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HRANT DİNK VAKFI, HRANT DİNK’İN, 19 OcAK 2007’De, 

gAzeTesİ AgOs’UN ÖNÜNDe ÖlDÜRÜlmesİNDeN sONRA, 

beNzeR AcIlARIN yeNİDeN yAşANmAmAsI İçİN; ONUN 

DAHA ADİl Ve ÖzgÜR bİR DÜNyAyA yÖNelİK HAyAlleRİNİ, 

DİlİNİ Ve yÜReğİNİ yAşATmAK AmAcIylA KURUlDU. 

eTNİK, DİNî, 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.

HRANT DINK FOUNDATION wAs esTAblIsHeD AFTeR 

THe AssAsINATION OF HRANT DINK IN FRONT OF HIs 

NewspApeR AgOs ON jANUARy 19, 2007, 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 A FUTURe 

wHeRe A cUlTURe OF DIAlOgUe, peAce AND empATHy 

pReVAIls.
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AHmeT FAİK İNsel

HİDAyeT TUKsAl

YÖNETİM kURULU YEDEk ÜYELERİ 

DEPUTY MEMbERs Of THE bOARD Of DIRECTORs

sİbel AsNA, Ayşe KADIOğlU 

DENETİM kURULU AsİL ÜYELERİ 

AUDIT COMMITTEE

ceNgİz AKTAR, HAyKANOş DİNK, zAbel DİNK 

DENETİM kURULU YEDEk ÜYELERİ

DEPUTY MEMbERs Of THE AUDIT COMMITTEE

HAsROF DİNK, beTÜl TANbAy

HUkUk DANIŞMANI

LEGAL ADVIsOR

FeTHİye çeTİN 

DANIŞMA kURULU 

ADVIsORY bOARD

sAmİm AKgÖNÜl, mİTHAT AlAm, DİKRAN AlTUN,  

ceNgİz AKTAR, Ayşe gÜl AlTINAy, Alİ bAyRAmOğlU, 

TATyOs bebeK, meHmeT beTİl, cem bOyNeR, 

AyFeR bARTU cANDAN, cÜNeyT cebeNOyAN, ORAl 

çAlIşlAR, TûbA çANDAR, FÜsUN eczAcIbAşI, eDHem 

elDem, meHmeT eRbUDAK, TARHAN eRDem, yIlmAz 

eRDOğAN, bÜleNT eRKmeN, selAHATTİN HAKmAN, 

DİANA KAmpAROsyAN, ÜmİT KARDAş, FUAT KeymAN, 

çelİK KURDOğlU, jOOsT lAgeNDIjK, eTyeN mAHçUpyAN, 

ORHAN mİROğlU, Alİ NesİN, AlpeR ÖKTem, yIlDIz 

RAmAzANOğlU, Ayşe sOysAl, cemAl UşAK, beTÜl 

TANbAy, gÖRgÜN TANeR, HİDAyeT TUKsAl, 

gÜNDÜz VAssAF, seRRA yIlmAzkatkılarıyla

w i t h  t h e  c o n t r u b i t o n  o f
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DEMOkRATİkLEŞME VE İNsAN HAkLARI 

DEMOCRATIZATION AND HUMAN RIGHTs

‘DOKUN! DemOKRATİKleşİRsİN!’

‘TOUcH! yOU wIll DemOcRATIze!’ 

Hrant Dink

meDyADA NeFReT sÖylemİNİN İzleNmesİ

meDIA wATcH ON HATe speecH

NeFReT sÖylemİ lAbORATUVARI 

ARAşTIRmA meRKezİ pROjesİ

THe HATe speecH lAbORATORy 

ReseARcH ceNTRe pROjecT

ULUsLARARAsI HRANT DİNk ÖDÜLÜ

INTERNATIONAL HRANT DINk AWARD
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ARCHIVE
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HRANT DINK ARcHIVe
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HAgOp AyVAz ARşİVİ

HAgOp AyVAz ARcHIVe

İsTANbUl eRmeNİ VAKIFlARI ARşİVİ

ARcHIVes OF ARmeNIAN FOUNDATIONs  

IN IsTANbUl

 

TÜRkİYE-ERMENİsTAN İLİŞkİLERİ 

TURkEY-ARMENIA RELATIONs

‘İKİ yAKIN HAlK İKİ UzAK KOmşU (...)’

‘TwO clOse peOples DIsTANT NeIgHbOURs (...)’ 

Hrant Dink

mÜHÜRlÜ KApI: TÜRKİye-eRmeNİsTAN 

sINIRININ geleceğİ KONFeRANsI

THe cONFeReNce seAleD gATe: 

pROspecTs OF THe TURKey-ARmeNIA bORDeR

mANşeTİ KOmşUDA ATAlIm!

Türkiye-ermenistan gazeteci Diyalog programı

leT’s pIN DOwN THe HeADlINe 

AT THe NeIgHbOUR’s!

Turkey-Armenia journalists’ Dialogue programme

eRmeNİsTAN-TÜRKİye NORmAlleşme sÜRecİ 

DesTeK pROgRAmI

sUppORT TO THe 

ARmeNIA-TURKey NORmAlIsATION pROcess

TÜRKİye-eRmeNİsTAN seyAHAT FONU

TURKey-ARmeNIA TRAVel gRANT

TÜRKİye-eRmeNİsTAN bURs pROgRAmI

TURKey-ARmeNIA FellOwsHIp scHeme

KApAlI sINIR…

Türkiye-ermenistan sınırı

sosyo-ekonomİk etkİler Araştırması

THe seAleD bORDeR…

Research on the socio-economic

Impact of the Turkey-Armenia border

gÖNÜllÜlÜK pROgRAmI

VOlUNTeeRINg pROgRAmme

HRANT DİNk VAkfI’NIN YENİ MEkâNI 

THE NEW bUILDING Of THE 

HRANT DINk fOUNDATION

TARİH 

HIsTORY

‘TARİHİ AçmAK Ve AşmAK’

‘TO UNlOcK AND TRANsceND HIsTORy’ 

Hrant Dink

ANADOlU’NUN  

çOKKÜlTÜRlÜ mİRAsI

mUlTI-cUlTURAl HeRITAge  

OF ANATOlIA

TARİH Ve HAFIzA  

ARAşTIRmAlARI TeşVİK FONU

HIsTORy AND memORy  

ReseARcH FUND

ANADOlU eRmeNİleRİ sÖzlÜ TARİH pROjesİ 

ORAl HIsTORy sTUDy  

ON THe ARmeNIANs OF ANATOlIA

kÜLTÜR sANAT

CULTURE AND ARTs

‘sIRTlAyIp geTİReNleRe...’ 

‘TO THOse wHO sHOUlDeReD 

AND bROUgHT THe bOOKs...’ 

Hrant Dink

VİcDAN FİlmleRİ

FIlms AbOUT cONscIeNce

YAYINLAR

PUbLICATIONs

HRANT DİNk ANMALARI

HRANT DINk MEMORIALs

‘İlAHlARA İllAllAH’ 

‘eNOUgH wITH THe DIVINITIes’ 

Hrant Dink

HARVARD ÜNİVeRsİTesİ 

Hrant Dink’i Anma barış ve Adalet Konferansı 

HARVARD UNIVeRsITy

Hrant Dink memorial peace and justice lecture

bOğAzİçİ ÜNİVeRsİTesİ

Hrant Dink İnsan Hakları ve 

İfade Özgürlüğü Konferansı

bOgAzIcI UNIVeRsITy

Hrant Dink memorial lecture on Freedom 

of expression and Human Rights

19 OcAK 2014

jANUARy 19TH, 2014
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In 2014, the Hrant Dink Foundation continued to make 
efforts to create a new space to keep alive the cultural 
heritage of Anatolia; and to work on the rights of 
Armenian citizens; on culture, art, history, and relations 
between Turkey and Armenia.

The Foundation rent the building of the primary 
school Anarad Hığutyun in Harbiye and started an 
overall re-construction. The new site was presented 
during a meeting on the 9th of June and project support 
calls have been made. Many people and institutions 
responding to this call, contributed in actualizing 
the restoration and renovation of the building. The 
architectural project of the place was prepared by 
Haydar Karabey, Lory Zakar, Hayriye Sözen and 
Emre Savga, Mehmet Erkök and Eylem Efe from Ara 
Mimarlık; the implementation was conducted by Nazar 
Binatlı. Before the renovation, static reinforcement was 
carried out, all the rooms were re-designed; plumbing 
electricity, heating and air conditioning systems was 
renovated. Flooring and joineries are renewed; siding 

Hrant Dink Vakfı, tarih, kültür-sanat, demokratikleşme 
alanlarında yürüttüğü Anadolu’nun kültürel 
zenginliğinin yaşatılması, Türkiye-Ermenistan 
ilişkilerinin gelişmesi, bu topraklarda yaşayan Ermeni 
yurttaşların hakları konularındaki çalışmalarını 
genişleyerek sürdürülebilmek için başlattığı yeni bir 
mekân yaratma çabasını 2014 yılında da sürdürdü.

Bu amaçla, Harbiye’deki Anarad Hığutyun İlkokulu 
binasını kirayalan vakıf, etraflı bir tadilata girişti. 9 
Haziran 2014 Pazartesi günü düzenlenen bir toplantıyla 
yeni mekân tanıtıldı ve proje için destek çağrısı yapıldı. 
Binanın onarımı bu çağırıya yanıt veren çok sayıda 
kişi ve kurum sayesinde gerçekleşti. Mekânın mimari 
projesini Haydar Karabey, Lory Zakar, Hayriye Sözen 
ve Ara Mimarlık’tan Emre Savga, Mehmet Erkök ve 
Eylem Efe hazırladı; uygulamasını Nazar Binatlı yaptı. 
Tadilattan önce binanın statik güçlendirme işlemleri 
tamamlandı, tüm mekânlar yeniden tasarlandı, 
elektrik, su, ısıtma ve klima tesisatı ile döşemeler ve 
doğramalar yenilendi, cephe mantolaması yapıldı. 

HRANT DİNK VAKFI’NIN 
yeNİ meKâNI
THe New bUIlDINg OF THe  
HRANT DINK FOUNDATION 

8

PROJE kOORDİNATÖRÜ

PROJECT COORDINATOR

zeyNep TAşKIN

DEsTEkçİ

sUPPORTER

MİMARLAR 

ARCHITECTs

eylem eFe

meHmeT eRKÖK

HAyDAR KARAbey

emRe sAVgA

HAyRİye sÖzeN

lORİ zAKAR

MÜHENDİsLER 

ENGINEERs

NAzAR bİNATlI 

HÜsNÜ mAlKOç

Bir katında Agos’un faaliyet göstereceği binada, 
Hrant Dink Vakfı’nın hedeflerinden birisi de Ermeni 
Araştırmaları Enstitüsü kurmak. 

Hrant Dink Vakfı, Ermeni tarihi ve kültürel mirasını 
korumak ve yaşatmak amacıyla sürdürdüğü akademik 
çalışmalarını ve araştırmalarını, 2015’ten itibaren bir 
enstitü çatısı altında yürütmek istiyor. Bu süreçte 
arşiv çalışmalarına yeni bir boyut kazandırılacak, 
dijital ortamda saklanacak bir bilgi-belge merkezi 
yaratılacak, bir uzmanlık kütüphanesi kurulacak. Vakıf, 
sosyoloji, dil, kültür-sanat gibi alanlarda akademik 
araştırmalara imkân tanımak, bunları teşvik etmek, 
araştırma sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmak, sergiler 
düzenlemek, Ermeni kültürünün ve dilinin yaşatılması 
için metotlar geliştirmek, eğitimler organize etmek 
istiyor. Yeni mekân vakfa, film gösterimleri, atölyeler, 
seminerler, uluslararası konferanslar, Ermenice dil 
kursu, Ermeni dili ve kültürü yaz okulu, kitap tanıtımı 
toplantıları düzenlemek için yeni olanaklar sağlayacak. 
Vakıf bütün faaliyetlerini, uluslararası akademik 

çevreler olduğu kadar, tüm Türkiye toplumuna ve 
özel de Ermeni toplumuna hizmet verecek şekilde 
tasarlıyor, Türkiye ve çevre coğrafyalarda Ermeni 
mirasının yaşatılması, geleceğe taşınması ve bu 
çerçevedeki sorunların çözülmesi süreçlerine katkıda 
bulunmayı hedefliyor.

Vakfın Halaskargazi Caddesi üzerindeki Hrant Dink’in 
çalışma odasının da yer aldığı dairenin ise bir vicdan ve 
hafıza mekânına dönüştürülmesi planlanıyor. 

was completed. In this building, where Agos will 
operate on one of its floors, The Hrant Dink Foundation 
aims to inaugurate an Armenian Research Institute as 
well.

From 2015 onwards, the Hrant Dink Foundation will 
continue its academic researches on Armenian history 
and cultural heritage under the roof of an institute. 
During this process, a specialized library, which would 
bring a new dimension to archival researches and 
create a digital center for information and document, 
will be established. The Foundation aims to facilitate 
the academic researches on domains such as sociology, 
languages, culture and arts, share the results with 
public, organize exhibitions, develop methods for the 
preservation of the Armenian culture and language, 
and offer workshops. This new site will provide space 
for film screenings, workshops, seminars, international 
conferences, Armenian language courses, Armenian 
language and culture summer schools and book 
presentations. The Foundation designs all of its 

activities by taking into consideration the needs of 
academic circles, Turkey’s society but also of Armenian 
community. The Foundation intends to participate in 
the process of keeping the Armenian heritage alive, 
carrying it to the next generations and resolving the 
concerning issues.

Hrant Dink’s office in the building on the Avenue of 
Halaskargazi will be turned into a site for conscience 
and memory.
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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, geReK 

TÜRKİye’NİN TARİHİNe 

İlİşKİN pROjeleR, TARİH yAzImINA 

Resmİ sÖylem DIşINDAN, 

FelseFİ Ve eTİK OlARAK yAKlAşAbİlme 

HeDeFİyle HAzIRlANmAKTADIR. 

bU ANlAyIş, AyNI zAmANDA cANlI 

VARlIğIN 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.

10 TARİH
HIsTORY



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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At the beginnig of 2014, the Hrant Dink Foundation 
initiated a research project on the social, cultural 
and religious structures -both demolished and still 
standing-of non-Muslim communities in Anatolia, 
with the aim to provide more information about these 
structures and raise awareness about the surviving 
structures. 

The research project aims to create an inventory 
of churches, synagogues, monasteries, schools, 
orphanages, and hospitals that served the Armenian, 
Greek, Assyrian and Jewish communities of Anatolia 
and to show them online on the map of Turkey.

As the integral part of the Anatolian cultural heritage, 
these structures either went to rack and ruin or they 
were annihilated but memories of these structures 
are still alive in the minds of the Anatolian people. 
Memories of their existence and their effects on the 
lives of the local populations had passed from one 
generation to another and yet, new knowledge about 

Hrant Dink Vakfı, Anadolu’daki gayrimüslim 
toplumların, günümüze ulaşabilmiş ya da ulaşamamış, 
tüm dinî, sosyal ve kültürel yapıları hakkındaki bilgi 
eksikliğini gidermek ve ayakta kalabilen yapılar 
hakkında farkındalığı arttırmak amacıyla 2014 yılı 
başında bir araştırma projesi başlattı.

Araştırma, Anadolu’daki Ermeni, Rum, Süryani ve 
Yahudi toplumlarına hizmet vermiş ve bu toplumların 
ihtiyaçlarını karşılamış kilise, sinagog, manastır, 
şapel, okul, yetimhane, hastane ve mezarlıkların bir 
envanterinin çıkarılmasının yanı sıra, hakkında bilgi 
edinilen yapıların internet ortamında Türkiye haritası 
üzerinde gösterilmesini hedefliyor. 

Anadolu’nun ortak mirasının parçası olan bu yapılar, 
bugün harap ya da tamamen yok olmuş olsa da 
yapıların hatıraları ve bölge halklarının yaşantılarına 
etkileri Anadolu halkları tarafından kuşaktan kuşağa 
aktarıldı. Ancak, günümüze çok azı ulaşabilen bu 
yapılara ait yeni bilgilerin üretilememesiyle beraber 

hafızalarda mevcut bilgiler de unutulma tehlikesiyle 
karşı karşıya kaldı. Anadolu’daki hemen her yerleşim 
biriminde küçük de olsa bir Ermeni ve/veya Rum okulu 
ve kilisesi bulunduğu bilinmekle beraber günümüzde, 
19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında ayakta olan bu 
yapıların net sayısı ya da tam yerleri bilinmemektedir. 

Türkiye toplumunun tektipleşmesinin önüne geçmek, 
tarihle yüzleşmek, farklılıklara saygı duyulan ortak bir 
gelecek inşa edebilmek için farklı toplumların tarihleri 
ve ürettikleri hakkında bilinci arttırmak büyük önem 
taşıyor. Bahsi geçen gayrimüslim toplumların geçmişte 
Anadolu’da inşa ettiği yapılara ait bilgilerin toplum 
hafızasında canlandırılması farklılıkları koruma yolunda 
bir adım olmanın yanı sıra söz konusu toplumların bu 
topraklarda ‘yabancı’ olmadığını, yüzyıllar boyunca 
burada kendi kurumlarını kurduklarını ortaya 
koyacaktır. 

Milli tarih yazımının hâlen baskın olduğu ülkemizde 
tarihe farklı yöntemlerle bakmak, içinde bulunduğumuz 
dönemin gerekliliklerinden biri haline gelmiştir.  

Hrant Dink Vakfı, sistematik uygulamalar sonucu 
Türkiye toplumunun hafızasından silinmeye yüz 
tutmuş, gayrimüslimlere ait dini, kültürel ve sosyal 
yapıların izlerini sürerek tarihe yeni bir bakış sağlamayı 
bu farklı yöntemlerden biri olarak görüyor.

Araştırma kapsamında 7.388 adet veri girişi yapıldı. 
Araştırmanın ilk ayağında Ermeni yapılarıyla ilgili daha 
fazla veri toplandı. 7.388 yapının 4.470 tanesi Ermeni, 
1981 tanesi Rum, 111 tanesi Süryani ve 174 tanesi Yahudi 
toplumları tarafından inşa edilmiş olan yapılardır. Bu 
uzun soluklu araştırmanın ikinci ayağı Rum, Süryani 
ve Yahudi yapılarının tespitinin genişletilmesine 
odaklanacaktır.

these structures could not be reproduced and the 
memories run the risk of being forgotten. Even though 
it is well known that almost every village in Anatolia 
had an Armenian and/or Greek church and school by 
the late 19th and early 20th centuries, today, neither their 
exact numbers nor their exact locations are known.

Raising awareness of the history of different 
communities and of what they produced is essentially 
important for fighting against the assimilation of the 
society in Turkey, for confronting the past and for 
creating a future in which differences are respected. 
Reviving the memories about these structures built in 
Anatolia will not only contribute to the preservation of 
differences but also demonstrate that the communities 
who built these structures are not ‘foreigners’ and that 
they built their own institutions in these lands. 

Looking at history with different methods has become 
a necessity in our times when national historiography 
still dominates in Turkey. The Hrant Dink Foundation 
considers tracing the social, cultural and religious 

structures in Anatolia that are faced with the risk of 
being erased from the memories due to the systematic 
applications of various actors, as one of these different 
methods.

Within the scope of the research, a total of 7,388 
items were entered in the database. Majority of the 
data collected in the first stage of the project is about 
Armenian structures. Out of 7,388 structures, 4,470 
of them are built by Armenians, 1,981 of them are built 
by Greeks, 111 of them are built by Assyrians and 174 of 
them are built by the Jewish community. The second 
stage of this research will focus on widening the 
identification of the structures belonging to the Greek, 
Assyrian and Jewish communities.



Until recently, research about the events of 1915 has 
focused on the word ‘genocide’, debating whether it 
really constitutes genocide. Through these studies, it has 
become clear that the dichotomy between the victims 
and the perpetrators is reproduced time and again. 
Recent years, however, saw the problematization of 
both concepts. The study about people who opposed the 
violence against Armenians and Armenian possessions 
in 1915, who resisted violent orders, who followed their 
conscience and acted upon their sense of responsibility 
and justice, sometimes risking their own lives in the 
process, is important since it would reveal a potential 
overcoming dichotomies such as Armenian-Turkish 
or victim-penetrator. Yet, studies in this field are rare. 
Thus, in order to understand 1915 and to reconcile with it, 
it is undeniably important to address questions of how 
the human, social, economic and political dimensions 
of 1915 affected subsequent generations, how these 
transnational traces today reverbate, how the current 
generation relates to the perpetrators, witnesses and 
dissidents of 1915, how the axes of class, geographical 

1915’e dair yapılan araştırmalar, yakın zamana kadar 
‘soykırım’ kavramı üzerinde yoğunlaşmış; soykırım 
olduğunu kanıtlamaya veya soykırım olmadığını 
savunmaya odaklanmıştır. Aynı zamanda bu 
çalışmalarda ‘kurbanlar/mağdurlar’ ve ‘suçlular/
zulmedenler’ ikiliğinin sıkça üretildiği görülmüştür. 
Son yıllarda bu iki eğilim de sorunsallaştırılmaya 
başlanmıştır. 1915 ve sonrasında Ermenilere ve Ermeni 
varlığına yönelik şiddet, yok etme, gasp gibi eylemlere 
ve bu tür emirlere karşı çıkan, yaşananlara karşı duran 
ve bu konuda sorumluluk, vicdan ve adalet kavramları 
çerçevesinde (kimi zaman hayatları pahasına) tepki 
verenlere dair araştırmalar, bu eğilimlerin ötesine 
geçmek, ‘Ermeni vs. Türk’ ve ‘kurban vs. suçlu/zalim’ 
ikiliklerini aşmak açısından büyük önem taşımaktadır. 
1915’te yaşananların insani, toplumsal, ekonomik ve 
siyasi boyutlarının sonraki nesillerde bıraktığı izler, 
bu izlerin günümüze yansımaları, 1915’in failleri, 
tanıkları ve muhalifleriyle günümüz nesillerinin 
nasıl ilişkilendiği, sınıf, coğrafi konum, etnik/dinsel/

mezhepsel aidiyet ve toplumsal cinsiyet gibi eksenlerin 
1915’e dair hafızanın şekillenmesindeki etkileri gibi 
konuları ele alacak çalışmaların; 1915’in anlaşılması, 
konuşulması ve yüzleşilmesi için taşıdığı önem çok 
açıktır. Bu araştırmaların gerek derinliklerinin, gerek 
sayılarının artması için desteğe ihtiyaç duyulmaktadır.

Hrant Dink Vakfı tarafından 2010 yılında hayata 
geçirilen Tarih Araştırma Teşvik Fonu, 1915’teki vicdanlı 
davranışların araştırılmasını, o dönemde davranışlarıyla 
insanlığa örnek olan kişilerin bulunmasını, yaptıklarının 
paylaşılması, tarihin bir başka yüzünün yansıtılmasına 
yönelik araştırmaları desteklemeyi ve teşvik etmeyi 
amaçlamıştı. 2013 yılı itibariyle fonun kapsamı 
genişletilmiş ve ismi Tarih ve Hafıza Araştırmaları 
Teşvik Fonu olarak güncellenmiştir.

Bu yıl dördüncüsü verilen teşvik fonuyla, planlanmış 
bir bilimsel çalışma için araştırmacılara burs vermek 
suretiyle, Türkiye tarihinde, özellikle 1915’te, gizli 
kalmış vicdani ve insani davranışların araştırılmasını 
ve gün yüzüne çıkartılmasını sağlamak, 1915’te 

yaşananların nesillerararası aktarılan izlerinin, özellikle 
sorumluluk, vicdan ve adalet kavramları etrafında 
araştırılmasının önünü açmak, her yıl bu alanda 
bilimsel çalışma yapan araştırmacıları teşvik etmek ve 
bu çalışmaların kamuoyuna ulaşmasına katkı sağlamak 
amaçlanmaktadır.

Jürisini Prof. Dr. Taner Akçam (Clark Üniversitesi), Prof. 
Boğos Levon Zekiyan (Venedik Ca’ Foscari Üniversitesi), 
Prof. Dr. Edhem Eldem (Boğaziçi Üniversitesi), Prof. 
Raymond Kévorkian (Paris 8 Üniversitesi), Prof. Hans-
Lukas Kieser (Zürih Üniversitesi), Prof. Dr. Arus Yumul 
(Bilgi Üniversitesi) ve Doç. Dr. Ayşe Gül Altınay’ın 
(Sabancı Üniversitesi) oluşturduğu Teşvik Fonu bu yıl 
dört çalışma arasında paylaştırıldı.

Adnan Çelik ve Namık Kemal Dinç, ‘Yüzyıllık Ah, 
Kürtlerin 1915 Ermeni Soykırımı’na Dair Sözlü Tarih 
Anlatılarında Sembolik Yüzleşme ve Vicdan Hikâyeleri’; 
Arnaud Khayadjanian, ‘The Righteous of the Armenian 
Genocide’ (Ermeni Soykırımı’nın Erdemli İnsanları);

location, ethnic/religious/sectarian belonging and 
gender shaped the memory of 1915. There is need for 
support to increase these studies both in number and in 
depth. 

The Fund for the Support of Historical Research, created 
in 2010, aimed at promoting and supporting research 
geared towards revealing scrupulous acts of conscience 
during the 1915 events, finding people who acted as a 
role model during that era and thus reflecting a facet 
of history that has not been adequately researched. 
The Fund was extended from 2013 on and its name has 
been revised as History and Memory Research Fund. In 
addition to its initial scope, the Fund will also support 
research on the traces of the events of 1915 and their 
memory on subsequent generations and the different 
ways of remembering.

The objective of the Fund, which has been given this 
year for the 4th time, is to make public hidden acts of 
conscience and humanity throughout the history of 
Turkey, especially with regard to 1915; to enable research 
on the transgenerational effects of 1915, particularly with 

reference to such notions as responsibility, conscience 
and justice; to encourage researchers working on the 
history and memory of 1915, and to contribute to the 
transfer of research in this field to the greater public. 

This year’s History and Memory Research Fund has been 
granted to four researchers. The Fund’s jury consists of 
Prof. Dr. Taner Akçam (Clark University), Prof. Boğos 
Levon Zekiyan (Venice Ca’ Foscari University), Prof. 
Dr. Edhem Eldem (Boğaziçi University), Prof. Raymond 
Kévorkian (Paris 8 University), Prof. Hans-Lukas Kieser 
(University of Zurich), Prof. Dr. Arus Yumul (Bilgi 
University) and Assoc. Dr. Ayşe Gül Altınay (Sabancı 
University).

Adnan Çelik and Namık Kemal Dinç, ‘Yüzyıllık Ah, 
Kürtlerin 1915 Ermeni Soykırımı’na Dair Sözlü Tarih 
Anlatılarında Sembolik Yüzleşme ve Vicdan Hikayeleri’ 
(The Cry of a Century: Symbolic Stories of Conscience 
and Confrontation in Kurdish Oral History Narratives on 
1915 Armenian Genocide); 
Arnaud Khayadjanian, ‘The Righteous of the Armenian 
Genocide’;

TARİH Ve HAFIzA  
ARAşTIRmAlARI TeşVİK FONU
HIsTORy AND memORy ReseARcH FUND
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Öykü Gürpınar, ‘Anadolu’nun Yitirilen Belleği: 
1915’den Günümüze Erzincan’ın Pokr Armıdan (Küçük 
Armutlu) Köyü Üzerine Bir Monografi Çalışması’ (The 
Lost Memory of Anatolia: A Monographic Study on 
Erzincan’s Pokr Armıdan (Küçük Armutlu) Village from 
1915 to Present);
Seher Şeylan, ‘Konyalı Ermeniler’ (Armenians of Konya).

ADNAN çelİK
Graduated from Dicle University Faculty of Education 
in 2004. He continued his graduate studies at Selçuk 
University, Institute of Social Sciences, Department 
of Sociology with his thesis on Diyarbakır Gâvur 
(Xançepek) neighbourhood’s social transformation 
from multiculturalism to ghettoization. He worked 
as an assistant in Leyla Neyzi’s (Sabancı University) 
oral history project ‘Türkiyeli Gençler Anlatıyor: Sözlü 
Tarihin Geçmişle Yüzleşme, Toplumsal Uzlaşma ve 
Demokratikleşmeye Katkısı’ (2011-2012) in the field 
studies of Diyarbakır and Muğla. Since 2013, he is 
working as a researcher at İsmail Beşikci Foundation’s 

oral history project, ‘1915, Diyarbekir, Kürtler’ and also 
working towards his PhD degree in Anthropology at 
Paris EHESS with his thesis ‘1990’lar Kürdistan’ında 
Devlet Şiddeti ve İntra-Kürt Çatışmalarının Sosyo-
Antropolojik Boyutları’.

NAmIK KemAl DİNç
Graduated from Istanbul University Department 
of History in 2008. He is currently working as an 
independent researcher on the history of Kurds. His 
main interests are ‘Kurdish history in 19th and 20th 
centuries, settlement policies of the Ottoman Empire 
and Turkish Republic’, ‘Dersim and Alevism’. He was 
involved in the making of four books, which he co-
signed with ‘Kürdoloji Çalışmaları Grubu’. He also 
participated in an oral history study of ‘İstanbul Göç 
Edenlerle Yardımlaşma ve Kültür Derneği’ (Göç-Der) 
about the Kurds who came to Istanbul during 1990 
because of ‘Forced Kurdish Migration’. He edited the 
book ‘Göç Hikâyeleri’ which contains the narratives 
of this study. Currently, he is producing a TV Show on 
history and working as a researcher.

Öykü Gürpınar, ‘Anadolu’nun Yitirilen Belleği: 1915’ten 
Günümüze Erzincan’ın Pokr Armıdan (Küçük Armutlu) 
Köyü Üzerine Bir Monografi Çalışması’; 
Seher Şeylan, ‘Konyalı Ermeniler’.

ADNAN çelİK 
Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ni 2004’te 
bitirdi. Ardından, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı’nda, Diyarbakır 
Gâvur (Xançepek) Mahallesi’nin çokkültürlülükten 
gettolaşmaya evrilen sosyal dönüşümü üzerine yüksek 
lisans yaptı. Sabancı Üniversitesi’nden Leyla Neyzi 
direktörlüğünde, 2011-2012 arasında yürütülen ‘Türkiyeli 
Gençler Anlatıyor: Sözlü Tarihin Geçmişle Yüzleşme, 
Toplumsal Uzlaşma ve Demokratikleşmeye Katkısı’ adlı 
sözlü tarih projesi kapsamında, Diyarbakır ve Muğla’da 
yürütülen saha araştırmalarında asistan olarak 
çalıştı. 2013’ten beri İsmail Beşikci Vakfı tarafından 
yürütülen ‘1915, Diyarbekir, Kürtler’ adlı sözlü tarih 
projesinde araştırmacı olarak yer alan Çelik, aynı 
zamanda 2013’ten beri Paris EHESS Üniversitesi’nde 

‘1990’lar Kürdistanı’nda Devlet Şiddeti ve İntra-Kürt 
Çatışmalarının Sosyo-Antropolojik Boyutları’ başlıklı 
antropoloji doktorasına devam ediyor.

NAmIK KemAl DİNç 
İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nden 2008’de 
mezun oldu. Uzun yıllardır Kürtlerin tarihi konusunda 
bağımsız araştırmacı olarak çalışmakta. Araştırma 
konularını; ‘19. ve 20. yüzyıl Kürt tarihi’, ‘Osmanlı 
Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne iskân politikaları’ 
ve ‘Dersim ve Alevilik’ başlıkları oluşturmakta. 
‘Kürdoloji Çalışmaları Grubu’ bünyesinde ortak imza 
attığı dört kitabın hazırlanması sürecine katıldı. 
İstanbul Göç Edenlerle Yardımlaşma ve Kültür 
Derneği (Göç-Der) bünyesinde, 1990’larda ‘zorunlu 
Kürt göçü’ nedeniyle İstanbul’a gelen Kürtlerle sözlü 
tarih projesine katıldı. Bu projenin sonunda üretilen 
‘Göç Hikâyeleri’ kitabının editörlüğünü yaptı. Hâlen 
bir televizyon kanalında tarih programı yapmakta ve 
araştırmalarına devam etmektedir.

ARNAUD KHAyADjANIAN 
Paris Sorbonne Üniversitesi mezunu olan Arnaud 
Khayadjanian, 2012’de ‘Les Horizons Perdus’ isimli 
ilk kısa kurgu filmine imza attı. Hâlen ‘Stony Paths’ 
isimli uzun metraj belgesel filmi üzerinde Adalios 
ile çalışmaktadır. Film, Ermeni büyük-büyük 
ebeveynlerinin hikâyesinden esinlenmektedir. Aynı 
zamanda ‘Arshak’ isimli bir kısa kurgu film üzerinde de 
çalışmaktadır. Ayrıca, müzisyenler için klip çalışmaları 
da vardır. Çalışmalarının özündeki konular kimlik, 
manzara ve ailedir. Eserlerinde Atom Egoyan, James 
Gray ve Nuri Bilge Ceylan’dan esintiler görülebilir.

ÖyKÜ gÜRpINAR 
Lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve 
Bölge Planlama Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini 
de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji 
Bölümü’nden aldı. 1915’ten günümüze bir Ermeni 
ailesinin yaşam deneyimini konu alan tez çalışması 
çerçevesinde, ‘Türkiye’de Ermeni olma’ deneyimini 
araştırdı. Ayrıca, Doç. Dr. Şükrü Aslan ve Doç. Dr. 

Sibel Yardımcı yürütücülüğündeki ‘Türkiye’nin Etnik 
Coğrafyası’ başlıklı Bilimsel Araştırma Projesi’nde, 
asistan olarak görev yaptı.

seHeR şeylAN 
Lisans eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi İngiliz Dili 
ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. Aynı üniversitede 
medya okuryazarlığı üzerine hazırladığı tez çalışması 
ile yüksek lisans derecesini aldı. Hâlen Marmara 
Üniversitesi Radyo TV Bölümü’nde doktora eğitimine 
devam etmektedir. Diasporik sinema, belgesel, kimlik 
ve temsil odaklı tez çalışmasını sürdürmektedir.

Dr. Alper Öktem’in kişisel desteğinin yanı sıra, bu 
yıl Açık Toplum Vakfı’nın da desteğini alan proje 
kapsamında Mart 2015’te, geçen yıllarda fon alan 
çalışmaların yer aldığı bir kitap çalışması ve çalışma 
sahiplerinin sunum yapacakları bir konferans 
düzenlenecektir. Bu sayede, yapılan çalışmaların kalıcı 
bir nitelikte araştırmacılarla paylaşılması ve görünür 
olması hedeflenmektedir.

ARNAUD KHAyADjANIAN
A writer and director graduate from the University of 
Paris Sorbonne, Arnaud Khayadjanian directed ‘Les 
Horizons Perdus’ in 2012, a fiction short film. He is 
currently working on ‘Stony Paths’, a documentary 
feature film in collaboration with ADALIOS. The 
documentary is inspired by the story of his Armenian 
great-grandparents. Arnaud Khayadjanian also 
preparing the fiction short film ‘Arshak’. He also directs 
music videos for new musicians. Themes of identity, 
landscape and family are at the heart of his work 
influenced by Atom Egoyan, James Gray and Nuri Bilge 
Ceylan.

ÖyKÜ gÜRpINAR
Graduated from Istanbul Technical University 
Department of Urban Planning and completed her MA 
at Mimar Sinan University Department of Sociology. 
Within the framework of her thesis, which focused 
on the experiences of an Armenian family from 1915 
to present, she studied the experience of being an 
Armenian in Turkey. Besides, she worked as a project 

assistant for the scientific research project ‘Türkiye’nin 
Etnik Coğrafyası’, conducted by Assoc. Prof. Şükrü 
Aslan and Assoc. Prof. Sibel Yardımcı.

seHeR şeylAN
She graduated from Istanbul Kültür University 
Department of English Language and Literature and 
earned her MA degree at the same university with her 
thesis on media literacy. Currently, she is a PhD student 
at Marmara University Department of Radio, Television 
and Cinema. She is currently working on her thesis 
on diasporic cinema, documentaries, identity and 
representation.

Besides Dr. Alper Öktem’s personal contribution, 
the project also received support from Open Society 
Foundation this year. A conference is planned for March 
2015, during which previous years’ fund recipients will 
present their work and a book compiling their work will 
be published. The goal is to ensure that this research 
work will gain a more permanent nature with higher 
visibility.
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The aim of the study, which is supported by the 
Consulate-General of Sweden and Embassy of 
France this year, was to trace the political and 
cultural memory carried by the Armenians of Turkey 
and Diaspora, to reveal the continuum of cultural 
existence, to find out how people who belong to 
the Armenian identity and identify themselves as 
Armenians perceive the ‘other’ and thus to reflect 
their ‘reality’ with its political, cultural and historical 
aspects. 

In 2011, the research group realized interviews with 40 
Turkey’s Armenians in Istanbul and various Anatolian 
cities and at the end of the year, these interviews were 
compiled in a book entitled The Sounds of Silence - 
Turkey’s Armenians Speak. After the first book, which 
was published both in Turkish and English, in 2012 
project focused locally on Diyarbakır and The Sounds 
of Silence II - Diyarbakır’s Armenians Speak was 
published, which features inteviews with Armenians of 
Diyarbakır origin, from Istanbul, Diyarbakır, Lebanon, 

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 ve böylelikle 
Türkiye’de hâlen yaşamakta olan Ermenilerin içinde 
bulunduğu gerçekliği, siyasi, kültürel ve tarihsel 
boyutlarıyla yansıtmak amacını taşıyan bu çalışma, 
İsveç Konsolosluğu ve Fransa Büyükelçiliği’nin 
desteğiyle devam ediyor. 

2011 yılında araştırmacı grubun İstanbul ve 
Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde Türkiyeli Ermenilerle 
yaptıkları mülakatlarda 40 kişiyle görüşüldü ve proje, 
yıl sonunda Sessizliğin Sesi - Türkiyeli Ermeniler 
Konuşuyor adıyla kitaplaştırıldı. Türkçe ve İngilizce 
yayımlanan kitabın ardından, 2012 yılında Diyarbakır’a 
odaklanıldı ve İstanbul, Diyarbakır, Lübnan, New 
York, Los Angeles, New Jersey, Montreal, Toronto 
ve Yerevan’da Diyarbakır kökenli Ermenilerle yapılan 
mülakatlar Sessizliğin Sesi serisinin ikinci kitabı olarak 
raflardaki yerini aldı. 2013 yılında Ankaralı Ermenilerle 

ANADOlU eRmeNİleRİ 
sÖzlÜ TARİH pROjesİ
ORAl HIsTORy sTUDy 
ON THe ARmeNIANs OF ANATOlIA 
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çalışılırken, İstanbul, Ankara, Avusturya ve Fransa’da 
yaşayan Ankara kökenli Ermenilerle mülakatlar yapıldı. 
Yıl sonunda Sessizliğin Sesi III - Ankaralı Ermeniler 
Konuşuyor kitabı yayımlandı.

Ekim ayında başlatılan sözlü tarih projesi İzmit 
(Bardizag- Armaş) Ermenilerini konu alıyor. Proje 
kapsamında gerçekleştirilen mülakatları yapacak olan 
ekip Araştırmacı Yazar Arsen Yarman’dan aldıkları 
ilk eğitimlerinde, bölgenin tarihsel sürecine dair 
bilgilendirildi. Araştırmacı Yazar Zakarya Mildanoğlu 
tarafından verilen ikinci eğitimde, görsellerle İzmit 
tarihi ve bu bölgedeki Ermenilerle ilgili yeni bilgiler 
edinildi. Yıl boyunca, bölge tarihi, Ermenilerin bölgedeki 
varlıkları, sözlü tarih metodolojisi ve pratik eğitimler 
devam edecek. 

Ermeni olarak doğup yaşamını Ermeni kimliğiyle 
sürdürenlerin yanı sıra, kimliğini gizleyerek yaşayanlar, 
Müslümanlaştırılmış Ermeni olarak doğup daha sonra 
Ermeni kimliğine dönenler ve Müslümanlaştırılmış 

Ermeni olarak yaşamlarına devam edenlerle 
yapılacak olan mülakatlar, 2015 Ağustos ayına kadar 
devam edecek. Yapılan mülakatlardan bazıları 
2015 Ekim ayında serisinin dördüncü kitabı olarak 
yayımlanacaktır.

New York, Los Angeles, New Jersey, Montreal, 
Toronto and Yerevan. In 2013, we worked on Ankara’s 
Armenians, and made interviews in Istanbul, Ankara, 
Austria and France with Armenians who have Ankara 
origin. At the end of the year The Sounds of Silence III – 
Ankara’s Armenians Speak was published.

In October 2014, the oral history project started 
working on Izmit’s (Bardizag-Armaş) Armenians. The 
research group, which will make the interviews within 
the scope of the project, was informed about the 
historical background of the area in their first lesson 
by researcher-writer Arsen Yarman. The research 
group learned new facts about the history of Izmit 
and Armenians in Izmit province in their second 
lesson by researcher-writer Zakarya Mildanoğlu. The 
lessons about history of the province, the presence 
of Armenians in the province, the methodology of 
oral history and practical educations will continue 
throughout the year.

The interviews to be conducted with people living 
with the Armenian identity since their birth, people 
living with hidden identities, people born as Islamized 
Armenians and turning back to their Armenian 
identities and people living on as Islamized Armenian 
will continue until August, 2015. Some of these will be 
published in October, 2015 as the fourth book of Sounds 
of Silence series.



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 HAyATA 

geçİRDİğİ 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 

22 kÜLTÜR VE sANAT
CULTURE AND ARTs

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.



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 
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sIRTlAyIp 
geTİReNleRe...
TO THOse wHO sHOUlDeReD 
AND bROUgHT THe bOOKs... 

dört 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 
four 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. 

HRANT DİNK
AgOs 
18 eKİm 1996
OcTObeR 18TH, 1996



Films about Conscience aims to expose the different 
colours of conscience via short films produced by both 
amateurs and professionals. Films about Conscience 
hosts 322 short films, more than 7,000 members and 
thousands of visitors every year since 2010 through 
the website www.filmsaboutconsience.org, and 
invites everyone who can grab a camera to shoot a 
short film for five minutes at most, with Hrant Dink’s 
motto, “Let’s take a look through our conscience.” It 
is the first time, the project has added new theme that 
will change every year in 2014. The project aimed to 
look at our conscience from the street with new motto 
‘Films about Conscience takes to the street!’ For fifth 
period of the project, it will be announced with new 
theme in 2015.

In 2013, in the fourth year of the project, 21 films were 
selected by Ahmet Boyacıoğlu, Cem Mansur, Petros 
Markaris, Rakel Dink, Susanna Harutyunyan, Thomas 
Balkenhol and Yeşim Ustaoğlu. 20 short films were put 
together in a DVD. All these films were announced on 

Vicdan Filmleri, amatör veya profesyonel uluslararası 
katılımcıların çektikleri kısa filmlerle vicdanın farklı 
yüzlerini görünür kılmayı hedefliyor. Hrant Dink’in 
“Gelin, vicdanımızla bakalım” sözünden yola çıkarak, 
herkesi vicdana dair en fazla beş dakikalık filmler 
çekmeye davet eden Vicdan Filmleri, 2010 yılından bu 
yana www.vicdanfilmleri.org internet sitesi aracılığıyla 
322 kısa filme, yedi binden fazla üyeye ve her yıl binlerce 
ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. 2014 yılı itibariyle 
projeye, her yıl değişecek yeni bir tema eklendi. Proje, 
2014 yılında ‘Vicdan Filmleri sokakta’ sloganıyla, 
sokağın vicdanını görünür kılmayı hedefledi. 2015 yılı 
çağrısı yeni bir temayla yapılacaktır. 

2014 yılı filmleri, Vicdan Filmleri’nin 2013 yılında 
sonuçlanan dördüncü döneminin jüri üyeleri Ahmet 
Boyacıoğlu, Cem Mansur, Petros Markaris, Rakel 
Dink, Susanna Harutyunyan, Thomas Balkenhol ve 
Yeşim Ustaoğlu’nun oylarıyla belirlendi. Belirlenen 
21 film, 10 Aralık 2013 Dünya İnsan Hakları Günü’nde 
açıklandı. Seçilen 21 filmden 20 tanesi DVD’de toplanıp 

VİcDAN 
FİlmleRİ
FIlms AbOUT 
cONscIeNce
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İbRAHİm beTİl

Uluslararası İstanbul Film Festivali, Gaziantep 
Uluslararası Zeugma Film Festivali, Uluslararası Van 
Gölü Film Festivali, Ayvalık Film Festivali, Uluslararası 
İzmir Kısa Film Festivali, Yerevan Altın Kayısı Film 
Festivali ve üniversite ve çeşitli yerlerde yapılan özel 
gösterimlerle birçok izleyiciyle buluştu.

Vicdan Filmleri, 2013 yılında, İstanbul Film Festivali 
gösteriminin ardından, İstanbul Kültür Sanat Vakfı ile 
ortak düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yaptı. İstanbul 
Film Festivali kapsamında Cezayir Restoran’da 
düzenlenen ‘Happy Hour’ etkinliklerinden birine 
temasını veren Vicdan Filmleri, jüri üyelerinin ve 
yönetmenlerin de katıldığı toplantıyla kutlandı.

Vicdan Filmleri’nin 31 Mart tarihinde başlayan beşinci 
dönemi ise, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde 
sonuçlandı. www.vicdanfilmleri.org sitesine, 31 Mart 
- 30 Kasım tarihleri arasında, Türkiye ve dünyadan 59 
‘vicdan’ konulu kısa film yüklendi. Dünyanın pek çok 
ülkesinden binlerce insan siteyi ziyaret edip yüklenen 
filmleri izledi; siteye ücretsiz üye olup oy kullandı, 

yorumladı ve paylaştı. 2014 döneminin jüri üyeleri Amat 
Escalante, Azize Tan, Ercan Kesal, Jay Weissberg, Rakel 
Dink, Şebnem İşigüzel, Tuğrul Eryılmaz ve Zeynep 
Özbatur Atakan’ın oylamaları sonucunda ilk 20 film 
seçildi. Seçilen filmler 10 Aralık Dünya İnsan Hakları 
Günü’nde duyuruldu. Bu sonuçlar yazılı ve görsel 
medyada da yankı buldu. Seçilen filmler arasından 
Burkay Doğan’ın ‘Şem’ adlı kısa filmi, jürinin en fazla 
oyunu aldı. 

Gezi Direnişi, çocuk hakları, iş cinayetleri, direniş 
odakları, katı atık işçileri, militarizm, toplumsal 
cinsiyet, vicdan, sınır gibi birçok farklı konunun işlendiği 
çeşitli türlerden 20 film aşağıdaki gibi belirlendi. 
Seçilen filmler bir DVD’de toplanacak ve uluslararası 
festivallerde gösterilecek. Vicdan Filmleri’nin tüm 
dönemlerine ait kısa filmlerini internet sitesinden 
izlemek mümkün.

Human Rights Day, December 10th. They were screened 
at the International Istanbul Film Festival, Gaziantep 
International Zeugma Film Festival, Lake Van 
International Film Festival, Yerevan International Film 
Festival, International Izmir Short Film Festival, Short 
Film Festival in Ayvalık and many universities.

In 2013, the films also hosted an event as part of the 
International Istanbul Film Festival, in cooperation 
with Istanbul Foundation for Culture and Arts. Films 
about Conscience was celebrated at an Happy Hour 
organised at the Cezayir Meeting Hall within the 
framework of the Festival and brought together many 
directors, jury members as well as the guests of the 
International Istanbul Film Festival.

The fifth period of the project started on March 31st, and 
ended on December 10th, on Human Rights Day. From 
March 31st to November 30th, a total of 59 conscience-
themed short films were uploaded on 
www.filmsaboutconscience.org website by producers 

and filmmakers from Turkey and abroad. 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 Amat Escalante, Azize 
Tan, Ercan Kesal, Jay Weissberg, Rakel Dink, Şebnem 
İşigüzel, Tuğrul Eryılmaz and Zeynep Özbatur Atakan 
evaluated the films as well. The top 20 films selected by 
the votes of the international jury were announced on 
December 10th. The results were shared with the print 
and broadcast media. Additionally, Burkay Doğan who 
directed ‘Şem’ about politic-experimental short film 
will be awarded with a cinema scholarship.

Top 20 films listed below put under their lens the 
issues of Gezi Resistance, children rights, labour 
murders, solid waste worker, militarism, gender, 
conscience, border and many others. The selected 
films will be collected in a DVD and meet viewers in 
various festivals. You can see current and previous film 
submissions on the website of Films about Conscience.
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THe NORmAlIsATION 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 

30 TÜRkİYE-ERMENİsTAN İLİŞkİLERİ
TURkEY-ARMENIA RELATIONs

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 cIVIc 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.



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 DIsTANT 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.

...



mÜHÜRlÜ KApI: TÜRKİye-eRmeNİsTAN 
sINIRININ geleceğİ KONFeRANsI 
THe cONFeReNce seAleD gATe: 
pROspecTs OF THe TURKey-ARmeNIA bORDeR
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With the collapse of the Soviet Union, Turkey 
rediscovered its long neglected eastern neighbour, 
Armenia. Although Turkey was among the first 
countries to recognize Armenia’s independence, it 
was reluctant to establish diplomatic ties with it. Even 
during Soviet times, with the exception of a passenger 
train that ran between Leninakan/Gyumri and Kars, the 
border between Turkey and Armenia remained closed. 
In 1992, Turkey allowed food aid from Europe to be 
delivered via this line. But in 1993 Turkey unilaterally 
and formally sealed its land border with Armenia in 
response to the Nagorno- Karabakh conflict. The Kars-
Gyumri rail connection was halted, and direct trade 
and cross-border activities between locals have been 
blocked ever since. To this date, the policy of closed 
borders remains in force.

The sealed border continues to have a significant 
impact on the lives of people on both sides of the 
border and on the wider region, including on war- 
torn Syria, which is home to a sizeable population of 

Sovyetler Birliği’nin çöküşü ile Türkiye uzun süre göz 
ardı ettiği doğu komşusu Ermenistan’ı yeniden keşfetti. 
Türkiye, her ne kadar Ermenistan’ın bağımsızlığını 
ilk tanıyan ülkelerden biri olsa da Ermenistan’la 
diplomatik ilişki kurma konusunda isteksiz kaldı. 
Leninakan/Gümrü ve Kars arasında haftada bir 
sefer yapan yolcu treni dışında, Türkiye-Ermenistan 
sınırı Sovyetler döneminde dahi hep kapalı kaldı. 
Türkiye, 1992’de Avrupa’dan gönderilen buğday 
yardımını Ermenistan’a ulaştırmak için demiryolunun 
kullanılmasına müsaade etti. 1993’te ise Dağlık 
Karabağ savaşına tepki olarak sınırı tamamen ve tek 
taraflı kapattı. Kars-Gümrü tren seferleri durduruldu. 
O günden beri, iki ülke arasında doğrudan ticaret 
yapılamıyor; bölge halkının sınır ötesi faaliyetleri 
engelleniyor. Kapalı sınır politikası günümüzde de 
devam ediyor.  

Sınır kapılarının mühürlenmiş olması her iki yakadaki 
insanların hayatını ciddi anlamda etkiliyor. Dahası,  

PROJE kOORDİNATÖRLERİ

PROJECT COORDINATORs

bURcU beceRmeN 

emİNe KOlİVAR

PROJE AsİsTANI

PROJECT AssIsTANT 

KARUN ÖzçelİK

bu durum sadece iki komşu ülkeyi değil, önemli bir 
Ermeni nüfusun yaşadığı savaş halindeki Suriye 
de dahil, bütün bölgeyi etkiliyor. Mühürlü kapının, 
ekonomik, sosyal, siyasi ve çevresel alanlardaki etkileri 
her yerde görünür bir şekilde hissediliyor. Sınırın kapalı 
olması, kapıları kapatma gerekçesi olan Dağlık Karabağ 
sorunun çözümüne katkı sağlamadığı gibi bu sorunun 
çözümünü daha da karmaşık bir hale getirmiş durumda.

Hrant Dink Vakfı’nın Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü işbirliği ve Chrest 
Foundation, Danimarka Dışişleri Bakanlığı MyMedia 
programı, Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye 
Temsilciliği, German Marshall Fund Black Sea Trust ve 
İsviçre Büyükelçiliği destekleriyle Ankara Üniversitesi 
Cebeci Kampüsü Aziz Köklü Salonu’nda gerçekleştirdiği 
konferansta ‘kapalı sınır politikası’, siyasi, ekonomik, 
çevresel, insani ve bölgesel yönleriyle etraflıca ele 
alınarak Kafkasya’da barışı inşa etmenin olanakları 
incelendi. Türkçe, İngilizce ve Ermenice dillerinde 
simültane çeviri yapılan konferansta Türkiye’den ve 

yurt dışından 28 araştırmacı tebliğ sundu. 
www.hrantdink.org adresinden Türkçe, İngilizce ve 
Ermenice dillerinde canlı olarak yayınlanan konferans 
Ankara dışından da binlerce kişiye ulaştı.

Hrant Dink Vakfı Başkanı Rakel Dink, Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat 
Bölümü Başkanı Prof. Dr. Onur Özsoy ve Hrant Dink 
Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Aktar’ın açılış 
konuşmalarıyla başlayan konferansın ilk gününde 
yerel ve küresel bağlamda ‘kapalı sınır’ teması ele 
alındı. Rakel Dink açılış konuşmasında, “İnsanları 
tutsak kılan, vicdandan uzaklaştıran her tür sınırları 
aşmak istiyoruz” derken, Cengiz Aktar, Hrant Dink 
Vakfı olarak bugüne kadar yaptıkları bilimsel araştırma 
ve sempozyumların hafıza, vicdan ve akla davete 
odaklandığını, Mühürlü Kapı Konferansı’nın da ufuk 
açıcı ve yol açıcı nitelikte olduğunu vurguladı. Prof. 
Dr. Onur Özsoy ise ‘istikrar ve barış için sınırı açalım’ 
konulu bir konuşma yaptı. 

ethnic Armenians. The economic, political, social, and 
environmental effects of the blockade are considerable. 
If the goal of the sealed border was to help resolve the 
Nagorno-Karabakh conflict, it has arguably had the 
opposite effect.

Sealed Gate: Prospects of the Turkey-Armenia Border 
conference, organised by the Hrant Dink Foundation 
and Ankara University, Faculty of Political Science, 
Department of Economics with the support of the 
Chrest Foundation, Embassy of Switzerland, Friedrich-
Ebert-Stiftung Turkey Office, German Marshall Fund 
Black Sea Trust, Ministry of Foreign Affairs of Denmark 
MyMedia Program, was held in Ankara University 
Cebeci Campus Aziz Köklü Conference Hall. The 
conference addressed the ‘policy of closed border’ 
with its political, economic, social, environmental, 
humanitarian and regional aspects as well as the 
prospects for peace-building in the Caucasus. During 
the conference, 28 researchers and experts from Turkey 
and abroad presented their papers with simultaneous 

interpretation into English, Turkish and Armenian. 
The conference was live streamed in English, Turkish 
and Armenian on the Foundation’s website: www.
hrantdink.org and reached out to thousands of people 
beyond the conference participants in Ankara.

 The conference Sealed Gate: The Prospects of 
the Turkey-Armenia Border was opened with the 
welcoming addresses by the Hrant Dink Foundation 
President Rakel Dink, Foundation’s Board Member 
Cengiz Aktar and the Chair of the Department of 
Economics, Faculty of Political Science of Ankara 
University Prof. Dr. Onur Özsoy. The first day of the 
conference was dedicated to the theme of ‘sealed 
border’ in the local and global context.

In her welcoming address, Rakel Dink noted, “We 
want to overcome all borders that take people hostage 
and keep them away from their conscience.” Cengiz 
Aktar underlined that all the scientific researches and 
symposiums undertaken by the Hrant Dink Foundation 
up until now had focused on memory and conscience 
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calling for reason and that this particular conference 
was also a platform to open eyes and channels to move 
forward. In his welcoming address, Prof. Dr. Onur 
Özsoy made an appeal and said “Let us open borders 
for peace and stability.” 

The historical background of the sealed border, the 
stories of people living in the border regions, and the 
‘Nagorno-Karabakh conflict’ - a barrier before the 
Turkey-Armenia normalisation process - were amongst 
the topics that were discussed in the first day of the 
conference.

The first panel entitled ‘Taking Stock of Sealed Borders’ 
was chaired by Gerard Libaridian and Sezai Yazıcı ‘From 
the Opening to he Closing: The Story of a Border’, 
Lale Yaçın Heckmann ‘Histories and Meanings of 
Borderlands in the South Caucasus’, Florian Mühlfried 
‘When Soft Turns Hard:The Georgian-Russian Border 
in the Past Decades’ and Naif Alibeyoğlu ‘From Sealed 
Gate to Gateway to Caucasus: The Experience of Kars’ 
presented their papers.

The second panel ‘Sealed Border Accounts’ took place 
after the lunch break and was chaired by H. Neşe 
Özgen. At the second panel of the conference, papers 
were presented by Vahram Danielyan ‘Boredom as a 
Metaphor for a Karsian Existence in the Novels: Land 
of Nairi by Yeghishe Charents and Snow by Orhan 
Pamuk’, Fabio Salooni ‘Kars and Iğdır: Ambivalent 
Memories and Identities in a Border Region’, Sayat 
Tekir ‘Looking at Turkey from the Armenian Border’, 
Manuk Avedikyan ‘The Yezidi Armenian Community’s 
Perspective Towards the Closed Armenian-Turkish 
Border’.

The panel ‘Sealed Border and Neighbours’ chaired 
by Ahmet İnsel as well as the panel ‘Sealed Border 
Beyond Neighbours’ chaired by Soli Özel focused on 
the Nagorno-Karabakh conflict between Armenia 
and Azerbaijan and discussed the implications of the 
conflict on the Turkey-Armenia normalisation process. 
During the third panel, Vicken Cheterian and Vahram 
Ter-Matevosyan presented their papers.

Konferansın ilk gününde kapalı sınırın tarihi, sınıra 
dair insan hikâyeleri ve Ermenistan-Türkiye arasındaki 
normalleşme sürecinin önünde bir engel olarak 
‘Karabağ sorunu’, öne çıkan konulardı.

‘Kapalı Sınırlara Genel Bir Bakış’ adını taşıyan ve Gerard 
Libaridian’ın başkanlığını yaptığı ilk panelde Sezai 
Yazıcı ‘Açılıştan Kapanışa bir Sınırın Öyküsü’, Lale 
Yaçın Heckmann ‘Güney Kafkasya’da Sınır Bölgelerinin 
Tarihi ve Anlamları’, Florian Mühlfried ‘Yumuşak Güç 
Sertleşirse: Son Dönemde Gürcistan- Rusya Sınırı’, Naif 
Alibeyoğlu ‘Mühürlü Kapıdan Kafkasya Kapısına: Kars 
Deneyimi’ başlıklı makalelerini sundular.

Öğle yemeğinin ardından gerçekleşen ikinci panel 
‘Kapalı Sınır Hikâyeleri’ başlığını taşıyordu. Oturum 
başkanlığını H. Neşe Özgen’in yaptığı oturumda 
Vahram Danielyan ‘Romanlarda Bir Can Sıkıntısı 
Metaforu Olarak Kars: Yeğişe Çarents- Nairi Ülkesi ve 
Orhan Pamuk - Kar’, Fabio Salomoni ‘Kars ve Iğdır: Bir 
Sınır Bölgesinde Çelişik Anılar ve Kimlikler’, Sayat Tekir 

‘Ermenistan Sınırından Türkiye’ye Bakmak’, Manuk 
Avedikyan ‘Ermenistan Ezidilerinin Kapalı Türkiye-
Ermenistan Sınırına Bakışı’ konulu makaleleri ile yer 
aldılar.

Ahmet İnsel’in yönettiği ‘Kapalı Sınır ve Komşular’ 
ve ardından Soli Özel’in başkanlık ettiği ‘Kapalı Sınır 
ve Küresel Bağlam’ oturumlarında, Azerbaycan’la 
Ermenistan arasındaki Karabağ meselesi ele alınırken, 
sorunun Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecine 
etkileri tartışıldı. ‘Kapalı Sınırlar ve Komşular’ 
oturumunda Vicken Cheterian ve Vahram Ter-
Matevosyan tebliğlerini sundular.

Hrant Dink Vakfı tarafından Türkçeye kazandırılan 
Karabağ: Barış ve Savaş Süreçlerinde Ermenistan ve 
Azerbaycan kitabının yazarı, Carnegie Uluslararası 
Barış Vakfı Kafkasya Uzmanı Thomas de Waal, 
“Ermenistan’ın iki ülkeyle arasındaki sınırı kapatan 
Karabağ konusu, donmuş bir mesele değil, aksine, hâlâ 
insanların uğruna hayatını kaybettiği bir sorun.
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Eğer barış sağlanmaz ve bir gün tansiyon daha da 
yükselirse sonuçları çok yıkıcı olacaktır” dedi. Dördüncü 
panelin ikinci konuşmacısı Brookings Institute’dan 
Fiona Hill ise ‘Rusya ve Avrasya Birliği: Kafkasya’da 
Yeni Sınırlar mı Çiziliyor’ konusunu ele aldı.

Konferansın ikinci gününde, Türkiye-Ermenistan 
sınırının sunacağı kalkınma ve ekonomik işbirliği 
fırsatları ve sosyo-ekonomik etkileri tartışıldı. Kemal 
Kirişci’nin yönettiği ‘Açık Sınırlar, Açık Pazarlar’ 
oturumunda söz alan Türkiye Ekonomi Politikaları 
Araştırma Vakfı’ndan (TEPAV) Ussal Şahbaz, 
sınırın açılması halinde girişimcilerin önünde ne 
gibi fırsatların bulunduğunu açıkladı. Bahçeşehir 
Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar 
Merkezi’nden (BETAM) Zümrüt İmamoğlu ise Hrant 
Dink Vakfı, BETAM ve Sosyal Araştırmalar Merkezi 
(SAM) tarafından yürütülen Türkiye-Ermenistan 
Sınırının Sosyo-Ekonomik Etkileri başlıklı araştırmanın 
bulgularını paylaşarak, iki ülke arasındaki kapalı sınırın 

bölge üzerindeki olumsuz sosyo-ekonomik etkilerini 
gözler önüne serdi.

Konferansın ikinci günü gazeteci Amberin Zaman ve 
Kalust Gülbenkyan Vakfı Ermeni Toplumu Direktörü 
Razmik Panossian’ın moderatörlüğünde yapılan ‘Açık 
Sınırlar, Açık Zihinler’ panellerinde, sınır bölgesinin 
kültürel çeşitliliğini gösteren, dil ve müzik temalı 
tartışmalarla başladı. Amberin Zaman’ın başkanlık 
ettiği ilk panelde Zeynep Aktüre, Özlem Şendeniz, 
Tamar Arieli sunum yaparken, Razmik Panossian 
başkanlığındaki aynı başlıklı ikinci panelde Pınar 
Karakılçık, Araz Kojayan, Stefan Williamson Fa ve Ben 
Wheeler sunum yaptılar. 

Asaf Savaş Akat’ın yönettiği ‘Sınırları Aşanlar’ 
oturumundaysa, kapalı sınır bağlamında Türkiye-
Ermenistan arasındaki sivil toplum diyaloğu ve halk 
diplomasisinin neler vaat ettiği tartışıldı. Milena 
Abrahamyan ‘Sınır Tanımayan Kadınlar: Hikâyelerimizi 
Buluşturmak’, Urban Jaksa ‘Görünen Sınırı Geçmek, 

Thomas de Waal, senior associate at the Carnegie 
Endowment for International Peace and the author 
of the book Black Garden: Armenia and Azerbaijan 
Through Peace and War published in Turkish by the 
Hrant Dink Foundation Publications, pointed out the 
importance of the conflict noting, “The Nagorno-
Karabakh conflict which sealed Armenia’s border with 
two neighbouring countries is not a frozen conflict. 
On the contrary, it is a living conflict which continues 
to claim lives even today. If there is no peace deal and 
if the tension escalates further, the conflict will have 
destructive consequences.” At the same panel, Fiona 
Hill of Brookings Institute addressed the question 
‘Russia and the Eurasian Union: Creating New Borders 
in the Caucasus?’ 

In its second day, the conference discussed possible 
cross-border economic cooperation opportunities as 
well as the socio-economic impact of the Turkey- 
Armenia border. The panel ‘Open Borders, Open 
Markets’ chaired by Kemal Kirişci featured a 

presentation by Ussal Şahbaz from the Economic Policy 
Research Foundation of Turkey (TEPAV) who presented 
the opportunities open borders offer for entrepreneurs. 
Zümrüt İmamoğlu from Bahçeşehir University Center 
for Economic and Social Research (BETAM) presented 
the findings of the Research on the Socio-Economic 
Impact of the Turkey-Armenia Border conducted by the 
Hrant Dink Foundation, BETAM and Social Research 
Center (SAM) and elaborated on the negative socio-
economic impact of the sealed border in the region.

The following panels ‘Open Borders, Open Minds’ 
chaired by the journalist Amberin Zaman and the 
Director of the Armenian Communities of the Calouste 
Gulbenkian Foundation Razmik Panossian shed light 
on the cultural diversity of the border regions including 
their language and music. At the panel chaired by 
Amberin Zaman, papers were presented by Zeynep 
Aktüre, Özlem Şendeniz and Tamar Arieli. The panel 
was followed by a second session chaired by Razmik 
Panossian, which hosted the presentations by Pınar 
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Karakılçık, Araz Kojayan, Stefan Williamson Fa and Ben 
Wheeler.

The panel ‘Beyond Open Borders’ chaired by Asaf Savaş 
Akat discussed the prospects of civil society dialogue 
and track two diplomacy between Turkey and Armenia 
in the context of the sealed border. The panel hosted 
the presentations ‘Women Beyond Borders: Linking our 
Stories’ by Milena Abrahamyan, ‘Crossing the Visible 
Border, Breaking Down Invisible Borders: Armenian 
and Turkish Youth in Civil Society Dialogue’ by Urban 
Jaksa, ‘The Prospects of Track Two Diplomacy Work 
in the Political Context of Closed Borders’ by Philip 
Gamaghelyan’.

The last panel session of the conference was chaired 
by Marc Pierini, former head of the Delegation of the 
European Union to Turkey who is currently a visiting 
scholar to Carnegie Europe. The panel ‘The Prospects 
for Open Borders?’ elaborated on the possibilities 
of local development initiatives that could help the 
region to realise its cross-border potential as well as 

possibilities for settlement of conflicts in the Caucasus. 
The panel included the presentations by Burcu Gültekin 
Punsmann and James Derounian. 

The conference ended with an evaluation session that 
featured assessments on the prospects of the sealed 
Turkey-Armenia border by Cengiz Aktar, Board Member 
of the Hrant Dink Foundation and Salpi Ghazarian, 
the President of the Board of Directors of Civilitas 
Foundation - a think tank and media organisation 
based in Armenia. 

Papers presented during the conference will be 
published in the form of conference proceedings by the 
Hrant Dink Foundation Publications in 2015.

Görünmeyeni Yıkmak: Ermenistan Türkiye Sivil Toplum 
Diyaloğunda Gençler’, Philip Gamaghelyan ‘Kapalı Sınır 
Siyaseti Bağlamında Sivil Toplum Diplomasisi Neler 
Vaat Ediyor?’ konulu sunumları yaptılar.

Son oturum, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun 
başkanlığını yapmış olan, Carnegie Uluslararası Barış 
Vakfı’nda uzman olarak çalışmalarına devam eden Marc 
Pierini tarafından yönetildi. ‘Açık Sınırlar İçin Nasıl Bir 
Gelecek?’ başlıklı panelde, sınır ötesi potansiyeli hayata 
geçirebilecek yerel kalkınma hamleleri ve Kafkasya’daki 
uyuşmazlıkların çözümü için olasılıklar değerlendirildi. 
Panelde, ayrıca Burcu Gültekin Punsmann ve James 
Derounian’ın sunumları yer aldı.

Hrant Dink Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz 
Aktar ile Ermenistan merkezli düşünce ve medya 
kuruluşu Civilitas Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 
Salpi Ghazarian’ın değerlendirmeleriyle sona eren 
konferansta, kapalı olan Türkiye-Ermenistan sınırının 
geleceği derinlemesine ele alındı. 

Konferansta sunulan tebliğler, 2015 yılı içinde  
Hrant Dink Vakfı Yayınları tarafından yayımlanacak.
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Turkey-Armenia Journalists’ Dialogue Programme, 
carried out by the Hrant Dink Foundation since 2009, 
was organised for the sixth time with the support 
of the Ministry of Foreign Affairs of Denmark within 
the framework of the My Media programme. 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 nine journalists from Turkey – culture and 
art reporters - visited Armenia from July 14th to 20th, 
during the Golden Apricot International Film Festival - 
one of the most prominent cultural events in Armenia. 
The participating journalists attended screenings, met 
cultural actors and shared their impressions about 
Armenia with their readers and viewers. Journalists 
from Açık Radyo, Agos, Altyazı, BirGün, CNN Türk, 
Habertürk, Milliyet, Radikal and Zaman paid their first 
ever visits to Armenia and thanks to their meetings 
with various media outlets such as Armenian Public TV 
H1, Arm News TV and CivilNet, they got to know their 

Hrant Dink Vakfı’nın 2009’dan beri yürüttüğü 
Türkiye-Ermenistan Gazeteci Diyalog Programı’nın 
altıncısı, Danimarka Dışişleri Bakanlığı’nın ‘My 
Media’ programı desteği ile gerçekleşti. Program, 
Türkiye ve Ermenistan’daki gazeteciler arasındaki 
bağları kuvvetlendirmeyi ve iki ülke arasındaki haber 
alma ağlarının doğru yollardan kurulmasına katkıda 
bulunmayı amaçlıyor.

Programın ilk ayağında, Türkiye’den dokuz kişilik 
gazeteci grubu 14-20 Temmuz tarihleri arasında 
Ermenistan’ı ziyaret etti. Kültür ve sanat alanından 
gazeteciler, Ermenistan’ın en önemli kültürel 
etkinliklerinden olan Altın Kayısı Uluslararası Film 
Festivali haftasında komşu ülkede festival etkinliklerine 
katılarak izlenimlerini okuyucularına ve izleyenlerine 
aktardı.

Açık Radyo, Agos, Altyazı, BirGün, CNN Türk, 
Habertürk, Milliyet, Radikal ve Zaman’dan 
Ermenistan’a ilk ziyaretlerini gerçekleştiren gazeteciler, 
Ermenistan Devlet Televizyonu H1, ArmNews TV 

mANşeTİ
KOmşUDA ATAlIm!
TÜRKİye-eRmeNİsTAN gAzeTecİ DİyAlOg pROgRAmI

leT’s pIN DOwN THe HeADlINe 
AT THe NeIgHbOUR’s!
TURKey-ARmeNIA jOURNAlIsTs’ DIAlOgUe pROgRAmme
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ve CivilNet gibi medya kuruluşları ile yaptıkları 
görüşmelerde, Ermenistan’daki meslektaşları ile 
tanışma ve iki ülkede medyanın durumu ile ilgili 
görüşlerini paylaşma imkânı buldular. Gazeteciler, aynı 
program kapsamında Kasım 2013’te Türkiye’yi ziyaret 
eden Ermenistanlı gazetecilerle akşam yemeğinde 
buluştu.

Ziyaretleri sırasında, Ermenistan Kültür Bakanı Hasmik 
Poghosyan ile yaptıkları görüşmede, Ermenistan’ın 
kültürel mirası ve kültür politikaları hakkında 
bilgi edinen gazeteciler, Sergei Parajanov Müzesi, 
Cafesjian Müzesi, Ermenistan Çağdaş ve Deneysel 
Sanatlar Merkezi (NPAK) gibi önemli kültür-sanat 
merkezlerini ve sergilerini görme fırsatı buldu. NPAK’ın 
kurucusu Edward Balassanian’la yaptıkları sohbette, 
Ermenistan’ın en eski çağdaş sanat merkezinin 
kuruluşunun ayakta kalma hikâyesini öğrenerek 
Ermenistan’daki deneysel sanat akımını konuştular.

Ermeni Devrimci Federasyonu Taşnaksutyun Partisi 
Uluslararası Sekteri Giro Manoyan ile yaptıkları 

görüşmede, partinin geçmişi ve bugünü hakkında bilgi 
alarak, iki halkın ortak geçmişinin daha aydınlık bir 
geleceğe nasıl taşınması gerektiğini ve bu doğrultuda 
ortak sorunların nasıl çözülebileceğini konuştular. 
Soykırım Müzesi Enstitüsü Direktörü Hayk Demoyan’a 
restore edilmekte olan müze ile ilgili sorularını yönelten 
gazeteciler, 2015 hazırlıkları hakkında bilgi edindi.

Avrupa Birliği Ermenistan Delegasyonu’nda Büyükelçi 
Traian Hristea ile yaptıkları görüşmede, AB-Ermenistan 
ilişkileri, Ermenistan’da uygulanan AB programları 
ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde AB’nin rolü 
hakkında bilgi aldılar. Gazeteciler ayrıca, AB desteği 
ile iki ülkeden sekiz sivil toplum kuruluşu tarafından 
hayata geçirilen Ermenistan-Türkiye Normalleşme 
Süreci Destek Programı’nın Yerevan’da düzenlenen 
bilgilendirme toplantısına katıldı.

Program kapsamında Kars ile sınırı olan Gümrü gezisi 
sayesinde, Ermenistan’ın ikinci büyük şehrindeki 
günlük hayat ve insanların beklentileri hakkında 
fikir edindiler. Gümrü’de Berlin Art Otel’i ziyaret 

colleagues in Armenia and exchanged their opinions 
about media landscape in both countries. The group 
also came together in a dinner with former programme 
participants from Armenia who visited Turkey in 
November 2013.

During the visit, the journalists had an exclusive 
meeting with the Minister of Culture Hasmig 
Poghosyan and learnt about the culture agenda and 
cultural heritage of Armenia. They visited cultural 
hubs such as Sergei Parajanov Museum, Cascade, 
Cafesjian Center for the Arts and NPAK Armenian 
Center for Contemporary Experimental Art. NPAK’s 
founder Edward Balassanian shared with the group the 
story of NPAK as well as the contemporary art scene in 
Armenia.

The journalists also met the International Secretary of 
Armenian Revolutionary Federation Dashnaktsutyun 
Giro Manoyan. They were informed about the history 
and the present of the party and discussed how to carry 
the shared history of the two people towards a better 

future and how to solve the common problems in this 
light. In their visit to the Genocide Museum-Institute, 
the journalists asked questions to the Director Hayk 
Demoyan and learnt about the Institute’s plans and 
preparations for 2015. 

The group was hosted by the Head of the EU 
Delegation to Armenia, Ambassador Traian Hristea 
and discussed EU-Armenia relations, EU programmes 
implemented in Armenia as well as the EU’s role in 
Turkey-Armenia relations. Journalists learnt about the 
EU-funded programme Support to the Armenia-Turkey 
Normalisation Process, implemented by a consortium 
of eight civil society organisations from both countries, 
during programme’s public presentation in Yerevan.

Thanks to the day trip to Gyumri, the group had 
the opportunity 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. In Gyumri, the group visited Berlin Art Hotel, 
met the sculptor Albert Vardanyan and learned about 
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artistic and cultural life in Armenia and Gyumri. They 
visited the studio of well-known Armenian folk rock 
band Bambir, met with the founder Jag Barsegyan and 
discovered Armenian music and the history of Bambir. 
The journalists also visited Akhuryan train station, 
which used to be the last train stop before Kars until 
the land border was closed in 1993 and Kars/Gyumri 
trains were stopped.

During the week, the journalists took part in 
various events and screenings of the Golden Apricot 
International Film Festival. The group attended the 
press conference of the Armenia Turkey Cinema 
Platform, the premiere of the films by Devrim Akkaya 
and Derya Durmaz from Turkey, and festival’s 
closing ceremony at the Opera. They met Susanna 
Harutyunyan and Gor Baghdasaryan from the festival 
crew and learnt about the history of the festival and its 
support to the cooperation between directors of Turkey 
and Armenia. As part of the one-week visit, apart from 
the capital Yerevan and the city of Gyumri, the group 
also made excursions to Etchmiadzin and Sevan Lake.

In the second part of the Journalists’ Dialogue 
Programme, a group of 10 journalists, 7 from Armenia 
and three from Canada, France, and the U.S. visited 
Turkey from November 17th to November 23rd. 10 
participants from Armenia, Canada, France and the 
U.S. were selected out of 41 applicants and were invited 
to take part in a one-week programme in Istanbul and 
Ankara to gain a better understanding of Turkey and 
the Armenian community in the country. 

Journalists and reporters from A1 TV, Ankakh Weekly, 
Arm News TV, AZG Daily, H1 Public TV of Armenia, 
Kentron TV, Nouvelles d’Arménie Magazine, Shant 
TV Gyumri, The Armenian Reporter and The Armenian 
Weekly visited Turkey and found out about the current 
situation of media and journalists in the country. On 
their first day, the journalists visited the Hrant Dink 
Foundation and were invited to the Istanbul concert of 
Tata Simonyan - a well-known singer for the Armenians 
across the world, where they also met many figures 
from the Armenian community of Istanbul.

eden gazeteciler, heykeltıraş Albert Vardanyan’dan, 
Ermenistan’ın ve Gümrü’nün kültür ve sanat hayatı 
hakkında bilgi aldılar. Ermenistan’ın alternatif müzik 
gruplarından Bambir’in kurucularından Jag Barseghyan 
ile grubun stüdyosunda buluşan gazeteciler, grubun 
tarihçesi ve Ermenistan’daki müzik dünyasını 
konuştular. Gümrü’de ayrıca, 1993’te sınırın kapatılması 
ve Kars-Gümrü tren seferlerinin durdurulmasına kadar, 
Kars’tan önceki son istasyon olan Akhuryan Tren 
İstasyonu’nu da ziyaret ettiler.

Gazeteciler, Ermenistan’da bir hafta boyunca Altın 
Kayısı Uluslararası Film Festivali kapsamında 
gerçekleşen film gösterimleri ve etkinliklere katıldı. 
Gazeteciler, Ermenistan-Türkiye Sinema Platformu’nun 
basın toplantısı ve Türkiyeli yönetmenler Devrim 
Akkaya’nın ‘Diyar’ ve Derya Durmaz’ın ‘Ziazan’ 
filmlerinin prömiyerlerinin yanı sıra, festivalin 
Opera Binası’ndaki kapanış törenini izlediler. 
Festival komitesinden Susanna Harutyunyan ve Gor 
Baghdasaryan ile görüşerek festivalin tarihçesi ve 

Türkiye ve Ermenistan’dan sinemacıların işbirliğine 
verilen destek hakkında bilgi edindiler. Bir haftalık 
program kapsamında, katılımcılar, başkent Yerevan 
ve Gümrü’nün dışında, Etchmiadzin Kilisesi’nde Pazar 
ayinine katıldılar ve Sevan Gölü’nü ziyaret ettiler.

Gazeteci Diyalog Programı’nın ikinci ayağında, 
Ermenistan’dan yedi, ABD, Fransa ve Kanada’dan 
üç kişiden oluşan gazeteci grubu, 17-23 Kasım 2014 
arasında Türkiye’yi ziyaret etti. Program kapsamında 
Ermenistan, ABD, Fransa ve Kanada’dan gelen 41 
başvuru arasından seçilen 10 gazeteci, İstanbul ve 
Ankara’daki bir haftalık programa davet edildi. A1 TV, 
Ankakh Weekly, Arm News TV, AZG Daily, Ermenistan 
Devlet Televizyonu H1 TV, Kentron TV, Nouvelles 
d’Arménie Magazine, Shant TV Gyumri, The Armenian 
Reporter ve The Armenian Weekly’den gazeteciler, 
program vesilesiyle Türkiye’ye ilk ziyaretlerini 
gerçekleştirdi. Programın ilk gününde Hrant Dink 
Vakfı’nı ziyaret eden gazeteciler, Ermeni dünyasının 
tanınmış şarkıcılarından Tata Simonyan’ın İstanbul 
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During the week, the journalists entered the 
newsrooms of media outlets such as 24 TV, CNN Türk, 
HaberTürk, NTV, Star Gazete and had the chance to 
meet their colleagues and discuss bilateral relations 
as well as the state of media. They paid a visit to 
P24, learnt about independent journalism projects 
supported by the platform and major problems of 
journalism in Turkey. During the programme, the group 
also visited the Agos newspaper, Aras Publishing, 
Getronagan High School and Gedikpaşa Armenian 
Protestant Church and received information about the 
Armenians in Turkey. They were able to learn about the 
mandate of the Permanent Representation of Republic 
of Armenia to BSEC - Black Sea Economic Cooperation 
in Istanbul from the Head of the Mission Michael 
Vardanian. 

After their meetings in Istanbul, the participating 
journalists travelled to Ankara and met Selahattin 
Demirtaş, the co-chair of the People’s Democratic 
Party (HDP) who also ran as a presidential candidate in 
the recent presidential elections. During the meeting 

at Demirtaş’s office at the Grand National Assembly 
of Turkey, the journalists got a deeper insight into 
Turkey’s democratisation process as well as the 
Kurdish political movement in Turkey and its approach 
to the mass killings and deportations in 1915. Counsellor 
Ireneusz Fidos, the Head of Section of Political Affairs, 
Press and Information of the Delegation of European 
Union to Turkey, hosted ten journalists in his office 
in Ankara and gave a detailed briefing on EU-Turkey 
relations as well as the EU-funded programme Support 
to the Armenia-Turkey Normalisation Process. The 
group attended the international conference Sealed 
Gate: Prospects of the Turkey-Armenia Border in Ankara 
on November 22-23, organised by the Hrant Dink 
Foundation in cooperation with the Ankara University, 
Faculty of Political Science, Department of Economics. 
They also met and listened to the experiences of the 
Armenian fellows that were living in Istanbul as part of 
the Turkey-Armenia Fellowship Scheme.

konserine giderek, İstanbul Ermeni toplumuyla 
tanışma fırsatı buldular. 

Program boyunca 24 TV, CNN Türk, HaberTürk, NTV 
ve Star Gazete gibi gazete ve televizyonların haber 
odalarını ve stüdyolarını ziyaret eden katılımcılar, 
tanıştıkları meslektaşları ile Türkiye basınının durumu, 
iki ülke arasındaki ilişkiler ve Türkiye’nin gündemindeki 
meseleler hakkında fikir alışverişinde bulundu. 
Bağımsız Gazetecilik Platformu P24 ziyaretlerinde, 
Türkiye’deki gazetecilerin yaşadığı sorunlarla ilgili bilgi 
alarak platformun desteklediği araştırmacı gazetecilik 
projelerini ilk ağızdan dinlediler. 

Program kapsamında, Agos, Aras Yayıncılık, 
Getronagan Lisesi ve Gedikpaşa Ermeni Protestan 
Kilisesi ziyaretlerinde Türkiyeli Ermenilerle bir araya 
gelen grup, Türkiye’deki Ermeni toplumu hakkında 
bilgi edindi. Merkezi İstanbul’da bulunan Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı nezdindeki Ermenistan 
Daimi Temsilcisi Michael Vardanian’ı ziyaret eden grup, 
temsilciliğin faaliyetleri hakkında bilgi edindi.

Halkların Demokratik Partisi Eşbaşkanı Selahattin 
Demirtaş ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki 
makamında görüşen gazeteciler, Demirtaş ile 
Türkiye’deki Kürt meselesi, Kürt siyasi hareketi, 1915 
ve Türkiye-Ermenistan arasındaki kapalı sınır gibi 
meselelere yaklaşımı hakkında sohbet etti. Gazeteciler, 
Ankara’da, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Politika 
Birimi Şefi Ireneusz Fidos ile görüşüp, Türkiye-AB 
ilişkileri, Türkiye’nin dış politikası ve Avrupa Birliği 
tarafından finanse edilen Ermenistan-Türkiye 
Normalleşme Süreci Destek Programı hakkında detaylı 
bilgi aldı. Ankara’da, Hrant Dink Vakfı tarafından 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat 
Bölümü’nün işbirliğiyle, 22-23 Kasım’da düzenlenen 
Mühürlü Kapı: Türkiye-Ermenistan Sınırının Geleceği 
Konferansı’na katılan gazeteciler, ayrıca Vakfın, Avrupa 
Birliği desteğiyle hayata geçirdiği Türkiye-Ermenistan 
Burs Programı ile Türkiye’de bulunan Ermenistanlı 
bursiyerlerle akşam yemeğinde bir araya geldi.
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18.07.2014 / AgOs

25.07.2014 / AgOs

10.12.2014 / ARm News TV

15.12.2014 / ARm News TV

04.12.2014 / Azg DAIly

19.07.2014 / bİRgÜN

02.08.2014 / mİllİyeT
21.07.2014 / RADİKAl



In January 2014, a consortium of eight civil society 
organisations from Armenia and Turkey announced 
the launch of the programme Support to the Armenia-
Turkey Normalisation Process funded by the European 
Union under the Instrument for Stability. 

The programme aims to promote civil society efforts 
towards the normalisation of relations between Turkey 
and Armenia and towards an open border by enhancing 
people-to-people contacts, expanding economic and 
business links, promoting cultural and educational 
activities and facilitating access to balanced 
information in both societies.

The Consortium includes Civilitas Foundation 
(CF), Eurasia Partnership Foundation (EPF), Public 
Journalism Club (PJC), Regional Studies Center (RSC) 
from Armenia; and Anadolu Kültür, the Economic Policy 
Research Foundation of Turkey (TEPAV), Helsinki 
Citizens’ Assembly (hCa), and Hrant Dink Foundation 
from Turkey. 

Ermenistan ve Türkiye’den sekiz sivil toplum 
kuruluşundan oluşan bir Konsorsiyum tarafından 
Avrupa Birliği’nin İstikrar Aracı altındaki finansmanı 
ile hayata geçirilen Ermenistan-Türkiye Normalleşme 
Süreci Destek Programı 2014 yılında başladı.

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine 
ve kapalı sınırın açılmasına yönelik sivil toplum 
faaliyetlerini desteklemek için geliştirilen program, iki 
ülke halkı arasındaki temasların artırılması, ekonomi ve 
iş dünyası arasında bağların güçlendirilmesi, eğitim ve 
kültür faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve her iki toplumda 
tarafsız bilgiye erişimin kolaylaştırılmasını hedefliyor.

Programı yürüten Konsorsiyum, Ermenistan’dan 
Civilitas Foundation (CF), Eurasia Partnership 
Foundation (EPF), Public Journalism Club (PJC), 
Regional Studies Center (RSC); Türkiye’den Anadolu 
Kültür, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 
(TEPAV), Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYD) ve 
Hrant Dink Vakfı’ndan oluşuyor.

eRmeNİsTAN-TÜRKİye 
NORmAlleşme sÜRecİ 
DesTeK pROgRAmI
sUppORT TO THe 
ARmeNIA-TURKey 
NORmAlIsATION pROcess
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Programın başladığı Ocak 2014’ten itibaren, 
Konsorsiyum üyeleri her iki ülkenin birbirini daha iyi 
anlamasına katkı sunan medya ürünleri ürettiler; 
gençler, öğretmenler, gazeteciler, girişimciler, 
sanatçılar, yönetmen ve yapımcıların katılımıyla 
eğitimler, atölye çalışmaları ve değişim programları 
düzenlediler. Program kapsamında sunulan seyahat 
fonu ve burs imkânları, sınır ötesi temas ve işbirliği 
ağlarının kurulmasına, kurumsal ortaklıkların 
oluşmasına katkı sağladı. 

Programın en önemli önceliklerinden biri kapsayıcılık; 
diyalog sürecine yeni aktörlerin katılımını teşvik 
etmek ve desteklemek oldu. Bu doğrultuda, 
Konsorsiyum, Türkiye ve Ermenistan’dan Konsorsiyum 
üyeleri dışındaki birey ve sivil toplum kuruluşlarını 
desteklemek amacıyla bir Hibe Programı oluşturdu. 
Eurasia Partnership Foundation tarafından Hrant 
Dink Vakfı ile işbirliği halinde yürütülen Hibe Programı 
kapsamında Mayıs ve Eylül 2014’te iki kez proje teklif 

çağrısı yapıldı. Hibe Programı, her iki ülkeden çok çeşitli 
konu ve çalışma alanlarından toplam 130 başvuru 
aldı. Hibe Programına gelen başvuruların nicelik ve 
niteliği, Ermenistan-Türkiye normalleşme sürecine sivil 
toplumun verdiği desteğin de göstergesi oldu. 

Ermenistan’dan Yerevan, Armavir, Gümrü, Sisian, 
Vanadzor; Türkiye’den İstanbul, Ankara, Afyon, Ağrı, 
Batman, Diyarbakır, İzmir, Kocaeli, Mersin, Muğla, 
Sakarya, Siirt, Şanlıurfa ve Tokat’tan gelen 130 başvuru 
içinden seçilen 11 proje Hibe Programı ile desteklendi. 
iki milyon Avro bütçeye sahip çerçeve programın 
%10’luk bütçesi 200 bin Avro bu şekilde yeni aktörlere 
dağıtıldı. Hibe Programı yararlanıcıları Türkiye’den 
IMC TV, Nar Photos, Yeryüzü Derneği, Ferzan Özyaşar, 
Okan Üniversitesi; Ermenistan’dan Forum Theatre, 
Urban Foundation, Journalists’ for the Future, Legal 
Gender Cultural Association LIZA, Caucasus Research 
Resource Center ve Versus Studio, 2014 yılında proje 
fikirlerini hayata geçirmeye başladılar.

Since the programme kick off in January 2014, members 
of the Consortium carried out a number of activities 
ranging from media products contributing to better 
mutual understanding to trainings, workshops and 
exchanges for young people, teachers, journalists, 
businesses, artists and film-makers. The programme 
offered travel support and fellowship opportunities, 
thus contributing to direct contacts, cooperation and 
institutional partnerships across the border. 

One of the main pillars of the Programme is 
inclusiveness – to engage and support new actors in 
the dialogue process. To this end, the Consortium 
created a Grant Scheme and invited individuals as well 
as civil society organisations from Armenia and Turkey 
- other than the Consortium members - to propose 
and implement their own project ideas. Administered 
by the Eurasia Partnership Foundation in liaison with 
the Hrant Dink Foundation, two open calls were issued 
for the Grant Scheme in May and September 2014. The 

Grant Scheme received 130 applications in total from 
both countries on diverse topics - a clear indication 
of the civil society interest in Armenia-Turkey 
normalisation process. 

Out of 130 applicants from Yerevan, Armavir, Gyumri, 
Sisian, Vanadzor as well as Istanbul, Ankara, Afyon, 
Ağrı, Batman, Diyarbakır, İzmir, Kocaeli, Mersin, 
Muğla, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa and Tokat, 11 projects 
were supported by the Grant Scheme, which allocated 
10% of the overall programme budget - in other words 
€ 200,000 out of € 2,000,000 - to new actors. The 
Grant Scheme beneficiaries IMC TV, Nar Photos, 
Earth Association, Ferzan Özyaşar, Okan University 
from Turkey and Forum Theatre, Urban Foundation, 
Journalists’ for the Future, Legal Gender Cultural 
Association LIZA, Caucasus Research Resource Center 
and Versus Studio from Armenia have all started 
implementing their projects in 2014.



Having assumed the coordination of communication 
activities of the overall programme, in 2014 the Hrant 
Dink Foundation organised outreach meetings and 
public events in Istanbul, Yerevan and Ankara in liaison 
with all members of the Consortium. All these events 
were attended by more than 200 people mostly civil 
society organisations, members of the press, academia, 
international organisations and other donors as well as 
the head of the EU Delegations of Armenia and Turkey 
who delivered opening remarks in the Yerevan and 
Ankara events. 

Support to the Armenia-Turkey Normalisation Process 
has a dynamic website which provides news and 
updates about all the activities taking place within the 
framework of the programme in Armenian, Turkish 
and English. Designed and managed by the Public 
Journalism Club, the programme website features 
a trilingual map that tracks the locations of all key 
project activities as well as an image and video gallery. 

According to the Google Analytics Report, the website 
received around 31,000 visitors since its launch in July 
2014. 

The overall Programme will continue with a variety 
of activities until the end of June 2015. The trilingual 
website of the programme www.armenia-turkey.net 
continues to provide up-to-date information about the 
programme achievements and upcoming activities. 

Hrant Dink Vakfı, çerçeve programın iletişim 
faaliyetlerinin koordinasyonunu üstlenerek 2014 
yılında, konsorsiyum üyeleri ile işbirliği içinde, İstanbul, 
Yerevan ve Ankara’da bilgilendirme toplantıları 
düzenledi. Bu etkinliklere sivil toplum kuruluşları, 
akademisyenler, medya organları, uluslararası 
kuruluşlar ve diğer bağışçı kuruluşlardan 200’i aşkın 
kişi katıldı. Yerevan ve Ankara’daki toplantılarda AB 
Delegasyonu Başkanları da hazır bulunarak açılış 
konuşmalarını yaptı.

Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek 
Programı kapsamında gerçekleşen bütün faaliyetler, 
Ermenice, Türkçe ve İngilizce olarak programın internet 
sitesi üzerinden paylaşılıyor. Public Journalism Club 
tarafından tasarlanan ve yönetilen üç dilli sitede proje 
faaliyetleri bir harita üzerinde görseller ve videolar 
eşliğinde sunuluyor. Temmuz 2014’te yayına giren 
internet sitesi, Google Analytics Report verilerine göre 
yıl sonuna kadar 31 bin ziyaretçi aldı. 

Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek 
Programı, çeşitli faaliyetlerle Haziran 2015’e kadar 
devam edecek. Program kapsamında bugüne kadar elde 
edilen sonuçlar ve önümüzdeki dönemde gerçekleşecek 
faaliyetler, üç dilli internet sitesi www.armenia-turkey.
net üzerinden paylaşılmaya devam edecek. 
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The Hrant Dink Foundation launched the Turkey-
Armenia Travel Grant with a view to increase direct 
contacts and to promote cooperation between the 
peoples of the two neighbouring countries. Turkey-
Armenia Travel Grant aims to support the travels of 
at least 200 individuals from March 2014 to May 2015 
thanks to the financial assistance of the European 
Union within the framework of the programme Support 
to the Armenia-Turkey Normalisation Process. The 
Hrant Dink Foundation administers the Travel Grant in 
partnership with the Civilitas Foundation in Armenia 
and with the support of Community Volunteers 
Foundation (TOG) based in Turkey and the Youth 
Initiative Center (YIC) based in Gyumri, Armenia. 

The Hrant Dink Foundation launched the first call for 
the Travel Grant on March 10th, 2014. During the four 
application rounds in 2014, Turkey-Armenia Travel 
Grant has received over 700 applications from different 
cities of both countries; 189 individuals from Turkey 
and Armenia received the support of the Travel Grant 

Hrant Dink Vakfı, Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’nu 
iki komşu ülke halkı arasında doğrudan temasların 
artırılması ve her alanda işbirliklerinin teşvik edilmesi 
amacıyla oluşturdu. Ermenistan-Türkiye Normalleşme 
Süreci Destek Programı kapsamında Avrupa Birliği 
desteğiyle hayata geçen Seyahat Fonu, Mart 2014 
– Mayıs 2015 arasında, en az 200 kişinin Türkiye ve 
Ermenistan arasında seyahat etmesini hedefledi. Vakıf, 
Seyahat Fonu’nu Civilitas Foundation ortaklığında, 
Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve Gümrü merkezli 
Youth Initiative Center (YIC) işbirliğiyle yürütüyor.

Hrant Dink Vakfı, Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu 
için ilk dönem başvurularını 10 Mart 2014’te açtı. Mart 
2014’ten Aralık 2014 sonuna kadar, dört dönemde 
Türkiye ve Ermenistan’ın farklı kentlerinden 700’ü aşkın 
başvuru alan Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu, Aralık 
2014 itibariyle Türkiye ve Ermenistan’dan 189 kişiyi 
destekledi. Nisan-Aralık 2014 döneminde 84 kişi komşu 
ülkeye olan ziyaretini gerçekleştirdi.

DEsTEkçİ

sUPPORTER

PROJE ORTAkLARI

PROJECT PARTNERs

84 ziyaretin niteliği, Seyahat Fonu yararlanıcılarının 
profili, gerçekleştirdikleri faaliyet türleri ve çalışma 
alanları bakımından oldukça çeşitliydi. Yaşları 17 ile 63 
arasında değişen Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu 
yararlanıcılarının belirlenmesinde cinsiyet dengesi 
gözetildi.

2014 yılının Nisan ayında başlayan bu seyahatlerle 
iki ülkeden 30’u aşkın kentten gençler, üniversite 
öğrencileri, lise öğrencileri, üniversite kulüpleri, sivil 
toplum kuruluşları, meslek örgütleri, akademisyen 
ve araştırmacılar, gazeteciler, yayıncılar, yazarlar, 
sanatçılar, film yapımcıları, insan hakları savunucuları, 
kendi belirledikleri amaçlarla komşu ülkeyi ziyaret 
etme fırsatı buldu. Vakıf, Seyahat Fonu ile Ermenistan 
ve Türkiye’den sivil toplum, gençlik politikaları, 
insan hakları ve demokrasi, eğitim, çevre, tarih, 
kültür-sanat, kalkınma, spor, bölgesel işbirliği ve 
Avrupa entegrasyonu gibi çeşitli temalar çevresinde 
gerçekleştirilen işbirliklerine katkı sunmaya çalıştı.

Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu, komşu ülkede ortak 
bulma ve ağ kurma faaliyetleri, fizibilite ziyaretleri, 
sınır ötesi işbirliği projeleri, proje hazırlık toplantıları, 
değişim programları, eğitim ve dil öğrenme, akademik 
işbirliği, araştırma ve tez yazımı, kültür ve sanat 
alanında ortak üretimler ve bu tematik alanlarda 
toplantı, panel, seminer, konferans, atölye, sergi, 
konser ve benzeri etkinliklerin organizasyonu ve bu 
etkinliklere katılım amaçlı faaliyet türlerini destekledi. 
Bütün bu süreçte, Hrant Dink Vakfı’nın İstanbul ve 
Yerevan’daki proje ekibi üyeleri, 50’yi aşkın kişiye 
çalışma alanlarında komşu ülkeden ortak ve irtibat 
kişisi bulma konusunda yardımcı olarak birbirleriyle 
tanışmalarını sağladı. 

2014 yılı boyunca, Türkiye ve Ermenistan’ın Adana, 
Ankara, Dilijan, Diyarbakır, Eskişehir, Gyumri, Goris, 
İstanbul, İzmir, Van, Vanadzor, Yeghegnadzor ve 
Yerevan kentlerinde düzenlenen 32 bilgilendirme 
toplantısı ile Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu 600’ü 
aşkın kişiye ulaştı. Sivil toplum kuruluşları, üniversite 

and 84 of them realised their visits to the neighbouring 
country within 2014.

The nature of the visits is rather diverse in terms of 
the profile of the visitors, their interests, and types 
of activities. The age of grantees ranges from 17 to 63 
years old, keeping in mind the gender balance.

Since April 2014, civic initiatives and individuals coming 
from 30 cities of Armenia and Turkey including young 
people, university students, university clubs, civil 
society organisations, professional organisations, 
high school students, academics and researchers, 
journalists, publishers, writers, artists, film makers, 
human rights defenders and businesses had the chance 
to visit the neighbouring country for the purposes they 
identified themselves. Thanks to the Travel Grant, the 
Foundation could contribute to joint initiatives and 
partnerships between the two countries in various 
thematic fields including civil society, youth, human 
rights and democracy, education, environment, 

history, culture and arts, development, sports, regional 
cooperation and European integration.

The Turkey-Armenia Travel Grant has so far supported 
a multitude of activities such as partnership building 
and networking, feasibility visits, cross-border 
cooperation projects, project preparation meetings, 
exchange programmes, education and language-
learning, academic cooperation, research and 
dissertation, joint productions in culture and arts, 
organisation of and participation in meetings, panels, 
seminars, conferences, workshops, exhibitions, 
concerts and similar events. Throughout this process, 
the Hrant Dink Foundation project team members in 
Istanbul and Yerevan assisted over 50 individuals to 
find partners in the neighbouring country and they 
connected people across the border. 

Throughout 2014, the Travel Grant reached out to 
more than 600 people who took part in the 32 outreach 
meetings organised in different regions of Armenia 



and Turkey such as Adana, Ankara, Dilijan, Diyarbakır, 
Eskişehir, Gyumri, Goris, Istanbul, Izmir, Van, 
Vanadzor, Yeghegnadzor and Yerevan. The participants 
of these outreach meetings ranged from students to 
civil society groups, from academics, journalists, artists 
to professional organisations. After these meetings, 
quite some participants submitted their applications. 
The outreach meetings were instrumental in facilitating 
people’s access to the Travel Grant and sharing the 
experiences of the former grantees. 

The applications submitted to the Turkey-Armenia 
Travel Grant were assessed by an independent 
Selection Committee made up of five competent 
individuals from both countries. The selection results 
were announced on the ‘Beyond Borders Turkey-
Armenia’ website www.armtr-beyondborders.org.

After their visits, Turkey-Armenia Travel Grant 
beneficiaries’ experiences and impressions about the 
neighbouring country are shared with public on the 

‘People Beyond Borders’ section of the website 
www.armtr-beyondborders.org/en/people-beyond-
borders/.

After the travels, the project team made with your 
interviews with the Travel Grant beneficiaries and 
received their activity reports. Their feedback gives 
clear messages of trust and cooperation and shows us 
that the supported travels emerge into reciprocal visits, 
long-term cooperation and a more often voiced vision 
of ‘common future’. 

In 2015, the Turkey-Armenia Travel Grant will continue 
to support individuals, initiatives and organisations 
from different disciplines and different cities of Turkey 
and Armenia. 

öğrencileri, akademisyenler, meslek örgütleri, 
gazeteciler ve sanatçıların Seyahat Fonu’na erişimini 
kolaylaştırmak ve Seyahat Fonu ile komşu ülkeyi ziyaret 
etmiş yararlanıcıların deneyimlerini yaygınlaştırmak 
amacıyla düzenlenen bu toplantıların katılımcılarından 
da Seyahat Fonu’na önemli sayıda başvuru geldi. 

Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan yararlanmak 
için yapılan başvurular, her iki ülkeden toplam 
beş üyenin görev yaptığı bağımsız bir Seçici Kurul 
tarafından değerlendirildi ve seçim sonuçları ‘Sınırları 
Aşıyoruz Türkiye-Ermenistan’ internet sitesi 
www.armtr-beyondborders.org üzerinden duyuruldu.

Seyahat Fonu’ndan yararlanan birey, grup ve 
kuruluşların komşu ülke ile ilgili izlenim ve deneyimleri, 
seyahat sonrası internet sitesinin ‘Sınırları Aşanlar’ 
sayfası www.armtr-beyondborders.org/sinirlari-
asanlar üzerinden paylaşılıyor. 

Seyahat sonrası yararlanıcıların paylaştığı faaliyet 
raporları ve proje ekibinin yaptığı video görüşmeleri 

aracılığıyla alınan geribildirimlerde, desteklenen 
seyahatlerin karşılıklı ziyaretler, uzun vadeli ortaklık 
girişimleri ve ‘ortak bir gelecek’ vizyonunun ifadesi 
şeklinde açık bir güven ve işbirliği mesajı öne çıktı.

Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu 2015 yılında da farklı 
kent ve çalışma alanlarından birey, grup ve kuruluşların 
komşu ülkeye ziyaretlerini desteklemeye devam 
edecek.
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TÜRKİye-eRmeNİsTAN seyAHAT FONU AFİşİ 

TURKey-ARmeNIA TRAVel gRANT pOsTeR



TÜRKİye-eRmeNİsTAN 
bURs pROgRAmI
TURKey-ARmeNIA 
FellOwsHIp scHeme
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The Hrant Dink Foundation established the 
Turkey-Armenia Fellowship Scheme with a view to 
promote cross-border affiliation and cooperation of 
professionals from the two neighbouring countries 
within the framework of the programme Support to the 
Armenia-Turkey Normalisation Process financed by the 
European Union. The Fellowship Scheme offered 18 
professionals from Armenia and Turkey the opportunity 
to live and follow a special programme at a specific 
Host Organisation in the neighbouring country for 4 to 
8 months. The Fellowship Scheme aimed at enabling 
cross-border learning opportunities in areas where 
further exchange of expertise and lasting cooperation 
has been much needed such as academia, civil society, 
media, culture and arts, translation and interpreting/
language-learning and law.

63 organisations from Turkey and 25 from Armenia 
including universities, research centres, civil society 
organisations, media outlets, culture and arts centers 
and museums from different cities of both countries 

Hrant Dink Vakfı, Türkiye-Ermenistan Burs Programı’nı 
iki komşu ülkeden profesyonellerin sınır ötesi 
işbirliği ağları kurmalarını teşvik etmek amacıyla 
oluşturdu. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 
Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek 
Programı kapsamında hayata geçirilen Burs Programı, 
Ermenistan ve Türkiye’den toplam 18 profesyonele 
dört ila sekiz ay boyunca komşu ülkede yaşama ve 
belirli bir Ev Sahibi Kuruluş bünyesinde özel bir işbirliği 
programına katılma imkânı sağladı. Program, Türkiye 
ve Ermenistan arasında uzmanlık paylaşımı ve kalıcı 
işbirliğine en çok ihtiyaç duyulan akademi, sivil toplum, 
basın, kültür-sanat, çeviri-dil eğitimi, hukuk ve benzeri 
alanlardaki faaliyetleri desteklemeyi hedefledi. 

Aralarında her iki ülkenin farklı kentlerinden 
üniversiteler, araştırma merkezleri, sivil toplum 
kuruluşları, medya kuruluşları, kültür-sanat merkezleri 
ve müzelerin de bulunduğu Türkiye’den 63, 
Ermenistan’dan 25 farklı kuruluş, Burs Programı 
kapsamında komşu ülkeden gelecek profesyonelleri 

DEsTEkçİ

sUPPORTER

ağırlamak ve işbirliği yapmak için program önerilerinde 
bulundu. Ev Sahibi Kuruluşların önerdiği program 
teklifleri dışında, kendi proje fikirlerini komşu ülkede 
hayata geçirmek isteyen adaylar da başvurularını 
sundu. Haziran 2014’te başvuruya açılan Burs Programı, 
Türkiye’den 36, Ermenistan’dan 55 başvuru aldı.

Program için gelen başvurular, Burs Programı 
Yönetmeliği’nde belirtilen seçim süreci uyarınca, Hrant 
Dink Vakfı tarafından ilgili Ev Sahibi Kuruluşlara ve 
bağımsız Seçici Kurul’a iletildi. Yönetmelikte belirtilen 
seçim kriterleri ve önceliklerine göre seçilen bursiyerler 
Ekim ayında duyuruldu. Hrant Dink Vakfı’nın İstanbul 
ve Yerevan’daki proje ekibi üyeleri tarafından 
düzenlenen oryantasyon toplantılarına katıldıktan 
sonra, Ekim 2014 - Mayıs 2015 döneminde her iki 
ülkeden toplam 18 profesyonel, komşu ülkeye gelerek 
programlarına başladılar.

Ermenistan’dan programa katılan bursiyerlerin bir 
kaçı Hrant Dink Vakfı’nın 22-23 Kasım tarihlerinde 

Ankara’da düzenlediği Mühürlü Kapı: Türkiye-
Ermenistan Sınırının Geleceği Konferansı için Ankara’ya 
seyahat ettiler. Ermenistan’da Yerevan şehrindeki 
bursiyerler, Kasım ayının sonlarında Gümrü’yü tanımak 
ve ev sahibi kuruluşlardan Gallery 25’i ziyaret etmek 
için Gümrü’ye seyahat ettiler.

Burs Programı ile Ermenistan’dan Türkiye’ye giden 
bursiyerler ve kurumları:

Anna Muradyan - Yuva Derneği, Sona Dilanyan - 
Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi, Ruzanna Baghdasaryan - Anadolu 
Kültür, Sargis Khandanyan - Change.org, Astghik 
Igityan - CNN Türk, Daniel Khachatryan - Türkiye 
Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı, Sona Mnatsakanyan 
- Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, 
Seda Shekoyan -İstanbul Modern Sanat Müzesi, 
Hayarpi Hovhannisyan - Yıldız Teknik Üniversitesi 
Sanat ve Tasarım Fakültesi, Marianna Hovhannisyan 
- Salt Research, Sofya Manukyan - İstanbul Bilgi 

offered fellowship opportunities to host professionals 
from the neighbouring country and to get engaged 
in cooperation with them. Individuals who proposed 
their own project ideas other than the fellowship 
opportunities offered by the listed Host Organisations 
did also apply with their project ideas in the 
neighboring country. The Fellowship Scheme launched 
its call for applications in June 2014 and received 36 
applications from Turkey, 55 from Armenia.

In line with the selection process outlined in the 
Fellowship Scheme Regulation, applications were 
forwarded to the corresponding Host Organisations 
and to the independent Selection Committee. The 
Fellows were chosen in accordance with the selection 
criteria and priorities specified in the Regulation and 
the selection results were announced in October. After 
attending to the pre-departure orientation meetings 
organised by the Hrant Dink Foundation project team 
members in Istanbul and Yerevan, the 18 professionals 
from both countries travelled to the neighbouring 

country and started their fellowships for the period 
October 2014 – May 2015.

Several of the fellows from Armenia in Istanbul 
travelled to Ankara on November 22-23 for the 
international conference The Sealed Gate: Prospects 
of the Turkey-Armenia Border organised by the 
Hrant Dink Foundation. Fellows in Yerevan travelled 
to Gyumri, Armenia, in late November to visit and 
get to know Gyumri and Gallery 25, one of the host 
organisations.

Fellows who travelled from Armenia to Turkey with the 
Turkey-Armenia Fellowship Scheme: 

Anna Muradyan - YUVA Association, Sona Dilanyan - 
Boğaziçi University Peace Education, Application and 
Research Centre, Ruzanna Baghdasaryan - Anadolu 
Kültür, Sargis Khandanyan - Change.org, Astghik 
Igityan - CNN Türk, Daniel Khachatryan - Turkish 
Economic and Social Studies Foundation (TESEV), 
Sona Mnatsakanyan - Kadir Has University Lifelong 



Education Centre, Seda Shekoyan - Istanbul Museum 
of Modern Art, Hayarpi Hovhannisyan - Yıldız 
Technical University Art & Design Faculty, Marianna 
Hovhannisyan - Salt Research, Sofya Manukyan - 
Istanbul Bilgi University Human Rights Law Research 
Centre, Haroiut Marachlian - Istanbul Şehir University 
Centre for Modern Turkish Studies.

Fellows who travelled from Turkey to Armenia with the 
Fellowship Scheme:

Gaye Coşar - Civilitas Foundation, Suzan Rosita 
Meryem - Gallery 25, Candan Badem - Institute of 
Oriental Studies National Academy of Sciences, Nil 
Delahaye - Women’s Resource Center, Meltem Naz 
Kaşo - PINK Armenia, Emine Onaran İncirlioğlu - 
Caucasus Research Resource Center.

During their fellowship, our fellows do not only 
work on their projects in cooperation with their Host 
Organisations, but they also learn the language of the 
neighbouring country and take part in various activities 

organised by civil society organisations and universities 
in both countries. 

The long-term presence of the fellows in Turkey and 
Armenia will allow them and their host organisations 
to establish a lasting cooperation, exchange of 
knowledge, work experience and culture.

In 2015, the fellows of the Turkey-Armenia Fellowship 
Scheme will continue their fellowship activities in 
the neighbouring country. Their activities, projects, 
experiences and impressions will be shared with public 
on the ‘Beyond Borders Turkey-Armenia’ website 
www.armtr-beyondborders.org.

Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi, Haroiut Marachlian 
- İstanbul Şehir Üniversitesi Modern Türkiye 
Çalışmaları Merkezi. 

Burs Programı ile Türkiye’den Ermenistan’a giden 
bursiyerler ve kurumları:

Gaye Coşar - Civilitas Foundation, Suzan Rosita 
Meryem - Gallery 25, Candan Badem - Institute of 
Oriental Studies National Academy of Sciences, Nil 
Delahaye - Women’s Resource Center, Meltem Naz 
Kaşo - PINK Armenia, Emine Onaran İncirlioğlu - 
Caucasus Research Resource Center.

Bursiyerler, program kapsamında Ev Sahibi Kuruluşlarla 
işbirliği halinde gerçekleştirdikleri projelerinin yanı sıra, 
komşu ülkenin dilini öğrenmek amacıyla dil kurslarına 
gidiyor; her iki ülkedeki sivil toplum kuruluşları ve 
üniversiteler tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklere 
katılıyor. 

Burs Programı bursiyerlerinin Ermenistan’da ve 
Türkiye’de uzun süre kalması, ev sahibi kuruluşlarla 
uzun soluklu işbirlikleri geliştirilmesine, bilgi, deneyim 
paylaşımına ve kültür alışverişine olanak sağlayacak.

Türkiye-Ermenistan Burs Programı ile komşu 
ülkedeki çalışmalarına 2015 yılında da devam edecek 
bursiyerlerin faaliyetleri, çalışmaları, izlenim ve 
deneyimleri, ‘Sınırları Aşıyoruz Türkiye-Ermenistan’ 
internet sitesi www.armtr-beyondborders.org 
üzerinden paylaşılıyor.
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Arkadaşımız Gaye Coşar’ı kaybettik... 

Çok üzgünüz...

Hrant Dink Vakfı Türkiye-Ermenistan Burs Programı 
katılımcılarından, arkadaşımız, gazeteci ve çevirmen 
Gaye Coşar’ı Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da 
geçirdiği bir trafik kazası sonucunda kaybettik.

Gaye Coşar, Burs Programı kapsamında, Civilitas 
Vakfı’na gazeteci olarak katkıda bulunmak üzere Kasım 
ayından beri Yerevan’da yaşıyordu. 26 Aralık 2014’te 
geçirdiği trafik kazasının ardından 12 gün hastanede 
kalan Gaye’yi, 7 Ocak Çarşamba sabaha karşı kaybettik.

Gaye Coşar’ın cenaze töreni, ailesinin isteği üzerine, 
12 Ocak Pazartesi günü Kütahya-Simav Demirciköy’de 
öğle namazını takiben yapılıp, Demirciköy Mezarlığı’na 
defnedildi.

Gaye’nin yaşam mücadelesinde kendisine her türlü 
tıbbi yardımda bulunan ve hiçbir desteği esirgemeyen 

Saint Gregory The Illuminator Medical Center’a ve 
doktorlarına çok teşekkür ederiz.

Çok üzgünüz, güzel gülüşlü arkadaşımızı 
unutmayacağız...

Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

We lost our friend Gaye Coşar...

We are full of sorrow...

We have lost Gaye Coşar - journalist, translator, our dear 
friend and one of the fellows of the Turkey-Armenia 
Fellowship Scheme of the Hrant Dink Foundation. 
Gaye passed away in Yerevan, Armenia due to a tragic 
traffic accident.

Within the framework of the Fellowship Scheme, since 
November Gaye Coşar was living in Yerevan and was 
contributing as a journalist to the Civilitas Foundation. 
After the traffic accident on December 26th, 2014, Gaye 
stayed in the hospital for 12 days and left us on January 
7th early in the morning.

Gaye Coşar’s funeral ceremony took place on January 
12th, Monday in Kütahya, Simav, Demirciköy Turkey. 
Following the noon prayer, as decided by her family she 
buried in her final resting place Demirciköy Cemetery.

We would like to thank the Saint Gregory The 
Illuminator Medical Centre as well as its doctors for 
their medical assistance and exceptional efforts in Gaye’s 
struggle for life.

We are full of sorrow. Our dearest friend with a beautiful 
smile will never be forgotten…

We extend our sincere condolences to Gaye’s family and 
her beloved ones.

In the coming days, we will provide further information 
about the funeral ceremony as decided by the family.
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The Turkey-Armenia border, sealed in 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 sealed 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 

Türkiye-Ermenistan sınırının 1993’ten beri kapalı 
tutulması, her iki yakadaki insanların refahını hiçe 
sayarken, sosyal kalkınma, ekonomi ve 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, Türkiye’nin 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. 

KApAlI sINIR…
TÜRKİye-eRmeNİsTAN sINIRI

sOsyO-eKONOmİK eTKİleR ARAşTIRmAsI

THe seAleD bORDeR…
ReseARcH ON THe sOcIO-ecONOmIc

ImpAcT OF THe TURKey-ARmeNIA bORDeR
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2005’te 50 bin Karslı imza toplayıp sınır kapılarının 
açılması yönündeki ortak taleplerini hükümete iletmiş 
olmasına rağmen, bu girişimden bir sonuç alınamadı. 
1993’ten beri sınırın açılması için en somut adım olan ve 
2009’da iki ülke arasında imzalanan protokoller de hâlâ 
onaylanmadıkları için, Türkiye-Ermenistan sınırı kapalı 
kalmaya devam ediyor. 

Vakıf olarak, 1993’ten beri kapalı olan Türkiye-
Ermenistan sınırının bölge üzerindeki ekonomik 
ve sosyal etkilerini ölçmek, bölgede kaçırılan 
fırsatları görünür kılmak ve bölgenin geleceğine dair 
potansiyelleri ortaya çıkarmak amacıyla bilimsel bir 
araştırmaya ihtiyaç duyduk. 

Prof. Dr. Asaf Savaş Akat’ın danışmanlığında, 
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal 
Araştırmalar Merkezi (BETAM) ve Sosyal Araştırmalar 
Merkezi (SAM) işbirliğiyle 2012-2013 yıllarında 
gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Ermenistan Sınırının Sosyo-
Ekonomik Etkileri başlıklı araştırmamızı tamamladık. 

BETAM tarafından Suriye ve Irak gibi farklı sınır 
bölgeleriyle karşılaştırmalı bir ekonometrik analiz 
gerçekleştirilerek, sınırın açılması durumunda bölgede 
istihdam, farklı sektörlerde yaşanacak gelişmeler ve 
sosyal yaşama etkileri incelendi. Çalışmanın, SAM 
tarafından yürütülen kalitatif kısmında ise Kars, 
Iğdır ve Ardahan illerindeki odalar, yerel yönetimler, 
kalkınma ajansı temsilcileri, baro temsilcileri, 
akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları da dahil 70 
kişi ile derinlemesine görüşmeler yapılarak sanayi ve 
hizmet sektörü, tarım-hayvancılık, sağlık, gençlik ve 
eğitim gibi alanlarda veriler toplandı. 

Araştırma bulguları, iki ülke arası potansiyel ticaret 
hacminin 300 milyon ABD Doları olduğunu; sınır 
kapılarının açılması durumunda sınır bölgesinde özel 
sektörde beş yıl içinde üçte bir oranında büyüme 
gerçekleşeceğini; farklı sektörlerde reel canlanma 
yaşanacağını gösteriyor. “Kapı sadece bize kapalı” 
diyen esnaf ve işadamları, mevcut ticaret Kars-
Ardahan-Iğdır bölgesinden yapılamadığı için bölgenin 
cezalandırıldığını; diğer sınır bölgelerinin serbest ticaret 

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 borders and submitted their common demand 
to the government. Despite this initiative and the 
protocols signed by the two governments in 2009, 
which was the most concrete step taken towards open 
borders since 1993 yet failed before ratification, the 
Turkey-Armenia borders remains sealed to this date. 

This being the case, the Hrant Dink Foundation felt 
the need for a scientific study with a view to measure 
the socio-economic impacts of the sealed border 
on the local population, to make visible the missed 
opportunities in the region and to uncover the potential 
and prospects. 

As a result, the Research on the Socio-Economic Impact 
of the Turkey-Armenia Border was commissioned to 
independent researchers and was carried out in the 

years 2012-2013 under the supervision of the research 
adviser Prof. Dr. Asaf Savaş Akat and with the support 
of TÜSİAD (Industry and Business Association of 
Turkey), Istanbul Policy Center of Sabancı University 
and Friedrich-Ebert-Stiftung Turkey Office.

The research consisted of an econometric analysis that 
made comparisons with other border regions as well as 
a qualitative field study. Bahçeşehir University Center 
for Economic and Social Research (BETAM) conducted 
the econometric study, which analysed the commercial 
and economic potential of open border for the region 
in comparison with the cities bordering Syria and 
Iraq. By means of in-depth interviews Social Research 
Center (SAM) took the current picture of the region 
and examined people’s demand about their future, 
about the potential of open borders as well as existing 
barriers to overcome. For the qualitative field study, the 
researches organised joint site visits to the provinces of 
Kars, Iğdır and Ardahan bordering Armenia, and held 
in-depth interviews with about seventy respondents 



from 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 research findings indicate that there is a US$ 300 
million worth potential trade volume between the 
two countries; and in case of opening of the border 
gates, employment in the border region will increase 
approximately by fifty percent within a period of five 
years and there will be revival in many sectors including 
the services and tourism sector. The local traders and 
businesses are aware that the existing trade cannot 
be made through Kars-Ardahan-Iğdır region and 
they believe that their region is being by-passed and 
punished. The research report also features policy 
recommendations and stresses the importance of 
opening of the border gates as well as reactivation of 
the Kars-Gyumri Railway. 

The research findings were published in a report by 
the Hrant Dink Foundation Publications in English and 

Turkish and was launched during the conference Sealed 
Gate: Prospects of the Turkey-Armenia Border in Ankara 
in November 2014. The research report was widely 
distributed to policy-makers, academics and journalists 
and is accessible online on the Foundation’s website 
www.hrantdink.org.

We hope that our report Research on the Socio-
Economic Impact of the Turkey-Armenia Border will 
help voice the demands of the local people in the region 
and will contribute to future initiatives geared towards 
joint development of the two neighbouring countries.

anlaşmaları sayesinde elde etmiş olduğu fırsatlardan 
yararlanamadıklarını düşünüyor. Kalitatif çalışma 
bulguları, Ermenistan sınırının sadece Ermenistan’la 
ilgili olmadığını, bölgedeki kapalılık de dışlanmışlık 
algısının da bir parçası olduğu gösteriyor. Sonuç 
bölümünde bölge için bir dizi politika önerileri de 
sunan araştırma raporu, sınır kapılarının açılması ve 
Kars-Gümrü Demiryolu’nun kullanılır hale getirilmesi 
gerektiğinin altını çiziyor. 

Her iki çalışmanın da bulgularını derleyen araştırma 
raporu, Kasım ayında Hrant Dink Vakfı Yayınları 
tarafından Türkçe ve İngilizce olarak yayımlandı. 
22-23 Kasım 2014 tarihlerinde Hrant Dink Vakfı ve 
Ankara Üniversitesi işbirliğiyle Ankara’da düzenlenen 
Mühürlü Kapı: Türkiye-Ermenistan Sınırının Geleceği 
Konferansı’nda araştırma ekibi tarafından kamuoyuna 
sunuldu; politika yapıcılar, akademisyenler ve 
gazetecilerle paylaşıldı. Araştırma raporu, Hrant Dink 
Vakfı’nın internet sitesi www.hrantdink.org üzerinden 
de paylaşıma açıldı.

TÜSİAD, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar 
Merkezi ve Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye 
Temsilciliği desteği ile hayata geçirdiğimiz araştırma 
raporumuzun bölge halkının sesini duyurmaya ve iki 
komşu ülke tarafından geliştirilecek ortak kalkınma 
projelerine katkı sağlamasını umuyoruz.
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RepORT cOVeR



Nanée Malek-Stanians: Thanks 
to TOG and the Hrant Dink 
Foundation, I got the chance 
to have a unique volunteering 
experience in the field of Youth, 
Human Rights and Dialogue 
between civil societies. As a 
volunteer of both organisations, I 
got the opportunity to get involved 
in a variety of projects and get 
to know people from different 
countries and backgrounds, to 
learn about Armenian community 
of Istanbul and to get insights 
into the daily life of an NGO in 
Turkey. My tasks are quite diverse, 
from translation to dissemination 
of project announcements, to 
active participation during project 
implementation etc. Living in 
Turkey as an Armenian was a 
choice that I do not regret because 
of all the life lessons I learn 
everyday about tolerance, dialogue 
and understanding. 

Varduhi Balyan: I’m attending 
events, conferences and discussions 
organised by TOG and Hrant 
Dink Foundation. I become the 
‘Armenian book’ during the “Living 
Library” organised by TOG, during 
which I discuss with my “readers” 
the barriers in Turkey-Armenia 
relations. This role helped me to 
understand young people’s take on 
this issue. I had the chance to work 
with other organisations. I am 
hosting a weekly radio programme 
at Nor Radio about the life of 
Armenians in Istanbul. In this way, 
I learn more about the Armenian 
community of Istanbul and get to 
know people. I could travel to other 
cities of Turkey for a short time 
and see the lives of people, the way 
NGOs are working. Being an EVS 
volunteer in Turkey, helps me to 
develop myself, to gain experience 
to catch up with the pace of life.

Nanée Malek-Stanians: Toplum 
Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve Hrant 
Dink Vakfı sayesinde, gençlik, 
insan hakları ve sivil toplum 
diyaloğu alanlarında önemli bir 
deneyim edindim. İki kuruluşun 
da gönüllüsü olarak yer aldığım 
çeşitli projelerde, farklı ülkelerden 
ve kültürlerden insanlarla tanışma 
fırsatı buldum; İstanbul Ermeni 
toplumu hakkında bilgi sahibi 
oldum. Türkiye’deki bir sivil toplum 
kuruluşunun günlük işleyişine tanık 
oldum. Proje metinlerini tercüme 
etmek, duyuruları yaygınlaştırmak, 
etkinlik organizasyonuna katılmak 
gibi görevlerim var. Bir Ermeni 
olarak, Türkiye’de yaşamak benim 
tercihimdi. Diyalog, hoşgörü ve 
birbirini anlamayla ilgili her gün 
yeni şeyler öğrenmemi sağlayan, 
benim için bir nevi hayat okulu 
olan bu tercihimden asla pişmanlık 
duymuyorum. 

Varduhi Balyan : TOG ve Hrant 
Dink Vakfı’nın etkinliklerine 
katılıyorum. TOG’un düzenlediği 
‘Yaşayan Kütüphane’de, ‘Ermenice 
kitap’ olarak, Türkiye-Ermenistan 
ilişkilerini konuştum. Kütüphanede 
kitap olmak, gençlerin bu konuda 
neler düşündüğünü anlamama 
yardımcı oldu. Bunun dışında başka 
kuruluşlarla da çalışma fırsatım 
oldu. Her hafta Nor Radyo’da, 
İstanbul’da yaşayan Ermenilerle 
ilgili Ermenice program yapıyorum; 
İstanbul Ermeni toplumundan 
insanlarla tanışıyorum. Türkiye’nin 
başka şehirlerine de kısa süreli de 
olsa giderek, oradaki insanların 
hayatlarını ve STK’ların nasıl 
çalıştığını görebildim. Türkiye’de 
AGH gönüllüsü olmak, kendimi 
geliştirmeme ve hayatın hızına 
yetişmek için gerekli deneyimi 
kazanmama yardımcı oluyor.

gÖNÜllÜlÜK pROgRAmI
VOlUNTeeRINg pROgRAmme
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DEsTEkçİLER

sUPPORTERs
In Turkey-Armenia programme of the Foundation, 
reaching out to a greater number of young people 
and increasing our sphere of influence is our biggest 
aspiration. In 2012, we took the first steps in our quest 
to put into life various volunteering and internship 
programmes that will ultimately increase youth mobility 
and cooperation amongst civil society organisations.

Thanks to our cooperation with the Toplum Gönüllüleri 
Vakfı (TOG - Community Volunteers Foundation), 
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; In 2014 we continued to support and 
implement 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 

Hrant Dink Vakfı’nın, Türkiye-Ermenistan 
programlarında daha çok gence ulaşmak, çemberi 
ve etki alanını genişletmek en büyük isteğimiz. 
Özellikle, gençlerin hareketliliğini ve sivil toplum 
kuruluşları arasında işbirliğini artırmaya yönelik çeşitli 
gönüllülük ve staj programlarının hayata geçirilmesi 
için arayışlarımız ve çabalarımız sonucunda ilk adımı 
2012’de atmıştık.

Gençlerin sosyal sorumluluk çalışmalarına katılımını 
sağlayarak, kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla 
kurulan TOG ve aynı amaçlarla Ermenistan’ın Gümrü 
kentinde kurulan Gençlik Girişim Merkezi (YIC) ile 
yaptığımız işbirliği sonucunda, Avrupa Birliği’nin 
Gençlik Programı – Avrupa Gönüllülük Hizmeti (AGH) 
çerçevesinde, Türkiye-Ermenistan arasında gençlerin 
karşılıklı gönüllülük ve işbirliğini desteklemeye 2014 
yılında da devam ettik.

AGH, Avrupa Birliği’nde 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 
Istanbul’ başlıklı AGH projesi kapsamında, Eylül 2012 
- Temmuz 2013 döneminde Ermenistan’dan iki genç 
gönüllümüzün programı tamamlamasının ardından, 
Ermenistan ve Fransa’dan birer genç arkadaşımız, 
Eylül 2013 - Temmuz 2014 döneminde 11 ay süreyle 
İstanbul’da Vakfın ve TOG’un çeşitli faaliyetlerine 
gönüllü destek verdiler; Türkçe öğrendiler. 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.

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. 

Following our two young volunteers from Armenia who 
completed their EVS in Istanbul from September 2012 
to July 2013, as part of the ‘Rolling Istanbul’ EVS project 
of TOG, supported by the Turkish National Agency; in 
September 2013-July 2014 we hosted 1 volunteer from 
Armenia with YIC as the sending organisation and 1 
from France with CIDJ – Centre d’information et de 
Documentation pour la Jeunnesse. During their 11-month 
volunteering period in Istanbul, Nanée Malek-Stanians 
and Varduhi Balyan volunteered at TOG and the Hrant 
Dink Foundation and took up Turkish language courses. 

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.



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 (eU) 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 (Ab) İle İlİşKİleR Ve 

Ab’ye gİRİş sÜRecİ, DemOKRATİKleşme 

sÜRecİNİN ADImI OlARAK 

DesTeKleNİRKeN, İFADe ÖzgÜRlÜğÜ 

De TAbU ADDeDİlmİş TÜm KONUlARIN 

68 DEMOkRATİkLEŞME VE İNsAN HAkLARI
DEMOCRATIZATION AND HUMAN RIGHTs

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.



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 
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DOKUN!
DemOKRATİKleşİRsİN!
TOUcH! 
yOU wIll DemOcRATIze!

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.

HRANT DİNK
AgOs 
21 KAsIm 1997
NOVembeR 21sT, 1997



Media Watch on Hate Speech has been implemented by 
Hrant Dink Foundation since 2009 and continued in the 
year 2014 as well. The study aims at the media, as one 
of the instruments that produce and reproduce racism, 
discrimination and alienation; and it strives to foster 
newspaper’s respect for human rights and differences, 
to draw attention to the racist and discriminatory 
language used in news items and columns, to raise 
awareness and encourage the print media to stop 
engaging in hateful discourse. 

In line with these goals, within the scope of the 
media watch, news columns and stories written with 
discriminatory, alienating and targeting language were 
identified. While the study focused on hate speech 
oriented ethnic and religious identities, homophobic 
and sexist discourses were also taken into account. 
These contents were uploaded on www.nefretsoylemi.
org on a daily basis along with short analysis. These 
were also exposed through social media networks such 
as Facebook and Twitter and reached around 20,000 

Hrant Dink Vakfı’nın 2009 yılından beri yürütmekte 
olduğu Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi 
çalışması 2014 yılında da devam etti. Çalışma, ırkçılık, 
ayrımcılık ve ötekileştirmenin üretilmesindeki en 
önemli araçlarından biri olan medyada, insan hakları 
ve farklılıklara saygıyı güçlendirmeyi, belirli kimlik 
özellikleri üzerinden hedef alınan kişi veya gruplara 
yönelik ayrımcı dil ve nefret söylemine dikkat çekmeyi, 
bu konuda farkındalık yaratmayı ve bilgi üretmeyi 
hedefliyor.

Bu amaçlarla, yapılan medya taraması kapsamında, 
yerel ve ulusal basında farklılıkları ötekileştiren, hedef 
gösteren ve düşmanlaştıran bir söylemle kaleme 
alınmış haber ve köşe yazıları tespit edildi. Etnik ve 
dinî kimlik temelli nefret söylemine odaklanılırken, 
homofobik ve cinsiyetçi söylemler de tarama 
kapsamına alındı. Bu içerikler, kısa analizleriyle günlük 
olarak www.nefretsoylemi.org internet sitesine 
yüklendi, yaklaşık 20 bin kişinin takip ettiği Facebook ve 
Twitter hesapları üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı. Her 

meDyADA NeFReT 
sÖylemİNİN İzleNmesİ
meDIA wATcH 
ON HATe speecH
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dört ayda bir, karşılaşılan nefret söylemi içeriklerinin 
nitel ve nicel analizini yapan medya izleme raporları 
yayımlandı.

Medya izleme raporlarına 2013 yılının başından 
itibaren eklenen dosya konularında ise ‘nefret söylemi’ 
kapsamında değerlendirilmesi güç olan, ancak daha 
ustaca kurgulanmış, toplum ve medya tarafından 
normalleştirilmiş ayrımcı dilin detaylı analizlerini 
yapmak amaçlandı. Ocak-Nisan 2014 raporunda 24 
Nisan Ermeni Soykırımı’nı Anma Günü; Mayıs-Ağustos 
dönemini kapsayan ikinci raporda, İsrail Devleti’nin 
Temmuz ayında Filistin’de başlattığı operasyon ele 
alındı ve basının bu konuları yansıtma biçimi analiz 
edildi; Eylül-Aralık dönemini kapsayan 2014’ün son 
raporunda ise, dosya konusu, yerel basında Suriyeli 
mülteciler olarak belirlendi ve bu konunun üzerinde 
çalışılmaya devam ediliyor.

Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan bu raporlar, 
düzenli olarak sivil toplum örgütleri, akademisyenler, 

basın yayın kuruluşları ve basın meslek örgütleriyle 
paylaşılıyor. Konuyla ilgili akademik çalışmalar için de 
önemli bir kaynak niteliği taşıdığını gözlemlediğimiz 
ve nefret söylemi üzerine sistematik veri üreten bu 
raporlar, basın tarafından artan bir ilgiyle takip ediliyor.

‘Nefret söylemi’ kavramıyla ilgili bilgi üretmeyi, ayrımcı 
ve ırkçı söylemle mücadele yolları ve yöntemlerinin 
neler olabileceğinin tartışmaya açmayı hedefleyen 
çalışma kapsamında, her yıl olduğu gibi bu yıl da 
uluslararası bir panel düzenlendi. ‘Medyada Ayrımcılık 
ve Nefret: Sosyal medya, farklılıkların temsili ve 
ayrımcılıkla mücadele’ başlıklı panel, 23 Ekim tarihinde 
Boğaziçi Üniversitesi’nde yapıldı. Uluslararası Siber 
Nefretle Mücadele Ağı’nın kurucularından Ronald 
Eissens ve İrlanda Ulusal Üniversitesi Maynooth, 
Medya Çalışmaları Bölümü’nden Dr. Gavan Titley’nin 
konuşmacı olduğu panelin moderatörlüğünü 
Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim 
üyesi Dr. İdil Engindeniz üstlendi.

followers. Additionally, media watch reports that were 
prepared with quantitative and qualitative analyses 
of hate speech contexts were published in every four 
months. 

In the beginning of 2013, we included an additional 
thematic dossier in our reports with the aim to analyse 
normalized discriminative language that is hard to 
identify in the context of ‘hate speech’, but used by 
media and society. April 24th, Armenian Genocide 
Remembrance Day was chosen for January-April 2014 
period, the operation which Israel Government started 
against to Palestine in July was chosen for May-August 
2014 period, and the report analysed how the media 
exposes and covers these stories. The last report 
covering the period of September-December 2014, 
Syrian refugees in the local media was chosen as a 
study case, and the study is still ongoing.

All the reports were published in Turkish and in 
English and disseminated to NGOs, scholars, media 
organizations and professional organisations. 

These reports serve as an important resource for 
relevant academic studies and produce systematic data 
on hate speech, and are followed by the print media 
with growing interest.

Within the framework of the project, which aims to 
produce information on ‘hate speech’ concept and 
to provide a platform for discussion on ways and 
methods of combating discriminatory and racist 
discourses, every year we organise an international 
panel. This year, we organised the international panel 
entitled ‘Discrimination and Hate on Media: Social 
media, representation of difference and activism 
against discrimination’ at Boğaziçi University on on 
October 23rd. Ronald Eissens, one of the founders of 
the International Network Against Cyber Hate and 
Dr. Gavan Titley from the Media Studies Department 
of the National University of Ireland, Maynooth, 
spoke at the panel, which was moderated by Dr. İdil 
Engindeniz from Galatasaray University’s Faculty of 
Communications. 



Dr. Titley expressed that hate speech is a political 
discourse and is directly related to ideologies. 
Additionally, he noted that when a particular discourse 
is identified as hate speech, it begets important 
debates on social values and freedom of speech. 
While he was highlighting the differences between 
the impact of hate speech on privileged groups and on 
disadvantaged identities above all, he also addressed 
the importance of context in analysing the hate speech.

On the other hand, Ronald Eissens talked about 
the importance of social media in spreading the 
hate speech, he pointed out to discussions about 
relationship between hate speech and freedom of 
expression. Along his speech, he presented examples of 
good practise from civil society organisations working 
on combating hate speech and racism, from European 
countries.

In 2012-2013, a university level one-semester course 
syllabus draft, entitled ‘Discrimination, Hate 

Speech and Media’ was prepared with the help of 
consulted academics that work on hate speech and 
discrimination. With this syllabus, the aims are to raise 
students’ awareness about hate speech that has been 
produced and reproduced particularly by the media; 
strengthen their skills in analysing media content and 
more importantly, assist them to develop awareness 
and sensitivity towards discrimination and hate speech 
during their professional life. Right after, the book 
Media and Hate Speech: Concepts, Outlets, Discussions 
was published in 2013, which serves as a resource 
introducing the conceptual knowledge of hate speech 
to the general reader. 

Throughout the year of 2014, we organised workshops 
in order to introduce the syllabus at Eskişehir Anadolu 
University, Akdeniz University, Zirve University and 
Gaziantep University. During the workshops which 
were attended by academics and students; syllabus 
was introduced and discussions were held about hate 

Dr. Titley konuşmasında nefret söyleminin ideolojik bir 
konu olduğunu ifade etti; nefret söylemi kavramı ile 
birlikte toplumsal değerler ve ifade özgürlüğü ile ilgili 
birçok tartışmanın da beraberinde geldiğini vurguladı. 
İktidar olan kimliklerle dezavantajlı kimliklere karşı 
olan nefret söyleminin çok farklı etkilere neden 
olacağına işaret eden Dr. Titley, nefret söylemini 
değerlendirirken bağlamın öneminin altını çizdi.

Ronald Eissens ise nefret söyleminin yaygınlaşmasında 
sosyal medyanın etkisinden bahsetti, ifade özgürlüğü 
ile nefret söylemi ilişkisiyle ilgili tartışmalara değindi. 
Eissens konuşmasında, özellikle Avrupa ülkelerinden 
farklı sivil toplum örgütlerinin nefret söylemi ve 
ırkçılıkla mücadele yöntemlerinden iyi örnekleri sundu.

2012 ve 2013 yıllarında, nefret söylemi ve ayrımcılık 
üzerine çalışan akademisyenlerin danışmanlığında, 
üniversitelerde uygulamaya yönelik ‘Ayrımcılık, nefret 
söylemi ve medya’ başlıklı taslak ders müfredatı 
hazırlanmıştı. Bu müfredat, özellikle medya yoluyla 

üretilen nefret söylemi konusunda farkındalık 
oluşturmayı, öğrencilerin medya içeriğini bu bağlamda 
analiz edebilme becerisini geliştirmeyi amaçlıyor. 
Öncelikle iletişim fakültelerini hedefleyen bu çalışma, 
öğrencilerin üretim sürecinde daha duyarlı bir yaklaşım 
sergileyebilmelerine yardımcı olmayı da amaçlıyor. Bu 
ve benzeri ders programlarını tamamlayıcı olacak ve 
genel okur için nefret söylemi üzerine kavramsal bilgiye 
giriş niteliğinde bir kaynak görevi görecek olan Medya 
ve Nefret Söylemi: Kavramlar, Mecralar, Tartışmalar 
başlıklı çok yazarlı kitap ise, 2013 yılının Aralık ayında 
yayımlandı.

2014 yılı boyunca bu müfredatın tanıtılmasını 
amaçlayan atölye çalışmaları düzenlendi. Eskişehir 
Anadolu, Akdeniz, Zirve ve Gaziantep üniversitelerinde 
akademisyen ve öğrencilerin katılımıyla yapılan 
atölyelerde taslak ders programının tanıtılmasının 
yanı sıra, nefret söyleminin kavramsal arka planıyla 
ilgili tartışma imkânı da elde edildi, medya taramasının 
bulguları üzerinden sunumlar gerçekleştirildi. 
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Atölyelere katılan tüm akademisyenler taslak müfredatı 
yeni bir ders olarak bölümlerinde uygulamayı veya 
var olan derslerin içeriklerine dahil etmeye başladılar. 
Bu atölyelere ek olarak İstanbul’da Kemerburgaz ve 
Fatih üniversitelerinde öğrenci kulüplerinin daveti 
ve işbirliğiyle etkinlikler düzenlendi. Katılımcılarla 
örnek haberler üzerinden tartışmaların yapıldığı 
bu etkinliklerde, nefret söyleminin medyada nasıl 
üretildiğine dair farkındalık yaratıldı.

Ukrayna Katolik Üniversitesi’nin Nisan ayında 
düzenlediği ‘Medya ve Kimlik’ başlıklı uluslararası 
konferansta medya taramasının sonuçlarını temel 
alan bir sunum yapıldı. Haziran ayında Mültecilerle 
Dayanışma Derneği’nin İzmir’de düzenlediği ‘Nefret 
Söylemi Nefret Suçu’ başlıklı konferansta ve Trans 
Onur Haftası kapsamında ‘Medya ve Nefret Dili’ başlıklı 
panelde medya taramasının bulgularının tartışıldığı 
sunumlar yapıldı. Bu etkinlikler benzer alanda çalışan 
sivil toplum örgütleriyle işbirlikleri geliştirilmesine de 
katkı sağladı.

speech’s conceptual background, and media watch 
results were presented. All scholars who participated 
in the workshops started to use the draft syllabus in 
their faculties and to integrate different modules into 
available courses.

In addition to these workshops, thanks to the 
invitations from student clubs, we organised activities 
at Fatih and Kemerburgaz universities in Istanbul. 
These workshops included discussions on news item 
examples, and contributed to awareness of students. A 
presentation based on media monitoring outputs was 
delivered at international conference entitled ‘Media 
and Identity’ organised in April by Ukraine Catholic 
University. Further more, the project team made 
presentations at the conference ‘Hate Speech Hate 
Crimes’ organised by the Association for Solidarity 
with Refugees in Izmir and at ‘Media and Language 
of Hate’ panel organised within the Trans Awareness 
Week, where the outcomes of the media monitoring 

were discussed. These activities helped us develop 
new cooperation with other NGOs working on similar 
subjects.
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The decision to take some fundamental steps towards 
establishing a Hate Speech Laboratory/ Research 
Centre under the roof of the Hrant Dink Foundation 
was taken in January 2014. Sponsored by the Open 
Society Foundation and the Sabancı University-Stiftung 
Mercator Initiative Istanbul Policy Center, the Hate 
Speech Laboratory/Research Centre project began in 
September 2014 in order to design the structure of the 
laboratory and develop possible projects that can be 
run in and through such a laboratory/research centre. 
To this end, three roundtable meetings were suggested 
as the main activities of the project, to be held by May 
2015. Representatives of NGOs and research centers 
as well as academics, working on hate speech and 
discriminatory discourse will be invited to these 
roundtables in order to share and discuss their 
knowledge and experiences that can contribute to the 
function of the laboratory. Through the ideas 
and suggestions that will be collected during the 
roundtables, the structure of the laboratory will be 

2009 yılından beri devam eden Medyada Nefret 
Söyleminin İzlenmesi çalışmasında kazanılan deneyimi 
bir adım ileriye taşıma düşüncesnden sonra Ocak 
2014’te verilen bir kararla kaynak arayışına girilen 
Nefret Söylemi Laboratuvarı/Araştırma Merkezi 
projesi, Eylül 2014’te başladı. Açık Toplum Vakfı ve 
Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nin 
desteklediği proje kapsamında, Mayıs 2015’e kadar 
yurtiçi ve yurtdışında nefret söylemi ve ayrımcı söylem 
üzerine çalışan sivil toplum kuruluşları, araştırma 
merkezleri ve akademisyenlerin katılımıyla üç 
yuvarlak masa toplantısı yapılacak. Bu toplantılarda 
oluşacak fikir ve önerilerle söz konusu Nefret Söylemi 
Laboratuvarı/Araştırma Merkezi tasarlanacak, 
işleyişi ve yapısı için somut bir öneri geliştirilecek 
ve laboratuvarın kurulması için bir eylem planı 
hazırlanacak. 

İlk yuvarlak masa toplantısına hazırlık yapmak 
amacıyla Ekim 2014’te gerçekleştirdiğimiz toplantıya, 

Ocak 2014’te laboratuvar fikrinin oluşmasına büyük 
katkıları bulunan Prof. Dr. Ayşe Kadıoğlu, Prof. Dr. Fuat 
Keyman, Prof. Dr. Ülkü Doğanay ve Prof. Dr. Yasemin 
İnceoğlu ile Açık Toplum Vakfı’ndan Elif Al katıldı. 
Bu toplantıda, ‘laboratuvar’ konseptinin kurulacak 
merkez için ne anlama geleceği konuşulup nefret 
söylemi laboratuvarının yeni medya, eğitim, siyasi 
söylem ve hukuk gibi yazılı basın dışındaki alanlarda 
neler yapabileceğinin yuvarlak masa toplantılarında 
somut önerilerle tartışılması önerildi. Aynı zamanda, 
laboratuvarın bünyesinde yürütülecek çalışmaları 
kamusallaştırmak için yapabileceği aktivizm ve 
yayıncılık faaliyetlerinin de bu tartışmaya dahil edilmesi 
gerektiği konuşuldu.

Proje kapsamındaki üç yuvarlak masa toplantısının 
ilki Şubat 2015’te gerçekleşecek. Yuvarlak masa 
toplantılarının ardından uzman bir raportör, süreci 
özetleyen, analiz eden ve bir tasarıya ve eylem planına 
dönüştüren kapsamlı bir rapor hazırlayacak. Bu rapor, 

yurtdışında nefret söylemi ve ayrımcı söylem ile 
mücadele eden kurum ve kuruluşların çalışmalarını, 
metodolojilerini ve yapısal işleyişlerini de içerecek. 

Türkiye’de etnik ve dinî kimlikler ile göçmenlere yönelik 
nefret söylemi artarak devam ederken söylemler sıklıkla 
ayrımcılığa ve nefret suçlarına zemin hazırlıyor. Nefret 
Söylemi Laboratuvarı/Araştırma Merkezi projesinin, 
önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu laboratuvarın 
kurulmasına giden ilk adım olmasını hedefliyoruz. 
Kurulacak laboratuvarın ise hem Hrant Dink Vakfı’nı 
hem de konu üzerine çalışan ve aktivizm üreten kişi 
ve kurumları nefret söylemiyle mücadele konusunda 
güçlendirmesini umuyoruz.

designed, and an action plan will be prepared towards 
its coordination and establishment in the near future. 

In September 2014, we held a preparatory roundtable 
meeting with Prof. Dr. Ayşe Kadıoğlu, Prof. Dr. 
Fuat Keyman, Prof. Dr. Ülkü Doğanay, and Prof. Dr. 
Yasemin İnceoğlu who contributed greatly to the 
development of this project. We discussed the concept 
of ‘laboratory’, and its functionality as an institution 
working on against hate speech and discriminatory 
discourse. It was suggested the laboratory to work 
in the fields of print media, new media, education, 
political discourse, and law.

The first roundtable meeting is planned to be held 
in February 2015 with the participation of NGOs, 
institutions, and academics whose work relate to hate 
speech, discrimination, and hate crimes in Turkey. After 
the three roundtable meetings, an expert rapporteur 
will conduct a comprehensive report that summarizes 
the discussions, and translate them into an action plan 

for the establishment of the laboratory. This report 
will also cover the work, structural organisation and 
methodologies of existing NGOs and other institutions 
that work on hate speech and discriminatory discourse 
in Turkey and globally.

While hate speech towards ethnic and religious 
identities continues to rise in Turkey, we witness more 
than frequently how such a discourse can pave the way 
for hate crimes and discrimination. We think that the 
Hate Speech Laboratory/Research Centre project, which 
will continue until September 2015, will lay the ground 
for the establishment of a laboratory/research centre. 
We hope, if established, this laboratory will strengthen 
organisations as well as independent researchers, 
academics, and activists who produce work on and 
struggle against hate speech and discriminatory 
discourse.
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The International Hrant Dink Award was presented for 
the sixth time on September 15th, 2014, on Hrant Dink’s 
birthday, with a ceremony held at the Cemal Reşit Rey 
Concert Hall in Istanbul. The award was presented 
to laureates Şebnem Korur Fincancı from Turkey and 
Angie Zelter from the United Kingdom.

The award is presented to individuals, organisations 
or groups that work for a world free of discrimination, 
racism, and violence, take personal risks for their 
ideals, use the language of peace and by doing so, 
inspire and encourage others.

With this award, the Foundation aims to remind to all 
those who struggle for these ideals that their voices 
are heard, their works are visible and that they are not 
alone, and also to encourage everyone to fight for their 
ideals.

Ara Dinkjian marked the opening of the award 
ceremony, which was hosted by Olgun Şimşek. Rakel 
Dink, the President of the Hrant Dink Foundation, 
delivered the opening remarks. After the opening 

Uluslararası Hrant Dink Ödülü’nün altıncısı, Hrant 
Dink’in doğum günü olan 15 Eylül’de, Cemal Reşit 
Rey Konser Salonu’nda yapılan törenle verildi. Ödülü 
Türkiye’den Şebnem Korur Fincancı ve Birleşik 
Krallık’tan Angie Zelter aldı. 

Ödül; ayrımcılıktan, ırkçılıktan ve 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 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 mücadele etmeye 
teşvik etmek istiyor.

Ödül töreninin açılışını Ara Dinkjian yaptı. Olgun 
Şimşek’in sunuculuğunu yaptığı törende, açılış 
konuşmasını Hrant Dink Vakfı Başkanı Rakel Dink yaptı. 

UlUslARARAsI 
HRANT DİNK ÖDÜlÜ
INTeRNATIONAl 
HRANT DINK AwARD
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Ara Dinkjian, açılış konuşmasının ardından Ari Hergel 
ile birlikte sahne alarak, bir müzik dinletisi sundu. 

Ödüllere geçilmeden önce ‘Işıklar’ adı altında, 
Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında attıkları 
önemli adımlarla geleceğe dair umudu çoğaltan 
kişi ve kurumların selamlandığı bir video gösterildi. 
‘Işıklar’ arasında Soma’daki büyük maden ocağı faciası 
sonrası Elmadere köyünde çocukların yaşadıkları 
zor süreçte yanlarında olmak, kendilerini fotoğraf 
diliyle ifade edebilmelerine yardımcı olmak üzere 
Somalı Fotoğrafçı Çocuklar Atölyesi’ni hayata geçiren 
Galata Fotoğrafhanesi ve Fotoğraf Vakfı; İsrail ve 
Filistin hapishanelerinde tutulan Filistinli politik 
mahkûmlara destek sağlayan Addameer Derneği; 
Filistin köylerine uygulanan ambargoyu kırmak, 
şiddete başvurmadan gündelik hayattaki doğrudan 
eylemlerle toplumsal eşitliğe ulaşmak amacıyla çalışan 
İsrail’deki Ta’ayuş Topluluğu; gazeteciliğin özgür 
bir ortamda yapılabilmesinin mücadelesini veren 
Azerbaycan’daki Muhabirlerin Güvenlik ve Özgürlüğü 

Enstitüsü; çalıştıkları fabrika kapatılıp tazminatları 
ödenmeden işten atılınca işyerini işgal edip üretime 
devam eden Kazova İşçileri; Alexandros Grigoropoulos 
ve Berkin Elvan’ı hatırlatan pankartlarıyla AEK 
taraftarlarından Original 21 grubu; Fukuşima’da 
yaşanan nükleer felaketi hatırlatmak ve Japonya 
Başbakanı’nın Türkiye’ye nükleer santral satmasından 
dolayı duydukları utancı dile getirmek için Türkçe 
video hazırlayan Japonya vatandaşları; Belarus’ta 
baskılara karşı insan haklarını savunan Viasna Örgütü; 
toplumun farklı kesimlerini iftar masasında bir araya 
getiren Yeryüzü Sofraları; Pakistan’da çevrimiçi ifade 
özgürlüğüne ve mahremiyete dikkat çeken Bytes for 
All grubu; Romanya’da, doğanın, Rosia Montana 
madencilik projesine kurban edilmesini engelleyen 
Rosia Montana protestocuları; Şili’de Pinochet 
döneminde kaybedilen insanları hatırlatmak için 
‘Görmek İstememek’ eylemini düzenleyen aktivistler; 
demokratik hayatın bir parçası olan oy verme işleminin 
sağlıklı gerçekleşmesini hedefleyen ve oyların 

remarks, Ara Dinkjian took the stage with Ari Hergel 
and gave a musical performance.

Before the awards presentation, ‘Inspirations’, a group 
of people and institutions from Turkey and from all 
corners of the world who spark hope for the future 
with the steps they take, were saluted with a film 
acknowledging their achievements. The ‘Inspirations’ 
of 2014 included Galata Fotoğrafhanesi and the 
Photography Foundation in Turkey which organised the 
Photographer Children of Soma Workshop in Elmadere 
village, following the great Soma mine disaster, in 
order to provide support to children during the difficult 
process they faced; the Palestinian non-governmental 
organisation, Addameer (Arabic for ‘conscience’), 
providing support for Palestinian political prisoners 
held in Israel and Palestine prisons; Ta’ayush (Arabic 
for ‘living together’), a group of Palestinians and 
Jews, to end the Israeli occupation and to achieve full 
civil equality through daily non-violent direct-action; 
the Institute for Reporters’ Freedom and Safety in 
Azerbaijan working against governmental restrictions 

on freedom of expression and press freedom; the 
Kazova workers in Turkey who occupied their 
workplace when their factory was closed and they were 
fired without compensation, and continued production; 
the AEK supporters’ group Original 21 which unfurled 
a banner, featuring Alexandros Grigoropoulos and 
Berkin Elvan, victims of police violence on both sides 
of the Aegean Sea; a group of citizens in Japan who 
prepared a video in Turkish, expressing the shame 
they felt of the Prime Minister of Japan regarding their 
government’s sale of a nuclear power station to Turkey; 
the Viasna Human Rights Centre in Belarus providing 
assistance to political prisoners and their families; the 
Earth Tables in Turkey during the month of Ramadan, 
in protest of luxurious iftar banquets organized at 
five-star hotels; Bytes for All from Pakistan working 
for freedom of expression and for the prevention of 
gender-based violence on the internet both in Pakistan 
and across the world; the movement that was initiated 
under the name Oy ve Ötesi/Votes and Beyond in order 
to find independent polling clerks for the 2014 local 
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açılmasına, sayılmasına ve taşınmasına müşahitlik 
eden Oy ve Ötesi Derneği gönüllüleri; İtalya’da kötü 
koşullar altında yaşamak zorunda kalan Roman 
halkının yerinden edilmesine karşı mücadele veren 21 
Temmuz Derneği ve Edirne’de, dozerin önüne oturup 
mahalle parkını savunan Kıymet Peker anıldı.

Ödül sahipleri gecenin sonunda açıklandı. Yurtdışından 
Uluslararası Hrant Dink Ödülü’nü almaya hak kazanan 
sahibi Angie Zelter’a ödülünü, Ödül Komitesi Başkanı 
Ali Bayramoğlu ve Greenpeace’ten Zeina Alhajj verdi. 
Ödül konuşmasında, ülkesi İngiltere’nin, dünyadaki 
baskıcı rejimlere silah sattığına ve uluslararası 
hukuku sistematik olarak ihlal ettiğine değinen Zelter, 
İngiltere’nin son dönemde İsrail’e silah sağladığına, 
İsrail’in işlediği savaş suçlarını görmezden geldiğine 
ve işgal altındaki Batı Şeria ve kuşatılmış Gazze’deki 
hukuk ihlallerine dikkat çekti.

Uluslararası Hrant Dink Ödülü’nün diğer kazananı 
Şebnem Korur Fincancı’ya ise ödülü, 2014 yılı jürisinden 

Baskın Oran ve 2013 Uluslararası Hrant Dink Ödülü 
sahibi Cumartesi Anneleri / İnsanları adına Hanım 
Tosun ve İkbal Eren verdi. Ödül konuşmasında, 
Korur Fincancı, Hrant Dink Ödülü’nün kendisine 
verilmesinden dolayı hislerini dile getirdi: “Böylesine 
anlamlı bir ödüle değer görülmenin yarattığı bir 
mahcubiyet içindeyim. Hem yalnızca yapılması 
gerekeni yaptığınızda bu davranışın ödüllendirilmesinin 
mahcubiyeti, hem de yapılması gerekenin bu 
topraklarda olağan bir değer olarak benimsenmesini 
yaygınlaştıramamış olmamızın utancı. Ermeni 
Soykırımı’nın hâlâ kapı arkalarında konuşulmak 
zorunda hissedilmesi, Kürtlerin inkâr ve imhasının 
yok sayılması, bu toprakların halklarının evlerinden ve 
yurtlarından sökülüp atılmasının her yıl kutlanabilir 
olması ve hatta bir avuç kalmış Ermeni halkının 
yaşadığı bir mahallede, örneğin, bir ilkokulun adının 
Talat Paşa, caddenin Ergenekon, sokağın Türkbeyi 
olmasının utancıyla yaşamamız, bu toprakların ezilen 
tüm halklarının acısını hep birlikte hissetmemiz ve 

elections in Turkey because pro-government election 
rigging has been widespread, became an association 
in April 2014; the July 21 Association in Italy committed 
to the protection of the rights of the Roma and Sinti 
communities in Italy; and, Kıymet Peker who pulled her 
chair into the path of the bulldozer and started sitting 
to protect the park in her neighbourhood from being 
demolished. 

The award statue was presented to Angie Zelter from 
United Kingdom by the Head of the Award Committee 
Ali Bayramoğlu and Zeina Alhajj from Greenpeace. 
In her award speech, Zelter stated that Britain 
systematically undermines and violates international 
law. It supports and trades weapons with some of the 
most repressive regimes in the world and mentioned 
the current developments as: “Currently it (UK) 
supplies arms to Israel and refuses to condemn Israeli 
war crimes and breaches of humanitarian law in the 
occupation of the West Bank and siege of Gaza.” 

The award statue was presented to Şebnem Korur 
Fincancı from Turkey by the jury members Baskın 

Oran and Saturday Mothers / People representatives 
Hanım Tosun and İkbal Eren. In her award speech, 
Korur Fincancı gave voice to her embarrassment upon 
receiving the International Hrant Dink Award: “I 
feel embarrassed because I am receiving this award 
as I merely try to fulfil the responsibility of being 
human. In addition to feeling incredibly honoured, 
I feel embarrassed because I am receiving the same 
award extended to Saturday Mothers who have been 
looking for people lost by the state for years. I feel 
embarrassed because this award means so much. I feel 
embarrassed because in my mind I have done what 
needs to be done and that does not call for an award. 
I feel embarrassed because what needs to be done is 
still not readily done in these lands. The fact that the 
Armenian Genocide is still discussed behind closed 
doors, the denial of Kurds, their annihilation, the fact 
that the purging out of indigenous people of this land 
is celebrated every year, that you live with the shame 
of the fact that in a neighbourhood populated by the 
ever-shrinking Armenian community a school is named 
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Talat Paşa, a road Ergenekon, a street Türkbeyi, that 
we feel the plight of all oppressed people in our hearts 
but that we have failed in dressing their wounds. The 
embarrassment of this all…” 

The 2014 International Hrant Dink Award jury 
consisted of Baskın Oran, Gerard Libaridian, Kenneth 
Roth, Kumi Naidoo, Mary Kaldor, Oya Baydar, Rakel 
Dink, Nataša Kandic and Saturday Mothers / People.

Around 1,000 guests attended the award ceremony. 
The award ceremony was broadcast 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 three languages; Turkish, English and 
Armenian. During the award ceremony, simultaneous 
interpretation was provided in Turkish-English.

You can submit your nominations between October 15th 
and April 15th, either by filling in the nomination form on 
the website www.hrantdinkaward.org or by sending an 
e-mail to award@hrantdink.org.

ÖZEL TEŞEkkÜRLER

sPECIAL THANks TO
onarmak için elimizden geleni yapmamız gerekirken 
yapamamış, yetememiş olmanın mahcubiyeti…”

Uluslararası Hrant Dink Ödülü 2014 jürisi Baskın Oran, 
Oya Baydar, Mary Kaldor, Kenneth Roth, Kumi Naidoo, 
Gerard Libaridian, Rakel Dink, Nataša Kandić ve 
Cumartesi Anneleri / İnsanları’ndan oluştu. 

Salonda yaklaşık bin kişinin izlediği tören, 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 veya odul@hrantdink.org adresine 
e-posta atarak bizlere ulaştırabilirsiniz.

kONsEPT / TAsARIM

CONCEPT / DEsIGN

bÜleNT eRKmeN, beK

ÖDÜL HEYkELCİĞİ TAsARIMI

AWARD sTATUE DEsIGN

eRDAğ AKsel

TAN mAVİTAN

ÖDÜL MÜZİĞİ

AWARD MUsIC

ARTO TUNçbOyAcIyAN

ÖDÜL fİLMLERİ kONsEPT

AWARD fILMs CONCEPT

ÜmİT KIVANç

ÖDÜL fİLMLERİ kURGU

AWARD fILMs EDITING

FIlmsIDe pRODUcTION

TAmeR bAşARAN

bURAK şeNbAK

METİN çEVİRİLERİ 

TRANsLATION 

NAzIm HİKmeT RIcHARD DİKbAş

HALkLA İLİŞkİLER

PUbLIC RELATIONs

A&b İleTİşİm A.ş.

PRODÜksİYON

PRODUCTION

eRDAl AlTUN

TUgAy bOz 

UTKU KARA 

UmUT KURç 

İzlem OKTAy

TAmAR NAlcI

TURAN TAyAR

mAHİR yIlDIz

sEsLENDİRME 

VOICE-OVER 

mAHİR gÜNşIRAy

VE TÜM 

GÖNÜLLÜLERİMİZE...

AND ALL OUR 

VOLUNTEERs…
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bAsINDAN
pRess clIppINgs
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25.09.2014 / eVReNsel

17.09.2014 / ANKARA bAşKeNT

05.10.2014 / bİzİm gAzeTe

16.09.2014 / pOsTA

17.09.2014 / HÜRRİyeT DAIly News

17.09.2014 / TARAF

20.09.2014 / TODAy’s zAmAN

16.09.2014 / yeNİ şAFAK

17.09.2014 / HÜRRİyeT

17.09.2014 / bİRgÜN

19.09.2014 / yeDİgÜN

17.09.2014 / TARAF

17.09.2014 / ÖzgÜR gÜNDem



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 very much valued by Hrant Dink himself. The 
biggest achievement will be recurrent contributions 
of the people, who benefit from his archive, to the 
world of thought with empathy, dialogue and critical 
thinking.

The Hrant Dink Archive continues to enlarge its 
Writings Archive, Visual Archive and Documents 
Archive.

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.

ARşİV
ARcHIVe
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belge ARşİVİ 
Hrant Dink’e ait yazışmalar, mektuplar, basın 
açıklamaları, taziye mektupları ile Hrant Dink’e 
adanmış etkinliklerin arşivlenmesiyle devam ediyor.

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, bu arşivde toplandı. Hrant Dink’in 
katledilmesinin ardından yazılı ve görsel 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.

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

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 compiled. The 
interviews made with Hrant Dink as well as the articles 
and news items written about Hrant Dink 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.

HRANT DİNK
ARşİVİ

HRANT DİNK
ARcHIVe

Avukat Diran Bakar, 40 yıllık 
meslek hayatının büyük bölümünü, 
gayrimüslim cemaatlere ait vakıfların el 

konan 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, haksızlıklara karşı mücadelede 
kararlılığının ve inancının bir ifadesiydi.

Aynı zamanda Agos gazetesinin ilk imtiyaz sahibi 
ve Yazı İşleri Müdürü olan Bakar, 30 Mart 2009 
tarihinde vefat etti. Bakar’ın avukatlığını üstlendiği 
dava dosyalarını da içeren yaklaşık 40 bin adet 
belge, ailesinin izniyle dijital ortama aktarıldı. Diran 
Bakar Arşivi’nden yararlanmak isteyenlerin belgelere 
ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla tasnifleme işlemi 
devam etmektedir.

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

To further improve the Hrant Dink Archive, you 
are welcome to share with us all kinds of writings, 
speeches, records, photographs and documents of and 
related to Hrant Dink.

arsiv@hrantdink.org

Dink’in çocukluk, gençlik, aile, çalışma hayatına 
ait fotoğraflar, 19 Ocak 2007 sonrası cenazenin, 
anmaların, dava duruşmalarının ve Dink’in anısına 
yapılan toplantıların fotoğrafları Fotoğraf Arşivi’nde 
toplanılıyor.

Hrant Dink Arşivi’ni geliştirmek için Hrant Dink’e ait her 
tür yazı, konuşma, kayıt, fotoğraf ve belgeyi bizlerle 
paylaşmanızı bekliyoruz.

arsiv@hrantdink.org

DİRAN bAKAR
ARşİVİ

DİRAN bAKAR
ARcHIVe

Attorney Diran Bakar 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 of 650 case files that he had been working 
on were transferred to digital media. We continue our 
classification efforts to enable an easy access to the 
Diran Bakar Archive. 

ARŞİV sORUMLULARI

ARCHIVE MANAGERs

mURAT gÖzOğlU

Özlem zİNgİl



The archiving project that started in 
April 2011 covers thousands of photos, 
articles, documents, magazines and 

books about theatre history that Hagop Ayvaz, the 
unforgettable figure in the Turkish theatre history, 
collected throughout his life.

He made outstanding efforts in theatre where he had 
started as a walker-on the stage in 1929, with the 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 serve as a very significant 
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, 
newspapers clippings and articles about the lives and 
works of prominent theatre artists. Moreover, the 

Türkiye tiyatro tarihinin unutulmaz 
isimlerinden Hagop Ayvaz’ın sanat 
hayatı ve yaşamı boyunca topladığı 

tiyatro tarihiyle ilgili binlerce fotoğraf, makale, dergi, 
kitap ve belgelerin arşivlenmesine 2011 yılının Nisan 
ayında başlandı.

Figüran olarak 1929 yılında 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’i, 1946-1996 yılları 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 kupürlerinin 
yanı sıra, Türkiyeli önemli tiyatrocuların hayatları 
ve tiyatro oyunları üzerine makaleler bulunuyor. 
Arşiv, aynı zamanda Türkiye’de tiyatro sanatının 
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PROJECT COORDINATOR

melİsA KAbARAcIyAN

gelişimine katkıları göz ardı edilen, pek çoğu unutulmuş 
gayrimüslim tiyatrocular ve tiyatro çalışanlarının 
eserlerini de gün yüzüne çıkarıyor.

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

Şimdiye kadar Türkiye tiyatro tarihine ilişkin yaklaşık 
altı bin fotoğraf ve belge ayrı ayrı zarflanarak arşiv 
sistematiği içerisinde numaralandırıldı. Zarflanan 
fotoğrafların yaklaşık üç bini taranıp bilgisayar 
ortamına aktarıldı ve 4.700 kadar fotoğrafın tüm 
bilgileri ve açıklamaları Ermenice ve Türkçe dillerinde 
kayıt altına alındı.

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

archive unearths the great efforts of the non-Muslim 
artists and theatre workers whose contributions to the 
artistic development in Turkey have been ignored and/
or forgotten.

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

Up to now, almost six thousand photos and documents 
about 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 amongst the goals of this project.

HAgOp AyVAz
ARşİVİ

HAgOp AyVAz
ARcHIVe

ARşİV
ARcHIVe

Within the scope of study on the Seized 
Properties of Armenian Foundations in 
Istanbul, archiving work was carried 
out in the archives of 17 Armenian 
foundations from March 2011 to 

December 2012. All documents of foundations which 
opened their archives to us were digitalised and 
classified including those archives on immovable 
properties as well as others. 16 volunteers helped the 
researchers during the archiving effort. As part of this 
project, we have finished classification of app. 35,000 
Turkish documents and translation of app. 42,000 
documents written in Ottoman Turkish, Armenian, 
French, German, Italian and Greek.
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 everbody.

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 

Mart 2011 – Aralık 2012 tarihleri 
arasında, İstanbul Ermeni Vakıflarının 
El Konan Mülkleri çalışma kapsamında, 
İstanbul’daki 17 Ermeni vakfının 
arşivinde çalışmalar yürütüldü. 

Arşivlerini, bu çalışma için bize açan vakıfların tüm 
belgeleri, taşınmazlarla ilgili olmasalar da dijital ortama 
aktarıldı ve sınıflandırıldı. Arşivlerdeki çalışmalarda 
araştırmacılara, 16 gönüllü yardımcı oldu. Proje 
kapsamında, mevcut arşiv belgelerinden yaklaşık 35 
bin Türkçe belgenin tasnifleme işlemi ve Ermenice, 
Osmanlıca, Fransızca, İngilizce, Almanca, İtalyanca 
ve Yunanca dillerinde olan yaklaşık 42 bin belgenin 
Türkçeye tecüme çalışması tamamlandı.

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 gibi Ermenice, 
Osmanlıca, Türkçe ve çeşitli dillerdeki malzemeleri 
içeriyor. Hrant Dink Vakfı’nda bulunan dijital arşiv, 
herkesin 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 

PROJE kOORDİNATÖRÜ

PROJECT COORDINATOR

melİsA KAbARAcIyAN

İsTANbUl 
eRmeNİ  
VAKIFlARI 
ARşİVİ

ARcHIVe OF 
ARmeNIAN 
FOUNDATIONs 
IN IsTANbUl
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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.

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 DINK FOUNDATION 
pUblIcATIONs

Hrant Dink Vakfı Yayınları, TÜYAP 
Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Türkiye 
Yayıncılar Birliği işbirliğiyle 8-16 
Kasım tarihleri arasında düzenlenen 

33. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na katıldı. Fuar 
süresince, 2014 yılında Hrant Dink Vakfı Yayınları 
tarafından yayımlanan kitaplara ziyaretçiler yoğun ilgi 
gösterdi. 

Vakıf Yayınları, ayrıca, 20-25 Mayıs tarihleri arasında 
düzenlenen Diyarbakır 5. Kitap Fuarı’nda, Diyarbakırlı 
okuyucularıyla buluştu. 

Hrant Dink Foundation Publications 
took part in the 33rd International 
Istanbul Book Fair from November 
8th to 16th, organised by TUYAP Fairs 

in partnership with Publishers Association of Turkey. 
During the fair, visitors showed great interest in 
the books published by the Hrant Dink Foundation 
Publications. 

Foundation Publications were also presented to readers 
from Diyarbakır at the 5th Diyarbakır Book Fair held 
from May 20th to 25th.

TÜyAp KİTAp
FUARlARI

TUyAp bOOK
FAIRs

Takvimler 2015’i gösteriyor. 1915 Ermeni 
Soykırımı’nın, Büyük Felaket’in, Tehcir’in, 
kıyımın ya da adına ne derseniz deyin, 

büyük bir trajedinin 100. yılı. Hrant Dink Vakfı olarak, 
2015 ajandamızı, 100 yıl önce yaşanmış olan bu büyük 
yıkıma adadık. Türkçe, İngilizce, Ermenice hazırlanan 
2015 ajandamız, 1915 Soykırımı’na farklı boyutlarıyla 
bakmaya, ölenleri anmaya, gidenleri ve kalanları 
anlamaya, arta kalanı yaşatmak için unutmamaya, 
adil bir gelecek için geçmişi ve bugünü konuşmaya ve 
paylaşmaya vesile olsun istedik.

Her hafta farklı bir konuya değinen ajandada bir gecede 
tutuklanarak ölüme yollanan Ermeni toplumunun 
önde gelen entelektüellerinin, çıkarıldıkları ölüm 
yolculuklarında hayatta kalmayı başarıp dünyanın dört 
bir köşesine dağılarak yeniden kök salma mücadelesi 
verenlerin ve kendi evlerinde yaşamaya devam 
edebilmek için dinini değiştirip dilini unutmak zorunda 
bırakılanların hikâyelerini okuyacaksınız. Bu hikâyelere, 
kâh zorunlu göç ettirmelere karşı çıkan vicdanlı devlet 

This year 2015 is the centennial of a great 
tragedy regardless of how you name 
it - 1915 Armenian Genocide, the Great 

Catastrophe, the Deportation, The Massacres, etc. As 
the Hrant Dink Foundation, we dedicated our Agenda 
2015 to this massive destruction that took place 100 
years ago. It is our wish that the Agenda 2015, which 
is published in Turkish, English and Armenian, will 
contribute to observing the 1915 Genocide in different 
aspects, commemorating the victims that lost their 
lives, understanding the survivors that left and stayed, 
keeping alive what was leftover, speaking and sharing 
about the past and present with the hope for a better 
and more just future.

In this agenda that touches upon a different topic 
every week, you will read the stories of the prominent 
intellectuals of the Armenian community in Istanbul 
who were arrested overnight and exiled to their deaths. 
You will experience the stories and enduring legacies of 
those who managed to survive the death marches and 
were forcibly spread all around the world and continued 
their struggle to take root again. There are also stories 

AjANDA 
2015

AgeNDA 
2015

adamları, kâh yüz yıllık sessizliğin kırılmasında rol 
oynayanlar, kâh bir kitap ya da bir film, kâh kimliğini 
ellisinden sonra öğrenip köklerinin peşine düşenler 
eşlik ediyor olacak.

Yıl boyunca ajanda sayfalarında tanıklık edeceğimiz 
büyük acıların, yenilerinin yaşanmasını önleyebilecek 
kadar büyük bir ilham sağlayacağı bir yıl dileğiyle. 

2015 ajandasında 53 metne 64 görsel eşlik 
ediyor. Ajandada, resmi tatil günlerinin yanı sıra, 
Müslümanların, Alevilerin, Ermenilerin, Rumların, 
Süryanilerin, Musevilerin, Ezidilerin ve Kürtlerin 
bayramları ve özel günleri de yer alıyor.

Hrant Dink Vakfı Yayınları’nın bundan önce yayımladığı 
ajandaların temaları ise Sokaklar (2014), Sınırlar (2013), 
Davalar (2012), Kalabalıklar (2011) ve Ermenistan’dı 
(2010).

of survivors who were forced to change their religion 
and forget their native language in order to remain 
in their homes. These stories are accompanied by 
biographies of conscientious statesmen who defied 
the forced deportations and the people today who play 
critical roles in breaking this century-old silence and 
denial through books and films. These stories also shed 
light on those who discovered their true identities in 
their fifties and embarked upon journeys to rediscover 
their roots.

We wish that the painful sufferings we will be 
witnessing in this agenda throughout the year will 
inspire us all to prevent the occurrence of new ones 
in the next years. 2015 agenda contains 53 texts, 
accompanied by 64 visuals. Apart from the official dates 
for Turkey, the agenda also features important dates 
and feasts for Muslims, Alevis, Armenians, Greeks, 
Assyrians, Jews, Yezidis and Kurds.

The previous agendas of the Hrant Dink Foundation 
Publications were themed Streets (2014), Borders 
(2013), Trials (2012), Crowds (2011) and Armenia (2010).



IN memORIAm HRANT DINK 

Panel
Speakers: Taner Akçam, Pakrat Estukyan, Doğan 
Akhanlı, Berivan Ayvaz & Niki Eideneierraffi Kantian
Music Recital: Anna Déinyan, Satik Tumyan, Hayk 
Déinyan & Anna Pogosyants
Date: January 18th, 19.00
Venue: Cologne
Kultur Forum Türkei Deutschland

cOmmemORATINg HRANT DINK

Commemoration & Music Recital
Speakers: Özlem Dalkıran & Eylem Delikanlı
Date: January 19th 
Venue: New York
Gezi Platform, GEZIniyruz Network

FOR HRANT FOR jUsTIce 

Date: January 19th 
Venue: Oslo
GEZIniyruz Network

HRANT DINK AND beINg AN ARmeNIAN IN TURKey

Public Talk
Speakers: Arno Kalaycı, Pakrat Estukyan, Mıgırdiç 
Margosyan & Yetvart Danzikyan
Date: January 23rd, 20.00
Venue: Barış Manço Cultural Centre
Yoğurtçu Park Forum

AbROAD

we ARe cOmmemORATINg HRANT DINK 

Date: January 17th, 19.30
Venue: Vienna
Vienna Alevi Society

geDeNKVeRANsTAlTUNg FÜR HRANT DINK 

Panel 
Speakers: Baran Seyhan & Ayşe Deniz
Music Recital: Trio Mara & Traditional Armenian Music
Date: January 18th, 18.00
Venue: Rathaus Bielefeld

Yer: Köln, Almanya
Kultur Forum Türkei Deutschland

cOmmemORATINg HRANT DINK 
Anma, müzik dinletisi
Konuşmacılar: Özlem Dalkıran ve Eylem Delikanlı
Tarih: 19 Ocak
Yer: New York, ABD
Gezi Platformu, Geziniyoruz

HRANT İçİN ADAleT İçİN 
Tarih: 19 Ocak
Yeri: Oslo, Norveç
GEZİniyoruz Network

UNUTmAyAcAğIz, AFFeTmeyeceğİz! / KeIN VeRgesseN, 

KeIN VeRgebeN! 
Anma
Tarih: 19 Ocak
Yer: Viyana, Avusturya
Organization of Istanbul Armenians

yURTDIşI

HRANT DİNK’İ ANIyORUz

Tarih: 17 Ocak, 19.30
Yer: Viyana, Avusturya
Viyana Alevi Toplumu

geDeNKVeRANsTAlTUNg FÜR HRANT DİNK 
Panel 
Konuşmacılar: Baran Seyhan ve Ayşe Deniz
Müzik dinletisi
Trio Mara ve Traditional Armenian Music
Tarih: 18 Ocak, 18.00
Yer: Rathaus Bielefeld

IN memORIAm HRANT DİNK

Panel
Konuşmacılar: Taner Akçam, Pakrat Estukyan, Doğan 
Akhanlı, Berivan Ayvaz ve Niki Eideneierraffi Kantian
Müzik dinletisi
Anna Déinyan, Satik Tumyan, Hayk Déinyan, Anna 
Pogosyants
Tarih: 18 Ocak, 19.00
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DemONsTRATION AND wARNINg sIT-IN

Date: January 19th, 14.00
Venue: Frankfurt

Frankfurt Democratic Platform for the Union of Forces 
(ADEF, MKM, ADHK, ATİF, AGİF, Opponents of the 
Genocide Foundation, Germany and Central European 
Asuri Federation)

mUsIcAl peRFORmANce IN memORy OF HRANT DINK

Musical Recital: Djivani, Medz Bazar,
Papiers d’Arménie & Kotchnak 
Venue: Paris

HRANT DINK cOmmemORATION

Date: January 19th, 16.30
Venue: Lyon
UGAB Lyon & Lyon Press Club

cOmmemORATINg HRANT DINK IN OTTAwA

Commemoration and Music Recital
Date: January 19th, 16.30
Venue: Ottowa
GEZIniyoruz Network, Voices in Dialogue

we wIll NOT FORgeT, we wIll NOT FORgIVe! / KeIN 

VeRgesseN, KeIN VeRgebeN! 

Commemoration
Date: January 19th 
Venue: Vienna
Organization of Istanbul Armenians

HRANT DINK cOmmemORATION IN lONDON 

Panel
Speakers: Milena Büyüm & Temel Demirer
Date: January 19th, 13.00
London Gezi Forum

HRANT DINK IN THe 7TH ANNIVeRsARy OF HIs 

AssAssINATION

Panel
Speaker: Hasan Cemal
Date: January 19th, 14.00
Venue: AGBU Centre, Toronto
The Armenian Association of Toronto, The Armenian 
General Benevolent Union, The Bolsohay Cultural 
Assaciation of Toronto

HRANT DİNK ANIsINA mÜzİKAl

Müzik dinletisi
Djivani, Medz Bazar, Papiers d’Arménie ve Kotchnak 
Tarih: 19 Ocak, 16.00
Yer: Paris, Fransa

HRANT DİNK ANmA TÖReNİ

Tarih: 19 Ocak, 16.30
Yer: Lyon, Fransa
UGAB Lyon ve Lyon Basın Kulübü

cOmmemORATINg HRANT DINK IN OTTAwA

Anma ve müzik dinletisi
Tarih: 19 Ocak, 16.30
Yer: Ottowa, Kanada
GEZİniyoruz Network, Voices in Dialogue

KATleDİlİşİNİN 7. yIlINDA HRANT DİNK’İ ANmAK İçİN 

bUlUşUyORUz

Tarih: 19 Ocak, 17.00
Yer: Kottbuser Tor, Berlin 
Hrant Dink’in Dostları / Freund_innen von Hrant Dink, 
Allmende e.V, Berliner Hrant-Dink-Forum

lONDRA’DA HRANT DİNK ANmA eTKİNlİğİ

Konuşmacılar: Milena Büyüm ve Temel Demirer
Tarih: 19 Ocak, 13.00
Yer: Bridge Academy
Londra Gezi Forumu

HRANT DINK ON THe 7TH ANNIVeRsARy OF HIs 

AssAssINATION

Panel
Konuşmacı: Hasan Cemal
Tarih: 19 Ocak, 14.00
Yer: AGBU Centre, Toronto 
The Armenian Association of Toronto, The Armenian 
General Benevolent Union, The Bolsohay Cultural 
Assaciation of Toronto

mİTİNg Ve UyARI NÖbeTİ

Tarih: 19 Ocak, 14.00
Yer: Frankfurt, Almanya
Frankfurt Demokratik Güç Birliği Platformu: (ADEF, MKM, 
ADHK, ATİF, AGİF, SOYKIRIM KARŞITLARI DERNEĞİ 
(SKD), Almanya ve Orta Avrupa Asuri Federasyonu)
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HRANT DİNK İçİN 100 yIllIK VİcDAN, AF Ve ADAleT

Panel
Konuşmacılar: Aydın Engin ve Ufuk Yaltıraklı
Tarih: 22 Ocak, 20.00
Yer: Ballhaus NaunynStraße, Berlin

HRANT DİNK ANmAsI

Konuşmacılar: Fethiye Çetin ve Jeanine Paloulian
Tarih: 25 Ocak
Yer: Villeurbanne, Fransa
UGAB Lyon ve MCA Villeurbanne

lOs ANgeles cOmmUNITy HONORs DINK legAcy

Panel
Konuşmacılar: Khatchig Mouradian, Ohannes Kulak 
Avedikyan, Edvin Minassian, Ayda Erbal ve Alex 
Aginian
Tarih: 19 Ocak, 18.00
Yer: Krikor & Aved Kurkcuoglu Hall, California, ABD
Organization of Istanbul Armenians

HRANT İçİN! ADAleT İçİN!

Panel
Konuşmacılar: Nazaret Vartanoğlu ve Masis Kürkçügil
Tarih: 19 Ocak, 19.30
Yer: Amsterdam, Hollanda
Hollanda Gezi Dayanışması

cOmmemORATINg HRANT DINK IN bOsTON! FOR HRANT, 

FOR jUsTIce!

Forum ve film gösterimi
Tarih: 19 Ocak, 19.30
Yer: Watertown, ABD
Bostonbul&Friends of Hrant Dink

cOmmemORATINg HRANT DINK IN bOsTON! FOR HRANT, 

FOR jUsTIce!

Forum and Film Screening
Date: January 19th, 19.30
Venue: Watertown 
Bostonbul & Friends of Hrant Dink

100 yeARs OF cONscIeNce, FORgIVeNess AND jUsTIce 

FOR HRANT DINK

Panel
Speakers: Aydın Engin & Ufuk Yaltıraklı
Date: Janaury 22nd, 20.00
Venue: Ballhaus NaunynStraße, Berlin

HRANT DINK cOmmemORATION

Speakers: Fethiye Çetin & Jeanine Paloulian
Date: January 25th 
Venue: Villeurbanne 
UGAB Lyon & MCA Villeurbanne

cOmmemORATINg HRANT DINK AT THe 7TH yeAR OF HIs 

AssAssINATION

Date: January 19th, 17.00 
Venue: Kottbuser Tor, Berlin 
Hrant Dink’s Friends / Freund_innen von Hrant Dink, 
Allmende e.V, Berliner Hrant-Dink-Forum

lOs ANgeles cOmmUNITy HONORs DINK legAcy

Panel
Speakers: Khatchig Mouradian, Ohannes Kulak 
Avedikyan, Edvin Minassian, Ayda Erbal & Alex Aginian
Date: January 19th, 18.00
Venue: Krikor & Aved Kurkcuoglu Hall, California
Organization of Istanbul Armenians

FOR HRANT! FOR jUsTIce!

Panel
Speakers: Nazaret Vartanoğlu & Masis Kürkçügil
Date: January 19th, 19.30
Venue: Amsterdam
Holland Gezi Solidarity
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bAĞIŞçILARIMIZ

DONATIONs

A&b İleTİşİm

AbDUllAH yAKUp İçgÖReN

AçIK TOplUm VAKFI

AgOp DURsUN & KARDeşleRİ

AHmeT ADNAN eKşİgİl

AHmeT çelİK KURTOğlU

AHmeT gÜNeşTeKİN

AKIN NAlçA

AlARKO eğİTİm KÜlTÜR VAKFI

AlbeRT seVİNç

AleNOUsH gRIgORIAN

Alİ TARIK TÜTeN

Alİ yURTTAgÜl

AlIce VON bIebeRsTeIN

AmbeRİN zAmAN

ANADOlÜ KÜlTÜR

ANIl ONUR

ANTO KÖseDAğ

ApRAHAm ApRAHAmyAN

ARA HOVANessIAN

ARAm KeROVpyAN

ARpI AVAKIAN

ARpİ çITAK

ARşAlUys bAyVeRTyAN

ARTO KUyUmcUOğlU

ARzU beceRIK

ATİllA TAcİR

AVRUpA bİRlİğİ / eUROpeAN UNION

AyDA TANİKyAN

AyDIN Ve yAsemİN TANbAy

AyHAN AKTAR

Ayşe sİlİeR

Azmİ ÖğeR

bAeRbel DÜmleR

bAlçİçeK İlTeR

bAşbAKANlIK HAzİNe mÜsTeşARlIğI meRKezİ FİNANs 

Ve İHAle bİRİmİ

beK TAsARIm Ve DANIşmANlIK lTD şTİ

beRAT DeFNe gÜRsOy

beRİl eyÜbOğlU

beRND KAppes

beTÜl ebRU eDİN

bURcU beceRmeN

bÜleNT İNceOğlU

cAlOUsTe gUlbeNKIAN FOUNDATION

cARINA FIscHeR

cem KOzlU

cem mANsUR

cHResT FOUNDATION

cONsUlATe geNeRAle OF sweDeN IsTANbUl

cs mOTT FOUNDATION

cÜNeyT cebeNOyAN & AyşegÜl cebeNOyAN

çAğDAş FAcTORINg A.ş.

DANIsH INsTITUTe

DANİmARKA DIşİşleRİ bAKANlIğI /  

mINIsTRy OF FOReIgN AFFAIRs OF DeNmARK

DemİRcİ yeRVANT - sAmATyA

DemOKRATIscHes TUeRKeI FORUm e.V.

DİANA KAmpAROsyAN

DİKRAN gÜlmezgİl

DIKRAN KHARKHORAVNI

DOmINIqUe eDDe

eDDIe bAlcIyAN

eDVIN mINAsyAN

eFRİm bAğ

el ele zeNTRUm FUR mIgRATINO

emİN FUAT KeymAN

eNKA spOR eğİTİm Ve sOsyAl yARDIm VAKFI

eRDAğ AKsel

eROl KÖROğlU

esmA AslI TÜRKeR

FARUK eROl sÜReN

FARUK NAFİz KARADeRe

FATmA elİF AKARlIlAR

FATmA şİRİN TeKelİ

FeRHAT KeNTel

FeRİDe KARTAl

FeRmAN TOROslAR

FeTHİye çeTİN

FeVzİ bOzeR

FINecO eUROFINANcemeNT

FRANsA bÜyÜKelçİlİğİ / embAssy OF FRANce

FRIeNDs OF HRANT DINK

FÜsUN eczAcIbAşI

gARAbeT pAylAN

gARbİs eVyApAN

geDİKpAşA sURp OHANNes eRmeNİ Kİlİsesİ VAKFI

geRmAN mARsHAll FUND blAcK seA TRUsT

glObAl DIAlOgUe

gÜlİN pAzAROğlU

HAbİp ÖzFIR

HAcI ÖmeR sAbANcI HOlDİNg Aş

HAçİK KeçİyOlU

HAjA weyeRmewU

HAlİl HÜsNÜ eRel

HAmAzKAyİN gRTAgAN mİUTyUN - lONDRA

HANİFe gÜlDAğ

HARO cÜmbÜşyAN

HARRy & OVsANNA cHITjIAN FAmIly FOUNDATION

HARRy pARseKIAN

HAsAN cem bOyNeR

HAsAN KAyA cemAl

HAVeR & HeIKe TANbAy

HAyAsDAN VARTANIAN

HAzİNe DIş eKONOmİK İlş. gNl. mÜD.

HeINRIcH bÖll sTIFTUNg e. V. VAKFI - TÜRKİye

HeleN wOOD

HİDAyeT TUKsAl

HRATcH bOgHOsIAN

HÜseyİN AslAN

HÜseyİN semİH sÖKmeN

HÜseyİN yÜKsel

INTeRNATIONAl zeNTRUm

İbRAHİm beTİl

İleTİşİm yAyINcIlIK

İNgİlTeRe bÜyÜKelçİlİğİ / bRITIsH embAssy ANKARA

İsmeT ARzU eRgÜNeR

İsVİçRe bÜyÜKelçİlİğİ / embAssy OF swITzeRlAND 

jAcKIe mANsOURIAN

jeRmİN DemİRAl

jİRAyR DAğDeVİReNel

jOHN & NONA cHAlFANT

KAmeR TOKeR

KANİ İRFAN KARAKOç

KAReKİN beKçİyAN

KeVORK AgOpIAN

leRzAN jANDİl

lOU ANNe jeNseN

mAHİNUR şAHbAz

mAHmUT şeVKeT bOyNUDelİK

mAlATyA HAyDeR

mARgRİT lAçİNOğlU

mARyAm çİTAK

meHmeT bUDAK

meHmeT İlHAN NebİOğlU

melKON KARAKÖse

meRAl AKKeNT

meRAl TAmeR

mİRAç zeyNep ÖzKARTAl

mURAT ÖğeR

mURAT sAİT bARlAs

mUsTAFA mAKTAlAN

mUTeNA meHmeT sezgİN

mÜFİT eRKARAKAş

mÜge sÖKmeN

mÜUsTeR DIAROUIe Rwl

NAyAT semeRcİyAN

NAzAR bÜyÜm

NAzmİ mURAT mAROVA

NeDİm bORA

 NeDİme beNgÜ eRgeNeKON

NesİN mATemATİK KÖyÜ

NİHAN NURHAN yeNTÜRK 

NORAyR İşleR

NUR yAzIcI

NURcAN bAysAl

NURHAN DAVUTyAN

NURHAN gAzeRyAN

OlcAy bİge ÖReR OKDeleN

ORTAKÖy meRyem ANA eRmeNİ Kİlİsesİ Ve meKTebI VAKFI

OsmAN ceNgİz AKTAR

OsmAN meHmeT sİNDel

OsmAN OKKAN

OVsANNA ATANOsIAN

pAmexIAl expeRTIse

pAUl b. TORIKIAN

RAFFİ beDROsyAN

RAHmİ FARUK eczAcIbAşI

RAKel DİNK

ReyHAN AKTAR

RİTA bAlcIyAN

RObeRT cAbI AKmAN

RUbeN ApRAHAmIAN & FAmIly

sAbANcI ÜNIVeRsİTesİ

sAFFeT KARpAT

sAİme NİlgÜN ARIsAN eRAlp

sAİT eRgÜN ÖzeN

sAsNUHİ mUşlİyAN

sel yAyINcIlIK

semA KIlIçeR

semANUR gÜRÜN

seTRAg KARAFIlIAN

seVAN bIçAKçI

seyDA mURAT geRmeN

sOlİ Özel

sONA TUlUmcİyAN

sOsİ ANTİKAcIOğlU

sOUReN zAmANIAN

sUzAN bAyAzIT

sUzy ANTOUNIAN

şAHNUR AğAİK

şeVKİ ÖzKARAmAN

TAlİN & eDİ sARAFOğlU

TAlINe FARRA

TAmAR çITAK

TOg çAlIşANlARI

TOROs AlcAN

TUğbA jAbbAN

TURgAy gÖNeNsİN

ÜmİT & Vesİle Keleş

VARTKes KOUROUyAN

VeDİ ÜNeR eyÜbOğlU

Veysel sezeR

yeRAz sAROyAN

yeRVANT DİNK

yesAyİ DemİR

yURTİçİ KARgO

zAVeN AKIAN

zeyNep İNcI ORAl

 zeyNep zUHAl bebeK

zİyA gÖKAlp bOyAcIgİlleR

zVART sTepANIAN



A&b İleTİşİm A.ş. 

A&b cOmmUNIcATION INc. 

ANADOlU KÜlTÜR

ANKARA ÜNİVeRsİTesİ sİyAsAl bİlgİleR FAKÜlTesİ 

İKTİsAT bÖlÜmÜ

ANKARA UNIVeRsITy FAcUlTy OF pOlITIcAl scIeNces 

DepARTmeNT OF ecONOmIcs

ApA UNIpRINT

AR TesİsAT mÜH. lTD. şTİ.

ARA mİmARlIK 

ARA ARcHITecTURe

beK TAsARIm

bAHçeşeHİR ÜNİVeRsİTesİ eKONOmİK Ve TOplUmsAl 

ARAşTIRmAlAR meRKezİ (beTAm)  

bAHceseHIR UNIVeRsITy ceNTeR FOR ecONOmIc AND 

sOcIAl ReseARcH

beyAz ADAm KİTAbeVİ 

beyAz ADAm bOOKsTORe

bUTeK AsANsÖR sANAyİ Ve DIş Tİc.

cem mObİlyA

ceylAN AsANsÖR mÜH. sAN. Ve Tİc. lTD. şTİ

cIVIlITAs VAKFI 

cIVIlITAs FOUNDATION

çeTİNKAyA pANO

DeNge bAğImsIz DeNeTİm seRbesT mUHAsebecİ mAlİ 

mÜşAVİRlİK A.ş. - mAzARs Üyesİ 

DeNge bAğImsIz DeNeTİm seRbesT mUHAsebecİ mAlİ 

mÜşAVİRlİK A.ş. - membeR OF mAzARs

DeTAy KONFeRANs

DİNAKORD sOUND & lIgHT

els eleKTRİK pROje İNşAAT TAAHHÜT sAN. Ve Tİc. lTD. şTİ.

eURAsIA pARTNeRsHIp FOUNDATION

FRIeDRIcH-ebeRT-sTIFTUNg DeRNeğİ 

TÜRKİye Temsİlcİlİğİ 

FRIeDRIcH NAUmANN VAKFI

FUNDRAIsINg OKUlU

gÜlpRes

HAy AyDINlATmA

HelsİNKİ yURTTAşlAR DeRNeğİ

HelsINKI cITIzeNs’ Assembly

İsTANbUl bÜyÜKşeHİR beleDİyesİ

IsTANbUl meTROpOlITAN mUNIcIpAlITy

KAmpeKs jAlUzİ

KARTes mAğAzAcIlIK Ve OFİs sİsTemleRİ

KeNAN eRzURUm

KOmpOsAN

KOmseK eleKTRONİK gÜVeNlİK sİsTemleRİ

lexIcON KONFeRANs çeVİRmeNleRİ

mAs mATbAAcIlIK

mUHlİs KIlIçOğlU

ONUR yAzIcIgİl

pANelKON KONF. Ve bÜRO KOlTUK sİsT. lTD. şTİ

pROsİsTem eleKTRONİK sİsTemleRİ sAN. Tİc. lTD. şTİ. 

pUblIc jOURNAlIsm clUb

RegIONAl sTUDIes ceNTeR

sARAy AlÜmİNyUm A.ş.

seRbesT mUHAsebecİ mAlİ mÜşAVİR mUsTAFA cOşKUN 

sOsyAl ARAşIRmAlAR meRKezI (sAm) 

sOcIAl ReseARcH ceNTeR

sİNAps İleTİşİm

sİVİl DÜşÜN Ab pROgRAmI

TAN mAVİTAN

TeKNİK DÖKÜm A.ş.

TOplUm gÖNÜllÜleRİ VAKFI (TOg) 

cOmmUNITy VOlUNTeeRs FOUNDATION

TÜRKİye eKONOmİ pOlİTİKAlARI ARAşTIRmA VAKFI 

(TepAV)

ecONOmIc pOlIcy ReseARcH FOUNDATION OF TURKey 

(TepAV)

yApI bİleşeNleRİ sAN. Tİc. lTD. şTİ.

yOUTH INITIATIVe ceNTRe (yIc)

zeyNO Fİlm - yApImlAb

Ve TÜm gÖNÜllÜleRİmİze İçTeN TeşeKKÜRleRİmİzle...

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

DEsTEkçİLERİMİZ

sUPPORTERs

1 OCAk 2013 - 31 ARALIk 2014 ARAsI HEsAP DÖNEMİNE AİT 

bAĞIMsIZ DENETİM RAPORU
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31 ARALIk 2013 - 31 ARALIk 2014 TARİHLERİ ARAsINDA 

sONA EREN YILLARA İLİŞkİN fİNANsAL TAbLOLAR

31 ARALIk 2013 - 31 ARALIk 2014 TARİHLERİ ARAsINDA

sONA EREN YILLARA İLİŞkİN GELİR-GİDER TAbLOLARI
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INDEPENDENT AUDIT REPORT fOR THE fINANCIAL TERM 

JANUARY 1sT, 2013 - DECEMbER 31sT, 2014

fINANCIAL TAbLEs fOR THE TERM 

DECEMbER 31sT, 2013 - DECEMbER 31sT, 2014
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fINANCIAL TAbLEs fOR THE TERM 

DECEMbER 31sT, 2013 - DECEMbER 31sT, 2014

INCOME - EXPENsE TAbLEs fOR THE TERM 

DECEMbER 31sT, 2013 - DECEMbER 31sT, 2014 



 H R A N T  D İ N K  VA K F I
H R A N T  D I N K  FO U N DAT I O N





anarad hığutyun bİnası

PaPa roncallİ sokak no: 128

harbİye 34373  şİşlİ / İstanbul

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

www.hrantdink.org | info@hrantdink.org
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