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Araştırmacı Rifat Bali, Türkiyeli gayrimüslimlerin askerlikte yaşadığı sorunların haritasını 82 kişinin tanıklığıyla çıkardı

Türkiye değişiyor ama
kötü hatıralar hâlâ canlı
fakat baﬂka bir çal›ﬂmam için
görüﬂtü¤üm, kamusal alanda
‘cesur’ görünen insanlar bile iﬂ
fiiliyata dönüﬂünce, kâ¤›da
dökmeye gelince geri ad›m at›p
isimlerini belirtmek istemiyorlar. Türkiye de¤iﬂiyor dedi¤iniz
gibi, ama insanlar›n haf›zalar›
de¤iﬂmedi, içlerinde hâlâ ürkeklik, tedirginlik var. Neticede o kiﬂi birﬂey söylüyor ve söyledi¤i ﬂey ismiyle birlikte yer
al›yorsa, bunun bir sorumlulu¤u var. O sorumluluktan kaç›n›yorlar.
• Kitapta daha çok Yahudilerin hat›ralar› var. Erme-
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ürkiye’de hakk›nda en az
konuﬂulan konulardan
biridir gayrimüslimlerin askerde neler yaﬂad›klar›. Sevag
ﬁahin Bal›kç›’n›n Batman’da
askerlik yaparken aﬂ›r› milliyetçi bir asker taraf›ndan 24
Nisan’da ‘kazayla’ öldürülmesi gayrimüslimlerin askerde
neler yaﬂad›klar› sorusunu
gündeme getirmiﬂti. Araﬂt›rmac› Rifat N. Bali, Libra Yay›nevi taraf›ndan yay›mlanan
‘Gayrimüslim Mehmetçikler
Hat›ralar-Tan›kl›klar’ kitab›nda Osmanl›’dan Cumhuriyet
dönemine kadar gayrimüslimlerin askerlikte ne tür uygulamalarla maruz kald›¤›na ve
gayrimüslim askerlerin hat›ralar›na yer vermiﬂ. Kitapta,
Hrant Dink, Etyen Mahçupyan, Ekümenik Patrik Bartholomeos, ‹shak Alaton, Roni
Margulies, Prof. Herkül Millas’›n da içinde oldu¤u 82 kiﬂinin anlat›lar› yer al›yor. Bali
ile bu konu da ilk olan araﬂt›rmas›n› ve Türkiye’deki gayrimüslimlerin sorunlar› üzerine
konuﬂtuk.
• Ne kadar zamanda haz›rlad›n›z kitab›?
Araﬂt›rma safhas› çok uzun
de¤ildi, çünkü daha çok tan›kl›klara dayan›yor. Bir y›ldan
fazla sürdü. Görüﬂmeleri birebir de¤il de, daha çok internet
üzerinde ça¤r› yapt›¤›m gruplardan insanlarla ve tan›d›¤›m,
listemde olan gayrimüslimlerden gelen metinler yoluyla
yapt›m. Baz› kiﬂiler tereddütlüydü, yazmak istemiyordu,
onlar› ikna etmem gerekti.

Rifat N. Bali

• Agos’un Ermeni toplumunda yaratt›¤› de¤iﬂiklerden de
bahsediyorsunuz. Neler bunlar?
Er Sevag’›n ölümüne verilen tepkiden yola ç›karak söyledim.
Agos’un yay›ma girdi¤i 1996’ya kadar Türkiye’deki Ermeni toplumunun davran›ﬂlar› Yahudi toplumundan farkl› de¤ildi. ‹taatkâr, itirazda bulunmayan, talepleri olmayan bir toplumdu.
Hrant Dink ve Agos bunu de¤iﬂtirdi. Agos, Ermeni toplumuna

Kalef Franko, 170. dönem
Ulaştırma Yedek Subay Öğrenci Bölüğü.

Hukuk, etik ve siyaset
arasında
Oda TV iddianamesini, Ahmet ﬁ›k ve Nedim ﬁener’e isnat edilen suçun ne oldu¤unu
anlayabilmek için dikkatle okudum. Savc›l›¤›n mant›k silsilesini takip edebilmek amac›yla, metni baﬂ›ndan sonuna, sab›rla takip ettim. ‹ki gazetecinin tutukland›¤› tarihte ‘Kabul edilemez’ baﬂl›kl› bir yaz› yazd›¤›m için,
iddianamenin ard›ndan da görüﬂlerimi okurlarla paylaﬂmay› bir borç olarak görüyorum.
Bu karmaﬂ›k sorunu, hukuk, etik ve siyaset
boyutlar›n› birbirinden ay›rarak incelemek en
do¤rusu. Bu boyutlar›n iç içe girdi¤i alanlar
oldu¤u gibi, zaman zaman birbiriyle çeliﬂen
noktalar› da var ve bunlar›n hepsi üzerine söylenecek farkl› sözler, geliﬂtirilebilecek farkl›
pozisyonlar mevcut.

İddianame merceği
Savc›l›¤a göre, Ergenekon örgütünün medya strateji plan› do¤rultusunda yay›n yapan
Oda TV internet sitesi, örgüt üyesi Yalç›n
Küçük’ün talimatlar› ve Soner Yalç›n’›n yönetiminde, örgütün amaçlar› do¤rultusunda faaliyet gösteriyor.
‹ddianame, bu örgütün yönlendirmeleri
do¤rultusunda, Emniyet Müdürü Sabri
Uzun’un imzas›yla bir kitap haz›rlamakla itham etti¤i Ahmet ﬁ›k’a yönelik suç isnad›n›,
öncelikle, Soner Yalç›n’›n bilgisayar›nda bulunan bir nota dayand›r›yor.
Bunun d›ﬂ›nda, kan›t olarak ﬂunlar da sunuluyor: Ahmet ﬁ›k’›n yazd›¤› kitab›n bir versiyonunun Soner Yalç›n’›n bilgisayar›ndan ç›kmas›, bu metnin sonunda kitaba iliﬂkin notlar bu-

yorsunuz. Gayrimüslimlerle ilgili olarak 1980’e kadar yürürlükte olan gizli genelgeyi de yay›mlad›m kitab›mda. Bugün,
bu tür sorunlar›n olmamas› laz›m. Ama birçok nedeni var bu
sorunlar›n. Sizin askerde oldu¤unuz tarihlerdeki ulusal ve
uluslararas› konjonktür, amirinizin zihniyeti gibi bir sürü de¤iﬂik faktörler etkili oluyor.
Problem prensipten ziyade
TSK personelinin zihniyeti ve
olaylara nas›l bakt›¤›yla ilgili.
Orgeneral Yirmiﬂbeﬂo¤lu’nun
an›lar›nda yer alan bir olayda,
personel daire baﬂkan› “ﬁu kur-

maysubay›n büyükannesinin Ermeni oldu¤u ortaya
ç›kt›. Ne yapaca¤›z?’ diye soruyor, o da “B›rak›n bunlar›, o
de¤erli bir subay” diyor.
• Askerde en çok Ermenilerin sorun yaﬂad›¤›n› söylüyorsunuz. Bunun nedeni
ne?
1915 her y›l belli dönemlerde gündeme geliyor. Bundan
dolay› askerde en çok problem
yaﬂayanlar Ermeniler. Yahudilerin Ortado¤u’da ‹srail ile olan
ihtilaflardan dolay› sorun yaﬂamas›, Ermeniler ile karﬂ›laﬂt›rd›¤›n›zda daha az bir yer tutuyor.

1991’DE ÖLEN ASKERLE SEVAG’IN ÖLÜMÜNE VERİLEN TEPKİ FARKLI OLDU

• Art›k birçok ﬂey konuﬂuluyor. ‹nsanlar›n hâlâ çekinmesini nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Konuﬂtu¤um insanlar gençti; 80’li, 90’l› ve daha sonraki
y›llarda askerli¤ini yapm›ﬂ insanlard›. Yaﬂl›lar çekinebilir,
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nilerin an›lar› biraz eksik
kalmam›ﬂ m›?
Benim yapt›¤›m ça¤r›lara
daha çok Yahudiler yan›t verdi.
Ermenilerden gelen çok az cevap var. Belki ben ulaﬂamad›m,
bilemiyorum. Tan›d›¤›m Ermenilere ça¤r› yapt›m, gruplara
bildirmeleri için. Herkese ulaﬂamad›m, o yüzden az san›r›m.
• Laikli¤i dilinden düﬂürmeyen TSK’n›n söz konusu
gayrimüslimler olunca farkl› bir tav›r içinde oldu¤unu
görüyoruz...
Bütün hikâyelere bakarsan›z, yekpare bir sonuca varam›-

Rober Koptaﬂ

lunmas›; ayn› notlar›n, ﬁ›k’›n bilgisayar›ndaki,
daha sonraya tarihli dosyada da bulunmas›,
hatta bu notlardaki direktiflerin kitap metnine
uygulanm›ﬂ olmas›…
‹ddianamenin içinden ve o
mant›kla yürüyelim. Bu iddialar
ve kan›tlar ne kadar ciddi?
‹lk kan›t, Yalç›n’›n bilgisayar›ndan ç›kt›¤› söylenen not, tek tarafl› bir beyan; dolay›s›yla güçlü, anlaml› bir kan›t oluﬂturmaktan
uzak. ‹kinci kan›t›, yani kitab›n
bir versiyonunun Soner Yalç›n’›n ç›kmas›n› da tek baﬂ›na ele verici
bir kan›t olarak de¤erlendirmek
mümkün de¤il. Çünkü bu metin Ahmet Şık
Yalç›n taraf›ndan baﬂka kiﬂilerden de elde
edilmiﬂ olabilir.
‹kinci ﬂah›slar›n düﬂtü¤ü notlar› içeren bu
versiyonun Ahmet ﬁ›k’›n bilgisayar›nda, notlar›n metne tatbik edilmiﬂ ﬂekilde bulunmas›,
üzerinde düﬂünülmesi gereken, Yalç›n ve ﬁ›k
aras›nda ba¤lant› kurabilecek, yönlendirmeler
konusunda soru iﬂareti uyand›racak en ciddi
unsur. Ancak, gazetecilerin, yazarlar›n, metinleri hakk›nda herkesten görüﬂ alabilecekleri düﬂünülecek olursa, bu unsurun da bir kan›t olarak de¤erlendirilmesi sorunlu.
Fakat bu noktada karﬂ›m›za tutarl›l›k ve
güvenilirlikle ilgili bir soru ç›k›yor. Ahmet ﬁ›k
ilk ifadesinde bu notlar›n tamam›n›n kendisine ait oldu¤unu, Express’e verdi¤i söyleﬂide
ise notlar›n bir haber kayna¤›na ait oldu¤unu,
ancak bas›n meslek ilkeleri gere¤i kayna¤›n›
aç›klamayaca¤›n› söyledi. ‹fade farkl›l›klar›n›n bu konuda bir ﬂüphe uyand›rmas› kaç›n›lmaz. Baﬂkas› ad›na yaz›ld›¤› itham›yla karﬂ›
karﬂ›ya olan bir kitab›n üzerine düﬂülmüﬂ,

dik duruﬂ, kimlik ve cesaret verdi. Hrant Dink’in mükemmel
yaklaﬂ›mlar› dolay›s›yla entelektüeller de bu uyan›ﬂa destek verdi. Ermeni toplumu geçmiﬂe yönelik talepleri olan bir topluma
dönüﬂtü. Bunu ﬂunun için söylüyorum; 1991’de askerde bir Ermeni genç kaza kurﬂunuyla ölmüﬂtü. Bununla 2011’deki Ermeni gencin ölümünü mukayese etti¤imizde, kamusal alanda verilen tepkilere bakt›¤›n›zda fark› görüyorsunuz. ‹lk ölümde hiç
tepki yok, Sevag’›n ölümüne ise Agos çok sert tepki verdi.
• Yahudi toplumu da Ermeni toplumu gibi sesini yükseltir mi?
Son y›llarda Yahudi toplumunda da itiraz sesleri yükseliyor.
Art›k ﬂikâyetleri Yahudi toplumundan da duyuyorsunuz. Ama
sistematik de¤il. Çünkü bu cemaatin stratejisi ﬂikâyet etme üzerine kurulmuﬂ de¤il. Yahudi toplumu çoksesli de¤il ve Ermeni
toplumundan çok farkl›. ‹çe kapal› yaﬂayan kesim, cemaat içinde aktivist olan, çal›ﬂmalar yürüten insanlar. Aç›k olarak yaﬂayanlar ise cemaat ile çok ba¤› olmayanlar ve bu kesim epey kalabal›k. Yahudi olmalar›ndan dolay› bu kesimin herhangi bir talebi yok. Talebi olan ﬁalom gazetesidir, cemaat içinde yaﬂayanlard›r. Türk Musevi toplumu, müesses nizam dedi¤imiz TSK,
yarg›, devlet ile uyumlu iliﬂkiler içinde oldu bugüne kadar. Müesses nizamla kol kola teﬂrik-i mesai yapt›lar. Ermeni meselesi
üzerinde hiçbir zaman itirazlar› olmad›. Dolay›s›yla böyle bir
toplumdan itiraz gelmez. Türkiye Ermeni toplumunun geçmiﬂe yönelik gündemi ve talebi vard›r. Fakat Yahudi toplumunda
bu yok, gündem sadece bugünle ilgili.

K İ T A P T A N

Arsen
Yarman’ın
askerlik
anıları
1972 y›l›nda Amasya’da askere gittim. Bizi bir tiyatro
salonunda toplad›lar ve
sonra bir albay ç›k›p ‘vatan,
millet, sakarya’ nutuk att›.
Ardaﬂ Alt›nay diye Ermeni
bir çocukla bana parola ö¤retip nehir kenar›nda nöbete gönderdiler. Nöber s›ras›nda karﬂ›dan bir ses geldi.
‘Parola’ dedik. ‘Ne Parolas›
lan! … Ermenisi ne zaman
asker oldun da bana parola
soruyorsun’ dedi. Me¤erse
Kas›mpaﬂal› uyan›k bir çavuﬂmuﬂ, bizim Ermeni oldu¤umuzu ö¤renince bizi
korkutmak istemiﬂ. Ben de
mermiyi tüfe¤in a¤z›na sürünce ‘Aman, aman dur
vurma ben ﬂu ﬂu’ dedi.
Aradan bir ay sonra gece
yatarken ‘Bölük, alay kalk’
diye bir emir. Bölük s›raya
dizildikten sonra bir üst
rütbeli subay geldi, ‘ﬁu
isimler bir ad›m ileri’ dedi.
Bir bakt›k ki dokuz kiﬂi
ç›kt›k, dokuzu da Ermeni.
Ulan dedim ne oluyor, tekrar m› götürüyorlar bizi
kesmeye? Sonra anlad›k ki
bizi çavuﬂ yapmaya götürmüﬂler.

rober.koptas@agos.com.tr

“ana mesajdan koptunuz”, “ﬂu anlam› verme- sonra gördü¤ünü söylüyordu. Ancak sonra,
lisiniz” gibi üstten bir ton taﬂ›yan notlar da kitap tasla¤›ndan yapt›¤› al›nt›lar›, Hanefi Avaç›klanmaya muhtaç kal›yor.
c›’n›n kendisine verdi¤i bir Word dokümaKaynak kiﬂi belirtilmese de, o notlar›n bu n›ndan yapt›¤›n› aç›kl›yor. Ancak doküman›
dava kapsam›nda ismi geçen kiﬂi- ald›¤› tarih ile yaz›s›n›n gazetede ç›kt›¤› gülere (san›k olmayan Sabri Uzun nün ayn› olmas›, bu bilginin sahihli¤i konudahil) ait olup olmad›¤›n›n aç›k- sunda ﬂüphe uyand›r›yor.
lanmas›, siyasi ve etik bir yükümGerek ﬁ›k gerek ﬁener ile ilgili soru ve ﬂüplülük olarak duruyor. Bu husus heler, bir suç alan› oluﬂturmaktan çok, Avc›,
aç›kl›¤a kavuﬂmad›kça, suç ya da Yalç›n, Uzun gibi isimlerle iliﬂkilerinin nitelide¤il, kimi iliﬂkilerin niteli¤i hak- ¤i aç›s›ndan önem taﬂ›yor. Bu da meselenin
k›nda sorular ve ﬂüpheler oluﬂma- politik boyutuyla ilgili.
s› kaç›n›lmaz görünüyor.
‹ddianame mant›¤› içerisinde, Nedim ﬁe‹ddianamenin Nedim ﬁener’le il- ner - Ahmet ﬁ›k - Soner Yalç›n iliﬂkisiyle ilgigili k›sm› ise, ﬁener’in, Hali en büyük zaaf, bu üç kiﬂi
nefi Avc›’n›n kitab›n›n yaaras›ndaki herhangi bir telefon
z›m›na katk›da bulundu¤u iddias›n› taya da yaz›ﬂma trafi¤ine yer veﬂ›yor. ‹ddian›n kayna¤›nda yine Soner
rilmemiﬂ olmas›. Bu kadar s›k›
Yalç›n’›n notlar› var. Nedim ﬁener’in,
teknik takip varken, bu ba¤kitapla ilgili yaz›s›ndaki al›nt›lar›n kilant›lar›n bulunamay›p, iliﬂkitaptan de¤il, metnin daha önceki bir
nin Soner Yalç›n’›n notlar›na
versiyonundan yap›lm›ﬂ olmas› da bir
dayand›r›lmas›, baﬂka hiçbir
kan›t olarak sunuluyor. Ayr›ca, kitab›n
kay›t olmamas›, iddianamenin
içindeki fikirsel tutars›zl›klar da kan›t
en zay›f noktas›.
olarak de¤erlendirilmiﬂ.
Bu kan›t›n yoklu¤unda, Avc›
Nedim Şener
Bu noktada, kan›tlar, iddialar ve kabul edi- ve ﬁ›k’›n kitaplar›nda, Ergenekon’un medya
lebilirlik aç›s›ndan, durum Ahmet ﬁ›k’›nkin- planlamas›nda zikredilen fikirlerin izi sürülüden pek farkl› de¤il. Soner Yalç›n kaynakl› yor ve bulunan paralellikler kan›t olarak zikbulgular baﬂka somut unsurlarla desteklenmi- rediliyor. Ancak bu okuman›n hukuki geçeryor. Kitab›n bölümlerinin çeliﬂkili olmas›, ﬁe- lili¤i olmamas› gerekti¤i aç›k; çünkü aksi takner’in Avc›’n›n kitab›n› yay›mlanmadan gör- dirde, Ergenekon örgütüyle baz› ortak görüﬂmüﬂ olmas› ihtimali de bir suç de¤il; dolay›- leri paylaﬂacak yüzbinlerce kiﬂinin de yarg›s›yla, kan›t olarak de¤erlendirilmesi akla ve lanmas› gerektirirdi.
hukuka uygun görünmüyor.
İlkesel mercek
Bununla birlikte, Ahmet ﬁ›k gibi Nedim
Tam da bu noktada, iddianame d›ﬂ›ndaki
ﬁener’in de etik ve siyasi bak›mdan aç›klamas›n›n uygun olaca¤› hususlar var. Nedim ﬁe- düzleme geçiyoruz. Buradaki temel ilke, ﬂidner, baﬂlang›çta, kitab› ancak yay›mland›ktan dete ça¤r›, ayr›mc›l›k ve hakaret içermedikçe,

hiçbir metnin suç unsuru olmamas› gerekti¤idir. Fikirler kabul edilemez olabilir; bu, onlar› toplumsal muhakemenin ve tart›ﬂman›n
konusu yapar, adli yarg›lama ve cezaland›rman›n de¤il. Dolay›s›yla, bu iddianame ve bu
kan›tlarla, salt yazd›klar› nedeniyle tutuklanan Ahmet ﬁ›k ve Nedim ﬁener’in yarg›lanmas› do¤ru olamaz.
Ayn› ilke, y›llar y›l› yay›n yoluyla örgüt
propagandas› veya örgüte yard›m suçlamas›yla yarg›lanan herkes için geçerlidir. ‹ddianamede haklar›nda özel hayat›n gizlili¤ini ihlal,
baﬂkalar›na ait özel bilgileri tutmak gibi bilumum suçlamalar olan di¤er san›klar için ise
elbette ki ayn› ﬂey söylenemez.

Etik ve siyasi mercek
Yine adli alan›n bütünüyle d›ﬂ›nda olarak, ﬁ›k ve ﬁener’in, söz konusu kitaplarla
iliﬂkilerini veya iliﬂkisizliklerini olanca aç›kl›¤›yla ortaya koymalar› yerinde olur. Ahmet
ﬁ›k, kitab› kati suretle Sabri Uzun ad›na
yazmad›¤›n›, Nedim ﬁener ise Hanefi Avc›’n›n kitab›n› yay›mland›¤› güne dek görmedi¤ini söylüyor. Hal buyken, baz› soru
iﬂaretlerinin de bütünüyle giderilmesi gerekiyor. Nedim ﬁener’in, kitab›n ç›kt›¤› gün
yazd›¤› yaz›daki al›nt›larla kitap metni aras›ndaki farkl›l›klar›n nedenini aç›kl›¤a kavuﬂturmas›; Ahmet ﬁ›k’›n ise, kitap çal›ﬂmas›n›n üzerine yaz›lm›ﬂ, “yap›n›z”, “ediniz”
türü fiillerle ifade edilmiﬂ direktiflerin, kime
ait oldu¤unu olmasa bile, bu soruﬂturmada
ad› geçen kiﬂilere ait olmad›¤›n› aç›klamas›
gerekir. Bu aç›klamalar, adli yarg›lama için
de¤il, kamuoyunun etik ve siyasi güvenilirlik konusunda muhakeme yapabilmesi aç›s›ndan gerekli.

