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Zeer geachte heer Koppe,

Naar aanleiding van Uw bezoek, waarbij U mij het expertise
rapport van Dr van Bruinessen in de zaak Bayba~in deel ik U het
volgende mee.

Dr van Bruinessen geldt in de internationale wetenschappelijke
wereld als de beste kenner van de Koerdische gemeenschap in
Turkije. Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat zijn
rapport een uiterst betrouwbare indruk maakt. Ik ken, als
hoogleraar moderne geschiedenis van Turkije de precieze
verhoudingen binnen de Koerdische gemeenschap veel minder goed,
maar zijn bevindingen stroken geheel met wat ik van de algemene
situatie in Turkije weet, onder andere uit mijn frequente
bezoeken aan het land.

Foltering is in Turkije zeer algemeen verbreid, zoals
onafhankelijke instanties als Amnesty International en de Turkse
mensenrechtenorganisatie IHD telkens weer bewijzen. Het vindt
vooral plaats in voorarrest en tijdens verblijf of verplaatsing
in handen van de politie, in mindere mate in gevangenissen (waar
foltering in de jaren ‘80 wel endemisch was)

Dat de toenmalige premierMw Tansu C±lle~ enfge jarefi gef~ëh
bekend heeft gemaakt dat de regering beschikte over een lijst
van Koerdische zakenlieden en drugssmokkelaars die de PKK
financierden, en dat die hun verdiende loon zouden krijgen, heb
ik indertijd zelf in de Turkse media gelezen. Inderdaad zijn
daarna enkele Koerdische zakenlieden en drugshandelaren
vermoord. Dit werd in Turkije officieel uitgelegd als een
afrekening binnen het maffia-milieu, maar daarbij dient
aangetekend te worden dat volgens betrouwbare Turkse informanten
de politiek hierin een rol speelt, omdat volgens deze zegslieden
de regering maffiafamilies die hun oorsprong hebben in kringen
van de ultranationalistische partij MHP beschermt om hen in
staat te stellen de rol van de Koerdische maffia over te nemen.
Interessant genoeg berichtten de Turkse kranten recentelijk
(september-oktober 1996) weer over nauwe relaties tussen de
lijfwachten van Mw. Ciller en de ultranationalistische maffia.
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Natuurlijk is het moeilijk te voorspellen wat er zal gebeuren
als Uw cliënt wordt uitgeleverd. Ik denk echter dat van
Bruinessen volkomen gelijk heeft dat Uw cliënt alle reden heeft
om bang te zijn, en niet alleen voor mogelijke foltering.

Met de meeste hoogachting,

Prof. Dr E.J. Zürcher
hoogleraar moderne Turkse geschiedenis aan de Universiteit van
Amsterdam


