
“Türk, Rum, Ermeni Süryani, Musevi 50 süt çocu¤una ‘goutte de laift’ (süt damlas›).”

Yüzy›l bafl›nda, ‹stanbul’da her milletten yavrucaklar›n bar›nd›¤› bir yetimhane, (Fotokart)

H›rant Dink’in hat›ras›na, rahmetle...



HHrraanntt  DDiinnkk  iiççiinn......

ürkiye son bir kaç ayd›r talihsiz bir süreç yafl›yor. Giderek gerilen
siyasal gündem ve atmosfer ac› olaylara yol açt›, birbirini takip eden

vahim cinayetler üretti. Toplumun farkl› kesimlerini tehlikeli bir flekilde
hareketlendiren geliflmeler, tart›flma gündeminin merkezine bir kez daha
“yükselen milliyetçilik”, “›rkç›l›k” ve “faflizm” tehlikesini oturttu. Bu basit
tespit bile yaflanan sürecin nezaketini yeterince gösteriyor.

Kebikeç dergisi yay›n kuruluna bu atmosfere dikkat çeken bu sat›rlar›
yazd›rtan as›l olay ise Agos gazetesi bafl yazar› Hrant Dink’in tam da bu
ortamda ve dönemde menfurca katledilmesidir. Bu cinayetin bir çok aç›dan
özel boyutlar› var flüphesiz. Hrant Dink herfleyden evvel bu ülkenin dürüst ve
aç›k sözlü bir ayd›n›yd›. Ayr›ca, mensubu oldu¤u Ermeni toplumunun sorun-
lar›n› Türkiye’nin yak›c› sorunlar›yla ba¤lant›s›n› asla kaybetmeden dile
getiren, samimi bir flekilde çözüm imkanlar›na katk›da bulunan ikirciksiz bir
demokrasi savunucusuydu. Çok sevdi¤i ülkesinin ve Ermeni toplumunun
kaderini insani ve sol bir duyarl›l›kla birbirine ayr›lmaz bir flekilde
ba¤lam›flt›. Çözüm önerileri sonunda bu topra¤›n insanlar› içindi; Türkiye’nin
komflular› ve en genifl anlam›yla dünya ile daha sa¤l›kl› iliflkiler kurmas›na
yönelikti. Bu yüzden böylesine ac› bir flekilde kayb› yaln›zca Türkiye de¤il
büyük insanl›k camias› için de yeri doldurulmas› zor bir kay›p oldu. Kebikeç
dergisi olarak bizler de bu kayb›n ac›s›n› fazlas›yla yafl›yoruz.

Hrant Dink’i bu say›m›zda özellikle anmak isteyiflimizin özel bir sebebi de
var flüphesiz. Kendisi flahsi dostluklar›m›z bir yana, akademik kimliklerimizle
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zaman zaman bizleri de içine alan yak›c› bir tart›flman›n sa¤l›kl› bir flekilde
sürdürülmesine, güncelli¤ini sürdüren bir tarihsel/siyasi meselede sa¤duyulu
bir çözüm üretilmesine merkezi önemde katk›da bulunan bir insan, kamusal
bir flahsiyetti. “Ermeni Meselesi”nden söz ediyoruz elbette.

Bu isimle and›¤›m›z karmafl›k ve hayli nazik tarihi ve güncel siyasi mese-
lenin kendi içindeki yak›c›l›¤› bir yana, sadece Türkiye’de de¤il konunun ulus-
lararas› alanda da ele al›n›fl›nda yaflanan, flahit olunan güçlükler hepimizce
iyi biliniyor. Hrant Dink’in bilinen duruflu ve kimli¤iyle bizatihi varl›¤›n›n bile
bu konuda kafalar› ve ruhlar› ferahlatan etkisi ne yaz›k ki ölümünden sonra
daha iyi anlafl›lm›fl görünüyor. Öldürülmesiyle hepimiz, bütün insanl›k flimdi
daha zor durumda kald›k.

Zorlu¤umuzun bir baflka boyutu daha var. Ermeni meselesinin bugünkü
yaflan›fl biçiminin, dünü üzerinde kurdu¤u talihsiz tahakküm, ne yaz›k ki,
meselenin geçmiflinin de sa¤l›kl› bir flekilde tart›fl›lmas›n› büyük ölçüde engel-
liyor. Meselede s›cak taraf haline gelen/getirilen genifl kitlelerin böyle bir zor-
lukla bo¤uflmas› bir dereceye kadar anlafl›labilirse de, ayn› “tart›flamama
hali”nin bilim insanlar›n› ve bilhassa tarihçileri de içine alm›fl olmas›n›n, daha
do¤rusu, yaflanan ola¤anüstü atmosferin tarihçileri bu meselenin tarihini
ortak bir dil üzerinden sa¤l›kl› bir flekilde araflt›ramaz  ve tart›flamaz bir nok-
taya sürüklemesinin kabul edilebilir bir durum oldu¤unu söylemek her halde
mümkün de¤ildir. Ermeni meselesinin dünü ve bugününün bu düzlemde
tart›fl›lmas›na  egemen olan milliyetçi, sald›rgan, duyars›z ve kaba dilin
duyarl› bir insanî dile çevrilmesi için flimdi hepimize, özellikle de bilim insan-
lar›na daha fazla ifl düflüyor. Hrant Dink’in varl›¤› bu konuda bilim adamlar›
ve tarihçiler için de rahatlat›c› etkendi. Yoklu¤unu bu noktada da fazlas›yla
arayaca¤›z.

Kebikeç dergisi Hrant Dink’in katledilmesiyle flüphesiz ki de¤erli bir dos-
tunu, kardeflini kaybetti. Türkiye ise en fazla ihtiyac› olan sesi ve vicdan›n›.
Ama, bu kayb›n en büyük ac›s›n› efli ve çocuklar›yla, genifl ailesi Agos’taki
sevgili kardeflleri yaflad›. Kendilerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz. 

Hrant Dink’i, onun s›cak ve hüzünlü gülümseyen yüzünü, bu ülkeye ve
insanlar›na derin sevgisini, toplumunun vicdan› olan hissiyat ve fikriyat›n›
her zaman sayg›yla anaca¤›z. 

Kebikeç Yay›n Kurulu
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