Hrant Dink Cinayeti...
TBMM Başkanı

Annç:

"Türkiye'nin Huzuruna
Yönelik Bir Saldırı"
Meclis Bülteni- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başka
nı Bülent Armç, 19 Ocak günü uğradığı silahlı saldı
rı sonucu hayatını kaybeden Agos Gazetesi Genel
Yayın Yönetmeni Hrant Dink için bir mesaj yayım
ladı. Başkan Annç, mesajında şunları ifade etti:
"Bu saldırı kimler tarafından, hangi amaçla yapılır
sa yapılsın Türkiye'nin huzuruna, birliğine, milleti
mizin kendi arasındaki barışma yapılmış bir saldırı
dır. Haince, sinsice, kasıtlı olarak ve direkt Türki
ye'nin geleceğini, mutluluğunu yok etmeye yönelik
bir saldırıdır. Türkiye böylesine hain terör eylemele
rinden etkilenmeyecek güçtedir. Bu hain saldırıyı
yapanlar kim ya da kimler ise gereken cevabı, ceza
yı en kısa zamanda alacaktır.
Tüm dünya bir kez daha bilmelidir ki, ülkemizde
yaşayan her vatandaşımız etnik kimliğine, dinine,
geçmişine bakılmaksızın bu ülkenin sahibidir, ayrıl
maz bir parçasıdır. Bu saldırı Türkiye'ye karşı yapıl
mış bir saldırıdır. Üzüntümüz büyüktür."

Patrik Mesrob II ve Dink Ailesine
Başsağlığı Ziyareti
Meclis Bülteni- TBMM Başkanı Bülent Armç, silahlı
saldırı sonucu öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni Hrant Dink'in ailesi ve Türkiye Ermeni
leri Patriği Mesrob ITye başsağlığı ziyaretinde bu
lundu. 19 Ocak'ta Şişli, Halaskargazi Caddesinde
bulunan Agos Gazetesi önünde Ogün Samast isimli
16 yaşındaki gencin ateşlediği silahtan çıkan dört
kurşunla hayatım yitiren Hrant Dink için 22
Ocak'ta ilk olarak Türkiye Ermenileri Patrikliği'ni
ziyaret Başkan Armç, burada Patrik Mesrob II tara
fından kapıda karşılandı. Yaklaşık 20 dakika süren
ziyaretin ardından yine Mesrob II tarafından kapıya
kadar uğurlanan Armç, burada basın mensuplarına
açıklama yaptı.
Başkan Armç daha sonra Dink'in Bakırköy'deki evi
ni ziyaret etti. Taziye ziyareti sonrasında sorularını
cevaplayan Başkan Armç,
Dink ailesinin, kendisine, zi
yaretinden duydukları mem-

TBMM Başkanı Armç, "Şüphesiz üzüntüleri bü
yük. Ama bu üzüntü, O'nun ailesinin değil bü
tün Türk milletinin üzüntüsüdür. Bu olay, Tür
kiye'ye karşı, Türk halkına karşı,
vatanımıza
karşı yapılan bir olaydır. Hrant Dink de hepi
miz gibi bu toprağın bir parçasıydı.
Yüzyıllardır
bu topraklar üzerinde kardeşçe yaşamış olan
halkımızın bir parçasıydı" diye konuştu.
nuniyeti dile getirdiklerini ifade etti. TBMM Başka
nı Armç, "Şüphesiz üzüntüleri büyük. Ama bu
üzüntü, O'nun ailesinin değil bütün Türk milletinin
üzüntüsüdür. Bu olay, Türkiye'ye karşı, Türk halkı
na karşı, vatanımıza karşı yapılan bir olaydır. Hrant
Dink de hepimiz gibi bu toprağın bir parçasıydı.
Yüzyıllardır bu topraklar üzerinde kardeşçe yaşa
mış olan halkımızın bir parçasıydı" diye konuştu.
TBMM Başkanı Armç, "Dink'in de yargılandığı
TCK'nın 301'inci maddesinin kaldırılması için bir
adım atmayı düşünüp düşünmediği" yönündeki
soruya şu karşılığı verdi:
"Bunu kaldıracak olan ben değilim. Meclisimize
böyle bir tasarı geldiğinde bunu en süratle yerine
getiririz. Bu tartışmalar Türkiye'de yaşandı. Bunun
gereğini milletvekillerimiz takdir ederler. Hükümet,
bu konuyu tartışmaya açmıştı. Sivil toplum kuru
luşlarıyla biraraya gelmişti. Ama henüz sonuç orta
ya çıkmadı. 301'in tamamen kaldırılması ya da ta,
mamen değiştirilmesi söz ko
nusu olabilir. Biz buna sıcak
bakarız şahsen."
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