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Veli Küçük’le cinayet s›ras›nda Trabzon Jandarma Alay
Komutan› olan Ali Öz, me¤erse cinayetten önce de¤il, cina-
yetten 8 ay sonra buluflmufllar. Jandarma Genel Komutan-
l›¤› ortaya ç›kan foto¤raf için böyle bir aç›klama yapt›.

Demek ki, Jandarma Genel Komutanl›¤› Ergenekon da-
vas› san›¤› olan ve hakk›nda çok a¤›r iddialar bulunan Veli
Küçük’ün Ali Öz’ü ziyaret etti¤ini biliyormufl. Hem de ci-
nayetten sonra bulufltuklar›n›.

Bu durumu nas›l yorumlars›n›z? Jandarma Genel Komu-
tanl›¤› bu foto¤raftan belli ki endifleye kap›lm›fl. Neden bu
acele? Halbuki bu foto¤raf› y›llard›r biliyorlarm›fl. Bildikle-
ri halde sesleri ç›kmam›fl. Adalete yard›mc› olmak gibi bir
kayg›lar› olmad›¤› belli. Daha da ötesi bir suçluluk komp-

leksi söz konusu…
Baflbakanla Dink cinayeti 
Hrant’›n öldürülmesinden iki ay sonra 27 Mart 2007 ta-

rihinde Suudi Arabistan gezisinde uçakta Baflbakan Recep
Tayyip Erdo¤an’a flöyle bir soru sormufltum: “Arkadafl›m,
meslektafl›m Hrant Dink’i ortaya ç›kan bulgulara bakarak
söylüyorum ki, devlet içindeki güçler öldürdü. Siz benden
daha fazla bilgilere ve belgelere sahipsiniz, bu konudaki de-
¤erlendirmenizi merak ediyorum.”

Baflbakan biraz duraklad›ktan sonra flunlar› söyledi: “ Be-
ni de tehdit ediyorlar.” Bu soru üzerine o zaman Sabah ga-
zetesinin genel yay›n müdürü olan Ergun Babahan araya
girdi: “Sizi kim tehdit ediyor efendim?” Baflbakan’›n cevab›
tek kelimelikti: “Siz kim olduklar›n› iyi bilirsiniz…”

Genelkurmay Baflkanl›¤›n›n 27 Nisan muht›ras›ndan bir
ay önceydi, Cumhurbaflkanl›¤› seçimi nedeniyle girmekte
oldu¤umuz iç kamplaflman›n tam efli¤indeydik. Baflbakan›n
ne demek istedi¤i çok belliydi. 

Hrant öldürülmeden 6 ay önce
2006 y›l›nda tesadüfen Hrant’la bir kaç kez Antalya’ya

gittik. Ocak 2006’taki ilk gidiflimiz Antalya Akdeniz Üni-
versitesi’neydi. Bir provakasyondan zor kurtulmufltuk. Ma-
y›s ay›nda ise Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Konrad Ade-
nauer Vakf›’n›n ortaklafla düzenledi¤i medya üzerine dü-
zenlenen bir toplant›ya kat›lm›flt›k.

May›s 2006. Dan›fltay sald›r›s›n›n gerçekleflti¤i günlerdi.
Toplant›ya verilen ara s›ras›nda sald›r›da öldürülen Dan›fl-
tay üyesi Mustafa Yücel Özbilgin’in cenaze törenini
Hrant’la birlikte TV’den izledik.

Ö¤leden sonraki toplant›n›n ilk konuflmac›s› Hrant’t›.
Tuba Çandar’›n Hrant’›n (Everest yay›nlar›) yaflam›n› an-
latt›¤› kitaba da ald›¤› bu konuflmas›nda flunlar› söylemiflti:
“Dün Dan›fltay’a yap›lm›fl olan sald›r› ve akabinde Türki-
ye’nin üstüne çöken ruh hali, Türkiye’nin nereye gitti¤ini
çok net olarak ortaya koyuyor. Biz Türkiye’de bu siyaset
mühendisli¤ini, siyaseti dizayn etme deneyimlerini ilk kez
yaflam›yoruz. Ama flu anda yaflad›klar›m›z›n ciddi bir ‘derin
mühendislik’ oldu¤unu düflünüyorum… Son olaylar›n hiç-
birini münferit vakalar olarak görmüyorum (burada yakla-
flan Cumhurbaflkanl›¤› seçimine gönderme yap›yor)…
Önümüzdeki birkaç y›l içinde Türkiye’de belki çok daha
hoflumuza gitmeyecek, sizi çok daha flafl›rtacak, ‘Türkiye ne-
reye gidiyor’u çok daha net size sorduracak manzaralarla
karfl›laflabilirsiniz…”

Hrant, 2007 y›l›n›n zor geçece¤ini görmüfltü. Önce onu
vurdular. Arkas›ndan Cumhurbaflkanl›¤› seçimi nedeniyle
büyük bir kriz ortaya ç›kt›…

22 Temmuz 2007 seçimlerinden bu yana…
Hrant’›n ölümünün üzerinden geçen dört sene içinde

köprülerin alt›ndan çok sular akt›. Dava süreci boyunca

gördük ki, devlet bu cinayetin içinde bilinenden daha fazla-
s›yla var.

Yine bu dört sene içinde Ergenekon, Balyoz davalar› aç›l-
d›, darbeciler yarg› önüne ç›kar›ld›. AK Parti üzerindeki ka-
patma tehdidi art›k bir tehdit olmaktan ç›kt›. Yani Baflba-
kan’›n “Beni de tehdit ediyorlar” sözünün bugün aç›s›ndan
fazla bir anlam› kalmad›. 

Bilgiler ve belgelerin ço¤u art›k Baflbakan›n elinin uzana-
ca¤› noktalarda. Güç desen o da yeteri kadar var. 

Dört sene sonra
Hrant Dink cinayeti davas› ise, hala üç tetikçiyle bo¤u-

flup duran bir kara mizah halinde. Bu ay›p Türkiye’yi yöne-
ten iradenindir. 

Baflbakan, bu ülkenin adaletli bir ülke olmas›n› gerçek-
ten samimi olarak istiyorsa, Dink cinayeti davas›na yeniden
dönüp bir baks›n.

Örne¤in Jandarma Genel Komutanl›¤› hakk›nda bir so-
ruflturma açmas› gerkemez mi?

Hrant, onun hükümeti döneminde öldürüldü. Sorum-
luluk öncelikle onlar›n.

Ortadaki utanç tablosunun savunulacak bir taraf› kald›
m›?

Baflbakan Erdo¤an, Hrant’›n katillerine gücünün yetme-
di¤ini söyleyebilir mi?

Oral Çal›fllar
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Jandarma Komutanı ne
demek istiyor?

oralcalislar@gmail.com
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ESI (Avrupa ‹stikrar Girifli-
mi Derne¤i),  2007 y›l›nda

Malatya’da gerçekleflen H›ris-
tiyan misyonerlerin katliamla-
r›yla ilgili ayr›nt›l› bir rapor ya-
y›mlad›. ‘Anadolu’da Cinayet’
bafll›kl› rapor, Türkiye’nin Av-
rupa Birli¤i ile üyelik müzake-
relerine bafllad›¤› 2000’li y›lla-
r›n bafl›ndan itibaren, H›risti-
yan misyonerlerin ulusal bas›n-
da hedef haline getirildi¤ine ve
Milli Güvenlik Kurulu raporla-
r›nda ülkeyi bölmekle suçlan-
d›klar›na dikkat çekiyor. San›k-
lar›n ve Ülkü Ocaklar› ile J‹-
TEM ba¤lant›l› tan›klar›n ge-
nifl ifadelerine yer veren rapor,
Malatya katliam› zanl›lar›n›n
Ergenekon terör örgütü üyele-
riyle olan yak›n iliflkilerini de
gözler önüne seriyor. ESI,
1999 y›l›nda çeflitli milletler-
den gelen pratisyenler ve uz-
manlar taraf›nda kurulan, Av-
rupa’da istikrar ve refah›n des-
teklenmesi için derinlemesine
araflt›rmalar yapan ve kâr güt-
meyen bir politika üretim ens-
titüsü. 

Malatya davas› müdahil
avukatlar›, cinayet duruflmas›-
n›n bafllad›¤› 2007 y›l›n›n Ka-
s›m ay›ndan itibaren, Türki-

ye’de H›ristiyanlara ve misyo-
nerlere karfl› yürütülen kam-
panyalar›n afl›r› milliyetçi grup-
lar ve yazarlar taraf›ndan des-
teklendi¤ine, fliddetini günden
güne artt›rd›¤›na ve bu dalga-
n›n Zirve katliam›yla sonuçlan-
d›¤›na dikkat çekiyorlar. Bu-
nun yan› s›ra alt› çizilen bir
baflka olgu da, katledilen H›ris-
tiyanlar›n Jandarma’n›n yak›n
takibinde oldu¤u ve misyoner
faaliyetlerini izlemede jandar-
man›n Malatya Üniversitesi
akademisyenleriyle iflbirli¤i
yapt›¤›... ESI’nin haz›rlad›¤› ra-
pora göre, davada dinlenen ta-
n›klar, misyoner cinayetlerinin,
1990’l› y›llarda gerçekleflen fai-
li meçhul cinayetlerdeki so-
rumlulu¤u bilinen J‹TEM ve
onun kurucular›ndan Veli Kü-
çük’le olan ba¤lant›s›n› aç›kça
ortaya koyuyor. ESI, Ergene-
kon terör örgütü üyesi olmak
suçuyla yarg›lanan Veli Küçük
ve Ülkü Ocaklar› ‹stanbul ‹l
Baflkan› Levent Temiz’in daha
önce H›ristiyan karfl›t› gösteri-
lere önderlik etti¤ini ve Hrant
Dink’in yarg›land›¤› mahke-
melere giderek Dink’i tehdit
ettiklerini de hat›rlat›yor.

2006 ve 2007 y›llar›nda H›-
ristiyanlara karfl› gerçekleflen
sald›r›lar aras›ndaki benzerlik-

lerden söz eden rapor, Malatya
katliam›ndan k›sa bir süre önce
Hrant Dink’in polisle ve jan-
darmayla iliflkisi olan bir tetikçi
taraf›ndan öldürüldü¤ünü, ci-
nayetin zanl›lar›ndan Yasin
Hayal’in J‹TEM Trabzon flu-
besine düzenli ziyaretler ger-
çeklefltirdi¤ini ve Hayal’in daha
önce Katolik bir papaz› döve-
rek günlerce komada yatmas›-
na sebep oldu¤unu belirtiyor. 

Raporda dikkat çeken baflka
bir bölüm ise, Milli Güvenlik
Kurulu ve Ankara Ticaret
Odas›’n›n H›ristiyan misyo-
nerlerle ilgili yapt›¤› aç›klama-
lar. Ergenekon davas› san›kla-
r›ndan  Tuncer K›l›nç’›n, 2001
y›l›nda genel sekreterli¤ini yap-
t›¤› Milli Güvenlik Kurulu ta-
raf›ndan haz›rlanan raporda

misyoner faaliyetlerinin, kuru-
lun Aral›k ay› toplant› günde-
mine girdi¤i ve misyonerlerin
as›l amac›n›n dinsel propagan-
da de¤il, ülkeyi bölmek oldu¤u
fikrinin kabul edildi¤i belirtili-
yor. Ergenekon örgütü üyesi
olmak suçuyla tutuksuz yarg›-
lanan Ankara Ticaret Odas›
Baflkan› Sinan Aygün’ün 2004
tarihinde internet sitesinden
yapt›¤› aç›klamada ise Türki-
ye’nin misyoner tehdidi alt›na
girdi¤i, H›ristiyanlar›n Afrika
k›tas›n› ele geçirdi¤i örne¤in-
den hareketle, buna karfl› ön-
lem al›nmas› gerekti¤i fikrinin
savunuldu¤una dikkat çekili-
yor. 

Raporda, 2007 y›l›n›n son-
lar›nda Malatya davas›n›n bafl-
lamas›ndan bu yana, H›risti-

yanlara yönelik sald›r›lar›n
azald›¤›, 2007 y›l›nda bu say›
19 iken, 2009’da yaln›zca 2 sal-
d›r›n›n gerçekleflti¤i kaydedili-
yor. Rapor, yazar ve avukat Or-
han Kemal Cengiz’in görüflleri-
ne dayanarak, bu sald›r›lar›n
azalmas›ndaki en büyük etken-
ler aras›nda, medyan›n fliddet
konusunda bir özdenetimle,
H›ristiyanlar› hedef alan haber-
lere yer vermemesi ve bu sald›-
r›lar›n mutfa¤› olarak de¤erlen-
dirilen Ergenekon örgütünün
üyelerinin tutuklanm›fl olmas›-
n› gösteriyor. 

Yaln›zca Malatya davas›na
de¤il, Hrant Dink ve Rahip
Santoro cinayetleri ile ilgili de
ipuçlar› veren rapor, Türki-
ye’nin demokratikleflme yolu-
na güvenli bir flekilde girebil-
mesi için, siyasi fliddet ve ger-
çek sorumlulara dokunmama
gelene¤inden vazgeçmesi ge-
rekti¤ini belirtiyor. Rapor,
Malatya davas› müdahil avu-
katlar›n 15 Nisan 2010 tari-
hinde mahkemeye sunduklar›
dilekçede yer alan, cinayet da-
vas›n› Ergenekon davas›yla
birlefltirme taleplerine gelecek
cevab›n, Türkiye’nin bu yeni
yolu tercih edip etmeyece¤i-
nin bir göstergesi olaca¤› gö-
rüflüyle son buluyor.
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“Güney”in yırtılışı
BER İL  DEDEOĞLU

So¤uk Savafl’›n sonlanmas›yla birlikte Do¤u Blo¤u ülkeleri-
nin çözülmelerine tan›k olmufl, eski rejimlerin sivil giriflimlerle
nas›l bertaraf olduklar›n› izlemifltik. Do¤u Avrupa’da k›smen
çat›flmas›z yaflanan bu süreç, istikrar› AB üyelik sürecinde bul-
mufl, Balkanlarda ise rejim y›rt›lmas› oldukça kanl› gerçeklefl-
miflti. Benzer geliflmeler Ukrayna ve Gürcistan’da da yaflanm›fl,
buralardaki dönüflüm sanc›lar› ‘renkli devrimler’ olarak adlan-
d›r›lm›flt›. Do¤u’nun eski rejimlerinin y›k›lma biçimleri do¤u-
ya gittikçe sertleflmifl, Irak’ta ABD iflgaliyle rejim de¤iflimi yafla-
n›rken K›rg›zistan’da iç savafl öne ç›km›flt›.

Yaklafl›k yirmi y›la yay›lan bu de¤iflim rüzgâr›, bugün Afrika
k›tas›na yani ‘Güney’e ulaflm›fl gibi gözüküyor. 

Afrika, özellikle Afganistan’daki Taliban rejimine ve El Kai-
de’ye karfl› verilen mücadele sonras›nda radikal örgütlerin yeni
yerleflim alan› oldu. ‘Somalili Korsanlar’ olarak ün yapan ke-
simlerin Afrika’n›n birçok yerinde örgütlü tedhifl hareketleri
sürdürdükleri ve bunlar›n da giderek ›rk referansl› iç çat›flmalar-
dan din referansl› iç savafllara t›rmand›¤› hat›rlat›lmal›. Öte
yandan k›tan›n zengin kaynaklar›n›n yeni bir pazar olarak dün-
ya güç mücadelesine zemin olmas› da k›tadaki de¤iflim süreçle-
rini h›zland›rd›. K›ta, art›k sadece Avrupa’n›n eski sömürgeci
devletlerinin de¤il Çin’den Brezilya’ya kadar çok say›da oyun-
cunun piyasalara müdahil olabildi¤i bir alan haline geldi.

Sonuç olarak küresel düzeydeki de¤iflimler, Afrika k›tas›nda-
ki ekonomik ve siyasal yap›lar›n çözülmesine ve bast›r›lm›fl so-
runlar›n art›k kab›na s›¤amamas›na yol açt›. Sudan, Müslüman
ve H›ristiyanlar –ya da bir baflka ifadeyle zenginler ve fakirler–
aras›nda ikiye bölündü; M›s›r’da K›ptiler ile Müslümanlar bir-
birine düfltü. En az bu olaylar kadar önemli bir baflka olay ise
Tunus’ta yafland›. ‹flsizlik ve hayat pahal›l›¤›n› protesto eden ki-
flilerin bafllatt›¤› halk hareketi, yasemin satan bir kiflinin kendi-
sini yakmas› sonucunda büyüyüp Yasemin Devrimi’ne dönüfl-
tü ve ülkeyi 23 y›ld›r otoriterce yöneten Zeynel Abidin Bin Ali
kaçmak zorunda kald›.

Otoriter rejimlerin varl›klar›n› sürdürmelerine pek izin ver-
meyen bir uluslararas› sistem söz konusu, dolay›s›yla gerekli dö-
nüflümleri yapmadan ülkeyi kendi siyasi ve/veya ekonomik ik-
tidar alan› olarak gören kesimler yönetim anlay›fllar›nda ›srar et-
tiklerinde benzer bir sonla karfl›lafl›yorlar. Ancak, halklar›n oto-
riter liderleri bertaraf edecek eylem yapmalar› yeni ve daha adil
bir rejimin kap›s›n› zorlad›¤› ölçüde kal›c› yap›lara yol aç›yor.
Tunus, bu aç›dan bak›ld›¤›nda 1989’daki Dayan›flma Hareketi
sonras›nda rejim de¤iflimi yaflayan Polonya ya da Çavuflesku ai-
lesinin kurfluna dizilmesiyle sonlanan bir devrim yaflayan Ro-
manya örneklerinden farkl›. Zira Tunus’ta ortal›¤› atefle veren-
lerin ‘ne istemedikleri’ gayet iyi anlafl›labiliyor, ancak yerine ne
tür bir rejim istedikleri netlik kazanam›yor.

Bununla birlikte, Tunus’taki olaylar›n t›pk› Do¤u Avru-
pa’da oldu¤u gibi komflu ülkeleri de içine alacak yeni bir dö-
nem aray›fl›na iflaret etti¤i söylenebilir. Fas’tan M›s›r’a kadar,
özellikle Kuzey Afrika’daki birçok liderin uykular›n›n kaçm›fl
olaca¤›n› tahmin etmek zor de¤il. So¤uk Savafl’›n güç dengele-
ri içinde iki büyük güçten birinin istedi¤i türden siyaset üreten
liderlerin, bugün art›k eski güvenlik endiflelerini ileri sürerek ik-
tidarlar›n› koruma imkânlar› bulunmuyor. Ancak sorun flu ki,
iktidar de¤iflimleri otoriter rejimlerden demokratik rejimlere
geçilece¤inin her zaman garantisi olmuyor. Üstelik, ad› geçen
Arap ülkelerinde yaflananlar›n bu ülkeleri birbirleriyle savaflan
ülkeler haline getirmesi de mümkün. 

D I Ş  K Ö Ş E

bdedeoglu@gsu.edu.tr

ESI’nin hazırladığı Malatya Katliamı raporu diğer siyasi cinayetlere de ışık tutuyor 

Türkiye katilleri korumaya 
devam edecek mi?

‹kinci Ergenekon davas›n›n
tutuksuz san›¤› emekli Al-

bay Arif Do¤an, mahkemede
J‹TEM dersleri verdi, Genel-
kurmay’›n ‘J‹TEM yoktur’
aç›klamas›n› net bir dille yalan-
lad›.

‹stanbul 13. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nce Silivri’de de-
vam eden ‹kinci Ergenekon
davas›nda ifade veren emekli
Albay Arif Do¤an, J‹TEM’in,
özel yetiflmifl 10 bin kifliden
olufltu¤unu belirtti ve Hizbul-
kontra örgütünü de Hüseyin
Velio¤lu’na kendisinin kur-
durttu¤unu söyledi. 

‘Silahl› terör örgütü üyeli¤i,
yasak bilgiler temin etme, ruh-
sats›z silah bulundurma’ suçla-
r›ndan yarg›lanan Do¤an, hak-
k›ndaki suçlamalar› kabul et-

medi¤ini söyledi. Do¤an, “J‹-
TEM benim. Veli paflama dev-
retti¤im Jandarma ‹stihbarat
Grup Komutanl›¤›’d›r. J‹TEM
benimle vard›r. Diyeceksiniz
‘sen devlet içinde devlet misin’,
hay›r de¤ilim. ‘J‹TEM legal
de¤il’ diyorlar. Genelkurmay,
Jandarma inkâr ediyor. Kimse-
ye ‘yalan söylüyor’ demiyorum
ama ben söyleyece¤imi de söy-
lerim. J‹TEM kadrolu bir ku-
rulufl de¤ildir, geçici süre için
kurulmufl operatif istihbarat
birli¤idir. ‹stihbarat art› icraat
bir arada’’ diye konufltu. J‹-
TEM’in esrar, eroin, uyuflturu-
cu kaçakç›l›¤› ile u¤raflmad›¤›-
n›, PKK’ya karfl› en az 100 ki-
flilik gruplarla çal›flt›¤›n› ve
kendisi d›fl›ndaki herkesin sivil
oldu¤unu söyleyen Do¤an,

“J‹TEM’i kurdu¤uma kuraca-
¤›ma piflman ettiler. J‹TEM’i
la¤vettik’’ dedi. 

Do¤an, Hizbullah terör ör-
gütüyle ilgili aç›klamalarda da
bulundu: “Hizbulkontra’y› da
ben kurdum. fiimdiki Hizbul-
lah de¤il. Hüseyin Velio¤-
lu’nun ilk kurdu¤u teflkilatt›
bu. Bu teflkilat› ben kurmufl-
tum, bu olaya bafl koymuflum.
J‹TEM’in arflivi bende. Kimse
bulamaz onu. ‹stediler, verme-
dim. 10 bin kiflinin arflivi var.
Onlar kahraman gibi çarp›fl›-
yorlard›. ‹simlerini vereyim,
onlar› da m› yarg›layacaks›-
n›z?” dedi. Bir istihbarat üzeri-
ne “78 kelle ald›¤›n›” söyleyen
Do¤an, Velio¤lu’nu Güneydo-
¤u’da camilere gönderip vaaz
verdirdi¤ini ve bu s›rada onu

koruma iflini de köy korucula-
r›n›n yapt›¤›n› söyledi ve Hiz-
bullah’›n daha sonradan bozul-
du¤unu savundu. 

Çapraz sorguda Savc› Meh-
met Ali Pekgüzel’in “T‹T’i
duydunuz mu?” sorusu üzerine
Do¤an, “T‹T’ten bir kifliyi ta-
n›r›m. O da Yeflil’dir. Benim
emrimde de çal›flt›. Jandarma
‹stihbarat Grup Komutanl›-
¤›’nda çal›flt›” dedi. 

“Çatlı’yla aynı yolun
yolcusuyum”

Arif Do¤an, Susurluk kaza-
s›nda Abdullah Çatl›, Sedat
Edip Bucak ve Hüseyin Koca-
da¤’›n Mehmet A¤ar ile görüfl-
mek üzere ‹zmir’e gitti¤ini öne
sürdü. Savc›, “Nereden tan›-
yorsunuz?” diye sorunca Do-

¤an, “Ayn› görevden tan›r›m
onlar›, ayn› yolun yolcusuyuz”
dedi. Görüflmenin A¤ar’›n k›-
z›n›n sa¤l›k durumu sebebiyle
gerçekleflmedi¤ini iddia eden
Do¤an, “Kumarhanelerin ‹z-
mir’de aç›lmas› konusunda
A¤ar’la konuflacaklard›. Dönüfl
yolunda kaza yapt›lar” dedi.
Kaza s›ras›nda arkadan gelen
bir araç daha oldu¤u iddialar›-
n› tekrar gündeme getiren Do-
¤an, “Arac›n J‹TEM’e filan ait
oldu¤unu söylüyorlar. Ben öy-
le duymad›m, sonra aç›klar›m”
diye konufltu. Savc›n›n, “Mah-
kemede aç›klayabilirsiniz” de-
mesi üzerine, “Ben kifliye in-
dirgeyece¤im. Adam› neden
do¤rudan do¤ruya suçlayay›m.
Aptal m›y›m?” ifadesini kul-
land›. 

Arif Doğan’dan JİTEM dersleri 

Zirve katliamı davasının Ergenekon’la birleştirilmesi bekleniyor.


