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---- 0 ---BAġKAN – Değerli arkadaĢlar, hoĢ geldiniz.
Aslında basın konusunda iki farklı karar verdik, hemen baĢta onu söyleyeyim. Esasen
yaptığımız iĢ mahrem bir iĢ değil, sonuçta kamuoyuna intikal edilmesi için yapılan bir iĢ. Dolayısıyla
basının takip etmesinde prensip olarak hiçbir problem yok ama çalıĢma süreci içerisinde basının
göstereceği ilginin mahiyeti, bunu haberleĢtirmesi çok önemli. Hassasiyet gerektiriyor çünkü
komisyonun yürüttüğü çalıĢmanın nezaketi kamuoyu inĢasında her bir olayı biraz bağlam itibarıyla
farklı Ģekilde kamuoyuna intikal ettirme durumu hasıl olur ise bizim buradan ümit ettiğimiz,
beklediğimiz rasyonel maksat tahakkuk etmeyebilir diye bir kaygımız ortaya çıktığı için basın
konusunda biraz mütereddit davrandık. Yoksa esas itibarıyla gizli saklı bir iĢ değil, aksine kamuoyuna
intikal edilmesi için, etmesi için bu çalıĢmalar sürdürülüyor. Biz, bundan sonra prensip olarak, basın
Ģahitlik etsin komisyonun çalıĢmalarına ama basından da istirhamımız, hakikaten burada ne olup
bitiyorsa bire bir onların aktarılması Ģeklinde olacak.
HoĢ geldiniz değerli arkadaĢlar. Hıdır Bey, hoĢ geldiniz.
HIDIR ÖZTÜRK – TeĢekkür ederim, sağ olun.
BAġKAN – Davetimize icabet ettiğiniz için çok teĢekkür ediyoruz.
Hıdır Öztürk 1992 yılında kızı Ayten Öztürk’ ün kaybı ve ardından iki ay sonra kimsesizler
mezarlığında cesedinin bulunması olayıyla ilgili, 92 yılına ait yaĢanmıĢ bir olayla ilgili bize bilgilerini
ve süreci anlatacak. Kısaca Hıdır Bey kendisini tanıttıktan sonra olaya iliĢkin gözlemlerini,
değerlendirmesini sunacak.
Hıdır Bey, ben sözü size bırakıyorum.
Buyurun efendim.
HIDIR ÖZTÜRK – Çok değerli BaĢkanım, çok saygıdeğer milletvekillerim; sizi en derin
halisane sevgi ve saygılarımla selamlarım. On dokuz yıl, dört ay, yirmi gündür hep ağlayan… Ciğeri
parçalanmıĢ, her gün sel gibi gözyaĢları akan, gece gündüz uyumayan; cesedi parçalanmıĢ, gözleri
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çıkarılmıĢ, kulakları kesilmiĢ bir genç kızın babası olarak vicdanlarınıza, gurur ve onurlarınıza konuyu
anlatmak için huzurunuzdayım.
Kızımın ölümüyle ilgili on dokuz yıl, dört ay, yirmi gün zaman geçtiği hâlde Adalet,
Emniyet, devlet kurumları bugüne kadar hep sessiz, hükûmet sessiz. Derdimi anlatacak bir kurum
bulamadım. Allah’ ıma çok Ģükürler olsun, on dokuz yıl, dört ay, yirmi gün bu konuyu size anlatmak,
Türkiye Büyük Millet Meclisinin çatısı altında anlatmak benim için gurur verici bir meseledir. Takdir
ederseniz, sizin de çocuğunuz var, hepimizin de çocuğu var ama dünyada… Ben yetmiĢ altı
yaĢındayım Beyefendi. Bu yetmiĢ altı yaĢım itibarıyla böyle bir cinayetle karĢı karĢıya gelen bir
vatandaĢ bulamadım, araĢtırdım ama bulamadım. Evet, iĢkencede öldürülür, ama cesedin üzerinde bir
Müslüman olarak, bir insan olarak böyle bir cesedin bu Ģekilde parçalanması vahĢice yani insan olarak
acılı bir durumdur. Ben bu hususta, bütün 74 milyon Türkiye’ nin bir vatandaĢı olarak sesleniyorum:
Bu meseleyi anlatmak için yirmi yıla yakın yüreğimde bir baba olarak taĢıyorum. Herhâlde sizin de
vicdanlarınız sızlayacaktır. Bu bir insandır. Bu bir insan olarak yaĢama hakkı. Kızım temiz kalpli, hiç
örgütle ilgisi olmayan bir Ģahıstı. Gariban… Aile içerisinde de öyleydi. Kızım Özel Ġdare bünyesinde
iĢçi olarak bir un fabrikasında sekreter olarak çalıĢıyordu.
ġimdi, Mayıs 1992 tarihinde Özel Ġdarede çalıĢtığım için teftiĢ ayımızdı, mülkiye müfettiĢi
teftiĢ veriyordu. Jandarma Alay Kumandanı ikide bir telefonla beni arayarak makamına çağırmaya
baĢladı. Tabii, iĢlerimin yoğunluğuyla, Beyefendi, iĢte, böyle böyle bir durum vardı, müfettiĢe ben
bazı bilgiler, bazı Ģeyleri veriyorum, bu esnada çok meĢgulüm. O esnada Tunceli Vali Yardımcısı
Bülent Karaçöl, ona çıktım dedim “ Böyle böyle, iĢlerim yoğundur, Jandarma Alay Kumandanı beni
makamına davet ediyor, ne diyorsunuz?” filan. “ Gitmeyin.” dedi. Aradan tekrar Ģey oldu, tekrar beni
aradı, çıktım, “ Beyefendi, ben gitmezsem olmaz.” dedim. Yani bir Jandarma Alay Komutanı, nedir,
neyin nesidir? Neyse… “ Tamam, git. Gel bana bilgi ver.” dedi. Jandarma Alay Kumandanına gittim.
Tabii, beni… Özel Ġdare biliyorsun, valinin sağ koludur, herkes de beni tanıyor. Gelen toplantılar,
bakanlar, üst düzey yetkililer, tabii toplantılar yapıyorlar, ona hizmet, bazı Ģeyler yapılır, orada da ...
bir kiĢiydim. “ Hıdır Bey, sizi niçin çağırdım?” dedi. “ Buyurun Beyefendi.” dedim. Dedi: “ Kaç
çocuğunuz var? Çocuklarınız nerede çalıĢıyor?” “ Çocuklarım hep görevdeler, çalıĢıyorlar. Birisi
fabrikada çalıĢıyor, birisi hemĢiredir, diğeri de devlet kurumunda çalıĢan kiĢilerdir.” dedim. Dedi:
“ Senin kızlarından birisi dağa çıkmak istiyor.” “ Nereden buldunuz Beyefendi, dağa çıkacağından
nereden haber aldınız?” dedim. “ Böyle bir Ģey yok. Hep görevliler. Sonra, kendi iĢ baĢında, herhangi
bir aksaklık veyahut da dairede çıkıp haftalarca veyahut da beĢ gün, on gün… Her gün imzaları var.”
dedim. “ O zaman, öyle ise çocuklarını getir göreyim.” dedi.
ġimdi, tabii, ben vatandaĢ olarak devletime güveniyordum, Jandarma Alay Kumandanına
güveniyordum. Aldım çocuklarımı çekinmeden Jandarma Alay Kumandanına gittim. Oturduk, çay,
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kahvemizi getirdi. Tabii, çocuklara da teker teker sordu “ Sen nerede çalıĢıyorsun? Diğeri nerede
çalıĢıyor?” böyle, bu Ģekilde tespit ettikten sonra “ Devletinize iyi çalıĢın, iyi Ģey yapın.” filan diye
öğüt, nasihatta bulundu. Orada görevli kiĢiye dedi ki: “ Bunları Mahmut Bey’ e götürün.” Alt kata
indirdiler bizi. Tabii, çocuklarımı içeri aldılar, ben dıĢarıda kaldım. Baktım, açıldı, zayıf, sakallı,
masada oturmuĢ, çocukları da etrafına çağırıyor. Kapı kapatıldı. Soruyor, tabii sonra kızlar anlattı,
çocuklarım: “ Sen nerede çalıĢıyorsun?” Adresini tespit ediyor. “ Tamam, gidin.” diyor.
Aradan iki ay geçmeden Beyefendi, 27/7/1992’ de … fabrika çıkıĢ saatinde -kendisi bekârdıkomĢusuna çıkmak için kapının önüne geldiği zaman saat 17.30 sıralarında beyaz bir taksiyle 3 kiĢi
veyahut 4 kiĢi tarafından kızı alıkoyuyorlar, alıp götürüyorlar. Tabii, bu esnada fabrika bize “ Acaba
size gelmiĢ mi, evde mi?” filan diye araĢtırma yapıldı. Yani ben hiçbir zaman devletin böyle
yapacağına asla ve asla -yani vicdani olarak ben bunu Ģov olarak söylemiyorum- bana bu Ģekilde
yapılacağı veyahut da o Ģekilde kızımı götürüp asla ve asla aklımdan geçirmiyordum. Çünkü ben
kendimi çalıĢkan, sevilen, üstlerine karĢı saygı, sevgi gösteren… Ben otuz üç sene devlet memurluğu
yaptım Beyefendi. Gerek valiler olsun gerek emniyet teĢkilatı olsun filan yani herkes beni biliyordu.
Yani çocuklarım da aynı paraleldeydiler.
ġimdi, o zaman Tunceli’ de dost, arkadaĢ hep araĢtırmaya baĢladık. Belki, dedik, gençtir,
evlenmek kaydıyla… Yani bu düĢünceyle Ģey ederken, ondan sonra, 10/08/1992 tarihinde Elâzığ asri
mezarlığında bir küçük çoban çocuk tarafından –özür dilerim- eli dıĢarıda… Çocuk tabii korkuyor, Ģey
ediyor, ondan sonra oranın muhtarına haber veriyor. Diyor: “ Böyle böyle, eli dıĢarıda bir tane Ģey var.
Bu nedir?” Muhtar tabii geliyor, Ģey edince devlete haber veriyor. Tabii, devlet geliyor, alıyor …
Elâzığ Hastanesi morguna kaldırıyor. Tabii, orada bizi tanıyan kiĢiler, hemĢireler -benim kızım da
hemĢire olduğu için- arkadaĢlar filan Ģey üzerinde, “ Bu belki o kız olabilir.” Ģeklinde bize haber
salındı. Bu seni, akraba, dost, kardeĢ, çocuklar, artık biliyorsun yani acı bir olayı anlatıyoruz. Bu kolay
değil Beyefendi. Elâzığ’ a ulaĢtık. Tabii, benim kalp hastalığım vardı, onun için ben yanaĢamadım.
Hep ilaçlarımı cebimde taĢıyorum. Annesi morga gidiyor, kızlarım morga gidiyor, morgdan anası
ayağında bir … olduğunu Ģey ediyor ama “ Bu benim kızım değil.” diye… EniĢtem diĢ doktoru, takılan
diĢten biraz Ģey ediyor, gine de kanaat getirmiyor.
Bu esnada biz dıĢarı çıktık, yoğun bir polis var etrafta, sivil giyimli polis. EĢim feryat ediyor,
ağlıyor, bağırıyor: “ Bu benim kızım değil. Kızım ne yaptı? Bu benim kızım değil.” Bir sivil polis
yanaĢtı, “ Bu senin kızın, sana benziyordu.” dedi. O meyanda çocuklar o zaman “ Sen yapmıĢsın.” diye
kendisine çıkıĢ yapıldı. Bu durum karĢısında çocuğumun giysilerini, kolye, yüzüğü, saç tokasını,
eteğini… Affedersiniz… Bu giysilerde artık bir tahmin yürüttük. Ondan sonra, biliyorsunuz, örf
âdetlerimiz, Müslüman olarak yıkanma Ģeyine geçildikten sonra kız biraz, tam anlamıyla vücudu
bizim kızımız olduğuna dair kanaat getirdik.
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ġimdi, ben Ģunu demek istiyorum: Bu Jandarma Alay Kumandanı kimdir? Neden beni
çağırdı, çocuklarımın adresini aldı? Ġki ay sonra bu kızımın baĢına böyle bela getirmeye neden,
niçin… Bu Alay Kumandanı kimdir, necidir? Biliyorsunuz, o tarihlerde kontrgerilla vardı, Ergenekon
vardı, bir de JĠTEM vardı. Böyle bir durum karĢısında devlet sessiz kaldı.
Öyle bir duruma geldim ki 10/8/1992 tarihinde kızımın vefatı dolayısıyla 13/8/1992 tarihinde
Vali tuttu bana bir yazı ile “ Konuttan çık…” Acaba? Biliyorsunuz, konut yönetmeliği beĢ yıldır, eğer
memur fazla olursa sıra ile ama benden önce on beĢ-yirmi … oturan arkadaĢlar vardır.
Susturulduk, konuĢamadık. Cumhuriyet savcısı bir gün, efendim, bak, size Ģerefimle temin
ederim, yirmi yıldır bu konu hakkında çağırmadı, gerek Elâzığ gerek Tunceli. Hiçbir zaman, hiçbir
zaman beni çağırmadan, ifademi almadan nedir… Jandarma Kumandanı araĢtırma, Ģudur budur…
Yahu ne yaptı bu çocuk, ne yaptı?
Bu durum karĢısında ben huzurunuzda basına çok borçluyum. Basın daha kuvvetli üzerinde
durdu. Cem Ersever’ in kitabında Ayten Öztürk’ ün YeĢil tarafından katledildiği, JĠTEM elemanı
Abdülkadir Aygan tarafından yapılan açıklamada Diyarbakır JĠTEM hücrelerinde Ayten Öztürk’ ün
hücrede olduğu, iki üç gün sonra bu hücrede YeĢil ve ekibi tarafından alınıp götürüldüğü beyanatları
vardır. Bu beyanatlar karĢısında savcılar sustu, emniyet teĢkilatı sustu. Yani ben hayret ediyorum.
Ama bu vesileye önderlik yapan siz değerli Komisyon üyelerine teĢekkür ediyorum. KarĢınızda yirmi
yıldır bu konuyu anlatmak için, içindeki bu yarayı anlatmak için, ciğerleri parçalanmıĢ, bir evlat
babası olarak diyorum ki: “ AraĢtırın, bu çocuğum hangi örgüte kayıtlı oldu, neye gitti, ne yaptı
araĢtırın.” Jandarma Alay Kumandanı, yahu…
ġimdi, Beyefendi, ben Ģunu söyleyeyim: 74 Harekâtı’ nda Kıbrıs olayında Rumlar Türklere
neler yaptılar, aynı Ģeyi de benim kızıma yaptılar efendim. Yani bunu yapan Türk olamaz, Müslüman
olamaz. Ġnsani olarak diyorum ben. Tabii, iĢkencede Ģey yapabilirsin ama böyle ceset üzerinde böyle
vahĢice, hunharca bir Ģekilde parçalanması, baĢındaki o Ģeylerin… Yani anlatamam Beyefendi, kusura
bakmayın, beni mazur görün yani bir baba olarak. Siz de herhâlde babasınız. Bir acılı babayım ben.
Yirmi sene gece gündüz hep hastanelerde, Ģurada burada. Benim kimliğimi size vereyim, Ġnternet’ e de
girin, Emekli Sandığının Ģeyinde her gün hastanede, Ģurada burada, eĢimle beraber hastanelerde
çürüyoruz bu olay karĢısında, gecemiz yok, gündüzümüz yok.
ġimdi, ben devletimden Ģunu beklerim, diyorum ki: Kendi kendime acaba bu da Susurluk
olayı gibi mi olacak? Mehmet Ağar çağrılmadı, Tansu Çiller çağrılmadı, bu JĠTEM kurucuları hiç
çağrılmadı. Ben yine de beni çağırdığınız için sizden bir güvence maksadıyla huzurunuza çıktım. Bu
güvencemi siz değerli milletvekilleri, vicdanınızın sesini duyarak, bu konu hakkında tereddütsüzce
geniĢ araĢtırma hususunda sizden yardım beklerim. Ben yirmi yıldır bu acıyı çekiyorum. Bir sürü
meçhul cinayetlerle ilgili dosyalar vardır. Bugün bu dosyaların içerisinde bir Hıdır Öztürk olarak, bir
4

kız babası olarak -bu kadar dosyayı da herhâlde siz, belki inceleme yapmıĢsınızdır vicdanınız
sızlayarak- ilk konuĢmacı olarak beni seçmiĢsinizdir, bu hususta sizi saygı, sevgiyle anarım.
ġimdi, o dönemin avukatı Ali Demir, Ġnsan Hakları Derneği BaĢkanı, Tunceli Cumhuriyet
Savcılığına, Elâzığ Cumhuriyet Savcılığına, o dönemin Adalet Bakanı Seyfi Oktay’ a, yazılan basın
açıklamasını gönderdiği hâlde hiç birisi benim derdimi sormadı. Bazı basın, arkadaĢlar… Telefonlarım
dinleniyordu, yolda gezemiyorduk, çocuklarım gezemiyordu, çarĢıda gittiğimiz zaman polisler, hep
bize küfür… Yani susturulduk, konuĢulamadı, konuĢmadık. Derdimizi anlatacak bir basın mensubu
geldiği zaman da polis onu Ģey yapıyordu. Bir gün bir arkadaĢımız, basın arkadaĢımız bu konu
hakkında kızımın fotoğraflarını almak ve basında yayınlamak istedi. Tabii telefonla konuĢunca,
telefonlarımız dinleniyor. Biz, çocuk, araba aldı, götürdü, o basın mensubunu aldı eve getirdi. Onunla
beraber onu götürdüm Elâzığ’ a. Baktım, Elâzığ’ ın Kovancık ilçesine vardığımız zaman çocuğum
“ Baba, bak onlar sivil polis.” dedi. Hemen önümüz kesti. Biri bizi takip… Elâzığ’ a gittim, baktım
birisi çelme atıyor, bir baktım… Yani hep bir korku, panik bugüne kadar yaĢadık.
ġimdi, dünya aya, yıldıza gidiyor biz daha hâlen cesetleri parçalıyoruz. Bu cesedi kim
parçaladı? Neden parçalandı? Neden gözleri çıkarıldı? Neden kafa Ģeyleri yüzüldü? Kulakları niye
kesildi? Belki raporu okumuĢsunuzdur efendim, her Ģey bu raporda, dosyamda, Sayın Milletvekilim
size takdim etmiĢtir.
Ben güvence istiyorum yani eski güvenceyi… Yani ben yetmiĢ altı yaĢındayım, ben kendim
için değil, ailem için, çocuklarım için. Bu basın açıklamasını demin niye Ģey yaptım? Dünya bilsin, 74
milyon Türkiye bunu bilsin, onun için. Bugün de beni öldürsünler, tövbeler olsun, benim hiç Ģeyimde
yok ama ben çocuklarım için. Onlar daha gençtir, çoluk çocuk sahipleridir. Ben artık yaĢadığımı
yaĢamıĢımdır. Yirmi yıldır bu ızdırabı çekiyorum. Bu ızdırap karĢılığında acaba sizin de vicdanlarınız
sızlamaz mı? Tabii ki sızlar bir insan olarak, bir Müslüman olarak.
Benim

sizlerden,

Sayın

CumhurbaĢkanımdan,

Sayın

Adalet

Bakanımdan,

Sayın

BaĢbakanımdan dileğim, bundan sonra babalar ağlamasın ne olur, analar sızlamasın ne olur. Bunu
yapanlardan da hesap sorulsun ne olur. YeĢil kimdir? Jandarma Alay Kumandanı kimdir? Niçin, bir
vatandaĢ olarak ben güvendim de o neden bu konuyu acaba vahĢice Ģeyi bana yaptı? Neden? Ben onu
araĢtırmak için sizden talep ediyorum.
Mehmet Ağar bir ara “ Bir duvardan tuğla çıkarsa yıkılır.” dedi. Bu yıkılır, ne yıkılır?
ArkadaĢım, ne yıkılır, bunun hesabını gel ver. Bunun hesabını ver. Tansu Çiller ne yaptı? Silah aldı
efendim, vatandaĢı kırdırmak için birbirine, devlet silahıyla, birbirine kırdırmak için… Yani kusura
bakmayın ben siyasi diye bunu söylemiyorum, yani yaptı da. Silah ile birbirine milleti kırdırıyor. Niye
yaptın? Sen bir baĢbakansın arkadaĢım. Onu çağırın efendim, onun hesabını sorun. JĠTEM üyeleri…
Devletin içerisinde devlet olmaz Beyefendi. Asker devleti olmaz. 12 Eylülden sonra, bir binbaĢının
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karĢısında konuĢamazdık Beyefendi, yani bir onbaĢı, konuĢamıyorduk. Ya, sen askersin, askerin de
kendisine göre bir görevi vardır, bir unvanı vardır. Sen Türkiye Cumhuriyeti’ ni, dıĢ devletlere karĢı
sen bir bekçisin, sen bir Ģeysin, sen… Yani devletin içerisinde devlet vardı. Kimse konuĢamazdı.
Jandarma Genel Kumandanı ifadeye gelmedi. Avrupa Ġnsan Hakları Komisyonu geldi, gelmedi. Niye
gelmedin ArkadaĢım, sebep nedir? Neden gelmedin, neden ifade vermedin?
Ben bugün niçin geldim? Alnım ak, parçalanmıĢ bir kızın babası olarak huzurunuzdayım,
çekinmiyorum. Neden çekinmiyorum? Çünkü ben devletime karĢı sadığım, devletime karĢı bugüne
kadar hiçbir Ģey yapmadım, kendime güveniyorum.
BAġKAN – Hıdır Bey, çok teĢekkür ediyorum.
HIDIR ÖZTÜRK – Ben de teĢekkür ederim.
BAġKAN – YaĢadığınız büyük bir acı ve buradaki insanlar ve kamuoyu elbette bu acıyı
takdir edecek vicdana sahipler.
Türkiye'de çok acılar yaĢandı biliyorsunuz, birçok insan evladını, yakınını kaybetti. Esasen
Komisyonumuz da bu acıları ortaya koymak maksadıyla teĢekkül etmiĢ bir komisyondur. Sizi
dinlememiz de bu çerçevede gerçekleĢti. Tabiatıyla burası bir mahkeme değil. Burası sadece bu tür
olaylara iliĢkin, toplumun ortak acılarına yönelik olarak kamuoyuna bir Ģahitlik yapmak, ilgili
çevreleri toparlamak, onların acılarının aslında toplumun ortak acıları olduğunu göstermek. Siz
evladınızı kaybettiniz. Türkiye'de, siz de biliyorsunuz, birçok insan evladını, yakınını kaybetti bu otuz
yıllık süre içerisinde. Politik olarak, ideolojik olarak, görev olarak çok farklı yerlerde olan insanlar
bunlar ama biz bütün bu acıların ortak olduğunu, bu toplumun ortak acıları olduğunu, bunun insani
maliyetinin hepimizle iliĢkili olduğunu ortaya koymaya yönelik bir çalıĢma çerçevesinde bir komisyon
olarak çalıĢıyoruz. Sizi de bu esas üzerine dinledik.
Birtakım isimler zikrettiniz. Bu isimler bizim esasen yargılama ve değerlendirme içine
alabileceğimiz isimler değil. Türkiye'de yeterliliği, yetersizliği üzerine tabii ki konuĢabiliriz ama kimin
nerede, nasıl bir rol üstlendiği, ne yaptığı hususu kiĢisel yargıların ötesinde muhakkak muhakeme,
mahkeme esası üzerinden ortaya konmalı. Yoksa, yargılarımız çok farklı olabilir bu konulara iliĢkin ve
bazen de bu çeliĢik yargılar, birbirinden çok farklı yargılar bizim bu insani maliyete iliĢkin ortak bir
Ģekilde yapmaya çalıĢtığımız bu çalıĢma bakımından da problemli olabilir.
Türkiye ümit ediyoruz, temenni ediyoruz, aynı zamanda bunun için çalıĢıyoruz, yakın
geçmiĢte yaĢanan olayların üzerindeki örtünün kaldırılması ve mahkemeler marifetiyle, adalet
marifetiyle bunların açığa kavuĢturulması bizim Ģeffaf bir toplum olmamız, bu yaĢanan acıların
arkasındaki nedenleri görebilmemiz bakımından son derece önemli. Tabiatıyla bunlara iliĢkin yegâne
kurum burası değil, mahkemeler var, komisyonlar var Ģu anda, hâlihazırda sizin de muhakkak takip
ettiğiniz, süren yargılamalar var, onlara iliĢkin tartıĢmalar var ama bu tartıĢmaların, söylenenlerin hep
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hâlihazırda subjektif olduğunu hesaba katmamız gerekiyor. DuruĢumuza, yerimize, bakıĢ açımıza
bağlı olarak birtakım isimlerden, birtakım hükümlerden bahsettiğimiz unutulmamalı. Belki ortak bir
yargıya, beğenelim beğenmeyelim bu mahkemelerin neticesinde ortaya çıkacak değerlendirme
neticesinde ulaĢacağız ve asıl bununla yüzleĢeceğiz toplum olarak, yerimiz politik olarak neresi olursa
olsun bununla yüzleĢeceğiz.
YaĢadığınız acı büyük bir acı. Sizin baĢınız sağ olsun.
HIDIR ÖZTÜRK – TeĢekkür ederim, sağ olun.
BAġKAN – Hepimizin baĢı sağ olsun. Sizin evladınız aynı zamanda bizim evladımız. Bu
memleketin, bu milletin evladı.
HIDIR ÖZTÜRK – TeĢekkür ediyorum, sağ olun. Siz de bir baba olarak evet…
BAġKAN – Hepimizin, burada, çocuklarımız var. Muhakkak baba, anne olmamız da
gerekmez, baĢkalarının çocuklarının da bizim çocuklarımız olduğuna dair bir duyguyla bu
komisyonlar çalıĢma yapmazsa zaten görevlerini yerine getiremezler ama hepsi bizim çocuklarımız,
hepsi bizim yakınlarımız, hepsi bizim insanlarımız. Bu Komisyonun kuruluĢ amacı da zaten böyle bir
bağlam.
Bize çok değerli bilgiler verdiniz. Çok teĢekkür ediyoruz.
Komisyondan arkadaĢlarımız soru sormak istiyorlarsa, sıradan…
Buyurun.
ERDAL KALKAN (Ġzmir) – Öncelikle baĢınız sağ olsun. HoĢ geldiniz. Katıldığınız için
teĢekkür ediyorum.
HIDIR ÖZTÜRK – TeĢekkür ediyorum, sağ olun.
ERDAL KALKAN (Devamla) – Tabii ki bizim Komisyonumuzun bu araĢtırma sonucu suç
duyurusunda bulunma yetkisi de var. Anlatımlarınıza göre o gün Alay Komutanlığına gittiniz. Alay
Komutanının odasında oturdunuz, çay içtiniz, sonra aĢağı indiniz. Orada Mahmut isminde birinden
bahsettiniz. Bir tarif edebilir misiniz bu kiĢiyi?
HIDIR ÖZTÜRK – Beyefendi, ince boylu, sakallı bir kiĢi olarak… Sonra televizyonlarda
çıktığı zaman, o olaydan bilahare televizyona çıktı, çocuklarım “ ĠĢte baba bak, iĢte budur. Bizi
sorgulayan bu adamdı.” dedi.
ERDAL KALKAN (Devamla) – Peki, bu Ġl Jandarma Komutanına gittiğiniz tarihi hatırlıyor
musunuz?
HIDIR ÖZTÜRK – Beyefendi, tarihi hatırlamıyorum, mayıs ayında olsa gerek, Mayıs 1992
tarihinde.
ERDAL KALKAN (Devamla) – TeĢekkür ederim.
HIDIR ÖZTÜRK – Ben teĢekkür ederim, sağ olun.
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Ondan sonra, iki ay sonra…
BAġKAN – Oya Hanım, buyurun.
OYA ERONAT (Diyarbakır) – Geldiğiniz için teĢekkür ediyoruz. BaĢınız sağ olsun.
Acı skalasının en tepesindeki acı evlat acısı. Ben sizi çok iyi anlıyorum. Allah sabır versin.
HIDIR ÖZTÜRK – Amin, sağ olun.
OYA ERONAT (Devamla) – Sizi en çok yaralayan olaylardan biri bence evladınızın iĢkence
görmesi, bir de failinin bulunmaması. Çünkü eğer evladınızı bir trafik kazasında kaybetseydiniz veya
bir hastalıktan kaybetseydiniz evlat acısı gene tabii ki çok büyük olurdu ama bu kadar size acı
vermezdi, bunu kendinize yapılmıĢ bir zulüm olarak görüyorsunuz, hakaret olarak görüyorsunuz. Ben
sizi çok iyi anlıyorum. Allah sabır versin diyorum, sadece baĢsağlığı dilemek için söz aldım.
HIDIR ÖZTÜRK – Siz de bir anasınız, teĢekkür ederim, sağ olun.
BAġKAN – Buyurun Malik Bey.
MALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Sivas) – TeĢekkürler Sayın BaĢkan.
Ben de Hıdır amcaya baĢsağlığı diliyorum öncelikle.
HIDIR ÖZTÜRK – TeĢekkür ederim, sağ olun.
MALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Sivas) – Ama bir Ģeyi ifade etmek istiyorum: Gerçekten bir
umut olarak bu baba burada. ġimdi Komisyonumuz bu konuda mutlaka bir rapor hazırlayacak belki
ama doğru olan bu Ayten Öztürk cinayetinde olduğu gibi yakın geçmiĢte yaĢanan faili meçhul
cinayetlerinin araĢtırılması, daha uzun süreli araĢtırılması için mutlaka Türkiye Büyük Millet
Meclisinde araĢtırma komisyonlarının kurulması lazım. Biz geçen dönemde de söyledik, on yedi defa
bu konuda müracaatımız oldu, ne yazık ki Meclis Genel Kurulunda bu konuları araĢtıracak bir
araĢtırma komisyonu kurulamadı. Elbette dinledik burada ve bir baba olarak diyor ki: “ Ġlk defa devlet
beni muhatap aldı ve burada dinliyor.” Bu da önemli bir giriĢim belki ama sonuç almak adına
söylüyorum, Mecliste faili meçhul cinayetleri araĢtıracak bir komisyonun mutlaka kurulması
gerekiyor. Bundan önceki talepler reddedildi, bir kere daha gördük ki böyle bir ihtiyaç var.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – Hüseyin Bey, buyurun.
HÜSEYĠN AYGÜN (Tunceli) – TeĢekkür ederim BaĢkanım.
Hıdır amcaya ben de on dokuz yıl sonra baĢsağlığı diliyorum.
HIDIR ÖZTÜRK – TeĢekkür ederim, sağ olun.
HÜSEYĠN AYGÜN (Tunceli) – Bu olay Tunceli’ de büyük yankılar yaratan faili meçhul bir
cinayet olayı ve Hıdır amcanın bugün burada misafir olarak bulunması hepimizin yüreklerini burkan,
iĢkence ile öldürüm vakası aslında bir insanlık suçu, zamanaĢımına da tabii değil. Ama ne yazık ki
bizim mevcut hukukumuza göre bir yıl sonra bu faili meçhul cinayet dosyası raflardan indirilecek ve
8

imha edilecek. Failler ortaya çıkarılsa bile ileride yargılanmaları mümkün olmayacak, ceza
almayacaklar ve kamu vicdanı tatmin olmayacak.
Yargının 90’ lı yıllar boyunca görevini yapmadığını düĢünüyorum binlerce faali meçhul
cinayetten ötürü hiç kimse yargılanmadı ve ceza almadı. ġu anda da Ergenekon sürecinde yapılan
yargılamaların çok küçük bir kısmı 90’ lı yılların faali meçhul cinayetlerini kapsıyor. Bu bakımdan
meseleyi sadece yargı meselesi olarak görmemek gerek, ben de Sayın Sivas Milletvekilimiz gibi özel
bir komisyon kurulması gerektiği görüĢündeyim.
Özel bir bilgi daha, belki burada vermek yararlı olabilir. ġu an yasa dıĢı örgüt üyesi olmaktan
ve çete suçundan tutuklu olan Ayhan Çarkın, 1990’ larda Tunceli’ de özel görev yaptı ve Ankara özel
yetkili savcısına verdiği ifadelerde, devletin emriyle insan öldürdüklerini, vicdanının sızladığını,
öldürdüğü insanların gece uykularına girdiğini söylüyor. Dolayısıyla bence Komisyonumuz eğer bir
yüzleĢme komisyonu olarak çalıĢırsa cinayetlerin diğer ucunda bulunan mağdurların karĢı tarafında
bulunan failleri de dinlerse belki yararlı olabilir. Zira, Ayhan Çarkın’ ın ifadelerinde bu yönde somut
beyanlar var. O dönem orada görev yaptığı da düĢünüldüğünde o bölgedeki bazı olayları yakinen
bilebileceği ihtimalî aklımıza geliyor. Ayten Öztürk’ lerin bir daha ölmemesi için, hiç kimsenin siyasi
görüĢleri nedeniyle yargısız olarak infaz edilmemesi için ciddi bir hukuk reformuna ihtiyaç var,
Meclisin de buna öncülük etmesi lazım. Faili meçhul cinayetleri araĢtırma komisyonunun eğer bir
yaptırımı olacaksa bunda da yarar olacağı görüĢündeyiz, Hıdır amcanın acısını paylaĢırız.
HIDIR ÖZTÜRK – TeĢekkür ederim.
MALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Sivas) – Sayın BaĢkanım, özür diliyorum, sadece temenni
eksik kaldı.
Geçen hafta Genel Kurulda konuĢuluyor bu faili meçhul cinayetleriyle ilgili önergeler. Adres
Ġnsan Hakları Komisyonu gösterildi. ġimdi biz buradan dönüyoruz tekrar Türkiye Büyük Millet
Meclisinde “ AraĢtırma komisyonu kurulsun.” diyoruz. Gerçekten bir acılı babayı he birlikte izliyoruz
ve bir umut adına burada. Bu umudu bir daha söndürürsek bu insanın artık, devlete, hukuka güveni hiç
kalmayacak. O nedenle istirhamım özellikle AKP Grubundan arkadaĢlarımızdan istirhamımız Ģu: Bu
faili meçhul cinayetlerin failleri kimse, bu cinayetlerde yaĢamını yitirenler kimse hiç ayrım
gözetmeksizin mutlaka yakın tarihimizde iĢlenen bu faili meçhul cinayetlerle ilgili bizim
önergelerimiz reddediliyorsa AKP’ li milletvekilleri getirsinler ve mutlaka bunun bir Meclis araĢtırma
komisyonu aracılığıyla araĢtırılması gerekiyor.
TeĢekkürler.
BAġKAN – TeĢekkürler.
ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) – Hıdır Bey, hoĢ geldiniz, baĢınız sağ olsun.
HIDIR ÖZTÜRK – TeĢekkür ederim, sağ ol.
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ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) – Verdiğiniz bilgileri dinledik fakat ben burada bizim de
kayıtlarımıza geçmesi ve bir hukuki sonuç yaratması açısından bu sizin konuĢmanızdan Ģunu
anladığımı kayda geçirmek istiyorum: Siz o dönem kızınızın kaçırıldığı ve iĢkenceyle öldürüldüğü
dönem Tunceli’ de görevde olan Jandarma Alay Komutanından Ģikâyetçisiniz.
HIDIR ÖZTÜRK – Evet.
ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) – Bu Jandarma Alay Komutanının daha sonra “ YeĢil” kod
adlı Mahmut Yıldırım olduğu bilinen ya da iddia edilen kiĢiyle iĢ birliği hâlinde çalıĢtığını iddia
ediyorsunuz.
HIDIR ÖZTÜRK – Doğru.
ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) – Bu iĢ birliğinden Ģikâyetçisiniz.
HIDIR ÖZTÜRK – Evet.
ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) – Daha sonra kızınızın cenazesinin ortaya çıkartılmasından
sonra bununla ilgili herhangi bir kovuĢturma yapmayan ve görevini savsaklayan Tunceli ve Elâzığ
cumhuriyet savcılarından ve emniyet müdürlerinden Ģikâyetçiniz, doğru anladım değil mi?
HIDIR ÖZTÜRK – Evet, doğru.
ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) – Siz peki, zamanında bunlarla ilgili Ģikâyet dilekçesi
verme fırsatı buldunuz mu?
HIDIR ÖZTÜRK – Bırakmadılar, hiçbir Ģey… Hiçbir…
ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) – Yapamadın…
HIDIR ÖZTÜRK – Yapamadık, korkumuz vardı, Ģey vardı.
ERTUĞRUL

KÜRKCÜ (Mersin)

– Dolayısıyla sizin dilekçe verme hakkınızın

kullanılmasının engellendiği için de o dönem görevde olan bütün yetkililerden Ģikâyetçisiniz.
HIDIR ÖZTÜRK – Evet.
ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) – Dolayısıyla Komisyonumuz bu Ģikâyetleri bence göz
önüne almak ve bunun için gerekenleri yapmak durumunda. Bunu birlikte kayda geçirelim.
HIDIR ÖZTÜRK – Sayın milletvekilim bir Ģeyi..... isterim. ġimdi o zamanın Ġnsan Hakları
Derneği cumhuriyet savcılarına, Tunceli, Elâzığ bir de Seyfi Oktay’ a özel olarak olayla ilgili yazılar
var, yirmi senedir saklıyorum efendim.
ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) – Suç duyurusunda bulundular. Fakat siz babası olarak…
HIDIR ÖZTÜRK – Fırsat vermediler Beyefendi.
ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) –…fırsat bulamadınız.
HIDIR ÖZTÜRK – Bulamadık.
ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) – ġimdi tabi bunu da ayrı bir mesele olarak yani
Komisyonumuz bunu da bence göz önünde tutmalı. DüĢünün ki sadece evladı iĢkenceyle öldürülmekle
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kalmıyor, bu iĢkenceyle öldürülen evladının hakkını korumak, kendi hakkını korumak için dilekçe
verme hakkının bile kullandırılmadığı bir dönemden geçiyoruz.
HIDIR ÖZTÜRK – Evet.
ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) – ġimdi ben de tabii diğer milletvekili arkadaĢlarım gibi bu
meselenin hem tekil olarak araĢtırılması için bence buradan bir suç duyurusunda bulunma görevi bize
çıktığını hem de bunun gibi yüzlerce, binlerce faili meçhul cinayetin ortaya çıkartılması bakımından
Meclisin bir görev üstlenmesi gerektiğinde hemfikirim. Çünkü eğer bütün bu meseleleri soruĢturup
arkada bırakmazsak bu bizi bütün tarih boyunca takip edecek. Ölüler yaĢayanları kovalar daima. Biz
bunun içinden baĢka türlü çıkamayız. Bir dönemle hesaplaĢmak zorundayız. Bu hesaplaĢma dönemi
Ģimdi midir? Bunu bizim irademiz gösterecek. Eğer bu irade varsa Ģimdidir ama değilse bu önünde
sonunda ortaya çıkacak ve bunu arkaya bırakmadan biz bir tablo çizmiĢ olamayacağız çünkü bunu bir
sorumlulukla çizmemiz gerekir. Biz sadece bir tablo yaratmak değil, bu tablodan doğan sonuçlarla
yüzleĢmeyi, hesaplaĢmayı da sağlamak zorundayız.
Üçüncü olarak da tabii Komisyonumuzun içine doğru seslenerek, sanıyorum eldeki bütün
tanıkları dinledikten sonra bunları nasıl iĢe yarar bir bilgi dizisi hâline getireceğimiz konusunda bir
metodoloji tartıĢması mutlaka yapmamız gerekecek çünkü birbirlerine benzemeyen, birbirleriyle aynı
dönemlerden gelmeyen fakat bir bütün olarak bir tarihsel dönemi kapsayan tanıklıklar ve yorumlar
dinliyoruz. Bunlardan anlamlı bir sonuç yaratmak için sanıyorum kendi içimize de dönüp çalıĢmamız
gerekecek.
Ben Hıdır Bey’ e ve ona buraya gelmesine yardımcı olduğu için Milletvekili ArkadaĢımıza da,
Hüseyin ArkadaĢımıza da çok teĢekkür ediyorum.
Tekrar baĢınız sağ olsun, acınızı paylaĢıyoruz.
HIDIR ÖZTÜRK – TeĢekkür ederim, sağ olun.
BAġKAN – Yusuf Bey, buyurun.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – TeĢekkür ederim.
Öncelikle hem baĢınız sağ olsun diyorum hem Allah rahmet eylesin.
HIDIR ÖZTÜRK – TeĢekkür ederim.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Acınızı da yürekten paylaĢtığımı özellikle belirtmek
istiyorum. Sadece merak ettiğim bir Ģey var, tabii burası faili meçhulleri araĢtırma komisyonu değil.
Belki bununla ilgili olarak Ģunu yapabiliriz: Hani demin söylediniz ya sadece AKP’ liler değil biz
birlikte, hep beraber Meclise bu Ģekilde bir teklifte bulunalım faili meçhullerle ilgili bir komisyon
kurulmasını, bütün partiler olarak destekleyelim. Birlikte yaparsak zannediyorum daha iyi olmaz mı?
MALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Sivas) – Ġyi Hocam da, AKP tarafından reddedildiği için
söylüyorum.
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YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Hayır biliyorum da, hayır, onlar da dâhil olsunlar hep
beraber yapalım diyorum.
MALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Sivas) – O anlamda söyledim ben de zaten.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Evet, hep beraber yapalım diyorum.
MALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Sivas) – Reddedildi çünkü, on dört defa reddedildi.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Biliyorum ama yani Ģimdi Naci Bey’ in dediği gibi burası
bir mahkeme değil tabii ki, muhakkak ki bu konunun araĢtırılmasının çok detaylı olması gerekir belki
hatta hatta nasıl olsa özel yetkili savcılar, bilmem neler, mahkemeler kurulup duruyor ya aslında faili
meçhullerle ilgili geçen gün bir arkadaĢımız da burada konuĢtu birçok insanın faili meçhul, iĢte cesedi
bulunan, bulunmayan bir sürü Ģeyler de ortaya konuldu biliyorsunuz, aslında bayağı ciddi bir konu.
Bu konuda hatta bir özel mahkeme oluĢturulsun ve onlar direkt olarak araĢtırılsın, belki sadece bu iĢe
baksın yani o bile düĢünülebilir yani öyle bir teklifte bile bulunulabilir.
ġimdi ben Hıdır Bey bir Ģeyi çok merak ediyorum, bunu Ģey için söylüyorum yani acınızı
derinleĢtirmek için söylemiyorum lütfen yanlıĢ anlamayın sadece merak ettiğim için.
HIDIR ÖZTÜRK – Estağfurullah…
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – ġimdi siz bu kadar devlete hizmet etmiĢ bir insan olarak
çocuklarınız çalıĢıyor, herhangi bir yere bulaĢmadıklarını ifade ettiniz. ġimdi nereden çıktı, bu insanlar
niye size bu kadar takıldılar? Yani bir söylenti var mıydı piyasada? Yani sizin hakkınızda,
komĢularınızdan Ģundan bundan duyduğunuz bir Ģey var mıydı? Yani polis yolda giderken size niye
küfrediyordu? Yani sizin hakkınızda niye bu kadar kötü düĢündüler bu insanlar? Durup dururken
böyle bir Ģeyi sizin niye hakkınızda düĢündüler? Bu birincisi.
Ġkincisi de: Kızınız kaçırıldıktan sonra sizi çağıran o Jandarma Alay Komutanına gidip
kızınızın kaçırıldığıyla filan bununla ilgili hiç konuĢma yaptınız mı?
HIDIR ÖZTÜRK – KonuĢmayı yapamadık efendim. Sinan Yerlikaya’ yla beraber bir iki sefer
gittik -o dönemin milletvekili Sinan Yerlikaya’ ydı- bir türlü makamında bulamadık, görüĢemedim.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Sizinle görüĢmedi…
HIDIR ÖZTÜRK – GörüĢemedik.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Yani merak ettiğimi, kusura bakmayın Ģunun için
söyledim…
HIDIR ÖZTÜRK – Estağfurullah efendim, estağfurullah.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Yani sizi çağırıp bu kadar sizin ailenizi filan soran bir
insan kızınızın kaçırıldıktan sonra sizin yani baĢvurduğunuzda size bir Ģey söylemesi lazım gelirdi
diye düĢünüyorum da onun için “ Hiç baĢvurdunuz mu?” dedim.
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Bir de “ Birtakım söylentiler var mıydı?” diye sormamın sebebi de Ģuydu: Yani bu aslında bizi
bir yere doğru götürebilir diye düĢüncemden dolayı sordum.
HIDIR ÖZTÜRK – ġimdi sorunuza cevap vereyim Beyefendi.
Benim büyük kızım öğretmen okulundan öğretmen olarak mezun oldu. Kendi arkadaĢıyla,
Bingöllü bir arkadaĢıyla evlendi gitti. Sonra bu olaylar üzerinde… Yani mademki siz beni çağırdınız
gerçekleri tabii söylemem gerekiyor. Bu kızım Diyarbakır cezaevinde zindanda on sene kaldı, cezasını
çekti, Bingöl’ e gitti, Bingöl’ de ameliyat oldu hastanede. Polisler sürekli olarak, sürekli olarak buna
baskı, zulüm, efendim orada o hastalığıyla baktı bu da benim kardeĢim gibi beni öldürecekler Ģeklinde
filan düĢünerek, beni öldürecekler diye ondan sonra gitti dağa çıktı. EvlenmiĢ, yirmi dört gün…
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Bu olaydan sonra değil mi kızınızın…
HIDIR ÖZTÜRK – Daha önceden beyefendi, daha önceden yani onu Ģey yapmak lazım.
Daha önceden evlenmiĢ gitmiĢ, ondan sonra yirmi beĢ, yirmi altı yaĢında, o kendi cezasını çekti, o bizi
Ģey yapmazdı. Yani bu hususta bize kan kusturması hususu bundan…
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Ona bağlı olarak…
HIDIR ÖZTÜRK – Ona bağlı olarak…
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Anladım.
HIDIR ÖZTÜRK – Ama sizi Ģerefimle temin edeyim, diğer çocuklarımın ne bir örgütle ne
siyasi bir Ģeyle ilgisi yoktur. Bu gariban var ya, bu garibanın tekiydi yani kendi gölgesinden korkan bir
kiĢiydi, böyle bir vesvese etti.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Anladım.
Bu Ali Demir’ in verdiği dilekçe… Dilekçe mi verdi sadece yazı mı yazdı Seyfi Oktay
tarafına?
HIDIR ÖZTÜRK – Basın açıklaması olarak, bu basın açıklamasında cumhuriyet savcılığına,
Seyfi Oktay’ a…
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Basın açıklamasını mı gönderdi? Bir baĢvuru olmadı mı
bu Ali Demir tarafından yani bunların soruĢturulmasıyla ilgili avukat tarafından?
HIDIR ÖZTÜRK – ġimdi onu bir okuyayım beyefendi. Mesela Seyfi Oktay’ a, orada Ģey
var…
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Tamam.
Bir dilekçe vermiĢ bunlarla ilgili soruĢturma yapılmasıyla ilgili dilekçe verilmiĢ. Bunun
cevabı…
HIDIR ÖZTÜRK – Hiç, hiç hiç…
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Hiç cevap gelmedi öyle mi?
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HIDIR ÖZTÜRK – Hiç hiç beyefendi, hiç hiç. ġimdi belki o da kayda alınmamıĢ, o
kayıtlarda da efendim “ Yok deniliyor.” fakat ben bunları saklamıĢım, yirmi sene saklıyorum bunları.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Anladım.
Tekrardan acınızı paylaĢıyorum, Allah rahmet eylesin.
HIDIR ÖZTÜRK – TeĢekkür ederim, sağ olasın.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – TeĢekkür ederim BaĢkanım.
Ben sadece Hıdır amcaya baĢsağlığı dilemek ve rahmetli kızına da Allah’ tan rahmet dilemek
için söz aldım. Allah sabırlar versin, Allah baĢka acı göstermesin.
HIDIR ÖZTÜRK – TeĢekkür ederim, sağ olun.
ERDAL KALKAN (Ġzmir) – ġimdi ben de Ertuğrul Bey’ e katılıyorum. Burada bizim de belli
bir iĢlevimiz var, yedi ay on gün sonra zaman aĢımı süresi doluyor. Biz o dönemdeki Jandarma Alay
Komutanını ve o dönemdeki yetkili savcıları bulacak durumdayız yani bence zaman aĢımı dolmadan
çünkü daha önce bu Komisyonda bunları yaptık, bu kiĢiler hakkında cumhuriyet savcılığına ihbarda
bulunmamız gerekiyor. Ceza muhakemeleri açısından onu iletmek istedim.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN –
TeĢekkürler.
OYA ERONAT (Diyarbakır) – Ben Hıdır amcanın bir söylemine takıldım, Ģöyle bir cümle
kullandınız: “ ĠĢte büyük kızım dağa gitti geldi cezasını çekti ama öteki çocuğumun hiçbir suçu yoktu.”
ġimdi ben Ģunu söylemek istiyorum: Ġsterse suçu olsun hiç kimse iĢkenceye maruz kalmamalıdır.
HIDIR ÖZTÜRK – Sağ olun.
OYA ERONAT (Diyarbakır) – Yani dağdan gelen de… Ben oğlumun katili için bile asla
böyle bir Ģeyi tasvip etmem, böyle bir Ģeyi kabul etmek mümkün değil. Savunmanızı yaparken bir
daha bu cümleyi kullanmayın Hıdır amca, onun bir suçu yoktu, olsa bile kimse iĢkenceye maruz
kalmamalı.
HoĢça kalın.
HIDIR ÖZTÜRK – Sağ olun.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Hiç kimse iĢkenceye maruz kalmamalı ne olursa olsun.
HIDIR ÖZTÜRK – Dileğimiz o beyefendi, dileğimiz o.
BAġKAN – Değerli arkadaĢlar, faili meçhullere iliĢkin komisyon kurulmasına yönelik çeĢitli
teklifler oldu ama Meclisten geçmediği yolunda kanaatler ortaya konuldu. ġunu belirteyim: Türkiye
çok muhataralı bir dönemden geçti, geçiyor hâlen. Bunun karanlıkta olan farklı yönleri var. Bir
Ergenekon soruĢturması var hâlen sürüyor. Faili meçhullere iliĢkin arkada bir derin devlet örgütlenme
olduğu yolunda çok sayıda gazetelerde çıkmıĢ haberler var. Yakın döneme iliĢkin bu tür karanlık
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noktalara yönelik ama hepsine yönelik Mecliste ortak bir irade herhangi bir zamanda teĢekkül etti mi?
Mesela, Ergenekon konusu gündeme geldiğinde Türkiye’ de bir kesim bunu yok saydı “ Böyle bir Ģey
yok.” dedi. Çok affedersiniz, bunun bir kurmaca, bir spekülasyon, çok hafif bir olay olduğu,
gerçeklikte yaĢanmadığı, arkasında baĢka tür politik amaçlar olduğu Ģeklinde değerlendirmeler oldu.
Herhangi bir siyasi partiyi ilzam etmek adına söylemiyorum, muhakkak Türkiye’ de ortak bir vicdan,
ortak bir tutum, geçmiĢte yaĢanan ve meĢruiyetin dıĢındaki her tür yapıya ve örgütlenmeye iliĢkin
ortak bir irade, asıl gösterilmesi gereken bu. Faili meçhuller tek baĢına bir olay değil. Bunu
Ergenekon’ la birlikte, bunu derin devlet yapılanmasıyla birlikte, bunu darbe giriĢimleriyle birlikte,
hepsiyle birlikte düĢünmek gerektiği kanaatindeyim. Ümit ederim ki Mecliste Türkiye'nin yakın
dönemine iliĢkin bütün bu karanlık noktalara yönelik olarak ortak bir irade teĢekkül eder.
Benim dileğim budur.
Çok teĢekkür ediyorum.
HIDIR ÖZTÜRK – Ben teĢekkür ederim.
BAġKAN – Hıdır Bey bir kere daha ifade edeyim, sizin acınız hepimizin acısı. Komisyon
içindeki bütün arkadaĢlarımız bu tür olayların soruĢturulmasını, açığa çıkarılmasını, devletin
meĢruiyeti bakımından da çok önemli görür, toplumsal barıĢ bakımından da çok önemli görür.
Ġnsanların yaralanmaları büyük bir travmadır ama bunu az çok rehabilite edecek olan devletin bu
konuları soruĢturması ve faillerine ulaĢmasıdır.
Biz Komisyonumuzun çalıĢması esasında sizin bu tanıklığınızı, değerlendirmelerinizi
raporlarımıza koyacağız. Onun dıĢında esasen yaĢanmıĢ bu tür olaylara iliĢkin herhangi bir Ģikâyete
mahal kalmaksızın savcıların, kamu otoritelerinin reysen harekete geçmesi ve gerekli soruĢturmayı
yapması gerekir ama anlatımlarınızdan bu yönde bir çalıĢma ve soruĢturma olmadığı anlaĢılıyor. Biz
tabii buna iliĢkin sizin olayınızı da esas alarak benzeri faili meçhullere iliĢkin hukuki otoritelerin ne
yaptığına yönelik yazı yazabiliriz, Komisyonumuz böyle bir yazıyla durumu öğrenmek isteyebilir.
Bunu, kendi aramızda toplanırız ortak toplantıda kararlaĢtırırız ancak mevcut Komisyonumuzun
çalıĢmaları güzergâhında, mecrasında bize çok değerli bilgiler verdiniz, aynı zamanda çok acı
bilgilerdi bunlar.
Çok teĢekkür ediyoruz geldiğiniz ve bunları paylaĢtığınız için.
HIDIR ÖZTÜRK – TeĢekkür ederim.
Bir Ģey söyleyebilir miyim efendim?
BAġKAN – Buyurun.
HIDIR ÖZTÜRK – ġimdi huzurunuzdayken değiĢik değiĢik partilerden milletvekillerim var
fakat bugün gördüm ki vicdanlarına el koyarak hepsi siyasi yönü olmadan, siyaseti kullanmadan bir
gariban babaya geçmiĢ olsun dileklerini iletmesi benim için mutluluktur. Güveniyorum size, devletime
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güveniyorum. Sadece yani o kadar faili meçhul cinayetlerin dosyaları vardır, tetkik edin, bu baĢka bir
olay. Yani öyle bir hunharca, öyle bir Ģekilde katledilmiĢ ki yani takdir vicdanlarınızdır, adalet
bekliyorum, huzur bekliyorum, çocuklarımın güvence altına alınmasını istirham ediyorum.
Çok sağ olun, teĢekkür ederim, var olun. Allah size yardımcı olsun, hepimize yardımcı olsun.
BAġKAN – Çok teĢekkürler.

Kapanma Saati : 12.22
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