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Protokollerde tek
kusurlu: Türkiye

Bask›n Oran
3’te

Türk-Yunan
iliflkilerinde istikrar

var, çözüm yok!
Evren Dede

3’te

Örgütlenmeyi
hat›rlamak..

Yetvart Danzikyan
4’te

7. Alevi
Çal›fltay›’ndan

notlar...
Oral Çal›fllar

5’te

Sesini unutmad›m
Hrant

Selim Deringil
5’te

Patrik seçimi ve
duygusall›¤›n s›n›r›

Rober Koptafl
6’da

‹yi güzel de;
çözüm? (1)

Sevan Karabeto¤lu
7’de

IMF, Stratejimiz ve
Halka Arzlar 

Orlando Carlo
Calumeno

12’de

S›n›f arkadafllar›m 
Bercuhi Berberyan

8’de

Kürdistan (3)
Zakarya

Mildano¤lu
16’da

YAZARLARIMIZDAN
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Ermeni toplumu k›r›lan kollar›n yen içinde kalmas›na al›fl›kt›r. Ku-
surlar›m›z›n baflkalar› taraf›ndan bilinmesini pek istemeyiz… Bu
istekte haks›z da say›lmay›z, çünkü devletin zaaflar›m›z› kötüye
kullanmas›na al›fl›¤›z. Kendimizi devletten korumak u¤runa, ken-
di içimizdeki suistimalleri görmezden gelir, bunlar› iç dünyam›zda
normallefltirir ve gündelik hayat›n f›rsatç›l›¤›na s›¤›narak avunuruz.

Bu içe kapanma hali, ilkesel olarak karfl› oldu¤umuz birçok dav-
ran›fl kal›b›n›n bize do¤al gelmesinin, al›flkanl›¤a dönüflmesinin
nedenidir. Bu süreçte özellikle parasal meseleler, kapal› kap›lar
ard›nda yürütülen, gizli kalmas› gereken konular haline geldi.
Devletin hukuku araçsallaflt›ran tavr› karfl›s›nda yaln›z kalan top-
lum, bir yandan haklar›n› aramamay› ‘ö¤rendi’, öte yandan da
haklar›n› kapal› kap›lar›n ard›na tafl›yabilecek olanlar›n pefline
düfltü. Hukuk eksik kald›¤›nda adalet bir rant kap›s›na dönüflür ve
nitekim bizler için de öyle oldu…

Bu hafta, yaz›lmas› pek ola¤an olmayan ama belki de yaflanmas›
fazlas›yla ola¤an bir haberle karfl›n›zday›z. Gazetecinin ifli olay›
mümkün oldu¤unca farkl› yönleriyle ve derinli¤ine ö¤renip aktar-
makla s›n›rl›… Ahlaki bir yarg›laman›n peflinde de¤iliz. Zaten bir
patrikhane mensubunun komisyonculuk yapmas›, görüldü¤ü ka-
dar›yla yad›rganmad›¤› gibi, halen inkâr edilmeyip sahipleniliyor.
Di¤er bir deyiflle bu olay ahlaka veya dine ayk›r› bulunmuyor…

Ancak bizim sorumuz farkl›: Ermeni toplumu olarak biz bu yafla-
nanlar› ‘normal’ m› karfl›lamal›y›z? Hayal etti¤imiz toplumda ruha-
nilerin komisyon almalar›n› uygun mu buluyoruz? Gasp edilen
mallar›n iadesine yönelik olarak, sivil ve fleffaf bir mekanizma
üretmek bize yabanc› m›?

Sayfalar›m›za konuk etti¤imiz olay›n niteli¤i ve aktörleri önemli-
dir… Ama as›l mesele toplumun bu olaya nas›l bakt›¤›. Agos ola-
rak bizler içinde oldu¤umuz halin bir tür yozlaflma oldu¤unu dü-
flünüyoruz. fiimdiye kadar kendi gözümüzde ‘ahlaks›z’ konumu-
na düflmemek u¤runa, toplum olarak ahlaks›zl›¤› s›radanlaflt›rd›-
¤›m›z› görmezlikten geldik. Kol hep k›r›kt› ve biz onu yen içinde
gizledik…

Art›k yapmayal›m… Kültürümüze ve vicdan›m›za lay›k bir toplum
olal›m.

GGeelliinneenn  nnookkttaa
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Äú˙Í 
AAffoorriizzmmaallaarr
Diyojen’e sormufllar

“Niye fukaralara yard›m

ederler de filozoflara

etmezler” diye. “En

zenginin bile fukara

olma ihtimali vard›r da

filozof olma ihtimali

yoktur da ondan”

demifl. 
DDzzoovviinnaarr’’ddaann  aaffoorriizzmmaallaarr

E R M E N ‹ C E  E K T E :

‘‘SS››pp  SSaarrkkiiss’’  ssooffrraass››
H›z›r m› desem, H›d›r-‹lyas
m›? Cecis, Sergey, Sergus...
Her toplum kendi bildi¤i
adla anm›fl Surp Sarkis’i,
Ermeni mitolojisinin süvari
azizini. K›z kaç›ran, sakal›n›
titretince kar ya¤d›ran
Surp Sarkis’i and›k.
Sasun kavlince...
SSaarrkkiiss  SSeerrooppyyaann
HHeerreennddlliilleerr’’iinn  kkoonnuu¤¤uuyydduu

DDaahhaa  iiflfliinn
bbaaflfl››nnddaayykkeenn
Geleneksel cephenin

atad›¤› ‘Seçim

Müteflebbis Heyeti’

inisiyatif kullanmaya

kalk›nca her yandan

sald›r›ya u¤rad›. 
PPaakkrraatt  EEssttuukkyyaann’’››nn

yyoorruummuuyyllaa

““AAll  ssaannaa  sseeççiimm””

BBiirr  aavvuuçç  eekkmmeekk
Geçen yüzy›ldan
geliyor. Kökleri bir
öncekine de ulafl›yor.
“Ye” diyor, ›srar
ediyor. “Azd›r çoktur
demeden ye.” Akl›nda
yar›n›n kayg›lar› kitaplar,
yaz›lar gazete aras›nda
bir bilgeyle konufltum.
SSiirraann  HHoovvhhaannnneessyyaann
ppoorrttrreelleerr  sseerriissiiyyllee

Tarabya’daki 33 dönümlük Agopyan arazisiyle il-
gili hukuki süreç devam ederken, davan›n arka-
plan›na dair beklenmedik bir gerçek ortaya ç›kt›.
1992’de, arazinin durumunu takip eden Avukat
Cafer Gül’ün, Paris’te yaflayan Agopyan ailesine
ulaflmas›n› sa¤lamak için kilise kay›tlar›n› ve ba¤-
lant›lar›n› kullanan dönemin rahibi Aram Atefl-
yan, aileden komisyon talep etmifl.

Araziyle ilgili davay› açan Bedros Agopyan
2008’de hayat›n› kaybetti. K›z› Agnes Agopyan,
bugün Ruhani Kurul Baflkan› olan Baflepiskopos
Ateflyan’›n ve onunla birlikte hareket eden Ani
fiehranyan’›n, aileyi arama çal›flmalar› karfl›l›¤›nda
toplam %20 komisyon istedi¤ini söylüyor. Yap›lan
sözleflmeye göre, Ateflyan sat›fltan %13, fiehran-
yan %7 pay istemifl.

Agos’a konuflan Baflepiskopos Ateflyan sözleflme-
nin varl›¤›n› kabul etti ve aileye ulaflmak için sarf
etti¤i eme¤in karfl›l›¤› olarak Agopyan mülkünün
sat›fl›ndan pay alma talebinde bulundu¤unu do¤-
rulad›. Bunun gayet do¤al bir anlaflma oldu¤unu,
ortada bir gariplik olmad›¤› savunan Ateflyan, va-
at edilen ödemenin yap›lmamas›ndan da flikâyet-
çi oldu. 

Ortada bir belge var ve taraflar anlaflmay› reddet-
miyor. Gerçek aflikâr, sorular ise muhtelif: Bir din
adam›, unvan›n›, kilise kaynaklar›n› ve kilisenin
bilgi a¤›n› kullanarak komisyonculuk yapabilir
mi? Yaparsa, bu onun din adam› niteli¤ini etkile-
mez mi? fiu halde, ruhanilerle toplum aras›nda
nas›l bir iliflkiden söz edilebilir? Ermeni Kilisesi
içinde bu tür uygulamalar›n yeri var m›d›r? 

Hükümet, Ermenistan Anayasa Mahkemesi’nin
protokollerle ilgili olarak yay›mlad›¤› ayr›nt›l› ka-
rarnamenin ‘ön koflul’ içerdi¤ini savunurken ko-

nuya farkl› bir bak›fl aç›s› getiren Emekli Bü-
yükelçi Temel ‹skit, protokollerin onay-

lanma sürecinde yaflananlar› Agos’a de¤erlendir-
di. ‹skit, Hükümet’in, normalleflme sürecinin
sekteye u¤ramas›n›n sorumlulu¤unu Ermenis-
tan’a yükleme f›rsat›n› kaç›rmak istemedi¤ini be-
lirtti. 2’de

Roger Kupelian öncülü¤ünde özel efektlerin kullan›laca¤› ‘East of
Byzantium’ (Bizans’›n Do¤usu) filminin haz›rl›klar›na Hollywood’ta
baflland›. ‹ki bölümden oluflacak filmde, Ermeni tarihine damgas›n›
vuran iki önemli olay ele al›n›yor. Filmin ilk bölümünde çocukluk ar-
kadafl› olan ve her ikisi de ayr› zamanlarda Roma’ya sürülen Kral
D›rtad ve Surp Krikor Lusavoriç’in hikâyesi anlat›l›yor.              15’te

Az›nl›k 
haklar› 
raporu 
onayland›
Avrupa Konseyi Parlamenter-
ler Meclisi (AKPM) Türki-
ye’deki gayrimüslim az›nl›klar
hakk›nda haz›rlanan raporu,
27 Ocak’taki oturumunda ka-
bul etti. Gazetemizin kurucu-
su Hrant Dink’in katledilme-
sine iliflkin olarak yürütülen
hukuki sürecin tamamlanma-
s› istenilen raporda “Hata ve
ihmaller olmasayd›, cinayet
önlenebilirdi” dendi.      5’te

Kuzguncuk Surp Krikor Lusa-
voriç Kilisesi Vakf›’n›n inter-
net sitesine iliflkin bas›nda
yer alan iddialar›n as›ls›z oldu¤unu
belirten Kuzguncuk Vakf› Baflkan›
Edvart Ayvazyan, Üsküdar Baflsav-
c›l›¤›’na suç duyurusunda bulun-
duklar›n› bildirdi. Kuzguncuk Vakf›’n›n Aral›k
2009’da hukuki mücadeleyi kazanarak vakfa ait olan
bir tafl›nmaz›n tapusunu yeniden elde etmesinden k›-
sa bir süre sonra böyle bir iddian›n öne sürülmesi
dikkat çekiyor.                                               6’da

A g o p y a n  d a v a s › n d a  b i l i n m e y e n  a r k a p l a n

Patrikhane’de komisyon pazarl›¤›

12. Duruflma
8 fiubat’ta 

‹stanbul 14. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görülen Hrant Dink Cinayeti davas›-

n›n 12. duruflmas›, 8 fiubat Pazartesi günü, Befliktafl Adliyesi’nde yap›lacak.

Avukat Fethiye Çetin, önceki duruflmalarda talep edilen baz› belgelerin gel-

mifl olmas›n› umduklar›n› dile getirdi.  Çetin, Kafes Eylem Plan›’na iliflkin

olarak suç duyurusunda bulunulaca¤›n› da kaydetti.

‹çiflleri Müfettiflleri Baflbakan’›n imzas›n› çürüttü
‹çiflleri müfettiflleri, Dink cinayetindeki sorumluluklar› Baflbakanl›k Teftifl Ku-

rulu Raporu’nda aç›kça belirtilen 19 Emniyet mensubu için herhangi bir ifl-

lem yap›lmas›na gerek olmad›¤›na karar verdi. 3’te

“Sorumluluk Ermenistan’a 
yüklenmeye çal›fl›l›yor”

“Süreç yönetilemedi”

Toplumun merce¤inden seçim süreci 20’DE

Geçti¤imiz hafta ‘Agos’un Merce¤inden’ yaz›s›yla inceledi¤imiz Türkiye Ermeni Patrikli¤i Ruhani Kurulu
ve patrik seçimi için oluflturulan Seçim Müteflebbis Heyeti aras›ndaki gerilimli süreci, ard› ard›na

s›ralanan bildirilerle var›lan noktay› ve toplumun gündemine oturan “Patrik mi, efl patrik mi?”
sorusunu, toplumun tan›nan isimlerine sorduk.

Episkopos 
Çulciyan 

‹stanbul’a 
geliyor

Türkiye Ermeni Patrikli¤i
seçim sürecinde aday
oldu¤unu geçti¤imiz

ay aç›klayan, Ermenistan’›n Gugark Bölgesi Ruhani
Önderi Episkopos Sebuh Çulciyan, 10 fiubat

Çarflamba günü ‹stanbul’a geliyor. 7’de

Kuzguncuk Kilisesi
hedef gösteriliyor

R O B E R  K O P T A fi  V E  A R ‹ S  N A L C I ’ N I N  H A B E R ‹  1 0 - 1 1 ’ d e

Ermeni tarihi Hollywood yap›m›nda

Temel ‹skit


