
 

RSF’den Hrant Dink davası açıklaması: 

“Sahte yargılamayla ancak bu kadar olur!” 

 

Uluslar arası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, karar aşamasına gelen Hrant Dink cinayeti 
davasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Kararları ne olursa olsun, bu mahkemeden artık bir şey 
beklemiyoruz” dedi.  

Basın özgürlüğünü savunan Paris merkezli örgüt, beş yıl süren yargılamada İstanbul 14. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nin cinayete karışanları ve olayı azmettirenleri belirlemede güçsüz kaldığını vurguladı.  

RSF açıklamasında, “Hiç kimse davanın hallolduğunu iddia etmesin. Polis ve yargı unsurları son ana 
kadar soruşturmayı engelleme yoluna gittiler. Dava sonucu, hakikate ulaşma konusunda kendisine 
yeterli imkân sağlamayan yargının öngörülebilir başarısızlığını teyit etti” denildi. 

RSF, bundan sonrasının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yeni bir dava açmaya yeterli unsuru bir 
araya getirip getirmemesine bağlı olacağına işaret etti; ikinci bir davanınsa vazgeçilmez olduğunu 
bildirdi: “Hrant Ailesi ve avukatlarının yanındayız ve bu sahte davanın yerini yeni bir soruşturmaya 
bırakması için hiç olmadığı kadar çalışıyoruz”.  

RSF, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) 19 Ocak 2007’de cinayetin işlendiği mahalde 
olay öncesi ve sonrası yapılan cep telefonu görüşmelerine ilişkin kayıtları ancak son aylarda 
mahkemeye vermeye yanaştığını, gazeteci İstanbul Valiliği’nde tehdit eden istihbarat görevlileri 
hakkında Eylül 2011’de zamanaşımı kararı verildiğini belirttikten sonra, “Soruşturma, engelleme 
çabalarına karşın Dink Ailesi avukatlarının çabasıyla yol alıyor” diye açıkladı.  

Örgüt, mahkemeye intikal eden telefon kayıtlarından, cinayet günü olay mahallinde görüşme halinde 
görünen beş telefon numarasının davanın tutuksuz sanıklarından dönemin Alperen Ocakları Trabzon 
İl başkanı Mustafa Öztürk ve Salih Hacısalihoğlu ile görüşme halinde olduğunun ortaya çıktığını 
anımsattı. 

“Devlet aygıtının içinde daima cezasızlık hakim” denilen RSF açıklamasında, 30 kamu görevlisi 
hakkında soruşturma açıldığına dair Şubat 2011’de yapılan açıklamanın, kararında Türkiye yargısının 
kayıtsızlığının eleştiren  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) dönük bir duyurudan öteye 
geçmediğini duyurdu. 

Açıklamada, esas hakkındaki görüşlerini sunarken Dink Ailesi avukatlarının Erhan Tuncel’i yardımcı 
haber elemanı olarak işe alan ve onu koruyan dönemin İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek’in 
yargı önüne çıkarılmasını bir kez daha talep ettikleri hatırlatıldı. Ayrıca, diğer tutuklu Yasin Hayal’inse 
bulunduğu Tekirdağ Cezaevi’nde gardiyanların tehditlerine maruz kaldığı ve devletçe tehdit edildiğini 
ifade ettiğine de yer verildi.  

Cinayetten Temmuz 2011’de mahkum olan tetikçi zanlısı Ogün Samast ise, örgüt üyesi olmak 
suçlamasıyla yargılanmaya 26 Nisan’da devam edecek.  


