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Text in englisch 
Pray well. Pray in wisdom. Pray without ceasing for the true Jesus to be known and loved in 
Turkey. 

Dear brothers and sisters, 

I greet you in the peace and love of our Lord and Savior Jesus Christ. May the Lord abundantly 
bless you, your families, your churches, and your work. 

We know and appreciate very much your heart for us. 

Brothers and sisters, in the last ten days we have experienced very painful moments, which words 
cannot begin to express. Our painful experience has shown us that our lives are as the Lord 
describes: “What is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes.” 
For this reason we have understood one more time how holy and close to the Lord we should live 
our lives. 

We have also understood that our society is easily given to emotion and that in such painful 
moments some people, whether intentionally or not, report certain events inaccurately and we have 
not prevented this or have not been able to do so. 

When the Malatya massacre happened we, the brothers from Diyarbakir, besides those already on 
the scene at the time of the crime, were the first to get there. When we got to Malatya our brother 
Ugur was still alive, but his condition was critical. Around 5:30 PM Ugur entrusted his spirit to the 
Lord. 

Dear brothers and sisters, that painful moment has slowly come into perspective for us so that now 
we have begun to see some things as we should. For example, it appears that those who murdered 
or arranged for the murder of these brothers are getting what they hoped for. By means of our 
reactions we may unwittingly help them. If we do not bring the facts into the light, these people 
will end up getting what they desired. 

Brothers Tilmann, Necati, and Ugur were murdered in a bloodthirsty way. This is a fact. But there 
are also some inaccurate claims about this massacre and one of these is the extent of the torture. 
According to rumors brother Tilmann was stabbed with a knife 156 times. Brother Ugur had 
countless knife wounds, it has been said. These rumors, however, are unfounded. At the morgue 
we wanted to put brother Tilmann’s body, which was in a plastic bag, into the coffin, but the 
officials and police did not like this. “It is sinful to do it this way, we should wrap the corpse in a 
shroud,” they said. I accepted this idea and did what was right in their eyes. I asked them for a 
shroud (white cloth) and the officials moved Tilmann’s body out of the plastic bag, which they 
placed to the side. I took advantage of this opportunity to examine brother Tilmann’s body as far 
down as his stomach. I did not see any knife wounds. Only Tilmann’s throat had been slit 8-10 
centimeters and there was the stitched autopsy incision down the middle of Tilmann’s chest. 
Unfortunately there are very different rumors circulating about brothers Tilmann and Necati. It has 
been said that their noses, lips, and ears were cut. These rumors do not reflect the truth. I 
telephoned our brother Ed Grudier in Adana because I knew he had seen brother Tilmann’s body. I 
asked him about the knife wounds on brother Tilmann’s body. Ed said to me, “Brother, I came 
across three or four knife blows in the chest area. I didn’t see his back. On his face I can’t say there 
were knife wounds, but scratches, maybe from hitting his face when he fell down.” I knew that 
Ihsan Ozbek from Ankara had seen bodies. I asked him which bodies he had seen and he said, “I 
saw the chest area of both Tilmann and Necati. I saw purple [from bruising] on Necati’s lips and 
chin, but I did not see knife wounds. I looked at brother Tilmann’s chest, but I did not see knife 
wounds.” These are the statments of those you saw the bodies of these two brothers. 



It is true that our brothers were knifed and tortured. But it was not to the extent of statements such 
as “too many wounds to count, beyond description.” Apparently Ed Grudier looked more carefully 
than brother Ihsan and I did. Ed saw three or four knife wounds in the chest. 

No one saw brother Ugur’s body because on the night of the same day the murder happened, 
around midnight, his family took his body for burial. 

I believe that brother Ugur had knife wounds similar to those of our other two brothers. It has been 
said that Ugur was stabbed all over his body, including his genitals. I do not believe this. You may 
ask why I don’t beleive this. I think someone stabbed this much would die on the spot. Ugur would 
not have been able to remain alive until 5:30 PM if he had been stabbed so much. That nothing 
abnormal happened to Ugur can be understood [from the fact that] exaggerated statements have 
been about our other two brothers, too. 

Therefore we reach the following conclusion: yes, these brothers were tortured, but not to the 
extent that has been explained. 

We are sons and daughters of the truth. Unfortunately unfounded news reports and media 
exaggerations have now gone out all over the world. Our brothers and sisters and people sensitive 
[to such news] have been misinformed. We do not intend to offend anyone. But whether the true 
facts are, let us report them without exaggeration. Let people everywhere think about the plain 
facts. 

Who started these exaggerated facts [about the Malatya massacre]? We purpose two possibilities: 

1. Those who perpetrated the crime planned this [the spreading of exaggerated facts] from the 
beginning and the murderers were simply tools for these people [who had planned to blow 
the murder into exaggerated proportions]. The goal of those who planned this murder and 
the exaggerated claims was both to frighten the Christians living in Turkey, causing them to 
shrink back and be timid, and to humiliate Turkey as a country that invites and causes such 
bloodthirty massacre, thereby damaging Turkey’s chances of entering the European Union 
and making matters worse in the country. Furthermore, [the planners of this massacre] 
wanted to give the government and our people the impression that Christians distort and 
exaggerate everything. 

2. In every situation we see that the media either totally disregards something we say or 
totally exploits it. We investigated the bloody clothing that was submitted to the public as 
the underclothing of our brothers. None of this clothing belonged to our brothers. That 
clothing had been taken off the bodies of people shot to death weeks earlier. But what did 
the media do? They took this clothing and presented it as freshly removed from the bodies 
of our brothers. Is there anyone who does not yet know about the exaggerations and 
sometimes boldfaced lies of the media? 

Therefore, brothers and sisters, if we do not explain the true facts to you our hearts will not find 
peace. I have written this report because I have read exaggerated or unfounded facts in news both 
home and abroad. The true facts are those in this report. Before sending these facts to you, as you 
will see below, I have requested statements from our brothers Ihsan Ozbek and Ed Grudier. I have 
had these statments translated from English in order to pass them on to you. 

May the Lord bless you abundantly. 

Ahmet Guvener, pastor of Diyarbakir Church 

 

Brother Ihsan Ozbek’s remarks: 
“Brother Ahmet, 

Your report of my testimony is entirely accurate. 

I have no problem with anything else you have written in this report. 



Thank you for writing this report. It would be good for everybody to read what you have written. 

Peace, 

Ihsan Ozbek” 

 

Brother Ed Grudier’s remarks: 
“Brother Ahmet, 

Thank you for writing this report. It is necessary for wrong information to be corrected. 

Everything you have written is correct. 

May the peace of the Lord be with you, 

Ed” 

 

Zekai Tanyar’s remarks: 
“Dear Ahmet, 

I cannot make any firsthand comments on the subject. But I have spoken in person with Necati and 
Tilmann’s wives, Semsa and Susanne. Their impressions link up best with yours. 

Unfounded exaggerations about the wounds and torture are circulating and apparently some 
brothers and sisters, still affected by the shock of the massacre, are repeating these exaggerations to 
others everywhere. This is unfortunate. 

The report that you have prepared in order to correct wrong information has been done well and at 
the first opportunity should be sent to all interested people at home and abroad. 

Peace, 

Zekai 

 

Text in Türkisch 
Çok değerli kardeşlerimiz, sizleri Rabbimiz ve Kurtarıcımız Mesih İsa’nın sevgisi ve esenliğiyle 
selamlıyorum. Rab sizleri, ailelerinizi, kiliselerinizi ve işlerinizi ziyadesi ile bereketlesin. 

Sizlerin bizlere olan yüreğinizi biliyor ve sizlere minnettarlığımızı sunuyoruz.  

Kardeşlerim, bu son 10 günün içinde gerçekten çok acılı ve kelimelerle ifade edemeyeceğimiz 
zamanlar geçirdik. Bu bize gösterdi ki hayatımız Rabbimizin dediği gibidir: “Yaşamınız nedir ki? 
Kısa süre görünen, sonra yitip giden buğu gibisiniz”. Bu yüzden bu yaşamı ne kadar kutsal ve 
Rabbe yakın geçirmemiz gerektiğini bir kez daha anladık.  

 Bir şey daha anladık ki, toplum olarak duygusal bir toplumuz ve böyle acılı günlerde bazı olayları 
bazı kişiler, ister iyi niyetle ister kötü niyetle olsun, yanlış aksettirdiklerin de bile müdahale 
etmedik ve ya edemedik.   

Bu olay olduğunda orada bulunan kardeşlerin dışında ilk olarak bizler, yani Diyarbakır’daki 
kardeşleriniz oraya yetiştik. Biz gittiğimizde Uğur kardeş daha yaşıyordu ama durumu çok kritikti 
ve 17:30 civarlarında ruhunu teslim etti.   

Sevgili kardeşlerim, o acılı zaman yavaş yavaş yüreğimizdeki asıl olması gereken yeri alıyor ki 
bazı şeyleri şimdi doğru görmeye başladık. Şöyle ki: Bu kardeşleri öldüren ve ya öldürten kişiler 
sanki emellerine kavuşuyorlar. Bizler de tepkilerimizle farkına varmadan onlara bunda yardımcı 
olabiliriz. Eğer biz gerçekleri su yüzüne çıkarmazsak gerçekten bu kişiler emellerine kavuşacaklar.  



Tilman, Necati ve Uğur kardeşler hunharca katledildiler bu bir gerçektir. Ama gerçek olmayan bazı 
şeylerde var ki, onlara yapılan işkencenin boyutu. Söylentilere göre Tilman kardeşe 156 bıçak 
darbesi vurulmuş, Uğur kardeşinki ise sayılamayacak kadar çokmuş. Bunun kesinlikle aslı astarı 
yoktur. Tilman kardeşi morgda poşetin içerisinde tabuta koymak istedik ama, oradaki kişileri yani 
orada olan polis ve görevlileri bu davranışımız rahatsız etmişti ki “ya bunu kefenleyelim bu şekilde 
günahtır” demeleri üzerine bende onların da gözünde doğru olanı yaptım ve kabul ettim. Bu 
yüzden, onlardan kefen istedim, (beyaz bez) ben ve oradaki görevliler Tilman kardeşin üzerindeki 
naylonu kenara yerleştirdik. Ben isteyerek Tilman kardeşin göbeğine kadar olan bölüme kadar olan 
kısmı inceledim, ama kesinlikle bıçak darbelerine rastlayamadım. Sadece boğazı 8-10 santim metre 
kadar kesilmiş ve doktorda otopsi için göksünü ortasından aşağıya kadar yarıp dikmişti. Ama ne 
yazık ki Tilman ve Necati kardeşler hakkında ortada dolaşan söylentiler çok daha farklıydı. 
Burunları, dudakları ve kulakları kesilmiş bir şekilde söyleniyordu. Kesinlikle bunlar gerçekleri 
yansıtmıyor. Ben, Adana’da olan Ed Grudıer kardeşimizi aradım ve kendisinin de Tilman kardeşin 
cesedini gördüğünü biliyordum. Ondan Tilman kardeşin cesedindeki bıçak izlerini sordum. 
Kardeşin bana söylediği şey şuydu: “kardeşim ben gögüs taraflarında 3-4 bıçak darbesine 
rastladım, ama sırtını görmedim, yüzünde ise bıçak diyemem ama küçük izler vardı, düşme sonucu 
olabilir” dedi. Ankara’dan İhsan Özbek kardeşimizin de cesetleri gördüğünü bildiğimden, hangi 
cesetleri gördüğünü kendilerine sordum ve bana dediği şuydu: “ben hem Tilman hem de Necati 
kardeşin gögüs kısımlarını gördüm Necati’nin sadece dudağında ve çenesinde morlukların dışında 
bıçak izine rastlamadım, Tilman kardeşin de gögüs tarafına baktım ama bıçak izine rastlamadım.” 
Gören kardeşler bunlardır.  

Doğrudur bıçaklandılar ve işkence gördüler ama bu anlatıldığı gibi “sayılamayacak, izah 
edilemeyecek” gibi lafları yansıtmıyor. Ben ve İhsan kardeş görmedik. Ama Ed Grudier 
kardeşimiz çok daha titiz bir şekilde bakmış ki gögüs tarafında 3-4 bıçak darbesi görmüş. 

Uğur kardeşin cesedini hiç kimse görmedi çünkü zaten olayın olduğu gece 24:00 sıralarında ailesi 
cenazeyi alıp götürmüştü.  

Uğur kardeşin de aynı şekilde bıçak darbelerinin az olduğuna kanaat getiriyorum. Anlatıldığına 
göre cinsel organı dahil bıçaklanmamış yeri kalmamıştı. Ben buna inanmıyorum. Neden derseniz, 
çünkü bu kadar hunharca bıçaklanan biri anında yerinde ölmesi gerekiyordu. Bu kadar zaman, yani 
saat 17:30’lara kadar sağ kalması mümkün değildir. Uğur’un başına böyle anormal bir şeyin 
gelmediği, öbür kardeşlerin üzerlerindeki abartılı söylemlerden de anlaşılıyor.  

O zaman sonuç olarak şunu çıkarabiliriz. Evet bu kardeşler işkence gördüler ama anlatılanlar kadar 
değil.  

Bizler gerçeğin oğulları ve kızlarıyız. Bu yüzden gerek asılsız haberler gerekse basının 
abartmasıyla ne yazık ki dünyanın her yanına bu haberler gitti; şimdi kardeşlerimiz ve duyarlı 
kişiler yanlış bilgilerle yanlış bilgilenmişlerdir. Amacımız kimseyi küstürmek değildir. Ama bir 
gerçek varsa bu gerçeği abartısız bir şekilde insanlara iletelim ki insanlar sade gerçek üzerinde 
düşünsünler.  

Peki bu abartılı haberi kim yaptı? Biz iki olasılık üzerinde duruyoruz: 

1. Bunu yaptıran kişiler gerçekten bunu önceden planladılar ve öldüren kişiler sadece 
planlayanların maşasıydı. Öldürme amaçları ve abartıları, hem Türkiye’de bulunan 
Hıristiyanları korkutup ürküterek içine kapanık ve geri çekilen bir yapıya getirmek, hem de 
Türkiye’yi böyle bir hunharca katliama kucak açan ve yapan konuma düşürerek Avrupa 
Birliğine girmesini engelleyip daha kötü bir duruma gerilemesini planlayıp emellerini 
gerçekleştirmekti. Ayrıca biz Hıristiyanları Devletimizin ve halkın gözünde her şeyi 
çarpıtan ve abartan bir pozisyona düşürmekti.    

2. Her durumda görüyoruz ki, basın bir dediğimizi  ya yok sayıyor ve ya yüz diye iletiyor. 
Kardeşlerin iç çamaşırı olarak kamuoyuna gösterilen kanlı bezleri biz araştırdık hiçbiri 
kardeşlerimize ait değildi. O bezler haftalar önce silahla ölen kişilerin cesetlerinden çıkan 



bezlerdi. Ama basın ne yaptı onları, sanki yeni kardeşlerin üzerinden çıkarılmış bezler 
olarak resmetti. Basının abartısını ve bazen açık yalanlarını bilmeyen yok.  

Bu yüzden kardeşlerim, sizlere gerçekleri anlatmazsak o zaman yüreklerimiz asla huzur bulamazdı. 
Benim bu raporu yazmamın sebebi, dışarıda olsun içeride olsun bilgilerin ya abartılı ya da asılsız 
olduğunu görmemden kaynaklanıyor. Gerçek bilgiler kesinlikle bunlardır. Ben bunları sizlere 
göndermeden önce altta gördüğünüz gibi Öncelikle İhsan Özbek ve Ed Grudier kardeşlerimizin de 
bu yöndeki görüşlerini aldıktan sonra bunu İngilizciye çevirttirip sizlere iletiyorum.  

Rab sizleri ziyadesi ile bereketlesin. 

 

İhsan Özbek Kardeşin Düşünceleri: 
Ahmet kardeş, 

Benim tanıklığım konusundaki ifadeler tamamen doğrudur. 

Diğer konularda da bir itirazım yok. 

Yazdığın için teşekkür ederim. Bunları herkes bilirse daha iyi olur. 

Selamlar 

Ihsan Özbek  

 

Ed Grudier Kardeşin Düşünceleri: 
Ahmet kardesim,  
Bunu yazdigin icin tesekkur ederim.  Bu yanlis bilgiyi duzeltebilirsek iyi olur.  
Senin dediklerin tamamen doğrudur.  
Rabbin huzuru seninle olsun,  
Ed  

 

Zekai Tanyar Kardeşin Düşünceleri: 
Sevgili Ahmet, 

Ben birinci elden bu konularda yorum yapamam, ancak Necati ve Tilmann’ın eşleri, Şemsa ve 
Susanne, ile yüzyüze görüştüm ve onların intibaları sizinkine daha uyuyor.  

Yani ortada kanıtı olmayan yara ve işkenceler hakkında aşırı abartılar var ve anlaşılan maalesef 
olayın şoku içinde bazı kardeşler de bunları aynen her yere yansıtmışlar.  

Bunu düzeltmek için hazırladığınız yazı bence çok iyi ve ilk fırsatta yurtiçi ve yurtdışında ilgilenen 
herkese yollanmalı.   

Esenlikler, 

Zekai   


