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Hollanda Adalet Bakanlığı Müsteşarı'nın Türkiye'de küçük
çocuklarla ilişkiye girdiği iddiası bomba etkisi yarattı.
Çocukları Sulukule'den Türk koruma polisi bulmuş!
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VE BAYBAŞİN İDDİASI...

Çiller, Ağar ve Menzir
videoya kaydettirdi!

DDEEMMMMIINNKK ile ilgili iddiala-
rın en çarpıcı olanı ise Hollanda
adaleti tarafından ülkede görül-
memiş bir şekilde ömür boyu
cezasına çarptırılan PKK’nın
uyuşturucu baronu Hüseyin
Baybaşin’in sözleri... Baybaşin,
Tansu Çiller’in başbakanlık etti-
ği dönemin Türk hükümetinin,
kendisine yargılandığı davada
çok daha ağır bir ceza verilme-
sini sağlamak için Demmink’i
kullandığını ileri sürdü. Helsin-
ki Komisyonu raporuna da gi-
ren bu iddiaya göre, Türk poli-
sinin getirdiği çocuklarla bera-
ber olan Hollandalı, otel oda-

sında video kaydına alındı. Bu
video dönemin İstanbul Emni-
yet Müdürü Necdet Menzir,
Emniyet Genel Müdürü Meh-
met Ağar ve Başbakan Tansu
Çiller tarafından Demmink’e
karşı şantaj malzemesi olarak
kullanıldı. Demmink, yargı
üzerindeki nüfuzunu kullanıp
Baybaşin hakkında da speküla-
tif ve sahte deliller üreterek
uyuşturucu baronunun ömür
boyu hapis cezası almasını sağ-
ladı. Karşılığında da çocuklarla
ilişki görüntüleri kendisine tes-
lim edildi. Böylece siyasi kari-
yerini de kurtarmış oldu.  
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Orhan Pamuk’a
Danimarka’dan
Sonning ödülü

DDAANNİİMMAARRKKAA’’NNIINN  en büyük kültür
ödülü olan ve Avrupa kültürüne katkıda
bulunanlara verilen Sonning Ödülü, No-
bel ödüllü yazar Orhan Pamuk’a verildi.
Orhan Pamuk 1 milyon Kronluk Sonning
ödülünü Kopenhag Üniversitesi Rektörü
Ralf Hemmingsen’in elinden aldı. Kopen-
hag Üniversitesinde düzenlenen törene
çok sayıda Danimarkalı yazar, profesör,
Ermeni diasporası ve Türk toplumunun
temsilcileri katıldı. Kürt asıllı şarkıcı Fuat
Talay’ın seslendirdiği Kürtçe Naz Bariadlı
şarkısının ardından Orhan Pamuk’a ödü-
lü sunuldu. Pamuk, “2004 yılında bu ödü-
lü alsaydım belki Türkiye’nin AB’ye gir-
mesi için propaganda yapardım. Ama Av-
rupa’nın sorunları yüzünden o tatlı gün-
ler biraz geride kaldı” diye konuştu. 

Törende Türkiye’nin Kopenhag Bü-
yükelçisi Berki Dibek veya bir büyükelçi-
lik temsilcisinin bulunmaması dikkat çek-
ti. Dibek, “Davet edilmedim” dedi.  

Ölümler olursa
Açlık grevi, “ppaassiiff  ddiirreenniişş” türlerinin

en sertidir. İnsanlar, kendilerini ya-
vaş yavaş ölüme götürürler. Bunu

bir amaç için yaparlar. Şu anda açlık gre-
vindeki KCK ve PKK davalarından tutuk-
lu olanların ve onlarla dayanışma için dı-
şarıdan katılanların sayısının bine yaklaş-
tığı söyleniyor.

Sayının büyüklüğü bile olayın kolay
geçiştirilemeyeceğini gösteriyor.

Bin insanın kendi hayatını bu şekilde
ortaya koymasının anlamı üzerinde dü-
şünmek gerekir.

� � �

Açlık grevlerinin iki amacı açıklandı.
Biri KKüürrttççeenniinn  aannaaddiill  oollaarraakk  kkuullllaannıımmııyyllaa
iillggiillii  eennggeelllleerriinn  kkaallddıırrııllmmaassıı; bugün pratik-
te bunun anlamı davalarda Kürtçe konu-
şulmasının, ifade verilmesinin, savunma
yapılmasının kabul edilmesidir.

Çok bol tutuklusu olan KCK davaları-
nın birçoğu, sanıkların Kürtçe konuşması-
nın mahkemelerce kabul edilmemesi ne-
deniyle kilitlenmiş durumda. Davalar iler-
lemiyor, tahliye olması gerekenler de tah-
liye olamıyor.

Açlık grevindekilerin açıklanmış ikinci
amacı İmralı’da AAbbdduullllaahh  ÖÖccaallaann’a uygu-
lanan, “tteeccrriitt” dedikleri görüşme kısıtla-
malarının kaldırılması. Bu, Öcalan’ın
mahkûmiyet koşullarındaki düzelmeyle
birlikte ciddi bir siyasi boyut içeriyor.
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Silah bırakma sürecine katılabileceği-
ni söylemiş olan Öcalan’ın avukatları, ya-
kınları ve başka kişilerle görüşebilmesi
imkânının açılmasının getireceği “ileti-
şim” olanaklarını kullanılma şekli ayrı bir
konudur.

Açlık grevindekiler, Öcalan’ın bu im-
kânların sağlanmasıyla, kendi istedikleri
gibi, PKK’ya yakın olmayan Kürt siyaset-
lerinin de uzun süredir dile getirdiği gibi
“bbiirriinnccii  mmüüzzaakkeerreeccii” konumuna en azın-
dan “yaklaşmasını” istiyorlar.

Bir “barış süreci” olacaksa, PKK’yı ku-
ran, ne sıfatla anarsanız anın, Kürtlerin en
çok sözünü dinlemeleri muhtemel kişinin
bu süreçte yer alması giderek daha yaygın
bir kabul görüyor. Benzer tecrübelerden
geçmiş ülkelerde barışa nasıl ulaşıldığını
bilenler bunu uzun süredir ifade ediyorlar.
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Bir kez daha, açlık grevleriyle “kkrriittiikk
bbiirr  eeşşiiğğee” gelindi. Bu kaçıncı kritik eşik
demeden önce açlık grevindekiler arasın-
da ölümler olması ihtimalinin de giderek
yaklaştığını düşünmek gerekiyor. Ceza-
evlerinden açlık grevcilerinin cenazeleri
çıkmaya başlarsa yıkılması için herkesin
uğraşması gereken duvara ciddi miktarda
tuğla eklenmiş olur. 

SULUKULE’YE UZANAN PEDOFİLİ SKANDALI

Film değil gerçek!

HHEERR şey 1998 yılında
Hollanda’nın başkenti
Amsterdam’da bir gene-

leve yapılan baskında, ülkede bir-
çok ünlü isme ‘hizmet veren’ bir
pedofil (çocukların cinsel istismarı)
şebekesinin ortaya çıkarılmasıyla
başladı. Hollanda polisi, çoğu Po-
lonya’dan kaçırılan çocukların
Amsterdam ve Rotterdam’da pa-
zarlandığını belirledi. Soruşturma
genişletildikçe dehşet de arttı.
Şebekenin müşterileri arasında
savcılar, üniversite profesörleri ve
siyasetçiler olduğu
anlaşıldı. Bu siyaset-
çilerin en ünlüsü ise
o dönemde Hollan-
da Adalet Bakanlı-
ğı’nda dış ilişkiler-
den sorumlu müste-
şarlık görevini yürü-
ten Joris Dem-
mink’ti. Ancak Dem-
mink’in Hollanda
yargı sisteminde o
kadar büyük bir
ağırlığı vardı ki, kısa
zaman içinde tüm
soruşturma örtbas
edildi. Ta ki çok fark-
lı bir kişi tarafından aynı suçlama-
lar yeniden ortaya atılana kadar...

AABB’’yyii  tteemmssiilleenn  ggeellddii!!
Aynı yıl PKK’nın Avrupa’daki

tüm uyuşturucu trafiğini yöneten
Baybaşin kardeşlerin büyüğü Hü-
seyin Baybaşin, İngiliz, İtalyan, Bel-
çika, Alman ve Hollanda polisinin
ortak operasyonunda Lieshout
kentindeki villasında yakalandı. 3
yıl süren yargılama sonrasında
ömür boyu hapis cezasına çarptırıl-
dı. Baybaşin, bu karar sonrasında
‘Adalet Bakanlığı’ndan Joris Dem-
mink bana komplo kurdu’ deyince
Hollanda basını bu komplonun ne
olabileceği konusunda araştırma
yapmaya başladı. Yıllar sonra VA-
RA televizyonu’nda yayınlanan
Zembla isimli haber programı, aldı-
ğı istihbaratla Türkiye’ye giderek
bir Türk gazeteciyle birlikte Dem-
mink’in izini sürdü ve şok edici id-
dialara ulaştı. Buna göre Hollandalı
siyasetçi, 1990’lı yılların başında he-
nüz 1. Irak Savaşı devam ederken
Kuzey Irak’tan Türkiye’ye yönelik
göç dalgasını görüşmek üzere Av-
rupa Birliği’ni temsilen Türkiye’ye
geldi. Burada Türk polisi tarafından
kendisine koruma verildi. Dem-
mink, ziyaretinin İstanbul ayağında
korumalığını yapan polis memuru
Mehmet Korkmaz’dan kendisine
birlikte olmak için çocuklar bulma-
sını istedi. Polis memuru da Sulu-
kule’de sur dibinden bulduğu ço-
cukları Demmink’e götürdü. Dem-
mink, daha sonra da sık sık geldiği
Türkiye’de yaşları 12 ile 16 arasında
değişen Türk çocuklarla İstanbul ve
Bodrum’da beraber oldu. 

Bu iddiaların yayınlandığı prog-

ram Hollanda’da olay yarattı. Açı-
lan soruşturmada savcılık Türk po-
lisinden Demmink’in Türkiye’ye
giriş çıkış kayıtlarını talep etti. Ta-
rihler ifadelerle örtüşüyordu. Fakat
yine Demmink’in Adalet Bakanlı-
ğı’ndaki ağırlığı soruşturmanın da-
ha da ilerlemesini engelledi. Savcı,
dava açılması için yeterli delil olma-
dığına hükmetti. Ancak haber
programında isimleri verilen O. ve
M. adlı kurbanlar, Hollanda mer-
kezli Bakker Schut & Van der Plas
hukuk bürosu aracılığıyla Lahey’de
dava açtı. Hukuk bürosunun sahibi
Adele Van der Plas, Klaas Langen-

doen isimli bir özel de-
dektifle anlaştı. Lan-
gendoen, O. ve M.’nin
‘Bizi ona götürdü’ de-
dikleri polis Mehmet
Korkmaz’ın tüm olayı
anlattığı bir itiraf vi-
deosuna ulaşmayı ba-
şardı. Hukuk bürosu,
M.’nin de Demmink’in
kendisini nasıl taciz et-
tiğini ve aradan yıllar
geçmesine rağmen bu
durumun hala kendi-
sini nasıl etkilediğini
anlattığı videolu ifade-
sini de dava dosyasına

ekledi. Aynı araştırmayı Hollan-
da’da yapıp, Demmink’e çocuk bu-
lan şebekenin nasıl çalıştığını belir-
ten bir grafik şema hazırlandı.
Demmink’in tecavüz ettiği bir Hol-
landalı kurbanın da yüzü kapalı
halde ifadeleri kaydedildi. 

HHaallaa  ggöörreevvddee
Hollanda’nın ünlü gazetesi Al-

gemeen Dagblad da ortaya çıkan
yeni deliller ve tanıklar ışığında
Demmink’in giderek köşeye sıkış-
tığını anlatan bir haberi bu ayın
başında yayınladı. Ancak Dem-
mink yine iddiaları yalanladı.
1987’den beri Türkiye’ye hiç git-
mediğini söyledi. Hollanda Adalet
Bakanı da halen bakanlığın iki
numarası olarak görev yapan Ge-
nel Sekreteri’ne tam destek verdi-
ğini, suçlamalar hakkında yeterli
delil olmadığını söyledi. Oysa ki
Hollanda’daki insan hakları der-
nekleri Demmink’in parmaklıklar
ardına gönderilmesi için Hollanda
Kraliçesi Beatrix’e mektup yazıl-
masını istedi. Demmink olayını in-
celeyen ABD Kongresi’ne bağlı
Helsinki Komisyonu da, Hollanda
adaletinin bu işi örtbas etmemesi
gerektiğini ve iddiaların mutlaka
incelenmesi gerektiğini belirten bir
rapor hazırlamış, Hollandalı savcı-
ların Türk kurbanların Hollan-
da’ya gelip ifade vermedikçe ‘gü-
venilir olmadıklarını’ belirten kara-
rının da Birleşmiş Milletler’in Ço-
cukların Korunması’na yönelik
sözlerine aykırı olduğunu belirt-
mişti. Nitekim konuya dikkat çe-
ken ABD Temsilciler Meclisi üyesi
Ted Poe da Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan’a bir mektup yazdı. 

Hollanda’da 1998’de patlayan pedofil skan-
dalı, ‘Adalet Bakanlığı Genel Sekreteri Joris
Demmink bize de tecavüz etti’ diyen O. ve
M. adlı iki Türk’ün yargıya başvurmasıyla
yeni bir boyut kazandı. İstanbul’a gelen
Demmink’in, Türk polisin Sulukule’den bul-
duğu iki çocuğa tecavüz ettiği iddia ediliyor

HHOOLLLLAANNDDAALLII siya-
setçiye çocuk servis etti-
ği iddia edilen emekli
polis memuru Mehmet
Korkmaz, Demmink ile
ilgili kendisiyle yapılan
kayıtta çocukları nasıl
bulduğunu şöyle anlatı-
yor: “İstanbul surların-
da, İstanbul’da araştırdık
arkadaşlarla beraber. So-
kak çocukları, onları
araştırdık oradan bul-
duk. Bulduğumuz da ol-
du yani bikaç kişi. Bir ki-
şi daha şey seçtik. Çocuk
korkuyordu, heralde ya-
ni korkmaz mı, korkar.
Ama biz kimseye bir şey
söylemiyorduk yani...” 

‘Surlardan sokak 
çocukları bulduk’

Uğur KOÇBAŞ

Hollanda’daki hukuk
bürosunun sahibi
Van der Plas.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ted
Poe’nin Başbakan Erdoğan’a yazdığı mektup-
ta şöyle denildi: “Araştırmalar, Türk polisinin
Demmink’e çocukları getirdiğini işaret edi-
yor. Türkiye ve Hollanda’da işlenen bu suçlar
ciddi ve derin endişe yaratıyor. Türkiye’de bu
konudaki son gelişmeler cesaret verici olsa
da ofisimden aldığım bilgiler sizin bu konuya
hızla dikkatinizi çekmeye yönlendirdi. Bu ko-
nunun en ince ayrıntısına kadar ve derhal
araştırılacağına ve ülkenizin yargı otoriteleri
tarafından ele alınacağına inanıyorum. Uzun
zamandır müttefikimiz olan Türkiye ile bu
olaya uygun bir çözüm bulmak için beraber
çalışmayı dört gözle bekliyorum.”

Erdoğan’a ABD’den mektup

Şoförü şüpheli şekilde öldü
Demmink’in çocuklarla s(k s(k resmi otomobilinde beraber oldu)u
da iddia ediliyor. Hollanda haber sitesi Stelling’e göre, makam *ofö-
rü Demmink’e, ‘Yeter art(k. Senin ahlaks(zl(klar(n( herkese anlataca-
)(m’ dedikten bir gün sonra *üpheli bir *ekilde evinde ölü bulundu. 

Türk vatanda*( M, ya*ad(klar(n( anlat(rken,
önündeki Demmink’in foto)raf(n( y(rtt(.

Hüseyin Bayba*in
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