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Hrant Dink 22 Aralık 2006 tarihinde Boğaziçi 
Üniversitesi’ndeydi. Azınlık Hakları başlıklı 
bir panelde bir konuşma yapması için Boğaziçi 
Buluşması sempozyumuna davet edilmişti. O 
günlerde sık sık böyle toplantılara katılıp, 
Vakıflar Yasası, Ermeni Sorunu, Ceza 

Kanunu’nun 301. Maddesi ve Türkiye’deki 
kimlik karmaşası üzerine fikirlerini 
açıklıyordu. Yine okulumuzda, Orta Kantin’de 
düzenlenen bir sohbette kaynağ ın ı 
açıklamaksızın, aldığı tehditlerden de 
bahsetmişti. 
 
Sempozyumun içeriğine de uygun olarak, 
öncelikle Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki 

ilişkiyi tanımlamıştı. Arzular değil korkular 
vardı bu ilişkinin ana ekseninde. Belirsizlikten 
doğan, Türkiye için “AB’ye giremezsek ne 
olur?”, Avrupalılar içinse “Türkiye’yi üye 
olarak almazsak ne olur?” korkusu... Bu 
korkular arzulara dönüşürse, sürecin daha iyi 

geçeceğine, pek çok sorunun daha kolay 
aşılacağına inanıyordu. 
 
Hrant Dink’e göre dindar kesimlerin de 
azınlıkların da yaşadığı sorunlar bir temel 
nedene dayanıyordu: Kimlik karmaşası ve 
oturmamış kimlikler. Atatürk ve diğer 
kurucuların, yeni cumhuriyet ile birlikte 
oluşturdukları “Türkiyelilik” bugün herkesi 



kapsamıyordu; çünkü içi, etnik kökenlere dayandırılan ırkçı 
ve hatta faşist söylemlerle sonradan doldurulmuştu. Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti, vatandaşlarına böyle bir “teklik” 
aidiyeti sunmuştu. Oysaki, gerçek demokrasilerde varlık 
birliğe dayanırdı. 
 
“Ali topu Agop’a at, Delal’e at” diye öğretmiyoruz Türkçeyi;  
azınlıklarımızı da, sadece Lise Milli Güvenlik Bilgisi 
kitaplarında “Türkiye Üzerine Oynanan Oyunlar” başlığı 
altında öğretiyoruz, demişti. Türkiye’deki azınlıklar, ne 1982 
Anayasası’ndaki vatandaşlık tanımına dahil ediliyor, ne de 
Lozan Antlaşması’ndaki tanıma uyuyordu. Vakıflar Yasası 
gibi, azınlık haklarına dair konuların gündeme gelmesini, 
AB’ye dönük bir vitrini güzelleştirme çabası içinde saymıştı. 
 
Avrupa da en doğru değildi. Orada da ayrımcılık vardı 
pekala. Teoride, bir arada yaşamayı ve çok kültürlülüğü bu 
eski kıta doğurmuştu, ama pratiği çok zayıftı. Modern Batı, 
Müslümanlar ile yaşamaya yeni başlıyor, demişti. Tam da bu 
noktada, Türkiye’nin üyeliği, değerli bir barış projesi saydığı 
Avrupa Birliği’ne gerçek demokrasi pratiğini sağlayacaktı. 
Romantik bir adamdı, konuşmasının sonunda bu ilişkiyi bir 
sevdaya benzetmişti. Demokrasi arayışı içinde kendimizi 
güzelleştirmeye çalıştığımız, sevdiğimiz naz yapsa da devam 
etmesi gereken bir ilişki. 
 
Agos’un önünde mum yakan bir Ermeni hanımefendi, bu 
azınlığın şimdi asıl liderini kaybettiğini söyledi bana; genç bir 
üniversite öğrencisi ise elini omzuma koyup, o çok sıkı bir 
marksistti, dedi. Bense onu vatan sevdasıyla hatırlayacağım...  
  
Sanırım biz kahramanımızı kaybettik. O ise ardında derin bir 
acı, toplumsal bir hareket ve insancıl bir tutum bıraktı. 
Ardında bizi bıraktı, sadece kederde değil neşede de beraber 
yürüyelim diye. 

 
Efe Kerem SÖZERİ 

 

Avaz Avaz Sessizlik! 
Yirmi üç Ocak günü hem çok acı hem de çok önemli bir 
gündü. İnsanların yüzlerinde hüznün ve tebessümün aynı 
anda bulunması çok önemli bir gelişmenin göstergesiydi. 
Hrant Dink'in sağlığında bir türlü tam anlamıyla 
gerçekleştiremediği hayali ölümüyle gerçekleşmiş oldu. Çok 
sevdiği yurdunun insanlarıyla, aynı kanı taşıdığı insanlar uzun 
yıllar sonra, yine omuz omuza yürüyor, aynı hisleri 
paylaşıyor, birbirlerine sonsuz anlayış ve hoşgörüyle 
yaklaşıyorlardı. Türklerin elinde Ermenice, Ermenilerin 
elinde Türkçe pankartlar olması, bu milletlerin birbirlerine 
nefretten başka duygular da besleyebileceğinin en açık 
kanıtıydı. 
 
Salı günü bir araya gelen on binlere bakıp "Vah vah, bu 
milletin aklı başına ancak değerli insanlarını kaybettikten 
sonra geliyor" diye yerinilen zamanlar geçti artık. Çünkü 

gördük ki bu ülkenin insanları Hrant Dink ölmeden önce de 
onun öncelikle bir insan; sonra bir yazar, düşünür olarak 
değerinin farkındaydılar.Yani o kurşunlar Dink'i yere yıktığı 
zaman birden bire uyanmadı bu toplum. Fakat bizim değer 
bilmemekten çok daha büyük bir kabahatimiz var ki, 
tepkimizi ortaya koyamamak, görüşümüzü açıkça belirtme 
cesaretini gösterememek; özellikle o görüş "otorite"ye ters 
düşüyorsa. Kısacası bizler Hrant Dink ölmeden önce de onun 
arkasında ne kadar büyük bir aydın kitlesi olduğunu 
gösterebilmeliydik. İnsanların gözlerinde bir sorgulama, 
suçlama gördüğünü ve bundan ne kadar üzüntü duyduğunu, 
tedirgin olduğunu söylüyordu; demek ki bakışlarıyla ona 
cesaret verecek insanlar onun karşısına çıkmıyor, 
konuşmuyordu. Rakel'in deyimiyle Salı günkü topluluk 
'sessiz ama büyük' konuşmuştu, orada bulunma sebebinin 
hakkını vermişti yani. Fakat bu her zaman mümkün olmuyor, 
tepkisini ortaya koyan bireyler tek başına kalıyor. İşte böyle 
zamanlarda, yani onbinlerle çevrili olmadığımız zamanlarda 
büyük işler başarmak adına, sessiz durmak yerine olağanca 
sesiyle haykırmalı insan. Ancak bunu başardığımız zaman 
güzel insanların çirkin kurşunların hedefi olmasını engelleriz. 
 
Hrant Dink bunu başaran ender insanlardan biriydi. Bu 
toplumda büyük konuşmanın tehlikesinin o da farkındaydı 
ama tehditler onu yolundan döndüremedi. "Neden?" diye 
defalarca sorduk kendi kendimize ve birbirimize. Bu soruya 
verilebilecek cevaplar arasından hepimizin hemfikir olacağı 
şudur herhalde: Çünkü her şeye rağmen fikrini dürüstçe 
ortaya konuşmuştu! Yılların verdiği alışkanlıkla sessiz, 
sinmiş, başı önde kalabalığın arasında, bu halkın çocuğu 
olmaktan duyduğu güvenle dimdik başıyla, doğruluğuna 
inandığı insani değerleri avaz avaz haykıran sesiyle apaçık bir 
hedef olmuştu Hrant Dink.  
 
Bundan sonra Hrant Dink'lerin hedef olmaması için yapılacak 
şey –basit diyemeyeceğim ama- bellidir: Değerli, aydın 
insanların kendilerini yalnız hissetmelerine ve yalnız 
gözükmelerine izin vermemek, salı günkü yüz bin kişiyi her 
zaman yanlarında hissetmelerini sağlamak. Yani onun "ezber 
bozan" kimliğini biraz olsun paylaşan insanların varlıklarını 
sadece büyük kayıp günlerinde değil, her zaman ortaya 
koymaları... 
 
Bir cenaze töreninden çok daha derin bir anlam taşıyordu 
Hrant Dink'in cenaze töreni. Salı gününe bunca anlam 
yükleyen önce Dink'in bu ülke için ifade ettiği önem, ikinci 
olarak Agos'un önündeki topluluğun aydın kimliğiydi. O gün 
orada olanlar bizim pek alışık olmadığımız türden "doğru" bir 
kendini ifade şekliydi ve orada bulunan topluluk çok "doğru" 
bireylerden oluşuyordu. Tabii, her grubun içinde olduğu gibi, 
o gün bizim aramızda da niçin orada bulunduğunu bilmeyen, 
bunu da ünlü simalar görmenin mutlu sırıtışıyla ya da o an 
için çok gereksiz siyasi sloganlarla ortaya koyan bir takım 
ipsiz sapsız güruhu da yok değildi. Fakat bu topluluğu 'doğru' 
kelimesiyle anlatmaya çalışmam boşuna değil. Orada Hrant 
Dink için bulunan bireylerin 'avaz avaz sessizliği' içinde eridi 
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gitti bu saygısız insanların sesleri. 
 
Eğer bir de bu anlamlı sessizliği seslendirmeyi, büyük 
oynarken sesimizi duyurmayı başarabilirsek çirkin kurşunlara 
hedeflerini şaşırtabileceğimize inanıyorum. 

Sumru ATUK 
 

O’nun İçin Sonuna Kadar 
Mutlu 
Kendisini okulumuzun Öğrenci Muhalefeti isimli grubu 
tarafından organize edilen Orta Kantin’deki “Kantin 
Sohbeti”nde tanıdım. Daha önceden kim olduğu hakkında 
neredeyse hiç fikrim yoktu. Bildiklerim Ermeni asıllı bir Türk 
vatandaşı olduğu, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 
olduğu ve “Türklüğü aşağılamak” suçundan, yani 301. madde 
dolayısıyla, 6 ay hapis cezası aldığı ve devam etmekte olan 
davalarının da bulunduğuydu. Çakışan dersimizin hocasıyla 
anlaşıp bu tanımadığım adamı dinlemeye gittim 
arkadaşlarımla. Her zamanki gibi önyargısız gidiyordum ve 
adam hakkındaki düşüncelerimi konuşmadan sonra 
oluşturacaktım.  
 
O gün öyle bir konuşma yaptı ki, bu adamı bu zamana kadar 
çoktan tanımalıydım diye kendime serzenişte bulundum. 
Kısaca anlatmak gerekirse, kendisini “yıllardır Türk ekmeği 
yemiş Ermeni asıllı bir Türk vatandaşı" olarak tanımlıyordu. 
Böyle bir kimlikle Türklüğü aşağılamak gibi bir durumunun 
olamayacağına açıkçası beni inandırmıştı. Konuşmasının bir 
bölümünde kendisine Ermeni soykırımı tartışmaları hakkında 
ne düşündüğü soruldu. Cevabı gerçekten barış ve uzlaşma 
isteyen bir insan olduğunu ortaya koyuyordu. “Üstüme çok 
gelinirse, ben kaynakları gittim kendim araştırdım, tarihi 
kendim okudum, Ermeni soykırımı diye bir şey vardır derim. 
Bu, insanların göç ettirilirken ölmeleri ya da planlı bir 
çalışma olarak yorumlanabilir. Ama orada binlerce Ermeni 
ölmüştür. Ancak, asıl görüşüm şu ki böyle bir şeyin 
tartışılmasına gerek yok. Bunun tartışılmasının ne Ermeni 
toplumuna ne de Türk toplumuna bir faydası var. Burada 
gayet uyumlu bir şekilde yaşıyoruz, bu ortamı bozmaya gerek 
yok.” demişti. Bu cevabı duymayı ne kadar çok istediğimi 
fark ettim o anda. Kesinlikle ihtiyacımız olan böylesine bir 
tutumdu ve bu tutumun bizzat Ermeni bir düşünürden gelmesi 
beni çok mutlu etti. Evet, bence de gayet uyumlu yaşanan 
ortamı bozmaya hiç gerek yoktu. 
 
Konuşmasından sonra hemen yanına gittim. İstediğim tek şey 
ona tekrar ulaşabilmek için irtibat bilgisiydi. Bu adamın 
kaybedilmemesi, hatta aksine ona daha fazla söz verilmesi 
gerektiğini düşünüyordum. İlk olarak da Avrupa Çalışmaları 
Öğrenci Forumu’nun Aralık’ta düzenleyeceği sempozyuma 
çağırmak gelmişti aklıma. Bunu kesinlikle istiyordum ve 
arkadaşlarım da benimle hemfikir olunca bu isteğim 
gerçekleşti. Öylesine mütevazi ve öylesine yardımcı olmak 
isteyen bir insandı ki teklifimizin programına uyduğunu anlar 

anlamaz bize olumlu yanıt verdi. Sonucunda Hrant Dink, 22 
Aralık 2006’da bu kez bizim konuğumuz olarak tekrar 
Boğaziçi Üniversitesi’ndeydi. Değişen hiçbir şey yoktu, ne 
O’nun tutumunda ne de benim ona karşı olan 
düşüncelerimde. Bu adam gerçekten önce Türkiye için, sonra 
da Ermeni azınlıklar için bulunmaz bir kişilikti. 
 
Yalnız iki toplantıda da vurguladığı bir şey vardı beni 
korkutan. Kendisine sorulan benzer sorular üstüne “Bir dolu 
tehdit mesajı alıyorum, hiçbirinden de korkmuyorum. Ne 
yapabilirler ki? Alacakları bir canım var, onu da istiyorlarsa 
buyursunlar alsınlar. Ancak tek istediğim, sevdiklerime 
dokunmasınlar.” demişti. Korktuğum şey gerçek oldu. Hem 
de çok çabuk, hem de çok ani, hem de buna ne ben ne de 
herhangi başka bir kimse hazırken. Hazır olan tek kişi 
katiliydi, o da neden hazır olduğunu bile bilmiyordu. Ortaya 
atılan iddiaları, spekülasyonları, yapılan yorumları bir kenara 
bırakıyorum ve sadece kendi düşüncelerimle, kendi 
inançlarımla konuşuyorum; kesinlikle yanlıştı bu cinayet. 
Öldürülen bir insandı her şeyden önce, sonrasında Hrant 
Dink’di, o ki barışçıl bir ortam için her zaman hepimizden 
önce. Yıkımdı benim için. Çok büyük şeyler başaracağına 
inandığım, yıllardan beri kimsenin çözemediği sorunun 
çözülmesinde en büyük rolü oynayacağını düşündüğüm insan 
ölmüştü. Şimdi ne olacak diye düşündüm. O’nun yarım 
bıraktığı davayı kim sürdürecek? 
 
Cevabım çok geçmeden geldi: Hrant Dink davasını yarım 
bırakıp gitmemişti. Hrant Dink mücadelesini “…gözüm var 
ama koparıp parçasını almak için değil, üstünde yaşayıp 
orada ölmek için…” dediği toprağa gömülene kadar sürdürdü. 
Sonunda bırakın Türkiye’yi ya da Ermeni diasporasını, tüm 
dünyaya ne kadar haklı olduğunu kanıtlamayı başardı. O, 
kimsenin daha evvel görmediği, daha evvel hiçbir amaç 
uğruna böylesine bir araya gelmemiş kalabalığı ölümünün 
ardından bir araya topladı. O kalabalık da O’nun haklılığını 
vurgulamak için İstanbul’un neredeyse bir ucundan diğer 
ucuna sessizce ama büyük konuşarak aktı. Kaç insana nasip 
olmuştur bilmiyorum ama Hrant Dink’e birlikte yaşama 
hayalini gerçekleştirmek nasip oldu. O gün yol üstündeki 
herkes, tanımadığı insanlarla, o insanlar hangi milletten ya da 
dinden olursa olsun birlikte yaşayabileceğini anladı. Bunu 
ölümüyle elde etmiş olması çok üzücü, ama Hrant Dink’in 
kazanmış olması en büyük mutluluktur benim için. 
 
O gün Yenikapı’da bıraktım Hrant Dink öldüğü için oluşan 
üzüntülerimi, mutluluğunu paylaştım Hrant’ın yüzbinlerle. 
Ama aklımın ve kalbimin bir köşesinde biz geride kalanlar ne 
yapacağız, O’nun açtığı bu yeni sayfayı güzelliklerle 
doldurmayı başarabilecek miyiz, cenaze töreninde radyodan 
duyduğum çan sesinin ezan sesiyle karışması, bizim için 
gururdan doğan gözyaşları olarak kalabilecek mi sorularıyla 
döndüm evime. Ölümünün 40. gününde hala bu soruları 
düşünüyorum, ama Hrant Dink için sonuna kadar mutlu… 
 

Özgür ŞENGÜL 
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Dink Cinayeti Yıkımı 
Bir fikir adamı öldürüldü! Tüm dünya kan ağlamalı, evet. 
Ama neden aşağılanan, ezilen, horgörülen ve bastırılan 
sayısız insanın görmezden gelinmesine, hakkının 
aranmamasına, Hrant Dink’e yapılan saldırı karşısında 
gösterilen tepkinin onda biri bile gösterilmiyor? 
 
Hrant Dink’i vefatından önce tanımayan kalabalığın 
arasındayım ben de. Üniversitemize gelmiş olmasına rağmen 
onu dinleme fırsatım olmamıştı, dolayısıyla tanıma şansı elde 
edemedim. Fikirlerinden dolayı bir cana kıyıldığı haberini 
aldığımda içimdeki isyan duygusu ve üzüntü beni ele 
geçirmişti… Uğur Mumcu, Abdi İpekçi gibi, aramızdan 
ayrılan yine bir yazardı; Hrant Dink Türkçe ve Ermenice 
yayımlanan haftalık Agos Gazetesi’nin genel yayın 
yönetmeni olarak üretken bir düşünürdü. 
 
Olayın ciddiyeti benim Dink'in geçmişine merak duymama 
neden oldu, yayınlanmış yazılarına internet aracılığıyla 
ulaştım. Hrant Dink’in Türk – Ermeni ilişkileri konusuna 
biraz taraflı baktığını ve benim talihsiz olarak 
değerlendirebileceğim ifadeler kullandığını belirtebilirim. 
Örneğin “Türk’ten boşalacak o zehirli kanın yerini 
dolduracak temiz kan, Ermeni’nin Ermenistan’la kuracağı asil 
damarında mevcuttur. Yeter ki bu mevcudiyetin farkında 
olunsun”. Bu birkaç cümleyi bütününden bağımsız olarak 
değerlendirmeyeceğim. Yazının akışından anlaşılıyor ki, bu 
ifadede yer alan "zehirli kan", ırkçı bakışı sembolize ediyor. 
Ancak bu iyimserlikle yaklaştığımızda dahi, Ermeni asil 
damarı ifadesi beni düşündürüyor. "Kurulacak Ermenistan" 
ifadesinin açıkça ima ettiği de Türk ve Ermeni’lerin 
birbirlerine empati yapması gerektiğini savunan Dink'in 
insancıl kimliğiyle çelişir nitelikte değil mi? Dink’in kafa 
karıştırıcı diğer birkaç ifadesinin de bellekte yer edici 
olmasıyla birlikte, her ne kadar çoğu görüşüne katılmasam da, 
bu görüşlerin de düşünce dünyasında yer edinmesinden en 
ufak bir rahatsızlık duymadım, duymuş olanları da 
kınıyorum.  
 
Bununla beraber, cenaze töreninde atılan sloganlar 
karşısındaki şaşkınlığımı gizleme gereği duymuyorum. 
Dink'in cenazesinde atılan "Hepimiz Ermeniyiz" sloganı, 
Yahudi halkının maruz kaldığı soykırım nedeniyle, Almanlar 
tarafından atılan "Hepimiz Yahudiyiz" sloganının bir 
benzeridir. İyi niyetli bir çıkış noktası olan bu sloganın, ne 
yazık ki ülkemize dış güçler tarafından dayatılmış tarihsel 
gerçekliği olmayan birtakım iddialara hizmet ettiğine 
inanıyorum. Toplumu bölme amacı taşımasa da, ister istemez 
bu sonucu doğurabilecek bir slogan bu. Hrant Dink, Türk 
vatandaşı olarak bizden biriydi. Günümüzde onlarca fikir 
cinayeti işlenirken, Hrant Dink’in fikirleri bu sloganla onun 
Ermeni kimliğine indirgendi ve slogan bu cinayeti bütün Türk 
halkı bütün Ermeni halkına karşı büyük bir haksızlık yapmış 
gibi gündeme taşıdı. Oysa cinayetin sorumlusu tüm Türk 
halkı değildir. Slogan toplumda ciddi bölünmelere neden olup 

birbirlerine önyargıyla bakmayanlarının da bulunduğu bu iki 
halkı (eğer bir anlaşmazlık varsa) birbirine daha da düşürme 
eğilimindedir.  
 
Hrant Dink cinayetine gösterilen tepkiyi abartılı bulmamakla 
beraber, bu büyüklükteki tepkilerin diğer vahşetlere, 
katliamlara, ezilmelere karşı da gösterilmesi gerektiği 
inancını taşıyorum. Hepimizin başı sağolsun… 
 

Melike YAVUZ 

 
Hrant Dink...Sorumluluğu 
Paylaşmak 
Bir cuma sabahı evinden çıktı. Belki Rakel'e "Hoşçakal" 
demedi, belki kızının yüzüne son bir defa bakmadı. Rakel ve 
kızı onu tekrar gördüğünde; o kanlar içinde, üstünde gazeteler 
örtülü, boylu boyunca yatıyordu. Şişli’nin tam ortasında, 
büyük emekler verdiği Agos'un önünde... Radikal'deki bir 
yazısında Feride Zülfü'nün dediği gibi; yaşamını bu ülkedeki 
insanların güvercinlere olan sevgisine emanet edebilecek 
kadar cesur olan bir adamdı Hrant Dink. Ama bu cesareti, 
kendine olan inancı, yaşadığı ülkenin demokrasisine ve 
yargısına olan inancı onun bu yaşamda kalabilmesine 
yetmedi, yetemedi.  
 
Bedeni daha Agos'un önünden kaldırılmadan, teoriler 
üretmeye başlandı. Ermeni Diasporası Türkiye'yi AB yolunda 
baltalamak istiyordu, bu suikasti onlar hazırlamıştı. 
Milliyetçi, faşist grupların işiydi kimilerine göre bu. 
Kimileriyse ''Hayır! Örgütle, planla, programla ilgisi yok bu 
cinayetin. Milliyetçi bir genç sıkıverdi işte kurşunu.'' dedi. 
Daha naaşı soğumadan, bu olayın insani yönü, bir insanın 
2007 yılında düşünceleri yüzünden bir caddenin ortasında 
öldürülmesi gerçeği bir kenara bırakıldı ve tek soruyla 
boğuşuldu: Katil kimdi? Örgüt müydü, genç bir milliyetçi 
mi? Yoksa bu bize Avrupa'nın bir oyunu muydu? Ogün 
Samast bulundu, cenazeye yüz binlerce insan katıldı ve 
ülkemizin aklanmasının sevincini yaşadı büyük bir çoğunluk. 
Ama aslına bakılırsa arkasında destek olsun veya olmasın, bu 
cinayetin faili Ogün Samast değildi. Hrant Dink mahkeme 
kapılarında türlü hakaretlere, gösterilere maruz kalırken onu 
desteklemeyenlerdi, tüm çağrılarına rağmen onu 
koruyamayan 'devlet'ti, istediklerini anlatmasına bir türlü izin 
vermeyen 'medyaydı' bu cinayetin faili.  
 
Eğer bir değişim yaratılmak isteniyorsa bu ülkede; bu 
değişime öncelikle, yaşanan olaylardaki sorumluluğumuzu 
kabul etmeyi öğrenerek başlanmalı.Yaşananlara üzülen 
herkes aynaya bakmalı ve sormalı kendine: ''Neler 
yapabilirdim? Ne kadarını yaptım?'' Bu sorulara verilen 
cevaplar "Ama cenazesine yüz binler katıldı, Türk halkı 
tepkisini ortaya koydu''dan bir adım öteye gitmeli, 
gidebilmeli artık. Evet, Hrant Dink'in ölümüne üzüldük 
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hepimiz, sokaklara döküldük. Kimimiz vicdanını rahatlattı, 
kimileri Türkiye'yi akladı kendince, kimileriyse gerçekten 
destek vermek istedi. Ama Hrant Dink'lerin Uğur 
Mumcu'ların, Ahmet Taner Kışlalı'ların cenazesine "yüz 
binlerce" kişilik bir katılım sağlamak değil önemli olan. 
Öldükten sonra destek vermek için harcadığımız enerjiyi; 
onlar yaşarken, cesurca düşüncelerini savunurken arkalarında 
durarak harcarsak belki bir fark yaratabiliriz bundan sonrası 
için. Belki kimileri öğrenir etnik kökeni, dini ve düşüncesi 
sizden farklı olan birine tahammül etmeyi, anlamayı, 
paylaşmayı ya da hiçbirini yapamıyorsa "saygı duymayı". 
Belki böylece bizim yaptığımız gibi 1979 Abdi İpekçi,  1993 
Uğur Mumcu, 1999 Kışlalı diye bir liste oluşturarak bunları 
daha da kanıksamak yerine bundan 30 yıl sonrasının 
Türkiyesindeki gençler bu değerli adamın 2007'de bir cadde 
ortasında öldürülmesine şaşırırlar.  
 
Alışılmasın artık bu cinayetlere, kapatılmasın bu olanların 
üstü... 
 

Elvan SALMAN 
 

Hrant Dink'e... 
Okula Hrant Dink gelecekmiş. Adını duymuştum, 
çağrıştırdığı sözcükler geçiyor aklımdan: Agos, 301, gazeteci, 
Ermeni… Hiçbir haklı mazeretim yoktu o gün orada 
olmamak için. 
 
Derken okulda henüz üçüncü ayım dolmuşken okulumuzu 
ikinci kez ziyarete geliyordu Dink. “Şanslıyım,” diye 
düşündüm. Ama…ben… kendime öyle çok kızıyorum ki… 
Söyleyemiyorum açıkça, itiraf edemiyorum. Böylesine 
değerli bir insanı toplantı salonunda ve kantinde boş 
koltuklarla yalnız bırakanlardan biri olduğumu bilmek şimdi 
çok acı veriyor. Bu kez sözcükler birbirine karışıyor aklımda, 
savunamam kendimi hiç. 
 
Dünyadan bihaber yaşayıp gidiyordum kendi hayatımı. 
Derken 19 Ocak akşamı… Posta kutumdaki iletiler... 
Onlardan öğreniyorum haberi, olduğum yerde kalakalıyorum. 
Şaşkınlığım, vicdan azabım, kızgınlığım, üzüntüm… Hepsi 
bu sevecen, kendi deyimiyle ürkek bakışlı, güzel insanın 
ölümüyle uyanıyor içimde. “Ben de onu yalnız 
bırakanlardanım,” düşüncesi içimde tekrar tekrar 
yankılanıyor. Kendi payıma düşeni yapmamak mahvediyor 
beni… 
 
Salı sabahı vurulduğu yere papatyalar bırakıyorum, 
yapamadıklarımı telafi etmek istercesine… Ölüm karşısında 
eli kolu bağlı yüz binlerden biri olduğumu hissediyorum 
yürürken. Bir katilin, bir caninin yaptığını milyonlarca 
insanın bile geriye çeviremeyeceğini bilmek içimi çok fena 
acıtıyor.  
 
Üzerinden haftalar geçse de, sanırım hepimiz en çok da 

pişmanlıklarımıza, ona ve onunla birlikte diğer yalnız 
bıraktıklarımıza ağlıyoruz.   
 
Keşke inansaydım ölümden sonra ruhların burada kaldığına, 
bizi izlediğine. Görseydi cenazedeki yüz binleri, duysaydı 
arkasından söylenen bunca güzel şeyi, dinleseydi sevgilisinin 
mektubunu… Sonra vazgeçiyorum, karamsarlığım ağır 
basıyor yine. Dünyada öyle çok acı, yoksulluk, felaket var ki 
bunlara gözlerini kapaması belki daha huzurludur onun için. 
Bense sanki şimdi açıyorum gözlerimi dünyadaki kötülüklere, 
kabuğumu kırmaya başlayıp… 

Su ŞİMŞEK 
 

ardında iki gün 
 
yanık karanfiller - 20 Ocak 
kırmızı karanfiller için için tütermiş. göreni de olağan bir 
dalgınlığa sürükleyen derin bir kabulleniş içinde... ama bilin 
ki, metanet karanfil’den kayıptır. 
 
mum alevine değen beyazlarıysa hemencecik kararır. 
bazense, daha şanslıları parafine bulanıp kaldırıma yapışırlar. 
ölü gibi soğuk kaldırıma.  
 
saatler boyu yağmur çisiltisi. evladı oyun oynarken bir yerini 
çarpınca, annenin içi cız eder ya, öyle bir çisilti yağmuru gece 
boyu. 
 
gündüz üç suları, bir tane. akşam sekiz’de sekiz binden fazla. 
gece on bir, elli kadar. gece üçte, altı. (birini pekala 
tanıyorum, diğer beşi, herkes gibi) on iki saat sonra: altı kişi. 
sadece. / sabah dokuz-on gibi, elliden hallice. çoğu ürkek, 
belli ki ermeni. bol bol gazeteci, birkaç belediye başkanı ve 
eski milletvekili. 
 
dostlardan son veda; iç çekmeden, karanfillere saf tutan 
kullanılmış iki tükenmez kalem. 
 
ampulle aydınlatılmış, yakışıklı fotoğrafına bakanların sırtını 
döndüğü bir yığın daha, bu gerçek olanı. baştan söyleyeyim, 
oraya sığmazdı. yırtık tabanlı ayakkabıları ve dağınık saçları 
taşardı iki ucundan. di’li geçmiş zamanların da belasını versin 
böyleyse. 
 
şimdi cadı avı. buluruz elbet birini, keşke aslını. bir de 
kongre’de -amerika’da bir soykırım yasası daha. hiç 
istemezdi ki... 
 
korkmadığını söylemişti tehditlerden; de bu seferki kızına. 
sera’nın su olmuş pencereden dökülen fotoğrafını da ekleyin 
bunun ardına. 
 
başını koyduğu kaldırım taşına “Hrant Dink 19.01.2007 
tarihinde burada öldürüldü.” yazsak. parlak vitrinlere 
bakarken ayağımız sürçse. bu sefer, sebat edip, unutmasak 
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Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu (AÇMÖF) 2002-2003 akademik 
yılının başında Avrupa Çalışmaları Merkezi bünyesinde, Merkez çalışmalarına 
katılmak isteyen gönüllü öğrenciler tarafından kuruldu Öğrenci Forumu, sadece 
üniversite akademik çalışmalarıyla sınırlı kalmayıp; bu çalışmaların yanı sıra, 
Türkiye-AB ilişkileri konusunda paneller ve AB konusunda uzman kişilerin 
konuşmacı olarak olarak katıldığı oturumlar düzenlemek ve uluslararası öğrenci 
seminerleri organize etmek gibi etkinliklerde bulunmaktadır.   

Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları 
Merkezi Öğrenci Forumu 

Bülten Sorumlusu: Melike YAVUZ 

Düzenleme: Görkem YEŞİLOVA 

Bugünü Görmeliydiniz! - 23 Ocak 
Türkiye’nin en güzel 8 kilometresini yürüdük bugün. Bugün, 
o çoşkulu insan selinin bir damlası olmalıydınız, 
pencerenizden uzanıp onu alkışlamalıydınız, rahat 
koltuğunuzda dahi olsa başından sonuna dek canlı yayınları 
izlemeliydiniz. Bugünü görmeliydiniz. 
 
Rakel Dink’in sevgilisine yazdığı ve duyduğum en içten 
Türkçe ile okuduğu mektubunda da dediği gibi, bugün biz de 
onun gibi büyük düşündük, sessizce büyük konuştuk. 
 
Tek tip giyinmiş konfeksiyoncu kızların üst katlardaki 
heyecanı, Tarlabaşı esnafının işi gücü bırakmış şaşkınlığına 
karıştı; ülkü ocağına taş fırlatan gencin hıncı, kolunu tutan 
yaslı amcada aklını buldu. 
 
Hrant Dink işte şimdi, ölürken başardı. 
—— 
“Hepimiz Ermeniyiz” demek Türklüğü sorgulamaktır, 
vatandaşlık bilincinin kökenlerine inmektir. “Hepimiz 
insanız”a giden, hepimizin farklı ve eşit olduğunu kabul eden 
o kutsal anlayışa varan, ilk ve en değerli adımdır. 
Yollar yürümekle aşınmaz, olsa olsa açılır. Artık yeni bir 
gerçekle yüz yüzeyiz: Ulus-devlet, ulusunu oluşturan tüm 
unsurları kapsayan, ortak, eşitlikçi ve ve özgür bir vatandaşlık 
paydası yaratmak zorundadır. Aksi halde parçalanmaya 
mahkumdur. Patrik Mutafyan’ın gözyaşları içinde milleti için 
diledikleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluş yoludur. 
Vatanına Hrant Dink kadar inatçı bir sevgi ile bağlanan 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, ancak bu yol ile var 
edilebilir. 
—— 
Onu toprağa emanet ettik, Allah rahmetini ondan 
esirgemesin. Şimdi kırk gün yastayız; ama ardında 
yürüyeceğimiz uzun bir yol var. 
   

Efe Kerem SÖZERİ 
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