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Ergenekon Pola Rojan Hent PDF I 1974 får den nyindsatte tyrkiske ministerpræsident, Bülent Ecevit, en
overraskelse. Under et fortroligt møde beder landets generalstabschef Semih Sancar om et stort økonomisk
bidrag. ”Vi skal bruge dem til Kontoret for Særlig Krigsførelse.” Bülent Ecevit har aldrig hørt om dette

kontor, og indleder en undersøgelse. Først i dag, over 30 år senere, er der ved at blive kastet lys over det, der
er blevet kaldt ”Tyrkiets dybe stat”. Retssagen ruller, men mysterierne er langt fra opklaret. Denne sag har
fået navnet ”Ergenekon”. Journalisten Pola Rojan har gennem flere år indsamlet materiale om det lyssky

netværk af militærpersoner, højreorienterede gadebander, narkosmuglere og terrorister, der siden det moderne
Tyrkiets fødsel har været statens skygge og systematisk har myrdet og tortureret etniske mindretal og

politiske dissidenter. Denne bog er den første danske afdækning af ”Tyrkiets dybe stat”. En intens skildring af
en bloddryppende virkelighed, der overgår fiktionen.

 

I 1974 får den nyindsatte tyrkiske ministerpræsident, Bülent Ecevit,
en overraskelse. Under et fortroligt møde beder landets

generalstabschef Semih Sancar om et stort økonomisk bidrag. ”Vi
skal bruge dem til Kontoret for Særlig Krigsførelse.” Bülent Ecevit
har aldrig hørt om dette kontor, og indleder en undersøgelse. Først i
dag, over 30 år senere, er der ved at blive kastet lys over det, der er
blevet kaldt ”Tyrkiets dybe stat”. Retssagen ruller, men mysterierne

er langt fra opklaret. Denne sag har fået navnet ”Ergenekon”.
Journalisten Pola Rojan har gennem flere år indsamlet materiale om
det lyssky netværk af militærpersoner, højreorienterede gadebander,
narkosmuglere og terrorister, der siden det moderne Tyrkiets fødsel
har været statens skygge og systematisk har myrdet og tortureret
etniske mindretal og politiske dissidenter. Denne bog er den første
danske afdækning af ”Tyrkiets dybe stat”. En intens skildring af en

bloddryppende virkelighed, der overgår fiktionen.
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