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Uluç Gürkan: Örgütlü cinayetlerin amacı, Türkiye'yi kargaşa ortamına sürüklemek  

'Ağca basit bir kukla değil'  
*Ağca eksenindeki cinayetler ve suikastların kişiye odaklı olmadığını söyleyen eski DSP milletvekili Gürkan, ''Bunlar, bir planın 
örgütlü parçaları. Ağca bu plan kapsamında, 12 Eylül 1980 darbesi sürecinde kullanıldı. O günlerde soruşturmanın henüz 
tamamlanmadan polisten alınıp Sıkıyönetim Komutanlığı'na verilmesi ve sonrasında askeri cezaevinden kaçırılması, şimdi de 
tartışmalı bir biçimde tahliye edilmesi, bu çerçevede değerlendirilmeli'' dedi.  

LEYLA TAVŞANOĞLU  

Uluç Gürkan , DSP'nin eski milletvekillerinden. Birilerinin maşası, eli kanlı katil Mehmet Ali Ağca 'nın serbest bırakılmasına yol 
açan, Rahşan Ecevit 'in isteğiyle TBMM'den geçirildiği söylenen af yasasına Meclis genel kurulunda ret oyu veren iki DSP 
milletvekilinden birisiydi. Gürkan'ın karşı çıkış nedenleri çok net. Ayrıca Türkiye'de Gladio tipi bir örgüt olduğuna inanıyor ve faili 
meçhul cinayetleri bu örgütün başlattığını söylüyor. Daha da öte son olarak Türkçeye çevrilen ve bir tez çalışması olan 
''NATO'nun Gizli Orduları'' kitabında Abdi Đpekçi 'nin öldürülüş nedeni dahil pek çok çarpıcı noktayı bakın bize nasıl 
aktarıyor:  

O LAĞANÜSTÜLÜK KOŞULU  

- TBMM'de Rahşan Ecevit'e mal edilen af yasası oylamasında ret oyu veren iki DSP milletvekilinden birisiydiniz. DSP 
Grubu'na rağmen neden karşı oy kullandınız?  

ULUÇ GÜRKAN - Af olağan bir yasama etkinliği değildir. Ancak olağanüstü koşullarda düşünülebilir. Örneğin Türkiye'de, 12 Mart 
1971 ve 12 Eylül 1980 askeri müdahaleleri sonrasında yaşanan mağduriyetleri gidermek için düşünülmüş olması doğaldır. Hatta 
gereklidir.  

2000 yılında Türkiye'de böylesine olağanüstü durum yoktu. Ötesinde, 1991 yılında çıkan Şartlı Salıverme Yasası ile Türkiye'de 
sürekli bir af ortamı da yaratılmıştı. Cezalar fiilen yasada yazılı olan sürelerinin beşte ikisi düzeyine indirilmişti. Suç ve ceza 
arasındaki denge kaybolmuş, cezalar caydırıcı olma özelliğini yitirmişti.  

Bu ortamda çıkarılacak bir affın Türkiye'yi suç cennetine çevireceği açıktı. Bunun olumsuzluğunu en başından itibaren anlatmaya 
çalıştım. ''Kader kurbanları'' denildi, baklava çalan çocuklar, çocukları için ekmek, oyuncak çalan yoksul babalar örnekleri 
verildi. Affın bu ve benzeri mağduriyetler için de çözüm olamayacağını, bu ve benzeri mağduriyetlerin kalıcı olarak giderilmesinin 
ancak ilgili yasa hükümlerinin düzeltilmesiyle mümkün olacağını ısrarla savundum.  

Geçmiş örnekleri anımsatarak bu konuda da uyarılarımı, TBMM kürsüsü dahil her zeminde yaptım. Sonuç alamayınca, bu olayın 
sorumluluğunu en azından bireysel olarak üstlenmek istemedim ve ''ret'' oyumu verdim.  

A ĞCA DEĞĐL KIRCI...  

- Bu yasanın günün birinde Ağca gibilerin affına yol açabileceğini görmüş müydünüz?  

GÜRKAN - Evet görmüştük... Ancak özellikle tartıştığımız kişi, o sırada Đtalya'da hapiste olan Ağca değil, Türkiye'deki Haluk 
Kırcı idi. Bu durumu önlemek için değişiklik önergeleri hazırladık. Bunun basına yansıması üzerine birkaç tehditkâr telefon da 
aldık. Bu arada parti yönetimi ayağa kalkmıştı. O tarihte genel sekreter olan Zeki Sezer önergelerimizi bizden istedi ve gerekli 
düzenlemeyi yapmaya çalışacaklarını söyledi.  

Đtirazlarımızın pek çoğu karşılanmadı ama, 2000 yılı affında yer alan ''Önceki aflardan yararlananlar bu aftan 
yararlanamazlar'' ifadesi, bu gelişme üzerine yasaya girdi.  

- Sizce Ağca kim?  

GÜRKAN - Bence Ağca, bir örgüt tetikçisidir.. Abdi Đpekçi cinayetinde de Papa suikastında da rolü, örgüt adına tetikçilik 
yapmaktı diye düşünüyorum.  

Bu konumu, Ağca'nın basit bir kukla olduğu anlamına gelmez. Hem Türkiye özelinde hem de dünya genelinde son derece önemli 
işlerde rol alması, örgütün öteki tetikçileri arasında önde bir yeri olduğunu ortaya koymaktadır.  

Ancak, Ağca eksenindeki cinayetler ve suikastlar kişiye odaklı da değildir. Bunlar, Türkiye'nin kargaşaya sürüklenerek denetim 
altına alınmasını amaçlayan bir planın örgütlü parçalarıdır. Ağca bu plan kapsamında, 12 Eylül 1980 darbesi sürecinde 
kullanılmıştır. O günlerde soruşturmanın henüz tamamlanmadan polisten alınıp Sıkıyönetim Komutanlığı'na verilmesi ve 
sonrasında askeri cezaevinden kaçırılması, şimdi de tartışmalı bir biçimde tahliye edilmesi, bu çerçevede değerlendirilmelidir.  

 


