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Cuban Five
Prof. Norman Paech

Nisan ayında
‘Cuban Five’
olarak adlandırılan 5 Kübalı
için uluslararası bir
dayanışma haftası
gerçekleştirildi.
ABD’nin çeşitli hapishanelerinde tutulan
bu 5 Kübalı, ABD’de
terörist olarak adlandırılırken,
Küba’da kahraman olarak
görülüyorlar

Nisan ayı ortasında Washington’da, “Cuban
Five” olarak adlandırılan 5 Kübalı ile uluslararası
bir dayanışma haftası gerçekleştirildi. ABD’nin
çeşitli hapishanelerinde tutulan bu 5 Kübalı,
ABD’de terörist olarak adlandırılırken, Küba’da
kahraman olarak görülüyorlar. Küba hükümeti
onların serbest bırakılmasını merkezi görevlerinden birisi olarak nitelendirdi. 5 Kübalının serbest
bırakılması aynı zamanda ABD ile Küba arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için de en önemli
adımlardan birisi olarak görülüyor.
Küba hükümeti doksanlı yılların başında,
sayısız Küba karşıtı ve karşı devrimci örgütlerin
içerisine sızmaları, Küba’ya karşı terörist aktiviteler hakkında bilgi toplamaları ve bilgileri Küba’ya
bildirmeleri için bazı adamlarını Florida’ya göndermişti. Gerçi Florida’ya gönderilen beş kişi
görevlerini ABD yetkililerine bildirmediklerinden,
ABD yasalarına aykırı davranmışlardı, ama savcılık ve mahkemeler tarafından yöneltilen “ABD’ye
karşı casusluk” suçlaması sadece Küba karşıtı illegal aktivitelerin ABD yetkilileri tarafından aktif
olarak desteklenmesi durumunda kurgulanabilir.
ABD makamlarının bu uluslararası hukuka aykırı
Küba karşıtı girişimleri bildikleri ve bunlara karşı
hiçbir şey yapmadıkları konusunda yeterince
kanıt var. Peki bu girişimler nelerdi?
2007 Haziran’ında ABD adaleti, bir CIA ajanı
olan ve tanınmış, aranan teröris Luis Posada
Carilles’yi ABD’ye illegal giriş yapma suçlamasından beraat ettirmişti. Carilles, 6 Ekim 1976’da
“Cubana de AviaciÛn” uçaklarından birisine
bombalı saldırı düzenlemiş ve 73 yolcunun ölümüne neden olmuştu. Carilles, Küba’daki turistik
tesislere yönelik çeşitli bombalı saldırıdan sorumluydu ve terör eylemleri nedeniyle tutuklu olduğu
bir Venezüella hapishanesinden kaçmıştı.
Venezüella’da tutukluydu, çünkü terör saldırıları
sadece Küba’ya yönelik değildi. Carilles, Küba’ya
yönelik saldırılarını El Salvador’dan örgütlüyor ve
orada ünlü Oliver North’un yönetiminde CIA ile
birlikte Nikaragua’daki kontralara desteği ve İranKontra-Skandalı çerçevesindeki silah nakliyatını
koordine ediyordu. 2000’de, Panama’da
İberoamerikan Zirvesi’nde konuşma yapacak olan
Fidel Castro’ya karşı bir bombalı suikastı hazırlamıştı. Adamalarıyla birlikte yakalandı, ama dört
yıl sonra affa uğradı. 2005’te ABD’de bir basın toplantısı yaparken tutuklandı. İşte 2007 Mayıs’ında
Carilles’in serbest bırakılması, ABD’nin “teröre
karşı mücadelesinin” skandal yüzünü ortaya
çıkartıyor. ABD’nin “teröre karşı mücadelesi” bir
terör suçlusunu korumakta ve özgür bir yurttaş
olarak ABD’de yaşamasına olanak tanımaktadır.
Ama aynı zamanda FBI ve ABD adaleti, ABD topraklarından gelen terörü engellemek isteyenleri
kovuşturuyor. Aslında ABD bu terörü engellemekle yükümlüdür. “Teröre karşı mücadele” kampanyasının yalanları, ABD’nin bir teröristi korumasında ve teröre karşı mücadele eden insanları tutuklamasında çok açık olarak ortaya çıkmaktadır.
Küba karşıtı ve CIA tarafından eğitilen teröristlerin gerçekleştirdikleri eylemlerde 1999’dan bu
yana 3.500 Kübalının yaşamını yitirdiğini ve
2.100’ünün ağır şekilde yaralandıklarını
Avrupa’da kaç kişi biliyor? Kaç kişi, bu saldırılar
sonucunda Küba ekonomisinin ne kadar yara gördüğünü biliyor? Küba hükümeti 1998’de FBI’ya
Florida’daki Küba karşıtlarının girişimleri hakkında geniş bir dosya hazırlayıp vermişti. Bu dosyada, bir otelde ve bir otobüste patlayan bombaların
parçaları ve Luis Posada Carilles’in Küba’daki
terör saldırıları ile ilgili telefon görüşmeleri ile
çeşitli kanıtlar bulunmaktaydı. FBI başta terör
mafyasına karşı girişimde bulunacağını açıklamıştı. Ancak Havana’da görüştükleri kurumlara
yalan söylediler ve bu kanıtları toplayanları susturmak için uğraştılar. Nitekim 12 Eylül 1998’de
beş Kübalıyı tutukladılar. ABD savcısı iki gün
sonra FBI genel merkezinde yaptığı bir basın toplantısında: “Bu casuslar Küba hükümeti tarafından, ulusal güvenlik sistemimizi, hatta demokratik adaletimizi kalbinden vurmak için gönderildiler” açıklamasını yaptı.
ABD’nin güneyinde yerleşik ve kanıtlanmış
terör örgütlerinin “ulusal güvenlik sistemi” bağlantısında demokrasi ve hukuk devleti vurgusu
yapılmasından saçma bir şey olamaz. Kübalı
görevlilerin görevleri nedeniyle ABD kurumlarını
bilgilendirmemeleri konusunda yapılacak bir suçlamaya kuşkusuz hiç kimse karşı çıkmazdı.
Ancak, “casusluk ve cinayet komplosu” suçlamasıyla dava açılması ve ceza yasasının olabildiğince
eğilmesiyle karar verilmesi çok güç anlaşılır bir
şeydir. Suçlananlar “casuslukları” ile ABD toprağında özel grupların uluslararası hukuka karşı
işleyecekleri ağır suçları engellemek istiyordular
ve ABD’nin ulusal güvenlik sistemine karşı herhangi bir girişimde bulunmamış, herhangi bir
bilgi vermemişlerdi.
Ancak bu, beş Kübalının yargılandığı dava
sürecine yönelik bir suçlamadır. Mahkeme, Küba
karşıtlarının kalesi olan ve sürekli Küba karşıtı bir
iklimin hakim olduğu Miami’de yapıldı. Miami,
adil bir mahkeme süreci için uygun bir yer değil-

di. Atlanta Temyiz Mahkemesi de aynı görüşteydi
ve 2005 Ağustos’unda kararların adil ve yasaya
uygun olmadığını kabul ederek, başka bir yerde
yeni bir muhakemenin yapılmasına karar vermişti. 2005 Mart’ında da Cenevre’deki BM İnsan
Hakları Komisyonu’nun “Keyfî Tutuklamalar
Çalışma Grubu” da tutukluluk koşulları ve dava
hakkında sert eleştiriler getirmişti. Tutuklanan
beş Kübalı 17 ay tecritte tutulmuşlar, avukatları ile
görüşmeleri kısıtlanmış ve suç kanıtlarına ulaşımları engellenmişti. Bu tutukluların HabeasCorpus-Haklarının engellenmesi anlamına geliyordu. Ayrıca mahkeme tutuklananlar tarafından
toplanmış olan belge ve materyalleri üzerinde
Classified Information Procedures Act (CIPA) çerçevesinde gizlilik kararını almış ve avukatların bu
belgelere ulaşmasını engellemişti. Böylelikle yurttaşlık ve siyasî haklar üzerine olan Uluslararası
Sözleşme’nin 14. Maddesi gereğince adil bir yargılama yapılmamış ve yargısız infaz gerçekleşmişti.
Bugün, daha önce de tahmin edildiği gibi, dava
hakkında haber yapan gazetecilerin çoğu ABD
hükümetinin yönlendirmesiyle hareket ettikleri
de kanıtlanmıştır. Mahkeme üç kişiye ömür boyu,
bir kişiye 19 ve bir kişiye de 15 yıl ceza verdi.
Sadece Rene Gonzales 2011 Ekim’inde serbest
bırakıldı, ama üç yıl boyunca ABD’de kalmak
zorunda.
Atlanta’daki Temyiz Mahkemesi yargılamanın
adil olmadığına karar verdi ve onyıllardan beri
Küba’ya karşı açık ve gizli terör operasyonları gerçekleştiren grupların listesini açıkladı: Alpha 66,
Brothers to the Rescue, Independent and
Democratic Cuba, Comandos L, Cuban American
National Foundation ve diğerleri. Atlanta’daki
mahkeme, “bu grupları jüri üyelerini, kararın
uygun olmayan bir şekilde alınmasına yönelik
derecede etkileyebileceklerini gerçekçi bir varsayım” olarak görmüştü. Ancak temyiz kararı üzeri-

ne olan haklı sevinç, bir yıl sonra, aynı mahkeme
tarafından bu kararın kaldırılmasıyla hüzne dönüştü. Şimdi ise yargılamanın esas itibariyle meşruiyetini sorgulayabilecek bütün muhakeme yolları kapanmış oldu.
Yargılamayı anlaşılmaz kılan noktalardan
sadece birtanesine değinmek istiyorum: Gerardo
Hernandez “cinayet komplosu” suçlamasıyla iki
defa ömür boyu hapse mahkum edildi. Bu karar
şu unsurlar temel oluşturuyordu: Küba hükümeti
ABD kurumlarını defalarca uyardıktan sonra,
“Brothers to the Rescue” grubunun Küba hava
sahasına giren üç uçağından ikisi düşürdü.
Provokasyonun organizatörü, Domuzlar Körfezi
“emektarı” Basulto geri dönerek, Miami’ye inerken, dört arkadaşı yaşamını yitirdi. Mahkeme,
uçakların düşürülmesinin sorumluluğunu
Gerardo Hernandez’e yükledi. Hernandez muhtemelen uçuşlar konusunda bilgi sahibiydi, ancak
komplo suç unsuru sanığın uçakların düşürüleceği planlarından haberdar olduğunu gerekli kılmaktadır. ABD hükümeti Hernandez’in böylesi bir
bilgiye sahip olduğunu kanıtlayamamıştı. 2004’de
yapılan bir duruşmada mahkeme de böylesi bir
kanıtın olmadığını teyid etmişti. Mahkeme, her
bağımsız ülkenin hava sahasını provokasyonlara
ve sınır suçlarına karşı koruma hakkı olduğunu
dikkate almadı. Bu olay “cinayet komplosu” için
hiçbir gerekçe sunmamaktadır.
“Terörle mücadele” ABD’nin dış politikasının
merkezinde durmaktadır. Bu gerekçe ile
Afganistan ve Irak’taki savaşları ile dünya çapındaki askerî müdahaleleri meşrulaştırmaktadırlar.
İster Sudan’da ister Somali’de olsun, bu müdahaleler ne uluslararası hukuka, ne de BM Şartı’na
uygundur. Ve bu “mücadelede” mahkemeler de
görevlendirilmişlerdir. Ancak, asıl mesele “terörün” nasıl tanımlandığıdır. Silahsız olarak ve
uluslararası terör ağlarıyla hiçbir bağlantıları

olmadan Küba karşıtı grupların içerisine sızıp,
bunların Küba’ya karşı girişimlerini ortaya çıkartıp, engellemeye çalışan beş Kübalı ABD mahkemelerince terörist olarak nitelendirildiler. Aslına
bu beş kişinin engellemek istedikleri terör olarak
kabul edilmektedir: Suikastlar, bombalı saldırılar
ve hava sahasına izinsiz girişler. ABD yönetimi ile
CIA’nin bu terörü destekledileri çok açık. ABD,
kendi topraklarındaki açık kriminaliteye ve uluslararası hukuka aykırı girişimleri, bu girişimler
Küba’ya karşı olduğu sürece, engelleme taraftarı
değildir. Şimdi de bu görevi ABD adaleti üstlenmiştir ve ABD mahkemelerinin siyasî tarafsızlığının bir yalandan ibaret olduğunu göstermiştir.
Beş Kübalı birbirlerinden uzak, yüksek güvenlikli hapishanelerde tutulmaktadırlar. Bu durum
sadece avukatları ile olması gereken iletişimi
değil, aynı zamanda aileleri ile de ilişki kurabilmelerini engellemektedir. Gerardo Hernandez ile
Rene Gonzales’in eşlerine bugüne kadar ABD’ye
giriş yasaklanmaktadır. Böylelikle her ikisi de, her
türlü uluslararası hukuka aykırı olarak, 13 yıldan
beri eşleri ile görüşememişlerdir.
ABD medyası düzenlenen uluslararası dayanışma haftasını dikkate bile almadılar. Ne bir
senatör, ne de herhangi bir Kongre üyesi görüşmeye katılmadı. Sadece temsilcilerini gönderdiler.
Görüşmeye katılan temsilcilerin tutuklu beş
Kübalı hakkında hiçbir bilgileri yoktu. Sadece
Küba’da casus olarak yakalanan Alan Gross’un
ismini duymuşlardı. Belki Alan Gross üzerinden
bir sonuç alınabilir, ancak Kasım’da yapılacak
olan Başkanlık Seçimleri öncesinde herhangi bir
gelişme olmayacaktır. Küba hükümeti ise devamla beş Kübalının adil olmayan hapis cezasından
kurtarılabilmeleri için uluslararası dayanışma
hareketine umut bağlamakta ve bu dayanışmanın
yeni girişimlerle güçlendirilmesine çalışmaktadır.
Çeviri: Murat Çakır

