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Analarını
Dinlemeyen Evlatlar

PKK’ye ait barınakların havadan
bombalanması üstünde farklı yorumlar
sürerken, kısa adı “TAK” olan ve “Kürdistan
Özgürlük Şahinleri” adını taşıyan Kürtçü
başka bir terör örgütü daha sahne aldığını
duyurmak istemiş. Yandaş internet sitelerine
“Topyekûn savaş başlattık” diye duyurular
göndererek “sivil ve turistler konusunda
bugüne kadar gösterdikleri hassasiyetin
artık geçersiz olduğunu” bildirmiş.

Başbakan’ın, kendilerini ezilmiş hisseden
Kürt vatandaşlarımızın gönüllerini almak için
başlattığı “açılım” stratejisini yeterli
bulmayan ve kendilerine Barış Anneleri adını
veren bir sivil toplum örgütüne mensup
kadınların, “beyaz tülbentleri”ni Çukurca’da
9 askerimizin şehit edildikleri noktaya
bıraktıklarını duyuran haberle birebir zıt ve
karşıt bu iki ayrı eylem, bu hafta sonunun
gelişmelerini özetliyor.

Beyaz tülbentli anneler
Güneydoğu ve Doğulu anneler adına 9

Mehmetçiğin şehit edildikleri noktaya
bırakılmış olan beyaz tülbentlerin vermek
istedikleri mesaj, kurgu bile olsa çok
anlamlıdır:

Zira, Kürt anaların başvurduğu beyaz
tülbent eylemi, aşiretler arasında çıkan
kavgalarda yöre kadınlarının başvurduğu bir
barış aracıymış. Kavgadan bıkan kadınlar,
erkeklerinin önlerine beyaz tülbentlerini
atarak, “Yeter artık” mesajını yansıtmak
isterlermiş.

Güncel olayımızda, mesajın adresinin
Ankara’daki siyasi iktidar olduğunu
söyleyenler kadar; asıl muhatabın bölgede
otuz yılı aşkın bir süredir şiddet ve silaha
başvurarak kendi varlığını duyurmak için
direnen terör örgütü olduğunu da
kabullenmek gerekiyor.

Bu görüşün sahipleri arasında olduğu
anlaşılan bir bilim adamı, Dicle Üniversitesi
öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mazhar Bağlı,
halkın BDP ile PKK’nin bağlantısını bildiği
halde bugüne kadar bu olguyu içine
sindirdiğini söylüyor.

Bağlı’nın “PKK’nin Kürt meselesi yok.
Kürt meselesinin PKK sorunu var. PKK
sadece hedefini gerçekleştirmek için
faaliyet gösteren değildir. Taşeronluklara
da kalkışıyor” sözlerinde büyük gerçek payı
vardır.

Bu olguya hayır demeyecek olan Kürt
yurttaşların Başbakan’ın önceki gün söylediği
“terör, kan, cinayet ve pusu ile aradaki
mesafenin açılmasını” isteyen sözlerine
katılmaları beklenir.

Günlük politika sorunlarına uzak kalmayı
sürdüreceğini söyleyen Kemal Burkay’a da,
Kürt siyasetine somut katkılar yapması
beklenilen Şerafettin Elçi’ye de büyük
görevler düşüyor.

���
Beyaz tülbentli anneler, kendilerini üzen,

gecelerini uykusuz geçirmelerine neden olan
dertlerin kaynağının sadece Kürt kadınlara
özgü olmadığını elbette biliyorlardır. Nedim
Şener’in, Ahmet Şık’ın, Balbay’ın, Tuncay
Özkan’ın ve dahi nice asker-sivil
yurttaşımızın anaları, eşleri, bacıları da beyaz
tülbentlerini, güç sahiplerinin ayak uçlarına
bırakmak için nöbet tutmuş olmalılar.

Umut Operasyonu sIrasInda
sanIklar ifadelerinde
İran’da gizli servis Savama

tarafIndan eğitildiklerini ve İran re-
jimini getirmek için mücadele et-
tiklerini tüm ayrIntIlarIyla anlatI-
yordu. Polis de işte bu ifadelerden
sonra soruşturmayI genişletmişti,
“Ferhan” adlI kişiye ulaşmaya ça-
lIşIrken sanIklarIn İran’la bağlan-
tIlarInI kanItlayan veriler de elde
ediyordu. İşte bu bağlantIlarIn de-
taylarI, o dönemde resmi bilgi
notunda aynen şöyle geçiyordu:

“- Ankara Aydınlıkevler sem-
tinde ikamet eden Ferhan …
isimli şahısla ilgili yapılan araş-
tırmalarda, 0 532 31405… ve 0
312 31781… No’lu telefonun sa-
hibi Ferhan Özmen’e ulaşılmış-
tır. Telefonlarla ilgili yapılan
teknik çalışmalarda Cihan (K),
Oğuz Demir’e ait 0 535 73344…
ile 009891123081… No’lu İran
Askeri İstihbaratı Kudüs Or-
dusu merkezine ait İran tele-
fonlarına ulaşılmıştır.

- Cihan (K), Oğuz Demir’in
kullandığı 0 535 73344… No’lu
telefonu 14 Mayıs 2000 tarihin-
de arayan
Necdet Yük-
sel, Ankara
Sincan PTT
binası önünde
buluşmak is-
temiştir. Bu-
luşma yerinde
Cihan (K),
Oğuz Demir’in
kullandığı ha-
reket halindeki
34 YM 4140
plaka sayılı
araca binmeye çalışan Necdet
Yüksel yakalanmıştır. Bahse ko-
nu aracı süren Cihan (K), Oğuz
Demir ise görevli polis memur-
larının hafif şekilde yaralanma-
sına sebebiyet vererek olay ye-
rinden kaçmıştır. Yakalanan
Necdet Yüksel’in sırt çantasın-
da malzemelerin atıldığı yerleri
gösteren üç kroki çıkmıştır. Kro-
ki adreslerindeki yer gösterme-
lerinde değişik marka ve çap-
larda 38 tabanca, 22 uzun nam-
lulu tüfek, 8 lav silahı, bir çuval
mermi, 42 el bombası, yüz şar-
jör, 51 susturucu, 160,5 kalıp ye-
şil C4 plastik patlayıcı, 27 kilo-
gram beyaz C4 plastik patlayı-
cı, 48 TNT kalıbı, bol miktarda
bomba yapımında kullanılan

elektronik cihaz, malzeme ve
dokümanlar ele geçirilmiştir.

- Tekin Kod isimli Ferhan
Özmen isimli şahsın 0 532 314
05 … numaralı GSM telefonu-
nu kullandığı ve İstanbul ilin-
den çıkış yaptığı tespit edil-
miştir. Tekin kod isimli Ferhan
Özmen’in kullandığı GSM te-
lefonu ve İran Askeri İstihba-
ratı Kudüs Ordusu Merke-
zi’ndeki 009891123081… No’lu
telefonu ankesörden ararken
yakalanmıştır. Tekin (K) Fer-
han Özmen 14 Mayıs 2000 ta-
rihinde yakalanarak Ankara
iline getirilmiştir.

- Ferhan Özmen’in sorgusun-
da patlayıcı ve silahları Hatay ve
Van ilinden Behrem Azad isim-
li şahıstan kaçakçılar kanalıyla
temin ettiğini belirtmesi üzerine
yapılan teknik çalışmalarda,
Ferhan Özmen 0 532 31405…
Behrem Azad’ın Türkiye’de kul-
landığı 0 535 77537… İran As-
keri İstihbarat Kudüs Ordusu
Merkezi 009891123081… ve
Behrem Azad’ın Lübnan’da kul-
l a n d ı ğ ı

00961037406 ... telefonlarıyla
birbirileriyle irtibatları teknik
takiple belirlenmiştir.

- 27 Kasım 2000 tarihinde
Behrem Azad’ın Lübnan
gsm’ini arayan Murat NazlI’nın
‘Van’a bir daha gelme ve üzerin-
deki telefonlarI iptal et’ dediği tes-
pit edilmiştir.

- Söz konusu grup içerisinde
faaliyet gösteren ve bazı eylem-
lere katılan Rüştü Aytufan, sah-
te kimlik ve pasaportla yurtdı-
şına çıkma hazırlığındayken Sa-
karya ilinde yapılan bir polis uy-
gulamasında 21 Eylül 2000 ta-
rihinde yakalanmıştır. Firari
olarak aranan Cihan (K) Oğuz
Demir’le ilgili çalışmalar halen
sürdürülmektedir.”

Öncelikle söylemek isterim ki,
İmge Kitabevi’nce yay0nlanan
“Uğur Mumcu’yu Kim Öldür-

dü?” kitab0mda yeni iddialar gündeme
taş0nm0yor, bir yarg0ya da var0lm0-
yor. Umut Operasyonu süreci-
ni belgelerin 0ş0ğ0nda gözler
önüne seriyor sadece…

Evet, Umut Operasyonu çer-
çevesinde birçok insan yaka-
land0. Kimisi masum olduğunu
söyledi, kimisi de poliste, savc0-
l0kta ikrarda bulundu, pişmanl0k
yasas0ndan faydalanmak istedi;
mahkeme safhas0ndaysa Emni-
yet’te işkence alt0nda ifadelerini

verdiklerini, suçsuz olduklar0n0
ve olaylarla hiçbir bağlant0-
lar0n0n olmad0ğ0n0 söylediler.
Birçoğu, “zanl0” diye tutuk-
land0, yarg0land0. 18 y0ldan bu
yana da adli süreç devam edi-
yor. Bu sürecin başlang0c0n-
da ve hemen sonras0nda ne-
ler yaşand0ğ0 kamuoyunca
pek bilinmedi. Birçok soru
yan0ts0z kald0. Birçok soruya

da herkes kendi penceresinden yan0t
verdi. Birçok insan elinde belge olma-
dan birtak0m iddialar ortaya att0. İşte
bu kitap, bu anlamda s0radan bir kitap
değil... Bu kitap, bir ilk kitap... Bu ki-
tab0 okurken “Umut Operasyonu ve
Davas0” sürecinde yaşananlar0 ilk kez
bir arada okuyacak ve Uğur Mumcu
suikast0n0, her yönüyle kamuoyunda na-
s0l gündeme geldiğini göreceksiniz.

Bu yaz0 dizisinde de “Uğur Mum-
cu’yu Kim Öldürdü?” kitab0m0n özeti
yer alacak. İlgiyle okuyacağ0n0z0 umut
ediyorum.

Adnan Gerger

OyIllar terörün, faili
meçhul cinayetlerin
yIlIydI. 1988’den

1999 yIlIna kadar işlenen
cinayetlerden bazIlarI çok
farklI özellik taşIyordu.
Türkiye’nin siyasi ve
toplumsal yaşam biçimini
değiştirmeyi hedefleyen bu
cinayetler, başta Uğur
Mumcu olmak üzere
Muammer Aksoy, Çetin
Emeç, Turan Dursun,
Bahriye Üçok ve Ahmet
Taner Kışlalı
suikastlarIydI. AynI
zincirin halkasI olarak
yabancI uyruklu kişilere
yönelik bombalI ya da

silahlI eylemler de yapIldI. Devlet ve

hükümetin üst düzey yetkilileri bu
suikastlarI “devletin namus borcu”
olarak nitelemesine karşIn yine de
failler yakalanamIyordu... “Umut
Operasyonu”, 17 Ocak 2000’deki
Hizbullah operasyonundan sonra
başlatIlmIştI. Emniyet Genel
Müdürlüğü İstihbarat Daire
BaşkanlIğI, Türkiye’de işlenen faili
meçhul cinayetlerin aydInlatIlmasIna
yönelik olarak 5 MayIs’ta düğmeye
bastI ve 6 MayIs 2000 tarihinde tüm
istihbarat şube müdürlüklerini
kapsayan “Umut” kod adIyla PlanlI
İstihbarat Operasyonu başlattI. Bu
operasyonun gerçekten Türkiye’de
sayIlI operasyonlardan biri olacağInI
o an kimse tahmin edemiyordu. Kilit
isimlerden “Dede” kod isimli Yusuf
Karakuş, gazeteci - yazar Uğur

Mumcu’nun eylemine katIldIğInI
samimi bir şekilde itiraf edince
İstanbul’da yakalanan zanlIlarIn
tamamI 7 MayIs 2000’de Ankara’ya
getirilerek sorgulamalarIna başlandI.
Yusuf Karakuş’un Ankara’ya
getirilmesiyle operasyon daha da bir
ivme kazandI.

Bir söz yetti
AslInda, örgütün varlIğInI çözen
kilit bir sözdü. SanIklardan Avukat
Hasan Kılıç’In bir sözü... Mahkeme
sürecinde ifadeleri ve polise ettiği
yardIm nedeniyle cezasI indirilen
Hasan KIlIç ifadesinde, “Tekin kod
isimli Ferhan ve ona bağlı çalışan
isimlerini bilmediğim üç-dört
kişiyi alın, faili meçhulleri
çözersiniz” demişti.

İşte polise bir bu tek söz yetmişti.
Hasan KIlIç, 13 MayIs, 18 MayIs
tarihlerinde polise iki kere ve 19
MayIs 2000’de de savcIya uzun
uzadIya ifade verdi. KIlIç, İran
bağlantIlI olarak Tevhid-Selam
Grubu içerisinden ayrIlarak “Kudüs
Ordusu” ismiyle yeni bir
yapIlanmaya gidildiğini söyleyecekti.
Kudüs Ordusu, böylelikle ilk kez
polis kayItlarIna girecekti. KIlIç, daha
sonra kendisinin dar çerçeveli ve
eylem ağIrlIklI bir grubun içinde yer
aldIğInI, ancak büyük eylemlerde
aktif rol alan Tekin ve Selçuk isimli
iki kişi bulunduğunu da anlatacaktI.
14 MayIs 2000’de ise Tekin kod
isimli zanlI Ferhan Özmen,
İstanbul’da yakalanarak sorgulanmak
üzere Ankara’ya gönderilecekti.

(Bir Operasyonun Perde ArkasI)

Ve polis, operasyonla il-
gili ilk somut ucu, 13
MayIs günü İstanbul

yolu üzerindeki ankesörlü tele-
fonla yapIlan görüşmeden elde
ediyordu. Takip edilen şüpheli
kişi, karşIsIndaki kişiye, La-
le’leri sevmesini söylüyordu.
Ertesi sabah öğleye doğru o
ses yine yakalanmIştI. Bu kez
yer Cebeci’ydi. Yine şifreli
konuşuluyordu. “Ağrı kesici
aldım. Biraz rahatladım.

Ama şimdi de sırtım… Sırtım
çok ağrıyor. Bana yardım et” di-
yerek takip edildiğini hissettiğini
söylüyordu. Ama kesin adres ko-
nuşulmuyordu. Aradan saatler ge-
çiyor, telefon yerleri değişiyordu.
Sonunda Sincan’da hastane karşI-
sInda ankesörlü telefonda aynI ses
duyuldu. Polis de “Lale” sözcü-
ğünden o gün festival düzenlene-
ceği için yer olarak SincanI tahmin
etmiş, orada da yoğun önlem al-
mIştI. Son telefon konuşmasInIn
üzerinden henüz birkaç dakika
geçmemişti ki, Sincan PTT’sinin
önüne 34 YM 4140 plakalI Broad-
way marka oto hIzla yaklaştI.
PTT’nin önünde duran ve sIrtInda
bir çanta olan adam aniden fIrladI
ve hareket halinde olan arabaya
binmek istedi. İstihbaratçI polisler
de fIrladI. Polislerden biri arabaya

binmek isteyen adamIn beline sa-
rIldI, ama ne olduğunu anlayama-
dan kendisini bir metre uzakta yer-
de buldu. Polislerin bazIlarI sIkIca
sarIlarak adamIn arabaya binmesi-
ni engellerken diğer sivil polisler
de arabanIn önüne atlayIp arabayI
durdurmaya çalIştIlar. Ancak araba
hiç durmadI, üç sivil polisi yarala-
yarak tren hattInIn karşIsIna son
anda geçti. Tam o sIrada bir tren
hIzla geldi. Belki on saniye daha
geç kalsaydI, tren arabayI önüne
katacaktI, ancak tren arabanIn göz-
den kaybolmasIna neden oldu. Si-
vil polislerce dengesi bozularak
arabaya binmeden yere düşen
adam da üzerine yüklenen üç polisi
de bertaraf etmiş, aracIn takibini
engellemişti. Yakalanan kişinin,
sonradan siyah kuşak sahibi kara-
teci olduğu anlaşIlacaktI. Yakala-
nan kişi, eylemleri bizzat gerçek-
leştirmek suçlarIndan yargIlanan
Necdet Yüksel, kaçan kişiyse şu
ana kadar yakalanamayan “Ci-
han” kod isimli Oğuz Demir’di.
Oğuz Demir’in izine yaklaşIk 3 yIl
önce ulaşIldI. Önce İran’a kaçan
Demir, Hollanda’daydI. Bir Türk
kamyoncunun telefon kaydIyla ye-
ri tespit edilecek, sonra yine sIrra
kadem basacaktI.
Necdet Yüksel, gözaltIna alIndI-
ğInda uzun süre kendisine verilen

hiçbir soruya yanIt vermedi, ta ki
kendisiyle sohbet edilene kadar...
YanIna gelen emniyet amiri, Yük-
sel’le yarIm saat kadar sohbet etti
ve sözlerini, “İnancı tam olan in-
sanlar böyle yapmaz. Bunların
inanca saygısı yok. Bir başka ül-
kenin gelip bizim ülkemizi idare
etmesini kim ister?” diye bitirdi.
Yüksel, kimliğini ilk kez orada
açIkladI. Operasyonlarda yakala-
nan örgütün önemli isimlerinden
birisi de Nusret-Yakup-Cemal
kod isimlerini kullanan Rüştü Ay-
tufan’dI. Mustafa Rahmi-Refika
oğlu 1974 doğumlu Ali Altan Ün-
lüler adIna düzenlenmiş sahte
kimlikle Sapanca’da yakalanan
Aytufan, 22 Eylül 2000’de Anka-
ra’ya getirilerek sorguya alIndI.
Polisler, Aytufan’In sakladIğI silah
ve mühimmatlarI Çankaya’da ka-
nalizasyon logarInda bulacaktI.

İran’da
eğitildiler

MUSA KART musakart@yahoo.com

UğurMumcuUzun Takip

● MUMCU’YU 8 AY
ADIM ADIM İZLEDİLER

● 2 KİLO 300 GRAM C4
PATLAYICI KULLANDILAR

● PROF. DR. AHMET TANER
KIŞLALI’YA ŞEYTANİ PLAN

Sohbette her şeyi anlattı

Kamu çalışanlarına
bayram tatili 9 gün

Oğuz Demir

Başlarken

YARIN

ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kamu
çalIşanlarI, Şeker BayramI dolayIsIyla 9 gün ta-
til yapacak. Hükümet Sözcüsü, Başbakan Yar-
dImcIsI Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu toplan-
tIsInIn ardIndan yaptIğI açIklamada, kamu çalI-
şanlarIna müjdeli haber verdi. ArInç, kamu ça-
lIşanlarInIn 29 Ağustos Pazartesi günü yarIm
gün ve 2 Eylül Cuma günü tam gün idari izinli
sayIlacağInI söyledi. Böylece 27 Ağustos Cu-
martesi günü başlayan bayram tatili, toplam 9
gün olacak. ÇalIşanlar 5 Eylül günü işbaşI ya-
pacak. ArInç, bayram süresince, 27 Ağustos
Cumartesi ile 4 Eylül Pazar günü dahil, otoyol
ve köprü geçişlerinin de ücretsiz olmasInI ön-
gören Bakanlar Kurulu kararInIn hazIrlandIğInI
kaydetti. Memur emekli, dul ve yetim aylIklarI-
nIn da 23-26 Ağustos günlerinde ödeneceğini,
1-2 Eylül tarihine denk gelen ödemelerin öne
alIndIğInI belirten ArInç, yaşlIlIk aylIğInIn 26-
28 Ağustos günleri arasInda, işsizlik ödeneği-
nin de bayramdan önce ödeneceğini aktardI.

ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Genel-
kurmay BaşkanlIğI, Somali için başlatIlan in-
sani yardIm faaliyetleri kapsamInda, Somali
halkInIn acil ihtiyaçlarIndan oluşan insani yar-
dIm malzemesini göndermek maksadIyla, 1
adet yük gemisinin görevlendirildiğini duyur-
du. Genelkurmay’In internet sitesinde yer alan
bilgi notuna göre, TCG Gediz Firkateyni, De-
nizcilik MüsteşarlIğI’nca görevlendirilen insa-
ni yardIm gemisi Burak’a Mogadişu’ya intika-
li süresince refakat edecek ve deniz haydutlu-
ğu tehdidine karşI destek sağlayacak.

Yardım gemisine
asker refakat edecek


