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Doğruyu konuşmak için
iki kişi ister;
doğru söyleyen ve
doğru dinleyen.

THOREAU

Ergenekon’u çözmek istiyorsanız
Doğu Avrupa’daki örneklere bakın
lerini Türkiye’de okuyan ve davay›
takip eden insan var m›, bunu merak
ediyorum. Türkiye’de insanlar gazetelerdeki haberleri okuyarak bu davalar› takip ediyor ve gazetelerde de pek
çok spekülasyon yer al›yor. Sadece
Hrant Dink davas›n› takip etmek bile tam gün mesai isteyen bir iﬂ. Bunlar›n aras›nda Malatya katliam› davas› en kolay›… Az say›da suçlama ve
çok net bir cinayet var karﬂ›m›zda.
Di¤er davalar› Malatya kadar ciddi
izlememiﬂ birisi olarak her davan›n
de¤iﬂik iddialar› gündeme getirdi¤ini
görüyorum. Bir yanda baz› generallerin bir araya gelip ‘Hükümete karﬂ›
ne tür önlemler alabiliriz’ diye konuﬂmas› var, öte yanda Malatya katliam› gibi devletin güvenlik birimleri
hakk›nda ciddi soru iﬂaretleri do¤uran bir dava var. Bütün bunlar› birbirine ba¤lamak do¤ru olmayabilece¤i
gibi de¤iﬂik sorular da do¤uruyor.

FERDA BALANCAR

E

SI (European Stability Initiative),
1999’da kurulan ve o günden bu
yana Güneydo¤u Avrupa’yla ilgili
yapt›¤› araﬂt›rmalarla ad›ndan söz ettiren sivil bir düﬂünce kuruluﬂu.
ESI’nin eski Yugoslavya’da yaﬂanan
etnik çat›ﬂmalar ve Bosna Hersek’te
gerçekleﬂen savaﬂ suçlar›yla ilgili çal›ﬂmalar› Avrupa ve dünya kamuoyunda
ses getirdi. Berlin, Brüksel, Viyana d›ﬂ›nda ‹stanbul’da da ofisi olan ESI,
Türkiye’deki siyasi geliﬂmeleri de yak›ndan izliyor. ‘Gerçeklerle Yüzleﬂmek. Ermenistan, Türkiye ve Soyk›r›m Tart›ﬂmas›’, ‘‹slami Kalvinistler:
Orta Anadolu’da Muhafazakârl›k ve
De¤iﬂim’, ‘‹kinci Kad›n Devrimi: Feminizm, ‹slam ve Türkiye Demokrasisinin Olgunlaﬂmas›’ gibi araﬂt›rma
raporlar›yla Türkiye’de de ad›ndan
söz ettiren ESI, bir süredir Rahip
Santoro’dan Hrant Dink’e, Malatya’daki Zirve Yay›nevi katliam›na kadar Türkiye’de iﬂlenen H›ristiyan cinayetlerini yak›ndan izliyor. ESI’nin
‘Murder in Anatolia: Christian Missionaires and Turkish Ultranationalism’ (Anadolu’da Cinayet: H›ristiyan Misyonerler ve Aﬂ›r› Türk Milliyetçili¤i) adl› son araﬂt›rmas› 2007’de
Malatya’da iﬂlenen ve 3 H›ristiyan’›n
vahﬂice öldürüldü¤ü Zirve Yay›nevi
katliam›n› mercek alt›na al›yor.
ESI’nin Baﬂkan› Gerald Knaus eski Yugoslavya ve S›rbistan’›n eski
cumhurbaﬂkan› Slobodan Miloﬂeviç’in ve Bosna Savaﬂ›’nda iﬂlenen insanl›k suçlar› sorumlular›n›n yarg›land›¤› Lahey Uluslararas› Savaﬂ Suçlar› Mahkemesi’ndeki dava sürecini
yak›ndan izleyen bir araﬂt›rmac› olarak Türkiye’de 2008’den bu yana yaﬂanan Ergenekon soruﬂturmas›n› da
büyük bir dikkatle takip ediyor. Ayn› zamanda Harvard Üniversitesi’nde insan haklar› politikalar› üzerine dersler veren Knaus ile Türkiye’deki H›ristiyan cinayetlerinden
Ergenekon soruﬂturmas›na uzanan
bir söyleﬂi yapt›k. Knaus, Lahey
Uluslararas› Savaﬂ Suçlar› Mahkemesi ve ayn› zamanda Do¤u Avrupa’da
Sovyet sisteminden demokrasiye geçiﬂ sürecinde yaﬂananlar›n Ergenekon süreci için çok önemli birer örnek oldu¤unu savunuyor.
• Türkiye’de iﬂlenen H›ristiyan
cinayetlerini yak›ndan izliyorsunuz? Neden di¤er cinayetleri
de¤il de Malatya cinayetini raporlaﬂt›rd›n›z?
Öncelikle ﬂunu belirteyim, bu çal›ﬂma Türkiye d›ﬂ›nda yaﬂayanlara
Malatya katliam›n› anlatmak için yap›ld›. Bu tür davalar›n ne kadar ciddi
oldu¤unu yabanc›lara anlatmak için
bu raporu haz›rlad›k.
• Neden böyle bir ihtiyaç duydunuz? Bu davalar yurtd›ﬂ›nda çok
ciddiye al›nm›yor mu?
Geçen y›l ABD’de Harvard ’da
ders verirken Ergenekon davas› süreciyle ilgili pek çok tart›ﬂma yaﬂand›¤›n›, bu davalar›n fasafiso oldu¤unu
söyleyen çok insan oldu¤unu gördüm. Bu davalar›n AKP hükümetinin, karﬂ›tlar›n› dize getirmek için
kulland›¤› bir araç oldu¤unu düﬂünen pek çok insan var. Biz de bu raporla asl›nda herkes taraf›ndan bilinenleri ele alal›m ve bir davay› detayl› inceleyerek bu tür davalar›n asl›nda
ne kadar ciddi oldu¤unu gösterelim
istedik. Dink davas›ndan sonra en
uzun süren ve hakk›nda çok da yaz›l-

Lahey’deki Uluslararası
Mahkeme’de Eski Yugoslavya’da işlenen savaş
suçlarıyla ilgili olarak binden fazla insan çalışıyor.
Mahkemenin 1,9 milyar
dolar bütçesi var. Bu kadar insan, bu kadar parayla 160 zanlı hakkında
çalışıyordu. Türkiye’deki
bu davalar için de çok daha büyük bütçeler ve çok
daha geniş bir insan kaynağı gerekiyor.

Gerald Knaus

mayan bir dava oldu¤u için Malatya
katliam›n› ele ald›k. Bu davada ﬂu
ana kadar 30’dan fazla duruﬂma oldu. Katliamdan sorumlu olanlar
kimler, neden bu cinayeti iﬂlediler,
tan›klar neler söylediler ve Ergenekon davalar›nda ad› geçen insanlar›n
bu davayla ilgileri neydi, bütün bunlara bakal›m istedik. Malatya katliam› davas›n›n ne kadar önemli oldu¤unu anlatabildik san›yorum.

Şok edici durum
• Nedir önemi bu davan›n?
Devletin baz› güvenlik birimlerinin anti-H›ristiyan kampanyaya dahil oldu¤unu ve bunun ne kadar ﬂok
edici bir durum oldu¤unu görüyorsunuz. Ergenekon ba¤lant›l› davalarda baz› sorunlar yaﬂan›yor olsa da bu
davalar çok önemli davalard›r ve yarg› sürecinin yak›ndan izlenmesi gerekiyor. Malatya katliam› y›llarca süren
anti-H›ristiyan kampanyan›n sonucunda iﬂlendi. Üstelik Türkiye gibi
çok küçük bir H›ristiyan cemaatine
sahip bir ülkede, devletin baz› kurumlar› eliyle bu kampanyan›n sürdürülmesi, en az›ndan d›ﬂar›dan bakanlar için ﬂaﬂ›rt›c›.
• Peki, neden bu kadar az say›da
H›ristiyan olan bir ülkede böyle
bir kampanya üstelik devlet kurumlar› eliyle sürdürüldü?
Çünkü bu küçük cemaatin sembolik önemi oldukça büyük… D›ﬂ
düﬂmanlarla ba¤lant›l› iç düﬂmanlar
söylemini benimseyen, asayiﬂ mant›¤›n›n egemen oldu¤u Türk devlet gelene¤i için bu küçük cemaatin sembolik anlam› elbette çok büyük.
• Raporunuz Türkiye d›ﬂ›nda
bekledi¤iniz kadar etkili oldu
mu?
Evet, Avrupa bas›n›nda özellikle
Almanya’da oldukça geniﬂ yer buldu.
• Malatya katliam›n› bir Ergenekon cinayeti olarak görüyor
musunuz?
Malatya cinayetinin baﬂka benzer
cinayetlerde de gördü¤ümüz 3 özelli¤i var. ‹lk olarak, H›ristiyan karﬂ›t›
bir atmosfer yaratmak için kitaplar
yay›nlan›yor, bas›nda haberler ç›k›yor. ‹kincisi, linç kampanyas›n› baﬂlatan kiﬂiler ya bir kamu kuruluﬂun-

da çal›ﬂ›yor ya da bir kamu kuruluﬂu
taraf›ndan maddi olarak destekleniyor. Sinan Aygün, ATO (Ankara Ticaret Odas›) baﬂkan›d›r ve ATO’nun
sitesine girdi¤iniz zaman anti-H›ristiyan kampanyayla ilgili pek çok
malzeme bulabilirsiniz. Ergün Poyraz’›n H›ristiyan karﬂ›t› kitaplar›n›n
Jandarma istihbarat taraf›ndan fonland›¤› anlaﬂ›l›yor. 2005 – 2007 aras›nda, yani bu linç kampanyas›n›n en
azg›n oldu¤u dönemde Parlamentodan H›ristiyanlarla ilgili olumlu yasalar ç›k›yor. ‹ﬂin ilginci Ergenekon davas›yla birlikte tutuklamalar baﬂlay›nca anti-H›ristiyan kampanya durdu.
ﬁunu da gördük ki bu küçük cemaat
istihbarat birimleri taraf›ndan çok yak›ndan izleniyormuﬂ. Malatya ‹nönü
Üniversitesi’nde bir grup akademisyen misyonerlik üstüne çal›ﬂ›yormuﬂ
ama nedense Malatya’da bulunan
misyonerlerle hiç görüﬂmemiﬂler. O
zaman neyi çal›ﬂ›yorlard› bu akademisyenler? Jandarma istihbarat›n da
bu insanlar› izledi¤ini biliyoruz. Cinayetin baﬂ ﬂüphelisi Emre Günayd›n’›n
ne kadar tehlikeli bir adam oldu¤unu
bu güvenlik kuruluﬂlar›n›n biliyor olmas› gerekiyor. Bu cinayetle ilgili bir
baﬂka çarp›c› gözlem de failler yakaland›ktan sonra kendilerini güvende
hissetmiﬂ olmalar›. Konuyla ilgili pek
çok tan›k var, hangisinin do¤ru oldu¤unu bilemiyoruz ama e¤er do¤ruysa
korkunç bir durum var.
• Mesela?
Bir tan›k diyor ki bu cinayeti Jandarma istihbarat organize etti. Bu o
kadar korkunç bir iddia ki devletin
bunun üstüne acilen gitmesi gerekir.
Bu tür davalar sonuçlan›rsa toplum
güvenlik birimlerinin ne iﬂ yapt›¤›n›,
kendi görev ve sorumluluklar›n› nas›l
yerine getirdi¤ini görür.

Spekülasyonlara dikkat!
• Di¤er H›ristiyan cinayetleriyle
Malatya katliam› aras›nda ba¤
görüyor musunuz?
Ortak noktalar› genç insanlar›n
bu cinayetleri gerçekleﬂtirmiﬂ olmalar›. Hepsinde ayn› tarz ideolojik motivasyon var. ‹lk cinayet olan Rahip
Santoro cinayetinden bu yana devletin güvenlik birimleri ayn› tür zaafla-

r› gösterdiler. Ancak bu ortak noktalardan yola ç›k›p spekülasyonlara yol
açmamak da gerekir. Biz eski Yugoslavya’da Bosna’da iﬂlenen cinayetleri
de incelerken ayn› riski görmüﬂtük.
Lahey’deki mahkemede binden fazla
insan çal›ﬂ›yor. 1993’den bu yana 1,9
milyar dolar bütçe ayr›ld›. 160 civar›nda zanl› hakk›nda çal›ﬂ›yorlard›.
Türkiye’deki bu davalar için de çok
daha büyük bütçeler ve çok daha geniﬂ bir insan kayna¤› gerekiyor.
• ABD’de Harvard’da gözlemledi¤iniz Ergenekon davalar›yla ilgili ﬂüpheler AB kamuoyunda
da yayg›n m›?
Avrupa kamuoyu ABD’ye göre
Türkiye’deki geliﬂmeleri daha yak›ndan izliyor. AB Komisyonu’nun
Türkiye Büyükelçili¤i Türkiye’deki
geliﬂmeleri çok daha yak›ndan izliyor. AB Komisyonu’nun en kalabal›k delegasyonu Türkiye’de bulunuyor; böyle bir avantaj› var, AB’nin.
• Ergenekon davas›n›n Türkiye’nin demokratikleﬂmesi için
vazgeçilmez öneme sahip bir süreç oldu¤unu bugün de söyleyebiliyor musunuz?
Bir tane Ergenekon davas› yok,
birden fazla Ergenekon davas› var ve
pek çok de¤iﬂik suçlama var, O yüzden çok dikkatli olunmas› gerekir.
Binlerce sayfal›k iddianameleri ve ek-

• Ne gibi sorular do¤uruyor?
Malatya çok net bir cinayet davas›
ve bu dava özelinde ortaya ç›kan sorular var. Asker – sivil iliﬂkileriyle ilgili davalarda bu insanlar›n cinayetle
suçlanmas› bahsi geçmiyor ama orada da darbe haz›rl›¤› gibi farkl› durum var. Darbe soruﬂturmas›nda baz› insanlar ç›k›p ‘Evet bunlar› yapt›k
ama bununla niye suçland›¤›m›z› anlam›yoruz zira bu bizim iﬂimizin bir
parças›’ diyorlar. Ordunun iç tüzü¤ünde yazan 35. Maddenin ve anayasan›n kendilerine bu hakk› verdi¤ini
söylüyorlar. Herhangi bir demokratik ülkede bu yasal olamaz ama Türkiye’de bunun yasal bir zemini var.
Türkiye’nin demokratikleﬂmesi için
elbette bu yasalar›n de¤iﬂmesi laz›m
ve bu davalar da Türkiye’yi bu de¤iﬂime iten bir süreç durumunda. Bununla birlikte karmaﬂ›k bir durum da
söz konusu… Suç darbe planlamaksa
suçlu olan kim? Bir ceza davas› bunun için do¤ru dava m›d›r? Önümüzdeki 5-10 y›l boyunca Türkiye’deki mahkemeler generalleri ve albaylar› suçlamakla m› zaman geçirecek? Bunlara m› odaklanaca¤›z? Bunun Türkiye toplumu için do¤ru bir
ﬂey oldu¤unu düﬂünmüyorum. Güney Amerika’da darbe dönemlerinde
toplumlara korkunç ﬂeyler yaﬂatm›ﬂ
insanlar›n yarg›lanmas›na bakt›¤›n›zda suçlanan insan say›s›n›n çok daha
az oldu¤unu göreceksiniz.
• Ne yap›lmal› öyleyse?
Her bir davaya odaklanmak ve bunun için gerekli insan kayna¤›n› sa¤lamak yerine bir genellemeye gitmek
ve bu davalar›n hepsini ayn› kefeye

Ordu içindeki çelişki: AB
• H›ristiyan cinayetlerinin iﬂlendi¤i linç ortam›na bakt›¤›n›zda antiH›ristiyan kampanyay› yürütenler sizin de belirtti¤iniz gibi kendisini Türkiye’de laikli¤in teminat› olarak gören TSK’n›n alt kurumlar›. Bu çeliﬂkiyi nas›l aç›kl›yorsunuz?
Ergün Poyraz’›n yazd›klar›n› okuyunca H›ristiyanlardan nefret etti¤ini
görüyoruz. Eski MGK genel Sekreteri Tuncer K›l›nç da öyle. Hala 1920 –
22 aras›nda görüyorlar Türkiye’yi. H›ristiyanlar› d›ﬂ düﬂmanlar›n iﬂbirlikçisi iç düﬂmanlar olarak görüyorlar.
• Peki 2003 sonras› anti-H›ristiyan kampanyan›n art›ﬂ›n› neye ba¤l›yorsunuz?
Bu, Türkiye’nin AB süreciyle ilgili… AB süreci Türkiye’de Kemalizm’in
krizini ortaya ç›kard›. Kemalizmin ilerlemeci, modernleﬂmeci bir yönü oldu¤u gibi anti-emperyalist yani d›ﬂ düﬂmanlara ve onlar›n yerli iﬂbirlikçilerine karﬂ› mücadele yönü de var. Baz›lar› Kemalizm’in do¤al sonucunun
Türkiye’nin AB’ye girmesi oldu¤unu savundu. O dönemin Genelkurmay
Baﬂkan› Hilmi Özkök bunlardan biri… Ama MGK eski Genel Sekreteri
Tuncer K›l›nç gibi AB’ye yani 1920’lerde savaﬂ›lan güçlere güvenilemeyece¤ine inananlar da vard›. Ordu içindeki çeliﬂki de bence bu.

koymak bana do¤ru gelmiyor. Eski
Yugoslavya’da yaﬂanan olaylarla ilgili
olarak toplam 160 kiﬂi suçland›. Bu
say› binlere de ç›kabilirdi de ama
böyle olmad› ve böyle olmad›¤› da iyi
oldu. Türkiye’de binlerce insan›n
suçland›¤› bu davalar› izleyebilmek
bile çok zor ve yarg› mensuplar›n›n
bunu nas›l yapabildi¤ini merak ediyorum. Sürekli yeni insan suçlamak
ve yeni davalar açmaktansa var olan
davalar› derinleﬂtirmek ve davalar›
sonuçland›rmak daha do¤ru olur. Bu
soruﬂturmalardan baz›lar›n›n s›radan
ceza davas› olarak yürütülmesi do¤ru
bir yaklaﬂ›m de¤il. Özel harekatç›lar›n ya da jandarma istihbarat birimlerinde çal›ﬂan herkesin mahkemeye
ç›kart›labilece¤ini düﬂünmek do¤ru
bir ﬂey olmad›¤› gibi davalar›n sonuçlanmas›na da katk›da bulunmaz.
Bu do¤ru bir yarg› stratejisi de¤il.
• Ceza davas› yerine ne tür bir dava aç›labilir?
Ceza davalar›na karﬂ› oldu¤umu
söylemiyorum ama eski sistemden yeni sisteme geçiﬂ sürecinde geçiﬂ hukuku diye bir ﬂey vard›r. Türkiye’nin
bunu gündeme getirmesi laz›m…
Do¤u Avrupa’da pek çok eski komünist ülke bunu yapt›. Bir tak›m davalar aç›ld›, zira iﬂlenen korkunç suçlar
vard› ama sonuçta bu ülkelerde rejim
de¤iﬂti. Baﬂka ülkelerde binlerce insan›n öldürüldü¤ü askeri diktatörlükler
vard› ve bu ülkelerden Türkiye’nin
Ergenekon tarz› davalarla ilgili edinebilece¤i önemli tecrübeler var.

Ön kabul risklidir
• Ergenekon iddianamelerinde
savc›lar ‘8 kollu bir ahtapotun
sadece bir kolunun yar›s›n› kesebildik’ diyor. E¤er böyleyse
bu davalar› bir araya getirmek
gerekmiyor mu?
Bu ön veriden yola ç›kman›za gerek yok. Askerlerin bir araya gelerek
hükümeti nas›l deviririz diye planlar
yapmas› ilk defa olmuyor. Türkiye’de baz› kurumlar›n baz› insanlar›
kullanarak birilerini öldürtmesi de
ilk defa olmuyor. Bunlar› elbette
mahkemeler araﬂt›rmal›. Ama jandarman›n ordunun d›ﬂ›nda bütün
bunlar› da yöneten bir üst örgüt varm›ﬂ gibi bir ön kabulle hareket ediliyor. Savc›lar buna inan›yorlarsa bunu kan›tlamak için iddianame haz›rlayabilirler ama kamuoyunu buna
ikna etmekte çok baﬂar›l› de¤iller.
Bunun çok tehlikeli bir ön veri oldu¤unu düﬂünüyorum. Böyle bir örgüt varsa, bu örgütün bir adresi varsa buraya gidip üye olmak elbette
suç olur. Bu davalar› tümüyle reddetmek ne kadar güçse, ﬂimdiden
bir üst örgüt var demek de ﬂu aﬂamada o kadar güçtür. Bosna’da yaﬂananlara bakt›¤›n›z zaman Miloﬂeviç
ile Srebrenitza’da yaﬂananlar aras›nda ba¤ kurmak kadar zor bir ﬂey
yoktur. Gazeteciler için ise bu çok
kolay. Ben bu ba¤›n oldu¤unu hissediyordum, biliyordum. Ama bunu
mahkemede kan›tlamak için savc›
çok zorland›. Demek istedi¤im ﬂu;
Dink cinayeti veya Malatya katliam›
gibi somut olaylar›n üstüne gidip bu
cinayetlerin arkas›nda olanlar› ayd›nlatmak dururken tüm bu davalar› Ergenekon gibi bir bulutun içine
koyup de¤erlendirmek çok do¤ru
gelmiyor bana. Somut bir olay›n arkas›ndaki gerçekleri ortaya ç›kartman›z çok daha sa¤l›kl›d›r.

