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ÖZET 

Bu araştırmada İstanbul’da varlığını sürdüren Ermeni toplumunun 1990’lardan itibaren 

demokratikleşme ve örgütlenme pratiğini derlemeyi amaçladım.1 Bu pratiği varlıklarını yasal 

mevzuatlara göre tarif eden cemaat vakıfları ve yasal mevzuatlara bağlı olmaksızın 

çalışmalarını ortaya koyan sivil inisiyatifler-platformlar üzerinden karşılaştırdım. Raporumda 

Türkiye’de demokratikleşme sürecinin etkisiyle değişen toplumsal şartlarda Ermeni 

toplumunun son 20 yılda geniş toplumsal kesimler ile entegrasyonuna da bakmaya çalıştım. 

Anahtar Sözcükler:  

Ermeni, Azınlık, Vakıf, Sivil Toplum Kuruluşu, Muhafazakâr, Bağımsız 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
1	Bu çalışma, İstanbul’da faklı etnik ve kültürel alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum aktörlerine yönelik 
olarak 1 Nisan 2017- 31 Mart 2018 tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde düzenlenen 
İstanbul’da Sivil Toplum Aktörlerini Güçlendirme ve Kapasite Geliştirme eğitim projesi kapsamında 
hazırlanmıştır.	
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YÖNTEM 

Bu rapor İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde, İstanbul’da Kültürel Çeşitliliğin 

Sivil Toplum Aktörlerini Güçlendirme ve Eğitim Projesi’nin ürünüdür. 9 Eylül-1 

Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleşen sınıf-içi eğitimin ardından 8 Ekim-25 

Aralık 2017 tarihleri arasında saha araştırması ile programa devam ettik. 

Danışmanlarım Esengül Ayyıldız ve Serhat Arslan ile ilk görüşmelerimizde 4 

Azınlık toplumu (Ermeniler, Yahudiler, Rumlar, Süryaniler) genelinde yapmayı 

düşündüğüm çalışmayı daha sonra zaman aralığını (3 ay) göz önünde bulundurarak 

Ermeniler ile sınırlandırdık. 

Araştırma ve yazım aşamasında aşağıdaki takvimi izledim. 

• Araştırmamın iskeletini TÜKAB eğitim programı ve programa destek 

amacıyla verilen okuma metinleri ışığında kurdum.  

• Sivil toplum örgütlenmelerinin geçmişine dair makaleler okudum.  

• Araştırmamın tarih aralığında (1990 sonrası) Ermeni toplumunda aktif 

olan kişilerle (yarı yapılandırılmış) görüşmeler yaptım. 

• Agos ve Ermenice Jamanak gazetelerinin söz konusu tarih aralığına 

ait arşivlerinden faydalandım. 

• Araştırmamın odağındaki Ermeni vakıfların ve sivil toplum 

örgütlerinin söz konusu tarih aralığındaki açıklamalarını, röportajlarını takip ettim. 

• Her görüşmenin ardından mülakatın deşifresini odağımdaki konuya ve 

derdime uygun olarak yazıya döktüm.   

Yarı yapılandırılmış yüz yüze görüşmelerde İstanbul Ermeni toplumunun son 25 

yılına odaklanan sorular yönelterek, bu dönemde sivil toplum hayatında yaşanan 

gelişmeleri, olumlu olumsuz değişimleri ve kırılma anlarına dair görüştüğüm 

insanların değerlendirmelerini, yorumlarını kaydettim. Aynı zamanda bir gazeteci 

olarak, takip ettiğim döneme dair görüşmecilerimin kişisel deneyimlerini, 

değerlendirmelerini merak ettim. Hem görüşmelerde hem de araştırmamı kaleme 

alırken nesnel ve öznel ifadeleri dengelemeye gayret gösterdim. 
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Görüşmeler temel olarak aşağıdaki soruların çevresinde şekillendi. 

- 1990’larda Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecinin hızlanmasıyla 

birlikte sivil toplum örgütlenmelerinde bir hareketlilik yaşandı. Sizin gözlemleriniz 

ve değerlendirmeniz ile Türkiye genelindeki bu gelişmeler İstanbul’da Ermeni 

toplumuna nasıl yansıdı? 

- Hrant Dink’in öldürülmesinin ardından Ermeni toplumunda gözlenen sivil 

toplum hareketliliğini, bağımsız örgütlenmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?  

- Patrik 2. Mesrob’un tedavi edilemez hastalığından dolayı emekli 

edilmesiyle başlayan süreçte toplumun Patriksiz kalması durumunun sivil hayata 

etkileri ne olmuştur? 

Minimum 90, maksimum 150 dakika süren görüşmelerde verilen cevaplar 

beraberinde başka soruları da getirdi. Ancak gazetecilik-muhabirlikten edindiğim 

mesleki refleks ile görüşmecimin uzun ifadeler kurmasına imkân sağladım, ek 

sorularımı bu ifadelerden aldığım notlar ile görüşmecim değerlendirmesini 

tamamladığında yönelttim. Görüşme sırasında sorgulayıcı bir üslup takınmamaya 

özen gösterdim. 

Görüşmeci Bilgileri 

Adı-Soyadı Mesleği Yaşı 

Ara Koçunyan Gazeteci 44 

Arno Kalaycı2 Avukat 24 

Hosrof Köletavitoğlu Serbest Meslek 62 

Harut Özer3 Mali Müşavir 63 

Toros Alcan4 Diş Hekimi 51 

 

Görüşmecilerimi sivil toplum örgütlenmelerinde ve azınlık vakıflarında gönüllülük 

esası üzerinden aktif rol almış kişilerden seçtim. Kimliğini gizlemek isteyen 

görüşmecim olmadı. Görüşmelerimi cep telefonu yardımı ile sesli olarak kaydettim. 
																																																													
2 Nor Zartonk üyesi 
3 Harut Özer aynı zamanda Düşünce Platformu kurucularındandır. 
4 Toros Alcan aynı zamanda 2014-2017 arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü Azınlık Vakıfları 
Temsilciliği görevini de gerçekleştirmiştir.		
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Herhangi bir sebeple kaydı durdurma, kayıt dışı beyanda bulunma, görüşmenin 

ardından kaydın bazı bölümlerinin veya tümünün silinmesi gibi talepte bulunulmadı. 

Raporumun kapsadığı dönemi genel olarak değerlendirmek üzere bir gazeteci ile 

başladım. Ara Koçunyan, ailesinin işletmesi olan Jamanak gazetesinde henüz lise 

öğrencisi olduğu 90’ların başında görev almaya başladı. Bu dönemde ben de 1 yıl 

kadar gazete için kültür sanat ajandası hazırladım. Galatasaray Lisesi’nde öğrencilik 

yıllarında yayıncılık ile içli dışlı olan Koçunyan, zamanı gelince aynı adı aldığı 

dedesinden miras kalan gazetenin genel yayın yönetmenliğini üstlendi. 110 yıldır 

Ermenice yayıncılığı aralıksız sürdüren bir basın kuruluşunun idarecisi. Görüşmemiz 

gazetenin merkez ofisinde, baş başa gerçekleşti. Koçunyan 2000’li yıllardan itibaren 

etkinlikleri artan sivil inisiyatifler ve özellikle yeni kurulan hemşeri dernekleri ile 

ilgili değerlendirmelerinde eleştirel yaklaşımında temkinli ifadeler kullandı. 

Koçunyan, gazetesinin yayın politikasına paralel olarak görüşmemiz sırasında da 

geleneksel toplum yapısının muhafaza edilmesi gerektiğini savundu. 

Ermeni toplumunda Osmanlı Devleti’nden beri toplum içi hizmetlerin ve idarenin 

merkezinde Azınlık vakıfları yer alıyor. Vakıfların günümüzdeki durumunu, 

geçmişten bugüne intikal eden hukuki tıkanıklıklara da hâkim olan, 3 yıl Vakıflar 

Genel Müdürlüğü Azınlık Vakıfları Temsilcisi görevini üstlenen Prof. Dr. Toros 

Alcan ile görüştüm. Görüşmemiz sekreterinin de mevcudiyetinde, temsilcilik 

ofisinde yarı resmi bir ortamda gerçekleşti. Azınlık Vakıfları ile Vakıflar Genel 

Müdürlüğü arasında son yıllarda artan bürokratik temaslar görüşmede ağırlıklı olarak 

ele alındı. Alcan, görüşme sırasında çevresinde “kronik bir optimist” olarak 

algılandığını, görüştüğümüz vakıf sorunlarının çözümü açısından umutlu olduğunu 

da ifade etti. 

Yine 1990’ların sonunda esen demokratikleşme rüzgârının Azınlık vakıflarına 

yansımasını görüşmek üzere, yıllardır Ermeni toplumunda Ermeni Patrikhanesi, 

vakıf, hemşeri derneği gibi farklı kurumlarda görev üstlenmiş, iş insanı Hosrof 

Köletavitoğlu ile bir araya geldik. İş ofisinde öğle yemeği sırasında gerçekleşen 

görüşmede Köletavitoğlu özellikle vakıfların gayrı menkul envanterinin 

hazırlanması, vakıf seçimleri için seçmen kütüklerinin güncellenmesi gibi 

çalışmalarının önemine değindi. 2 saatlik görüşmenin büyük bir kısmında Ermeni 
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Arno Kalaycı, Nor Zartonk sözcüsü	

toplumunun gelir kaynaklarının ve resmi olarak bilinmeyen nüfusunun birbirine 

paralel olarak derleme çalışmalarını konuştuk. 

Raporumun odağındaki “Düşünce Platformu” Ermeni cemaati içerisinde vakıf 

seçimleri, patrik seçimi, anayasa yazımı gibi gündeme gelen belli başlı her konuda 

2004’den beri aktif. Kurucuları Ermeni toplumunun güncel sorunlarına çağdaş 

çözüm önerileri üretme motivasyonuyla Agos gazetesinin kuruluşunun ardından bir 

araya geldi. Harut Özer, eğitimini cemaat okullarında tamamlarken Ermenilerin 

1950’lerden itibaren en etkili sosyal paylaşım alanı olan derneklerinden birinde aktif 

yöneticilik yaptı. 1980 öncesinde sol örgütlerde edindiği sivil toplum pratiğini 

1990’ların sonuyla birlikte Ermeni toplumu yararına sundu. Agos gazetesinin de 

kurucuları arasında yer alan Özer, Ermeni toplumunun son 25 yılında aktif bir sivil 

toplum aktörü oldu. Tekstil atölyesindeki ofisinde gerçekleşti görüşmemiz. 2 saat 

boyunca Ermeni toplumunun varlığına tehdit oluşturduğunu ifade ettiği sorunlara 

platform olarak geliştirdikleri çözüm önerilerini de gündeme getirdi. Toplum içi 

iletişim ve iş birliği zaafları Özer’in analizlerinde öne çıktı. 

2003’te kurulmasına rağmen adını Hrant Dink’in öldürülmesinin ardından daha 

yoğun olarak duyduğumuz Nor Zartonk’u konuşmak üzere inisiyatifin aktif 

üyelerinden Arno Kalaycı ile yüksek lisans eğitimini sürdürdüğü Bilgi 

Üniversitesi’nin Santral İstanbul kampüsünde görüştüm. Hukuk eğitimi alan Kalaycı, 

çiçeği burnunda bir avukat… 2010’dan itibaren inisiyatifte aktif oldu, çeşitli 

eylemlerde sözcülük de yaptı. Görüşmemize; Nor Zartonk’un kuruluş açıklamasında 

da özetlediği biçimde, Ermeni toplumunun sorunlarının, Türkiye’nin 

demokratikleşme hamlesini 

tamamlamadan çözümünün imkânsız 

olduğu yaklaşımı hâkimdi.  
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GİRİŞ 

Türkiye 1999 Helsinki Zirvesi’nde Avrupa Birliği’ne aday ülke statüsü kazandı. 

Ardından gelen müzakere dönemi Türkiye’nin demokratikleşme sürecidir. 

Türkiye’de katılımcı demokrasiyi tabana yayma hedeflerine paralel olarak Avrupa 

Birliği bu süreçte sivil toplum kuruluşlarını destekledi. Bu gelişmenin zeminini ise, 

1980 darbesiyle gelen sessiz ve baskıcı ortamın 80’lerin ortasında feminist hareketin 

şiddete karşı ilk kez sokağa çıkmasıyla kırılması ve imza kampanyaları, sokak 

eylemleri hazırlar. Bu dönemde özel televizyon ve radyo kanalları yayına başladı, 

vakıf ve dernek kuruluşlarına yasalar çerçevesinde kolaylıklar getirildi ve peş peşe 

özel üniversiteler açıldı. İnternetin hayatımızın ayrılmaz bir parçası oluşu ile 

haberleşme çağ atladı. 

Cumhuriyet tarihi boyunca konservatif bir yapının seyrettiği Ermeni toplumunda 

1990’lı yıllardan itibaren gözle görülür bir biçimde “büyük” toplum ile iletişim ve 

koordinasyon hızlandı. Bu gelişimde Ermeni toplumunda muhalif ve yeni seslerin 

özgüven kazanması da etkili oldu. Din temelli (Hristiyan) bir toplum olduğu algısıyla 

“Cemaat” sıfatıyla resmi kabul gören Ermeni toplumunda ‘sivilleşme’ talepleri arttı. 

Devlet, hükümetler ve ulusal basında ‘cemaat’ olarak sıfatlandırılan Ermeni toplumu 

son 25 yılda tek temsiliyetinin Ermeni Patriği olarak kabul edilmesine; yasal 

düzenleme de talep ederek direnç göstermektedir. ‘Sivilleşme’ Ermeni toplumunda 

gündemdeki yerini korumaktadır.5 

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Lozan tutanaklarına göre ülke sınırları içinde 

yaşayan Ermeni sayısı 300 bin civarındaydı. Bu rakam bazı kaynaklarda 160 bini 

İstanbul’da, 140 bini de Anadolu’da olarak geçmektedir. Bugün gayrı resmi olarak 

60 bin sayısı telaffuz ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yaşamının 

büyük çoğunluğunu İstanbul’da sürdüren Ermenilerden biriyim. Anne babası 

doğdukları Kayseri’den ayrılarak İstanbul’a yerleşmiş bir ailenin evladıyım. 

Görüşmecilerimden Arno Kalaycı’nın da ifade ettiği6 gibi benim de toplumsal 

duyarlılığım Getronagan Ermeni Lisesi’nde7 okuduğum yıllarda (1983-1988) 

																																																													
5Bkz. EK3: Sivil Temsiliyet ve Cemaat Kozası, Natali Eseyan, Agos, 26.0.2008 
6 “Getronagan Lisesi’nin toplumsal ve sosyal meselelere duyarlı olduğunu söyleyebilirim. Toplumsal 
konularda konferans ve seminerler, sohbetler, okul dışında yönlendirilen etkinlikler, öğretmenlerin bir 
kısmının okulun matematik, fizikten ibaret olmadığını hissettirmeleri bende etkili oldu. Sivil toplum 
aktörlüğüne teşvik etti.” (Arno Kalaycı görüşmesi, 11 Kasım 2017) 
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şekillenmeye başladı. Okula gitmek için Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş 

benim için kelimenin tam manasıyla doğudan batıya geçiş oldu. Okulda var olan 

özgürlükçü, sosyal, dışavurumcu iklimin de etkisiyle lise yıllarından itibaren sivil 

toplum kuruluşlarında yer aldım, üniversite öğrenciliğimden itibaren gönüllülük 

esasıyla STK projelerine destek verdim. İstanbul genelinde Ermeni dernek ve 

vakıflarında amatör ve profesyonel görevler aldım. Ermenice günlük Jamanak 

gazetesi, haftalık Türkçe-Ermenice Agos gazetesi, ardından İMC TV’de gazetecilik 

ve editörlük yaptığım dönmelerde de sivil toplum hayatına yakın oldum.  

 

Mesleğim icabı İstanbul Ermeni toplumunu yakından gözlemleme imkânım oldu. 

1915’i, 6-7 Eylül’ü, Varlık Vergisi’ni, 20 Kura Askerliği, Asala dönemini, 80 öncesi 

ve sonrasını yaşamış, İstanbul’da belirli semtlerde yaşam mücadelesi veren insanları 

dinledim. Farklı nesillerden farklı profilleri izledim. 

İstanbul Ermeni toplumu bugün Türkiye nüfusuna oranla 1/1000’in de altında, ancak 

olumsuz tüm etkilenmelere rağmen heterojen yapısını koruyor. Demografik kökende 

zenginlik, ekonomik statüde çeşitlilik, toplum içi muhalefette çok seslilik diğer 

azınlık toplumlarına kıyasla aktif bir toplumsal hayatın sürdüğünü gösteriyor.  

Sivil toplumda aktif olmaya başladığım 90’lar, bir yandan 1980 darbesinin izlerinin 

mümkün olduğunca silinmeye çalışıldığı bir dönemdi. Türkiye’nin iç siyasetinde 

önemli değişimler oldu. Farklı alanlarda hak arayışları yoğunlaştı. Yerel 

yönetimlerden başlayarak siyasal İslam yükselişe geçti. 90’lara kadar siyaset sağda 

																																																																																																																																																																													
7 Özel Getronagan Ermeni Lisesi 1 Eylül 1886’da kuruldu. http://www.getronagan.k12.tr/tr/	

Agos gazetesi, 1998. Karin Karakaşlı, Hrant Dink, Leda Mermer, Sevan Ataoğlu	
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Ara Koçunyan 

Jamanak Gazetesi	

ve solda kalın çizgilerle biri birinden ayrılarak, mesafe tutarak geldi. 90’lardan 

itibaren bu kalın çizginin inceldiğini, cephelerin yakınlaştığını da gördük. Toplumun 

gözü önünde ezber bozan siyasi yakınlaşmalar yaşandı. Kemalizm’e karşı tavır 

belirgin olarak su yüzüne çıktı. 

Azınlıklar 90’lı yılların değişim rüzgârında Türkiye’ye bir ivme katabilecek 

potansiyelden uzaktı. Azalan nüfusa oranla moral motivasyonları da kan kaybetmişti, 

ancak durum yine de bir hareketlilik oluşmuştu. Jamanak gazetesinin yayın 

yönetmeni Ara Koçunyan bu dönemi, “o yeni iklimde İstanbul Ermenilerinde günü 

kurtarmadan öte geleceği şekillendirme hevesi, cesareti hâsıl oldu. 80’lerde tırmanan 

göçün nispeten durduğu da bir dönem oldu 90’lar. Can ve mal güvensizliği ortadan 

kalktı, bu da topluma bir cesaret verdi. Bugün bu trendin değiştiğini görüyoruz 

toplumsal hayatımızda” biçiminde özetledi. 

Ara Koçunyan’a göre Avrupa Birliği dayatmasıyla 

gelse de reformlara paralel olarak 90’larda devlet 

ve toplum nezdinde “Biz bu insanları (Azınlıklar) 

bu duruma getirerek nelerden mahrum olduk” 

idraki pekişti, azınlıkların nefes payı genişletildi. 

Koçunyan’ın bahsettiği ilgi ve hareketliliğin en 

belirgin tarihi Mart 1997’de İstanbul’da 

gerçekleşen Habitat zirvesi oldu. “Lirik Tarih” adlı 

açılış gösterisinden dini müzik temalı konserlere ve 

halk oyunlarından örneklere kadar uluslararası 

katılımcılar ve basın mensupları tüm Azınlıkları takip etti. Koçunyan bu ilginin 

Ermenileri ümitlendirdiği görüşünde: “Bizden hala beklentiler var, hala bir şeyler 

yapabiliriz” denmeye başlandı. Ermenilerde veya genel olarak Azınlıklarda geçmiş 

birikimden istifade etme, kalanı paylaşma isteği vardı. Azınlıkların sivil toplum 

aracılığıyla geniş toplumla ilişki kurma kanalları açıldı.” 

Ermeni toplumunun Türkiye ile entegrasyonuna ivme kazandıran Türkçe ifade 

araçları oldu. Toplumun genelinde olmasa da özellikle demokrat, muhalif çevreler 

Ermeni soykırımı başta olmak üzere, Türkiye’deki Ermeni varlığına dair resmi tez ve 

söylemin dışında kaynak arayışına yöneldi. Belge Yayınları’nın Marenostrum dizisi, 

1993’de Mıgırdiç Margosyan’ın “Gavur Mahallesi” ile yayın hayatına başlayan Aras 
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Yayıncılık, kitap üzerinden bu talebe bir nebze olsun karşılık verdi. Ancak dönüm 

noktası bu sürecin kahramanı olan Hrant Dink ve arkadaşlarının 1996’da kurduğu 

Agos gazetesi oldu. Agos’un yayın arşivine bakıldığında, İstanbul Ermeni 

toplumunda sosyal bir hareketlenmeye sebebiyet verdiği de açıkça görülecektir. 

Muhabir ve editör olarak görev aldığım 1996-2005 yılları arasında Agos’un; bugün 

Hrant Dink Vakfı’na benzer biçimde; adı konmamış bir danışmanlık merkezi, bir 

enstitü gibi hizmet verdiğine şahit oldum. İlk kez Türkçe gazete yayınlayan 

Ermeniler, entegrasyon talebine paralel olarak dinamizm kazandı. 

1. Cumhuriyet Tarihinde Azınlık Vakıfları 

İstanbul Ermeni toplumunun 90’ların sonunda hareketlenen örgütlenme pratiğine 

bakabilmek için Cumhuriyet tarihine kısaca göz atmak zorundayız. Böylelikle 

Türkiye’de ihtilallerden bugüne demokratikleşme sürecinde Ermenilerin durumunu 

da örgütlenmeler üzerinden kıyaslama yaparak değerlendirebiliriz. 

Yeni şekillenmiş olan Cumhuriyet düzeninde azınlıklara ihtiyaçlarına karşılık 

gelecek yeni örgütlenmeler için izin verilmedi. 1915 sonrası değişen dengeler 

içerisinde kanunlar izin vermeyince İstanbul’a göç eden Ermenilerin ihtiyaçlarının da 

mevcut kurumlar üzerinden giderilecek şekilde bir iç revizyona gidildi. Var olan 

azınlık vakıfları temel misyonlarını aksatmadan, resmiyette kendilerine sorun teşkil 

etmeyecek dengeleri de gözeterek, tasarruf edebildikleri kaynakları yeni projelere, 

yeni ihtiyaçlara aktarmaya başladılar. Örneğin Cumhuriyetin çeşitli dönemlerinde 

Anadolu’dan İstanbul’a göç eden Ermenilerin barınma vd. ihtiyaçlarının karşılanması 

gibi organizasyonlar gerçekleştirildi. 

1960 ihtilaline kadar Ermeni toplumunun sivil örgütlenmesinin en üst idari 

kademesinde Cismani (Sivil, İdari) Meclis yer aldı. 

Cemaat vakıflarının yönetimleri de Cumhuriyet’in ilk döneminde 1863 
Nizamnamesi uyarınca kurulmuş olan Cismani Meclis komisyonlarına 
bırakılmıştır. Ancak, Cismani Meclis 1934’te ismini İdare Heyeti olarak 
değiştirmiş ve 1939’da kendini lağvetmiştir. Bu değişikliğin nedeni, 
1938’de Kanun’da yapılan bir değişiklikle vakıfların yönetiminin 
seçilmiş heyetler yerine atanmış “tek mütevelli” sistemiyle Vakıflar 
İdaresi’nin kontrolü altına alınmasıdır. Cismani Meclis yerine 1934’te 
İdare Heyeti olarak görev yapmaya başlayan, Ermeni toplumu içinden 
seçilmiş kişilerin oluşturduğu özerk yönetim birimi de 1938’te kendini 
lağvetmek durumunda kalmıştı; bunun sebebi, o zamanlar gündeme gelen 
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baskıcı ve Lozan Antlaşması’na tamamen aykırı uygulamaydı.1954 
yılında DP hükümeti Ermeni vakıflarının yönetimini üslenen heyetler 
arasında eşgüdümü sağlamak üzere 14 kişilik seçilmiş bir “merkez 
mütevelli heyeti” kurulmasına izin vermiş, 1956’da görev süresi biten 
heyet, resmi makamların onayıyla görevini sürdürmüştür. Ancak, yeni bir 
yasal düzenlemeye gidilmeden hükümetin özel iznine bağlı olarak görev 
yapan merkez mütevelli heyeti, 27 Mayıs 1960 askeri darbesi sonrasında 
İstanbul Askeri Valisi Refik Tulga’nın emriyle lağvedilmiştir. Böylece 
günümüzde de geçerli olan uygulamaya göre, her vakıf ayrı ayrı 
yönetilmekte ve eşgüdüm sağlanamamaktadır.8 

Okul, kilise, hastane, mezarlık, yetimhane, huzurevi, koro, fakirler kolu gibi hizmet 

alanlarının bağlı bulunduğu semt vakıfları idari anlamda bu çatı mecliste yan yana 

geliyordu. Hosrof Köletavitoğlu görüşmemizde “böl ve yönet” taktiğine işaret 

ederek, devletin azınlık vakıflarını hak taleplerinde yalnızlaştırmak, güçsüzleştirmek 

için Cismani Meclis’i lağv ettiğini iddia ediyor.  

Cismani Meclis’in ortak idaresinin ortadan kaldırılmasıyla vakıflar dükalığa 
dönüştü. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün isteğiyle vakıfları ayırıp onların 
var olma mücadelelerini tek başlarına sürdürecekleri ortam oluşturuldu. 
Bir mülkün kaybedilmesine karşı cemaatin ortak hareket etmesini 
engellemek, sadece mülkü kaybeden vakfın hak arayışına indirgemek için 
bu yola gidildi.9  

Ermeni vakıfları işlevselliğini pekiştirmek için dönemsel çözüm yollarına gider. 

Vakıfların altında kurulan komisyonlarda özellikle mali konularda uzman kişilerin 

gönüllü desteği ile ihtiyaçlar giderilmeye çalışılır. Örneğin Hosrof Köletavitoğlu 

2001 yılında Ermeni azınlık vakıfları seçimlerinin ardından göreve gelen yönetim 

kurulunun talebi üzerine 2005’e kadar Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi bünyesinde 

oluşturulan emlak komisyonu başkanlığını üstlendi. (Hastane bünyesinde ilk emlak 

komisyonu 1904’de Badrik Gülbenkyan tarafından kuruldu). Ardından AB uyum 

yasalarının gündeme gelmesiyle birlikte, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün de izniyle 

2004’de geçici Ortak Emlak Komisyonu kuruldu. Bugün “Vakıflar Arası Dayanışma 

Platformu” adıyla çalışmalarını sürdüren platformun nüvesini de adına “bütçe” de 

eklenen bu emlak komisyonu oluşturdu. Köletavitoğlu bu komisyonun daha sonra 

Ermeni Patrikliği himayesinde çalışmalarına devam ettiğini, İstanbul Ermeni Patriği 

Mesrop Mutafyan’ın da desteği ile ellerindeki tapuları ibraz etmeye yanaşan Ermeni 
																																																													
8 Günay Göksu Özdoğan, Ohannes Kılıçdağı, Türkiye Ermenilerini Duymak: Sorunlar, Talepler ve 
Çözüm Önerileri, syf. 100. 
9  Hosrov Köletavitoğlu görüşmesi, 13 Kasım 2017 
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vakıflarına ait gayrı menkullerin envanterinin oluşturulduğunu, bu envanterin daha 

sonra Hrant Dink Vakfı tarafından geliştirilerek “2012 Beyannamesi”10 adı altında 

yayınlandığı bilgisini de aktardı. Ermeni toplumunun en üst düzeyde ortak çıkarları 

söz konusu olduğun bu gibi projelerde, kamuoyunda birbirlerine muhalif olarak 

bilinen kurumların dirsek temasında bulunduğu görülmektedir. 

Gayrı menkullerden elde edilen gelirlerin idaresi için yukarıda adı geçen emlak ve 

bütçe komisyonlarından bir adım ileri gidilerek, Ermeni toplumunda vakıflar arası iş 

birliği ve koordinasyon amacıyla Vakıflar Arası Dayanışma Platformu (VADİP) 

kuruldu. Platform ilk genel kurulunu 18 Mayıs 2009’da gerçekleştirdi.  

2008 yılında yürürlüğe giren yeni Vakıflar Kanunu (Madde 25/2), cemaat 
vakıflarını da kapsayarak “yurt içi ve yurt dışındaki kişi, kurum ve 
kuruluşlardan ayni ve nakdi bağış ve yardım” alabilme, “yurt içi ve yurt 
dışındaki benzer amaçlı vakıf ve derneklere ayni ve nakdi bağış ve 
yardımda” bulunabilme hükmünü içermektedir. Böyle bir yasal 
dayanağın sağlanmasıyla “ortak havuz” fikrinin hayata geçirilmesinin 
önü açılmıştır. Uzun tartışmalardan sonra Ermeni cemaat vakıfları 
arasında “ortak bir koordinasyonla cemaatin maddi ve manevi değerlerini 
en yüksek seviyede tutmak ve bu amaca uygun bir ortak çalışmayı 
yapılandırmak amacıyla” 2009 Nisan’ında Vakıflar arası Dayanışma ve 
Diyalog Platformu’nun (VADİP) kurulması için fikir birliğine varılmıştır. 
Katolik Ermeni vakıflarının da dahil olduğu 47 vakıftan 45’inin katıldığı 
VADİP için on kişiden oluşan bir koordinasyon kurulu oluşturulmuştur. 
Ortak bir muhasebe oluşturmak ve eğitimin kalitesini artırmak, sosyal ve 
kültürel projeler geliştirmek üzere ilk çalışmalara başlanması 
kararlaştırılmıştır.11  

VADİP, yasalarca henüz izin verilmeyen Sivil Ermeni İdari Meclisi’nin bir maketi 

olarak, ihtiyacın dayatmasıyla kuruldu. Vakıf yönetimlerinde öne çıkan gerontokratik 

yapının, basına yansıyan fotoğraflara ve açıklamalara bakıldığında Vakıflar Arası 

Dayanışma Platformu’nda da korunduğu görülmektedir. Devlet, hükümet ve ulusal 

basında “cemaat başkanı” olarak telaffuz edilen Bedros Şirinoğlu, VADİP 

toplantılarının yapıldığı Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi’yle birlikte VADİP’in de 

başkanlığını yürütmektedir. Resmiyette var olmayan “Cemaat Başkanı” sıfatının 
																																																													
10 “Türkiye'de azınlık vakıflarına karşı yıllardır sürdürülen hukuksuz uygulamaların yasal kılıfı '1936 
Beyannamesi' olmuştur. Devletin isteği üzerine her azınlık vakfının hazırladığı 1913 ve 1936 
beyannameleri, 'mal bildirimi' niteliği taşır. İstanbul'daki Ermeni vakıflarının, neredeyse yüz yıldır 
süregiden bir adaletsizlik zinciri içinde uğradığı kaybın bugüne dek yayımlanmış en kapsamlı 
bilançosu olan 2012 Beyannamesi ise, bir 'gasp bildirimi'dir.” (https://hrantdink.org/tr/hrant-dink/90-
hrant-dink-articles/90-2012-beyannamesi)	
11 VADİP Basın Bildirisi, Aralık 2009 
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Ankara’da ve ulusal basında kullanımıyla ilgili olarak Ermeniler yerel basın ve 

sosyal medya aracılığı ile rahatsızlıklarını ifade etmektedir. 

1990’larda yaşanan demokratikleşme atılımlarının ardından 2000’lerden itibaren 

Ermeni toplumunun sivil yöneticileriyle bürokrasinin daha sık yan yana geldiği 

gözlendi. Cumhurbaşkanı, başbakan, ilgili bakandan itibaren vakıflar genel 

müdürlüğüne, oradan yerel belediyelere kadar devletin ve hükümetin her kademesi 

ile istişareler yoğunluk kazandı. TBMM’de iktidar ve muhalefet partilerinde 3 

Ermeni milletvekilinin varlığı etkili oldu.12 İstanbul genelinde göreve getirilen 

belediye başkan yardımcıları ve danışmanlarının, yine siyasi partilerde çeşitli 

pozisyonlarda göreve getirilen Ermeni yurttaşların sayısı arttı. 

Ak Parti hükümeti 2011’de Azınlık vakıflarının el konulan mülklerine ilişkin bir 

düzenlemeye gitti. Azınlık vakıflarının 1936 yılından sonra edindikleri 

gayrimenkuller için hak sahibi olmalarının yolu Kanun Hükmünde Kararname’yle 

açıldı. 1974’teki Yargıtay kararının ardından Hazine’ye devredilen yüzlerce 

gayrimenkul azınlık vakıflarına geri verildi. Ermeni toplumunda yukarıda adı geçen 

emlak komisyonu tarafından kayda geçmiş 326 gayrı menkulden 84’ü bu dönmede 

Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığı ile geri alındı.  

  

 

Ermeni toplumunun kurumsal anlamda çok da hazırlıklı olmadığı bu gelişmenin 

ardından VADİP 2015’de bir açıklama yayınlayarak Ermeni toplumunun dağınık 

mali yapısını toparlamak için ilk adım olarak görülen mali komisyonun 

																																																													
12 2015 seçimlerinde CHP'nin aday listesinde 1. sırada olan Avukat Selina Doğan milletvekili 
seçilirken, AK Parti'de de Markar Eseyan 12. sıradan milletvekili seçilmeyi başardı. HDP'de de Garo 
Paylan 3. Bölge 2. sıradan seçilerek milletvekili oldu. Böylece, TBMM'ye 54 yıl sonra (Mıgırdiç 
Şellefyan, 1960) ilk kez Ermeni milletvekilleri girmiş oldu.	

VADİP Başkanı Bedros Şirinoğlu ile 	
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinden, 18 Ocak 2017	
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oluşturulduğunu, ilk iş olarak da okulu olan vakıfların denetleneceğini duyurdu. 

Ancak resmi olmayan VADİP’in denetiminin de bağlayıcı olmaması sebebiyle 

vakıflar arasındaki iş birliği ve iletişim kamuoyundan gelen şeffaflık taleplerini 

karşılamamaktadır. Ermeni toplumunun talepleri doğrultusunda cesaret bulan sivil 

toplum kuruluşları, vakıfların bu ve benzeri tıkanıklıklarına karşı kamuoyu oluşturma 

motivasyonuyla 2000’lerden itibaren harekete geçti. 

Ermeni toplumundaki sivil örgütlenmelere bakıldığında iki farklı yapılanma yakın 

geçmişte öne çıktı. 2003’de kurulan sosyalist “Nor Zartonk” inisiyatifi ile bugün 

yoluna “Düşünce Platformu” adıyla devam eden inisiyatif aynı dönemde oluştu. Nor 

Zartonk, Ermenilerin sorunlarını Türkiye’nin demokratikleşme mücadelesinden 

bağımsız algılanamayacağı ilkesi üzerinden kendisini tanımlarken, Düşünce 

Platformu’nun vakıflarla yakın temasta durarak Ermeni toplumunun iç sorunlarına 

odaklandığı görülmektedir. Düşünce Platformu’nun çekirdeği 2000’lerin başında bir 

radyo girişimi ile şekillendi. 
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2. Ermeni Toplumunda Alternatif Örgütlenmeler 

Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin son 20 yıllık diliminde, İstanbul’da yaşayan 

Ermenilerin toplumsal sorunlarına ve ihtiyaçlarına alternatif örgütlenmelerle çözüm 

arayışına girmiştir. Ermenilerin örgütlenme çabalarının bir örneği de 2003 yılında 

kamuoyuna yansıyan radyo girişimidir. Agos gazetesi, İstanbul Ermeni toplumunun 

sesi niteliğinde bağımsız bir radyo ihtiyacını ilk kez 2000’lerin başında dile getirdi. 

Ermeni toplumu bünyesinden bir grup girişimci “Radyo Oluşturma Kurulu”nu 

(RADOK) kurdu. Kuru, çok ortaklı yönetim modeli ve bağımsız yayıncılık çağrısıyla 

radyo için ilk adımları attı. Teknik ve içerik altyapısı için çalışmalar yürütüldü. 

RADOK girişimcileri Ermeni toplumunun kurumsal temsilcileri ve hayırseverleriyle 

de görüşmelerde bulundu. 22 Aralık 2004’te adının “Parev Radyo” (Merhaba Radyo) 

olması planlanan radyo kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıya katılan Türkiye Ermenileri 

Patriği 2. Mesrob, radyonun elzem bir ihtiyaç olduğunu ve Ermeni toplumuna cemaat 

okullarından daha fazla katkıda bulunabileceğini söyledi. 

RADOK’da mali işler sorumlusu olarak görev alan Mali Müşavir Harutyun Özer o 

dönemde radyo giderlerinin Ermeni toplumuna yeni bir maddi yük getirmemesi 

amacıyla reklam pazarında araştırma yapıldığını, ellerine ulaşan raporda ulusal ve 

yerel radyolara reklam veren kurum ve kuruluşların %60’ının bir Ermeni radyosuna 

reklam verebileceklerini ifade ettiklerini aktarıyor. 

Harut Özer görüşmemizde tıpkı Agos gazetesinin kuruluş aşamasında olduğu gibi, 

radyo girişiminin de Ermeni toplumunun bazı hayırseverleri ve vakıf yöneticilerinin 

muhalefetiyle-direnciyle karşılaştığını, çıkmaza girdiğini özetliyor:  

Radyo toplumumuzda bilinç düzeyinin geliştirilmesine, toplumsal reçinenin 
yeniden biri birine yapıştırılabilmesine katkı sağlayacaktı. Radyonun 
idaresi için çok ortaklı model üzerinden 144 kişilik bir genel kurul 
tablosu hazırlamıştık. Ermeni vakıflarının ikişer temsilciyle katılacakları 
genel kurul bir yönetim kurulu oluşturacak, bağımsız radyo yayın kurulu 
da bu yönetime her yıl mali bilanço ve yayın ile ilgili raporlar verecekti. 
Hazırlık toplantılarına katılan vakıf yöneticilerinin genel kanısı tek 
cümleyle özetleniyordu: Bu radyo kimin olacak? Ermeni toplumunun 
kurumlarına o dönemde en çok maddi destek sunan 3 hayırsever, 
kendileriyle görüşmelerimizde “Parasını biz verelim, söz hakkı da bizim 
olsun” biçiminde yaklaşımda bulundular. RADOK olarak bu talepleri red 
ettik. Kontrol edemedikleri bağımsız Agos’un yanında bir başka bağımsız 
medya organı daha istemediklerini açıkça ifade ettiler. O dönemde bir 



	
	

17	

radyo frekansı ve şirketi satılığa çıkmıştı. Destekçilerimiz kuruluş 
bütçesinin %50’sini vaad etti. Ancak kalan miktarı toplayana kadar 
belediye seçimleri yaklaştı ve radyo frekanslarının maliyeti üçe, dörde 
katlandı. Mali portre boyumuzu aşınca “Parev Radyo” girişimi de hayata 
geçemedi.13  

Harut Özer, bağımsız internet yayıncılığının muhalif kamuoyu açısından çok değerli 

olduğunu belirtirken, frekans sahibi olarak FM bandında yayıncılık yapmanın 

kurumsallaşma disiplinini getirmesine dikkat çekiyor. Özer’e göre medyada 

kurumsallaşma üzerinden Ermeni toplumunun devlet ve bürokrasi ile entegrasyonu 

gelişebilirdi: “Siyasiler, bürokratlar, idareciler, akademisyenler kurumsal medya 

organlarına ifade vermeyi, muhatap almayı tercih ediyor.” 

17 Nisan 2007’de Türkiye'nin AB Müktesebatına Uyum Programı’nın 

açıklanmasının ardından yeni anayasa hazırlama çalışmaları için sivil toplum 

örgütlerinden de anayasa teklifleri istendi. İstanbul Ermeni toplumu farklı vakıfları 

eliyle anayasa önerilerini Ankara’ya ulaştırdı. Yukarıda adı geçen Radyo Oluşturma 

Kurulu’nun çekirdeğinde yer alan Ermeni aydınlar, bu kez anayasa taslağı 

hazırlamak için bir araya geldi. Semt toplantılarının tutanakları, anket, literatür 

taraması gibi hazırlıkların ardından bu veriler teklif metni haline dönüştürülmek 

üzere Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi eski raportörü, AK Parti eski 

milletvekili, yazar ve akademisyen Osman Can’a teslim edildi. 

Dönemin Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Rober Koptaş 2 Nisan 2012’de 

düzenlenen “Yeni Anayasa Yolunda” toplantısında süreci şöyle özetledi: 

Patrikhaneler halktan görüş almadan birtakım uzmanlarla bir metin oluşturdu ve 
meclise sundular. Patrikhane daha sonra, bizim hazırladığımız ve Ermeni 
toplumuyla görüşerek oluşturduğumuz anayasa metnini kullanmayı 
uygun gördü. Ermenilerin içinde de yapısal sorunlar var. Cumhuriyet 
rejimi muhatap olarak yalnızca Patrikhane'yi alıyor. Bu Ermeni toplumu 
için de çok sınırlayıcı ve temsil gücünü azaltan bir durum. Hazırladığımız 
metindeki temel ilkelerimiz arasında eşitlik, çoğulculuk, özgürlükçülük, 
din ve vicdan özgürlüğü yer alıyor. Ermeniler üzerine düşünüyorken bile, 
Türkiye'nin demokratikleşmesinin çok önemli olduğunu görüyorum. 
Ermenilerin yararına olan her şeyin Türkiye'nin yüzde 99,9'unun da 
yararına olan imkânlar sunduğunu görüyorum. Uzlaşabileceğimiz bir 
zemin olduğunu görmek, umutlanmamı sağlıyor. 

																																																													
13 Harut Özer görüşmesi, 27 Kasım 2017. 



	
	

18	

Radyo girişimiyle Ermeni toplumunda örgütlenmeyi görünür kılan sivil toplum 

aktörleri anayasa çalışmasının ardından dağılmadı. İnisiyatif üyeleri bu kez Türkiye 

Ermenilerinin dini liderlerini seçebilme hakkının elde edilmesi mücadelesini başlattı. 

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın tedavisi mümkün olmayan 

hastalığından dolayı fiilen boşalan14 patriklik makamına, cemaat geleneklerine uygun 

olarak seçim yapılması hakkının elde edilmesi gerekçesiyle 2010 yılında “Patriğimizi 

Seçmek İstiyoruz İnisiyatifi” oluşturuldu. Ermeni toplumunun seçim hakkı talebi 

Agos, Marmara ve Jamanak gazetelerinde sütunlara yansıdı. 6000 imzalı “seçim 

istiyoruz” dilekçesi dönemin Başbakan’ı Recep Tayyip Erdoğan’a iletildi. Aynı 

dilekçe ile Başpiskopos Aram Ateşyan’a görüşme talebinde bulunan inisiyatif 

üyelerini Ateşyan, “6 bin değil 60 bin imza toplansa da sonuç değişmeyecek” 

açıklamasıyla red etti. Ardından boş kalan patriklik makamına İçişleri Bakanlığı’nın 

Başpiskopos Aram Ateşyan’ı vekil tayin ederek patriklik seçimini çıkmaza 

sürüklemesi Ermeni toplumunda tepkilere yol açtı. İnisiyatif üyeleri İçişleri 

Bakanlığı aleyhine dava açtı ve Ermeni Patrikliği önüne “Patriğimizi Biz Seçmek 

İstiyoruz” yazılı siyah çelenk bırakıldı. 

 

 

“Patriğimizi Seçmek İstiyoruz İnisiyatifi”, 1 Aralık 2011’de düzenlediği basın 

toplantısında, kuruluş gerekçesinin “sadece seçim haklarını elde etmekten ibaret 

olduğunu” bir kez daha açıkladı: “Demokratik ve laik bir hukuk devletinde, Ermeni 
																																																													
14 Ermeni Patrikhanesi’nin Ruhaniler Genel Meclisi Divanı 26 Ekim 2016 tarihli oturumunda Patrik 
Mesrob II’nin 2015 yılında Adli Tıp Kurumu raporuyla gayrı faal durumunun tespit edildiğini, bu 
nedenle patriklik makamının “Münhal” olduğunu açıkladı. Ruhaniler Meclisi Patrik Mesrob II’u 
“Emekliye sevk edilmiş” addederek, kendisini “Emekli Patrik” (Patrik Emeritus) ilan etti. 

Ermeni patrikhanesi önünde “Patriğimizi biz seçmek istiyoruz” eylemi, 22 Haziran 2016	
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toplumunun geçmişten gelen en önemli haklarından biri olan Patriklik seçimine 

müdahale edilerek toplumun seçme hakkını ortadan kaldıran böylesi bir düzenleme 

kabul edilemez.”15 

Agos’un kuruluşu, radyo girişimi, anayasa taslağı hazırlanması, patrik seçimi talebi 

başta olmak üzere Ermeni toplumunun demokratikleşme gayretlerinde etkin olan 

sivil toplum aktörleri 2012’de Surp Haç Tıbrevank Lisesi mezunlarından oluşan 

başka bir inisiyatifin daveti üzerine azınlık vakıfları seçimleriyle ilgili kamuoyu 

oluşturma çalışmalarını başlattı. Çalışmaların farkındalık yaratması ve etkisini 

artırması gerekçesiyle inisiyatif, Ocak 2012’de “Düşünce Platformu” adını aldığını 

duyurdu. “Düşünce Platformu” Ermeni toplumunun sorunlarına toplum içerisinden 

çözüm arayışları olarak özetlenebilir. 26 Haziran 2012’de Cezayir salonunda basın 

toplantısı düzenleyen platform üyeleri, sağlıklı bir toplum yapısına kavuşmak için 

demokratik bir tartışma zeminine katkıda bulunmak istediklerini açıkladı.16 

Bu açıklama, platformun her ne kadar hiyerarşik bir yapılanmaya yönelmese de 

statüko ile temasta olacağına işaret ediyordu. Platformun kamuoyunda öne çıkan 

üyelerinin de 2004’ten beri büyük çoğunlukla değişmemesi, sorunların çözümünde 

iletişim ve koordinasyonu önceleyen bir anlayış ile çelişki oluşturuyor. 

Düşünce Platformu kuruluş gerekçeleri doğrultusunda; yayına başladığından beri 

Agos’un, özellikle Hrant Dink’in başını çektiği bir ivme üzerinden; Ermeni 

vakıflarından şeffaflık talep etmektedir. Burada şeffaflıktan kasıt Ermeni azınlık 

vakıflarının bütçelerini, topluma yönelik plan ve programlarını açık bir şekilde 

kamuoyu ile paylaşmaları talebidir. Vakıflar Arası Dayanışma Platformu’nun 

kuruluşundan ve etkinliğinden sonra da şeffaflaşma konusunda istenilen düzeye 

ulaşılamadığı basın açıklamaları aracılığı ile kamuoyuna yansımaktadır. 

Platform kurucularından Harut Özer görüşmemizde, Ermeni toplumunun acilen 

müdahale edilmesi gereken alanları, öncelikli olarak Ermeni okullarında verilen 

eğitim, vakıf gelirlerinin nasıl ortak bir havuzda toplanacağı ve merkezi bir idare ile 

																																																													
15 “Ermeni halkı patriklerini kendi seçmek istiyor”, 02.12.2010, http://t24.com.tr/haber/ermeni-halki-
patriklerini-kendi-secmek-istiyor,114250	
16 Bkz. EK 1: Vakıf Seçimleri Yönetmeliği Hazırlık Çalışması, Düşünce Platformu 
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giderlerin nasıl karşılanacağı, vakıf yönetimlerinin şeffaflık niteliğini yitirip aynı 

insanların kendi kendilerini tekrarladığı, vakıf yönetmek gibi profesyonel bir işin 

gönüllülük esasıyla yapılmaya çalışılması olarak özetliyor. Özer, günümüz 

koşullarında Ermeni toplumunun örgütlenme pratiğinde revizyonun kaçınılmaz 

olduğu görüşünde:  

Düşünce Platformu olarak vakıflara destek vermek istiyoruz. İhtiyaç olan her 
alanda elimizde yetişmiş insanlar var. Ancak vakıf yöneticilerinin 
çoğunluğu bu desteği istemiyor, fikrinin, kapasitesinin değerlendirilmeye 
tabi tutulması ihtimalinin dahi yanında durmaya tahammül edemiyor. 
Buradan kendisine yönelik bir eleştiri doğar diye kaygılanıyor.” 

 

 

Düşünce Platformu üyesi sivil toplum aktörlerinin profillerine bakıldığında yazar, 

yayıncı, hukukçu, iletişimci, sosyolog, mimar, doktor, yönetici, sanatçı gibi mesleki 

çeşitlilik mevcut. Yaş ortalaması ise 40-65 aralığında seyrediyor. Platformun 

destekçileri arasında daha sonra HDP milletvekili olan Garo Paylan ile daha sonra 

AK Parti milletvekili olan Markar Esayan’ın bir basın açıklamasında (31 Kasım 

2010) yan yana yer aldığı da görülmektedir. İnisiyatif üyeleri yukarıda geçen her 

konuda Ermeni toplumunun sayıca yoğun olduğu Bakırköy, Samatya, Feriköy, 

Kadıköy gibi semtlerde toplantılar ve anketler düzenleyerek Ermeni toplumunun 

yaşamsal sorunlarıyla organik ilgisini sıcak tutmaya çalışıyor. Bu anlamda platform 

tarafından yürütülen son çalışma Ermeni toplumu içerisindeki mikro düzeyde sivil 

Düşünce Platformu, 'Patrik Seçiminde Bilinmeyenler' paneli, 29 Temmuz 2015, Kınalıada	
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örgütlenmeler arasında iletişim ve koordinasyonun geliştirilmesi, bu örgütlenmelere 

üye bireylerde toplumsal sorunlarla ilgili farkındalığın pekiştirilmesi amacını taşıyor. 

Biz bu genç arkadaşları 8 ay zarfında küçük gruplar halinde bir araya getirdik, 
toplantılar yaptık. Herhangi bir yerde örgütlü olmayan, ancak üst düzey 
idari görevler yürüten insanlarımızla, Kapalıçarşı zanaatkarlarımızı da 
yan yana getirdik. Önümüzdeki dönemde organize edilecek gençlik 
çalıştayının altyapısını oluşturduk. İleride feedback olarak kullanacağımız 
verileri topladık. Ermeni toplumunun sorunlarına dair gençlerin görüşleri, 
çözüm önerileri nedir? Onların tespit ettiği sorunlar neler? Neleri 
konuşmak istiyorlar? Sorunlarınızı siz dile getirin, siz tartışmaya başlayın 
dedik. Sorunlarını, düşüncelerini önce bizimle paylaştılar, uzmanlarımız 
bunların üzerinde çalışıyor. 4 gün sürmesini planladığımız çalıştayı bu 
arkadaşlarımız organize edecek, biz platform olarak alt yapısını 
hazırlayacağız. Bu çalıştayı bir zincirin başlangıcı olarak görmelerini 
istiyoruz.17  

Yapılanmasını ve etkinliğini kronolojik olarak sıraladığımız Düşünce Platformu 

halen Ermeni Patrikhanesi, Azınlık Vakıfları ve VADİP ile Ermeni toplumu 

üçgeninde temas ve istişarelerle yoluna devam etmektedir. Ermeni toplumu içinde 

etkinlik gösteren diğer sivil örgütlenmelerle sürekli iletişimde olan platform, uzman 

kuruluşlara yaptırdığı anketler, odak grup görüşmeleri, semt toplantılarıyla toplumun 

nabzını tutmaktadır. Platformun Facebook sayfası referans ile üye alıyor. Yurt içi ve 

yurt dışından üyeler bu sayfada İstanbul Ermeni toplumunun gündemindeki 

konularını tartışmaktadır.   

	  

																																																													
17	Harut Özer görüşmesi, 27 Kasım 2017	
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3. Gerontokrasi ve Baskıya Karşı “Nor Zartonk” Örgütlenmesi 

1990’ların demokratikleşme sürecine Agos gazetesi ile entegre olan Ermeniler, 

2000’li yılların adalet ve demokrasi arayışlarına bu kez “Nor Zartonk”18 adlı sivil 

toplum kuruluşu ile katıldı. “Nor Zartonk” Ermenilerin Türkiye Cumhuriyeti 

tarihindeki tek sosyalist örgütlenmesidir. Feminizm, Ermeni soykırımı, Kürt sorunu, 

lgbti eylemleri, Hrant Dink anmaları ve Hrant Dink davaları gibi sayısız hak 

arayışında, eylemlerde, toplantılarda, basın bildirilerinde Nor Zartonk adı öne çıktı. 

Web sitelerinde19 yer alan programlarında 2004’te Ermeniler arasında internet 

ortamında bir mektuplaşma-tartışma grubu olarak bir araya geldikleri, çeşitli 

mekânlarda etkinlikler düzenleyerek yola çıktıkları belirtiliyor. Hrant Dink’in de 

konuşmacı olarak katıldığı panellerde özellikle Ermeni soykırımı konuşuldu. Nor 

Zartonk henüz yolun başında iken geleceğini şekillendirecek olan bir olay ile 

karşılaştı. 

Hrant Dink’in katledilmesi Ermeni toplumunda iki farklı kanal halinde etkili oldu. 
Bir tanesi ülkeye olan güvensizliğin yeniden telaffuz edilmesiyle ivme 
kazanan dış göç dalgasıydı. İkinci kanal bana 6-7 Eylül olaylarında 
dönemin Patriği olan Athenagoras’ın “Yıkıntılardan kalan malzemeyle 
yuvamızı yeniden kuracağız” sözü ile Apoyevmatini ve Embros 
gazetelerinin bu yöndeki çağrılarını hissettiriyor. Nor Zartonk’u bu ikinci 
kanalın takipçisi olarak değerlendiriyorum. Kalacağız ve var olmak için 
mücadele edeceğiz. Nor Zartonk konuşmaya devam etmenin bir aracı 
oldu bizim için. Öncesinde bir posta grubu iken toplumsal hayatın içinde 
aktif rol alma kararı aldı. Edilgen bir yerden daha fazla eyleyen bir özne 
konumuna sürükledi kendisini.20  

Örgütlenmeyle aynı adı taşıyan web sitesi 22 Nisan 2007’de yayına başladı. 

“Katliamın 100. Gününde Agos Önüne” başlığını taşıyan ilk çağrısında Hrant Dink 

Cinayetini İzleme Komisyonu’nun cinayetin gerçekleştiği noktada toplanma eylemi 

duyuruldu. Nor Zartonk’u “Hrant Dink’in bıraktığı yerden devam etme kaygısı” 

olarak tanımlayan Arno Kalaycı görüşmemiz sırasında katıldıkları eylemleri peş peşe 

sıralarken, inisiyatifin entegrasyon sürecini de özetliyor: 

Ermeni toplumunun bütün ülkeyle birlikte demokratikleşmesini istedik. Bu 
motivasyonu somutlaştırdık, bizim gibi baskı altında olan çeşitli 
gruplarla, yan yana yürüdük, birlikte hareket ettik. İşçi grevlerine gittik, 

																																																													
18 Nor: Yeni, Zartonk: Uyanış-Aydınlanma 
19 Nor Zartonk programı, http://www.norzartonk.org/nor-zartonk-program/ 
20 Arno Kalaycı görüşmesi, 11 Kasım 2017	
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çadırlarında kaldık, onur haftalarında lgbti’lerle yürüdük, Nor Zartonk’lu 
Kadınlar 8 Mart etkinliklerine katıldı. Söyleşiler yaptık, film gösterimleri 
organize ettik. 19 Ocak’larda (Hrant Dink’in ölüm yıldönümü) kendi 
durduğumuz siyasal yer üzerinden söz üretmeye ve onu örgütlemeye 
çalıştık.21 

Nor Zartonk Türkiye’de sivil itaatsizliğin 2000’lerdeki tepe noktası sayılabilecek Gezi 

direnişinde de yerini aldı. Bu süreç inisiyatifin benzer alanlarda mücadele veren 

bileşenlerle iletişimini pekiştirdi. Nor Zartonk’un direnişteki varlığı ile tarihi 

farkındalık güncele yansıtılmış oldu: 

Gezi Parkı’nın bir kısmı, Divan Otel’e doğru olan kesimi, zapt edilmiş eski bir 
Katolik Ermeni mezarlığının üzerine kurulmuş. Gezi eylemlerinde Nor 
Zartonk olarak temel sloganlarımızdan bir tanesi “Mezarlığımızı aldınız, 
parkımızı alamayacaksınız” şeklindeydi. Nor Zartonk olarak dün ile 
bugün arasında kurduğumuz ilişkiye, toplumsal eylemlerde hafızanın 
işlevine dair bir örnektir. Gezi parkında başka bir toplumsal hayat modeli, 
paylaşımcı, kollektivist bir örgütlenme belirmeye başladı. Gezi sürecinde 
Nor Zartonk’un idealindeki toplumun benzerini deneyimleme fırsatı 
bulduk. Çok farklı toplumsal kesimlerle yan yana geldik, Gezi bize 
doğrudan diyalog imkânı tanıdı.22 

 

 

Nor Zartonk’un kamuoyunda görünürlüğünü pekiştiren en uzun süreli eylemi 

Tuzla’da Kamp Armen işgalidir. Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi Vakfı’nın 

satın aldığı kamp arazisi, 1936 Beyannamesi gerekçe gösterilerek, çocukların 

emeğiyle inşa edilen tesisiyle birlikte, devlet tarafından ilk sahibine iade edilmiş ve 

																																																													
21	Arno Kalaycı görüşmesi, 11 Kasım 2007 	
22	Arno Kalaycı görüşmesi, 11 Kasım 2007	

Nor Zartonk’un organize ettiği yürüyüş, 21 Mayıs 2015, Tünel-İstanbul	
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kampa el koyma süreci, Yargıtay’ın 1987’de yerel mahkeme kararını onaylamasıyla 

tamamlanmıştı. 2015 yılının bahar aylarında kampın yeni sahibi Fatih Ulusoy 

tarafından yıkılacağı haberleri üzerine, 6 Mayıs günü dozerlerin kampa girmesiyle 

Nor Zartonk inisiyatifinin örgütlediği işgal eylemi başladı. Eylem ulusal basına 

yansıdı. Yurt içi ve dışından destek ziyaretleriyle birlikte eyleme katılanlar milliyetçi 

kesimlerden fiili saldırılara da maruz kaldı. Kamp Armen eylemleri sırasında Nor 

Zartonk bir yandan tapu iadesi sürecini de takip etti.23 İşgal, arazi tapusunun Ermeni 

vakfına geri iade edileceğinin açıklanması üzerine Ekim 2015’de, 175. gününde sona 

erdi. 

Nor Zartonk üyelerinden Norayr Olgar, bianet haber ajansından Beyza Kural’a 

verdiği röportajda direnişin Ermeni soykırımının 100. yılına denk gelmesine değindi: 

“100. senede İstiklal Caddesi’nde yürüdüğümüz pankartı Kamp Armen’e astık;  

“Soykırım sürüyor”. Soykırım’ın bir belgesi orası. 36 Beyannamesi ile birlikte bir 

halkın nasıl topraklarında mülksüzleştirildiğinin bir kanıtı.”24 

Kamp Armen’in geri iadesi süreci Nor Zartonk ve Düşünce Platformu’nun kesiştiği 

yegane nokta. Kamp Armen’in iadesi için yürütülen süreç Düşünce Platformu, Nor 

Zartonk, Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi, AK Parti milletvekili adayı Markar 

Eseyan, Tuzla Belediyesi ve mülk sahibi Fatih Ulusoy arasında devam etti. Düşünce 

Platformu açıklamalarında Markar Eseyan’ın desteğini olumlarken; Nor Zartonk, 

desteğini seçim malzemesine dönüştürdüğü iddiası ile Eseyan’a tepki gösterdi. İki 

platform bir basın açıklamasında da karşı karşıya geldi. Düşünce Platformu’nun 

patrik seçimi konulu panelinde Nor Zartonk üyelerinin “Kamp Armen direnişine 

destek” çağrısı tepki gördü: 

Nor Zartonk da bu panele iştirak etmiş ve arkadaşımız Uraz Kaspar söz almıştır. 
Düşünce Platformu‘nun kıymetli çabalarını desteklediğimizi ifade etmiş, 
ardından halkımızın bir diğer önemli sorunu olan Kamp Armen’den 
bahsedip, Ermeni toplumunu Kamp Armen’e destek olmaya çağırmıştır. 
En ufak bir provokatif sözcük ya da hakaret içermeyen bu konuşma, 
kürsüde moderatör olarak bulunan Tatyos Bebek tarafından “böyle 
korsanlıklar oluyor arada, bir daha olmasın lütfen” denilerek panel 
esnasında eleştirilmiştir. Arkadaşımıza yapılan ve pek de etik olmayan 

																																																													
23 Kamp Armen 45. Günü Basın Toplantısı, https://www.kamparmen.org/2015/06/24/439/ 
24 “Soykırım'ın 100. Yılına Düşülen Not: Kamp Armen Direnişi ve Kazanımı”, 23.04.2016,  
https://m.bianet.org/biamag/insan-haklari/174105-soykirim-in-100-yilina-dusulen-not-kamp-armen-
direnisi-ve-kazanimi 
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müdahalenin bizi derinden üzdüğünü, tarafımızca anlamlandırılamadığını 
ifade etmek isteriz.25 

Nor Zartonk’un varlığı, muhafazakâr refleksleri gelişkin, tedirginliği “içselleştirmiş” 

Ermeni toplumu için sarsıcıydı. Arno Kalaycı inisiyatif üyelerine ulaşan tepkilerin 

bir noktaya kadar anlaşılır olduğu görüşünde. 

Sevag Balıkçı’nın 24 Nisan 2011’de Batman’da askeri hizmeti sırasında 
ölümünden sonra davayı takip etmeye çalıştık. Davanın görüldüğü 
Diyarbakır’a da gittik. Bir gün arkadaşlarımızdan birisine bir telefon 
geldi. Telefondaki kadın, “Benim çocuğum da askerde. Ne olur bu mesele 
hakkında konuşmayın, onun da başına bir şey gelmesinden çok 
korkuyorum” dedi. Bu korku hali bana çok çarpıcı geldi. Oysa biz başka 
bir Ermeni evladı daha aynı şeyi yaşamasın düşüncesiyle mücadeleyi 
sürdürüyoruz. Görünür kılmaya çalışıyoruz. Samatya’da yaşlı kadınlara 
yönelik saldırılar sürerken (2012) Maritza Küçük’ün öldürülmesinin 
ardından yaptığımız yürüyüşün sonunda saldırılar o veya bu biçimde son 
buldu.26  

15 Temmuz darbe girişimi ve Olağanüstü Hal ilan edilmesinin ardından Nor Zartonk 

da eylemlerine ara verdi. İnisiyatif başladığı yerden, dijital haberleşme ortamında, 

sosyal medya hesapları üzerinden etkinliğini sürdürmeye devam etmektedir. 

Raporda değinilmeyen okul mezunları dernekleri, hemşeri dernekleri, mesleki 

dernekler, spor kulüpleri, kilise bünyelerindeki korolar, fakirlere yardım kolları, 

kadın kolları da Ermeni toplumunda sosyal paylaşımın ve toplumsal konuların 

yoğunlaştığı alanlardır. 

  

																																																													
25 “Patriklik seçimleri üzerine 29.07.2015 tarihinde Kınalıada´da düzenlenen panele ilişkin açıklama”, 
30.07.2015, http://www.norzartonk.org/patriklik-secimleri-uzerine-29-07-2015-tarihinde-kinaliadada-
duzenlenen-panele-iliskin-aciklama/	
26	Arno Kalaycı görüşmesi, 11 Kasım 2007	
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SONUÇ 

Ermeni toplumu tüm olumsuzluklara rağmen halen aktif iç dinamiğini muhafaza 

ediyor. Düşünce Platformu ve Nor Zartonk dışında mezun dernekleri, hemşeri 

dernekleri, mesleki örgütlenmeler, sosyal yardım ve dayanışma temelinde bir araya 

gelen mikro örgütler, kültürel ve sanatsal örgütlenmeler kamuoyu önünde tartışılan 

amaç ve hedefleriyle süreli-süresiz varlık gösteriyor. 

Bu dinamizme rağmen sorunların Ermeni toplumu tarafından yeterince 

içselleştirilmediğini vurgulayan görüşmecilerim, çözüme yönelik atılımlarında ve 

önerilerinde de yeterince destek göremediklerini dile getirdi. Düşünce Platformu ile 

Nor Zartonk arasında da kamuoyuna yansıyan bir iş birliği, iletişim olmadığı göz 

önünde bulundurulursa, bağımsız sivil örgütlenmeler kanadında da kuruluş ve işleyiş 

amaçlarına uygun olmayan zaafların var olduğu gözlemlenmektedir. Her iki platform 

üyelerinin yaş ortalaması karşılaştırıldığında, nesiller arası farklılık da iletişim 

açısından bir handikap olarak değerlendirilebilir. 

Görüşmecilerim patrik seçimi ve azınlık vakıfları seçimlerinin bir an önce 

gerçekleşmesi gerektiği konusunda hemfikir.  Toplum genelinde de seçimlerin 

ardından dini ve sivil idarecilerin güncellenmesiyle birlikte toplumun moral bulacağı, 

bu moral motivasyonun sivil örgütlenmelere de yansıyacağı yönünde görüşler hakim. 

Ermeni toplumu genelinde güncelliğini koruyan bazı kavramsal hassasiyetler 

görüşmelerimde de dile getirildi.  “Azınlık” terimi azlığı, az olmayı vurguladığı için 

demoralize edici; dini örgütlenmeye işaret eden “cemaat” terimi ise 15 Temmuz 

darbe girişimi ardından negatif anlam yüklenmesi itibariyle olumsuz; “gayrimüslim” 

terimi ayrımcı olarak nitelendirilmektedir. Raporumda kullanmak zorunda olduğum 

bu terimleri ben de içselleştirebilmiş değilim. Ancak hukuki zorunluluklar da göz 

önünde bulundurulmaktadır. Yine görüşmelerim sırasında kamuoyunda alternatif 

olarak “toplum” ve “halk” terimlerinin kullanılabileceği görüşü öne çıkmıştır. 

İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde “İstanbul’da Kültürel Çeşitliliğin Sivil 

Toplum Aktörlerini Güçlendirme ve Eğitim Projesi” kapsamında derlenen bu 

raporun, akademik kazanıma paralel olarak sorunlarına ortak olduğum Ermeni 

toplumunun sivil toplum aktörlerine de mütevazi ölçüde katkı sunması umuduyla…  
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EKLER 

 

EK 1: 
 
Vakıf Seçimleri Yönetmeliği Hazırlık Çalışması 
Düşünce Platformu, Haziran 2012, İstanbul 

Biz Kimiz?  

Biz yaklaşık 6 ay önce bir araya gelmiş bir avuç gönüllüyüz. Hepimiz hayatımızın 
çeşitli dönemlerinde çeşitli alanlarda Türkiye Ermeni toplumuna hizmet verdik. 
Aramızda yazar, yayıncı, hukukçu, iletişimci, sosyolog, mimar, hekim, yönetici, 
sanatçı, kısaca hemen her meslekten insan var. Birlikteliğimiz bir Düşünce Platformu 
temelinde şekilleniyor. Sivil bir inisiyatifiz, ancak kalıplaşmış isimler ve tanımlarla 
kendimizi sınırlamak niyetinde de değiliz. Giderek genişlemeyi, yeni katılımlar, yeni 
düşünceler, yeni önerilerle gelişmeyi, daha çok insana erişmeyi hedefliyoruz ama 
kapalı kapılar ardında kararlar almak, oturduğumuz yerden ahkâm keserek toplum 
mühendisliğine sıvanmak da bize göre değil. 

Amacımız toplumsal sorunlarımıza ilişkin değişik bakış açıları geliştirebilmek, farklı 
fikir ve deneyimleri bu ortamlara taşıyabilmek… Sorunlar ve çözüm önerilerine 
ilişkin daha geniş bir farkındalık yaratmaya, bireyler ve kurumlar arasındaki iletişim 
ve koordinasyonun güçlenmesine katkıda bulunmaya çalışacağız. 

Vakıf Seçimleri Sancılı 

Bir süredir vakıf seçimleri sağlıklı bir biçimde yapılamıyor. Son yapılan seçimlerin 
hemen tümüne şaibe karıştı, kavgalar, iptaller, davalar ortaya çıktı, sorunlar 
çözümsüz kaldı. Bu durumdan Vakıflar Genel Müdürlüğü de rahatsız; yeni bir 
yönetmelik için cemaatlere çağrı yapıldı, öneri bekleniyor. 

İhtiyaç 

Değişen yaşam koşulları cemaat içerisinde sosyal ve kültürel çözülmeyi  giderek 
hızlandırıyor. Planlı olmaya, günün şartlarına uymayan sistemleri iyileştirmeye, 
işbirliği  ve koordinasyona her zamankinden çok ihtiyacımız var. Azalan kaynakları 
akılcı ve verimli yönetmemiz şart. Eğitimde daha fazla, daha ciddi reformlar 
yapmalıyız. Çocuklara ve gençlere daha fazla yatırım yapmak, aileye sosyal ve 
ekonomik destek vermek durumundayız.  Yaşlanan nüfusumuz özel ilgi ve bakım 
istiyor. Yoksula ve düşküne yardım etme geleneğimiz, bu maksatla kurduğumuz 
sistemler zaman içinde ihtiyaca yetmez oldu. 

Mevcut Durum 



	
	

30	

Vakıflarımız yüzyıllar boyunca bu toplumun temel direkleri, taşıyıcıları oldular, 
topluma önderlik ettiler. Sistemin tıkanmasından kaynaklanan zorluklar en fazla 
vakıf yönetimlerini etkiledi. Vakıflar son yıllarda hem gönüllü, hem de nitelikli 
yönetici adayı bulmakta zorlanıyor. Bazı yöneticiler çok uzun süredir görevde, 
ruhunu ve heyecanını yitirmiş durumda. Bağışçılara olan bağımlılık azalmak bir yana 
giderek artıyor. Öte yandan seçmen oy kullanmakta isteksiz ve ilgisiz, oyunun ne işe 
yarayacağını bilmiyor. Seçim bölgelerinin nüfus yapısı ve yoğunluğu değişiyor. 
Kilise bölgeleri dışında yerleşim çoğalıyor. Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlar 
çeşitlenerek artıyor. Vakıflar giderek azalan kaynaklarla giderek çoğalan sorunları 
göğüslemek zorunda. 

Neler Değişmeli? 

Vakıfların yönetimi için genç ve kalifiye adaylar özendirilmeli, sistem içine 
çekilmeli. Yöneticilerin daha fazla şeffaflık kaygısı taşıması, seçmenin ise yürütülen 
projelerle ilgili bilgi edinme hakkını kullanabileceği mekanizmalara sahip olması 
gerekiyor. Kaynakları çeşitlendirmek, daha verimli yönetmek, seçmenle sürekli 
iletişim içinde olmak yönetimlerin öncelikleri arasında yer almalı. Seçmen sayısının 
artırılması ve temsiliyetin tabana yayılması hepimizin ortak görevi. 

İzlenen Süreç  

Birinci aşamada, vakıf yöneticileri ziyaret edilerek mevcut sorunlara ilişkin görüş ve 
önerileri alınıyor, toplumun çeşitli kesimlerinin bu konudaki ihtiyaçlarını dile 
getirebilecekleri toplantılar planlanıyor, hukukçulardan sorunları çözmeye yarayacak 
maddelere ilişkin önerilerin alınması için çalışma yapılıyor. Öte yandan diğer 
cemaatlerle ilişki kurularak koordinasyon sağlanıyor. 

 İkinci aşamada bir Yazım Kurulu oluşturularak yönetmelik taslağı oluşturması 
programlanıyor. Son aşamada bu taslağın Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne sunulması, 
Başbakan ve ilgili hükümet üyelerinin en üst düzeyde bilgilendirilmesi tasarlanıyor. 

Bütün bu süreç boyunca, çeşitli aşamalarda Ermeni ve Türk basınının 
bilgilendirilmesi de planlanıyor. 
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Vakıf Seçimlerinde Yaşanan Sorunlar  

● Seçmen listelerini yönetim kurulları hazırlıyor, kriterler net değil, her yönden 
suistimale açık.	

● Listelerde takip ve güncelleme yok.	
● Bir kişi birden fazla vakfın seçmen listesinde yer alabiliyor.	
● Seçmen oyunun neye yaradığının farkında değil, oy kullanmaya isteksiz.	
● Belli semtlerin dışında oturanlar seçmen olamıyor, kiliseden, okuldan, 

vakıftan, giderek cemaatten kopuyor.	
● Her vakıf kendi seçim tertip heyetini kendisi atıyor (5 vakıf dışında).	
● Heyetler yönetim kurulunun kontrolü altında, manipülasyona açık.	
● Yönetmelik muğlak. Heyetler cemaat üyesinin bir itirazı olduğunda hangi 

usül çerçevesinde yanıtlanacağını bilmiyor, başvurular yanıtsız kalıyor.	
● Mevcut yönetmelik geleneksel olarak Türkiye çapında oy kullanılarak seçilen 

5 vakfın seçim usulünü, Merkez Seçim Kurulu’nu tanımlamıyor.	
● Seçilecek adaylarda seçim çevresinde oturma şartı aranıyor, bu durum 

ikametgâh sahteciliklerine yol açıyor.	
● Mevcut yasa, bir kişinin aynı anda birden fazla vakfa yönetici olmasına izin 

veriyor	
● Bazı semtlerde mevcut yönetim kliği, grup dışı istekli adaylara geçit 

vermiyor.	
● Mevcut yapılanma gelenekleri, kadınların, farklı meslek gruplarından ve 

çevrelerden kişilerin uzak durmasına yol açıyor.	
● Seçmenin herhangi bir adayı tercih etmesi için objektif bir kriteri yok.	
● Mevcut durumda seçim çevresi kararı Yönetim Kurulu’nun tercihine bağlı,  

bazen hiç seçmeni kalmamış da olsa daha kolay yönetilebilir olduğu için 
vakıf çevresi tercih edilebiliyor.	

● Seçim çevresinin il bazında olması kararı alındığı durumlarda seçim 
sandıklarının hangi kiliselere konulacağına dair bir düzenleme yok, bir 
kiliseye sandık konulmamışsa o semtte oturanlar oy kullanamıyor.	

● Seçimler geleneksel olarak çarşaf listeyle yapılıyor.	
● Pratikte en çok oy alan kişiler asil, diğerleri yedek kabul edilerek liste esası 

da uygulanıyor.	
● Bazen yedek liste için adaylık koyan kişi, oy dağılımı dolayısıyla iradesi 

dışında asil üye olabiliyor.	
● Onay ve mazbata alma süreci muğlak.	
● Yöneticiler proje ve uygulamalarını herhangi bir bildirim ve denetime tâbi 

olmaksızın diledikleri gibi gerçekleştirebiliyorlar.	
● Projelerde çoğu zaman herhangi bir danışmanlık alınmıyor, uzmanlıklardan 

faydalanılmıyor, kişisel tercihler belirleyici olabiliyor.	
● Zaman içinde kaynakların ve harcama kalemlerinin dağılımında büyük 

dengesizlikler oluştu.	
Tartışma Başlıkları 
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● Tüm seçmen listelerini güncellemek üzere, tarafsız ve güvenilir merkezi bir 
sistem kurulabilir mi?	

● Yönetmeliğin getirdiği hükümlerin, seçme ve seçilme esaslarının, hukukçular 
dışında da herkesin anlayacağı, kolaylıkla erişebileceği şekilde, açık ve net 
bir üslupla sıralanması, yaygın dağıtımı yarar sağlar mı?	

● Objektifliği tartışılan mevcut seçim tertip heyeti uygulamasına son verilmesi 
düşünülebilir mi? adil ve tarafsız bir ortak seçim kurulu mümkün mü?	

● Yönetimlerin belli ölçülerde tazelenebilmesi için tekrarlayan adaylıklara limit 
koymak gibi bir yaptırım uygulanabilir mi? farklı çevrelerden, yeni bir kuşağı 
sisteme entegre etmek, ısındırma çalışmaları başlatmak gerçekçi mi?	

● Yönetici adaylarına yeni önerilerini, çalışma programlarını sistemli bir 
biçimde aktarabilecekleri çoklu toplantılar gibi uygun ortamlar hazırlamak, 
bunu gelenek haline getirmek düşünülebilir mi?	

● Birden fazla vakıfta adaylık sakıncalı olabilir mi? gelecekte buna ihtiyaç 
duyabilir miyiz?	

● Mevcut nüfus yapısı ışığında, tıpkı 5 vakıf gibi tüm vakıflar için İstanbul’u 
tek seçim bölgesi yapmak veya İstanbul’u üç bölgeye ayırmak düşünülebilir 
mi?	

● Mevcut sistemi daha demokratik kılmak için neler yapılabilir? Nispi 
temsiliyet ne getirir, ne götürür?	

● Onay/mazbata için belli bir süre tanımlanabilir mi? Geçerli oy almış 
adayların onay ve mazbata süreci keyfi olmaktan çıkartılabilir mi?	

● Semtlerden bağımsız olarak toplumun tümünü ilgilendiren eğitim, sağlık ve 
sosyal yardım gibi zorunlu harcamalarla ilgili olarak kaynakların toplum 
yararına adil paylaşımını sağlamak mümkün mü?	

● Yönetmelikte yapılacak düzenlemelerin yanı sıra , şeffaflık ve koordinasyon 
konularında tüm vakıf yönetimlerinin imzalayacağı, bağlayıcı bir «ortak 
yemin» metni/seremonisi oluşturulabilir mi?	
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EK 2:	

“Türkiye’de Azınlık Olmak” Anketi Değerlendirmesi 
Nor Zartonk, İstanbul, 21.09.2007 

Nor Zartonk’un Türkiye Ermeni toplumuna yönelik anket çalışması, rivayetler, 
varsayımlar, dedikodular üzerinden şekillenen ve ulusal basında sık sık haber 
malzemesi olan toplumumuzun gündemini biraz daha somut bir düzleme çekerek, 
toplumumuzun son dönemlerdeki genel eğilimlerini saptayabilmek amacıyla 
yürüttüğümüz ortak bir emeğin ürünüdür. Tüm anket çalışmalarında olduğu gibi bu 
ankette de Türkiye Ermeni toplumunu tamamen ve birebir yansıtma iddiası söz 
konusu değildir; fakat anket çalışmasını yürüten arkadaşların özverili çalışmaları 
sonucu iyi bir örneklem oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Çalışmalarımız sonucunda 
farklı gelir, eğitim ve yaş gruplarından (tamamı 18 yaş üstü olmak üzere) beş yüze 
yakın Türkiyeli Ermeni bireyle gerçekleştirilen anket çalışmamız Agos’un ve Sosyal 
Araştırmalar Merkezi’nin katkılarıyla tamamlanmıştır. 

Anketin belki de bizlere gösterdiği en önemli sonuç Türkiye Ermeni toplumunun 
Türkiye’den ayrı düşünülemeyeceği olmuştur. Böyle bir çalışmayı ayrı ayrı 
İstanbul’da yaşayan Ermenilere ve diğer etnik gruplara örneğin 1950’den günümüze 
onar yıl arayla uygulamış olsaydık muhtemelen cevapların birbirine daha da 
yaklaştığını görecektik. Nitekim bugün Türkiye geneline uygulanan benzer anketlerle 
bu çalışmanın sonuçları arasında göz ardı edilemeyecek benzerlikler bulunmaktadır. 
Ekonomik, sosyal ve teknolojik pek çok argüman ile açıklanmaya çalışılabilecek bu 
mikro ölçekli dışa açılma, bütünleşme, benzeşme sürecinin benzerleri kürselleşmenin 
artan etkisiyle ilerleyen yıllarda daha büyük coğrafyalarda daha net bir şekilde 
okunabilir hale gelecektir. Kürselleşme, globalleşme, bütünleşme kelimeleri 
kulağımızda hoş tınılar bıraksa da sermaye odaklarının dayattığı ve yönlendirdiği bir 
kavram olarak küreselleşmenin hayatımızdaki karşılığı tek tipleşme, düşük ücretler, 
düşük hayat standartları, küresel krizler vs olmakta. Tüm bu olumsuzluklara karşı 
duyulan öfke ise bilinçli bir şekilde mikro milliyetçi kanallara akıtılmakta, kitlelerin 
öfkesi sorunun/sistemin merkezinden uzakta tutulmakta, adeta hedef şaşırtılmaktadır. 
Türkiye Ermeni toplumundaki çelişkilerde bu çatışma ve çarptırmaların izlerine 
rastlamak mümkün. Tüm olumsuzluklara rağmen başka bir Dünya başka bir 
küreselleşme mümkün diyenler. Tavrını halkların kardeşliğinden, farklılıkların 
zenginleştirdiği bir Dünya’dan ve emekten yana koyanlar için Anadolu toprakları 
çok kültürlü yapısı ve birçok halka aynı anda ev sahipliği yapmış olması ile ilginç bir 
laboratuar olarak görülmeli ve derinlemesine incelenmelidir. 

Bugün geldiğimiz noktada ankette de görüldüğü üzere Anadolu’nun en eski 
halklarından olan Ermeniler, çeşitli tarihsel olaylar sonucunda azalan nüfuslarına 
rağmen bir yandan küreselleşmeye ayak uydurma, Dünya ile bütünleşme, bir diğer 
yandan da kültür ve kimliklerini koruma telaşı içindeler. Elbette bu Dünya ile 
bütünleşme çabalarında ekonomik kaygıların belirleyici olduğunu unutmamakta 
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fayda var. Yabancı dil öğrenimine verilen önem ve İngilizcenin yaygınlığı bu konuda 
önemli bir gösterge olarak kabul edilebilir. (Örnek kitlenin %66,7 si Ermenice ve 
Türkçe dışında bir dil daha bildiğini söylerken, yabancı dil bilenlerin %84,6sı 
İngilizce bilmektedir.) Ermeni okullarını başarısız bulduğu halde çocuklarını yine 
Ermeni okullarına göndermek isteyen bir kitlenin bulunması da ilk bakışta çelişkili 
gözükse de okulların başarı kriterleri incelendiğinde durum anlaşılır bir hal almakta. 
Örnek kitlenin %56’lık bir bölümü Ermeni okullarını başarılı bulurken, %74,5’lik bir 
bölümü çocuğunun bir Ermeni okulunda eğitim görmesinden yana. Branş derslerinin 
Ermenice olması (%50 Hayır %45 Evet) konusunda kitle ikiye ayrılırken, okulların 
başarısızlık nedenlerinde Ermeni kültürü ve Ermenice eğitiminin yeterli olmayışı 
kendisine ancak 5. sırada yer buluyor (%8). Ermeni okullarında eğitim almış olanlar 
Ermenice seviyelerini almayanlara oranla daha iyi bulmaktalar. Ermeni okullarında 
okuma oranı ilkokul, ortaokul ve liseye uzanan yolda kademeli bir düşüş yaşarken 
aslında başarının kriterini işaret etmekte. Toplum kültürel olan ile ekonomik olan 
arasında tercihte bulunmakta zorlanmakta. 

Bilgisayar, internet, e-posta adresi ve e-posta gruplarının kullanım oranlarının 
yüksekliği, 4. medya olarak internetin günümüzde ne kadar güçlü bir konuma 
yükseldiğinin örnek kitledeki yansımasıdır. Tüm sivil toplum kuruluşları artık 
internetten etkin olarak faydalanmak zorunluluğundadır. 

Türkiye toplumundan ayrı düşünemeyeceğimiz Türkiyeli Ermeniler, 1980 
darbesinden sonraki apolitizasyon (ya da depolitizasyon) sürecinin sonunda büyük 
toplumla benzer bir yere düşmüş görünmekte. Zaten Osmanlı milletler sisteminin de 
etkisiyle kapalı bir cemaat hayatını benimsemiş olan Ermeni Toplumu, tıpkı bu 
topraklarda yaşayan diğer toplumlar gibi, meşrutiyet ile modern anlamda siyasetle 
tanışmış ama 1915 olayları ile bu süreç kesintiye uğramıştır. Cumhuriyetin ulus ve 
ulus devlet kavramlarında kendisine yer bulamayan/verilmeyen “azınlık” Ermeniler 
ise mümkün olduğunca siyasetten uzakta, cemaat hayatlarına devam etmişlerdi. Ne 
yazık ki bu apolitik tavırları bile onları “uslu” vatandaş yapmaya yetmemiştir. 
Dolayısıyla ulus devlet oluşturma projesi ile yapılan antidemokratik uygulamalar ve 
hatta daha öncesinde 1915 olaylarından bugüne ‘azınlık’lara uygulanan politikalar 
sonucunda oluşan suskunluk ve apolitiklik sürekliliğini korumaktadır. Tüm bu 
yaşananlar, Ermeni cemaatinin toplumsal bir bilinç olarak sürekli hafızalarda tuttuğu; 
fakat nesilden nesile aktarırken bir tabu gibi suskunluk halinde ifade etmediği 
travmatik bir olgusudur hiç şüphesiz. Hrant Dink suikastı de bu travmaya yeni bir 
halka eklemiştir. Dönemsel olarak Türkiye’deki siyasi akımların da etkisiyle siyasete 
ilgi arttırmışsa da toplumun geneli oyunu her zaman sessiz kalmaktan yana 
kullanmıştır. Bugün geldiğimiz noktada ise siyasi partilere üye olan veya aktif olarak 
siyasetle uğraşanların oranı düşündürücü derecede düşük (%1’in altı). Fakat bu 
Ermenilerin Türkiye’deki politik süreçlerin tamamen dışında oldukları anlamına da 
gelmemeli. Kitlenin %63 gibi ezici bir çoğunluğunun kimliğini tanımlarken 
Türkiyelilik kavramını kullanması (%57,3 Türkiyeli Ermeni, %5 Türkiyeli Ermeni 
Hıristiyan, %1,5 Türkiyeli) kavramın kullanılabilirliğini tartışanlar açısından çarpıcı 
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bir sonuç olsa gerek. Genel ve yerel seçimlerde düzenli oy kullanım oranının 
%80lere yaklaşmasına karşın dernek ve vakıf seçimlerinde bu oranın %50lerde 
kalması cemaat içi kurumların geleceği açısından düşündürücüdür. 

Dışarıdan bakanlar için (ve tabi bazı içeridekiler için de) öyle görünmese de Ermeni 
toplumu da sınıflardan müteşekkil. Anket çalışmamız 22 Temmuz seçimlerinden 
önce tamamlanmıştı ve sonuçlar sandıkla uyuştu. CHP seçmeni Türkiye genelinde 
olduğu gibi anket sonuçlarımızda da ağırlıklı olarak üst gelir seviyesi grubundan 
oluşmakta. Buna karşılık AKP’nin seçmen profilinin daha dengeli bir dağılım 
izlemesi, bir anlamda artık toplumun çok çeşitli kesimlerine hitap edebildiğini, bir 
merkez partisi olma yolunda sağlam adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Geçmiş 
seçimlerde CHP’ye oy verdiğini beyan edenler %35 oranında iken bu Pazar günü 
seçim olsa CHP’ye oy vereceklerin oranı %13de kalıyor. Geçen 5 senelik süreçte 
CHP’nin sergilediği saldırgan, milliyetçi ve dışlayıcı tutumun Ermeni toplumundaki 
yansımaları böyle iken Türkiye genelinde aldıkları yenilgiyi anlamak zorlaşmıyor. 
Medyada üzerinde çokça spekülasyon yapıldığı halde AKP oylarını anketimizde 
%5’den %10’a çıkarırken yaygın kanının aksine hala CHP’nin arkasında ikinci parti 
durumundaydı. Belki de anketin en ilginç sonuçlarından biri de bağımsızların %17,4 
ile en yüksek oyu almış olmasıydı. Bu seçim dönemini diğerlerinden ayıran Bin 
Umut Adayları’nın ve Baskın Oran’ın çalışmalarının sokağa getirdiği hareketlilik 
oldu. Asker muhtırasını destekliyor musunuz? Sorusuna verilen hayır yanıtı (%52,5 
desteklemiyorum, %22,2 ilgilenmiyorum, %22 destekliyorum) ve bağımsızlara 
verilen açık destek bir arada düşünüldüğünde Türkiyeli Ermenilerin demokrasiye, 
insan haklarına ve seslerini duyurabilme özleminin –talebinin- bir yansıması olarak 
okunabilir. AKP’li bir cumhurbaşkanını onaylayanların oranındaki düşüklük (%17,5) 
ise herhalde son dönemlerde toplumda oluşturulmaya çalışılan şeriat korkusu ve 
paranoyasıyla bağdaştırılabilir. 

Anket sonuçlarıyla elde edilen veriler üzerinde düşünülmesi, tartışılması, sonuçların 
yorumlanması, toplumumuzdaki düşünsel üretim süreçlerinin gelişimi bakımından 
sevindirici ve ön açıcı olacaktır. Anket soruları ve sayısal sonuçlar 
www.norzartonk.org adresinde yayınlanmaktadır. Nor Zartonk, önümüzdeki 
dönemlerde yeni yorumlarla ve yeni çalışmalarla anket sonuçlarını değerlendirerek 
toplumumuza yönelik çalışmalarına devam edecektir. 

 

 

 

 

 

 



	
	

36	

 

EK 3: 

Sivil Temsiliyet ve Cemaat Kozası 

Natali Eseyan, Agos, 26.0.2008  

Ermeni toplumunun geçen 19 Ocak’tan bu yana yaşadığı ve bundan sonra da kısa, 
orta ve uzun vadede varlığını sürdüreceği öngörülen en büyük sorunlarından biri sivil 
temsiliyet meselesidir. 

Her türlü totaliterliğe ve meşrulaştırıcı söyleme karşı durmanın esas olduğu, dünya 
üzerinde ‘öteki’leştirilen halkların suskunluklarını bozarak sivil alanda hak aramaya 
başladıkları bir tarihsel dönemden geçiyoruz. İşte böyle bir konjonktürde ortaya 
çıkan Hrant Dink, öncelikle, mensubu olduğu Ermeni toplumunun sivil mücadele 
alanındaki mevcut durumunu sorunsallaştırmıştı. Diğer bir deyişle, Hrant Dink 
dünyada madun grupların sivil alanda hak arayışında oldukları günümüzde, 
Ermenilerin şu veya bu nedenle sivil alandaki ‘normal’miş gibi görünen 
suskunluklarını, yani gerektiği gibi temsil edilememelerini, büyük bir sorun olarak 
görüyordu ve bu durumun topluma pahalıya mal olduğunu düşünüyordu. 

Ancak, Hrant Dink, böyle bir rolü tercih etmediğini ısrarla vurgulasa da, kendisini 
fikren ve/veya fiilen destekleyen Ermeniler tarafından sivil toplum lideri olarak 
görülmekteydi. Nitekim 19 Ocak ve öncesindeki yaklaşık 10 yıllık süreçte, dini 
liderliğin doldurmasını beklemenin hem dini liderliğin kendisi, hem de sivil toplum 
adına haksızlık olacağı, o büyük boşluğa başarıyla ses verebiliyordu. Bunun farkına 
varan statükocu kesim de O’na şiddetle muhalefet yapmaya başlamıştı. 

Lakin maalesef Hrant Dink’i beklenmedik ve acı bir biçimde kaybettik. Hrant 
Dink’ten sonraki dönemde de sivil temsiliyet meselesi önemli bir mücadele alanı 
olacak. Hrant Dink yeri kolay doldurulabilecek bir kayıp değil. Ancak O’nun 
gidişiyle açılan temsiliyet gediğini Ermeni toplumu olarak kapatabilmenin 
dinamiklerinden yoksun olduğumuz karamsarlığına da düşmemeliyiz. Örneğin, 
geçtiğimiz haftalarda Helsinki Yurttaşlar Derneği tarafından düzenlenen ‘19 
Ocak’tan Sonra Ermeni Cemaati’ adlı seminere (burada “toplum” sözcüğü yerine 
“cemaat” kelimesinin tercih edilmesi bile halihazırdaki algılama hakkında bize fikir 
veriyor), Hadig inisiyatifini temsilen konuşmacı olarak katılan Maral Dink ve Tamar 
Nalcı, ve Nor Zartonk’u temsilen katılan Sayat Tekir’in, bu işin ciddiyetini ve 
zorluğunu kavradıkları oldukça belliydi. Kendilerine yöneltilen geniş kapsamlı 
soruları dahi, Nor Zartonk’un yaptığı o meşhur anket ve kendi gözlemleri 
çerçevesinde ustalıkla yanıtlamayı başardılar. Onların hal, tavır ve sözleri, Hrant 
Dink’in geride bıraktığı mücadeleyi yıllar geçtikçe daha da olgunlaşarak 
vereceklerine dair ümit dolu mesajlar verir nitelikteydi. 
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Öte yanda bir süredir biraz suskun oldukları gözlemlense de aslında her türlü sivil 
inisiyatife veya hak arayışında olan entelektüellere karşı çıkan statükocu grup 
varlığını sürdürüyor. Bu grup, 19 Ocak’tan sonra halkın eskiden olduğu gibi 
suskunlaşmasını bir sorun veya tehlike olarak addetmiyor. Tam tersine çözümü tam 
da toplumun suskun kalmasında görüyor ve asıl tehlike arz edenin sivil alanda hak 
aramak olduğunu iddia ediyor. Halbuki yapılan haksızlıklar karşısında suskun 
kalmanın bedeli her zaman için daha ağırdır… 

Bu statükocu kesimin asıl talebi ise, Türkiye Ermenilerinin her alanda dini liderlik 
tarafından temsil edilen bir cemaat olarak varlıklarını sürdürmeye devam etmeleri. 
Oysa dini liderliklerden, halklarının dilini, dinini, kültürünü yaşatmaktaki olmazsa 
olmaz işlevlerinin yanı sıra cemaati bir de siyaseten temsil etmelerini beklemek pek 
de gerçekçi görünmüyor. Böyle bir temsiliyet, dini liderliğin siyaset zemininde zaten 
makbul görülmeyen ve kırılgan varlığını gittikçe daha da zayıflatmaktan öteye 
geçmeyecektir. Çünkü bu, hem İsa’dan miras alınan dini liderliğin doğasına, hem de 
içinde bulunduğumuz çağın beklenti ve ihtiyaçlarına aykırı. Bugünün, hele ki 
geleceğin dünyasında, cemaat formatında temsil edilen bir halkın varlığını anlamlı 
bir biçimde sürdürmesi mümkün gözükmemektedir. 

Çatışma ve kural tanımaz rekabetin kendisini tüm hızıyla hissettirdiği günümüzde, 
özellikle Türkiye Ermenileri gibi neredeyse bir avuç kalmış toplumlar, ancak 
ellerindeki tüm potansiyellerini seferber edip çağa göre yeniden yapılandırarak 
ayakta kalabilirler. Hem dini hem cismani anlamda toplumun güçlenmesi, ancak 
toplumun kendi temsiliyet ağlarını doğru bir biçimde oluşturmasıyla mümkün 
olabilir. 

Zaten son genel seçimlere Ermenilerden katılımın fazla olması ve oyların geleneksel 
yöneliminin değişmesi de bu “cemaatçilik” kabuğunun artık kırılmaya başladığının 
göstergelerinden biri olarak yorumlanmıştı. Demek ki varılan konjonktürde, sivil 
temsiliyetlere, varolan dinamikleri göz ardı ederek karşı çıkmak oldukça yersiz. 
Cemaat kozasının Türkiye Ermenileri’ni sonsuza dek içinde hapsedebileceğine 
inanmak ise artık “tahayyül”den öte bir anlam ifade etmiyor. 
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