 

THAT peNeTRATeD THe HeARTs OF mIllIONs 

OF peOple, TO pUblIsH bOOKs TARgeTINg 

THe wIDeR mAsses TOwARDs gIVINg VOIce TO 

gROUps sUbJecTeD TO DIscRImINATION.
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HRANT DİNK VAKFI yAyINlARI, HRANT 

DİNK’İN HAyAlleRİNİ, mücADelesİNİ, 

DİlİNİ Ve yüReğİNİ yAşATmAK AmAcIylA 

KURUlmUş OlAN HRANT DİNK VAKFI’NIN 

çATIsI AlTINDA, DİyAlOg, bARIş Ve 

empATİ KülTüRüNü gelİşTİReceK 

yAyINlAR yApAR.

HRANT DINK FOUNDATION pUblIcATIONs 

pUblIsHes wORKs THAT sUppORT 

THe DeVelOpmeNT OF A cUlTURe OF 

DIAlOgUe, peAce AND empATHy. IT Is 

pART OF THe HRANT DINK FOUNDATION 

wHIcH wAs esTAblIsHeD FOR THe 

peRpeTUATION OF THe VIsION, 

sTRUggle, messAge AND IDeAls OF 

HRANT DINK.



Hrant Dink Vakfı’nın 2013 ajandası, 
2012’nin Kasım ayında yayımlandı. 

Her yıl olduğu gibi, Türkçe, İngilizce ve 
Ermenice olarak üç dilde hazırlanan ajandanın bu yılki 
teması ‘Sınırlar’dı. 

Sınırlar 2013 ajandası, coğrafi sınırlardan toplumsal 
sınırlara; insan aklının sınırlarından bireyler arasındaki 
sınırlara; insan olma halinin başlangıcından bugüne 
‘derdimiz’ olan ‘sınırlar’ı konu ediyor.

İnsanlığın yaşam serüvenini can alıcı bir biçimde 
özetleyen kelimelerden biri: ‘Sınır’. Bir yandan yaratıp, 
bir yandan da yok etmek için sürgit mücadele ettiğimiz 
‘sınırlar’ ve ‘sınırsızlıklar’, insanlık tarihinin en önemli 
belirleyicilerinden biri. İnsan olmanın tarifinde, sınırları 
aşarak yol almak düsturu gizli. Bu açıdan tarih, esasen, 
aşılan veya aşılamayan sınırların tarihidir denilebilir.

Sınırlar 2013, bizleri bu tarihe daha yakın bakmaya davet 
ediyor: Gündelik hayatlarımızdaki sınırlar; Eski Roma’da 

The Hrant Dink Foundation’s 2013 Agenda 
was published in November 2012.

The theme of 2013 was ‘Borders’ and as in 
previous years, the agenda came out in three languages 
- Turkish, English and Armenian.

The 2013 Agenda - Borders, covers ‘our problem’ since 
the beginning of humanity, that of ‘borders’; from 
geographical borders to social borders and from the 
borders of the human mind to the borders between 
individuals.

One of the words that can strikingly summarize the 
history of humanity: ‘Border’. ‘Limits’ and ‘infinitives’, 
the two concepts that we create ourselves yet struggle 
endlessly to eliminate are the most important markers 
of the history of humanity. The definition of humanity 
contains the principle of overcoming borders. In this 
sense, our history is essentially the history of borders 
that could be or could not be transcended.

bir mülkün sınırlarını belirtmekte kullanılan ‘Terminus’ 
sınır taşı; Ortaçağ’dan günümüze miras kalan ‘bu 
dünya’ ile ‘öteki dünya’ arasındaki hayali sınır; 
sömürgeci ülkelerin cetvelle çizdikleri Afrika sınırları; 
çağımızın olmazsa olmazı internetle hayatımıza giren 
sanal sınır ve sınırsızlıklar; özgür halklar arasına örülen 
taştan sınırlar; otoritenin her daim dayattığı ‘ahlaki’ 
sınırlar; bugün hâlâ yeryüzünde 840 milyon insanın 
karşı karşıya kaldığı ‘açlık sınırı’; uzaydan dünyaya 
atlayarak ses sınırını aşan ve “Sınırlar, aynı korkular 
gibi birer illüzyondur” diyen Felix Baumgartner; protez 
bacaklarıyla olimpiyat rekorları kıran Oscar Pistorius; 
Imagine adlı efsanevi şarkısıyla sınırları aşarak tüm 
insanlığabarış çağrısı yapan John Lennon; geçimini 
‘sınır’dan edinen 34 canın bombalarla yok edildiği 
Roboski’nin sınırları… 

Sınırlar 2013, tarih boyunca sınırlarının ardındaki 
sınırsızlıkları görebilenlere ithaf edilmiş mütevazı bir 
armağan niteliğinde. 

Sınırlar 2013 ajandasında, yılın her haftası işlenen ve 
her biri insanlık tarihinin farklı ‘sınır’ ve ‘sınırsızlık’ 
mücadelesini simgeleyen 53 metne 60’a yakın görsel 
eşlik ediyor. Resmi tatil günlerinin yanı sıra Müslüman, 
Alevi, Ermeni, Rum, Süryani, Kürt bayramları ve özel 
günleri de Sınırlar 2013 ajandasında yer alıyor.

Hrant Dink Vakfı Yayınları’nın bundan önce yayımladığı 
ajandaların temaları Davalar (2012), Kalabalıklar (2011) 
ve Ermenistan’dı (2010).

Borders 2013 invites us to look closer to this history: 
Borders in our daily lives; Terminus, the boundary stone 
that was used to protect boundaries of a property; the 
illusory border between ‘this World’ and the ‘other 
World’ inherited from the Middle Age; African borders 
drawn with a ruler by the imperialist states; virtual 
boundaries and boundlessness that have entered 
our lives with the internet, a sine qua non of our age; 
borders constructed from stones in between free 
societies; ‘moral’ boundaries always imposed by the 
authorities; ‘the hunger line’ still faced by 840 million 
people worldwide; Felix Baumgartner, who jumped 
from space breaking the sound barrier and who uttered 
the words “Limits, like fear, is often an illusion.”; Oscar 
Pistorius, who broke Olympic records with his double 
below-knee amputations; John Lennon who wrote the 
legendary song ‘Imagine’ that made a call for peace 
transcending boundaries; the borders of Roboski where 
34 lives, who earned their living from the ‘border’, slain 
by bombs… 

Borders 2013 is like a humble gift dedicated to all who 
were able to see the eternities beyond boundaries.

There are 53 texts in the agenda, all symbolizing 
different struggles of humanity with boundaries 
accompanied by about 60 visuals. Apart from the 
official dates for Turkey, the Agenda also features 
important dates and feasts of Muslims, Alevis, 
Armenians, Greeks, Assyrians and Kurds.

The previous agendas of the Hrant Dink Foundation 
Publications were themed Trials (2012), Crowds (2011) 
and Armenia (2010). 
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alan Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nin, yakın tarihte, 
Diyarbakır Belediyesi ve Ermeni kurumlarının işbirliğiyle 
restore edilerek yeniden ibadete açılmış olması, bu 
tasavvur ve yeniden kurma girişimleri açısından büyük 
bir önem taşıyor. Bu kitap da bu anlamda, yitik bellek 
denizini oluşturan damlalardan birisidir.” 
(Ali Bayramoğlu, Önsöz)

“Bu kitapta yer alan anlatıları okurken, sözlü tarihin 
cilvelerini düşünmeden edemedim. Bunlar arasında, 
hayat hikâyelerinin dinleyicisini ‘hakikate çağrısı’, farklı 
iktidar katmanlarının duygular ekseninde ifadesi, ve 
belki de bu kadim şehrin, herkesin, her şeyin üstünden 
bizlere müstehzi bakışı var. ‘Sessizliğin sesi’ kadar, 
Diyarbakır’ın bize yüklediği duygusal ağırlığı da 
hissetmemek mümkün değil bu anlatılarda. Bugünün 
çok-yerli yerelliği içinde bile hâlâ kendisi olmayı 
sürdürebilen şehirlerimiz var. Diyarbakır Ermenileri 
konuşurken, insan ister istemez, yılların sırlarının 
şehrin surlarından çıkıp bize sorduğu yeni sorular 
üzerine tefekkür ediyor.” (Arzu Öztürkmen, Sonsöz)

Hrant Dink Vakfı Yayınları’nın 
Aralık 2012’de yayımladığı 
Sessizliğin Sesi II- Diyarbakırlı 
Ermeniler Konuşuyor kitabı, 
Olof Palme Merkezi’nin 

desteğiyle 2011 yılından bu yana sürdürülen sözlü tarih 
çalışmasının ikinci kitabı olarak çıktı. 

Ermeni kimliğini yaşayanlar, kimliğini gizlemek 
zorunda kalanlar, Müslüman Ermeni olarak 
yaşamlarını sürdürenler ve sonradan din değiştirerek 
geri dönenler…  İstanbul, Diyarbakır, Los Angeles, 
New York, New Jersey, Montreal, Toronto, Yerevan 
ve Beyrut’tan 16 Diyarbakırlı Ermeni’nin bir yerlerde 
kesişip bir yerlerde apayrı olan hikâyeleri Türkiye’nin ve 
yerelde Diyarbakır’ın tarihini anlatıyor.

“Bu çalışma, Diyarbakır’daki Ermenilerin kültürel 
varlığını yeniden tasavvur etme, bir tür kurma 
girişimidir. Kentin, 1980’li yıllara kadar kullanılan ancak 
daha sonra cemaatsizlik nedeniyle hızla harabe halini 

The Sounds of Silence II –
Armenians of Diyarbakir Speak 
was published by the Hrant 
Dink Foundation Publications in 
December 2012, as the second 

publication of the oral history project carried out since 
2011 with the support of Olof Palme International 
Center. 

Those who live their Armenian identities, those who 
have to hide their identities, those who continue 
their lives as Islamicized Armenians and those who 
apostatize and convert… The stories of 16 Armenians of 
Diyarbakir, who currently live in Istanbul, Diyarbakir, 
Los Angeles, New York, New Jersey, Montreal, Toronto, 
Yerevan and Beirut, are sometimes crossing and 
sometimes parting, which in its own right tells us the 
history of Turkey and in particular Diyarbakir.

“This study is about reconceiving and restoring the 
cultural existence of the Armenians in Diyarbakir. The 
fact that the Surp Giragos Armenian Church, which was 

used until 1980’s yet had become a ruin afterwards due 
to absence of the community, has been restored and 
reopened for prayer as a result of cooperation between 
the Diyarbakir Municipality and Armenian institutions 
is of great importance in this direction. In this context, 
this book is a drop in the ocean of lost memories.” 
(Ali Bayramoglu, Prologue)

“I couldn’t help thinking about the ironies of the oral 
history while I was reading the stories in this book. 
Among these are the ‘call to truth’ by the life stories 
to their readers, the expression of different layers of 
government in the axis of emotions and perhaps the 
sarcastical look of this ancient city over everyone and 
everything. As well as the ‘sound of silence’, it is also 
impossible to miss the emotional weight put on us by 
Diyarbakir in these stories. We still have cities that 
manage to keep their own identities in the multi-local 
setting of today. While the Armenians of Diyarbakir 
are speaking, one can’t help thinking about the new 
questions that the secrets of the years ask us out of the 
city walls.” (Arzu Ozturkmen, Epilogue)
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sessİzlİğİN sesİ II- 
DİyARbAKIRlI 
eRmeNİleR 
KONUşUyOR 

THe sOUNDs 
OF sIleNce II –
ARmeNIANs OF 
DIyARbAKIR speAK 

Hrant Dink Vakfı’nın, Avrupa Birliği ve Açık Toplum 
Vakfı’nın desteğiyle yürüttüğü araştırmanın ürünü 
olan ve İstanbul’daki Ermeni vakıflarının devlet 
uygulamaları nedeniyle yaşadığı mülkiyet sorunlarını 
ele alan kitap, sorunu tarihsel ve hukuki yönleriyle 
ele alıp, İstanbul’daki Ermeni vakıflarının el konan 
taşınmazlarının kapsamlı bir envanterini çıkararak, 
istatistiksel analizler sunarak ve meselenin insani-
sosyal boyutunu ortaya koyarak, onlarca yıldır yaşanan 
hak gaspının resmini çizmeyi amaçlıyor. Çalışma, 
sorunun sadece ‘mal-mülk talebi’ değil, kültürel varlığın 
sürdürülebilirliği sorunu olduğunun anlaşılmasını 
ve ülkede demokratik hakların tesisi yönünde katkı 
sunmayı hedefliyor.

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’nin sunuş yazısıyla başlayan 
kitap üç bölümden oluşuyor. “İmparatorluk’tan 
Cumhuriyet’e” başlıklı ilk bölüm, azınlık vakıflarının 
gayrimüslimlerin yaşantısındaki yerini, tarihçelerini, 
tüzel kişilik tartışmalarının yanı sıra, devletin siyasi 
gelişmelere paralel olarak attığı çeşitli adımları, örnek 

Bu kitapta anlatılan, taştan, 
betondan yapıların, el konan 
binaların değil, etten kemikten 
insanların hikâyesidir.

Burada sözü edilen kurumlar, 
genci ihtiyarı, kadını erkeği, zengini fakiriyle, bu 
topraklarda yaşayan insanların birlikte var ettikleri 
değerlerdi.

Haksızlığa konu olan mülkler, ibadethanelere, okullara, 
yetimhanelere, huzurevlerine, yardım kuruluşlarına, 
bütün bir topluma can veren maddi kaynaklardı. Türkiye 
Ermenilerinin toplumsal yaşantısı ve kültürü, bu ekonomik 
zemin üzerinde yükseliyordu.

Yok edilen bu yaşantının ve kültürün izleri, ‘neden’ ve 
‘nasıl’ sorularıyla birlikte bu kitapta kayda geçsin; benzer 
adaletsizlikler yarınlara taşınmasın diye...

2012 beyANNAmesİ: 
İsTANbUl eRmeNİ 
VAKIFlARININ el 
KONAN mülKleRİ

It is not the story of structures 
made of stone or concrete, of 
seized buildings that is told in 
this book, but the story of human 
beings, made of flesh and blood.
The institutions mentioned here 
were resources created through 
the concerted efforts of a people

who lived on these lands – young and old, women and men, 
rich and poor.

The properties subject to wrongdoing were material 
assets that provided a vital life force into temples, 
schools, orphanages, retirement homes, aid agencies, and 
ultimately, an entire community.

They formed the economic bedrock upon which the social 
life and culture of Armenians in Turkey was built.

May this book record the remaining traces of this life and 
culture that has been destroyed, providing responses to 
questions like ‘why’ and ‘how’; so that similar injustices do 
not take place in the future...

This book, as the product of a research carried out by 
the Hrant Dink Foundation with the support of the 
European Union and the Open Society Foundation, 
focuses on the property ownership problems Armenian 
foundations in Istanbul have encountered due to the 
practices of state. It aims to treat the issue in both its 
historical and legal aspects, and to form an overview of 
the subjugation of rights that has been continuing for 
decades, by producing a comprehensive inventory of 
the seized immovable assets of Armenian foundations 
in Istanbul, presenting statistical analyses, and 
revealing the human-social aspects of the problem. 
In this way, the study targets to make it clear to the 
society of Turkey that the problem is not only about 
a ‘demand for properties’, but rather an issue of 
sustainability of cultural existence; while contributing 
towards the establishment of democratic rights in this 
country.

The book opens with a foreword by Prof. Dr. Hüseyin 
Hatemi and consists of three sections. The first 
section entitled “From Empire to Republic” marks the 
significance of minority foundations in the daily life of 

2012 DeclARATION: 
THe seIzeD 
pROpeRTIes 
OF ARmeNIAN 
FOUNDATIONs IN 
IsTANbUl



tarihi Andonyan Manastırı’nın hikâyesidir. Türkiye 
kamuoyunda, Ermeni vakıflarının mülkiyet sorunu 
dendiğinde akla ilk gelen örnek olan Tuzla Çocuk 
Kampı’na el konmasının hikâyesi de bu bölümde yer 
alıyor.

Kitabın üçüncü ve son bölümünde ise, İstanbul’daki, 
Apostolik, Katolik ve Protestan Ermeni toplumlarına ait 
toplam 53 vakfın kısa tarihçeleri ve tespit edilebilmiş el 
konan mülkleri hakkında detaylı bilgi ve istatistikler yer 
alıyor.

Konuyla ilgilenenler, ‘2012 Beyannamesi: İstanbul 
Ermeni Vakıflarının El Konan Mülkleri’ kitabını ücretsiz 
olarak Hrant Dink Vakfı’ndan temin edebilir.

yargı kararları ve uygulamalarıyla ortaya koyuyor. 
İlk bölümde ‘Batı Trakya’daki Müslüman azınlık 
vakıflarının mülkiyet sorunları’ başlığı altındaki bilgiler, 
tıpkı Türkiye’deki Müslüman olmayan azınlıklar gibi, 
Yunanistan’daki Müslüman azınlıkların da vatandaşı 
oldukları ülkede iç güvenlik açısından potansiyel tehdit 
oluşturan ‘yabancılar’ olarak algılandıklarını açıkça 
ortaya koyuyor.

‘El Koyma Hikâyeleri’ başlıklı ikinci bölümde, yaşanmış 
beş el koyma olayı derinlemesine inceleniyor. Bunlar, 
Boğaziçi Köprüsü’nün yapım aşamasında Halıcıoğlu 
Mahallesi’nden Kalfayan kurumlarının tümüyle yok 
oluşu; kendi satın aldıkları mülkte yıllarca kiracı olarak 
faaliyet göstermek zorunda kalan Bomonti Mıhitaryan 
İlkokulu’nun hikâyesi; Ermeni toplumunda nadir 
rastlanan hukuk mücadelelerine bir örnek olarak 
İstiklal Caddesi’ndeki bir binanın geri alınma süreci; 
mazbutaya alınarak tasarrufu tamamıyla Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’ne geçmiş olan Kasımpaşa Surp Hagop 
Kilisesi Vakfı ve Ortaköy’de kaderine terk edilmiş 

non-Muslims, their history and discussions over their 
legal entity status as well as various steps taken by 
the state in parallel to political developments, with 
references made to precedent setting judicial rulings 
and practices. In this section, information provided 
under the title ‘Ownership problems of Muslim 
minority foundations in Western Thrace’ clearly reveals 
that, just like the non-Muslim minorities in Turkey, the 
Muslim minorities in Greece are perceived as ‘aliens’ 
which represent a potential internal security threat to 
the country they are citizens of.

In the second section entitled ‘Stories of Unlawful 
Property Seizure’, there are in-depth examinations 
on five cases of immovable asset seizure. These are 
the complete eradication of the Kalfayan institutions 
from the Halıcıoğlu Neighborhood during the 
construction process of the Bosphorus Bridge; the 
story of the Bomonti Mıhitaryan Primary School which 
continues to provide education from the building 
they had once purchased, and currently as tenants 
with signed lease contract; the process of claiming 

back a building on Istiklal Street as an example of a 
legal struggle rarely encountered in the Armenian 
community; the Kasımpaşa Surp Hagop Church 
Foundation that was declared defunct and fully placed 
under the management of the Directorate General of 
Foundations; and the story of the Andonyan Monastery 
in Ortaköy that has been abandoned to its fate. The 
story of the seizure of the Tuzla Children’s Camp, the 
first example that springs to everyone’s mind in Turkey 
when the ownership problem of Armenian foundations 
is mentioned, is also included in this section. 

In the third and final section of the book there are 
briefs on the historical background of a total of 53 
foundations of the Apostolic, Catholic and Protestant 
Armenian communities in Istanbul and detailed 
information and statistics about the seized properties 
belonging to them as identified. 

Those interested in the issue may obtain 2012 
Declaration: The Seized Properties of Armenian 
Foundations in Istanbul from the Hrant Dink 
Foundation free of charge.
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Hrant Dink’in Türkiye - 
Ermenistan ilişkilerini ele aldığı, 
Hrant Dink Vakfı Yayınları 
tarafından 2009’da yayımlanan 

İki Yakın Halk İki Uzak Komşu adlı kitabı, Lübnan’da 
Haigazian University Press tarafından Arapça olarak 
yayımlandı.

Hrant Dink Vakfı Yayınları, TÜYAP 
Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve 
Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği 

ile 17-25 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenen 
31. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na katıldı. 
Fuarın sürdüğü bir hafta boyunca, Hrant Dink Vakfı 
Yayınları’nın standında, yeni kitaplarımız ve belgesel 
ile zenginleştirdiğimiz yayınlarımız fuar ziyaretçilerine 
sunuldu. 

The Hrant Dink Foundation 
Publications took part in the 31st 
International Istanbul Book Fair 

organised by TÜYAP Fair and Exhibition Organization 
Inc, in association with the Publishers’ Association of 
Turkey on November 17-25, 2012. Throughout the one-
week fair, the recent publications and documentaries 
were presented to the visitors at the Hrant Dink 
Foundation Publications’ display booth. 

İKI yAKIN HAlK 
İKI UzAK KOmşU 
ARApçADA

2012 TüyAp 
KİTAp FUARI

2012 TUyAp
bOOK FAIR

The Arabic translation of 
‘Two close poeples, two far 
neighbours’, a book by Hrant 
Dink, in which he compiled his 
thoughts on the past, present 
and future of Turkish-Armenian 

relations, has been published by the Haigazian 
University Press in Lebanon.

THe ARAbIc 
TRANslATION 
OF ‘TwO clOse 
peOples, TwO FAR 
NeIgHbOURs’



2012 HRANT DİNK ANMALARI
2012 HRANT DINK MEMORIALS

DOğU TOplUmlARINI, bATIDAN AyIRAN 

öNemlİ bİR özellİK De, 

‘lİDeR’, ‘KAHRAmAN’ Ve ‘İlAH’ 

yARATmAsINDAKİ FARKlIlIKTA 

ARANmAlI. 

bİzİm KülTüRümüzDe bİRbİRleRİNe 

çOK çAbUK DöNüşüp, 

RAHATlIKlA DA öRTüşebİleN 

KAVRAmlAR bUNlAR. 

bİR öNemlİ özellİğİmİz De KOlAy 

yücelTİp, bİR O KADAR RAHAT 

AlçAlTAbİlmemİz İlAHlARImIzI…

…KURTARIcIlAR beKlemeyİN, 

KeNDİ KeNDİNİzİN İlAHI OlUN. 

AKsİ TAKTİRDe, TARİHİ bOyUNcA 

Hİç İKTİDAR OlAmAmIş bİR HAlKIN 

çOcUKlARI, böyle bİRbİRİmİze KARşI 

İKTİDARcIlIK OyNAR DURURUz İşTe.

ONe OF THe mOsT sIgNIFIcANT 

DIFFeReNces beTweeN eAsTeRN AND 

wesTeRN sOcIeTIes Is IN THe wAy 

THey cReATe ‘leADeRs’, ‘HeROes’ 

AND ‘DIVINITIes’. 

IN OUR cUlTURe, THese cONcepTs 

swIFTly INTeRcONVeRT, AND eAsIly 

OVeRlAp. 

ANOTHeR cHARAcTeRIsTIc OF OUR 

sOcIeTy Is THAT we NOT ONly glORIFy 

eAsIly bUT AlsO cARelessly DemeAN 

OUR DIVINITIes...

...DO NOT wAIT FOR sAVIOURs, be yOUR 

OwN DIVINITy. OTHeRwIse, As cHIlDReN 

OF A peOple wHO HAs NeVeR RUleD 

THROUgHOUT THe HIsTORy, we sHAll 

Keep plAyINg ‘RUleRsHIp’ AgAINsT 

eAcH OTHeR.
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HRANT DİNK
bİRgüN -
10 OcAK 1997
JANUARy 10TH, 1997

İlAHlARA 
İllAllAH
eNOUgH wITH 
THe DIVINITIes



FebRUARy 19TH, 2012

A commemoration meeting was organized by HTIB 
Netherlands Turkish Workers Union in Amsterdam.  
Rakel Dink was invited and the HTIB Director Mustafa 
Ayrancı, many politicians, civil society members and 
businessmen were present at the meeting.   At the end 
of the program, Rakel Dink laid carnations in front of 
the memorial built in remembrance of the people who 
died during the WW2. 

JUNe  6-11, 2012

Rakel Dink and Hrant Dink Foundation Board of 
Directors were invited by Manuel Pamokdjian to the 
opening of the Cultural Center established  with the 
support of Italy’s Honorary Consulate and to the 
opening ceremony of Hrant Dink Park in Gyumri. 

DecembeR  2ND, 2012

Rakel Dink, received the 6th Johann-Philipp-Palm 
Freedom of Speech and Press Award given jointly to 
Hrant Dink and Egyptian writer Dr. Alaa Al-Aswani in 
Schorndorf, Germany. 

19 şUbAT 2012

Amsterdam’da kurulumuş olan Hollanda Türkiyeli 
İşçiler Birliği HTİB Derneği Hrant Dink’i anma toplantısı 
düzenledi.  Rakel Dink’in davet edildiği toplantıya HTİB 
Başkanı Mustafa Ayrancı, siyasiler, sivil toplum ve iş 
adamları katıldı. Program sonunda tüm katılımcıların 
iştiraki ile Rakel Dink, II. Dünya Savaşı’nda ölenlerin 
anısına dikilen anıt önüne  karanfil bıraktı.

6-11 HAzİRAN 2012

Rakel Dink, Hrant Dink Vakfı Yönetim Kurulu üyelerinin 
de katılımıyla Ermenistan’ın Gümrü kentinde Manuel 
Pamokdjian ve İtalya Fahri Konsolosluğu’nun 
destekleriyle yapılan Kültür Merkezi ve Hrant Dink 
Parkı açılışı için Gümrü’ye davet edildi. 

2 ARAlIK 2012

Rakel Dink, Almanya Schorndorf’te bu yıl altıncısı Hrant 
Dink ve Mısır’lı yazar Dr. Alaa Al-Aswani’ye ortaklaşa 
verilen Johann-Philipp-Palm İfade ve Basın Özgürlüğü 
Ödülü’nü aldı.

2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde 
düzenlenmeye başlanan Hrant Dink’i anma 
konferanslarının 2012 yılındaki konuğu Joost 
Lagendijk oldu. 

Lagendijk, 2009’dan bu yana Sabancı Üniversitesi 
İstanbul Politikalar Merkezi’nde kıdemli danışman 
olarak görev yapıyor. 1998-2009 yılları arasında Avrupa 
Parlamentosu Hollanda Yeşiller üyesi olarak görev 
aldı. Avrupa Parlamentosu’nda genel olarak Balkanlar 
ve Türkiye politikaları konusu ile ilgilendi. Uzun yıllar 
boyunca Avrupa Parlamentosu Türkiye Delegasyonu 
yönetim kurulu başkanlığı ve Kosova parlamento 
muhabirliği görevlerini yürüttü. Avrupa Parlamento 
üyesi olarak Avrupa sınırları, Avrupa Birliği-Amerika 
İlişkileri ve Avrupa’nın Müslüman Komşuları ile Olan 
İlişkileri konularında üç kitabı yayınlandı. Politikaya 
girmeden önce 10 yılın üzerinde bir süre yayıncılık yaptı. 

Piyanist Can Çakmur’un konseri ve Ümit Kıvanç’ın ‘19 
Ocak’tan 19 Ocak’a’ isimli belgeselinin gösterimiyle 

başlayan anma programında Lagendijk, ‘Why are 
political apologies so difficult?’ (Siyasal özürler niye bu 
kadar zor?) başlıklı bir konuşma yaptı. 

2012’de dördüncüsü düzenlenen ODTÜ Hrant Dink’i 
anma konferanslarının önceki konukları Arjantin 
doğumlu düşünür, yazar Alberto Manguel,  İsrailli 
muhalif gazeteci ve 2009 Uluslararası Hrant Dink Ödülü 
sahibi Amira Haas ve Britanyalı aktör, insan hakları ve 
LGBT eylemcisi, Avrupa Parlamentosu üyesi Michael 
Cashman vardır.

Joost Lagendijk was the guest of 2012 Hrant Dink 
Memorial Lecture that has been organized annually by 
the Middle East Technical University since 2009. 

Lagendijk has been working at Sabancı University, 
Istanbul Policy Center as a senior advisor since 2009.

From 1998 to 2009, he had been a member of the 
European Parliament as a member of the Green Party of 
the Netherlands. While at the European Parliament, he 
was generally interested in the policies on the Balkans 
and Turkey. For many years, he was the Chair of Board 
of the European Parliament’s Delegation to Turkey and 
Kosovo Parliament reporter.  He has published three 
books on European borders, European Union-America 
Relations and Relations of Europe with its Muslim 
Neighbours. He worked as a publisher for ten years, 
before getting involved in politics. 

At the Memorial Program, after the concert of 
pianist Can Çakmır and screening of Ümit Kıvanç’s 
documentary film ‘From January 19th to January 19th’, 

Lagendijk gave a talk entitled ‘Why are political 
apologies so difficult?’

Philosopher, writer Alberto Manguel born in Argentina, 
Israeli dissident journalist and 2009 International 
Hrant Dink Award Laureate Amira Hass and British 
actor, Human Rights and LGBT Rights   activist, and 
member of the European Parliament Michael Cashman 
are the former guest speakers of METU Hrant Dink 
Memorial Lectures.  

gezİleR
VIsITs

ODTü 
2012 HRANT DİNK’İ ANmA KONFeRANsI

meTU 
2012 HRANT DINK memORIAl lecTURe
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‘Arts and Resistance’. The first day of the workshop 
ended with the ‘Film Screening Panel: Dialogues as 
a Form of Resistance’ during which five  multimedia 
documentaries prepared by photographers from 
Turkey and Armenia within the scope of Hrant Dink 
Foundation’s ‘Multimedia for Dialogue’ project were 
screened. After the screening, Aris Nalcı gave a talk 
entitled ‘the False Witness of Public Opposition: 
Media.’

On Saturday, May 26th, the second day of the workshop 
started at 09.30 am with the panel entitled ‘Emerging 
Movements, New Strategies I’ with the presentations 
of Banu Bargu, Emre Can Dağlıoğlu, Pınar Büyüktaş and 
Okan Doğan.  In the next panel ‘Global Perspectives 
on New Forms of Social Protest’ David Graeber and 
Amr Shalakany were the panelists. At ‘Gendered 
Resistances’ panel Jennifer Petzen and Federica 
Giardini; and at the last panel of the workshop entitled 
‘Emerging Movements, New Strategies II’ panelists 
Bülent Bilmez and Polina gave presentations.

The fourth Hrant Dink Memorial Workshop was held 
on May 25-26, 2012 at the Cezayir Meeting Hall with 
the collaboration of Sabancı University, Istanbul Policy 
Center and Hrant Dink Foundation. Many academics 
and researchers from Turkey and around the world 
attended the panels organized on the  topic ‘New 
Forms of Social Protest’.

The workshop started on May 25th at 9.00 am with the 
panel entitled ‘Politics and Memory’ whose panelists 
were Fatmagül Berktay, Alparslan Naz, Eray Çaylı and 
Anoush Suni. The day continued with the panel entitled 
‘Occupation as Social Protest’ with Jermanine Ma’s, 
Umut Koccagöz’s  and Josef Burton’s presentations. 
Simten Coşar, İnci Özkan-Kerestecioğlu, Gülden 
Özcan, Aslı Vatansever and Salpi Ghazarian were the 
panelists of the session entitled ‘Political Engagement 
in Neoliberal Times’.

Begüm Özden Fırat, Sigrid Schiesser and Tina Bastajian 
were the panelists of the last panel of the day entitled 

için Multimedya’ projesi kapsamında, Türkiyeli ve 
Ermenistanlı Fotoğrafçılar kapsamında hazırlanan 
beş belgeselin gösterimi yapıldı ve ardından da Aris 
Nalcı’nın konuşması ile günün oturumları sonlandı.

Atölye çalışmaları 26 Mayıs Cumartesi günü de devam 
etti. 09.30’da başlayan ‘Yeni Akımlar, Yeni Stratejiler 
I’ başlıklı oturumda Banu Bargu, Emre Can Dağlıoğlu, 
Pınar Büyüktaş ve Okan Doğan konuşmacı oldu. Takip 
eden ‘Yeni Sosyal Protestolara Küresel Bakış’ başlıklı 
oturumda, David Graeber ve Amr Shalakany konuşmacı 
oldu. Ardından ‘Toplumsal Cinsiyet Açısından Direniş’ 
başlıklı oturumda Jennifer Petzen ve Federica Giardini, 
atölyenin ‘Yeni Akımlar, Yeni Stratejiler II’ başlıklı 
son oturumda ise Bülent Bilmez ve Polina Gioltzoglou 
konuşmacı oldu.

Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve 
Hrant Dink Vakfı işbirliği Hrant Dink anısına düzenlenen 
atölye çalışmalarının dördüncüsü, 25-26 Mayıs tarihleri 
arasında, Beyoğlu’ndaki Cezayir Toplantı Salonu’nda 
yapıldı. ‘Toplumsal Muhalefetin Yeni Biçimleri’ teması 
etrafında yapılan panellere, Türkiye ve dünyadan birçok 
akademisyen ve araştırmacı katıldı. 

Atölyeler, 25 Mayıs Cuma günü saat 09.00’da, 
Fatmagül Berktay, Alparslan Naz, Eray Çaylı ve 
Anoush Suni’nin konuşmacı olduğu ‘Siyaset ve Hafıza’ 
paneli ile başladı. Gün içinde devam eden panellerde; 
Jermanine Ma, Umut Koccagöz ve Josef Burton ‘Sosyal 
Protesto Olarak İşgal’ başlıklı oturumda, Simten 
Coşar, İnci Özkan-Kerestecioğlu, Gülden Özcan, Aslı 
Vatansever ve Salpi Ghazarian ‘Neoliberal Zamanlarda 
Siyasi Angajman’ başlıklı oturumda, Begüm Özden 
Fırat, Sigrid Schiesser ve Tina Bastajian ‘Sanat ve 
Direniş’ başlıklı oturumda konuşmacı oldular. Günün 
‘Film Gösterimi: Direniş Şekli Olarak Diyalog’ başlıklı 
son oturumunda ise Hrant Dink Vakfı’nın ‘Diyalog 

sAbANcI üNİVeRsİTesİ 
HRANT DİNK ANIsINA ATölye çAlIşmAlARI 2012

sAbANcI UNIVeRsITy
2012 HRANT DINK memORIAl wORKsHOp
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HRANT DİNK 
MEMORIAL WORKSHOP 2012
NEW FORMS OF SOCIAL PROTEST
MAY 25-26, 2012, CEZAYİR MEETING HALL, 
GALATASARAY, ISTANBUL 
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the media, became possible as an ongoing process with the 
striving of subalterns, students, laborers and the ‘silent 
and invisible’ Egyptians.   

Rabab El-Mahdi is known for her works on state-civil 
society relations, social policies and social movements in 
Middle East and Latin America. She is Assistant Professor 
of Political Science at the American University in Cairo 
and co-editor of Egypt: The Moment of Change (Zed Press, 
2009). She is also the author of a number of publications 
including, most recently: ‘Orientalizing the Egyptian 
Revolution’ in Jaddaliyya, ‘Empowered Participation or 
Political Manipulation? Civil Society and the State in 
Egypt and Bolivia’(Brill, 2011) and ‘Labor Protests in Egypt: 
Causes and Meanings’ in Review of African Political Economy 
(September 2011).

Indian writer and activist Arundhati Roy, British Human 
Rights solicitor Sir Geoffrey Bindman, Canadian journalist, 
writer and activist Naomi Klein and British actor, Human 
Rights and LGBT activist, and Member of the European 
Parliament Michael Cashman were the guests of previous 
Hrant Dink Memorial Lectures organized annually by the 
Bogazici University.

Rabab El-Mahdi, from the American University in Cairo, 
Department of Political Science, was the guest of the 
Hrant Dink Memorial Lecture on Freedom of Expression 
and Human Rights organized for the fifth time on 
January 13th, 2012 by Department of History, Department 
of Sociology and Department of Political Science and 
International Relations of Bogazici University. Political 
scientist and leftist- activist El-Mahdi, who carries 
studies on the role of various groups such as Muslim 
parties, women rights associations, youth groups and 
bloggers on the acceleration of changes in the Arab 
world, gave a talk entitled “Egypt: A Revolution in the 
Making”. 

Rabab El-Mahdi, who has joined and co-founded 
a number of opposition groups in Egypt, including 
Kefaya Prodemocracy Movement, the National 
Front for Democracy and Social Justice, and Women 
for Democracy, in her talk discussed the Egyptian 
Revolution which is an essential part of the oppositional 
movements and riots that have emerged within the 
last one year in the Arab world. She explained that the 
Egyptian Revolution, which has been reflected as a 
Facebook revolution, a middle class youth movement in 

görünmez’ Mısırlıların mücadelesiyle mümkün olduğunu 
anlattı. 

Rabab El-Mahdi, Orta Doğu ile Latin Amerika’daki devlet-
sivil toplum ilişkileri, sosyal politikalar ve toplumsal 
hareketler konularında çalışmalarıyla tanınmaktadır. 
Kahire Amerikan Üniversitesi’nde yardımcı doçent olan 
Rabab El-Mahdi aynı zamanda Mısır: Değişim Zamanı (Zed 
Press, 2009) başlıklı kitabın editörlerindendir. Jaddaliyya’da 
çıkmış olan ‘Mısır Devrimini Oryantalize Etmek’ Katılımcılığı 
Güçlendirmek Mi, Siyasi Manipülasyon Mu? Mısır ve 
Bolivya’da Sivil Toplum ve Devlet (Brill, 2011) ve Review of 
African Political Economy dergisinde çıkmış olan ‘Mısır’da 
Emek Protestoları: Nedenleri ve Anlamları’ (Eylül 2011) 
Rabab El-Mahdi’nin yakın dönem yayınlarından bazılarıdır. 

Boğaziçi Üniversitesi’nin her yıl düzenlediği Hrant Dink 
Anısına Konferans’ın önceki konuşmacıları arasında Hintli 
yazar ve aktivist Arundhati Roy, Britanyalı insan hakları 
hukukçusu Sir Geoffrey Bindman, Kanadalı gazeteci, yazar 
ve aktivist Naomi Klein ve Britanyalı aktör, insan hakları 
ve LGBT eylemcisi ve Avrupa Parlamentosu üyesi Michael 
Cashman bulunuyor.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Boğaziçi Üniversitesi Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji ve Tarih 
bölümlerinin ev sahipliğinde bu yıl 13 Ocak 2012’de 
beşincisi düzenlenen Hrant Dink İnsan Hakları ve İfade 
Özgürlüğü Konferansı’nın konuğu Kahire Amerikan 
Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden Rabab El-
Mahdi’ydi. İslami partiler, kadın hakları dernekleri, 
gençlik grupları, blogcular gibi farklı grupların Arap 
dünyasındaki değişimin ivmelenmesindeki rolü üzerine 
araştırmalar yapan siyaset bilimci, sol aktivist El-Mahdi 
“Mısır: Olmakta Olan Bir Devrim” başlıklı bir konuşma 
gerçekleştirdi.

Kefaya Demokrasi Hareketi, Demokrasi ve Toplumsal 
Adalet için Ulusal Cephe, Demokrasi için Kadınlar 
gibi muhalif grupların eş kurucusu ve üyesi Rabab El-
Mahdi, konuşmasında; son bir yılda Arap dünyasında 
ortaya çıkan muhalefet hareketleri ve isyanların çok 
önemli bir parçası olan Mısır devrimini tartıştı. Medyaya 
bir Facebook devrimi, orta sınıf genç hareketi olarak 
yansıyan Mısır devriminin gelişmeye devam eden bir 
süreç olarak özellikle madun, öğrenci, emekçi, ‘sessiz ve 

bOğAzİçİ üNİVeRsİTesİ 
2012 HRANT DİNK İNsAN HAKlARI 

Ve İFADe özgüRlüğü KONFeRANsI

bOgAzIcI UNIVeRsITy
2012 HRANT DINK memORIAl lecTURe 

ON FReeDOm OF expRessION AND HUmAN RIgHTs
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Date: January 14th, 2012, Time: 18.00

2012 HRANT DINK memORIAl lecTURe

Panel: Why political apologies are so difficult? 
Speaker: Joost Lagendijk
Concert: Can Çakmur (piano)
Film Screening:
“From January 19th to January 19th”, Ümit Kıvanç
Date: January 17th, 2012, Time: 14.00
Venuet: METU, KK-A Auditorium

DOcUmeNTARy scReeNINg

“From January 19th to January 19th”
Date: January 17th, 2012, Time: 19.30
Venue: Kartal Halkevi, Istanbul

FROm TAKsIm TO AgOs

The March 
Date: January 19th, 2012, Time: 13.00
Venue: Taksim Square-in front of AGOS
Friends of Hrant
AFTeR HRANT

Panel

5 yeARs wITHOUT HRANT!

March
Date: January 19th, 2012, Time: 17.30
Venue: In front of Konak YKM, Izmir
İHD, Irkçılığa Milliyetçiliğe DurDe, Barış Meclisi, 
Halkevleri, İmece-Der, Ege78’liler, BDP, EMEP, EDP, SDP, 
SP, DSİP, ESP, EHP, ÖDP, ÖSP
FROm 1915 TO HRANT DINK 
Film Screening: Unknown - ‘Restless Pigeon Inside 
Myself’
Performance: ‘Ah Ahbarik Hrant’ (Merhaba Sanat 
Theatre)
Date: January 19th, 2012, Time:  18.00
Venue: Akdeniz Municipality Conference Hall, Mersin

IN THe 5TH yeAR: THe meANINg OF HRANT’s 

AssAssINATION

Panel: Orhan Kemal Cengiz, lawyer and author, 
Radikal Daily
Date: January 19th, 2012, Time: 18:00
Venue: LDT Office, GMK Bulvarı, 108/17, Maltepe, 
Ankara 
Association for Liberal Thinking, 3H Movement

TURKey

2012 HRANT DINK memORIAl lecTURe ON FReeDOm OF 

expRessION  AND HUmAN RIgHTs 
Egypt: A revolution in making
Lecturer:  Rabab El-Mahdi
Venue:  Boğaziçi University, Albert Long Hall, 
Southern Campus
Date: January 13th, 2012, Time: 15.00
Department of Political Science and International 
Relations, Department of History and Sociology
gIVe yOUR VOIce FOR HRANT 
Date: January 14th, 2012, Time: 13.00
Venue:  All over Turkey
People’s Democratic Congress
FORUm: legAcy OF HRANT’s sTRUggle

Moderator: Cengiz Alğan
Panelists / Speakers: Ahmet İnsel, Aydın Engin, Cafer 
Solgun, Cengiz Aktar, Ferhat Kentel, Fethiye Çetin, 
Garo Paylan, Hayko Bağdat, Roni Margulies, Şenol 
Karakaş, Ufuk Uras, Yasemin Göksu, Yasemin İnceoğlu
Venue: Taxim Hill Hotel, Istanbul

Pakrat Estukyan, Agos
Hüseyin Karabey, Director
Coşkun Üsterci, THİV
Date: January 19th, 2012, Time: 14.00
Venue: Ege University, Faculty of Communication, 
Lecture Hall No.2, Izmir  

IT’s sTIll JANUARy 19TH 
Date: January 19th, 2012
14.30 - Gathering at the Bodrum Municipality Square
15.00 –Hrant Speaks
15.30 – Film Screening: From January 19th to January 19th,  
Dir: Ümit Kıvanç, Municipality Council Hall
Venue: Bodrum Municipality Square, Muğla
Friends of Hrant from Bodrum
we DID NOT FORgeT! we wIll NOT FORgIVe!

Date: January 19th, 2012
15.00 – Joint Press Statement in front of the Dikmen 
Gate of the Parliament 
18:00 – March from BirGün newspaper towards Sakarya 
Street and press statement 
Labour and Democracy Forces in Ankara, Turkey

Yer: Taxim Hill Otel, İstanbul
Tarih: 14 Ocak 2012, Saat: 18.00 

2012 HRANT DİNK memORIAl lecTURe

Panel: Siyasal Özür Dilemeler Niye Zor?
Konuşmacı: Joost Lagendijk
Konser: Can Çakmur (piyanist)
Film Gösterimi: 19 Ocak’tan 19 Ocak’a 
Yön: Ümit Kıvanç
Tarih: 17 Ocak 2012, Saat: 14.00
Yer: ODTÜ, KK-A Oditoryum

belgesel gösTeRİmİ

‘19 Ocak’tan 19 Ocak’a’
Tarih: 17 Ocak 2012, Saat: 19.30
Yer: Kartal Halkevi, İstanbul

TAKsİm’DeN AgOs’A 
Yürüyüş
Tarih: 19 Ocak 2012, Saat: 13.00
Yer: Taksim Meydanı - Agos önü
Hrant’ın Arkadaşları

Saat 18.00 - BirGün Gazetesi önünden Sakarya Caddesine 
yürüyüş ve açıklama
Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri

5 yIlDIR HRANT yOK! 
Yürüyüş
Tarih: 19 Ocak 2012, Saat: 17.30
Yer: Konak YKM önü, İzmir
İHD, Irkçılığa Milliyetçiliğe DurDe, Barış Meclisi, Halkevleri, 
İmece-Der, Ege78’liler, BDP, EMEP, EDP, SDP, SP, DSİP, ESP, 
EHP, ÖDP, ÖSP

1915’TeN HRANT DİNK’e

Film Gösterimi: ‘Meçhul - İçimdeki Güvercin Tedirginliği’
Tiyatro: ‘Ah Ahbarik Hrant’ (Merhaba Sanat Tiyatrosu)
Tarih: 19 Ocak 2012, Saat: 18.00
Yer: Akdeniz Belediyesi Konferans Salonu, Mersin
İHD ve Akdeniz Belediyesi Kent Konseyi

5. yIlINDA HRANT DİNK cİNAyeTİ Ne ANlAmA gelİyOR?

Panel: Orhan Kemal Cengiz, Hukukçu ve Radikal 
Gazetesi yazarı
Tarih: 19 Ocak 2012, Saat: 18.00 

yURTİçİ 

2012 HRANT DİNK İNsAN HAKlARI Ve İFADe özgüRlüğü 

KONFeRANsI

‘‘Mısır: Olmakta Olan Bir Devrim’’
Konuşmacı: Rabab El-Mahdi
Yer: Boğaziçi Üniversitesi, Albert Long Hall, 
Güney Kampüs
Tarih: 13 Ocak 2012, Saat: 15.00
Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, 
Tarih ve Sosyoloji Bölümü

HRANT İçİN bİR ses De seN çIKAR

Tarih: 14 Ocak 2012, Saat: 13.00
Yer: Türkiye geneli
Halkların Demokratik Kongresi

FORUm: HRANT’IN mücADele mİRAsI 
Moderatör: Cengiz Alğan
Konuşmacılar: Ahmet İnsel, Aydın Engin, Cafer Solgun, 
Cengiz Aktar, Ferhat Kentel, Fethiye Çetin, Garo 
Paylan, Hayko Bağdat, Roni Margulies, Şenol Karakaş, 
Ufuk Uras, Yasemin Göksu, Yasemin İnceoğlu

HRANT’IN ARDINDAN 
Panel
Pakrat Estukyan, Agos Gazetesi
Hüseyin Karabey, Yönetmen
Coşkun Üsterci, THİV
Tarih: 19 Ocak 2012, Saat: 14.00
Yer: Ege Üniversite İletişim Fakültesi 2 Nolu Amfi, İzmir
Ege Üniversitesi İletişim Çalışmaları Topluluğu

Hâlâ sAAT 19 OcAK

Tarih: 19 Ocak 2012
14.30 - Bodrum Belediye Meydanı toplanma
15.00 - Hrant’ı dinleme
15.30 - Film gösterimi: 19 Ocak’tan 19 Ocak’a, 
Yön: Ümit Kıvanç, Belediye Meclis Salonu
Yer: Bodrum Belediye Meydanı, Muğla
Hrant’ın Bodrum’dan Arkadaşları

UNUTmADIK! AFFeTmeyeceğİz!

Tarih: 19 Ocak 2012
Saat 15.00 - TBMM Dikmen Kapısı önünde kitlesel basın 
açıklaması
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6-7, 1955
Date: January 19th, 2012, Time: 19.00
Venue: Tepekule Congress Centre, Bayraklı, Izmir
Friends of Hrant, Izmir
HRANT DINK memORIAl cONceRT

Aylin Aslım, Cafe Aman İstanbul, Gripin, Jehan Barbur, 
Kardeş Türküler, Moğollar, Mor ve Ötesi, Redd, Rojin and 
Şevval Sam sang songs of peace from different languages 
and cultures. 
Date: January 20th, 2012, Time: 22.30
Venue: Ghetto, Kamer Hatun Caddesi, 10 Beyoğlu, 
Istanbul

TOwARDs 1915

Panel: Alişan Akpınar (BGST), Rober Koptaş (Agos)
Date: January 22nd, 2012, Time: 15.00
Venue: Cezayir Meeting Hall, Hayriye Cad. 12, Beyoğlu, 
Istanbul
Boğaziçi Performing Arts Ensemble
we ARe HRANTs, peOples, bROTHeRs

Metin Kahraman, Mehmet Atlı, Simurg Music 
Community, Film Screening

Date: January 19th, 2012, Time: 17.00
Venue: California, USA
Turkish Students’ Union

THIs cAse wIll NOT eND THIs wAy 
Date: January 19th, 2012, Time: 18.00
Venue: Kottbusser Tor Square, Kreuzberg, Berlin, 
Germany
Friends of Hrant Dink

FOR HRANT FOR JUsTIce

Date: January 19th, 2012, Time: 18.00
Venue:  Zeil (am den Weissen Brunnen), Frankfurt am 
Main, Germany
Association Against Genocide

HRANT DINK cOmmemORATION

Date: January 19th, 2012, Time: 18.00
Venue:  ABF-Huset, Sveavägen 41, Stockholm, Sweden
SSKT, Svenska PEN, Armeniska Riksförbundet, ABF

HRANT DINK cOmmemORATION

Date: January 19th, 2012, Time: 19.00

FOR HRANT, FOR JUsTIce

March
Date: January 19th, 2012, Time: 18.00
Venue: Adana Küçüksaat 5 Ocak Meydanı, Adana
Friends of Hrant, Adana

we wIll cAll TO AccOUNT THOse RespONsIble FOR 

HRANT’s mURDeR

March
Date: January 19th, 2012, Time: 19.00
Venue: Taksim Square, Istanbul
Nor Zartonk

JANUARy 19TH – THe  DAy AgAINsT HATe cRImes AND 

DIscRImINATION

Film Screening:  ‘No one can make us forget the 
darkness’ Director: Hüseyin Karabey
Panel: ‘If the state hates…’
Moderator: Nilgün Toker Kılıç
Panelists:
Pakrat Estukyan –writer, Agos, the events of 1915
Hüseyin Aygün – Tunceli Deputy, Dersim events of 1938
Ayşe Hür – writer, historian, the events of September 

Date: January 28th, 2012, Time: 18.00
Venue: Karaca Düğün Salonu, İnönü Mah. Eski Ankara 
Asfaltı Âşık Veysel Cad. No.2, Sarıgazi, Istanbul
AKADER Sarıgazi Branch

AbROAD

THe FIFTH ANNIVeRsARy OF HRANT DINK’s 

AssAssINATION

The (re-) action of a great journalist
Film screening and discussion
Speaker: Alper Öktem
Date: January 16th, 2012
Venue: Bielefeld, Germany

FOR HRANT FOR JUsTIce! 
Date: January 19th, 2012, Time: 17.00
Venue: in front of the Turkish Embassy, Rungestr. 9, 
10179, Berlin, Germany
Hrant Dink Forum Berlin, Allmende Association, 
Friends of Hrant Dink

DOcUmeNTARy scReeNINg

From January 19th to January 19th 

Hüseyin Aygün - Tunceli Milletvekili, 1938 Dersim 
Olayları
Ayşe Hür - Yazar, Tarihçi, 6-7 Eylül olayları
Tarih: 19 Ocak 2012, Saat: 19.00
Yer: Tepekule Kongre Merkezi Bayraklı, İzmir
Hrant’ın Arkadaşları, İzmir

HRANT DİNK ANIsINA KONseR

Aylin Aslım, Cafe Aman İstanbul, Gripin, Jehan Barbur, 
Kardeş Türküler, Moğollar, Mor ve Ötesi, Redd, Rojin ve 
Şevval Sam birçok dil ve kültürden şarkılarını barış için 
söyledi. 
Tarih: 20 Ocak 2012, Saat: 22.30
Yer: Ghetto, Kamer Hatun Caddesi, 10 Beyoğlu, 
İstanbul

1915’e gİDeN yOl 

Panel: Alişan Akpınar (BGST), Rober Koptaş (Agos)
Tarih: 22 Ocak 2012, Saat: 15.00
Yer: Cezayir Büyük Toplantı Salonu, Hayriye Cad. 12, 
Beyoğlu, İstanbul
Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu

belgesel gösTeRİmİ

‘‘19 Ocak’tan 19 Ocak’a’’
Tarih: 19 Ocak 2012, Saat: 17.00
Yer: California, ABD
Türkiyeli Öğrenciler Birliği

bU DAVA böyle bİTmez 
Tarih: 19 Ocak 2012, Saat: 18.00
Yer: Kottbusser Tor Meydanı, Kreuzberg, Berlin, 
Almanya
Hrant Dink’in Dostları

HRANT İçİN ADAleT İçİN! 
Tarih: 19 Ocak 2012, Saat: 18.00
Yer: Zeil (am den Weissen Brunnen), Frankfurt am 
Main, Almanya
Soykırım Karşıtları Derneği

HRANT DİNK ANmAsI

Tarih: 19 Ocak 2012, Saat: 18.00
Yer: ABF-Huset, Sveavägen 41, Stockholm, İsveç
SSKT, Svenska PEN, Armeniska Riksförbundet, ABF

Yer: LDT Ofisi, GMK Bulvarı, 108/17, Maltepe, Ankara
Liberal Düşünce Topluluğu, 3H Hareketi

HRANT İçİN ADAleT İçİN

Yürüyüş
Tarih: 19 Ocak 2012, Saat: 18.00
Yer: Adana Küçüksaat 5 Ocak Meydanı, Adana
Hrant’ın Arkadaşları, Adana

HRANT’IN HesAbINI sORAcAğIz 
Yürüyüş
Tarih: 19 Ocak 2012, saat: 19.00
Yer: Taksim Meydanı
Nor Zartonk

19 OcAK NeFReT sUçlARI Ve AyRImcIlIKlA 

mücADele güNü

Film Gösterimi: ‘‘Hiç Bir Karanlık Unutturamaz’’
Yönetmen: Hüseyin Karabey
Panel: “Devlet Nefret Ederse...?”
Moderatör: Nilgün Toker Kılıç 
Konuşmacılar: 
Pakrat Ektusyan - Agos Yazarı, 1915 Olayları

HRANT’Iz, HAlKlARIz, KARDeşİz! 
Metin Kahraman, Mehmet Atlı, Simurg Müzik Topluluğu, 
Sinevizyon gösterimi
Tarih: 28 Ocak 2012, Saat: 18.00
Yer: Karaca Düğün Salonu, İnönü Mah. Eski Ankara 
Asfaltı Âşık Veysel Cad. No.2, Sarıgazi, İstanbul
AKA-DER Sarıgazi Şubesi

yURTDIşI

zUm 5. TODesTAg VON HRANT DİNK

Das (Nach-)Wirken eines großen Journalisten 
Belgesel gösterimi ve söyleşi 
Konuşmacı: Alper öktem
Tarih: 16 Ocak 2012
Yer: Bielefeld, Almanya

HRANT İçİN ADAleT İçİN! 
Tarih: 19 Ocak 2012, Saat: 17.00
Yer: T.C. Büyükelçiliği önü, Rungestr. 9, 10179, Berlin, 
Almanya
Hrant Dink Forum Berlin, Allmende Derneği, Hrant Dink’in 
Dostları
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Time: 18.20
‘On the way to school’ Dir: Orhan Eskiköy, Özgür Doğan 

Time: 21.00
‘Autumn’ Dir: Özcan Alper
Venue: 395 Wellington St., Library and Archives 
Auditorium, Ottawa, Canada
Voices in Dialogue

cONFeReNce: THe geNOcIDe DeNIAlIsT gOVeRNmeNT OF 

TURKey AND ITs RegIme THAT elImINATes lIbeRTIes 
Speakers: Doğan Özgüden, Journalist and Director of 
Info-Türk Vakfı 
Date: January 21st, 2012, Time: 16.00
Venue: Belgian Association of Democratic Armenians, 
74, Rue Des Deux Eglises, 1210, Brussels, Belgium
Belgian Association of Democratic Armenians

HRANT DINK cOmmemORATION NIgHT

Opening Remarks: Zakarya Mildanoğlu
Presenter: Dr. Herand Markarian
Following Badarak, a special prayer service was 
conducted at the St. Thomas Armenian Church.

Venue: Ballhaus Naunynstr. 23, 10999, Berlin, Germany
Hrant Dink Forum Berlin

TURKey AFTeR HRANT DINK

Speakers: Ahmet Altan, the founder of Taraf Daily, the 
laureate of International Hrant Dink Award 2011
Date: January 28th, 2012, Time: 18.30
Venue: Armenian Library and Museum of America 65 
Main St. Watertown, MA 02472, USA

cOmmemORATION NIgHT FOR HRANT DINK IN THe 5TH 

ANNIVeRsARy OF HIs mURDeR

Film Screening: ‘Hrant Dink’s Murder Case’
Director: Osman Okkan and Simone Sitte
Speakers: Osman Okkan, Director
Markar Esayan, Taraf Daily columnnist
Date: January 30th, 2012, Time: 20.00
Venue: 10th Paris Municipality Hall Salle des Fêtes – 2. 
Kat, 72, rue du Faubourg Saint Martin, 75010, Paris, 
France

Venue: In front of the monument dedicated to 
Armenian Genocide, Brussels, Belgium
Belgian Association of Democratic Armenians

HRANT DINK memORIAl pANel

Panelists: Armen Couyoumdjian, Vilma Kouyoumdjian, 
Varoujan Mardikian
Date: January 19th, 2012, Time: 20.00

FIlm FesTIVAl OF memOIRs AND lIVeD sTORIes 

January 20th, 2012
Time: 19.00
‘No one will make you forget the darkness’
Dir: Hüseyin Karabey

Time: 20.00
‘The last Armenian in Turkey’ Dir: Stefanie de Brouwer

Time: 20.45
‘Don’t get lost, children’ Dir: Gülengül Altıntaş

January 21st, 2012
Time: 18.00
‘Deserted island’ Dir: Serge Avedikian

Date: January 22nd, 2012, Time: 16:00
Venue: Hye Doon - 13 Palisades Blvd., Palisades Park, 
NJ 07650, USA
Armenian-American Support & Educational Center, 
Constantinople Armenian Relief Society Inc., Esayan-
Getronagan Alumni, Inc., Gomidas Choir of the Diocese of 
the Armenian Church, Hamazkayin of New Jersey, Tekeyan 
Cultural Association of NY and NJ, Tibrevank Alumni, Inc.

we wIll NOT FORgeT! JANUARy 

19TH, 2007 – JANUARy 19TH, 2012

Speaker: Khatchig Mouradian
‘Five years have passed, there is still no justice’
Date:  January 22nd, 2012
Venue: St. James Armenian Apostolic Church Tarvezian 
Hall 465 Mt. Auburn Street, Watertown, MA 02472, 
Massachussets, USA
Friends of Hrant Dink

FOR HRANT FOR JUsTIce

Attn. Fethiye Cetin’s book ‘My Grandmother’, an 
interview on the case of Hrant Dink
Date: January 23rd, 2012, Time: 19.00

‘‘Hayırsız Ada’’ Yön: Serge Avedikian

Saat: 18.20 
‘‘Okul Yolunda’’ Yön: Orhan Eskiköy, Özgür Doğan 

Saat: 21.00
‘‘Sonbahar’’ Yön: Özcan Alper 

Yer: 395 Wellington St., Library and Archives 
Auditorium, Ottawa, Kanada
Voices in Dialogue

KONFeRANs: TüRKİye’De sOyKIRIm İNKâRcIsI İKTİDARIN 

özgüRlüKleRİ yOK eDİcİ ReJİmİ

Konuşmacı: Doğan Özgüden, Gazeteci ve Info-Türk 
Vakfı Başkanı
Tarih: 21 Ocak 2012, Saat: 16.00
Yer: Belçika Demokrat Ermeniler Derneği Lokali, 74, 
Rue Des Deux Eglises, 1210, Brüksel, Belçika
Belçika Demokrat Ermeniler Derneği

HRANT DİNK’İ ANmA AKşAmI

Açılış Konuşması: Zakarya Mildanoğlu
Sunucu: Dr. Herand Markarian

HRANT İçİN ADAleT İçİN! 
Av. Fethiye Çetin ile kitabı “Anneannem” 
ve Hrant Dink davası ile ilgili söyleşi
Tarih: 23 Ocak 2012, Saat: 19.00
Yer: Ballhaus Naunynstr. 23, 10999, Berlin, Almanya
Hrant Dink Forum Berlin

HRANT DİNK’TeN sONRA TüRKİye

Konuşmacı: Ahmet Altan, Taraf gazetesi kurucusu, 2011 
Uluslararası Hrant Dink Ödülü sahibi
Tarih: 28 Ocak 2012, Saat: 18.30
Yer: Armenian Library and Museum of America 65 Main 
St. Watertown, MA 02472, ABD

KATleDİlİşİNİN 5. yIlINDA HRANT DİNK’İ ANmA gecesİ

Film Gösterimi: “Hrant Dink Cinayeti Dosyası”
Yönetmen: Osman Okkan ve Simone Sitte
Söyleşi: Osman Okkan, Yönetmen
Markar Esayan, Taraf gazetesi köşe yazarı
Tarih: 30 Ocak 2012, Saat: 20.00
Yer: 10. Paris Belediye Binası Salle des Fêtes – 2. Kat, 72, 
rue du Faubourg Saint Martin, 75010, Paris, Fransa

HRANT DİNK ANmAsI

Tarih: 19 Ocak 2012, Saat: 19.00
Yer: Ermeni Soykırımı Anıtı önü, Brüksel, Belçika
Belçika Demokrat Ermeniler Derneği

pANel: A lA memOIRe De HRANT DİNK

Konuşmacılar: Armen Couyoumdjian, Vilma 
Kouyoumdjian, Varoujan Mardikian
Tarih: 19 Ocak 2012, Saat: 20.00

ANlATIlAN HİKâyeleR, yAşANAN TARİHleR Fİlm 

FesTİVAlİ

20 Ocak 2012
Saat: 19.00
‘‘Hiçbir Karanlık Unutturamaz’’ Yön: Hüseyin Karabey

Saat: 20.00
‘‘Türkiye’deki Son Ermeni’’ Yön: Stefanie de Brouwer 

Saat: 20.45 
‘‘Kaybolmayın Çocuklar’’ Yön: Gülengül Altıntaş

21 Ocak 2012
Saat: 18.00

Badarak’ın ardından St. Thomas Ermeni Kilisesinde 
özel bir dua ayini yapıldı.
Tarih: 22 Ocak 2012, Saat: 16.00
Yer: Hye Doon - 13 Palisades Blvd., Palisades Park, NJ 
07650, ABD
Armenian-American Support & Educational Center, 
Constantinople Armenian Relief Society Inc., Esayan-
Getronagan Alumni, Inc., Gomidas Choir of the Diocese of 
the Armenian Church, Hamazkayin of New Jersey, Tekeyan 
Cultural Association of NY and NJ, Tibrevank Alumni, 
Inc. 

UNUTmUyORUz! 19 OcAK 2007 - 19 OcAK 2012 
Konuşmacı: Khatchig Mouradian
“Beş yıl geldi geçiyor, hâlâ adalet yok”
Tarih: 22 Ocak 2012
Yer: St. James Armenian Apostolic Church Tarvezian 
Hall 465 Mt. Auburn Street, Watertown, MA 02472, 
Massachussets, ABD
Hrant Dink’in Arkadaşları
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A&b İleTİşİm A.ş.

AçIK TOplUm VAKFI / OpeN sOcIeTy FOUNDATION

AçIK TOplUm VAKFI - bUDApeşTe KülTüR Ve sANAT 

pROgRAmI’NIN KATKIlARIylA / OpeN sOcIeTy FOUNDATION 

- wITH sUppORT 0F bUDApesT cUlTURe AND ARTs 

pROgRAm

AVRUpA bİRlİğİ TüRKİye DelegAsyONU / DelegATION OF 

THe eUROpeAN cOmmIssION TO TURKey

beK TAsARIm 

beTAm

cHResT VAKFI / cHResT FOUNDATION

DR. AlpeR öKTem

FINecO eUROFINANcemeNT

FRee pRess UNlImITeD

FRIeDRIcH ebeRT sTIFTUNg

FRIeDRIcH NAUmANN sTIFTUNg

gAlATA FOTOğRAFHANesİ

glObAl DIAlOgUe

HeINRIcH böll sTIFTUNg DeRNeğİ TüRKİye Temsİlcİlİğİ 

/ HeINRIcH böll sTIFTUNg - TURKey

HeINRIcH böll sTIFTUNg - sOUTH cAUcAsUs

HOllANDA KONsOlOslUğU / cONsUlATe-geNeRAl OF THe 

NeTHeRlANDs - IsTANbUl

İbRAHİm beTİl

İKsV / IsTANbUl FOUNDATION FOR cUlTURe AND ARTs

İNgİlTeRe büyüKelçİlİğİ ANKARA / bRITIsH embAssy 

ANKARA

İsTANbUl büyüKşeHİR beleDİyesİ / IsTANbUl 

meTROpOlITAN mUNIcIpAlITy

İsTANbUl pOlİTİKAlAR meRKezİ / IsTANbUl pOlIcy 

ceNTeR

KAmeR VAKFI / KAmeR FOUNDATION

lexIcON cONFeReNce INTeRpReTeRs

mANUel pAmOKDJIAN

mARDİN bAROsU / mARDIN bAR AssOcIATION

mARDİN sİNemA DeRNeğİ / mARDIN cINemA AssOcIATION

mARDİN TAbİpleR ODAsI / mARDIN cHAmbeR OF meDIcINe

mAs mATbAA

mAzARs-DeNge bAğImsIz DeNeTİm / mAzARs-DeNge 

TURKey

OlOF pAlme INTeRNATIONAl ceNTeR

sİNAps İleTİşİm

sOsyAl ARAşTIRmAlAR meRKezİ / sOcIAl ReseARcH 

ceNTeR

TOg - TOplUm göNüllüleRİ VAKFI / cOmmUNITy 

VOlUNTeeRs FOUNDATION 

TURAbDİN süRyANİ DeRNeğİ / TURAbDIN AssyRIAN 

cUlTURe AssOcIATION

TüsİAD

yARATIcI FİlmleR / cReATIVe FIlms

yIc - yOUTH INITIATIVe ceNTRe

Ve Tüm göNüllüleRİmİze İçTeN TeşeKKüRleRİmİzle… 

/ AND OUR HeART FelT THANKs TO All OUR VOlUNTeeRs...

DESTEKÇİLERİMİZ

SUPPORTERS

BAĞIŞÇILARIMIZ

DONATIONS

AçIK TOplUm VAKFI / OpeN sOcIeTy FOUNDATION

Alİ bAyRAmOğlU

AlTAN AçIKDİllİ

ARAm pIRAN

AVRUpA bİRlİğİ KOmİsyONU / eUROpeAN cOmmIssION

Ayşe gözeN

bAHADIR KAyA

beDROs bAHAR

beyAz ADAm

bOlsAHAy mİyUTyUN-mONTReAl / ARmeNIAN sOcIeTy 

FROm IsTANbUl-mONTReAl

bOmONTİ TURİzm

cHResT VAKFI / cHResT FOUNDATION

eczAcIbAşI INTemA Aş

eNKA spOR eğİTİm Ve sOsyAl yARDIm VAKFI / eNKA 

spORTs, eDUcATION AND sOcIAl AssIsTANce

FeRİDe KARTAl

FRANsA büyüKelçİlİğİ / FReNcH embAssy

FRee pRess UNlImITeD

FRIeDRIcH NAUmANN VAKFI / FRIeDRIcH NAUmANN 

FOUNDATION

FRIeNDs OF HRANT DINK - UsA

FRIeNDs OF HRANT DINK - melbOURNe

glObAl DIAlOgUe

HAmAzKAyIN ARmeNIAN cUlTURA 

& eDUcATION sOcIeTy OF cypRUs

HeINRIcH böll sTIFTUNg

HIbel gözze & leVON mAzlUm

HİlDA özmeN

HOllANDA KONsOlOslUğU - İsTANbUl / cONsUlATe-

geNeRAl OF THe NeTHeRlANDs - IsTANbUl

HOVANN sImONIAN

HüseyİN söNmezeR

HüseyİN UsTA

INTeRNATIONAles zeNTRUm

İbRAHİm beTİl

İHRAç TRANspORT seRVIce 

İNgİlTeRe büyüKelçİlİğİ - ANKARA 

/ bRITIsH embAssy - ANKARA

JeAN KHANJIAN

JOHN  HAlebIAN

KAReKIN ARzOOmANIAN

KRIKOR mANUKyAN

KURKeN TOROsyAN

KUspI expORT bebe çOcUK gİyİm

KülTüRFORUm

mAHİNUR şAHbAz

mANUel pAmOKDJIAN

mATTHIAs bJORNlUND

meHmeT eRbUDAK

NADyA ORAKyAN

NUbAR seROpyAN

NUR yAzIcI

NURDAN TüRKeR

OHANNes KIlIçDAğI

OlOF pAlmes INTeRNATIONellA ceNTeR

ORTAKöy meRyem ANA eRmeNİ Kİlİsesİ VAKFI / ORTAKöy 

VIRgIN mARy ARmeNIAN cHURcH FOUNDATION

OsI AssIsTANce FOUNDATION

pAlm-sTIFTUNg gemeINNUeTzIgeR Ve ReIN e.V.

pOleT AmATO

R. FARUK eczAcIbAşI

RAgIp zARAKOlU

RAKel DİNK

ReyHAN AKTAR

RObeR cAbI AKmAN

sAbANcI üNİVeRsİTesİ / sAbANcI UNIVeRsITy

sAbINA sTRAsseR

THe HARRy & OsANNA cHITJIAN FAmIly FOUNDATION

TUbA çANDAR

UlRIKe DUFNeR

üNeR eyübOğlU

zAKAR DİKme
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1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT 

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

31 ARALIK 2011 - 31 ARALIK 2012 TARİHLERİNDE 

SONA EREN YILLARA İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR
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INDEPENDENT AUDIT REPORT FOR THE FINANCIAL TERM 

JANUARY 1ST, 2012 - DECEMBER 31ST, 2012

31 ARALIK 2011 - 31 ARALIK 2012 TARİHLERİNDE 

SONA EREN YILLARA İLİŞKİN GELİR-GİDER TABLOLARI
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FINANCIAL TABLES FOR THE TERM 

DECEMBER 31ST, 2011 - DECEMBER 31ST, 2012

INCOME - EXPENSE TABLES FOR THE TERM 

DECEMBER 31ST, 2010 - DECEMBER 31ST, 2011 





HAlAsKARgAzİ cAD. sebAT ApT. NO:74 / 1

OsmANbey 34371 şİşlİ / İsTANbUl / TR

T: +90 212 240 33 61-62  F: +90 212 240 33 94

info@hrantdink.org  www.hrantdink.org


