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1915 Soykırım Kurbanları İçin Bir dakika saygıda bulunalım!                                       
Onların Anısına Bir Gül de biz bırakalım... 

SKD, Üyelerini, Dostlarını, tarihi gerçeklerin farkında olan insan haklarına saygılı tüm 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını, soykırım mağduru halklarla dayanışmaya, acılarını 
paylaşmaya çağırmaktadır. Đster Ermenistan’da, Yunanistan’da, ister Türkiye’de, isterse 
dünyanın dört bir yanında (diasporada), bulundukları her yerde, soykırım kurbanları 
anısına düzenlenen etkinliklere katılmaya çağırmaktadır.1  
 

◙ 1915 Soykırımı Kurbanlarını anmak, Ermeni, Süryani ve Helen komşularımızın 
soykırımdan duydukları üzüntü ve acılarını paylaşmak için bir gül bırakalım... 
 

◙ Bugüne kadarki bütün Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin soykırımı inkâr 
etmesinden duyduğumuz üzüntü ve utancımızı ifade etmek için bir gül bırakalım... 
 

◙ Üzerinde yaşadığımız topraklarda ve dünyanın hiçbir yerinde, ulusal kimlikleri 
ve dini inançları nedeniyle, hiç bir halkın bir daha pogromlara, toplu cinayetlere, 
soykırımlara maruz kalmaması için bir gül bırakalım... 
 

◙ Dini ve ulusal önyargılarla kışkırtılan ırkçılığa, anti-semitizme “DUR!” demek 
için bir Gül bırakalım... 
 

◙ Türkiye Cumhuriyeti’nin 1915 soykırımını kabul etmesi, soykırım mağduru 
halklardan özür dilemesi, soykırımdan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine 
getirmesi, barışın ve dostluğun önündeki engellerin kaldırması için bir gül 
bırakalım... 
 

◙ Hrant için, adalet için; 17.000 devlet destekli faili “meçhul” cinayetin 
aydınlanması, gerçek katillerin hak ettikleri cezaya çarptırılmaları için bir gül 
bırakalım...  
 

◙ “Eşitlik”, “özgürlük” diyen Kürtlerin, Alevilerin ve bilumum farklı inançların 
farklı ulusal kimliklerin soykırıma hedef olmamaları, asit kuyularında 
yakılmamaları, sadist işkencelere maruz kalmamaları için bir gül bırakalım...  
 

◙ Karanlık geçmişini inkâr ederek 100 yıldır geleceğimizi karartan Đttihatçı 
soykırım egemenliğine son verilmesi için; insan hak ve özgürlüklerine saygılı 
çoğulcu demokratik bir sistem için, barış için, dostluk için, 100 yıldır çiğnenen 
insanlık onurumuzu kurtarmak için hepimiz bir gül bırakalım... Soykırım 
kurbanları anısına bir dakika saygı duruşunda bulunalım. 

Frankfurt, 16.04.2009 

                                                 
124 Nisan 2009 tarihinde Soykırım Karşıtları Derneğini temsilen Ali Ertem, Erivan’da Soykırım Anıtına bir çelenk 
bırakacak ve kurbanlar anısına saygıda bulunacaktır. Frankfurt’tan bir SKD delegasyonu da Almanya’nın Stuttgart 
kentinde Soykırım kurbanları anısına dikilmiş anıta (Kaçkar) bir çelenk bırakacaklar ve saygı duruşunda 
bulunacaklardır. Aynı gün SKD üyeleri ve dostları, Frakfurt - Paulskirche’de, saat 19.00 da Almanya Ermeni 
Şurasının (Zentralrat der Armenier in Deutschand) soykırım kurbanları anısına düzenlediği merkezi anma 
etkinliğine katılacaklardır.   


