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Çürüme sürecine girildi  

- Daniele Ganser'in ''NATO'nun Gizli Orduları'' adlı kitabında NATO'nun gizli ordularından ne 
kastediliyor? Ayrıntı verebilir misiniz?  

ULUÇ GÜRKAN - Bu kitapta, Batı Avrupa'yı olası bir Rus işgaline karşı korumayı amaçlayan yeraltı 
örgütlenmeleri anlatılıyor.  

Bu ordular, NATO üyesi ülkeler ile NATO üyesi olmayan Đsveç, Finlandiya, Avusturya ve Đsviçre'de kuruluyorlar. 
Güvenlik ve istihbarat örgütleri odaklı olarak örgütleniyorlar. Kurucu misyonu da Amerikan CIA ile Đngiliz SIS 
örgütleri üstleniyor.  

Kitapta, trenlerde ve pazaryerlerinde gerçekleştirilen bombalı saldırılar (Đtalya), muhaliflere işkence de dahil 
olmak üzere baskı uygulanması (Türkiye) ve sağ kanat askeri darbelerin desteklenmesi (Yunanistan ve Türkiye) 
öyküleri çarpıcı..  

SIR OLMAKTAN ÇIKIYOR  

- Kitapta Ağca'nın Đpekçi'den ne istemiş olabileceği nasıl anlatılıyor?  

GÜRKAN - Dilerseniz, spekülasyona yol açmamak için bunu kitaptan aynen aktaralım. 418. sayfada aynen 
şöyle anlatılıyor bu cinayet:  

''Ağca, Çatlı 'yla birlikte 1 Şubat 1979'da Türkiye'nin en saygıdeğer genel yayın müdürü olan Abdi 
Đpekçi'ye düzenlenen suikastta yer aldı. Đpekçi, Türk sağının terör bağlantıları ve bu teröre yönelik 
CIA desteğiyle ilgili ciddi araştırmalar üzerine odaklanmıştı. Kendisinin CIA istasyon şefi Paul Henze 
'yi şiddeti durdurmaya çağırdığı da ifade ediliyordu. Đpekçi, devletin en karanlık sırlarını ve vahşetin 
asıl kaynağını açıklarken hayatını riske atan Türk gazetecilerinden biriydi. Bu cesur gazetecilerden 
biri de Uğur Mumcu' ydu. Mumcu'ya Ziverbey Köşkü'ndeki işkence seansları sırasında şu bilgi 
veriliyordu: 'Biz kontrgerillayız. Bu devletin cumhurbaşkanı bile bize dokunamaz.' Uğur Mumcu, Cumhuriyet 
gazetesindeki köşesinde kontrgerilla ile bilgileri açığa çıkartmaya devam etti; 1993'te arabasına 
konulan bir bombayla katledilene kadar...  

Đpekçi suikastının ardından Ağca tutuklanarak suçunu derhal kabul etti. Ancak mahkemede 'olayın 
gerçek sorumlularının' isimlerini vereceği tehdidini savurarak gerekli yerlere gerekli sinyalleri 
gönderdi. Ertesi gün bir grup ülkücü, Ağca'nın bulunduğu yüksek güvenlikli cezaevinin sekiz kontrol 
noktasını da geçerek, ünlü teröristi kaçırdı..''  

Görüldüğü gibi kitapta, Abdi Đpekçi'nin 12 Eylül 1980 darbesi öncesinde yükselen şiddetin asıl kaynağını ve CIA 
bağlantısını keşfettiğine dikkat çekiliyor. Bu durumda Đpekçi'nin CIA bağlantılı Türk Gladio'sunun tetikçisi Ağca 
tarafından öldürülmesi ve Ağca'nın imkânsızı başaranlarca askeri cezaevinden kaçırılması sır olmaktan çıkıyor.  

GÜVEN SARSILDI  

- Đpekçi , Prof. Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Çetin Emeç, Turan Dursun, Uğur Mumcu, Ahmet 
Taner Kışlalı suikastlarının bağlantılı olduklarını söyleyebilir miyiz?  

GÜRKAN - Bu kahpe cinayetlerin birbirini tetikledikleri kesin. Hiç kuşkusuz, bu cinayetlerde Türk Gladio'sunun 
rolü Abdi Đpekçi cinayetindeki gibi kesin ve net değildir. Ancak, bu gizli örgüt tarafından başlatılan cinayetler, 
Türkiye'de var olan hukuk ve güvenlik düzenini çürüme sürecine sokmuştur. Bu süreçte toplumun güveni 
sarsılırken kendisi için çalışan değişik terör grupları ve hücreleri de devreye girmiştir. 1980'li ve 1990'lı 
yıllardaki bu cinayetlerin belki de büyük bölümünü, yaratılan kargaşa ortamında bu dağınık grupların işlemiş 
olması sürpriz sayılmamalıdır.  

'KURUMSAL ĐLĐŞKĐ YOK'  

1980'li ve 1990'lı yılların acılı olaylarında Türk Gladio'su ve CIA'nın etkisinin net olarak ortaya konulması önem 
taşıyor. Genelkurmay Başkanlığı'nın 16 Ocak 2005 günlü son açıklamasını önemsiyorum. Genelkurmay, 
''kontrgerilla'' ve ''Gladio'' tartışmalarında ''Özel Harp Teşkilatı'' na atıf yapılmasına karşı çıkıyor. ''Bu 
teşkilatımızın, kurulduğu tarihten bugüne kadar söz konusu yazı ve yorumlarda bahsi geçen 
karanlık olaylarda hiçbir kurumsal ilişkisi olmamıştır'' diyor.  

Bu açıklama çok önemli. Kurumsal ilişki olmadığının özellikle vurgulanması, kurumsal olmayan ilişkilerin 
olabileceği anlamına mı geliyor, insan ister istemez kaygılanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri 1990'lı yıllardan 
itibaren büyük değişimler yaşadı. Bugün itibarıyla bünyesinde hiçbir karanlık olaya fırsat vermeyeceğine 
inanıyorum. 


