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Türkiye’nin A‹HM’de Dink
davas›ndaki savunma reza-

letinin ortaya ç›kmas›, Anka-
ra’y› yeni bir tutum almaya sevk
etti. Buna göre, hükümet ifade
özgürlü¤ü davalar›nda art›k sa-
vunma yapmayacak ve öncelikli
olarak dostane çözüm yoluna
gidecek. Dink ailesi avukatla-
r›ndan Ergin Cinmen ve dü-
flünce özgürlü¤ü savunucusu
fianar Yurdatapan, at›lan ad›-
m›n yetersiz oldu¤u görüflünde.

Radikal gazetesinden Murat
Yetkin’in haberine göre, bu ko-
nudaki karar 24 A¤ustos’ta D›-
fliflleri Bakanl›¤›’nda yap›lan
toplant›da oluflturuldu. Top-
lant›ya D›fliflleri Bakan› Ahmet
Davuto¤lu’nun yan› s›ra, Adalet

Bakan› Sadullah Ergin, ‹çiflleri
Bakan› Beflir Atalay kat›ld›.
Toplant›da temel olarak iki ka-
rar›n al›nd›¤› ifade edilen habe-
re göre, bundan böyle ifade öz-
gürlü¤ü ile ilgili davalarda veri-
len mahkûmiyeti savunma yo-
luna gidilmeden dostane çözüm
aranacak; süreci h›zland›rmak
amac›yla Dostane Çözüm Ko-
misyonu’nun çal›flma yöntemi
de¤ifltirilip icra yetkisi verilecek.
Al›nan karar Davuto¤lu ve Er-
gin taraf›ndan Baflbakan Tayyip
Erdo¤an’a sunuldu ve onay› al›-
narak kal›c› talimat haline geldi. 

“Önce ifade özgürlüğü
kabul edilmeli”

Konuya iliflkin görüfl ald›¤›-

m›z Dink ailesi avukatlar›ndan
Ergin Cinmen, karar›n olumlu
bir geliflme oldu¤unu ifade etti.
Ancak temel meselenin ifade
özgürlü¤ü ba¤lam›nda Türki-
ye’nin alt›na imza att›¤›
A‹HM’in 10. maddesinin ge-
rekliliklerini yerine getirmek ve
bu davalar›n A‹HM’e gitmesini
önlemekle halledilece¤ini söyle-
yen Cinmen, “A‹HM 10. mad-
desi içtihatlar›n›n yerine getiril-
mesiyle ancak düflünce özgürlü-
¤ü önündeki engeller kald›r›la-
bilir” dedi.

Düflünce Suçuna Karfl› Giri-
flim’den fianar Yurdatapan ise,
“çok geç de olsa yap›lan hatalar-
dan dönülmesinin sevindirici”
oldu¤unu ifade etti.  Anka-

ra’n›n buldu¤u söz konusu çö-
zümün radikal bir anlam ifade
etmedi¤ini söyleyen Yurdata-
pan “Bu çözüm, tozlar› hal›n›n
alt›na süpürmektir. As›l olarak
yap›lmas› gereken düflünce ve
ifade özgürlü¤ünü suç sayan ya-
sa maddelerinin de¤ifltirilmesi-
dir. Bu konuda da y›llard›r ne
yap›lmas› gerekti¤ini pek çok
ayd›n ve yazar, dilimiz döndü-
¤ünce ifade ettik. Hükümet
Dink savunmas›nda oldu¤u gi-
bi bir utanca bir kez daha Tür-
kiye’yi mahkum etmemek için
savunma aflamas›nda dostane
çözüm yapmak gibi bir formü-
lasyondan önce demokratik il-
kelerin gereklili¤ini yerine getir-
melidir” fleklinde konufltu.
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Baflbakan Tayyip Erdo¤an, Hâkimler ve Savc›lar Yük-
sek Kurulu’nun atamalar›nda rol oynad›¤› iddias› sorufl-
turmalara konu olan eski Adalet Bakan› Seyfi Oktay’a yö-
nelik olarak flunlar› söyledi: “Dedelerden (Alevi dedesi de
Oktay’› kastediyor) talimat alarak atamalar yapma döne-
mi bitiyor. S›k›nt› burada.”

Baflbakan Erdo¤an, bu sözleriyle, Seyfi Oktay’›n Alevi
dedesi oldu¤una gönderme yap›yor. Baflbakan’›n bu tutu-
mu aç›k bir ayr›mc›l›kt›r. Bir kifliye, aidiyeti nedeniyle
suçlamalarda bulunmak, bir insan haklar› ihlalidir. 

Seyfi Oktay’la, Hâkimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu
Baflkanvekili Kadir Özbek aras›nda ‘dede-talip’ iliflkisi mi
var ki, Baflbakan böyle bir suçlamada bulunuyor? Bu suç-

laman›n arkas›nda “Yüksek yarg›ya Aleviler dolduruldu”
iddias›n› da görmek mümkün. Zaten böyle söyleyenler ve
böyle yaz› yazanlar da oldu. 

Böyle bir iddiay› en hafif deyimiyle ‘ay›p’ olarak nite-
lendiriyorum. Yarg›tay’da Sünniler d›fl›nda kimse olamaz
m›? Aleviler bin y›ld›r d›fllanan bir mezhebin mensuplar›.
Dini ba¤nazl›k onlar› y›llarca bask› alt›nda tuttu, her yer-
den d›fllad›. Diyelim ki, bir dönemde de onlar›n bir k›s-
m› (do¤ru olup olmad›¤›n› da tam bilmiyoruz) bir daya-
n›flma sa¤layarak baz› atama olanaklar› elde ettiler. Sünni
ço¤unlu¤a mensup bir siyaset insan›n›n böyle konuflmas›
kabul edilebilir mi?

***
Baflbakan’›n ‘genel af’ konusunda Kemal K›l›çdaro¤lu

ile girdi¤i polemi¤i ve üslubunu da onaylamad›¤›m› ifade
etmek istiyorum. Bildi¤imiz gibi, CHP Genel Baflkan›
K›l›çdaro¤lu, ‘utangaç’ denecek bir yumuflakl›kla,
PKK’n›n silah› b›rakmas› halinde bir genel af ç›karabile-
ceklerini söylemiflti.

Baflbakan’›n tepkisi flu flekilde oldu: “Biliyorsunuz, s›-
lay› rahim (akraba ziyareti) diye bir fley var. Say›n K›l›ç-
daro¤lu, s›lay› rahim yapmakla güzel bir fley yapm›fl, bun-
dan dolay› kendisini kutlar›m. Bütün mesele sonraki sü-

reç. ‹fade edilen fley genel af meselesi.. Genel af yetkin var
m›? Bu flehitlerimizin anneleri, babalar›, kardefllerinin fer-
yad›n› kulak ard› edebilir misin? Böyle bir hakk› ben ken-
dimde göremiyorum. Bir defa bu tür bir genel affa ilk
olarak ben karfl› ç›kar›m. Böyle bir yetkiyi kendimde gör-
müyorum. Nas›l böyle bir fley söylersin, bu yetkiyi kim
verdi? Düflünce, fikir suçu, bunu konuflmak baflka ama
bunun içine katilleri, teröristleri paketlemeye kalkarsan›z
baflka bir fley.’’

Bu konuflman›n içinde, K›l›çdaro¤lu’nun kökenine (ve
dolay›s›yla Alevilik konusuna da) belirgin bir gönderme
var. “Tuncelilisin, flimdi oralara gittin, fark›nday›z, kim
oldu¤unu da biliyoruz” fleklinde deflifre edilebilecek olan
ifadeler göze çarp›yor. Yani d›fllay›c›, ayr›mc› ve ‘kökenci’
yaklafl›m, bu noktada da sürüyor.

***
Bence bundan daha önemli olan, Baflbakan’›n af ko-

nusuna yaklafl›m›. PKK’l›lar› da¤dan nas›l indireceksin?
S›rf silah yoluyla PKK sorununun çözülemeyece¤ini de-
falarca dile getiren Baflbakan, muhalefetten gelen af ko-
nusundaki zay›f ç›k›fl› bile tepkiyle karfl›layarak neyi
amaçl›yor olabilir?

‘Kürt Aç›l›m›’n›n flu aflamadaki en önemli hedefi,

PKK’n›n silahs›zland›r›lmas› ve da¤dan indirilmesi. Ço¤u
hesap buna göre yap›l›yor. Da¤daki insan› “Silah› b›rak,
gel teslim ol, ondan sonra ömür boyu hapiste yatacaks›n”
diye ikna etme fikri, ciddiye al›nabilecek bir fikir de¤ildir.
Bu gerçe¤in en çok fark›nda olmas› gereken kiflilerden bi-
ri de Baflbakan’›n kendisidir.

Kürt sorununda çözüm için toplumsal uzlaflman›n ta-
fl›d›¤› önemi hepimiz vurguluyoruz. Toplumun ikna edil-
me sürecinde, ana muhalefet partisi ile diyalo¤un tafl›d›¤›
önemi uzun uzun anlatmaya gerek yok. K›l›çdaro¤-
lu’nun, CHP’lilerin bile kabul etmesi zor olan bir nokta-
da, çekingen de olsa bir ç›k›fl yapm›fl olmas› gerçekten de
önemli. Baflbakan, bunu bir imkân olarak de¤erlendirebi-
lecekken, toplumdaki milliyetçi duygular› körüklemeyi,
uzlaflma ihtimalini zorlaflt›racak bir üslup kullanmay› ter-
cih ediyor.

Hepimiz biliyoruz ki (Baflbakan’›n da bu konuda ye-
terli fark›ndal›¤a sahip oldu¤unu varsay›yorum) silahlar›n
b›rak›lmas›, ancak bir af ad›m› ile paralel olarak müm-
kündür. Toplumu bu konuda flimdiden olumsuz yönde
flartland›rmak yanl›flt›r, çözüm konusunda inisiyatif k›r›-
c›d›r.

Oral Çal›fllar
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GÜNCEL

Hükümetten eksik 
ifade özgürlüğü adımı

Eskiflehir Eski Emniyet
Müdürü Hanefi Avc›’n›n,

‘Haliç’te Yaflayan Simonlar’
isimli kitab›nda yer alan,
Hrant Dink cinayetinin Erge-
nekon’la ba¤daflt›r›lamayaca¤›-
na iliflkin iddias›na karfl›, Dink
ailesinin avukatlar› Fethiye
Çetin ve Arzu Becerik cinaye-
tin organize bir örgüt ifli oldu-
¤unu bir kez daha yineledi.

Zaman gazetesinin haberine
göre, Hanefi Avc›’n›n, geçti¤i-
miz günlerde kat›ld›¤› bir tele-
vizyon program›nda kulland›¤›
“Türkiye’de öyle bir ortam ya-
ratt›n›z ki, baz› insanlar› eylem
yapacak hale soktunuz. Savc›-
lar cinayeti iflleyeni, mermi sa-
tan› bile bulup konufltular. Bu
kiflinin her fleyi tespit edilmifl,
ald›¤› simide kadar belli. Siz
neyi zorluyorsunuz?”  ifadeleri-
ne, Dink ailesinin avukatlar›n-
dan tepki geldi. Avukat Fethi-
ye Çetin, flu ana kadar ortaya
ç›kan bulgu ve belgelerin Av-
c›’y› yalanlad›¤›n› dile getirdi.
Baflbakanl›k Teftifl Kurulu’nun
raporunda cinayette en alt ka-
demeden en üst kademeye ka-
dar baz› kamu görevlilerinin
sorumluluk ve ihmalleri oldu-
¤unun tespit edildi¤ini vurgu-

layan avukatlar, ancak bu kifli-
lerle ilgili henüz dava aç›lmad›-
¤›na dikkat çekti. 

Çetin, cinayetin kesinlikle
organize bir ifl oldu¤u üzerinde
›srarla durduklar›n› hat›rlata-
rak,  Avc›’n›n cinayetle ilgili
aç›klamalar›n›n da inand›r›c›-
l›ktan uzak oldu¤unu söyledi.
Avukat Çetin,  Avc›’n›n kita-
b›nda yer alan faillerin bulun-
du¤u yönündeki iddialara ise
Baflbakan Recep Tayyip Erdo-
¤an’›n aç›klamalar›yla cevap
verdi: ‘‘Baflbakan (Biz cinaye-
ti gerçeklefltirenleri yakalad›k
ama as›l arkas›ndaki güçleri
demiyorum) dedi. Hanefi Av-
c›’n›n sözleriyle bunlar örtüfl-
müyor. Bir kamu görevlisinin
deliller tam ortaya ç›kmadan
aç›klama yapmas› yanl›fl. E¤er
elinde belgeler varsa bunlar›
kamuoyu ile paylafls›n. Bunlar
elinde ve aç›klam›yorsa bu bi-
le suç.”

Avukat Arzu Becerik ise ka-
til zanl›s›n›n takip edildi¤ine
dair istihbarat raporlar›n›n
mahkeme dosyas›na girdi¤ini
söyledi. Becerik, flu ifadeleri
kulland›: “Katil zanl›s› Ogün
Samast’›n Trabzon’dan gelip
‹stanbul’da 4 kifliyle bulufltu-

¤u, Ankara Emniyet Müdür-
lü¤ü ‹stihbarat Dairesi’nin ra-
poruyla mahkeme dosyas›na
girdi. E¤er Samast takip edili-
yorsa, eylem yapaca¤› da bili-
niyor demektir. Trabzon’daki
f›r›ndaki uzun saçl› çocuk bile
cinayeti bildi¤ini söylüyor.”

Devlet görevlileri de
ifade vermişti

Öte yandan, bu y›l içinde
ifadeleri al›nan iki üst düzey
devlet görevlisi, Hrant Dink
cinayetinde devlet görevlileri-
nin sorumluluklar› oldu¤unu,
bu insanlar›n hâlâ görevde ol-
duklar›n› söylemifl, cinayetin
ard›ndaki örgütlü yap›y› ima
etmifllerdi.

‹stanbul’da uyuflturucu ope-
rasyonunda tutuklanan Emni-
yet Genel Müdür Yard›mc›s›
Emin Arslan, ifadesinde, Hrant
Dink cinayeti ile ilgili aç›kla-
malarda da bulunmufl ve
“Hrant Dink cinayeti gibi ko-
nularda sorumlular›n kim ol-
mas› gerekti¤ini çok rahat dile
getirdi¤im için baz› kifliler bun-
dan çok rahats›z oldular. Dink
cinayeti konusunda bana gelen
bilgilerle, cinayeti zamanla ay-
d›nlatacakt›m. Zaman içinde
hiçbir fley gizli kalmayacak. Her
fley ortaya ç›kacak. Bu konuda
çal›flma yürütürken bafl›ma
bunlar geldi” demiflti.

Bir di¤er devlet görevlisi
Sabri Uzun,  Dink cinayeti-
nin ifllenece¤i bilgisini veren
istihbarat raporunun kendi-
sinden sakland›¤›n› söylemifl-
ti. Hrant Dink cinayetinin
planland›¤› dönemde ‹stih-
barat Dairesi Baflkan› olan
Sabri Uzun, Milliyet gazetesi
muhabiri Nedim fiener’in
yarg›land›¤› davada tan›k s›-
fat›yla verdi¤i ifadede, 17 fiu-
bat 2006 tarihli Dink’in öl-
dürülece¤inin yaz›l› oldu¤u
haber raporunun Emniyet’te-
ki C fiubesi’nde oldu¤unu
ama kendisine ulaflt›r›lmad›-
¤›n› söylemiflti. Uzun, “Bilgi
bana ulaflt›r›lsayd›, koruma
karar› al›nm›fl olsayd› Dink
cinayeti gerçekleflmeyecekti”
sözleriyle cinayette devlet gö-
revlilerinin rolü oldu¤unu
ifade etmiflti.

Gazetemizin yazarlar›ndan
Prof. Dr. Bask›n Oran,

dinleme iddialar› ile ilgili ola-
rak, Genelkurmay ‹kinci Bafl-
kan› Orgeneral Aslan Güner’in
cezaland›r›lmas› istemiyle An-
kara Cumhuriyet Baflsavc›l›-
¤›’na suç duyurusunda bulun-
du. Suç duyurusunda sorumlu-
lar›n, ‘‘görevi kötüye kullan-
mak’, ‘‘özel hayat›n gizlili¤ini
ihlal’’ ve ‘‘haberleflmenin gizli-
li¤ini ihlal’’den yarg›lanmalar›
istendi. 

Taraf  gazetesinde 30 A¤us-
tos tarihinde yer alan haberde,
Orgeneral Aslan Güner’in,
Korgeneral rütbesiyle 2007 y›-
l›nda Genelkurmay ‹stihbarat
Baflkanl›¤› görevini yürüttü¤ü
s›rada, (PKK’l›lar› dinleyece¤iz)
gerekçesiyle ‹srail’den Genel-
kurmay Elektronik Sistemleri
(GES) Komutanl›¤›’na al›nan
sistemle kamuoyunun yak›n-
dan tan›d›¤›, aralar›nda Prof.
Dr. Bask›n Oran, BDP ‹stan-
bul Milletvekili Sebahat Tuncel
ve BDP Mufl Milletvekili S›rr›
Sak›k, EDP Genel Baflkan› Ziya
Halis, Leyla Zana, eski Millet-
vekili Fikri Sa¤lar,  gazeteci- ya-
zar Orhan Miro¤lu ve çok say›-
da ayd›n ve siyasetçinin de bu-
lundu¤u 2 bin kiflinin telefonla-
r›n› dinletti¤i belirtilmiflti. 

Oran’›n avukat› Oya Ayd›n
taraf›ndan sunulan suç duyu-
rusu dilekçesinde, “Bu biçimde
yap›lan eylemin suç oldu¤u’’
belirtildi. Dilekçede, Ceza Mu-

hakemesi Kanunu (CMK) bafl-
ta olmak üzere ilgili di¤er yasa
ve yönetmeliklerin, dinleme-
nin nas›l yap›laca¤› hususunu
aç›kça belirledi¤i kaydedildi. 

Dilekçede, ‘‘Yasal ve Anaya-
sal güvencelere karfl›n, temel
görevi yurt savunmas› olan as-
keri kollu¤un en üst düzeydeki
görevlilerinden biri taraf›ndan,
yasa d›fl› biçimde ve yetki gasp›
yap›larak, ülke içerisinde siya-
sal muhalif olarak gördükleri
kiflilerin hukuka ayk›r› biçimde
dinlendikleri iddias› derhal so-
ruflturulmas› gereken çok ciddi
bir suçtur’’ denerek suçlar›n bir
kamu görevlisi taraf›ndan ifl-
lenmesi durumunda geçerli
olan ceza art›r›m› da talep edil-
di. Buna göre, Güner ve tespit
edilecek di¤er sorumlular›n
10,5 y›la kadar hapsi istendi.

Tuncel: “Hukuki
yollara başvuracağım”

BDP ‹stanbul Milletvekili
Sebahat Tuncel de telefonlar›-
n›n dinlenmesine sert tepki
göstererek, “Demokrasinin dü-
zeyini gösteriyor. Toplumunu,
yurttafllar›n› potansiyel düfl-
man olarak gören bir anlay›fl›n
sonucudur bu. Tehlikeli de.
Asl›nda Hrant Dink’in katle-
dilmesine, toplumsal muhale-
fetin bast›r›lmas›na, 12 Eylül
darbesinin yaflanmas›na neden
olan bu zihniyetin, bugün Kürt
sorununda savafl politikalar›n-
da ›srar edilmesinde ba¤lant›s›

var” dedi.  Tuncel de hukuki
yollara baflvuraca¤›n› söyledi.

Genelkurmay’dan
soruşturma

Bu arada, Genelkurmay
Baflkanl›¤›, sözkonusu cihazla-
r›n al›m nedenleri d›fl›nda kul-
lan›ld›klar› iddialar›n› araflt›r-
mak maksad›yla baz› kurum ve
kurulufllardan bilgi, belge, do-
küman talep ve temin edilmesi
ve baz› cihazlarda teknik ince-
lemeye duyulan ihtiyaç nede-

niyle adli soruflturman›n baflla-
t›ld›¤›n› aç›klad›. Genelkur-
may, adli soruflturman›n, Ge-
nelkurmay Askeri Savc›l›¤›’nca
yürütüldü¤ünü bildirdi.

SANDY ZURİKOĞLU ERDOĞAN 

Almanya-Köln’de yaflayan yazar ve insan
haklar› aktivisti Do¤an Akhanl›, baba-

s›n› ziyaret etmek için geldi¤i ‹stanbul’da,
havaalan›nda tutukland›. 

12 Eylül sonras› tutuklanan ve iflkence
gören Akhanl›, yirmi y›la yak›n zamand›r
Türkiye’ye girifl yapm›yordu. Yurtd›fl›nda
oldu¤u s›rada annesini kaybedince 90 yafl›n-
daki babas›n› ziyaret etmek için Türkiye’ye
gitmeye karar verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Savc›s› Hüseyin
Ayar, Do¤an Akhanl›’n›n Tahtakale’de 20
Ekim 1989’da bir döviz bürosu soygunculu-
¤u ve adam öldürme olay›na kar›flt›¤›n› öne
sürüyor. Akhanl›’n›n avukatlar› Haydar Erol
ve ‹lyas Uyar ise delillerin Akhanl›’y› suçla-
yacak nitelikte olmad›¤› kan›s›ndalar. 

Agos’a bilgi veren Avu-
kat ‹lyas Uyar, öldürülen
döviz bürosu sahibinin
o¤ullar›n›n, olay esnas›nda
iflyerinde olduklar› için fla-
hit olarak ifade verdiklerini
aktard›. ‹fadeye göre üç iri-
yar› kiflinin soyguna geldi-
¤ini belirten Uyar, flahitle-
rin k›sa boylu ve zay›f olan
Akhanl›’n›n o üç kiflinin
içinde olmad›¤›n› da söyle-
diklerini aktard›. ‹lyas
Uyar, yazar›n 10 A¤ustos’ta
tutuklanmas›n›n ard›ndan flahitlerin ifadele-
rini tekrarlad›klar›n› da vurgulad›.

Alman makamları harekete geçti
‹ki haftad›r Tekirda¤ Cezaevi’nde bulu-

nan Akhanl› için Alman makamlar› da hare-
kete geçti. Sol Parti milletvekili Ulla Jelpke ve
Yefliller’den Claudia Roth, Do¤an Akhan-
l›’n›n tutuklan›fl›n› gündeme tafl›d›lar. “En
Alttakiler” roman›yla Türkiye’de tan›nan
Günther Wallraf ise, ‹stanbul Havaalan›’nda
yapt›¤› aç›klamayla Akhanl›’n›n serbest b›ra-
k›lmas› gerekti¤ini söyledi. Wallraf aç›klama-

s›nda, Akhanl›’n›n Ermeni
soyk›r›m›n›n tan›nmas› yo-
lunda yapt›¤› çal›flmalar ne-
deniyle kara listeye al›nd›¤›n›
ve bu nedenle cezaevinde al›-
kondu¤unu söyledi.

Do¤an Akhanl›, Recherc-
he International adl›, soyk›-
r›mlar üzerine araflt›rmalar
yapan bir kurumda çal›fl›yor.
Ayn› kurumdan gazeteci Al-
brecht Kieser, Akhanl›’n›n sa-
l›verilmesi için makamlarla
iflbirli¤i içinde olduklar›n›,

birçok Alman politikac› ve yazar›n kendile-
rine destek verdi¤ini söyledi.

Akhanl›’n›n Türkçede, Ermeni soyk›r›m›-
n› konu alan roman› “K›yamet Günü Yarg›ç-
lar›”n›n yan› s›ra, “Kay›p Denizler”, “Gelin-
cik Tarlas›” ve “Babas›z Günler” adl› kitapla-
r› bulunuyor. Yazar, “Babas›z Günler” ile
2008 Hürriyet Roman Ödülü’nü de alm›flt›.

Akhanl› için, 9 Eylül Perflembe günü saat
20.00’de, Köln-Ehrenfeld’deki Bühne der
Kulturen Tiyatrosu’nda, Alman Pen Kulü-
bü’nün destekledi¤i ve birçok yazar›n kat›la-
ca¤› bir destek gecesi düzenlenecek. 

Hanefi Avcı’nın 
Hrant Dink 
cinayetine 
ilişkin 
açıklamalarına 
tepki

Baskın Oran suç 
duyurusunda bulundu

“Kıyamet Günü 
Yargıçları”nın 
yazarı cezaevinde
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