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Hrant Dink ve Ermeni-Tiirk ili§kileri

AYDA ERBAL

Butun dunyada Ortadogu uzerine sosyai biiimier aianmda faaiiyet
gosteren akademisyenlerin ba§hca mesleki orgutlerinden biri olan Middle
Eastern Studies Association'in (Ortadogu Ara§tirmalan Birligi) yillik

konferansi bu sene, 17-20 Kasim tarihleri arasinda Montreal'de

duzenlendi.

Ortadogu'nun tarihi, bugunu ve

gelecegine dair 200'Cin uzerinde panelin

4 gune sigdinldigi konferansm bu seneki

ozel oturumlarindan biri, "Hrant Dink ve

Ermeni-Tiirk ili§kileri" bashgim

tasiyordu.

Sponsorlugunu Society for Armenian

Studies (Ermeni Arastirmalan Dernegi)

ve Turkish Studies Association'm (Turk

Arastirmalan Birligi) yaptiklan ozel

oturum, Harvard'dan Profesor Andras J.

Riedlmayer ve University of California -

Los Angeles'tan (UCLA) Profesor Richard

G. Hovannisian tarafmdan diizenlenmisti.

18 Kasim Pazar giinu yapilan oturumun

konusmacilan, Cambridge Universitesi

Sosyoloji Boliimu'nden Hratch

Tchilingirian, Michigan Universitesi

Sosyoloji Boliimu'nden Fatma Muge

Gogek, Venedik CaToscari

Universitesi'nden Boghos Levon Zekiyan

ve Agos Genel Yaym Yonetmeni Etyen

Mahgupyan'di. Konusmacilann

sunumlarmin ardmdan bir soru-cevap

bolumunun yapildigi oturuma katilim,

konferansin genel standartlanna gore

oldukga yuksekti. Etyen Mahgupyan'm

Hrant Dink Vakfi'na dair konusmasmin

basmda anlattigi Hrant Dink portresinin

ima ettigi olagandisilik, sanki kendine

uygun bir izleyici kitlesi de yaratmisti...

Richard Hovannisian ve Andras

Riedlmayer'in gok kisa birer agilis

konusmasi yaptigi panelin ilk sunucusu,

Cambridge Universitesi Sosyoloji

Bolumu'nden Hratch Tchilingirian oldu.

"Hrant Dink'ten once Hrant Dink:

Turkiye'deki Ermeniler" baslikh

sunumuna Turkiye Ermenileri Patrigi

Mesrob Mutafyan'in gorevine baslarken

yaptigi sadakat yeminine gonderme

yaparak baslayan Tchilingirian,

Mutafyan'in Turkiye Ermenilerinin 84.

Patrigi olarak atanirken yaptigi

konusmadaki "Devletimize sadik ve



dirayetli olacagim. Sizlerin dualanniza

ihtiyacim var. Allah hepimizin yardimcisi

olsun" satirlanna dikkat gekti ve

bunlann, neredeyse "militanca" sekuler

bir devletin vatandasi olan din

gorevlisinin sozleri oldugunu belirtti.

TchJlingirian, "Neden millete ya da

vatana sadakat degil de devlete

sadakat?" sorusuyla devam ederken,

toplam nufusun binde birinden az bir

azmlik toplulugunun ig islerinin her

alanina devletin gesitli bakanliklarmin ve

teskilatlanmn mudahil olmasi ya da en

nihayetinde bir din adaminin sekuler bir

ulkenin Genelkurmay Baskam'yla

konusmasinm baska bir ulkede kabul

edilemez olmasina ragmen Turkiye'de

toplumun genis katmanlan tarafmdan

garipsenmedigine dikkat gekti.

Konusmasinda Turkiye'de Ermeni

olmanin Hrant Dink'in 'Hrant Dink'

olmadan onceki ve sonraki algilanislarma

da deginen Tchilingirian, Turkiye'deki

Ermeni cemaatinin gok guncel ve

yasamsal ayakta kalma sorunlan

oldugunu belirterek, Istanbul Ermeni

cemaatinde ayakta kalmaya iliskin olarak

iki temel tutumun one giktigini iddia etti.

Birinci grubun entegre olmadan izole

olmayi, ikinci grubun ise asimile

olmadan entegre olmayi tercih ettigini

soyleyen Tchilingirian, birinci gruba

Rober Haddeciyan'm durusunun, ikinci

gruba ise Hrant Dink'in duru§unun

tekabul ettigini soyledi.

Konusmasmin geri kalan kisminda Hrant

Dink'in 90'lann ortasindan itibaren,

yavas yavas, Turkiye Ermenilerinin bu

haliyle Ermeni olmaktan bikmisliklannin

sesi olmaya basladigmi, son donemdeki

gelismelerin ise Dink7ewBu ulkenin

vatandaslan olarak, bans ve sukunet

iginde yasamak istiyoruz" dedirttigini ve

onun bu son derece basit istekle

kitlelerin karsisina giktigini soyledi.

Tchilingirian, sozlerini, Hrant Dink Hrant

Dink olmadan once Turkiye

Cumhuriyeti'nde yasayan Ermeni

vatandasini temsil ediyordu, ancak Hrant

Dink olduktan sonraki Hrant Dink sadece

Ermenilerin degil dogduklan ulkede

gelismis bir demokratik duzen iginde

ya§amak isteyen butun Turkiye

vatandaslannin sesi olmustur diyerek

bitirdi.

Panelin bir sonraki konusmacisi Fatma

Muge Gogek oldu. Profesor Gogek,

sunusuna panel igin akademik bir

konusma yapmaktansa Hrant Dink'in

Ermeni-Turk diyalogu ve kendisi igin ne

ifade ettigini anlatmaya galisacagmi

soyleyerek basladi. Hrant Dink'in yakm

arkadasi oldugunu vurgulayan Gogek,

Dink'in olumunun kendisinde onulmaz

yaralar agtigmi, degisebilecegini sandigi

pek gok seyin degismesinin aslinda gok

kolay olmadigini gormesini sagladigmi,

geri donup baktiginda kendi a§in

iyimserliginin farkina aciyla vardigmi

soyledi. Dink'in olumunden sonra onunla

arasmdaki farklarm neler olabilecegini,

neden Hrant'in segilmis oldugunu gok

dusundiigunu soyleyen Gogek, nihayette

kendisinin BeyazTurk, Dink'inse -butun

esitlikgi soylemine ragmen- Ermeni

olarak algilandigini ve bu algilayism,

vatandasjik temelli bir sbyleme

donustiirulmesi gerektigini ifade etti.

Turklerin de 1800'lerden bu yana esitlik

isteginde oldugunu soyleyen Gogek,

devlet ile vatanda§ arasmdaki ayrimin bir

tiirlu netlesmemesinden kaynaklanan

sorunlar olsa da, esit vatandaslik

arayisinin surecegine olan inancini

belirtti.

Boghos Levon Zekiyan, sozlerine, Hrant

Dink'in Ermeni cemaatinin Turkiye ve

Turkiye disindaki gesitli katmanlan

tarafmdan kimi zaman hayretle, kimi

zaman kuskuyla karsilandigmi

soyleyerek basladi. Turkiye dismdakiler

arasinda, Dink'in, soylenmesi gerekenleri

gerektigi gibi soylemedigini dusunenler

oldugu gibi, Turkiye iginde de, onun

gereginden fazla konusup herkesi

tehlikeye attigmi du§unenler oldugunu,

Turkiye'de Ermeni olarak var olmaya

iliskin pek gok gerilim nedeniyle Hrant'in

nevi sahsina munhasir bir karakter

oldugunu ifade etti. Konusmasimn geri

kalamnda, Ermenilerin basina gelenin

Turkiye devleti tarafmdan inkannin

Ermenilerde bir gesit krize yol agtigmi ve

Turk devletinin Ermenilerdeki bu krizin

farkinda olarak inkar politikasmi

surduriip Ermenilerin baska yerlere sarf

edebilecekleri enerjilerini tukettirdigini

ileri stiren Zekiyan, Hrant Dink'in

bunlann da farkinda oldugunu ve baska



bir siyaset alani agmaya gahstigmi

soyledi. Zekiyan'a gore, Dink'in bu

farkmdahgini "Fransa'da inkar ederim,

Turkiye'de kabul ederim" seklinde dile

getirdigini, bunun ise Ermeni cemaatinin

pek gok kesimi tarafindan anlasilmami§

blr metafor oldugunu soyledi.

Panelin son konusmacisi olan Etyen

Mahgupyan, Hrant Dink'le ayni ortamda

olmanm aslmda gok zor oldugunu, bu

zorlugun onun yaninda insanin kendisini

hep eksik hissetmesinden

kaynaklandigim, insanda siirekli bir

'Hrant gibi olma' istegi uyandirdigini

soyleyerek basladigi sozlerine, Agos'un

donus,mesinin uzun zamandir uzerinde

dii§unulen bir proje oldugunu belirterek

devam etti. Agos'un salt cemaat gazetesi

olmaktan gikip haftalik siyasi gazete

haline gelmesini Dink'in de arzuladigim,

her sey yolunda gitmis olsa bu projenin

Eylui 2007 itibariyle hayata gegirilecegini

soyleyen Mahgupyan, konu§masmin geri

kalan kismini Dink'in hayattayken

yapmak istedigi 4 projeye odaklanmis

olan Hrant Dink Vakfi'na ayirdi. iki
alanda mikro olgekte projelerin

dusunuldugunii vurgulayan Mahgupyan,

bunlardan birinin ozellikle cemaat

okullannin durumunu iyile§tirmeyi hedef

alan egitim projelerinden olusacagmi

soyledi. Ikinci alanm genelde muhtag

gocuklara yonelik olacagmi belirten

Mahgupyan, bu gabalann 'milliyetgi' bir

yakla§imdan uzak olacagma, her turlu

etnisite ve dinsel kimlikten gocuklara

hizmet goturtilmesinin amaglandigina

isaret etti.

Mahgupyan'm Hrant Dink Vakfi'nm ugras

verecegi 'makro alanlar' olarak

tanimladigi iki alanin birincisi Turkiye ile

Ermenistan arasmdaki toplumsal

ili§kilerin geli§tirilmesiyle ilgiliydi.

Gayelerinin devletler arasi degil,

toplumlar ve cemaatler arasi

yakmla§ma, kar§ilikh anlama oldugunu

ozellikle vurgulayan Mahgupyan, bu

agidan da milliyetgi bir alginin disinda

durduklanna dikkat gekti.

Soz konusu vurgunun en fazla one giktigi

alan, muhakkak ki tarihe iliskin

projelerdi. Mahgupyan, milliyetgi tarih

algismin gegmisi garpittigini, gergek

kultiirel kimlikleri kurgusal milli

kimliklere indirgedigini; vakfin bakismda

ise ozellikle Anadolu kulturel zemini

uzerinde salt tek bir etnik kimlige ait

ozelliklerin gok sinirli oldugu agikti.

Mahgupyan, salt Ermeni kimligine ait

niteliklere bagli kalmanin bizzat Ermeni

kulturiinu kugultecegini one surerek,

kulturel kimligin diger kimliklerle

payla§ilmis zemin uzerinde

ureyebilecegini vurguladi. Bu ise,

konusmacinin sunusunun ba§mda Hrant

Dink'in kimligi ile baglantili olarak

kullandigi 'Anadolululuk' kavrami

etrafinda ya§anabilirdi. Mahgupyan,

sozlerini, tarihe bakism ayni zamanda

ortak kulture bakis oldugunu, gegmisi

gergekten anlamanin ve gelecegi birlikte

kurmanin ancak bu ortak kulturel

gegmisin derinligini kavrayarak i§levsel

hale gelebilecegini soyleyerek noktaladi.

Turkiye'deki degisime ve Muslumanlarm

bu degisimin onde gelen ogeleri

olduguna da deginilen yanm saatlik

soru-cevap bolumunde, City University

of New York ogretim uyelerinden Louis

Fishman, Istanbul Ermenilerinin neden

gitgide azaldigi bir noktada arastirma

nesnesi haline gelebildiklerini sorarak

salondaki pek gok insanin da aklmdan

gegenleri dile getirmi§ oldu. Fishman,

"Haklannda gah§ma yapmak ve

dertleriyle ilgilenmek igin azalmalanni mi

beklemek gerekiyordu?" §eklindeki

sorusuna, "Sorunuz gok guzel ancak gok

zor, bunun igin belki de ba§ka bir panel

gerekiyor" yanitmi aldi.


