
 

HRANT DİNK İÇİN  

ADALET İÇİN 

 

Beş yıl önce Ermeni yayıncı ve AGOS gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 

çalışmalarıyla Türkiye’de Ermeni soykırımının açık tartışılması ve bu gerçekle yüzleşilmesi 

inisiyatifi göstermesi nedeniyle, öldürüldü. 

 

Hrant Dink‘ in katillerine karşı yıllardır süren davada  devlet, sürekli öldürme eyleminin 

nedenlerini, olayın içyüzünü örtbas etmeye çalıştı. Kısa bir süre sonra katiller serbest 

bırakılacaklar. MİT’ in,  jandarmanın ve polisin suikastaki sorumlulukları açığa çıkmış 

olmasına rağmen, ilgili davalar bilinçli olarak birleştirilmiyor. Parçalanmışlığın yanısıra 

sayısız engeller, soruşturma ve davanın gidişatını zorlaştırıyor.   

 

Zaafiyet  işin başında vardı: Ölüm tehditleri ve varolan emarelere rağmen Hrant Dink 

korunmadı. 

 

İşin sonunda bir hukuk skandalı var: Katiller kahraman muamalesi görüyor ve ana dava 

çocuk mahkemelerine  devrediliyor. 

 

Yarı yolda kalan ise ADALET. 

 

Ancak biz vicdanımızın sesini susturmayacağız. Biz, Hrant Dink‘in hayatını, çalışmalarını 

ve kendisinin öldürülmesini unutmayacağız. 

 

Tüm elebaşıları, işbirlikçileri ve suçluları ortaya çıkarmak, onlardan hesap sormak ve Hrant 

Dink‘in öldürülmesine yolaçan kurumsal kök ve bağlantıları eksiksiz açığa çıkarmak için 

kamuoyunun dikkati hala çok önemli. 

 

Bu yüzden öldürülmesinin beşinci yılında Hrant Dink‘i anmak ve acımızı hiç bir zaman 

gömmediğimizi, adalet için, milliyetçiliğe ve ırkçılığa karşı mücadeleden hiç bir zaman 

vazgeçmediğimizi göstermek için biraraya geliyoruz. 

 

Çocuklardan katillerin yaratıldığı karanlıkla hiç bir zaman uzlaşmayacağımızı birlikte 

göstermek istiyoruz. 

 

Hrant-Dink- Forum‘u, Allmende Derneği ve Hrant Dink´in Dostları olarak;  

19 Ocak 2012 , Saat 17‘de Rungestraße 9, 10179 Berlin 

adresindeki T.C. Büyükelçiliği‘nin önünde anma toplantısı ve 

protesto çelengi koyma çağrısı yapıyoruz. 

 

Diğer anma etkinleri: 

19 Ocak 2012:  Saat 17, Hrant Dink`i anma, Berlin Alevi Toplumu-Cemevi, Waldemarstraße 20 - Saat 

18, Adalet nöbeti, Kottbusser Tor - Saat 20, Hrant Dink için, Anma gecesi, Ballhaus Naunynstraße 

20 Ocak 2012: Saat 18.30, Ayin ve film gösterimi, Armenische Kirchen- und Kulturgemeinde 

Berlin, Luisenkirche am Gierkeplatz, 10585 Berlin - Saat 20, Panel, Familiengarten, 

Oranienstraße 34. 

23 Ocak 2012, Saat 19, Hrant-Dink-Forum: Dink ailesi avukatı, hukukçu ve yazar Fethiye Çetin ile 

söyleşi, Ballhaus Naunynstraße. 

 

 


