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Şırnak Eski Milletvekili Selim Sadak ve 9 Arkadaşı, Diyarbakır Eski
Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 Arkadaşı, Muş Milletvekili Muzaffer
Demir ve 9 Arkadaşı, Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 20 Arka-
daşı, Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 13 Arkadaşı, İstanbul
Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 Arkadaşı, Ankara Milletvekili H.
Uluç Gürkan ve 9 Arkadaşı, Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut
ve 10 Arkadaşı, Diyarbakır Eski Milletvekili M. Hatip Dicle ve 9 Ar-
kadaşı, Diyarbakır Eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 Arkadaşı ile
Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 11 Arkadaşının, Doğu ve Gü-
neydoğu Anadolu Bölgelerinde Meydana Gelen Olayları Araştırarak
Alınması Gereken Tedbirleri Belirlemek Amacıyla Anayasanın 98 in-
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştır-
ması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve (10/53,57,104, 113, 119, 120,
121, 122, 124, 125, 149 ve 158) Esas Numaralı Mecüs Araştırma

Komisyonu Raporu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

21-22 Mart 1992 tarihlerinde yapılan Nevruz kutlamaları sırasında Şırnak'ta biri polis olmak

üzere 24 kişi; Nusaybin'de 14 kişi, Cizre'de 13 kişi toplam 51 kişi yaşamını yitirmiştir.

Özellikle Şırnak'ta önemli sayıda ev ve işyeri kurşunlanarak ya da roket ve havan toplarıyla

tahrip edilerek kullanılmaz hale getirilmiştir.

Dikkat çeken başka bir hususda şudur : Ziraat Bankasının önündeki resmî araçlarda tek bir

kurşun izine rastlanmadığı halde şehrin muhtelif bölgelerinde ve hemen bankanın yanı başında bu-

lunan birçok otomobil, kamyon vb. araçlar ya kurşunlanmış ya panzerle ezilmiş ya'da yakılmıştır.

Askerlik şubesi ve hastane binasında hiçbir kurşun izi yokken çevresinde bulunan onlarca işyeri ve

ev roketlenmiş, taranmış ve yerle bir edilmiştir.

Cizre'de de Şımak'taki kadar olmasa bile birçok ev ve işyeri taranmış ve bombalanmıştır.

Resmî yetkililer bu vahim olaylar ve gelişmeler konusunda herhangi bir tutarlı açıklamada bu-
lunamamaktadırlar. Olayı yaşayan ve görgil tanığı durumunda olan DYP, SHP, ANAP, HEP ve
benzeri parti temsilcileri ile halkın ortak görüşü şudur : Ölümle sonuçlanan bu olayları başlatanlar
güvenlik güçleridir. Güvenlik güçleri ve PKK arasında herhangi bir çatışmanın olmadığı belirtil-
mektedir. Nitekim, bu çatışmalarda ne bir PKK'lı, ne de herhangi bir güvenlik görevlisi silahla ya-
şamını yitirmemiştir. Kaldı ki yaşamını yitiren yurttaşlarımızın arasında küçük yaşta çocuklar da
olmak üzere bir çok ev kadını ve 90 yaşında olan sivil insanlar da vardır. Olayın görgü tanıkları,
halktan güvenlik güçlerine ateş açılmadığını belirtilmektedirler.

22 Mart 1992 günü saat 19.00 sıralarında Şırnak'ta PKK'nın saldırıda bulunduğunu gerekçe

gösteren güvenlik güçleri, 23 Mart 1992 günü saat 14.00 kadar yani 19 saat boyunca aralıksız ola-

rak Şırnak'a top ve makineli silahlarla saldırı düzenlenmişlerdir. Bu süre boyunca bütün Şırnak hal-

kı, aç, susuz evlerine kapanmak zorunda bırakılmış; ev ve işyerlerine yönelik tahribata devam edil-

miş ve 3 kişi öldürülmüş, 12 kişi de yaralanmıştır.
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Cizre ve Nusaybin'de de aynı şekilde hiçbir ikaz yapılmadan insan topluluklarının üzerine ateş

açılmıştır. Ortada hiçbir zorunlu neden olmadan sivil insanların üzerine ateş açarak insanları öldü-

renler ev ve işyerlerini bu şekilde oturalamaz hale getirenler hukukun ve insanlığın dışına çıkmış-

lardır. Halka yapılan bu saldın demokrasiye ve demokrasileşme çabalarına yapılan bir saldırıdır.

Bu saldırının görmezlikten gelinmesi terörü himaye etmekten başka hiçbir anlam ifade etmez. Bu

vahim sorumlulan mutlaka ortaya çıkanlmalıdır. Aksi halde ne demokrasiden ne de demokrasinin

inşaasından söz etmek mümkün olmayacaktır.

Ülkemizin, halkımızın ve demokrasinin geleceği; esenliği ve güvencesi için bu olaylann so-

rumlulannın açığa çıkanlması gerekmektedir. Üstelik olaylann perde arkası aydınlığa kavuşmadı-

ğı sürece hiçbir demokratik çaba da amacına ulaşamayacaktır. Suçlular korunmamalıdır.

Bu' nedenlerle TBMM'nin duruma el koyarak Nevruz kutlamalan sırasında Şırnak, Cizre ve

Nusaybin'de halka saldıran, kurşun sıkan, en ağır silahlar kullanarak insanlan katleden, ev ve işyer-

lerini tahrip eden kişileri ve içinde bulunduklan organizasyonlan tespit etmek, üzere Anayasanın

98; İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddelerine göre Meclis Araştırmasına karar verilmesini saygıla-

rımızla arz ederiz. 15.4.1992

Selim Sadak Orhan Doğan

Şırnak Şırnak

Sırrı Sakık . Remzi Kartal

Muş Van

Ali Yiğit Mehmet Emin Sever

Mardin . Muş

Leyla Zana . Mahmut Kılıç

Diyarbakır Adıyaman

Naif Güneş Nizamettin Toğuç

Siirt. Batman

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Mardin İli, Savur İlçesi, Kuzerip (Yazar) ile Cizre (Taşlık) köylerinde olay tarihinde Olağa-

nüstü Hal Valisinin rakamlarıyla 33, ancak 24.4.11992 tarihinde Sayın Başbakanın basın toplantı-

sındaki rakamlarla 41 "terörisf'in öldürüldüğü resmî ağızlardan ileri sürülmüş bulunmaktadır.

Oysaki bölgede gerek bir kısım arkadaşlanmızın araştırması ve gerekse, çok geniş çevrelerden

aldığımız bilgilere göre öldürülenlerden 9 tanesi; silahsız, savunmasız masum vatandaştır. Aşağı-

da bir kısım bilgilerle açıklayacağımız şahısların durumu, devletin yetkili kimselerinin ifadeleriyle

ilgisi olmayan bir konuda gerektiğinde yapılacak araştırmayla ortaya konulabilecektir.

Öldürülen silahsız masum vatandaşlar.

Kuzerrip (Yazır) Köyünden :

1. Abdülkerim Kortak (50) 16.4.1992 tarihinde kendi evinin içinde kamuoyunda "yargısız in-

faz' 'a denk düşecek bir yöntemle öldürülür.

2. (Oğlu) M. Cazım Kortak (25) (aynı tarih, aynı yer, aynı gerekçe ve aynı yöntemle.) •

3. Rıza Akbaş (24) 16.4.1992 tarihinde evinin önünde öldürülür.

Cizre (Taşlık) Köyünden :

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 871)



- 3 -

4. Adil Kılıç (23) 16.4.1992 tarihinde, evinden alınarak, köyün yakınlarında bulunan mağara-

ların önüne götürülmek suretiyle, "terörist" görüntüsü yaratılarak öldürülür.

5. Orhan Kılıç (22) aynı tarih, aynı yer, aynı yöntemle öldürülür.

6. Mustafa Ok (26) aynı tarih, aynı yer, aynı yöntemle öldürülür.

7. Kemal Ok (18) aynı tarih, aynı yer, aynı yöntemle öldürülür.

8. Eyyüp İlhan (27) 16.4.1992 tarihinde evinden alındıktan sonra mağaralara yakın bir yere gö-

türülüp, orada bulunan ve ağıl olarak kullanılan bir "avlu" da öldürülür.

9. Hıdır Demirtaş (20) aynı tarih, aynı yer, aynı yöntemle öldürülür.

Yine bölgeden aldığımız bilgilere göre bunların öldürülmesinin temel nedeni : Kuzerip Köyü

sakinlerinden olan ve şimdi "itirafçı" olan (Sabri) Kod adlı Kazım Yalçınkaya'nın teslim olmasın-

dan sonra; kendisine verilecek olan cezayı engellemek için, kendi ve bitişik köydeki sakinlerden

bazılarının adlarını kendisi dağda bulunduğu sırada yardım yataklık ettiklerini veya kendisine silah

sattıklarını ifade etmiş olması nedeniyle yörede görev yapan Güvenlik Güçlerinin bu akıl almaz ci-

nayetleri "terörist öldürme" adı altında işledikleri yaygın ve görgü tanıkları ileri sürmektedirler.

Tüm bu olayların bölge insanını her gün biraz daha devletten uzaklaştıracağı açıktır. Bu ne-

denle bu tür yaygın ve tanıklarının bulunduğu iddiaların çok geniş ve etraflıca araştırılarak ortaya

konması gerekmektedir. Aksi halde Devlet "Kurtul Beyinnesi" verememiş sayılacaktır. Vatandaşa

bu kadar acımasız ve saldırgan davranan varsa mutlak suretle hakkettiği cezaya çarptırılmalıdır.

Bu nedenle Sayın Meclisin hiç zaman yitirmeden olaya el koyması gerekmektedir.

Buna göre Anayasanın 98 inci TBMM'nin İç Tüzük Hükümlerinin 102 ve 103 üncü maddele-

rine göre Savur İlçesi, Kuzen (Yazır) ile Cizre (Taşlık) köylerinde 16.4.1992 tarihinde öldürülen 9

siville ilgili araştırmanın selameti ve sağlığı için, Meclis Araştırması açılarak sorumluların tespiti-

ni saygıyla arz-ederiz. 4.5.1992

Sedat Yurtdaş Hatip Dicle

Diyarbakır ' Diyarbakır

Mahmut Kılıç Leyla Zana

Adıyaman Diyarbakır

Ali Yiğit Mehmet Sincar

Mardin Mardin

Zübeyir Aydar Muzaffer Demir

Siirt ' Muş

Orhan Doğan Naif Güneş

Şırnak Siirt

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA

Ülkemiz henüz demokratik rejimi oturtamamanın sancılarını yaşıyor.

Gün geçmiyor ki çeşitli ülkelerden, uluslararası kuruluşlardan ülkemizdeki insan haklan ihlal-

lerini incelemeye gelen heyetler olmasın. Yıllardır ülkemizdeki antidemokratik uygulamalar, insan

hakları ihlalleri ve işkence, yabancı ülke parlamentolarında, uluslararası kuruluşlarda tartışılmak-

tadır.

Açıktır ki bu durum ülkemizin dış itibarına indirilen en büyük darbedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 871)
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Peki bunun sorumlusu kimdir?

Bunun sorumlusu, ülkede demokrasiyi kesintiye uğratan, tek tip insan, tek tip üniversite, tek
tip sendika yaratmak için insanlarımıza, halkımıza deli gömleği giydirme gayreti içinde olan de-
mokrasi düşmanı güçler mi, yoksa bu durumu tartışma platformuna çekmek isteyen dünyanın de-
mokratik güçleri, kuruluşları mıdır? Bunu da siz seçkin üyelerin takdirine bırakıyoruz.

Yasama hakkı gibi insan haklarının en kutsal öğesinin ayaklar altına alındığı bir insanlık tra-
jedisi geçen yıl Muş İlinde yaşandı.

Muş İli Muratgören Köyü Murat Köprüsü mevkiinde bir minibüs içinde yakalanan 3'ü PKK'lı,
2'si köylü 5 vatandaş önce İl. Jandarma Alay Komutanlığına götürülüyor. Daha sonra bu şahıslar
Millî İstihbarat Teşkilatından olduklarını iddia eden 7 kişi tarafından alınarak Murat Nehri
üzerindeki eski bir köprüye götürülerek elleri arkadan bağlanarak, ağızlarına topraklı kâğıt parça-
ları tıkaç yapılarak kafa ve enselerine 10-15 kurşun sıkılarak öldürülüyorlar.

22.4.1992 günü konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanına yönelttiğim soru önergeme; İçişleri Ba-
kanı Sayın İsmet Sezgin'in verdiği yanıt aynen şöyledir :

Yakalanan 5 PKK militanı ile yakalandıkları mahalde buluşmak üzere gelen diğer bir PKK ör-
güt mensubu grupça güvenlik güçlerine ateş açılmış, açılan bu ateş sırasında yakalanan 5 militan
ateşe maruz kalarak ölmüştür.

Muş Cumhuriyet Savcısı Nail Yalçın'ın olayla ilgili olarak açmış olduğu 1992/361 Hazırlık,
1992/307 Karar sayılı dosyada ise durumun çok farklı olduğu ortaya çıkmaktadır.

Yakalanan şahısların önce Muş İl Jandarma Alay Komutanlığındaki bir karakola getirildikle-
rini, daha sonra MiT'ten olduklarını söyleyen 7 kişi tarafından alınıp götürüldüklerini o geceki nö-
betçi subaydan öğrenir.

Yaptığı otopsiden ve olay yerinde yaptığı keşiften, şahısların öldürüldükleri kanaatine varır.
İnfazın yapıldığı Murat nehri üzerindeki eski köprüde beş ayrı kan izine rastlanır. Kan izlerinin ol-
duğu toprak içinde şahıslara ait saç tellerine, beyin parçacıklarına ve mermi çekirdiklerine rastla-
nır. Bu durum otopsi tutanaklarına kayıt edilir.

İsimleri bilinmeyen 7 MİT mensubu hakkında dava açabilmesi için Savcı Nail Yalçın'ın 2937
sayılı MİT Teşkilat Yasasının 26 ncı maddesine göre Başbakanlıktan izin istemesi gerekmektedir.
Adalet Bakanlığı aracılığıyla MİT mensuplarının yargılanmaları için izin talebinde bulunur. Ancak
aldığı cevap ilginçtir.

"Kimlikleri tespit edilemeyen MİT mensuplarının sorgulaması yapılamaz. Talebinizin reddi-
ne..."

Bunun üzerine Savcı Nail Yalçın 4.2.1992 de dosyayla ilgili olarak şu karan verir :

"Tahkikat mevzuunu teşkil eden suçun Adalet Bakanlığından izin alınmasına bağlı bulunma-
sına, Bakanlık Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 26.11.1992 tarih ve 1.65.7.19-46947 sayılı yazıla-
rı ile tatbikata izin verilmediği anlaşılmasına binaen faili meçhul suçlar hakkında takibat yapılma-
sına mahal olmadığına karar verildi."

C. Savcısı, şahısların 7 kişilik MİT ekibi tarafından öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruyor, so-
ruşturma başlatmak istiyor. Ancak Başbakanlıktan izin alamadığı için dosyayı kapatmak zorunda
kalıyor.

Ayrıca olayın görgü şahitleri vardır. 5 şahsın Murat Köprüsü üzerinde kurşuna dizildiklerini
gören çobanlar vardır.

İçişleri Bakanı, General Muğlalı mantığını taklit ederek şahısların bir diğer PKK'lı grubun aç-
tığı ateşe maruz kalarak öldüklerini söylüyor. C. Savcısı ise tam tersini söylüyor. Şahısların MİT

, Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 871)
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mensuplarınca kurşuna dizildikleri ihtimali üzerinde duruyor. Ancak soruşturmanın başlatılmasına
Başbakanlık izin vermiyor.

1939 yılında Özalp İlçesinde 33 köylünün suçsuz, günahsız katledilmesine seyirci kalmayıp,

olayı ortaya çıkaran, suçluları adalet önüne çıkaran Yüce TBMM'nin bu olay karşısında da aynı

duyarlılığı göstererek suçluların yargı önüne çıkması için demokratik kanalları işleteceğine olan

inancımız ve umudumla Anayasanın 98 inci TBMM İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddelerine gö-

re Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz. 20.5.1993

Muzaffer Demir Sedat Yurtdaş .

Muş • Diyarbakır

Mahmut Almak Ali Yiğit

Sımak Mardin

Mahmut Kılıç Mahmut Uyanık

Adıyaman Diyarbakır •

Ali İbrahim Tutu , Naif Güneş

Erzincan Siirt

Salman Kaya Mustafa Yılmaz

Ankara Malatya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

24 Mayıs 1993 günü Elazığ-Bingöl Karayolunda PKK militanlarınca yol kesme sonucu mey-

dana gelen 33 er ile 2 sivil vatandaşın öldürülmesiyle ilgili olayda, ihmali görülen yetkililer hak-

kında araştırma yapmak üzere Anayasanın 98 inci ve TBMM İçtüzüğünün 102 nci maddesi gere-

ğince bir Meclis Araştırması açılmasını saygıyla arz ederiz.

Kâzım Ataoğlu • Şevket Kazan

Bingöl Kocaeli

Ahmet Remzi Hatip Ahmet Fevzi İnceöz

Konya Tokat

Ömer Ekinci Ahmet Dökülmez

Ankara Kahramanmaraş

Abdulilah Fırat Şinasi Yavuz

Erzurum Erzurum

Mehmet Elkatmış Musa Demirci

Nevşehir Sivas

Lütfi Doğan Ali Oğuz

Gümüşhane İstanbul

Zeki Ünal ' Şaban Bayrak

Karaman Kayseri

Hasan Dikici Abit Kıvrak

Kahramanmaraş Konya

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 871)
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CevatAyhan

Sakarya

Abdullatif Şener

Sivas

Ahmet Ankqn

Sivas

/. Melih Gökçek

Ankara

Fethullah Erbaş

Van

GEREKÇE

24 Mayıs 1993 günü saat 17.00 sularında Elazığ-Bingöl karayolunun 20 km.'sinde, Bilaloğlu

Köyüne ise 1-1.5 km mesafedeki mevkiide teröristlerce yol kesiliyor.

Saat 17.00'de başlayan bu eylem yaklaşık saat 17.30 sularına kadar devam ediyor. Bu süre zar-

fında Malatya'da eğitimlerini bitirip, asıl birliklerine sevk edilen, sivil kıyafetli 50 kadar erin bin-

dirildiği iki yarım otobüs olmak üzere bütün araçlar durduruluyor.

- Araçlarından indirilen erler ve diğer vatandaşlar yoldan takriben 500 metre öteye götürülerek

kimlik kontrolü yapılıyor. Kimlik tespitinden sonra erlerin tamamı olmak üzere toplam 60-70 kişi-

lik bir grubu yanlarına alan teröristler diğerlerini serbest bırakıyorlar.

Bu eylemler ve kimlik tespitleri yapılırken başka bir grup terörist yaklaşık saat 18.30 suların-

da Bingöl istikametinden gelen güvenlik güçlerine olay mahalline 4-5 km kala Yado Çeşmesi (Ata-

park) mevkiinde ateş açarak olay yerine gelmelerini engelliyor.

Bu esnada teröristler yanlarına aldıkları kişilerle olay yerinden uzaklaşıyorlar. Bilahare olay

yerine gelen güvenlik güçleri kimseye rastlamıyor ve geri dönüyorlar. Teröristleri takip ancak er-

tesi gün başlatılıyor.

Bu olayla ilgili olarak Bingöl'de yaptığımız görüşmelerde Malatya'dan birliklerine 2 ayrı ya-

rım otobüsle gönderilen erler için özel bir koruma tedbirinin alınmadığı yetkililerce bizlere ifade

edildi.

Yakın veya özel korumanın olmadığı bu olayda yaklaşık 1,5-2 saat kadar yol üzerinde eylem

yapan teröristlere maalesef ne Bingöl'den ulaşılmış ne de olayın meydana geldiği yerin Elazığ is-

tikametine doğru yaklaşık 10 km ilerisinde bulunan Kuruca Karakolundan hiçbir kuvvet olay yeri-

ne gelmemiştir.

Bu olayda, Malatya'dan gönderilen silahsız, sivil giysili ve savunmasız erler için özel koruma

olmadığı gibi, olayın meydana geldiği yere, 1,5-2 saat kadar güvenlik güçlerinin maalesef ulaşa-

madığı da anlaşılmaktadır.

Bu olayla ilgili olarak Bingöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı istihbarat Şubesi 21 Mayıs günü

Ankara'ya çok acil bir fax mesaj geçerek, 150 kişilik bir grubun Bingöl-Elazığ Karayolunu kesip

eylem yapacakları bildirildiği halde gerekli koruma tedbirlerinin alınmadığı görülmektedir.

Bu olayda mutlak bir ihmal veya kusur olduğu aşikardır.

Yukarıda kısaca arz ve izah etmeye çalıştığımız olayla ilgili olarak Meclis Araştırması açılma-

sı zaruretine inanmaktayız.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

"Erzincan İli, Kemaliye İlçesi, Başbağlar Köyünde meydana gelen olayda sorumluların ve

alınması gereken tedbirlerin tespiti" konusunda Anayasanın 98 inci maddesi ile TBMM İç Tüzü-

ğünün 102 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 871)
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Bahaddin Elçi . Şevket Kazan

Bayburt Kocaeli

Ali Oğuz Şinasi Yavuz

İstanbul Erzurum

Abdulilah Fırat Lütfü Esengün

Erzurum Erzurum

Ahmet Dökülmez Hüsamettin Korkutata

Kahramanmaraş Bingöl

Hasan Dikici Hüseyin Erdal

Kahramanmaraş Yozgat

İsmail Coşar Lütfi Doğan

Çankırı Gümüşhane

Fethullah Erbaş İbrahim Halil Çelik

Van Şanlıurfa

GEREKÇE

Erzincan İlimiz, Kemaliye İlçemiz, Başbağlar Köyünde 5.7.1993 günü meydana gelen katliam
sonucunda 33 insanımızın topluca kurşuna dizilerek şehit edildiği, başta camii olmak üzere birçok
evin yıkıldığı bilinmektedir.

Güneydoğu'daki yangının Sivas ve Erzincan'a da taşınmak istendiği gerçeği ortadadır. İnsa-

nımızın can ve mal güvenliğini sağlamak devletin başta gelen görevlerindendir.

Devlet bu görevlerini yerine getirirken, her türlü tedbiri almak zorundadır. Bu olay, mevcut

tedbirlerin yetersizliğini yeniden ortaya koymuştur.

Olayda ihmaller, tedbirsizlikler, yetersizlikler vardır. Örneğin; olayda ancak 15 saat sonra gü-

venlik kuvvetleri köye ulaşabilmişlerdir. Bunun gibi gece saat 1.00'de Başpınar Karakoluna yapı-

lan ihbar etkisiz kalmış, Erzincan İline bu haber ancak saat 5.00'de ulaştırılmıştır. Bir Devlet Ba-

kanı da ancak olaydan 8 gün sonra bölgeye incelemek için gidebilmiştir.

Başta Erzincan halkı olmak üzere bu durum tüm kamuoyunda yoğun eleştirilere rahatsızlıkla-

ra neden olmuştur.

Olayda kusuru bulunan sorumluların tespiti, olayın sebepleri ve olayların tırmanmaması için

alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla bu Meclis Araştırmasını istemek zorunda kaldık.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

12.7.1993 tarihinde Ağrı'nın Diyadin İlçesinde 6 kişinin yangında ölümü ile sonuçlanan va-

him bir olay olmuştur. Bu olay kamuoyuna terör örgütünün bir katliamı olarak yansıtılmış basında

da bu şekilde yer almıştır. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi olarak yerinde yaptığımız incelemeler,

konu ile ilgili birçok noktanın karanlıkta kaldığı, gerçeklerin yeterince aydınlığa kavuşmadığını or-

taya koymaktadır.

Bu nedenle, 6 masum insanımızın ölümü ile sonuçlanan bu feci olayla ilgili tüm gerçeklerin

ortaya çıkartılması amacıyla Anayasanın 98 inci, TBMM İçtüzüğünün 102 nci maddeleri gereğin-

ce Meclis Araştırması açılmasını saygıyla arz ederiz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 871)
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Algan Hacaloğlu H. Uluç Gürkafı

İstanbul Ankara

Ali Dinçer İbrahim Özdiş

Ankara Ankara

Coşkun Gökalp Atilla Hım

Kırşehir Kars

İstemihan Talay . İrfan Gürpınar

İçel Kırklareli

Haydar Oymak Hasan Akyol

Amasya Bartın

GEREKÇE

Terör örgütünün Diyadin'de güvenlik güçlerine ait binaları hedef alarak başlattığı olayların
akabinde birkaç binada yangınlar çıkmış, bunlar arasında DEP ilçe başkanının dükkânı da yakıl-
mıştır. Tüm bu olaylarda hiç bir yaralanma ve can kaybı olmadığı halde, yanan dükkanın üzerin-
deki iki katlı binada ikamet eden, ayaklan sakat, 1980 öncesi CHP İlçe Başkanı ve halen CHP üye-
si olan Burhan Çiftçi, eşi ve 4 çocuğu dumandan boğularak, yanarak feci şekilde.ölmüşlerdir.

Yerinde ilgililerle, halkla ve olayların tanıklarıyla yaptığımız incelemeler;

— Dükkânları kimin yaktığına ilişkin tereddütler uyandırmış,

— İtfaiyenin yangın yerine gelerek yangını söndürmesinin güvenlik güçlerince engellendiği
ifade edilmiş,

— Bina içinde 6 kişi, Sivas olayı benzeri yangın ve dumandan ölürken, dışarıdaki güvenlik
güçlerince hiçbir müdahalede bulunulmadığı, kurtarma çabasına girilmediği, aksine bu kişilerin
can güvenliğine duyarsız tepkilerde bulunulduğu ifade edilmiş,

"• Kentte, halkın güvenlik güçlerine güvenlerinin azaldığı, yabancılaşmanın arttığı tespit edilmiş-
tir.

Terör sorunu muhakkak çözümlenmeli, terör önlenmeli, akmakta olan kan durdurulmalıdır..
Ülkede iç barış ve huzur sağlanmalıdır.

Ancak terör sorunu ve kurt sorununun çözümü, suçlu ve suçsuzun ayrımında özenli ve adalet-
li davranılması, temel hak ve özgürlüklere duyarlı olunması, halka adil ve saygılı davranılması ile
sağlanabilir.

Bu olaylarda bu duyarlılığın sağlanamadığı, aksine 6 masum insanın kimin tarafından öldürül-
düğü konusunda çok ciddî endişeler olduğu görülmektedir. Daha da önemlisi, resmî yetkililerin ve
güvenlik güçlerinin 6 masum insanın ölümüne seyirci kaldıkları anlaşılmaktadır.

Benzeri olayların bir daha tekerrür etmemesi, bu hususda gerçeklerin açıklığa kavuşturulma-
sı, böylelikle kurt sorununun çözümü için çok gerekli olan, insan canına ve temel haklarına duyar-
lılığın her kesimde yaygınlaştırılması, yörede yaşayan insanlarımızın Devlete olan güvenlerinin ar-
tırılabilmesi, yabancılaşmanın aşılabilmesi için bu Meclis Araştırmasının açılmasında büyük yarar
görmekteyiz. •

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

24 Mayıs 1993 günü Elazığ Bingöl yolunda 33 erimizin şehit oluşu ile ilgili olayda herhangi

bir görev ihmalinin söz konusu olup olmadığına ilişkin kamuoyundaki kaygıların giderilmesi ama-
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cıyla Anayasanın 98 inci, TBMM İçtüzüğünün 102 nci maddeleri gereğince Meclis Araştırması
açılmasını saygıyla arz ederiz.

Uluç Gürkan Haydar Oymak

Ankara • Amasya

Hasan Akyol • Atilla Hun

Bartın Kars

Coşkun Cökalp Ali Dinçer

Kırşehir Ankara

İstemihan Talay İrfan Gürpınar

İçel Kırklareli

Algan Hacaloğlu . İsmail Cem

İstanbul İstanbul

GEREKÇE

24 Mayıs 1993 günü Malatya Şoför Eğitim Alayında eğitimini tamamlayanlarla, terhis ve da-

ğıtım için gelen erlerden oluşan ve sivil giyimli olarak sevkedilen askerî bir grup Elazığ-Bingöl ka-

rayolunda PKK tarafından pusuya düşürüldü. 33 erimiz ve 2 yurttaşımız şehit edildi.

Üzerinden 2 aya yakın bir süre geçmiş olmasına karşın olayın yarattığı açının izleri ve bir gö-
rev ihmalinin söz konusu olup olmadığına ilişkin kaygılar toplumumuzda bütün tazeliğiyle devam
ediyor. • •

Bingöl il merkezine çok yakın bir mesafede vuku bulan bu vahim olayın önlenmesi bir yana

üzerinden neredeyse 12 saat geçtikten sonra öğrenilmesi çeşitli konularda pek çok tartışmayı orta-

ya çıkardı.

Bölgede göreve giden ya da yurt görevini tamamlayarak ayrılan askerî personelin yeterli gü-

venlik önlemleri altında bir yerden başka bir yere nakledildiğine ilişkin, yetkililerin önceki tarihli

çeşitli açıklamalarına karşın bu erlerimizin sivil araçlarla, sivil giyimli, silahsız ve savunmasız ola-

rak, neden ve nasıl karayoluna çıkarılmış olduğu yanıt bekleyen bir soru olarak hala ortada duru-

yor.

Çeşitli tören ve açılışlara başta Bakanlar Kurulu üyeleri olmak üzere koruma görevlilerinin ve
çok sayıda bürokratın özel uçak ve helikopterlerle taşındığı bir ortamda yurdumuzun sorunlu bir
bölgesinde kutsal bir görev yapan çocuklarımızın bu olanaklardan yararlanamıyor olması kamu-
oyunun vicdanını sızlatıyor, yüreğini kanatıyor. Olayın bütün sıcaklığıyla yaşandığı anlarda en üst
düzey yetkililerin bu tür nakillerin havayoluyla yapılacağının emredildiğine ilişkin açıklamaları,
sonraki günlerin gelişmeleri karşısında anlamsız kalıyor.

24 Mayıs gecesi, Ankara'da, bir kısım PKK sempatizanının affını kapsayan bir kararname çı-

karmak için toplantıda bulunan Bakanlar Kurulunun 33 erimizin şehit olduğu bu önemli olayı an-

cak ertesi gün sabah öğrenebilmesi, gerek Hükümetin, gerekse İçişleri Bakanlığı birimlerinin du-

rumu ve işleyişiyle ilgili üzüntü verici gerçekleri ortaya koyuyor.

Olaydan hemen sonra herhangi bir görev ihmalinin söz konusu olup olmadığıyla ilgili değer-

lendirmeler, bilgiler ve raporlar giderilmesi gereken çelişkiler taşıyor. Bingöl Emniyet Müdürlüğü-

nün önceki tarihli istihbarat ve ikazlarının Ankara'da gereken önemle değerlendirilmemiş olduğu-

na ilişkin resmî belgeler gazete sayfalarında yeralıyor.
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Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu terör olgusuyla mücadele etmek çeşitli alanlarda son dere-

ce özenli ve duyarlı davranışları zorunlu kılmaktadır. Bunların basında terörle ilgisi olmayan ma-

sum yurttaşların teröre karşı mücadeleden olumsuz etkilenmemesi kadar, terörle mücadele eden gü-

venlik görevlilerinin ve bölgede yurt görevini yerine getiren askerlerin can güvenliğinin sağlanma-

sı, bunun için gerekli bütün önlemlerin alınması da geliyor.

Bu alanda yaşanacak en küçük bir ihmalin, bir savsaklamanın bağışlanmaz bir eksiklik, üstü-
nün kapatılması halinde başka olumsuz gelişmelere yol açabilecek vahim bir görev suçu oluştura-
cağı inanç ve kanısındayız.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

6 Temmuz 1993 Salı günü, Erzincan İli, Kemaliye İlçesi, Başbağlar Köyünde meydana gelen

olayların iç yüzünün anlaşılması için, olayın TBMM tarafından ele alınması kaçınılmazdır.

Bu nedenle, terörde meydana gelen yükselme ve terörün boyutlarının farklılaşması açısından

da önem arzeden bu olayın gerçeklerinin ortaya çıkarılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü-

ğünün 102 nci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını saygıyla arz ederiz.

H. Uluç Giirkan İrfan Gürpınar

Ankara Kırklareli

Ali Dinçer . Haydar Oymak

Ankara Amasya

Coşkun Gökalp İsmail Cem

Kırşehir İstanbul

Hasan Akyol İstemihan Talay

Bartın İçel

Atilla Hun Fuat Çay

Kars Hatay

GEREKÇE

Erzincan'da 6 Temmuz 1993 tarihinde yaşanmış olan olayın iç yüzünün ne olduğunun ortaya

konulması gerekmektedir. Olayın etrafında çok değişik değerlendirmeler geliştirilmektedir. Bu de-

ğerlendirmelerin hangisi doğrudur, olayın aslı nedir, siyasî önemi, anlamı nedir yeterince anlaşıla-

mamıştır. Terörün giderek gelişen, tırmanan, boyutlanan yeni doğrultusu içinde bu olayın anlamı-

nın ne olduğunun kavranması gerekmektedir. Kavrama sadece güvenlik güçleri ya da onları yöne-

tenlerin kavraması şeklinde olmamalıdır. Siyasal bir değerlendirmeye ihtiyaç vardır. Bu ülkemizin

temel sorunlarından birisidir. Erzincan'da yaşanan olayın dört başı mamur bir şekilde anlaşılması

gerektiğine inanıyoruz. Bu araştırma layıkıyla ancak Meclis tarafından yerine getirilecektir. Bunu

sağlayacak yol da bir Meclis Araştırması açılmasıdır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Erzincan İli, Kemaliye İlçesi, Başbağlar Köyünde meydana gelen insanlık dışı olayların ger-

çeklerinin ortaya çıkarılması amacıyla Anayasanın 98, TBMM İçtüzüğünün 102 nci maddeleri ge-

reğince Meclis Araştırması açılmasını saygıyla arz ederiz.

Yıldırım Akbulut Kadir Ramazan Coşkun

Erzincan İstanbul
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Yücel Seçkiner Elaattin Elmas

Ankara İstanbul

Faruk Saydam İlhan Kaya

Manisa İzmir

Rasim Zaimoğlu Gürol Soylu

Giresun İstanbul

Engin Güner Yusuf Pamuk

İstanbul İstanbul

Sabri Öztürk

İstanbul

GEREKÇE

Erzincan İli Kemaliye İlçesi Başbağlar Köyünde 5 Temmuz 1993 akşamı teröristler masum
vatandaşlarımızı katletmiş ve köyü yakmışlardır.

Milletine ve Devletine bağlı, Devletin ve Milletin bölünmesiyle ilgili hiçbir faaliyeti olmayan,
Müslüman, Türk kimliğini taşıyan bu köyümüze ve köyde bulunan masum vatandaşlanmıza karşı
işlenen bu vahşet karşısında hükümetin duyarsız kalması,

— Olayın, Sivas olaylarının hemen sonrası yapılması,

— Terörün boyutlarının genişlemesi ve terördeki yükselme,

— Devletin bölgede olay öncesi ve sonrası almış olduğu tedbirler,

— Bölge insanında göç etme tedirginliğinin başlaması, "

gibi konular,

Kamuoyunda çok değişik değerlendirmeler yapılmasına neden olmuştur.

Bu değerlendirilmelerin açığa kavuşturulmasında fayda mülahaza etmekteyiz.

Ayrıca kamuoyundaki değişik değerlendirme ve yorumların açıklığa kavuşturulmasında mil-
let iradesinin temsil edildiği Meclisimizin büyük payı olduğuna inanıyoruz, bunu sağlayacak me-
kanizmanın da ancak bir Meclis Araştırmasıyla olacağı kanaatiyle araştırma önergemizi sunuyoruz.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

13 Temmuz 1993 günü Ağrı İli Diyadin İlçesindeki Emniyet Amirliği ve lojmanlarına, gece

saat 00.30 ile 01.00 saatleri arasında, PKK gerillaları tarafından ateş açılmıştır. Saldırıda emniyet

lojmanları dört yerden roket isabeti almış, ancak lojmanlar daha önce boşaltılmış olduğundan, can

kaybı olmamıştır. Gerillaların ilçe merkezini terk etmesinden sonra, özel timler panzerlerle çarşıya

giderek sağlı sollu tüm dükkânları yaylım ateşine tutmuşlardır. Bu ateş sırasında, Demokrasi Par-

tisi İlçe Başkanı Mustafa Çiftçi'ye ait olan beyaz eşya ve mobilya mağazasının yanması sonucun-

da, dükkânın üzerindeki eve de yangın sıçramış, evde bulunan Burhan Çiftçi, eşi Maide, çocukları

Ender, Ruken, Şevin ve Canan yanarak hayatlarını kaybetmişlerdir. Burhan Çiftçi, SHP Belediye

Meclis üyesi ve başkan yardımcı sidir. Ailesinden bazı gençlerin, gerillaya katılmış olmasından do-

layı özellikle hedef seçildiği ve saldırıya uğrayan dükkânların büyük bölümünün, yakınlarının ge-

rillada olmaları nedeniyle tahrip edildiği, ilçe halkı arasında yaygın bir kanıdır.

Yangından sağ kurtulan 60 yaşındaki Nazmiye Çiftçi'nin, İlçeye giden hükümet ve basın men-

suplarıyla, Demokrasi Partisi milletvekilleri heyetine anlattıklarının, parlamento tarafından araştı-
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rılması gerekmektedir. Tıpkı Almanya'daki Solingen ve ülkemizdeki Sivas katliamında olduğu gi-

bi tüyler ürpertici beyanlarda bulunan Nazmiye Çiftçi, olayı şöyle anlatmaktadır:

"Gece yanm sıralarında, silah patlamalarıyla uyandım. Yarım saat kadar süren silah seslerin--

den sonra, ateş kesildi. Sabaha karşı üç buçuk civarlarında tekrar ateş başladı. Bir süre sonra evi-

miz, adeta depremdeki gibi sarsıldı. Daha sonra bir parzerin, evimizin altında bulunan dükkâna gir-

diğini farkettik. Dükkândaki patlamalarla birlikte, duman kokusu da almaya başladık. Yangın çık-

tığını anlayınca, kurtulmak için terasa çıkmaya çalıştık, ancak oğlum Burhan'ın ayağı kırık oldu-

ğundan çıkamadı. Terasta bağırarak yardım istedim, fakat özel timler panzerlerden başlannı çıka-

rarak "Aponuz gelsin sizi kurtarsın" diyerek ateş etmeye ve yardıma gelenleri engellemeye çalış-

tılar. Sonradan kendimi arka sokağa attım. Oğlum, gelinim ve torunlarım içeride yanarak can ver-

diler."

Aynı şekilde, Belediyenin itfaiye memurları da, yangını söndürmeyi özel timin engellediğini

yardıma gelen Doğubeyazıt Belediyesi itfaiyesininde ilçeye sokulmadığını beyan etmektedirler.

İlçe' sakinleri, geceleri dükkân kepenklerine ve gerilla yakınlarının evlerinin duvarlarına yağlı

boyayla "Hepiniz öleceksiniz, Diyadin Kürtlere mezar olacak'' gibi TİT (Türk İntikam Tugayı) im-

zalı sloganların yazıldığını ve halktan bazı insanların bu yazıların gece özel timler tarafından yazıl-

dığına tanık olduklarını belirtmektedirler. Tüm gelişmeleri Ağrı Valisine, ilçe kaymakamına anlat-

tıklarında, kendilerinin "Teröristler özel tim elbiseleri giyerek bu işi yapıyorlar" şeklinde beyanda

bulunarak, sorumluları açıkça koruduklarını ifade etmektedirler.

Olay gecesi, panzerlerden açılan ateşte, 12'si ağır olmak üzere 103 dükkân tahrip olmuş, top-

lam maddî hasarın beş milyar lira olduğu tahmin edilmektedir.

Diyadin'deki incelemelerde edindiğimiz bilgiler ve halkın anlatımları, Parlamentomuz tarafın-

dan araştırılmaya değer önemdedir. İlçede can kaybı ve maddî hasara neden olanların açığa çıka-

rılması, sorumlular hakkında cezaî takibatın yapılması, halkın uğradığı maddî hasarın tespiti ve tan-

zimini gerekmektedir.

Bu olayın, Parlamentomuz tarafından araştırılması ve gerçek boyutlarıyla aydınlatılmasını, ül-

kemizde barışın yeniden tesisi, Türk ve Kürt halkının kardeşliğinin güçlendirilmesi açısından

önemli buluyor. Anayasanın 98 inci İçtüzüğümüzün 102-103 maddeleri gereğince, bir Meclis Araş-

tırması açılmasını öneriyoruz. 22.7.1993

M. Hatip Dicle Selim Sadak

Diyarbakır Şırnak

Mehmet Sincar Sedat Yurtdaş

Mardin Diyarbakır

Ahmet Türk Naif Güneş

Mardin - Siirt

Leyla Zana Zübeyir Aydar

Diyarbakır • Siirt

Mahmut Kılıç Ali Yiğit

Adıyaman Mardin
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

22 Ekim 1993 günü saat : 09.00 sıralarında, Diyarbakır'ın Lice İlçesinde meydana gelen ve

Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın ile koruma görevlisi Uzman Çavuş Yüksel

Bayar'ın ölümleriyle boyutlanan olaylar 23-24 Ekim 1993 günleri de sürmüştür.

Bu olaylar sonucunda yapılan resmî tespitler sonucunda; 13 kişinin öldüğü, 34 kişinin yara-

landığı, 398'i konut 242'si işyeri 640 yapının tahrip olduğu açıklandı.

Olaylardan sonra, yani "güvenlik güçlerinin" duruma hâkim olduklarını "hayatın normale

döndüğünü" açıklamalarından sonra, 25 Ekim 1993 günü ilçeye doğru Genel Başkanıyla birlikte

gitmekte olan CHP heyeti ile birlikte bulunan basın mensupları ilçeye inandırıcılıktan yoksun bir

bahaneyle "güvenlik" gerekçesiyle sokulmamışlardır. İlçe böylece siyasî partiler ve basına kapalı

tutulmuştur.

DEP Heyeti olarak 26-27 Ekim 1993'te ziyaret ettiğimiz yaralılar ile Lice İlçesinde anlatılan-

lar ve gördüklerimiz asla unutulmayacak niteliği bir yana yapılan resmî açıklamalar ve gerçeklik-

ler arasında çok büyük çelişkiler olduğunu yalnız bizler değil, başka heyetlerde tespit etmişlerdir.

1. Tuğgeneral Bahtiyar Aydın ile koruma görevlisi uzman çavuş Yüksel Bayar'ın "kaza sonu-

cu mu?" yoksa açıklamalarda ısrar edildiği şekliyle öldürüp öldürülmediğinin aydınlatılması...

2. Bu çerçevede Lice'de ki olayların bir "çatışma sonucu mu?" yoksa, "tek taraflı bir saldırı

mı" olduğunun aydınlatılması...

3. Olaylardan önce polis ve askerlerin kendi çocuklarını okullardan almış olmalarına karşın,

diğer öğrencilerin 24 saat okullarda mahsur kalmaları...

4. Ölü ya da diri hiç bir gerilla ele geçirilemediğine ve tüm olaylarda sadece bir güvenlik gö-

revlisinin hafif yaralanması ile güvenlikle ilgili hiçbir yapıda mermi izinin dahi bulunmamasının

nedenleri...

5. Halen hastanede bulunanların durumları da göz önüne alınarak ne tür silahlar kullanıldığı...

6. Gerek ölenlerin, gerekse yaralananların ve gerekse maddî zarara uğrayanların, zararlarının

karşılanıp karşılanamadığı...

7. Bu konuda soruşturma açılıp açılmadığı, açıldıysa sonucun ne olduğu...

8. Bu tür yöntemlerle Kürt sorununun çözülmesine katkıda bulunup bulunulmayacağı...

9. Bu sonuçlara özelde Lice'de, genelde Kürt sorununda hangi tavırların takınılması gerekti-

ği-

Gibi konularda karanlıkta kalan soruların aydınlatılıp muhtemel benzerlerinin önlenmesi ve

zararların mümkün olduğu oranda telafisi amacıyla Anayasanın 98 İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü

maddeleri doğrultusunda "Meclis Araştırması" açılmasını saygıyla dileriz. 3.11.1993

Sedat Yurtdaş Selim Sadak

Diyarbakır Sımak

Mehmet Emin Sever Mahmut Kılınç

Muş Adıyaman

M, Hatip Dicle Remzi Kartal

Diyarbakır Van
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Muzaffer Demir Ali Yiğit

Muş Mardin

Naif Güneş Zübeyir Ay dar

Siirt Siirt

Orhan Doğan

Şırnak

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Erzurum'un Çat İlçesi Yavi Kasabası ile, Pasinler İlçesi Çiçekli Köyünde teröristler tarafından

yapılan ve toplam 38 masum insanın ölümü ile sonuçlanan olayların araştırılması, sorumlularının

ve faillerinin tespiti, alınacak tedbirlerin belirlenmesi için Anayasanın 98'inci, İçtüzüğün 102 ve

103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılmasına karar ittihazını saygı ile arz ede-

riz.

Lütfü Esengün Şevket Kazan

Erzurum Kocaeli

Şinasi Yavuz Ömer Ekinci

Erzurum Ankara

Ahmet Ankan İsmail Coşar

Sivas Çarıkın

Kemalettin Göktaş Lütfi Doğan

Erzurum . Gümüşhane

Bahaddin Elçi Cevat Ayhan

Bayburt Sakarya

Fethullah Erbaş Hüseyin Erdal

Van Yozgat

GEREKÇE

Erzurum İli Çat İlçesine bağlı Yavi beldesi 25 Ekim 1993 günü teröristler tarafından basılmış,
32 insanımız şehit edilmiştir. Bu olayın acısı ve yankıları devam ederken bu kerre Pasinler İlçesi-
nin Çiçekli Köyü tecavüze maruz kalmış, köy muhtarının kahramanca direnişi sonucu katliamın
büyümesi önlenmiş ancak muhtar dahil 6 kişi de burada şehit olmuştur. Bu olayları PKK terörist-
lerinin yaptığı kuşkusuzdur. Ancak bugüne kadar terörün olmadığı, halkın huzur içinde yaşadığı
Erzurum ve çevresine terör nasıl gelmiştir, amaç nedir, olayın failleri kimlerdir, bu iki yerleşim bi-
rimine nasıl girebilmişlerdir, çevrede nasıl barınmışlardır? Bu soruların cevabının muhakkak bu-
lunması, suçluların cezalandırılması ve halkın huzurunun temini için bu konuların araştırılması ve
açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

Ayrıca, tecavüze maruz kalan köy ve beldemiz ile tüm yöremizde insanımızın halinin ne ol-
duğunun, dert ve şikâyetlerinin nelerden ibaret bulunduğunun tespiti, özellikle sosyal ve ekonomik
yönden durumlarının araştırılması ve dertlerine çareler aranması ertelenmesi mümkün olmayan ön-
celikli bir konudur.

Ve bütün bu sorunlarda gelmiş geçmiş hükümetlerin ve yönetimlerin sorumluluğu nedir. Böl-

gedeki geri kalmışlık, fakirlik, yoksulluk, işsizlik bugünkü boyutlara hangi yanlış politikalar sonu-

cu ulaşmıştır ve hal çareleri nelerdir?
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Son olarak da saldırıya uğrayan yerleşim birimlerinde can ve mal güvenliği için yeterli tedbir-

ler alınmış mıdır? Şehit ailelerine, dul ve yetimlerine devletin şefkat eli uzanmış mıdır? Alınan ted-

birler yeterli midir?

Arz ve izah olunan bu durum karşısında her iki saldırının, öncesinin ve sonrasının bütün bo-

yutlarıyla araştırılması, geçen zamana rağmen faillerin ele geçirilememesi de dikkate alınarak du-

ruma Yüce Meclisin el koyması ve Anayasanın 98 inci. Meclis İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü mad-

delerine göre bir Meclis Araştırması açılması gerektiği kanaatine varmış bulunuyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde

Meydana Gelen Olayları Araştırarak Alınması 29.6.1995

Gereken Tedbirleri Belirlemek Amacıyla Kurulan

(10/53, 57/104, 113, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 149, 158)

Esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığı

Sayı : A.01.1.GEÇ. 10/53-81

Konu : Rapor Hakkında.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Çalışmalarını tamamlamış olan Komisyonumuzun hazırlamış olduğu rapor Yüce Başkanlığın

bilgisine yazımız ekinde sunulmuştur.

Bilgi edinilmesini ve gereğini saygılarımla arz ederim.

İsmail Köse

Erzurum Milletvekili.

Komisyon Başkanı
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KONU :

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca; Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde

meydana gelen olayları araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek, Türkiye Büyük Millet

Meclisine iletmek üzere kurulan (10/53, 10/57, 10/104, 10/113, 10/119, 10/120, 10/121, 10/122,

10/124, 10/125, 10/149, ve 10/158) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu raporudur.

GİRİŞ :

Komisyonumuz, başkanlık divanının oluşturulduğu İ.3.1994 tarihinden itibaren onüç aylık sü-

re içerisinde verimli ve objektif bir çalışma programı izleyerek, Ankara'da yapmış olduğu toplan-

tılar yanında Diyarbakır-Lice, Şırnak, Cizre, Nusaybin, Mardin, İstanbul, Erzurum, Çat-Yavi, Ağ-

n-Diyadin, Pasinler-Çiçekli'de araştırma ve inceleme faaliyetleri kapsamında programına almış ol-

duğu valiler, kaymakamlar, güvenlik komutanları, emniyet müdürleri, belediye başkanları, muhtar-

lar, bölgede yaşanan terör olaylarından doğrudan zarar görenler, mağdurlar, bu olayların görgü ta-

nıkları ve her kesimden vatandaşımızın katılımıyla çalışmalarını sürdürmüş ve raporumuza esas

teşkil edecek bilgi ve belgeleri toplamak için; olayların geçmiş olduğu illerin valilikleri, kayma-

kamlıkları, jandarma komutanlıkları devlet güvenlik mahkemesi başsavcılıklarının bilgilerine mü-

racaat edilmiştir.

Komisyon çalışmalarının odak noktasını; bölgede cereyan eden yol kesme, adam öldürme, köy

yakma, Nevruz kutlamaları bahane edilerek halkla güvenlik güçleri karşı karşıya getirilmek sure-

tiyle bir silahlı çatışma içerisine çekilerek yok edilmelerine yönelik terör eylemleri teşkil etmiş, lco-

nulara ve bölgeye ilişkin detay çalışmaları ise, aşağıdaki plan içerisinde yürütülmüştür.

I. BÖLGENİN MEVCUT DURUMU VE SORUNLARI .

A) GÜVENLİK

B) OLAĞANÜSTÜ HAL

C) GEÇİCİ KÖY KORUCULUĞU SİSTEMİ

D) EĞİTİM

E) SAĞLIK

F) EKONOMİ

G) İSTİHDAM

H) GÖÇ

I) KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DURUMU

J) DİN GÖREVLİLERİ YÖNÜNDEN DURUM

K) SINIR GÜVENLİĞİ

II. ULUSLARARASI DURUM VE SORUNLAR

A) KOMŞU ÜLKELERİN DURUMU

B) TERÖRÜN ULUSLARARASI BOYUTU

DİĞER ÜLKELER YÖNÜNDEN DURUMU

III. DOĞU VE.GÜNEYDOĞUDA MEYDANA GELEN VE TBMM

GENEL KURULUNCA ARAŞTIRILMASI İSTENEN OLAYLARIN

İNCELENİP ARAŞTIRILMASI

A) ŞIRNAK CİZRE NUSAYBİN'DE 21-22 MART 1992 TARİHLERİNDE
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YAPILAN NEVRUZ KUTLAMALARI SIRASINDA MEYDANA GELEN

OLAYLAR

B) MARDİN İLİ SAVUR İLÇESİ YAZIR VE TAŞLIK KÖYLERİNDE

15-16-17 NİSAN 1992 TARİHLERİNDE MEYDANA GELEN OLAYLAR

C) MUŞ İLİ MURATGÖREN KÖYÜ MURAT KÖPRÜSÜ MEVKİİNDE

27 MAYIS 1992 GÜNÜ MEYDANA GELEN OLAY

D) ELAZIĞ-BİNGÖL KARAYOLUNDA 24 MAYIS 1993 TARİHİNDE

MEYDANA GELEN OLAYLAR

E) ERZİNCAN İLİ KEMALİYE İLÇESİ, BAŞBAĞLAR KÖYÜNDE

5 TEMMUZ 1993 TARİHİNDE MEYDANA GELEN OLAYLAR

F) AĞRI İLİ DİYADİN İLÇESİNDE 13 TEMMUZ 1993 GÜNÜ MEYDANA

GELEN OLAYLAR

G) DİYARBAKIR İLİ LİCE İLÇESİNDE 22 EKİM 1993 TARİHİNDE

MEYDANA GELEN OLAYLAR

H) ERZURUM İLİ ÇAT İLÇESİ YAVİ KASABASINDA 25 EKİM 1993

TARİHİNDE; PASİNLER İLÇESİ ÇİÇEKLİ KÖYÜNDE 30 EKİM 1993

TARİHİNDE MEYDANA GELEN OLAYLAR

IV. OLAYLARIN MEYDANA GELDİĞİ YÖRELERE İLİŞKİN BAZI

ÖNERİLER

V. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

A) SOSYO-EKONOMİK TEDBİRLER

B) ASAYİŞ VE GÜVENLİKLE İLGİLİ TEDBİRLER

C) İDARÎ VE DEMOKRATİK TEDBİRLER

D) ULUSLARARASI TEDBİRLER

VI. SONUÇ

I. - BÖLGENİN MEVCUT DURUMU VE SORUNLARI

PKK terör olayları, (11) yıldır'Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde, vatandaşlarımızın
ve güvenlik kuvvetlerimizin canına, malına kasteden ve kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetleri-
nin sekteye uğramasına yol açan eylemler halinde devam etmiş, son birkaç yıldır devletimizin al-
mış olduğu etkin önlemler ve vatandaşımızın terör örgütünün gerçek yüzünü görmesi sonucu böl-
gede huzur ortamı sağlanmaya başlanmıştır.

Bu sonuca ulaşmada devletimizin ve milletimizin feragat ve fedakarlıklarının payı kuşkusuz
son derece yüksek olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti, millî birlik ve beraberliği kalkınmanın ve huzurun temeli sayan bir üni-
ter devlet yapısına sahiptir. Bu esas Anayasamızın ilk üç maddesi içerisinde yer alan; Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğu, Millî Birlik ve ülke bütün-
lüğünün bozulmasına, ülkenin parçalanmasına yönelik herhangi bir değişikliğin hiçbir makam,
merci ve kişi tarafından teklif dahi edilmesinin mümkün olmadığını, yukarıdaki değişmez olgunun
dışında olan aykırı fikirleri vatandaşımızın kafasına sokmaya çalışanların gücünün buna yetmeye-
ceğinin bilinmesi ve her kesimden vatandaşa anlatılması gerektiğini,
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Bu akıl ve inanç dışı propaganda ve eylemler sonucunda vatandaşımızın sıkıntılı ve acı gün-

ler yaşamasına devletimizin hangi hal ve şart altında olursa olsun izin vermeyeceğini,

PKK terör örgütünün, iç ve dış destek odaklarının amacının, millî birliğimizi ve toprak bütün-

lüğümüzü bozmak ve parçalamak, devletimize ve devleti temsil eden bütün güçlere ve milletimize

karşı silahlı mücadeleyi sürdürerek kan akıtmak, can almak olduğunu,

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin üniter yapısının bozulmasına kastedecek her türlü eylem ve

davranışın karşısında başta devletimiz olmak üzere 65 milyon Türk insanını bulacağını,

Bölgede PKK terör örgütünün sürdürmekte olduğu ve vatandaşlarımızın doğrudan doğruya
can ve mal güvenlikleri ile yaşama haklarına ve tüm özgürlüklerine yönelik bir silahlı hareketle
karşı karşıya bulunduğunu,

Devletimizin teröre ve terör olaylarına karşı uygulamaya koyduğu yöntem ve ileri teknolojiyi

içeren uygulamaları sonucu geçmiş yıllara nazaran bölgede çok büyük bir rahatlama ve huzur or-

tamının sağlanmış olduğunu yaptığımız inceleme ve araştırma çalışmalarımızda gözlemlemiş bu-

lunmaktayız.

A) GÜVENLİK

Bölgede vatandaşın can güvenliğinin devletimizin teminatı altında olduğu güvencesi fiilî ola-

rak hissettirilmiş olup, güvenlik önlemlerinin yaygınlaştırılmasına özen gösterilmiştir. Bütün bu

tedbirler yanında, vatandaşımızın terörle mücadelede olumlu gelişmeleri görmeleri sonucunda;

olayların üzerine güvenlik, daha çok güvenlik tedbirleri ile gidilmesini istediklerini,

Bölgede yerleşim birimlerinin dağınık oluşu, arazi yapısının özellikleri, güvenlik tedbirlerinin

ücra köşelere kadar götürülmesini zorlaştırmakta, buna rağmen, devletimizin vatandaşın can ve mal

güvenliğini sağlayacak uygulamaları yayma gayretlerini takdirle müşahede etmiş bulunuyoruz.

B) OLAĞANÜSTÜ HAL

Bilindiği üzere 19 Temmuz 1987 tarihinde başlatılmış olan ve 13 ilimizi kapsayan olağanüstü

hal uygulaması bölgede devam etmektedir.

Devletimizin terörle mücadelede uyguladığı yöntemler ve alınan olumlu sonuçlara bağlı ola-

rak, olağanüstü ha] uygulama alanının iller bazında kademeli olarak daraltılması hususunda geliş-

melerin olabileceğini,

Bu gelişmelerin; güvenlik birimleri arasındaki işbirliği ve koordinasyonunda, terör örgütleri-

nin "Cephe" faaliyetlerinin izlenmesinde, göçer hareketlerinin kontrol altına alınmasında, tahliye

olan örgüt mensuplarının izlenmelerinde, pişmanlık yasasından yararlanan itirafçı sanıkların koor-

dinasyonunda, geçici köy koruculuğu sistemi ile ilgili yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesinde,

bölge valiliği bütçesinden alımları yapılarak güvenlik kuvvetlerine teslimi yapılan araç-gereç ve

malzemelere ilişkin düzenlemelerde, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde devam edecek olan

asayiş komutanlığının, harekat ve kontrolü altındaki kara birlikleri ile terör tehdidi ortadan kalkın-

caya kadar birlikte çalışmalarının yararlı olacağını ve olağanüstü halin kaldırılmasıyla kesilecek

olan tazminatlara ilişkin düzenlemelerin yapılmasını ve il idaresi kanununda yapılacak değişiklik-

ler ile vali ve kaymakamlara verilecek yetkilerin genişletilmesinin gerekli olduğunu,

C) GEÇİCİ KÖY KORUCULUĞU SİSTEMİ

Terörle mücadele faaliyetlerinde, güvenlik kuvvetlerine destek sağlamış bulunan geçici köy

koruculuğu kadroları bugün için 56 bin civarında olup, bu sistemin kaldırılması halinde bu kadro-

ları işgal edenlerin yeni hukukî statülerinin ne olacağı hususunun bir an önce belirlenmesinin ge-
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rektiğini ve güvenlik sisteminin içerisinde ve/veya uygun görülecek diğer alanlarda istihdamları ci-
hetine gidilmesinin gerektiğini,

Bu görevi üstlenen geçici köy korucularının geleceğe yönelik endişelerinin giderilmesi ve bu

sistemin başlangıcında yöredeki işsizliğe kısmen de olsa çözüm getirme amacının, geçici köy ko-

ruculuğu sistemi ortadan kaldırılırken de muhafaza edilmesinin yararlı olacağı düşüncesini taşı-

maktayız.

D) EĞİTİM

Bölgede, bütün iyi niyetli çabalara rağmen özellikle kırsal yerleşim bölgelerindeki ilk ve orta

dereceli okullarda alt yapı eksiklikleri ve öğretmen açıklan henüz giderilememiştir. Bu durum böl-

ge halkının sızlanmalarına vesile teşkil etmiş olup, kısa zamanda yatılı ilköğretim bölge okulları-

nın yaygınlaştırılması konusunun çözüme kavuşturulmasının gerektiğini tespit etmiş bulunmakta-

yız. .

E) SAĞLIK

Bölge insanının, sağlık sorunlarını çoğu zaman bölge dışına çıkarak çözmek zorunda bulun-

duğunu, bunun ise özellikle iklim ve arazi koşullarının elverişsiz olması nedeniyle beraberinde ba-

zı zorluk ve imkânsızlıkları getirdiğini, sağlık ocakları ile hastanelerde eleman ve araç-gereç sıkın-

tılarının çekilmekte olduğunu müşahede etmiş bulunmaktayız.

F) EKONOMİ

Terör ve terör olaylarından kaynaklanan baskı ve şiddetin bölgede özellikle kırasal alanda eko-

nomik bir durgunluk yaratmış olduğunu, çoğu yerde köylülerin yaylaya çıkamadıkları, tarım ve

hayvancılık faaliyetlerini sürdüremediklerini PKK terör örgütü elemanlarının yaylaya çıkanların

sütlerini, peynirlerini, hayvanlarını ellerinden aldıklarını, Irak'a uygulanan ambargonun, Güneydo-

ğu Anadolu Bölgesinin sınaî gelişimini olumsuz yönde etkilediğini, bölgedeki iş adamlarına ban-

kaların kredi vermede isteksiz davrandıklarını bu nedenle de yatırımcıların şirket merkezlerini An-

kara ve sair illerde gösterdiklerini ve vergilerini de şirket merkezinin bulunduğu illerde ödedikle-

rini,

Bankaların bölge halkında topladıkları mevduatın ancak % 7'sini kredi olarak dağıtma tema-

yülünde olduklarını, ekonomik.sorunların çözüme kavuşturulmasıyla PKK terör örgütünün propa-

ganda yapacak malzemesinin kalmayacağını, GAP ile birlikte DAP'ın da gerçekleştirilmesi çalış-

malarına hız verilmesini ve terörden kaynaklanan finansman zorluklarına rağmen devletimizin

Hakkâri İlinde kişi başına 100 liraya karşılık 1 360 liralık, Tunceli İlinde 100 liraya karşılık 750 li-

ralık, Bingöl İlinde 100 liraya karşılık 720 liralık, Siirt İlinde 100 liraya karşılık 500 liralık, Ağn

İlinde 100 liraya karşılık 490 liralık yatırım yaptığını, diğer illerimizin yatırım ortalamasının ise

300 ila 400 lira arasında değiştiğini ve bu verilerin de devletimizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu

Bölgesindeki yatırımlara öncelik ve ağırlık verdiğinin bir göstergesi olduğunu, finansman sıkıntı-

larının sadece o bölgemize has zorluklar olmadığını, ekonomi ve finansmandan kaynaklanan prob-

lemlerin ülke genelinde her bölgemizin ve bütün vatandaşlarımızın sorunu olduğunu belirlemiş bu-

lunuyoruz.

G) İSTİHDAM

Bölgede istihdam sorunları henüz çözüme kavuşturulabilmiş değildir. Tabiî bu husus sadece

bölgeye has bir sorun olamaz, ülkemizin her yöresinde istihdam meselesi çözüm bekleyen sıkıntı-

ların başında yer almaktadır; bu duruma sadece bu bölgenin sorunu olarak bakmanın yanlış olaca-

ğını, istihdamın bütün ülkemizin sorunu olduğunu;
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Sınır ticaretinin canlandırılması ve bölgenin özellikleri nazara alınarak "Toplu çiftlik proje-
s i n i n hayata ve geçirilmesi ve yaygınlaştırılmasına hız ve önem verilmesi, GAP'a bağlı olarak su-
lu ziraate geçişin ve endüstri ağırlıklı tarımın zorunlu sonucu, endüstri ürünlerini işleyecek organi-
ze sanayi tesislerinin kurulmasına imkân sağlanmasını ve entegre bir bölge kalkınma planı olan
GAP'ın yeni iş alanları doğurmasını sağlayacak programların hayata geçirilmesinin gerektiğini tes-
pit etmiş bulunuyoruz.

H)GÖÇ

PKK terör örgütünün kanlı baskınları, kadın, çocuk demeden vatandaşlarımızı katletmeleri,
evlerini, hayvanlarını, ürünlerini yakmaları, cami, okul gibi kutsal saydığımız binaları tahrib etme-
leri sonucu yerleşim birimlerinden göç etmek zorunda kalan bölge insanımız genelde kent merkez-
lerinde yerleşme arzusu içerisinde olmuş, bu ise göç edilen illerde iskân, sağlık, beslenme ve iş so-
runlarının hat safhaya ulaşmasına neden teşkil etmiştir.

Bölgeden göçün kısmen isteğe bağlı olarak, daha güvenli yerleşim birimilerinde yerleşme dü-
şüncesiyle, bir kısmının da PKK terör örgütünün baskı, şiddet ve sindirmeye yönelik tehditlerinden
kaynaklanan zoraki göç şekliyle olduğunu belirlemiş bulunmaktayız.

I) KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DURUMU

Bölgede hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarının alt yapı sorunlarının çözüme kavuşturul-
ması gerektiğini bunun sağlanabilmesi amacıyla il valilerine "Acil yardım programı"ndan verilen
ödeneklerin yeterli seviyelerde mahalline aktarılmış olduğunu, bundan sonra da bu tür alt yapı so-
runlarının aksamadan çözümlenebilmesi için bu programdan ödenek akışının aksamadan sürdürül-
mesini ve bu programdan yapılan yardımların olağanüstü hal kapsamı dışındaki illere-de yaygın-
laştırılmasının yararlı olacağını, bölgenin her türlü sorunlannı çözebilecek yetki, bilgi ve beceriye
sahip üst düzey yöneticilerin o bölgede hizmet almalarının bölgenin süratle kalkınması ve bölge in-
sanının huzur ve refahı için büyük bir zaruret arz ettiğini müşahede etmiş bulunmaktayız.

J) DİN GÖREVLİLERİ YÖNÜNDEN DURUM

İnsanları birbirine bağlayan faktörlerin en başında "Din" gelir. Ülkemizde yaşayan insanları-
mızın % 99'u Müslüman olup, dini duygu, düşünce ve inancalarına göstermiş oldukları hassasiyet
hepimiz tarafından bilinmektedir.

Diğer bölgelerimizde olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizin insanı da bu ko-
nu da çok duyarlıdır. Bu durum karşısında; İslamiyetin birleştirici, bütünleştirici prensipleri Diya-
net İşleri Başkanlığımızca, iç barışın sağlanmasında, yetkili birimler ve ehil eller marifetiyle orga-
nize edilip devreye sokulmasına yönelik çalışmalara vakit kaybedilmeden başlanılması gerektiğini
belirlemiş bulunmaktayız.

K) SINIR GÜVENLİĞİ

Kara ve deniz sınırlarımızda yeterli fizikî emniyet ve sahil güvenlik tedbirlerinin tam anlam-
da sağlanamamasından dolayı terör örgütü mensuplarının eylem yapmak üzere ülkemize illegal
yollardan giriş ve çıkış yapmaları yanında, örgüte lojistik destek sağlamak maksadıyla uzun yıllar-
dan beri silah, mühimmat ve uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığı ve bu yolla sağlanan imkânla-
rın parasal boyutunun hayli yüksek olduğunu gözlemlemiş bulunuyoruz.

II. - ULUSLARARASI DURUM VE SORUNLAR

A) KOMŞU ÜLKELERİN DURUMU

Komşu ülkelerin, terör konusunda Türkiye'ye karşı takınmış oldukları tavırlarda son yıllarda
olumlu gelişmeler söz konusu olmuşsa da, üzülerek ifade etmemiz gerekirse, terör konusunda tam
ve kesin desteklerini alabildiğimizi söylemek mümkün olamamaktadır.
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Bu acı gerçek karşısında, ülkemizin birlik ve bütünlüğü, huzur ve refahı için her. zamankinden

daha çok iç barış ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu bilinmelidir.

Terör, genelde tüm ülkelere yönelik bir tehdit olarak kabul edilmeli ve bu tehdidi ortadan kal-

dırmak için uygulamaya konulacak müşterek tedbirlerde kesin tutum ve davranışların sergilenme-

si için bir fikir ve işbirliği içerisinde olunması, gerek ikili anlaşmaların gerekse bu konuya münha-

sır uluslararası sözleşmelerin gereğidir.

Hal böyle iken maalesef komşu ülkelerin pek çoğunda Türkiye'ye yönelik terör destek gör-

mekte, yardım almakta ve hatta teşvik edilmektedir.

Bu çarpıklığı, ilk etapta iyi komşuluk ilişkileriyle, ikili sözleşmeler ve uluslararası anlaşmala-

rın amir hükümleriyle ve insan hakları prensipleriyle bağdaştırmanın mümkün olamayacağını kom-

şu ülkelerin bilmesi gerektiği inancını paylaşmaktayız.

Terör bir gün ülkemizde mutlaka son bulacaktır. Devletler devamlı ve kalıcıdırlar. Terör ey-

lemleri nedeniyle günlerimizi sıkıntıya sokan ülkelerin, hele hele komşularımızın bu konudaki has-

mane tutum ve davranışlarını gelecek nesillere ve terör belasının acısını yüreğinde yaşayan insan-

lara anlatmak zor, hatta mümkün dahi olamayacaktır düşüncesini taşımaktayız.

. B) TERÖRÜN ULUSLARARASİ BOYUTU

DİĞER ÜLKELER YÖNÜNDEN DURUMU

Batıya yönelik geniş çaplı tecavüz içeren askerî tehdidin ortadan kalkması, Varşova Paktı ve

Sovyetler Birliği'nin dağılması, silahların kontrolü ve güvenlik alanında sınırlayıcı tedbirlerin ge-

tirilmesiyle, ülkelerin klasik tehdit anlayışları yerlerini güvenliğe yönelik çok yönlü tehlikeleri ve

sorunları içeren "Risk" faktörüne bırakmıştır.

Ülkemiz açısından bu riskler, eskiden olduğu gibi, sadece potansiyel tehdit olabilecek askerî

güçler değil, etnik çatışmalar, bölgesel iktidar ve nüfuz mücadeleleri, sosyal ve siyasal çalkantılar

ve terörizm tehlikelerini ihtiva etmektedir.

Terörün ülkesi olamaz. Terör, uluslararası platformda tüm ülke insanlarının yaşama hakkına,

birlik ve beraberlik içerisinde hayatlarını idame ettirmeleri düşüncesine karşı silahlı bir eylem bi-

çimidir.

Bu gerçek karşısında, komşu olsun veya olmasın tüm ülkelerin teröre karşı çıkması ve tel'in

etmesi gerekir. Başka bir ifadeyle; terörün uluslararası alanda boyut kazanamaması, destek bula-

maması şarttır.

1984 yılından itibaren ülkemizde yaşanan kanlı terör eylemleri ne yazık ki, dışardan destek

bulmakta, hatta teşvik ve yardım da görmektedir.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde yaşayan bazı "Türk Aşiretlerinin" Kürtleştirilme

tasarımları, komşu ülkelerde kurulan "Kürt enstitüleri ve Kürt kolejleri, sözde Kürt parlamentosu"

çeşitli ülkeler marifetiyle PKK teröristlerine satılan silah, cephane, araç, gereçler, bazı ülke toprak-

larında kurulan "Terörist yetiştirme kampları" bölücü, ayrılıkçı düşüncelerin ülkemizde filizlen-

melerini sağlama amacıyla ülkemize gelip-giden "Barış gönüllüleri ve misyonerler"in akıl almaz

uğraşıları komşu olan ve olmayan ülkelerin, yurdumuzda yıllardır yaşanan terör vahşetinin boyut

kazanmasına hizmet eden davranışları sonucu terörizmin güç ve zaman kazanmış olduğu kanısına

varmış bulunmaktayız.

I I I . - DOĞU VEGÜNEYDOĞUDA MEYDANA GELEN VE TBMM GENEL KURULUN-

CA ARAŞTIRILMASI İSTENEN OLAYLARIN İNCELENİP ARAŞTIRILMASI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 871)



- 2 3 -

A) ŞIRNAK, CİZRE VE NUSAYBİN'DE 21-22 MART 1992 TARİHLERİNDE YAPILAN

NEVRUZ KUTLAMALARI SIRASINDA MEYDANA GELEN OLAYLAR

Şırnak-Cizre ve Nusaybin'de 21-22 Mart 1992 tarihlerinde yapılan Nevruz kutlamaları sıra-

sında meydana gelen olayların araştınlıp incelenmesi içini Sımak milletvekili Selim Sadak ve (9)

arkadaşı tarafından verilen (10/53) numaralı önerge üzerine kurulan Meclis Araştırma Komisyonu-

nun mevcut bilgi ve belgeler ile mahallinde yapmış olduğu araştırma ve incelemeler

I.-KONU

1. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği kayıtlarından tespit edildiği üzere; 21-22 Mart 1992 tarihin-

de yapılan Nevruz kutlamaları sırasında çıkan olaylar sonucu Şımak'ta 3'U güvenlik görevlisi ol-

mak üzere 15 kişi, Nusaybin'de 13 kişi, Cizre'de 5 kişi olmak üzere toplam 33 kişinin hayatlarını

kaybetmiş olmaları,

2. Şırnak'ta daha yoğun olmak üzere Cizre ve Nusaybin'de de açılan ateş ve atılan roket ve

havan topları sonucu birçok özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve işyerleri ile araç ve

gereçte hasar meydana gelmesi,

Çıkan olaylar sonucu pek çok vatandaşın yaralanmış bulunmalarına ilişkin olayların incelen-

mesi.

II. - ÖNERGEDE İLERİ SÜRÜLEN İDDİALAR

21-22 Mart 1992 tarihlerinde Şırnak-Cizre ve Nusaybin'de yapılan Nevruz kutlamaları sıra-

sında meydana gelen olayları incelemek üzere Meclis araştırması açılmasını talep eden önerge

(10/53).

ÖNERGE SAHİPLERİ

1, Selim Sadak

2. Orhan Doğan

3. Sırrı Sakık

4. Remzi Kartal

5. Ali Yiğit

6. Mehmet Emin Sever

7. Leyla Zana

8. Mahmut Kılıç

9. Naif Güneş

10. Nizamettin Toğuş

(Şırnak)

(Sımak

(Muş)

(Van)

(Mardin)

(Muş)

(Diyarbakır)

(Adıyaman)

(Siirt)

(Batman)

1. 21-22 Mart 1992 tarihlerinde yapılan Nevruz kutlamaları sırasında Şırnak'ta biri polis ol-

mak üzere 24 kişi; Nusaybin'de 14 kişi, Cizre'de 13 kişi olmak üzere toplam 51 kişinin yaşamını

yitirdiği,

2. Özellikle Şırnak'ta önemli sayıda ev ve işyerinin kurşunlanarak ya da roket ve havan topla-

rıyla tahrip edilerek kullanılmaz hale getirildiği.
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3. Dikkat çeken başka bir husus olarak da Ziraat Bankasının önündeki resmî araçlarda tek bir

kurşun izine rastlanmadığı halde şehrin muhtelif bölgelerinde ve hemen bankanın yanı başında bu-

lunan birçok otomobilin, kamyon vb. araçların ya kurşunlandığı ya panzerle ezildiği ya da yakıldı-

ğı, askerlik şubesi ve hastane binasında hiçbir kurşun izi yokken çevresinde bulunan onlarca işye-

ri ve evin roketlendiği, tarandığı ve yerle bir edildiği,

4. Cizre'de de Şırnak'taki kadar olmasa bile birçok ev ve işyerinin taranmış ve bombalanmış

olduğu,

5. Resmî yetkililerin bu vahim olaylar ve gelişmeler konusunda herhangi bir tutarlı açıklama-

da bulunamadıkları, olayı yaşayan ve görgü tanığı durumunda olan DYP, SHP, ANAP, HEP ve

benzeri parti temsilcileri ile halicin ortak görüşünün ölümle sonuçlanan bu olayları başlatanların gü-

venlik güçleri olduğu; güvenlik güçleri ve PKK arasında herhangi bir çatışmanın olmadığı, nite-

kim, bu çatışmalarda ne bir PKK'lı, ne de herhangi bir güvenlik görevlisinin silahla yaşamını yitir-

mediği, kaldı ki yaşamını yitiren yurttaşlarımızın arasında küçük yaşta çocuklar da olmak üzere bir

çok ev kadını ve 90 yaşında olan sivil insanların da olduğu, olayın görgü tanıklarının, halktan gü-

venlik güçlerine ateş açılmadığını belirtmekte oldukları,

6. 22 Mart 1992 günü saat 19.00 sıralarında Şırnak'ta PKK'nın saldırıda bulunduğunu gerek-

çe gösteren güvenlik güçlerinin, 23 Mart 1992 günü saat 14.00'e kadar yani 19 saat boyunca ara-

lıksız olarak Şırnak'a top ve makinalı silahlarla saldırı düzenledikleri, bu süre boyunca bütün Şır-

nak halkının aç, susuz evlerine kapanmak zorunda bırakıldıkları, ev ve işyerlerine yönelik tahriba-

ta devam edildiği ve 3 kişinin öldürüldüğü, 12 kişinin de yaralandığı,

7. Cizre ve Nusaybin'de de aynı şekilde hiçbir ikaz yapılmadan insan topluluklarının üzerine

ateş açıldığı, ortada hiçbir zorunlu neden olmadan sivil insanların üzerine ateş açarak insanları öl-

dürenler ev ve işyerlerini bu şekilde oturulamaz hale getirenlerin, hukukun ve insanlığın dışına çık-

tıkları, halka yapılan bu saldırının, demokrasiye ve demokratikleşme çabalarına yapılan bir saldırı

olduğu, bu saldırının görmezlikten gelinmesinin, terörü himaye etmekten başka hiçbir anlam ifade

etmeyeceği, bu vahim olayın sorumlularının mutlaka ortaya çıkarılmasının gerektiği, aksi halde ne

demokrasiden ne de demokrasinin inşaasından söz etmenin mümkün olmayacağı,

8. Ülkemizin, halkımızın ve demokrasinin geleceği; esenliği ve güvencesi için bu olayların so-

rumlularının açığa çıkarılmasının gerektiği, üstelik olayların perde arkasının aydınlığa kavuşmadı-

ğı sürece hiçbir demokratik çabanın da amacına ulaşamayacağı suçluların korunmamalarının ge-

rektiği,

9. Bu nedenlerle TBMM'nin duruma el koyarak Nevruz kutlamaları sırasında Şırnak, Cizre ve

Nusaybin'de halka saldıran, kurşun sıkan, en ağır silahlar kullanarak insanları katleden, ev ve iş-

yerlerini tahrip eden kişileri ve içinde bulundukları organizasyonları tespit etmenin gerektiği,

iddia edilmiştir.

III.- OLAYLARIN OLUŞ BİÇİMİ

1. ŞIRNAK'TA MEYDANA GELEN OLAYLAR

21.3.1992 günü Şırnak İl merkezinde Nevruz kutlamaları sırasında Nevruza katılanların gü-

venliğini sağlamakla görevli güvenlik kuvvetlerinin üst arama faaliyetlerini protesto amacıyla halk

arasında bulunan bir grubun; "Biji PKK-Yaşasın Apo-Yasasın Kürdistan-Kahrolsun T.C." şeklin-
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de bölücü sloganlan attıklan ve PKK bayrağı olarak nitelenen sarı kırmızı yeşil renkli bez parçala-

rını sallayarak izinsiz yürüyüşe geçtikleri, daha sonra Ömer Kabak meydanına doğru yürüyerek

Cumhuriyet Meydanında Nevruz kutlamaları için toplanmış bulunan 200 kişinin de yürüyüşe katı-

lan gruba iştiraki ile topluluğun 1 000 kişi civarına ulaştığı,

Topluluğun yürüyüşe geçmesiyle Cumhuriyet meydanının tamamen boşaltıldığırbunu takiben

şehrin muhtelif yerlerinden uzun namlulu silahlarla güvenlik kuvvetlerinin bulunduğu yerlere ateş

edilmeye başlandığı, güvenlik kuvvetlerince uyan amacıyla ateşe cevap verildiği, teröristlerce açı-

lan ateş sonucu merkez karakol amirliğinde görevli polis memuru Orhan İşbilir ile, terörle müca-

dele şubesinde görevli polis memuru Şenol Coşkun'un yaralanmış oldukları,

21 Mart 1992 günü Nevruz kutlamalarının yapılacağı il merkezi Cumhuriyet Meydanında ve

şehrin muhtelif yerlerinde çıkması muhtemel olayları önlemek için askerî birlikler ve emniyet kuv-

vetleri tarafından gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı, Cumhuriyet Meydanı girişlerinde sabah

saat 07.00'den itibaren arama noktaları oluşturularak, meydana giren vatandaşların üstleri, herhan-

gi bir suç unsuruna karşı, aranmak suretiyle alana alınmaya başlandığı, saat 09.00 sıralarında, Ata-

türk Caddesi ile Millet Caddesi önünde bir grup vatandaşın, Cumhuriyet Meydanı girişinde oluştu-

rulan arama noktasında güvenlik güçlerine, üzerlerini aratmadan meydana girmek istedikleri ve bu

grubun içerisinde bulunan Mesut Uysal, Abdullah Özcan, Şekvan Aytuğ, Yusuf Uğur, Sağlık Mü-

dürü Cengizhan Uysal, HEP İl Başkanı Fevzi Demir, Avukat Abdurrahim Demir, Belediye Başka-

nı Ahmet Hamdi Yıldırım, Doktor Hasan Kaya, Doktor Şıh Mehmet Tanrıbuyurdu isimli kişilerin,

grupta bulunanlara üzerlerini aratmamaları hususunda telkinde bulundukları ve bu eyleme önder-

lik yaptıkları ve bu gruba Cumhuriyet Meydanında bulunan tahminen 200 kişi civarındaki grubun

katılımıyla oluşan topluluğun Ömer Kabak meydanına doğru yürüyüşe geçtikleri ve Cumhuriyet

Meydanının tamamen boşaldığı, saat 10.00 sıralarında şehrin muhtelif yerlerinden güvenlik kuv-

vetlerinin bulunduğu yerlere ateş edilmeye başlandığı ve 23.3.1992 günü saat 15.30'a kadar devam

ettiği,

Gazipaşa Mahallesi Uludere Caddesi Bila sayılı binanın 2 nci kat balkonunda (Belediye Baş-

kanı İkametgâhı) bir adet RPG-7 Rus yapısı patlamış roket ile Cumhuriyet Caddesi yol üzerinde

MKE-120 mm'lik havan mermisi, gene aynı mahalle Nuh Cami arkasındaki-yolda MKE-40-81

mm'lik tapası deforme havan mermisi, Gazipaşa Mahallesi Uludere Caddesi numara 17'e üç adet,

üzerinde Heat-Los DN-3-12 ibaresi bulunan tüfek bombası isabeti aldığı, mezarlık asfaltı yol üze-

rinde M6 A3-345 roket, H-Lot-WC-3 ibareli tüfek bombası, Bahçelievler Mahallesi açık alanda 4

adet RPG-7 Brocn-5K ibareleri bulanan patlamış Rus yapısı roket, M-72 ibareli deforme olmuş tü-

fek bombasının bulunmuş olduğu,

22.3.1992 .günü saat 18.30 sıralarında Şırnak İl merkezine ve Merkez Jandarma Komutanlığı-

na ait nöbet mevzilerine PKK terör örgütü mensuplarınca Kaleşnikof, Diktiriyof, Simirnof, roketa-

tar silahlarıyla taciz ateşi başlatıldığı ve görevli rütbeli personel tarafından bu ateşe cevap verildi-

ği ve bu karşılıklı ateşin 23.3.1992 günü saat 15.30'a kadar devam ettiği, bu ateş sırasında J. Asb.

Çvş. Mehmet Ceylan'ın yaralandığı, gene bir roket mermisinin rütbeli personel gazinosuna düştü-

ğü ve büyük hasar meydana getirdiği, devam eden ateş sonucu pekçok araç ile Jandarma Komutan-

lığı bina ve lojmanlarında hasar husule geldiği ve yapılan arama-taramalarda pekçok boş kovan el-
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de edildiği Sımak Valiliğinin komisyonumuza gönderdiği 26.6.1994 gün ve 4.73.00.14 sayılı yazı

ve eklerinden anlaşılmıştır.

Çıkan olaylarda, görev istirahatli polis memuru Osman Çatana'nın evinde yattığı sırada terö-

ristlerce silahla ateş edilmek suretiyle şehit edildiği,

21.3.1992 günü saat 14.00'ten itibaren sokağa çıkma yasağının ilan edilmiş olduğu,

Çatışmalar sırasında üçü güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 15 kişinin hayatını kaybetti-

ği, 3'ü polis, toplam 41 kişinin de yaralandığı,

Şırnak îl merkezindeki toplu olayların 22.3.1992 günü de yoğun ve toplu silahlı çatışmalar

halinde sürdürüldüğü, birçok kamu ve özel mülkiyete ait binanın hasara uğradığı ve olaylara iliş-

kin dosyaların Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığında 1992/1287 ve 1992/1246 hazırlık

numarası ile soruşturmanın devam ettiği (Ek 0 9/2) 21.3.1992 tarihli Şırnak Emniyet Müdürlüğü ile

21.3.1992 gün ve B.05./.EGM.4.73.00.14 Yık. Faal. 92/1478 sayılı Şırnak Valiliğinin Komis-

yonumuza göndermiş olduğu yazılarından anlaşılmıştır. (Ek : 11/1-33) (Ek : 5/21-22)

2. CİZRE'DE MEYDANA GELEN OLAYLAR

21.3.1992 günü saat 05.30'dan itibaren kutlanmak istenen Nevruz bayramının huzur ve güven

içinde geçmesini sağlayabilmek amacıyla, bayramın art niyetli gruplarca saptırılarak, devletin ül-

kesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü zedeleyici mahiyette gösterilere meydan vermemek için,

halkın toplanabileceği Dörtyol Meydanı, Nusaybin Caddesi, eski Dörtyol Meydanı ve Hükümet

Konağı civarında, daha önceden çevre illerden takviye olarak getirttirilen emniyet ve askerî kuv-

vetler ile gerekli tüm emniyet tedbirleri alınmış, aynı gün saat 08.00'den itibaren Nur Mahallesi,

Cudi Mahallesi, Sur Mahallesi, Dağkapı Mahallesi ve Alibey Mahallesi ara sokaklarından yaklaşık

500'er kişilik grupların diğer gruplarla birleşmek suretiyle çeşitli merkezlerde 2 500 kişilik top-

luluklara dönüştükleri, bu esnada bazı şahısların toplulukları yönlendirmeye çalıştıkları, bu şahıs-

ların topluluklara hitaben "Kürdistan Kültlerindir, Kürdistan Faşist T.C.'ye mezar olacak, hiçbir

şeyden korkmadan yürüyelim, şehitlerimizi analım, PKK öncülüğünde serhildanlara kalkalım..."

şeklinde konuşmalar görülmüş bu esnada topluluklardan çok sayıda kişinin ellerinde sarı-yeşil-kır-

mızı renkli PKK- ERNK- ARGY'yı simgeleyen bezlere Kürtçe yazılı pankartlar, örgüt lideri Ab-

dullah Öcalan'ın posterleri, daha önceden çatışmalarda öldürülen örgüt militanlarının resimlerini

taşıdıkları, çok sayıda kadının sözde PKK bayrağının temsil edildiği sarı-yeşil-kırmızı renklerde el-

biseleri giydikleri, erkeklerin ise yüzlerini tanınmamak maksadıyla poşi tabir edilen bezlerle kapat-

tıkları görülmüş, toplanan kalabalıktan "Biji PKK- Biji Serok Apo, Biji Nevruz, şehitler ölmez, vur

gerilla vur Kürdistanı kur, Kürdistan Faşist T. C.'ye mezar olacak." şeklinde Kürtçe ve Türkçe

sloganlar atarak davul ve zurna eşliğinde halaylar çekilmeye başlanılmış olduğu,

Bahse konu yerlerde toplanan kalabalığın saat 09.30 sıralarında İdil yolu, Nusaybin Caddesi

ve Buğday Pazarı istikametine doğru yürüyüş düzeni içerisinde harekete geçip, yasadışı PKK terör

örgütünün flamalarını, pankart ve posterlerini taşıyarak, bölücü sloganlar atmaya devam ettikleri,

Bunun üzerine yaklaşık 2 000 kişilik bir grubun Dörtyol, 3 000 kişilik Bir grubun Nusaybin

Caddesi Kerem Oteli önü, 1 500 kişilik bir grubun Buğday Pazarı civarında durdurulup, bu sırada

Nusaybin Caddesinin ara sokaklarından çıkan 500'er kişilik gruplarla tretuarlarda bulunan boş

mazot depoları, büyük kalaslar ve büyük taşlan anayollar ile tali yolların kesiştiği noktalara ve cad-
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de üzerine yığarak, barikatlar oluşturdukları, bu barikatların askerî tanklar marifetiyle kaldırılmaya

çalışıldığı, ancak kaldırılan barikatların güvenlik kuvvetlerinin arkalarından yeniden kuruldukları

ve bu olayların birkaç kez aynı şekilde devam ettiği,

Söz konusu yerlerde durdurulan topluluklara megafonla "Bu yürüyüşünüz kanunsuzdur,

dağılın" şeklinde birkaç kez sözlü uyanlarda bulunulduğu, ancak kalabalıkta bu uyanlara riayet

edilmediği, hatta "Zorla da olsa yürüyeceğiz" şeklinde topluluktan sesler yükselmeye başladığı,

kalabalığın güvenlik kuvvetlerinin uyarılarına uymayarak yürümekte direnmesi üzerine topluluğa

göz yaşartıcı bombalar atıldığı, bunlara topluluklardan silahla karşılık verenlerin olduğu, bunun

üzerine toplulukların olaylar daha da büyümeden dağılması için güvenlik kuvvetlerinin havaya ikaz

atışlan yapmalan üzerine topluluklardan küçük gruplar halinde kopmaların olduğu, saat 11.30

sıralarında ana caddeler üzerinde bulunan topluluklar dağıtılmışsa da ara sokaklarda toplanmalar

olduğu ve sokak başlannın barikatlarla kesildiği, sokak aralarındaki grupların slogan atarak gös-

terilerine devam ettikleri ve bazı sokaklar ile evlerden güvenlik kuvvetlerinin üzerlerine ateş edil-.

diği, zaman zaman güvenlik kuvvetleri ile topluluk içerisinde bulunan silahlı teröristler arasında

karşılıklı silahlı çatışmalar çıktığı, bu sırada Belediye Caddesi Hasan Basri Camiinin yan tarafında

bulunan Çiçek Sokaktan güvenlik kuvvetlerinin üzerine yanındaki militanlarla birlikte ateş etmek-

te olan terör örgütü PKK militanlarından Mehmet Oğlu 1965 doğumlu Hüseyin Ertene'nin üzerin-

de -AE 251741- seri numaralı 8,5'luk tabanca ve bu tabancaya ait bir adet şarjörün içerisinde iki

adet mermisiyle birlikte ölü olarak ele geçirilmiş olduğu,

Nevruz olaylan sırasında yaralananlan Diyarbakır'a götüren araçlann üzerine roket ve uzun

namlulu silahlarla saldında bulunulduğu, zırhlı araçlardan 73.75 (Kod) nolu olanına iki tane roket

mermisinin isabet ettiği, aynı konvoyda bulunan bir panzere de roket isabet ettiği ve polis memur-

larından Osman Topal ile Rıfat Daştan'ın yüzlerinden yara aldığı,

Bu olaylar esnasında Cizre Devlet Hastanesine Lokman Erzen, Yusuf Ergin, Hüseyin Sönmez

isimli şahısların ölü olarak, Kasım Başkurt, M. Edip Güçlü, Salih Özden, Keşif Şan, Ahmet Güler,

İbrahim Türk, Hüsnü Ülger, Ömer Gök, Asya Turan, Aşar Özden, Mehmet Akıl, Hamza Atak ve

Abdullatif Baran isimli şahısların ise yaralı olarak intikal ettirildikleri,

Olaylan müteakip yakalanarak İlçe Cumhuriyet Savcılığına Hz. 1992/135 sayı ile çıkarılanlar-

dan Cizre Sulh Ceza Mahkemesinin 1992/39 müC sayısına kayden Ebubekir Araş, Edip Özmen,

Nedim Geçkil ve Fethullah tverendi isimli şahısların tutuklanmış olduklan, .

Yine aynı gün ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlannaait binalarda da büyük çapta hasar

meydana geldiği, ilçe emniyet müdürlüğünde görevli polis memuru Muzaffer Özyurt'un evinin

yakıldığı, Halk Bankası önündeki direğe çekili bulunan Türk Bayrağının indirilerek yırtıldığı,

31.2.1992 günü saat 10.15 sıralarında 21.2.1992 günü olan olaylar sırasında ölen şahısları belediye

mezarlığına defneden belediye görevlilerinin üzerine çevreden ateş açıldığı, aynı yerde bulunan

güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine aynı gün saat 17.00'ye kadar silahlı çatışmaların

devam ettiği, bu olaylar devam ederken ilçede bulunan basın mensuplarının ilçe içerisinde gelişi

güzel dolaştıkları sokağa çıkma yasağının devam ettiği, kendilerine ikaz edildiği, buna rağmen

gazetecilik görevini ifa ederken kafasına isabet eden bir mermi sonucu Sabah Gazetesi Muhabiri

olan Mustafa İzzet Keser adlı şahsın öldüğü,
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Bu olaylarla ilgili başlatılan genel arama ve operasyonlar neticesinde 26.3.1992 günü Nevruz

olaylarına katıldığı tespit edilen Mehmet Zeki Müjde, Ali Kök, Salih Baykara, Abidin Molo, Sela-

hattin Yıldızgörer, Resul Sakar ve Mehmet Giresun adlı şahısların yakalanmış, yine ayni gün yapı-

lan aramalar neticesinde kanunsuz gösteri yürüyüşüne katıldığı için aranan Abdurrahman Aydede,

Ahmet Külte, Abdulaziz Sönmez silah ve mühimmatlanyla birjikte; önceki tarihlerde PKK adlı ör-

güt ile ilişkisi olduğundan dolayı aranan Tahir Duru ise silah ve mermileriyle yine bu olaylarla il-

gili olarak aranan Abdullah Aksoy isimli şahıs ise 2.4.1992 günü güvenlik güçlerince yakalanarak

göz altına alındığı, yapılan sorgulama hitamında haklarında düzenlenen tahkikat evrakları ile bir-

likte Ali Kök, Tahir Duru, Ahmet Külte, Abdullah Aksoy, Abdulaziz Sönmez, Abdurrahman Ay-

dede, Abidin Molo, Mehmet Giresun, Resul Sakar, Zaki Müjde ve Selahattin Yıldızgöre isimli şa-

hıslar tutuklanarak cezaevine kapatıldıkları,

Çıkan olaylar sonucu (5) kişinin hayatını kaybettiği, (35) kişinin de yaralanmış bulunduğu

Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin Komisyonumuza göndermiş olduğu 29.3.1994 gün ve 2-94/656

sayılı gene 11.10.1994 gün ve 1994/80 sayılı ve Şırnak Valiliğinin 6.7.1994-1182 yazılarından an-

laşılmış bulunmaktadır. (Ek : 5,20) (Ek : 11)

3. Nusaybin'de Meydana Gelen Olaylar

21.3.1992 günü saat 08.30 sıralarında Nusaybin İlçesi Kışla Mahallesi Kütüphane ve Alman

Köprüsü civarında boş tarla içerisinde 100-150 kişilik gruplar halinde vatandaşların, Abdulkadir-

paşa Mahallesi, Kışla Mahallesi istikametlerinden gelerek toplanmaya başladıkları, aynı gün Nev-

ruz kutlamaları nedeniyle tüm ilçe esnafının dükkân kepenklerini açmadıkları, sözkonusu alana

tahmini onbin kişilik bir grubun toplandığı, bu grup içerisinde yüzleri kırmızı, beyaz ve siyah be-

yaz renkli puşiler ile kapanmış art niyetli bir grubun da bulunduğu, ellerindeki PKK terör örgütü-

ne ait sözde bayrak ve flamaları açarak Türkiye Cumhuriyeti aleyhine slogan atmaya başladıkları,

bunun üzerine topluluğun bulunduğu bölgede geniş çaplı önlemler arttırılarak kontrol altına alınan

bu gösterilerin aynı gün saat 12.00'ye kadar devam ettiği, güvenlik güçlerinin megafonla yapmış

olduğu ikazlar ve uyanlar sonucu herhangi bir olay meydana gelmeden topluluğun dağılmış oldu-

ğu,

Gene aynı gün saat 18.10 sıralarında PKK terör örgütü mensupları ilçenin her kesiminden yo-

ğun şekilde otomatik silahlarla havaya ve kamu kurum ve kuruluşlarının bulunduğu bölgelere ta-

ciz atışına başladıkları ve bu durumun 45 dakika kadar sürdüğü, aynı gün saat 21.15 sıralarında Pe-

tek sokak No : 3 sayılı yerde ikâmet eden Halil Dal isimli şahsın evine PKK terör örgütü mensup-

ları tarafından roket ve otomatik silahlarla saldırıda bulunulduğu, roket mermisinin maddî hasar

meydana getirdiği, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı, olayın faillerinin gece karanlığından fay-

dalanarak kaçmayı başardıkları, 13.5.1992 günü yakalanan PKK örgüt mensubu Hamze Deniz'in

vermiş olduğu ifadesinde; "Olayları kendisi ile 19.7.1993 günü Mersin ilinde ölü olarak ele geçiri-

len Fuat Yarul Kemal (K), Ali Gardaş (Firar), 5.3.1993 günü ölü olarak ele geçirilen Mahmut (K)

Mehmet Özçelik ve 6.5.1992 günü ölü olarak ele geçirilen Lokman (K) İdris Yılmaz tarafından ger-

çekleştirdikleri" beyan ettiği,

22.3.1993 günü Kışla Mahallesi, Alman Köprüsü ve kütüphane civarına 40-50 kişilik bir gru-

bun gelerek yolu trafiğe kapattığı, ayrıca bazı şahısların Abdulkadifpaşa Mahallesi ve Kışla Mahal-

lesi sokaklarında Cizre ve Şırnak olaylarını protesto etmek amacıyla megafonla halkı kütüphane,

Alman Köprüsü ve yeni Hükümet Konağı arasında bulunan meydana çağırdıkları, olay yerine inti-

kal eden görevlilerin yapmış olduğu tesbitte Kışla Mahallesi, Yenituran Mahallesi ve Abdulkadir-

paşa Mahallesi istikametlerinden PKK terör örgütüne ait sözde bayrak ve flamaları sallayarak yüz-
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leri puşili vaziyette bazı şahısların toplanmaya başladığı, bunun üzerinde emniyet megafonları ile

"Nevruz şenliklerinin 21.3.1992 günü kutlandığını, yaptıkları eylemin kanunsuz olduğu, dağılma-

ları gerektiği"nin defalarca anons ve ikaz edilmesine rağmen topluluğun arka kısmında bulunan

yüzleri puşi ile kapalı şahıslar tarafından olay yerinde bulunan panzer ve ekip otolarına silahla ateş

edilmeye başlandığı, bu sırada tahmini 2000 kişilik topluluğun bu şahısların tahriki ile güvenlik

güçlerinin üzerine zor kullanarak saldırıldığı, bunun üzerine tekrar güvenlik güçlerinin megafon-

larla aynı ikazları tekrarlamalarına rağmen topluluğun arkasında bulunun yüzleri puşi ile kapalı

PKK terör örgütü mensuplarınca polis panzerine bir adet roket atıldığı, arkasından otomatik silah-

lar ile ateş açılması sonucu panzerde görevli polis memurları Hacı Ahmet Sevin ile Cengiz Çakır'ın

yaralandıkları, ikinci bir yaralama ve ölümlü bir olayın meydana gelmemesi için acil olarak takvi-

ye kuvvet istendiği, olay yerinde bulunan panzerin topluluk tarafından sarıldığı, bu sırada toplulu-

ğun içerisinden ve daha önceden çevreye yerleşmiş PKK terör örgütü mensuplarınca otomatik si-

lahla takviye kuvvet olarak gelen panzere ve diğer görevlilere ateş edilmeye başlandığı, bunun üze-

rine güvenlik güçlerinin kendilerini korumak amacıyla ikaz mahiyetinde ateşe karşılık vermeleri

üzerine toplulukta büyük bir panik meydana geldiği, daha sonra olay yerine takviye olarak giden

kuvvetle birlikte olaya tamamen hâkim olunduğu ve çıkan olaylar sonucunda 13 kişinin ölü, 25 ki-

şinin de yaralanmış bulunduğu; Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin Komisyonumuza göndermiş ol-

duğu 29.3.1994 gün ve 02-94/656 sayılı yazılarından anlaşılmış bulunmaktadır.

Olay yerinde yapılan araştırmada (78) adet kaleşnikof silaha ait boş kovan, (2) adet aynı silah-

lara ait dolu mermi, (2) adet patlamış roketatar mermisi ele geçirildiği,

. Bu arada ilçenin çeşitli yerlerinden seri şekilde silah sesleri gelmesi üzerine Mardin Valiliği-
nin 22.3.1992 tarihli emirleri gereğince, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 1 l/a maddesi uya-
rınca aynı gün saat 09.30'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı konulduğu,

Olay yerinde ölü olarak bulunan Ahmet Kaya isimli şahsın üzerinde bir adet sözde PKK'nın
kuracağı Kürdistan haritası, bir adet PKK terör örgütünün askerî sorumlusunu temsil eden ARGK
rozeti çıktığı,

Olaydan sonra düzenlenen geniş çaplı operasyonlar sonucu yakalanan ve Cumhuriyet Başsav-

cılığına sevkedilen ve ilk sorgulamalarını müteakip 1992/184 hazırlık sayıya kayden Mahmut Al-

taş, Süleyman Turgut, Ekrem Toprak, Hikmet Aydoğdu, Halil Altaş ve Kasım Biçiş isimli şahısla-

rın tutuklanmış oldukları, ilçe Cumhuriyet Başsavcılığının 25.3.1992 tarih ve 1992/38 sayılı görev-

sizlik kararı ile dosyanın Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığına gönderildiği, Devlet Güven-

lik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 1992/561 hazırlık sayısına kaydının yapıldığı anlaşıl-

mıştır. (Ek : 13/1-4)

IV. - OLAY SONRASI TESPİTLER

1. Şırnak Olayları

21.3.1992 günü Sımak il merkezinde Nevruz kutlamaları sırasında çıkan olaylar sonucu 3'ü

güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 15 kişinin hayatını kaybetmiş olduğu, 3'ü güvenlik görev-

lisi olmak üzere 41 kişinin de yaralanmış bulunduğu,

Olaylar sonrası bomba imha uzmanlarınca şehir merkezinde yapılan kontrollerde Rus yapısı

fabrikasyon çok sayıda roket parçalarının bulunmuş olduğu;

Olay sonrası yapılan tespitlerde (24) adet kaleşnikof marka uzun namlulu silah, (1) Uzi mar-

ka tabanca, (1) Mauser, (4) tabanca, (1 425) kaleşnikof mermi, (54) kaleşnikof şarjör, (700) kanas

mermi, (60) mauser mermisinin ele geçirildiği;
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Olay sonrası tutulan görgü ve tespit tutanağının incelenmesinden (45) ev, işyeri ve araçta ha-

sar meydana geldiği;

Olaylar sonrası yapılan operasyonlarda yakalanan (90) kişinin (34)'Unün tutuklandığı, (56)'sı-

nın da serbest bırakılmış olduğu;

Şırnak Valiliğinin 26.6.1994 gün ve 9-1/1182 sayılı yazılan ile Olağanüstü Hal Bölge Valili-

ğinin 11.10.1994 gün ve 1994/80 sayılı yazılarından anlaşılmıştır.

Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin 29.3.1994 gün ve 02-94/656 sayılı Komisyonumuza gönder-

diği yazılan ekinden (Ek : 11, Ek : 5) anlaşıldığı.üzere;

21 Mart 1992 günü Şırnak'ta meydana gelen Nevruz olayı, yasadışı PKK terör örgütünün Ş(r-

nak lise öğrenci komitesinde üst düzeyde faaliyet gösterdiği ve Nevruz olaylarını tertipleyenlerden

olduğu hakkında istihbari bilgiler bulunan Şırnak lisesi 6 Fen bölümü öğrencisi İdris-Sabriye kızı

1973 doğumlu Bişeng Anık'ın 25.3.1992 günü saat 14.00'te göz altına alındığı, 28.3.1992 tarihin-

de bulunmuş olduğu toplu hücrede rahatsız olmasıyla ayrı bir yerde bir müddet istirahat ettikten

sonra "Tüm örgütsel faaliyetleri anlatacağını" beyan etmesi üzerine aynı bina içerisinde boş ve ne-

zarethane olarak kullanılan kilitli odaya naklinin yapıldığı; sorgulama bürosunda çalışan görevlile-

rin uzun namlulu silahlannın bu odada bulunan silah dolabında muhafaza edilmekte olduğu, olay

anında adliye'de görevli bulunan polis komiserinin T-3, A-4 silahını yatağın alt tarafına bırakarak

göreve gittiği, Bişeng Akın'ın da bu silahı bulması neticesi kafasına bir el ateş ederek intihar ettiği,

Olaya Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca el konulduğu ve tahkikata devam edildiği tespit

edilmiştir. (Ek : 17, 18, 19)

2. Cizre Olayları

21.3.1992 günü Cizre'de meydana gelen Nevruz kutlamalarına ilişkin olaylarda, (l)'i Sabah

Gazetesi muhabiri olmak üzere (5) kişinin hayatlannı kaybettiği, (35) kişinin ise yaralandığı, Ola-

ğanüstü Hal Bölge Valiliğinin Komisyonumuza yazmış olduğu 29.3.1994 gün ve 02-94/656 sayı-

lı, gene 11.10.1994 gün ve 1994/80 sayılı yazı ve ekinden anlaşıldığı, (Ek : 20, Ek : 5)

Olaylar sırasında ilçe Devlet Hastanesi, MİT Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü binaları-

na silahla taciz ateşi edildiği ve binalar üzerinde mermi izlerine rastlandığı, Devlet Meteoroloji Mü-

dürlüğü binası ile polis memuru Muzaffer Özyurt'un evinin hasar gördüğü, (Ek : 5/11)

20.3.1992 günü gecesi, (Nevruz kutlamalan öncesi) İlçe Emniyet Müdürlüğüne açılan ateş so-

nucu Emniyet Müdürlüğü binası çevresinde park etmiş bulunan (l)'i resmî, (2)'si özel, (3) aracın

hasar gördüğü,

26.3.1992 tarihinde Cudi Mahallesi Mezbahane civarında metruk bir evde M-16 mermileri, sa-

niyeli fitil, el bombası, roket mermileri, yasak bildiriler ve TNT kalıpları ve boş arazide de (3) ka-

leşnikof silah bulunmuş olduğu,

Gene olay sonrası yapılan arama ve operasyonlar neticesinde (4) kaleşnikof tüfek ve bunlara

ait mermiler; (2) tabanca ve bunlara ait mermiler ile şarjörlerin ele geçirildiği,

Şırnak Valiliğinin Komisyonumuza göndermiş olduğu 6.7.1994 gün ve 9-1/1182 sayılı yazı

ekindeki Cizre Kaymakamlığının Nevruz kutlamalarında meydana gelen olaylara ilişkin düzenle-

diği 29.6.1994 günlü rapor ve eklerinden anlaşılmıştır. (Ek : 11.15-11/33)

3. Nusaybin Olayları

21-22.3.1992 tarihlerinde Nusaybin ilçesinde meydana gelen Nevruz kutlamalarına ilşikin

olaylarda 13 kişinin öldüğü, (l)'i polis memuru olmak üzere (25) kişinin de yaralandığı, Olağanüs-
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tü Hal Bölge Valiliğinin Komisyonumuza gönderdiği 29.3.1994 gün ve 02-94/656 sayılı, gene
11.10.1994 gün ve 1994/80 sayılı yazıları ekinden anlaşıldığı, (Ek : 5/2, Ek : 20)

Mardin Valiliğinin 6.7.1994 gün ve l/A-94/1402 sayılı yazıları ve eklerinden anlaşıldığı üze-
re bu olaylar esnasında yakalanan 16 kişinin evlerinde ve göstermiş oldukları yerlerde (2) kaleşrü-
kof marka silah, (1) tabanca, (3) şarjör, (36) dolu fişek, (78) kaleşnikof silaha ait boş kovan, (2) bu
silaha ait dolu mermi, (2) patlamış roket mermisinin ele geçirildiği,

Olaylar sırasında teröristlerce atılan roket mermisinin Halil Dal adlı vatandaşın evinin çatısı-

na isabet etmesi sonucu hasar meydana geldiği,

22.3.1992 günü saat 10.00 sıralarında kjşla mahallesinde kütüphane binası yanında meydana
gelen izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak, bölücü mahiyette slogan atmak, güvenlik kuv-
vetleri üzerine roketli ve silahlı saldırı olayında panzer aracının sol taraf kapısında bulunan mazgal
deliğinden içeri merminin girdiği, aynı yere roket mermisinin isabet ettiği ve izlerinin bulunduğu,
(Ek: 13/1-35)

V. - İNCELEME VE TAHLİLLER

l.Şırnak

a) 21-22 Mart 1992 tarihlerinde yapılan Nevruz kutlamaları sırasında Şırnak ilinde (3)'ü gü-

venlik görevlisi olmak üzere (15) kişinin hayatını kaybetmiş olduğu, araştırma önergesinde bu sa-

yının (24) olarak verilmiş olduğu böylece önergede verilen ölü sayısı ile kayıtların birbirini tutma-

dığı,

b) Araştırma önergesinde zikredildiği üzere; "Özellikle Şırnak'ta önemli sayıda ev ve işyeri-

nin kurşunlanarak ya da roket ve havan toplarıyla tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiği" id-

diasının tetkikinde Şırnak Valiliğinin Komisyonumuza göndermiş olduğu 26.6.1994 gün ve

4.73.00.14 sayılı yazı ekindeki görgü ve tespit tutanağından 45 adet ev ve iş yerinde hasar vuku

bulduğu,

c) Resmî araçlar ile hastane binası, askerlik şubesi gibi binalarda hiçbir kurşun izi yokken özel
araçlar ile birçok işyeri ve evin taranmış olduğu iddialarının tetkikinde ve olay sonrası tespitlerde,
böyle bir iddianın objektif bulunmadığı, hasar gören ev, işyeri ve özel araçlar yanında, hasar gören
(4) adet resmî araç, Emniyet Müdürlüğü Merkez Karakol Amirliği (ki buraya açılan ateş sonucu
polis memuru Orhan İşbilir ile polis memuru Şenol Coşkun yaralanmışlardır.) İl Jandarma Komu-
tanlığı, resmî kurum binaları ile lojmanlar, (ki buraya teröristlerce açılan ateş sonucu evinde görev
istirahatli bulunan polis memuru Osman Çatana şehit olmuştur.) rütbeli personel gazinosuna düşen
roket mermisinin hasar yarattığı, gene açılan ateş sonucu J. Asb Çvş. Mehmet Ceylan'ın yaralan-
mış olduğu, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların bu saldırılarda hasar görmüş olması, önger-
gede zikredilen iddianın ciddî biçimde araştırılmadan yapılmış olduğu ve dikkatleri başka yönlere
çekmek amacını taşıdığı,

d) Önergedeki "Ölümle sonuçlanan bu olayları başlatanların güvenlik güçleri olduğu, güven-

lik güçleri ile PKK arasında herhangi bir çatışma olmadığı, nitekim bu çatışmalarda ne bir PKK'lı

ne de herhangi bir güvenlik görevlisinin silahla yaşamını yitirmediği, yaşamını yitirenler arasında

küçük çocuklar ile ev kadını ve 90 yaşındaki sivil insanların bulunduğu" iddialarının tetkikinde

Nevruz kutlamaları için halkın, toplanmış oldukları Cumhuriyet Meydanı ve şehrin diğer kesimle-

rinden gelen toplulukların yürüyüşe geçmelerini müteakip, meydan girişinde kontrol görevi yapan

güvenlik güçlerinin bulunduğu noktaya geldiklerinde güvenlik güçlerince üstlerinin aranmak isten-

mesi üzerine grubun içerisinde yer alan Mesut Uysal, Abdullah Özcan, Şekvan Aytuğ, Yusuf Uğur,
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Sağlık Müdürü Cengiz Uysal, HEP İl Başkanı Fevzi Demir, Avukat Abdurrahim Demir, Belediye

Başkanı Ahmet Hamdi Yıldırım, Doktor Hasan Kaya, Doktor Şıh Mehmet Tanrı buy urdu'dan oluş-

tuğu tespit edilen kişilerce, halka üzerlerini aratmama telkininde bulunulduğu, kanuna uygun bi-

çimde başlayan Nevruz kutlamalarını kanunsuz eyleme dönüştürmek için kışkırtıcı rol oynadıklan

ve bu grupta bulunanların üst araması yapılmasını protesto etmek amacıyla bölücü nitelikte; "Biji

PKK, yaşasın Apo, yaşasın Kürdistan, kahrolsun Türkiye Cumhuriyeti" Kürtçe ve Türkçe slogan-

lar atarak san-kırmızı-yeşil bez parçalarını bayrak gibi sallayarak, topluluğu tahrik ettikleri ve

Cumhuriyet meydanındaki yaklaşık 200 kişilik grubun da kendilerine kaülmasıyla Ömer Kabak

meydanına doğru gittikleri ve Cumhuriyet Meydanının boşalmasını müteakip saat 10.00 sıraların-

da şehrin muhtelif yerlerinden güvenlik kuvvetlerinin bulunduğu kesimlere uzun namlulu silahlar-

la ateş edilmeye başlanması üzerine, buna güvenlik kuvvetlerinin uyan amacıyla karşılık vermesi

üzerine, ateşin yoğunluk kazandığı ve Nevruz kutlama törenleri amacıyla toplanan halkın arka cep-

helerinde ve topluluk arasında bulunan PKK terör örgütü dağ kadrosundan kişilerce topluluğun kış-

kırtılması ve direnmeye zorlanmaları karşısında olayların büyümüş olduğu, olay yerinde ölü bulu-

nan ve silahlı saldırı sonunda yakalanan, olay sonrası yapılan tespitlerde elde edilen silah, mermi

ve kovanlardan topluluğu yönlendirenlerin PKK terör örgütü ile ilişkisi olan kişiler olduğu, olay-

larda bir güvenlik görevlisinin şehit olduğu, üç güvenlik elemanının da yaralanmış bulunduğu,

olaylar sırasında hayatını kaybedenlerin ve yaralananlann topluluk içerisinde bulunan kimseler ol-

duğu, bunun da önceden tasarlandığı şekilde halk ile güvenlik güçleri arasında bir silahlı çatışma-

yı başlatmak amacına yönelik bulunduğu,

e) Şırnak'ta Nevruz kutlamalarının amacından uzaklaşması karşısında çıkan olayların silahlı
saldırıya dönüşmesiyle, olayların ertesi güne de sirayet ettiği, olayların daha vahim boyutlara ulaş-
masına mani olunması amacıyla Valilik makamınca sokağa çıkma yasağının ilan edilmiş olduğu,
bunun da halkın mal ve can güvenliğini sağlamak amacına matuf bulunduğu, Şırnak halkının da so-
kağa çıkma yasağı süresince evlerine kapanmak zorunda kaldıkları ve bu durumun da sokağa çık-
ma yasağının tabiî bir sonucu olduğu, sokağa çıkma yasağına rağmen, silahların susmadığı ve Nev-
ruz kutlamalarının tahrik ve kışkırtmalar sonucu amacından uzaklaştırılarak silahlı bir saldırıya dö-
nüştürülmüş olduğunu,

f) 21 Mart 1992 günü Şırnak'ta meydana gelen Nevruz olaylarının tertipleyicileri arasında bu-

lunduğu ve hakkında bu konuda istihbari bilgi bulunan Şırnak lisesi öğrencisi Bişeng Akın'ın

25.3.1992 tarihinde göz altına alındığı, 28.3.1992 tarihinde bulunmuş olduğu toplu hücrede rahat-

sız olmasıyla ayrı bir yerde bir müddet istirahat ettirildikten sonra, "Tüm örgütsel faaliyetleri anla-

tacağını" beyan etmesi üzerine nezarethane olarak kullanılan odaya naklinin yapıldığı ve olay anın-

da adliyede görevli bulunan polis komiserinin T-3, A-4 silahının yatağının altında bırakarak göre-

ve gittiği, Bişeng Anık'ın da bu silahı bularak, kafasına bir el ateş edip intihar ettiği olayda, tüm

örgütsel faaliyetleri anlatacağını beyan eden Bişeng Anık'ın güvenliğinin tam anlamda sağlanama-

dığı ve bu olayda, kusuru olanlar hakkında adlî ve idarî işlemin de yapılması gerektiğini;

Komisyonumuz yapmış olduğu inceleme ve tahliller sonucu tespit etmiş bulunmaktadır.

2. Cizre

Araştırma önergesinde, güvenlik kuvvetlerince Nevruz kutlamaları için toplanan halkın üzeri-
ne : "Hiçbir ikaz yapılmadan ateş açıldığı, ortada hiçbir zorunlu neden olmadan sivil insanların üze-
rine ateş açarak insanları öldürdükleri ev ve işyerlerini oturulamaz hale getirdikleri, hukukun ve in-
sanlığın dışına çıkıldığı, halka yapılan bu saldırının demokrasiye ve demokratikleşme çabalarına
yapılan bir saldırı olduğu" iddiaları üzerine Komiszyonumuzun yaptığı incelemeler sonucu;
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a) Güvenlik kuvvetlerince 21.3,1992 günü saat 05.30'dan itibaren Nevruz bayramının huzur
ve güven içerisinde geçmesini sağlamak maksadıyla ilçe içerisinde çevre illerden de gelen takviye
kuvvetlerle gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı,

b) Aynı gün sabah 08.00'den itibaren Nur Mahallesi, Cudi Mahallesi, Sur Mahallesi, Dağka-
pı Mahallesi ve Alibey Mahallesinden çıkan 5OO'er kişilik grupların diğer gruplarla birleşmek su-
retiyle 2 500 kişilik topluluğa dönüştükleri ve bu esnada bazı şahısların topluluğu yönlendirme
amacıyla : "Kürdistan Kültlerindir, Kürdistan faşist T.C.'ye mezar olacak, hiçbir şeyden korkma-
dan yürüyelim, şehitlerimizi analım, PKK öncülüğünde serhildanlara kalkalım" şeklinde sloganlar
attıkları; bu esnada topluluktan çok sayıda kişinin ellerinde sarı-yeşil-kırmızı renkli bezler ile Kürt-
çe yazılı pankartlar, örgüt lideri Abdullah Öcalan'ın posterleri, daha önce ölen örgüt milatanlarının
resimlerini salladıkları, toplulukta yer alan erkeklerin çoğunun tanınmamak maksadıyla yüzlerini
"poşi" tabir edilen bezlerle kapattıkları ve topluluk içerisinde, "Biji PKK, Biji Serok Apo, Biji Nev-
ruz, şehitler ölmez, vur gerilla vur, Kürdistanı kur" şeklinde Türkçe ve Kürtçe sloganlar atarak, da-
vul-zuma eşliğinde halay çekmeye başladıkları ve saat 09.30 sıralarında İdil yolu, Nusaybin Cad-
desi ve Buğday pazarı istikâmetine doğru yürüyüş düzeni içerisinde harekete geçip, yasa dışı PKK
terör örgütünün flama, pankart ve posterlerini sallayarak sloganlar atmaya devam ettikleri, tahmi-
nen 7 000 civarında olduğu sanılan topluluğun ana yol ile tali yolların kesiştiği noktalarda ve cad-
de üzerine barikatlar kurdukları, güvenlik kuvvetlerince kaldırılan bu barikatların, hemen akabin-
de, yenilerinin kurulduğu ve bu olayların birkaç kez aynı şekilde tekrarlanmasının, güvenlik kuv-
vetleriyle topluluğun irtibatının kesilmesi amacına yönelik bulunduğu,

c) Güvenlik kuvvetlerinin "bu yürüyüşünüz kanunsuzdur, dağılın..." şeklindeki uyarılarına ri-
ayet edilmediği ve topluluk tarafından "zorla da olsa yürüyeceğiz" seslerinin geldiği, bunun üzeri-
ne topluluk üzerine göz yaşartıcı bomba atıldığı, buna topluluktan silahla karşılık verilmesi sonu-
cu olayların daha da büyümeden topluluğun dağılması için güvenlik kuvvetlerinin havaya ikaz atı-
şı yaptığı; bunu müteakip topluluktan küçük grupların koptuğu, daha sonra sokak aralarındaki
grupların slogan atarak gösterilerine devam ettikleri ve sokak içleriyle evlerden güvenlik kuvvetle-
ri üzerine ateş edilmeye başlandığı, zaman zaman güvenlik kuvvetleriyle topluluk içerisinde bulu-
nan silahlı teröristler arasında silahlı çatışmaların çıktığı, bu çatışmalar sırasında üzerindeki taban-
ca ile yanındaki PKK militanlarıyla güvenlik kuvvetlerinin üzerine ateş ettiği bir sırada terör örgü-
tüne mensup Hüseyin Ertene'nin silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiş olduğu,

d) Nevruz olayları sırasında yaralananları Diyarbakır'a götüren araçların üzerine roket ve uzun

namlulu silahlarla saldırılarda bulunulduğu ve bu konvoyda bulunan panzerin roket atışına maruz

kaldığı;

e) Olaylar esnasında Halk Bankası önündeki direğe çekili bulunan Türk bayrağının indirilerek

yırtıldığı,

Olayların başlangıcında Nevruz kutlaması yapmak için bir araya gelen topluluğun içerisinde
bulunan bazı kışkırtıcıların sloganlar, sözde PKK bayrağı, pankart ve posterlerle topluluğu yönlen-
dirmeye başlamalarıyla kutlamaların amacından saptırıldığı ve güvenlik güçlerinin müteaddit defa-
lar yapmış oldukları uyanlara uyulmaması sonucu bu neticelerin doğmuş olduğunu ve bu olaylar
sonucu 13 kişinin öldüğünü, Komisyonumuz yapmış olduğu inceleme ve tahliller sonucu tespit et-
miş bulunmaktadır. (Ek : 11/13-33, Ek : 5)

3. Nusaybin

Araştırma önergesinde güvenlik kuvvetlerince Nevruz kutlamaları için toplanan halkın üzeri-
ne : "Hiçbir ikaz yapılmadan ateş açıldığı, ortada hiçbir zorunlu neden olmadan sivil insanların üze-
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rine ateş açarak insarilan öldürdükleri, ev ve işyerlerini oturulamaz hale getirdikleri, hukukun ve
insanlığın dışına çıkıldığı, halka yapılan bu saldırının demokrasi ve demokratikleşme çabalarına
yapılan bir saldın olduğu" iddiaları üzerine Komisyonumuzun yaptığı incelemeler sonucu :

a) Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi, Kütüphane ve Alman Köprüsü civarındaki boş tarla içeri-
sinde 21.3.1992 günü saat 08.30'dan itibaren 100-150 kişilik gruplar halinde vatandaşların Nevruz
kutlamaları amacıyla toplanmağa başladıktan, toplanan grup içerisinde yüzleri kırmızı-beyaz ve si-
yah beyaz renkli puşiler ile kapanmış kişilerin bulunduğu, ellerinde PKK terör örgütüne ait sözde
bayrak ve flamaları açarak Türkiye Cumhuriyeti aleyhine sloganlar attıkları, güvenlik güçlerinin
yapmış olduğu uyarılar sonucu herhangi bir olay meydana gelmeden topluluğun dağıldığı, gene ay-
nı gün saat 18.10 sıralarında ilçenin her kesiminden yoğun şekilde otomatik silahlarla havaya ve
kamu kurum ve kuruluşlannın bulunduğu bölgelere 45 dakika süren taciz ateşinde bulundukları, sa-
at 21.15 sıralarında Halil Dal isimli şahsın evine PKK terör örgütü mensupları tarafından roket ye
otomatik silahlarla saldırıda bulunulduğu, 13.5.1992 günü yakalanan PKK örgüt mensubu Hamze
Deniz'in alınan ifadesinde "Olayı kendisi ve PKK terör örgütü mensuplannın gerçekleştirmiş bu-
lunduğunu" söylediği,

b) Aynı gün Nevruz kutlamaları nedeniyle tüm ilçe esnafının dükkân kepenklerini açmadıkları,.

c) Ertesi gün Kışla Mahallesi, Alman Köprüsü ve kütüphane civannda 40-50 kişilik bir gru-
bun yolu trafiğe kapattığı ve bazı sokak içlerinde, Cizre ve Şırnak olaylarını protesto amacıyla hal-
kı megafonla yeni Hükümet konağı arasında bulunan meydanda toplanmaya çağırdıkları, PKK te-
rör örgütüne ait sözde bayrak ve flamalan sallayarak yüzleri "puşi"li şahıslann yukarıda belirtilen
alanda toplanmaya başladıklan, bunun üzerine, güvenlik güçleri tarafından megafonla "Nevruz
şenliklerinin 21.3.1992 günü kutlandığı, yaptıklan eylemin kanunsuz olduğu, dağılmalan gerekti-
ği"nin defalarca ikaz edilmesine rağmen, topluluğun arka kısmında bulunan, yüzleri puşiyle kapa-
lı şahıslar tarafından olay yerinde bulunan panzer ve ekip otolarına silahla ateş edilmeye başlandı-
ğını ve bu sırada tahminen 2 000 kişiden oluşan topluluğun gene bu şahısların tahriki ile güvenlik
güçlerinin üzerine saldırdığı, güvenlik güçlerinin megafonla aynı uyarıları tekrarlamalanna rağmen
topluluğun arkasında bulunan yüzleri puşiyle kapalı kişilerin olay yerinde bulunan polis panzerine
roket attıkları, akabinde otomatik silahlarla ateşe devam edilmesi üzerine panzerde görevli iki po-
lis memurunun yaralandıkları, bunun üzerine olay yerine takviye kuvvet istendiği, olay yerinde bu-
lunan ve takviye kuvvet olarak gelen panzer ve diğer görevlilere çevreye yerleştirilmiş terör örgü-
tü mensuplannca ve topluluk içerisinden ateş edilmeye başlanıldığı, bunun üzerine güvenlik güçleri-
nin kendilerini korumak amacıyla ikaz mahiyetinde ateşe karşılık vermeleri üzerine, toplulukta büyük
bir panik yaşandığı ve çıkan olaylar.sonucunda (13) kişinin öldüğü,

d) Olay yerinde yapılan araştırmalar sonucunda (78) kaleşnikof boş kovanı, (2) dolu mermi,
(2) patlamış roket mermisi ile olay yerinde ölü bulunan Ahmet Kaya adlı şahsın üzerinde (1) adet
sözde PKK]nın kuracağı Kürdistan haritası, (1) adet PKK terör örgütü askerî sorumlusunu temsil
eden ARGK rozetinin bulunmuş olduğu;

Olayların oluş biçimi itibariyle; bir gün Önce Sımak ve Cizre'de çıkan olayları protesto etmek
için bir araya gelen topluluk içerisinde bulunan yüzleri puşi ile kapalı bazı kıştırtıcı şahısların olay
yerinde bulunan panzer ve ekip otolarına topluluğun geri planından silahla ateş etmeye başlamala-
rı ve topluluğu güvenlik güçlerinin üzerine saldırmaya yönlendirdikleri, olay yerinde bulunan ve
olay yerine sonradan takviye amacıyla gelen panzerlere de çevreye yerleştirilmiş terör örgütü men-
suplarınca ateş edilmeye başlanılmış olması sonucu olayın vahim boyutlara ulaşmış olduğunu,

Komisyonumuz yapmış olduğu inceleme ve tahliller sonucunda tespit etmiş bulunmakta-
dır. (Ek : 13/1-4)
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VI.-SONUÇ

1. Şırnak

21-22 Mart 1992 tarihlerinde Şırnak ilinde yapılan Nevruz kutlamalarına ilişkin olarak mey-
dana gelen olaylarda (3) güvenlik görevlisinin şehit olması ile birlikte toplam (15) kişinin hayatını
kaybettiği.

Araştırma önergesinde zikredildiğinin aksine, sadece özel mülkiyette bulunan işyeri, ev ve
araçlarda hasar meydana gelmediği, resmî bina ve araçlarda da büyük çaplı hasarların meydana gel-
miş olduğu,

"Ölümle sonuçlanan bu olayları başlatanların güvenlik güçleri olduğu" iddiasının doğru olma-

dığı, güvenlik güçlerinin hiçbir neden olmadan vatandaşın üzerine ateş açmasının mümkün olama-

yacağı, aksine güvenlik güçlerinin Nevruz kutlamalarının olaysız ve huzurlu bir biçimde kutlana-

bilmesinin sağlanması için gayret gösterdiği ve gerekli önlemleri, bayramın yapılacağı yerde ve şeh-

rin tümünde aldığı, çıkan olayların, bayramın yapılacağı yer olan Cumhuriyet meydanına gelen top-

luluğun üzerlerinin aranmasının güvenlik güçlerince istenmesi üzerine başladığı, bunun ise olayları

başlatabilmek için hiç yoktan bir sebebin PKK'ca bahane kılınması için fırsat oluşturduğunu,

"Güvenlik güçleri ile PKK arasında herhangi bir çatışma olmadığı, herhangi bir PKK'lının si-

lahlı çatışma sonucu yaşamını yitirmediği, yaşamını yitirenlerin küçük çocuklar ile yaşlı ve sivil in-

sanlardan oluştuğu" şeklindeki iddialarının incelenmesinden; Nevruz kutlamaları için toplanan ma-

sum halkı PKK terör örgütü mensuplarının kalkan olarak güvenlik kuvvetleriyle kendileri arasında

bıraktıkları ve geri plandan da halkı güvenlik kuvvetleri üzerine kışkırttıkları ve bir silahlı çatışma

çıkması için, "Biji PKK, yaşasın Apo, yaşasın Kürdistan, kahrolsun Türkiye Cumhuriyeti" şeklin-

de Türkçe ve Kürtçe sloganlar atıp, yeşil, kırmızı ve sarı renklerden oluşan sözde PKK bayrağı ola-

rak niteledikleri bez parçalarını sallayarak topluluğu tahrik ettikleri, şehrin muhtelif yerlerinden gü-

venlik kuvvetlerinin bulunduğu kesimlere uzun namlulu silahlarla ateş edilmeye başlanması üzeri-

ne, buna güvenlik kuvvetlerinin karşılık vermesi ile silahlı çatışmaların başlamış bulunduğu, saldı-

rılar sonucu yakalananların ifadelerinden ve olay sonrası yapılan tespitlerden elde edilen silah, mer-

mi ve boş kovanların incelenmesinden olayları çıkaranların ve tırmandıranların PKK terör örgütü

mensubu olduklarının belirlenmiş olduğu,

Şırnak'ta Nevruz kutlamalarının amacından saptırılarak, vatandaşla güvenlik güçleri arasında

bir silahlı çatışmanın çıkmasının önceden planlandığı,

Nevruz kutlamalarının silahlı saldırıya dönüşmesiyle, olayların ertesi güne de sirayet ettiği ve

bu olayların daha vahim boyutlara ulaşmasına mani olunması amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan

edilmiş olduğu, bunun hukukî prosedürü gereğince de halkın evlerine-kapanmasının doğal olduğu,

Şırnak'ta meydana gelen Nevruz olayları ile ilgili dosyanın Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı-

nın 22.5.1992 gün ve 1992/139 hazırlık, 1992/116 sayılı görevsizlik kararıyla Diyarbakır Devlet

Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığına intikal ettirildiği ve davanın halen bu mahkemede 1992/1287

hazırlık numarasında kayıtlı bulunduğu,

Şırnak ili merkezinde yapılan operasyonlarda olaylarla ilişkisi görülen 90 kişinin yakalanmış

olduğu, bunlardan 36 kişinin tevkif edildiği ve 54'ününde serbest bırakılmış olduğu,

Ayrıca, Komisyonumuzun 3.10.1994 tarihinde mahallinde yapmış olduğu tespitler sonucu;

Şırnak'ta meydana gelen olayların bir Nevruz kutlaması amacına yönelik bulunmadığı, nevru-

zu bahane edip halkı meydanlarda toplayarak, stratejisi çok önceden belirlendiği üzere halk ile gü-
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venlik güçleri arasında bir silahlı çatışmayı başlatabilmeyi amaçladıkları, aynı zamanda topluluğun

ön saflarına dizmiş oldukları kadın ve çocuklardan bazılarının çıkacak bir silahlı çatışmada vurul-

ması ihtimali çok yüksek olan böylesi düzenlemelerle, halkın zayıflamaya yüz tutan desteğini ken-

di lehlerine çevirebilme ve propaganda malzemesi olarak özellikle dış ülkelerde kullanabilme ga-

yesine matuf bulunduğunu,

Şırnak'ta meydana gelen Nevruz olaylarının tertipçileri arasında bulunduğu iddiasıyla gözal-

tına alınan ve kayıtların tetkikinden intihar ettiği anlaşılan Sımak lisesi 6 Fen bölümü öğrencisi Bi-

şeng Anık'la ilgili olarak açılan kamu davasının, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının 1992/153 ha-

zırlık ve 1992/40 karar sayısıyla takipsizlik kararı şeklinde sonuçlandığı,

Gene aynı olaya ilişkin olarak Şırnak Emniyet Müdürlüğünün 12.10.1993 gün ve sor. Br.A/92

(71) sayılı yazılarından Bişeng Anık olayında ihmali görülen emniyet görevlileri hakkında Valilik

makamının 1992/43 sayılı onayı ile adlî ve idarî tahkikatın açılmış bulunduğunu,

Şırnak olayları sırasında merkez karakol amirliğinde görevli polis memuru Osman Çatana'nın

evinde istirahatli olduğu sırada, teröristlerce önce boğularak daha sonra da silahla vücudunun çe-

şitli yerlerine ateş edilmek suretiyle şehit edilmiş olduğunun Şırnak Emniyet Müdürlüğünün

21.3.1992 gün ve 14-(1458-92) sayılı yazılarından anlaşıldığı,

Şırnak merkezde meydana gelen olaylara ilişkin tutuklu bulunmadığını,

1992 Nevruzunda, teröristlerce, silahlı halk ayaklanmasının olacağına halkın inandırılmış ol-

duğunu ve bunun hazırlıklarına çok önceden başlanılmış bulunduğunu,

Şırnak Valisi, Şırnak Emniyet Müdürü ve Şırnak olaylarının görgü tanığı olan, bu vahim olay-

ları bilfiil yaşamış bulunan Şırnak Belediye Başkanı Beşir Tatar ile Şırnak ili DYP, ANAP, Refah,

SHP, BBP, YDP, MHP İl Başkanlarının katılımıyla mahallinde yaptığımız toplantıda, suçsuz va-

tandaşın üzerine güvenlik güçlerince ateş açıldığını görmediklerini, terör belasının tümüyle silin-

mesini istediklerini, halkın Devletin şefkatini gördüğünü ve büyük çoğunluğunun Devletin yanın-

da yer aldığını, güvenlik daha fazla güvenlikle, olayların üzerine gidilmesini, kapalı olan okulların

açılmasını ve Devletten yol-su ve yeni yatırım hizmetleri beklediklerini, kısaca Devletten talepler-

de bulunmak suretiyle onun tartışılmaz gücüne inandıklarını ve güvendiklerini, belirlemiş bulun-

maktayız.

2. Cizre

21.3.1992 günü Cizre'de yapılan Nevruz kutlamalarına ilişkin olarak meydana gelen olaylar-

da (5) kişinin hayatını kaybettiği ve (35) kişinin de yaralandığı,

Araştırma önergesinde zikredilen, "Güvenlik kuvvetlerince Nevruz kutlamaları için toplanan

halkın üzerine hiçbir ikaz yapılmadan, ortada hiçbir zorunlu neden olmadan, ateş açılarak sivil in-

sanların öldürüldüğü, ev ve işyerlerinin oturulamaz hale getirildiği, hukukun ve insanlığın dışına

çıkıldığı, halka yapılan bu saldırının demokrasiye ve demokratikleşme çabalarına yapılan bir saldı-

rı olduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığı, Nevruz kutlamalarının altındaki asıl maksadı gizleme-

ye yönelik bulunduğu,

Güvenlik kuvvetlerince, 21.3.1992 günü Nevruz kutlamalarının huzur içerisinde cereyanını

sağlamak için, ilçe içerisinde çevre illerden de gelen takviye kuvvetlerce gerekli güvenlik tedbirle-

rinin alındığı,

Aynı gün saat 08.00'den itibaren çeşitli mahallelerden çıkan 500'er kişilik grupların diğer

gruplarla birleşmeleri suretiyle 2 500 kişiye ulaşan bir topluluğun içerisinden bazı kişilerin toplu-
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luğu Nevruz kutlamaları amacının dışına çıkacak tarzda yönlendirme gayesiyle "Kürdistan Kültle-
rindir, Kürdistan faşist T.C.'ye mezar olacak, hiçbir şeyden korkmadan yürüyelim, şehitlerimizi
analım, PKK öncülüğünde serhildanlara kalkalım" şeklinde sloganlar attıkları, bu esnada topluluk-
tan çok sayıda kişinin; ellerinde san-yeşil-kırmızı renkli bezler ile Kürtçe yazılı pankartlar, örgüt
lideri Abdullah Öcalan'ın posteri, daha önce ölen örgüt militanlarının resimlerini salladıktan, top-
lulukta yer alan erkeklerin çoğunun tanınmamak maksadıyla yüzlerini "Puşi" ile kapattıktan ve
topluluk içerisinde "Biji PKK, Biji Serok Apo, Biji Nevruz, şehitler ölmez, vur gerilla vur Kürdis-
tanı kur" şeklinde sloganlar atarak halay çektikleri ve daha sonra tahminen 7 000 civarında olduğu
sanılan topluluğun yürüyüş düzeni içerisindeki hareketinde, ana yol ile tali yollann kesiştiği nok-
talara ve cadde üzerine barikatlar kurarak güvenlik kuvvetleriyle topluluğun irtibatını kesmeye ça-
lıştıkları, topluluk içerisindeki bazı kişilerin kışkırtıcı eyleme yönelik sloganlan ve ellerinde taşı-
dıkları poster ve pankartlardan asıl maksatlarının Nevruz kutlamaları olmadığı;

Güvenlik kuvvetlerinin : "Bu yürüyüş kanunsuzdur, dağılın" uyarılarına uyulmadığı ve toplu-

luk tarafından "Zorla da olsa yürüyeceğiz" cevabının verildiği, bunu müteakip topluluk üzerine göz

yaşartıcı bomba atıldığı, buna topluluktan silahla karşılık verilmesi üzerine olaylann daha da bü-

yümeden topluluğun dağılması için güvenlik kuvvetlerinin havaya ikaz atışı yaptıkları, bunu müte-

akip sokak aralarındaki grupların slogan atarak gösterilerine devam ettikleri ve sokak içleriyle ev-

lerden güvenlik kuvvetlerinin üzerine ateş edilmeye başlandığı ve güvenlik kuvvetleriyle topluluk

içerisinde bulunan silahlı teröristler arasında silahlı çatışmanın çıktığı; bu çatışmalar sırasında üze-

rindeki tabanca ile yanındaki PKK militanlarıyla güvenlik kuvvetlerine ateş ettiği bir sırada ölen

Hüseyin Ertene'nin terör örgütü ile birlikte bu eyleme katılmış olduğu,

Nevruz olaylan sırasında yaralananlan Diyarbakır'a götüren araçlann üzerine roket ve uzun

namlulu silahlarla saldırıda bulunulduğu ve bu olayda görevli bulunan panzer personelinden polis

memurları Osman Topal ile Rıfat Daştan'ın yaralandıklan,

Olaylar esnasında Halk Bankası önündeki direkte çekili bulunan Türk bayrağının indirilerek

terörist grupça yırtıldığı,

Olayların daha büyük vahamet arzetmeden önlenebilmesi için sokağa çıkma yasağının ilan

edildiği, ilçe içerisinde bazı kimselerin buna rağmen gelişi güzel dolaştıkları ve buna bağlı olarak

da Sabah Gazetesi muhabiri M. İzzet Keser'in öldüğü,

Bu olaylar esnasında teröristlerin açtıkları ateş sonucunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait bi-
nalarda hasar meydana geldiği İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Muzaffer Öz-
yurt'un evinin yakılmış olduğu,

İlçede yaşanan olaylar akabinde yapılan arama ve operasyonlar sonucunda (4) kaleşnikof tü-
fek, bunlara ait mermiler, (2) tabanca ve bunlara ait mermiler ile şarjörleri ve metruk bir evde de
M-16 mermileri, saniyeli fitil, el bombaları, roket mermileri, yasak bildiriler, TNT kalıpları ve boş
bir arazide de (3) kaleşnikof silahın bulunduğu,

Bu olaylara ilişkin olarak yakalanarak gözaltına alınan şahıslardan (1 l)'inin tutuklanarak ce-

zaevine kapatıldığı,

Cizre'de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olaylann, Nevruz kutlamalarının ama-

cından saptınlması sonucunda oluştuğu, olayların daha önceden planlandığı, bunun kanıtının da

atılan sloganlar, taşınan pankartlar, posterler, sözde PKK bayrakları ve halkın güvenlik güçleri üze-

rine kıştkırtılması, tahrik edilmesi, bayrak ve flamalann daha önceden temin edilmiş olması ve gü-

venlik güçleri ile halkın irtibatının ana yollara ve tali yollara kurulan barikatlarla sürekli olarak ke-
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silerek halkı, kendilerinin oluşturacakları eylemlere çekmek ve topluluğa yapılacak korumaya yö-

nelik yardım ve desteği kesme amacını taşıdığı,

Cizre ilçesinde meydana gelen olaylara ilşikin olarak Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının

31.3.1992 gün ve 1992/185 hazırlık ve 1992/38 sayılı görevsizlik kararı ekindeki soruşturma evra-

kının Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 1992/621 hazırlık nu-

marasına kayden soruşturmanın halen sürdürülmekte bulunduğu;

Ayrıca Komisyonumuzun 3.10.1994 tarihinde mahallinde yapmış olduğu tespitler sonucu;

Cizre Emniyet Müdürlüğünün, Cizre'de cereyan eden olayları belgeleyen video kaseti üzerin-

de yaptığımız incelemelerde, Şırnak, Cizre ve Nusaybin olaylarının oluş biçimi ve sonuçlan itiba-

riyle birbirinin kopyası olduğu, bunun da teröristlerin Nevruz kutlamalarını bahane ederek halkı,

kadınları ve çocukları meydanlarda topladıkları, yüzlerini puşi tabir edilen örtülerle gizleyen mili-

tanların, bu topluluğun orta kısmında yer alarak halkı güvenlik güçlerine karşı kışkırttıkları ve on-

ları paravan olarak kullanmak suretiyle, çıkacak silahlı bir çatışmayı, bir halk ayaklanmasına dö-

nüştürmeyi amaçladıklarını,

Kutlamalara katılanların ellerinde taşıdıktan pankartlar, atılan sloganlar ve hatta giymiş olduk-

ları giysiler ile yüzlerinin puşilerle örtülmüş olmasındaki benzerliklerin, bu olayların çok önceden

aynı biçimde sonuçlar verecek şekilde planlanmış olduğunu ve 1992 nevruzunun Devlete karşı bir

silahlı ayaklanmanın başlangıcı olmasını tasarladıklarını,

Şırnak Valisi, Şırnak Emniyet Müdürü, Cizre Kaymakamı, Emniyet Amiri, Askerî birliklerin

komutanları ve Cizre'de vuku bulan olaylann görgü tanığı olan ve bu olayları bizzat yaşamış bu-

lunan Cizre Belediye Başkanı Kamil Atak'ın katılımıyla mahallinde yaptığımız toplantıda; "Cizre

sokaklarının barikatlarla kesildiğini, damlarda eli silahlı militanların kümeleşmiş olduklarını, ön

çatışmayı teröristlerin başlatmış olduklarını, polis panzerlerinin üzerine eli bombalı militanların

çıkmasına karşı panzerlerin ateş açmadıkları, bombaların kadınların çarşaflarına saklanmış olduğu-

nu, açılan ateşin rastgele yapıldığını, Devlet yanlısı insanlara boykot uygulandığını, yiyecek, içe-

cek verilmediğini, tam bir savaş halinin yaşanmış olduğunu, teröristlerin sokak içlerinden önce el

bombaları, ile daha sonra silahlarla ateş ettiklerini, ellerinde her çeşit silahın bulunduğunu, Ciz-

re'nin "Botan'ın gülü, kurtarılmış bölge" ilan edildiğini, güvenlik güçlerine teslim olanları ele ge-

çirdiklerinde, sığınaklarda yargılayıp öldürdüklerini ve cesetlerini elektrik direklerine astıklarını,

örgütün, silahlı bir halk eyleminde merkez olarak Cizre'yi düşünmesinin nedeninin Cizre'de yapı-

lan evlerin altlarına banyolu, mutfaklı hatta sağlık hizmetlerinin dahi verilebileceği gizli sığınakla-

rın olaylardan dört beş sene öncesinden yapılarak hazırlanmış olduğunu, hatta sığınak olarak cami-

leri, tuvaletlerin altlarını dahi kullandıklarını, ölen PKK'lıları camilerin avlulanna gömdüklerini,

Cizre'de çok öncelerden keşif birliklerini ve savaşçı teşkilatlarını kurduklarını, Cudi, Gabar ve Ciz-

re'nin savaş alanı olarak ilan edilmiş olduğunu, PKK'nın terör eylemlerini dağ kadrosuyla sürdür-

mesinin mümkün olamayacağını; iç desteğin de söz konusu olduğu, (Ek : 21/1-57) iç destek kesil-

mezse terör eylemlerinin süreceğini, destekçilerin gece eylemci, gündüz masum insan kisvesine

büründüklerini, Cizre olaylarının genelde bir isyan provası amacını taşıdığı, onbin civannda kişi-

den oluşan grupların tertip edildiğini, yerli, yabancı basına haber verilerek oraya davet edildikleri-

ni, Nevruz olaylarında güvenlik güçlerinin soğukkanlı davranmaları sayesinde vahim boyutlara

ulaşacak olayların önlenmiş olduğunu, Cizre'den PKK terör örgütüne katılanların sayısının az ol-

duğunu, ilçe halkının, bu terör belasından biran önce kurtulmayı arzuladıklarını, şu anda ilçe'de hu-

zur ve sükûnun yaşandığı ve Devlete güvenlerinin tam olduğunu" belirlemiş bulunmaktayız.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 871)



- 39 - .

3. Nusaybin

Nusaybin'de 21-22.3.1992 tarihlerinde meydana gelen olaylarda (13) kişinin hayatını kaybet-
tiği, (25) kişinin de yaralandığı, -

Araştırma önergesinde, "Güvenlik kuvvetlerince Nevruz kutlamaları için toplanan halkın üze-

rine; "Hiçbir ikaz yapılmadan ateş açıldığı, ortada hiçbir zorunlu neden olmadan sivil insanların

üzerine ateş açarak insanları öldürdükleri, ev ve işyerlerini oturulamaz hale getirdikleri, hukukun

ve insanlığın dışına çıkıldığı, halka yapılan bu saldırının demokrasi ve demokratikleşme çabaları-

na yapılan bir saldırı olduğu" iddialarının olayların arkasındaki gerçeği tam anlamıyla yansıtmadı-

ğı, masum Nevruz kutlamaları gibi gösterilmeye çalışılan bu olayların aslında bir silahlı ayaklan-

mayı hedeflediği,

Komisyonumuzun yaptığı incelemeler sonucu, 21.3.1992 günü saat 08.30 sıralarında Nusay-
bin İlçesi Kışla Mahallesi, Kütüphane ve Alman köprüsü civarında 100-150 kişilik gruplar halinde
vatandaşların toplanmaya başladığı, bu birikimin 10 bin kişiye ulaştığı ve bu grubun içerisinde bu-
lunan yüzleri kırmızı, beyaz ve siyah beyaz renkli puşilerle kapalı bir grubun da bulunduğu ve bun-
ların ellerindeki PKK terör örgütüne ait sözde bayrak ve flamaları açarak Türkiye Cumhuriyeti'
aleyhine slogan atmaya başladıkları ve bu gösterilerin aynı gün saat 12.00'ye kadar devam ettiği,

Güvenlik güçlerinin megafonla yapmış olduğu uyarılar sonucu topluluğun dağıldığı, gene ay-

nı gün saat 18.10 sıralarında ilçenin her kesiminden yoğun bir biçimde havaya, kamu kurum ve ku-

ruluşlarının bulunduğu bölgelere 45 dakika süren taciz ateşinde bulundukları, saat 21.15 sıraların-

da Halil Dal isimli şahsın evine PKK terör örgütü mensupları tarafından roket ve otomatik silah-

larla saldırıda bulunulduğu, yakalanan örgüt mensubu Hamze Deniz'in alınan ifadesinde; "Olayı

PKK terör örgütü mensuplarının ve kendisinin gerçekleştirdiği"

Aynıgün Nevruz kutlamaları nedeniyle tüm ilçe esnafının dükkân kepenklerini açmadıkları,

22.3.1992 günü 50 kişilik bir grubun halkı yeni Hükümet Konağı meydanında toplanmaya ça-

ğırdıkları, yolları trafiğe kapattıkları. Sımak ve Cizre'de meydana gelen olayları protesto amacıy-

la PKK terör örgütüne ait sözde bayrak ve flamaları sallayarak, yüzleri "Puşi" ile örtülü şahısların

yukarıda zikredilen alanda toplanmaları üzerine, güvenlik güçlerinin "Nevruz şenliklerinin

21.3.1992 günü kutlandığı, bu yaptıkları eylemin kanunsuz olduğu, dağılmalarının gerektiğini de-

faaten ikaz etmelerine karşın yüzleri "Puşi" ile kapalı şahısların olay yerinde bulunan panzer ve

ekip otolarına silahla ateş etmeye başladıkları ve tahminen 2 000 kişiden oluşan topluluğun gene

bu şahısların tahriki ile güvenlik güçlerine saldırmaya başladıkları, güvenlik güçlerinin megafonla

aynı uyarıları tekrarlamalarına rağmen topluluğun arkasında bulunan yüzleri puşiyle kapalı kişile-

rin polis panzerine roket attıkları, arkasından otomatik silahlarla ateşe devam edilmesi üzerine pan-

zerdeki görevli (2) polis memurunun yaralandığı, olay yerine istenen takviye kuvvet üzerine de

çevreye yerleştirilmiş örgüt mensuplarınca ateş edilmesi ve güvenlik güçlerinin ikaz mahiyetinde

ateşe karşılık vermeleri üzerine bu olayın meydana geldiği, olay yerinde yapılan araştırmalar sonu-

cu (78) kaleşnikof boş kovan, (2) dolu mermi, (2) patlamış roket mermisi ile olay yerinde ölü bu-

lunan Ahmet Kaya isimli şahsın üzerinde (1) adet sözde PKK'nın kuracağı Kürdistan haritası, (1)

adet PKK terör örgütü askerî sorumlusunu temsil eden ARGK rozetinin bulunduğu; olayların, öner-

gede iddia edildiğinin aksine, bir kutlama töreni amacını taşımadığı ve 21.3.1992 tarihinde Sımak

ve Cizre'de çıkan olayları protesto etmek için PKK terör örgütü militanlarınca organize edildiği;

panzer ve ekip otolarına ve güvenlik kuvvetlerine karşı, bütün ikazlara rağmen silahlı saldırıda bu-

lunulmasının ise bunun kanıtı olduğu,
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Olayların vahim sonuçlara ulaşmamasını sağlamak için 22.3.1992 günü saat 09.00'dan itiba-
ren ilçede sokağa çıkma yasağı ilan edildiği,

Olay sonrası düzenlenen operasyonlar sonucu (16) kişinin yakalanarak gözaltına alındığı ve

yapılan ilk sorgulamalarını müteakip bunlardan (7)'sinin tutuklanarak cezaevine kapatıldığı, daha

sonra Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesinin 92/195 Esas 93/103 Karar sayısı ile tüm sanıkla-

rın beraat etmiş olduklarının Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin 11.10.1994 gün ve 1994/80 sayılı

yazılarından anlaşıldığı.

Hasar tespit tutanağı tutulmadığından hasarla ilgili tespitin Komisyonumuzca yapılamadığı,

21-22.3.1992 tarihinde meydana gelen olaylarla ilgili olarak İlçe Cumhuriyet Başsavcılığının

25.3.1992 gün ve 1992/38 sayılı görevsizlik kararıyla, dosyanın Diyarbakır Devlet Güvenlik Mah-

kemesi Cumhuriyet Başsavcılığında 1992/561 hazırlık sayısına kaydıyla soruşturmanın devam et-

tiği;

Ayrıca, Komisyonumuzun 3.10.1994 tarihinde mahallinde yapmış olduğu tespitler sonucu;

Nusaybin'de meydana gelen olayların yapısal dokusunun da Şırnak ve Cizre olaylarının aynı-

sı olduğu, gene yüzleri puşi ile örtülü kışkırtıcı bir grubun topluluğu güvenlik güçlerine karşı hare-

kete zorladıklarını, yollan kestiklerini, PKK terör örgütüne ait sözde bayrak ve flamaları açarak

sloganlar attıklarını,

Nusaybin Kaymakamı, askerî birliklerin komutanları, Nusaybin Emniyet Amiri ve Nusay-

bin'de vuku bulan olayların görgü tanığı olan ve bu olayları bizzat yaşamış bulunan Nusaybin Be-

lediye Başkanı Kazım Arslan'ın katılımıyla mahallinde yaptığımız toplantıda; "21-22.3.1992 tari-

hinde Nusaybin'de cereyan eden olaylarda teröristlerin, panzerlere çocukları saldırttıklarını, taş at-

tırdıklarını, güvenlik güçlerinin ise onlara şeker attıklarını bizzat gördüklerini, asıl silahlı grupların

mahalle içlerinde pusu kurduklarını ve oralardan ateş ettiklerini, 6-7 kişinin gayet rahatça ve uzun

süre barınabilecekleri ağıllarda ve bahçelerde sığınaklar yaptıklarını, şu anda ilçe'de huzur ve sü-

kûnun hâkim bulunduğunu ve Nusaybin ilçesine civar köy ve kasabalardan göç olduğunu, 1992 yı-

lı ile mukayese edildiğinde pekçok müspet gelişmenin söz konusu olduğunu ve halkın terörden bık-

tığını ve bunun son bulmasını gönülden dilediklerini, belirlemiş bulunmaktayız.

Netice olarak Şırnak ili Merkezi ile Cizre ilçesinde, Mardin ili Nusaybin ilçesinde Nevruz kut-

lamalarının olaysız ve huzur içerisinde geçmesini sağlamak amacıyla güvenlik güçlerinin almış ol-

duğu hertürlü önlem ve iyi niyetli çabalara rağmen, halkın içinde bulunan ve halkı kendi amaçları

doğrultusunda yönlendirmeye çalışan ve sloganlarıyla tahrik eden, kışkırtan ve güvenlik kuvvetle-

ri üzerine saldırtan ve saldıran PKK terör örgütü mensubu olduğu ellerindeki pankart, sözde bay-

rak, posterlerden ve üzerlerinde yakalanan silah ve mühimmattan da açıkça anlaşıldığı üzere, terö-

rist gruplar tarafından organize edildiği ve bu sebeplerle de Nevruz kutlamalarının amacından sap-

tırılarak, bir silahlı çatışma haline dönüştürülmesi ve bir bayram olmaktan çıkarılarak, halkın, ör-

gütün amaçlarına malzeme yapılmaya çalışıldığı ve kalkan olarak kullanıldığı, Türkiye Cumhuri-

yeti aleyhine atılan sloganlar, Türk Bayrağının yırtılması, Nevruz kutlamalarının bitmiş olmasına

rağmen Şırnak ve Cizre olayları bahane edilerek olayları daha da tırmandırma gayretlerinin bir kut-

lama günü, bir bayram günü olmaktan ziyade, bir direniş, bir güç gösterme eylemine yönelik hare-

ketler olduğu,

Her üç konunun yargı yoluna intikal etmiş olması nedeniyle, Komisyonumuz, mevcut evrak

üzerinde ve olay mahallerinde yaptığı araştırma ve inceleme sonucunu mevcut belge ve bilgilerle

birlikte olaya ilişkin değerlendirmeleri genel kurula arz etmeye karar vermiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 871)



- 4 1 -

B) MARDİN İLİ SAVUR İLÇESİ YAZIR VE TAŞLIK KÖYLERİNDE 15-16-17 NİSAN

1992 TARİHLERİNDE MEYDANA GELEN OLAYLAR

(10/57) numaralı, Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, 15-16-17 Nisan

1992 günlerinde Mardin İli Savur İlçesi ile Yazir ve Taşlık Köylerinde meydana gelen olayları in-

celemek üzere kurulmuş bulunan Meclis Araştırma Komisyonunun mevcut bilgi ve belgeler üze-

rinde mahallinde yapmış olduğu araştırma ve incelemeler :

I.-KONU

15 Nisan 1992 günü saat 13.30 sıralarında Mardin İlinden Savur İlçesine giden bazı sivil araç-

ların Beşevler Köyü yalçınlarında kalabalık bir terörist grup tarafından durdurularak, saat 19.00'a

kadar yolcularla birlikte bekletildikten sonra (1) Astsubay, (1) er ve (5) geçici köy korucusunun ka-

çırılması ve (1) erin daha sonra serbest bırakılması üzerine 16-17 Nisan 1992 tarihlerinde meyda-

na gelen olaylar ve sürdürülen operasyonlarda teröristlerin güvenlik kuvvetlerinin üzerine ateş aç-

tıkları ve çıkan silahlı çatışmalar sonucunda (34) teröristin ölü olarak ele geçirildiği, kaçırılan (1)

Astsubay ve (5) geçici köy korucusunun işkence yapılarak ve kurşunlanarak şehit edildiği, ayrıca,

devam eden operasyonlarda (1) erin şehit olduğu, (1) Astsubay ve (4) erin de yaralanmasına sebep

teşkil eden olayın incelenip araştırılması.

II. - ÖNERGEDE İLERİ SÜRÜLEN İDDİALAR

15-16-17 Nisan 1992 günleri Mardin İli Savur İlçesi ile Yazır ve Taşlık köylerinde meydana

gelen olayları incelemek üzere Meclis araştırması açılmasını talep eden önerge (10/57).

Önerge Sahipleri

1. Sedat Yurtdaş (Diyarbakır)

2. M. Hatip Dicle (Diyarbakır)

3. Mahmut Kılıç (Adıyaman)

4. Leyla Zana (Diyarbakır)

5. Ali Yiğit (Mardin)

6. Mehmet Sincar (Mardin)

7. Zübeyir Aydar (Siirt)

8. Muzaffer Demir ' (Muş)

9. Orhan Doğan (Şırnak)

10. Naif Güneş (Siirt)

Önergedeki İddialar

Mardin İli Savur İlçesi Kuzerip (Yazır) ile Cizre (Taşlık) köylerinde olay tarihinde Olağanüs-

tü Hal Valisinin rakamlarıyla 33, ancak 24.4.1992 tarihinde Sayın Başbakanın basın toplantısında-

ki rakamlarla (41) "Terörisf'in öldürüldüğü resmî ağızlardan ileri sürülmüş bulunmaktadır.

Oysaki bölgede gerek bir kısım arkadaşlarımızın araştırması ve gerekse, çok geniş çevrelerden

aldığımız bilgilere göre öldürülenlerden 9 tanesi; silahsız, savunmasız masum vatandaştır. Aşağıda

bir kısım bilgilerle açıklayacağımız şahıslann durumu, Devletin yetkili kimselerinin ifadeleriyle il-

gisi olmayan bir konumda gerektiğinde yapılacak araştırmayla ortaya konulabilecektir.
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Öldürülen Silahsız Masum Vatandaşlar

Kuzerip (Yazır) Köyünden

1. Abdülkerim Kortak (50) 16.4.1992 tarihinde kendi evinin içinde kamuoyunda "Yargısız in-
faz'^ denk düşecek bir yöntemle öldürülür.

2. (Oğlu) M. Cazım Kortak (25) (aynı tarih, aynı yer, aynı gerekçe ve aynı yöntemle.)

3. Rıza Akbaş (24) 16.4.1992 tarihinde evinin önünde öldürülür.

Cizre (Taşlık) Köyünden

4. Adil Kılıç (23) 16.4.1992 tarihinde, evinden alınarak, köyün yakınlarında bulunan mağara-

ların önüne götürülmek suretiyle, "Terörist" görüntüsü yaratılarak öldürülür.

5. Orhan Kılıç (22) aynı tarih, aynı yer, aynı yöntemle öldürülür.

6. Mustafa Ok (26) aynı tarih, aynı yer, aynı yöntemle öldürülür.

7. Kemal Ok (18) aynı tarih, aynı yer, aynı yöntemle öldürülür.

8. Eyyüp İlhan (27) 16.4.1992 tarihinde evinden alındıktan sonra mağaralara yakın bir yere gö-

türülüp, orada bulunan ve ağıl olarak kullanılan bir "avlu"da öldürülür.

9. Hıdır Demirtaş (20) aynı tarih, aynı yer ve aynı yöntemlerle öldürülür.

Yine bölgeden aldığımız bilgilere göre bunların öldürülmesinin temel nedeni : Kuzerip Köyti

sakinlerinden olan ve şimdi "İtirafçı" olan (Sabri kod) adlı Kazım Yalçınkaya'nın teslim olmasın-

dan sonra; kendisine verilecek olan cezayı engellemek için, kendi ve bitişik köydeki sakinlerden

bazılarının adlarını, kendisi dağda bulunduğu sırada yardım yataklık ettiklerini veya kendisine si-

lah sattıklannı ifade etmiş olması nedeniyle yörede görev.yapan güvenlik güçlerinin bu akıl almaz

cinayetleri "Terörist öldürme" adı altında işledikleri yaygın ve görgü tanıkları ileri sürmektedirler.

Tüm bu olayların bölge insanını her gün biraz daha Devletten uzaklaştıracağı açıktır. Bu ne-

denle bu tür yaygın ve tanıklarının bulunduğu iddialann çok geniş ve etraflıca araştınlarak ortaya

konması gerekmektedir. Aksi halde Devlet "Kurtuluş beyyinesi" verememiş sayılacaktır. Vatanda-

şa bu kadar acımasız ve saldırgan davranan varsa mutlak suretle hakettiği cezaya çarptınlmalıdır.

Bu nedenle sayın Meclisin hiç zaman yitirmeden olaya el koyması gerekmektedir.

Buna göre Anayasanın 98 inci Türkiye Büyük Millet Meclisinin İç Tüzük hükümlerinin 102

ve 103 üncü maddelerine göre Savur İlçesi Kuzerip (Yazır) ile Cizre (Taşlık) köylerinde 16.4.1992

tarihinde öldürülen 9 siville ilgili araştırmanın selameti ve sağlığı için, Meclis araştırması açılarak

sorumluların tespit edilmesi;

Hususları iddia edilmiştir.

III. - OLAYLARIN OLUŞ BİÇİMİ

15 Nisan 1992 günü saat 13.30 sıralannda Mardin-Savur karayolu, Beşevler köyü yakınlann-

da kalabalık bir grup terörist tarafından kesilerek kimlik kontrolü yapılmış, olay bölgesinde bir si-

vil araçta bulunan ve Savur İlçe Jandarma Komutanlığında görevli J. Astsubay Üstçavuş Fatih

Yöntem, piyade er Mustafa Akay ile (5) geçici köy korucusunun silah zoru ile PKK terör örgütü

mensuplan tarafından kaçırıldığı haberinin alınması üzerine, teröristlerin muhtemel kaçış istika-

metleri ve bölgelerine operasyonların başlatıldığı,

Yol kesme ve adam kaçırma olayının sanıkları olan PKK terör örgütü mensuplarının etkisiz

hale getirilmesi maksadıyla, 16.4.1992 günü sabah saat 06.30'dan itibaren teröristlerin barınabile-
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ceği değerlendirilen, Savur İlçesine bağlı Soylu, Taşlık, Yazır ve Sererdi Köyleri bölgelerinde plan-

lanan geniş çaplı operasyona başlanıldığı, teröristlerle ilk temasın, Yazır köyünde arazi arama fa-

aliyeti icra eden güvenlik güçlerine, PKK terör örgütü mensuplarının ateş açması ile çatışmanın baş-

ladığı, bu silahlı müsademede, güvenlik güçlerinin "Teslim ol" çağınlanna uymayan (6) teröristin

olay yerindeki sığınakta ölü olarak ele geçirildiği ve güvenlik güçlerinden (1) erin şehit olduğu,

Bölgede genişletilerek devam eden operasyonlar esnasında. Taşlık köyünde bir sığınak içeri-

sinde tespit edilen teröristlere "teslim ol" çağırışında bulunulduğu, ancak teröristlerin çağırıya ateş-

le karşılık vermeleri üzerine çıkan silahlı çatışmada (16) terörist, ayrıca Yazır köyünde (2) ayrı sı-

ğınakta teröristlerle çıkan silahlı çatışmalarda daha önceki çatışmada ölen (6) teröristle birlikte (17)

terörist olmak üzere toplam (34) teröristin silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiş olduğu ve

teröristlerin üzerlerinde ve sığınaklarda yapılan aramalarda da çeşitli silah, mühimmat ve örgütsel

dokümanların bulunduğu,

Teröristlerce yol kesme sonucu kaçırılan J. Astsb. Üçvş. Fatih Yöntem'in 17.4:1992 günü Sa-

vur İlçesi Yazır Köyünde teröristlere ait bir sığınağın içersinde işkence yapılarak hunharca katle-

dilmiş vaziyette bulunduğu, (5) geçici köy korucusunun da Savur ilçesi Serenli köyünde bir bağ

evinde, gözleri ve elleri arkadan bağlanarak işkence yapıldıktan sonra kurşunlanmak suretiyle öl-

dürülmüş oldukları, bu esnada teröristlerle yapılan silahlı müsademede (1) erin şehit olduğu, (1)

Astsb. ile (4) erin de yaralanmış oldukları, Mardin Valiliğinin 6.7.1994 gün ve OHAL. BR.1/A94-

1402 sayılı yazı ve eklerinden anlaşılmış bulunmaktadır. (Ek : 3/1-19, Ek : 8/1-36)

IV. - OLAYLAR SONRASI TESPİTLER

1. 15.4.1992 günü saat 14.00 sıralarında Mardin-Savur karayolu üzerinde Beşevler mevkiinde

sayılarının tahmini 100 kişi olduğu sanılan PKK terör örgütü mensubunun karayolunu keserek Sa-

vur'dan ve Mardin'den gelen araçları Serenli köyü yoluna 150 metre ileriye götürülerek kimlik

kontrolü yaptıkları, para gasp ettikleri, örgüt propagandası yaptıkları, Emk'nin bayrağını açarak

marş söylettikleri, daha sonra (5) köy korucusu ile Savur İlçe Jandarma Komutanlığında görevli J.

Astsb. Üsçvş. Fatih Yöntem'i alarak Serenli köyüne doğru gittikleri, aynı gün saat 15.30 sıraların-

da olayın anlaşılması üzerine güvenlik güçlerince harekete geçirildiği ve Savur İlçe Jandarma Ko-

mando Bölüğü ile, Serenli-Beşevler arasında gözetleme ve arazi taramasının yapıldığı, Savur Se-

renli, Soylu, Yazır, Taşlık, Kırkdirek, Sürgücü arazi bölgesinde faaliyetlere başlanarak pusu göre-

vinin havanın aydınlanmasına kadar sürdürüldüğü, sabah gün ışımasıyla adı geçen köylerde arama

ve tarama faaliyetlerine başlanması üzerine, teröristlerin Yazır ve Taşlık köylerinde görevli tünle-

re ateş açtığı, teröristlerin bu köylerde olduklarının anlaşılması üzerine köylerin çepeçevre emniye-

te alınmasından sonra teröristlerle silahlı çatışmaya girildiği, çatışmanın yer yer devam etmesi ile

olayın 17.4.1992 günü saat 14.00'e kadar devam ettiği ve çatışma sonucu, çatışmanın olduğu ev-

lerdeki sığınak ve barınaklarda yapılan arama ve incelemelerde teröristlerin ölmüş olduklarının gö-

rüldüğü, olay mahallinde yapılan incemele ve sayımda (2)'si kadın, (31)'i erkek olmak üzere top-

lam (33) teröristin ölü olarak ele geçirildiği, üzerlerinde ve sığınaklarda yapılar aramalarda (9)

RPG-7 roket mermisi, (15) yabancı menşeli havan mermisi, (26) adet taarruz el bombası ve (2) adet

savunma el bombası, (5) adet 7.65 tabanca, (14) kaleşnikbf tüfek, (1) G-3 piyade tüfeği, (1) cannas

marka tüfek, (1) diktiriyof tüfek, (1) biksi tüfek, (1) simirnaf tüfek, (1) G-l piyade tüfeği ve bun-

lara ait mermilerin ele geçirilmiş olduğu, silahların balistik incelemesi ve cinslerinden ölü ele ge-

çirilenlerin terörist gruba mensup oldukları,

Olayda teröristlerin kimlik tespitinin köylülerce yapıldığı ve liderlerinin, (Doktor Cuma kod)

Nejat Kaya ile diğer grubun sorumlusu Savur Yazır köyünden (Sabri kod) Kazım Yalçınkaya'nın
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olduğu, diğerlerini ise tanımadıklarını beyan ettikleri, teröristlerin bulundukları mağarada Yazır

köyünden (Sabri kod) Kazım Yalçınkaya'run evinin altındaki mağarada kapı arkasında, kaçırılan J.

Astb. Üçvş. Fatih Yöntem'in eli ve ağzı bezle bağlanıp işkenceyle öldürülmüş olarak cesedinin bu-

lunduğu, herhangi bir kurşun izine raslanılmadığı, aynı olayda Astsubayı kaçıran terörist gruplar-

dan bir kısmının Taşlık köyünde bir sığınakta olduklarının tespit edilmesi üzerine, Yeşilli Jandar-

ma Komutanlığına ait timlerin mezkur yere gittiklerinde üzerlerine teröristler tarafından bombalı

silahların kullanıldığı, bu esnada Yeşilli ilçe Jandarma Komutanlığında görevli J. Eri Fatih Atase-

ver'in yaralandığı, helikopterle Mardin Devlet Hastanesine sevk edilmesine rağmen yolda şehit ol-

duğu, aynı olayda taşlık köyünde sığınakta çıkan çatışmada Savur İlçe Jandarma Komando bölü-

ğünden J. Kom. Astsb. Kd. Çvş. Mustafa Gönülal'ın da yaralandığı ve Diyarbakır askerî hastane-

sine sevk edildiği, Mardin Valiliğinin 6.7.1994 gün ve OHAL. Br. l/A-94/1402 sayılı yazılan ekin-

deki olay yeri tespit tutanağından (Ek : 8/18-25) anlaşılmıştır.

2. Ayrıca aynı olaylarda yaralanan J. Er Gökhan Yalımlı, J. Er Ercan Özdemir'in Mardin Dev-

let Hastanesine sevk edildikleri, Jandarma Er Süreyya Çil ve Mustafa Günyaptı'nın da 70 inci Pi-

yade Tugayında revirde tedavi altına alındıkları,

15 Nisan 1992 günü kaçırılan geçici köy korucularının cesetlerinin Serenli köyü yakınlarında

bir bağ evinde bulunduğunun 18.4.1992 tarihinde Savur İlçe Jandarma Bölük Komutanlığına bildi-

rilmesi üzerine bölgede yapılan aramalarda; Kayadere köyü geçici köy korucuları olan Aziz Tur-

gay, Nimet Kaya, İzzettin Akgül, Cevdet Bektaş, Ali Önder'in gözlerinin ve ellerinin arkadan bağ-

lanarak kaleşnikof marka tüfeklerle öldürüldüğünün tespit edildiği, olay bölgesinde (97) adet ka-

leşnikof boş kovan ve (2) adet dolu fişeğin bulunduğu Mardin Valiliği Olağanüstü Hal Harekat

merkezinin 18.4.1992 gün ve 11/879 sayılı raporundan ve Mardin Valiliğinin Komisyonumuza

yazdığı 6.7.1994 gün ve OHAL. Br. l/A-94/1402 sayılı yazı ekinde bulunan olay yeri keşif otopsi

ve ölü muayene zaptından anlaşılmış bulunduğu, (Ek : 8/28-30)

3. Olaylarda kullanıldığı tespit edilen silahların ekspertiz raporunun tetkikinden anlaşıldığı

üzere daha önce de 19.3.1992 tarihinde Mardin İli Savur İlçe Jandarma Bölük binasına teröristler-

ce yapılan silahlı saldırıda, 13.3.1992 günü sürücü Jandarma Karakol Komutanlığına yapılan roket-

li ve silahlı saldırı olayında, 7.4.1992 günü Diyarbakır İli Bismil İlçesi İsapınan çevresinde yapı-

lan yol aramaları sırasında güvenlik güçlerine ateş edilmesi olayında, 31.8.1991 günü Mardin İli

Midyat İlçesi Altıntaş Köyü Adaklı Mezrasında güvenlik güçleri ile meydana gelen silahlı çatışma

olayında, 14.11.1991 günü Midyat İlçesi Emniyet Müdürlüğü, Merkez Karakolu, PTT Müdürlüğü-

ne, İlçe Jandarma Komando Bölüğü ve Cezaevine ve Polis lojmanlarına yapılan silahlı saldın ola-

yında, 12.9.1991 günü Diyarbakır-Bismil İlçesi Doruk Köyü Selamet Mezrasında meydana gelen

olayda, 1.10.1990 tarihinde Derik İlçesi E-24 karayolundaki çelikler benzin istasyonu ve dinlenme

tesislerine yapılan baskında, 25.3.1992 günü Savur İlçesi Şenocak Jandarma karakoluna yapılan si-

lahlı saldırıda bu silahların bir kısmının kullanıldıklarının anlaşıldığı; olay yerinde elde edilen 52

adet boş kovanın da hangi olaylarda kullanıldıklarının araştınldığı, (Ek : 8/31-34)

4. Olaylardan sonra olaylan protesto etmek amacıyla Nusaybin ve Derik ilçelerinde işyerlerin-

de kepenk kapatma eylemlerinin yapıldığı, esnafı kepenk kapatmaya zorlayanlardan bazılannın tu-

tuklandığı ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı, öldürülen teröristlerle birlikte muhtelif miktar-

da silah ele geçirildiği, Mardin Valiliği OHAL. Harekat Merkezinin Olağanüstü Hal Bölge Valili-

ğine 19.4.1992 gün ve 2/888 sayılı ve 19.4.1992 gün ve 2/889 sayılı yazılanndan anlaşılmıştır. (Ek

: 3/12-13)
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V. - İNCELEME VE TAHLİLLER

1. Savur İlçesi Yazır ve Taşlık köylerinde çıkan silahlı çatışmada ölü olarak ele geçirilen kim-
selerin gerek tanıyanlar aracılığı ile yapılan kimlik tespitlerinde, gerekse üzerlerinde çıkan dokü-
man ve silahların balistik incelemeleri sonucu bu köylerde öldürülenlerin tamamının çeşitli tarih-
lerde yasadışı PKK terör örgütünün silahlı dağ kadrosuna katılmış oldukları,

2. Yazır ve Taşlık olaylarına bağlı olarak öldürülen (9) vatandaşın öldürülmelerinin temel ne-
deninin; "Yazır köyü sakinlerinden olan itirafçı (Sabri kod) Kazım Yalçınkaya'nın yargılanması
sonucu oluşacak cezayı azaltmak için bazı kişilerin kendisine yardım ve yataklık ettikleri ve ken-
disine silah sattıklarını" ifade etmesi üzerine öldürülmüş oldukları iddialarının incelenmesinde Ka-
zım Yalçınkaya'nın PKK terör örgütü mensubu olduğu ve Yazır Köyü olayında 15.4.1992 günü
çıkan silahlı çatışma sonucu silahı ile birlikte ölü ele geçirildiği,

3. Yörede görev yapan güvenlik kuvvetlerinin bölgede "Terörist öldürme" adı altındaki uygu-

lamaları sonucu bu insanların öldürüldükleri iddiasının gerçeği yansıtacak belge ve bilgilere dayan-

madığı, devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne karşı silahlı ayaklanmaya kalkışanla-

ra güç kullanmasının yasalar gereği olduğu,

4. "Bu tür olayların, bölge insanını her gün biraz daha Devletten.uzaklaştırdığını ve bu iddi-

aların çok geniş araştırılarak ortaya konması gerektiği, aksi halde devlet'in "Kurtuluş beyyinesi"

verememiş sayılacağı" iddiasını tetkik ettiğimizde; Devletlerin yargılanamayacağı böyle bir kura-

lın söz konusu olmadığı ve olamayacağı, ancak Devlet organları içerisinde hizmet görenlerin yar-

gılanmalarının söz konusu olabileceği, böyle hukuk ve mantık dışı bir varsayımı Komisyonumu-

zun kabul edemeyeceği,

Konuya ilişkin olarak Mardin Valiliğinin 6.7.1994 gün ve OHAL. Br. l/A-94/1402 sayılı ve

Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin 29.3.1994 gün ve 02-94/656 sayı ile Komisyonumuza göndermiş

bulundukları belge ve bilgilerin tetkikinden anlaşılmış bulunmaktadır. (Ek : 8, Ek : 3)

VI. - SONUÇ

Savur İlçesi Yazır ve Taşlık Köylerinde çıkan silahlı çatışmanın; olayın oluş biçimi ve sonu-

cu itibariyle değerlendirmeye alındığında;

Olayın, 15 Nisan 1992 günü saat 13.30 sıralarında bir grup terörist tarafından Savur İlçesi Ka-

rayolunun Beşevler Köyü yakınlarında kesilerek, yol üzerinde hareket halinde bulunan araçlar dur-

durularak, yolcuların hüviyet kontrolünden geçirilmeleri ve yolcular arasında bulunan (1) J. Astb.

Üsçvş, (1) er ve (5) geçici köy korucusunun silah zoru ile PKK terör örgütü elemanlarınca kaçırıİ-

maları ve J. Astsb. ile (5) geçici köy korucusunun öldürülmeleri sonucu başlamış bulunduğu, olay

sonrası yapılan operasyonlarda ölü olarak ele geçen terörist grubun, PKK terör örgütünün dağ kad-

rosundan oldukları gerek onları tanıyanların teşhiste bulunmalarıyla, gerekse olayda kullanmış ol-

dukları silahların cins ve balistik tetkiklerinden anlaşılmış olduğu ve olay sonucu ölü ele geçirilen-

ler arasında Suriye uyruklu (Cabbar Kod)'un da bulunmuş olmasından, bu olayları tamamiyle PKK

terör örgütünün planlamış bulunduğu,

Yazır ve Taşlık olayları ile irtibatlandmlan (9) vatandaşın itirafçı (Sabri Kod) Kazım Yalçın-

kaya'nın itirafları sonucu öldürülmüş olduğu yolundaki iddianın olayla hiç ilgisi bulunmayan asıl-

sız bir mesnede dayandırılmış olduğu, zira itirafçı (Sabri Kod) Kazım Yalçınkaya'nın olayın pat-

lak vermiş olduğu ilk gün yani 15 Nisan 1992 günü Yazır Köyünde silahı ile birlikte ölü olarak ele

geçirildiği, Yazır ve Taşlık olaylarında öldürülen (9) vatandaşımızı güvenlik birimlerine veya sav-

cılığa ihbar etmiş olmasının zamanlama bakımından mümkün olamayacağı,
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Yörede görev yapan güvenlik kuvvetlerinin bölgede "Terörist öldürme" adı altındaki uygula-

maları sonucu bu vatandaşların öldürüldükleri yolundaki iddianın asılsız olduğu, güvenlik güçleri-

nin o bölgede ve bütün yurt sathında halkın huzuru, can ve mal güvenliğini sağlama dışında her-

hangi bir yetkisinin bulunamayacağı ve bu yetkisini de kanunlar çerçevesi içerisinde kullanmak zo-

runda bulunduğu, vatandaşın canına kastedenlere karşı kuvvet kullanmak zorunda olduğu ve bu uy-

gulamanın da gene yasa gereği bulunduğu,

"Bu tür olayların bölge insanını Devletten uzaklaştırdığını ve bu iddiaların çok geniş araştırı-

larak ortaya konması gerektiği aksi hâlde Devletin "Kurtuluş beyyinesi" verememiş sayılacağı" id-

dialarının hiçbir mantıki ve kanunî dayanağının bulunamayacağı, zira Devletin suç işleme, suça iş-

tirak diye bir uygulama.ve görevinin söz konusu olamayacağı, Devletin asıl görevinin vatandaşın

canına, malına, ırzına, namusuna, birlik ve bütünlüğüne karşı hareketleri ortadan kaldırmaya yöne-

lik bulunduğu, böylesine iddiaların herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadan ortaya atılan ve

devleti peşin olarak suçlu görme veya gösterme eğiliminden kaynaklanan iddialar olduğu,

Soruşturmanın, Savur Cumhuriyet Savcılığının 29.6.1992 gün ve 1992/52 hazırlık, 1992/14

sayılı görevsizlik karan gereği, Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığının 1992/1593

sayısına kayden devam ettiği; (Ek : 6/3)

Ayrıca; Komisyonumuzun, 3.10.1994 tarihinde Mardin Valisi, Mardin İli Güvenlik Komuta-

nı, Mardin İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürünün katılımı ile yapmış olduğu toplantıda;

araştırma önergesinde zikredildiği şekliyle, öldürülen 9 vatandaşın silahsız, savunmasız, masum

kimseler olmadığı, K.K.K. Mardin İli Güvenlik Komutanlığının 2.10.19994 gün ve 7130-900-

94/İç-Güv. 954 sayılı ve Mardin Valiliğinin 3.10.1994 gün ve OHAL. Br. 33/2097 sayılı yazılarıy-

la da belgelendiği üzere, bu kimselerden ikisinin Yazır-Taşlık olaylarını gerçekleştiren ve J. Astsb.

Fatih Yöntem ile 5 geçici köy korucusunu kaçırıp öldürdükleri evlerin sahipleri olduklan ve çatış-

malar sırasında teröristlerle birlikte (6) kişinin de ölü ele geçirildikleri, (Ek : 11/4-6)

Yörede görev yapan güvenlik kuvvetlerinin bölgede "Terörist öldürme" adı altındaki uygula-

maları sonucu bu kimselerin öldürüldükleri yolundaki iddanın ise; hiçbir insanî ve hukukî yanının

bulunmadığı ve bunlann masum, silahsız, savunmasız insanlar değil, aksine yol kesip adam kaçı-

ran ve kaçırdıkları bu kişilerin üzerinde bulunan eşya ve paralarını gasbeden, sonra da acımasız bir

şekilde işkence yaparak onları öldürenleri evlerindeki özel sığınaklarda barındıran, PKK terör ör-

gütü dağ kadrosunda faaliyet gösteren ve güvenlik güçleriyle çatışmaya giren terörist gruptan ol-

duklarının Mardin Valiliğinin 3.10.1994 gün ve OHAL. Br. 33/2097 sayılı ve K.K.K. Mardin İli

Güvenlik Komutanlığının mahallinde Komisyonumuza takdim etmiş olduğu 2.10.1994 gün ve

7130-900-94. İç. Güv. (954) sayılı belgelerin tetkikinden anlaşılmış bulunduğu,

Güvenlik güçlerinin, o bölgede ve bütün yurt sathında ülke savunması, halkın huzuru, can ve

mal güvenliğini sağlama dışında herhangi bir görevinin bulunmadığı ve bu görevini de kanunlar

çerçevesi içerisinde yerine getirmek mecburiyetinde olduğu ve buna silahla zor kullanarak karşı

koyanlara kuvvet kullanmanın da gene yasalar gereği bulunduğu ve bu gereği gözardı ederek bu

eylemleri gerçekleştiren dağdaki teröristi masum gösterebilmenin belirli olan anlam ve maksadını

Komisyonumuzun değerlendirmeye alamayacağını,

Savur İlçesi Taşlık ve Yazır köylerinde cereyan eden olaylarda ölü ele geçenlerin adedinin, da-

ha önce Mardin Valiliğinin 6.7.1994 gün ve OHAL. Br. l/A-94/1402 sayılı yazılarıyla Komisyo-

numuza bildirmiş oldukları üzere (33) kişi olmayıp, (34) kişi olduğu ve önergede kayboldukları id-

dia edilen (4) kişinin kayıplıklarının sözkonusu olmadığı ve (9) silahsız savunmasız masum oldu-
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ğu iddia edilen (8) kişinin terörist oldukları, silahlı çatışmada ölü ele geçen (34) kişilik terörist gru-

bun içerisinde (7)'sinin bulunduğu ve bu olaylarda yer alan ve öldüğü iddia edilen Mustafa Ok'un

sağ olduğu ve köyünde çiftçilik yaptığı, Orhan Kılıç'ın ise 1992 yılında bu olaylardan sonra PKK

terör örgütüne katılarak, Kemal (K) adıyla faaliyet gösterdiği Mardin İli Güvenlik Komutanlığının

2.10.1994 gün ve'7130-900-94/lç. Güv. (954) sayılı yazılarından ve mahallinde yapılan tetkikler-

den anlaşılmış olduğu, (Ek : 11/6)

Konunun yargıya intikal ettirilmiş olduğunu, Komisyonumuzun mevcut evrak üzerine ve olay
mahallinde yaptığı araştırma ve inceleme sonucunu mevcut belge ve bilgilerle birlikte olaya ilişkin
değerlendirmeleri Genel Kurul'a arz etmeye karar vermiştir.

C) MUŞ İLİ MURATGÖREN KÖYÜ MURAT KÖPRÜSÜ MEVKİİNDE 27 MAYIS 1992

GÜNÜ MEYDANA GELEN OLAY

(10/104) numaralı Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının Muş İli Muratgören kö-

yü Murat Küprüsü mevkiinde 27.5.1992 günü meydana gelen ve 5 kişinin ölümü ile sonuçlanan

olayı incelemek üzere kurulmuş bulunan Meclis Araştırma Komisyonunun yapmış olduğu araştır-

ma ve incelemeler :

I.-KONU

Muş İli Merkez Muratgören Köprüsü üzerinde, 27.5.1992 günü saat 23.45'te yapılan yol kont-

rol ve arama faaliyetleri sırasında yakalanan (5) kişinin, terörist oldukları sanılan diğer bir grupla

buluşacaklarını ifade etmeleri üzerine buluşma yerine götürüldüklerinde çıkan silahlı çatışma so-

nucu iki ateş altında kalarak ölmelerine ilişkin olay.

II. - MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMASINI TALEP EDEN ÖNERGEDE İLERİ SÜRÜ-

LEN İDDİALAR

Muş ili Muratgören Köyü Muratköprüsü mevkiinde meydana gelen olayları incelemek üzere

Meclis Araştırması açılmasını talep eden önerge (10/104).

Önerge Sahipleri :

1. Muzaffer Demir (Muş)

2. Sedat Yurtdaş (Diyarbakır)

3. Mahmut Alınak (Sımak)

4. Ali Yiğit (Mardin)

5. Mahmut Kılıç (Adıyaman)

6. Mahmut Uyanık (Diyarbakır)

7. Ali İbrahim Tutu (Erzincan)

8. Naif Güneş (Siirt)

9. Salman Kaya (Ankara)

10. Mustafa Yılmaz (Malatya)

Önergedeki İddialar

1. Muş İli Muratgören Köyü Muratköprüsü mevkiinde bir minibüs içinde yakalanan 3'ü

PKK'lı, 2'si köylü 5 vatandaşın, İl Jandarma Komutanlığına götürülmüş olmaları,

2. Daha sonra bu şahısların MİT mensubu oldukları iddia edilen 7 kişi tarafından alınarak Mu-

rat Nehri üzerindeki eski köprüye götürülerek burada kafalarına ve enselerine kurşun sıkılarak öl-

dürüldükleri; 22.4.1992 günü konuya ilişkin olarak İçişleri Bakanına yöneltilen soru önergesine
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İçişleri Bakanı Sayın Sezgin'in verdiği yanıttan anlaşıldığı üzere "Yakalanan 5 PKK militanı ile

yakalandıkları mahalde buluşmak üzere gelen diğer PKK örgüt mensubu grupça güvenlik güçleri-

ne ateş açılmış, açılan bu ateş sırasında yakalanan 5 militanın ateşe maruz kalarak öldürüldüğü",

3. Muş Cumhuriyet Savcısı Nail Yalçın'ın olayla ilgili olarak açmış olduğu 1992/361 hazırlık,
1992/307 karar sayılı dosyada ise yakalanan şahısların önce Muş ti Jandarma Alay Komutanlığın-
daki bir karakola getirildikleri, daha sonra MiT'ten olduklarını söyleyen 7 kişi tarafından alınıp gö-
türüldüklerini, o geceki nöbetçi subaydan öğrendiği, yaptığı otopsi ve olay yerindeki keşiften Mu-
rat Nehri üzerindeki eski köprüde 5 ayrı kan izine, mermi çekirdeklerine, beyin parçacıkları ve saç
tellerine rastlandığını, durumun otopsi tutanaklarına kayıt edildiği, isimleri bilinmeyen 7 MİT men-
subu hakkında dava açılabilmesi için aynı savcı tarafından Başbakanlık'tan izin istendiği, ancak
alınan cevapta "Kimlikleri tespit edilemeyen MİT mensuplarının sorgulaması yapılamaz. Talebini-
zin reddine..." cevabının alındığı; bunun üzerine Savcı Nail Yalçın'ın 4.12.1992 tarihinde dosya ile
ilgili verdiği kararda "Tahkikat mevzuunu teşkil eden suçun Adalet Bakanlığından izin alınmasına
bağlı bulunmasına, Bakanlık Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 26.11.1992 tarih ve 1.65.7.19.
46947 sayılı yazılarıyla takibata izin verilmediğinin anlaşılmasına binaen, faili meçhul suçlar hak-
kında takibat yapılmasına mahal olmadığına... Karar verildiği" sebebiyle Başbakanlıktan izin ala-
madığı için dosyayı kapatmak zorunda kaldığı;

İddia edilmiştir.

III. - OLAYLARIN OLUŞ BİÇİMİ

1. Muş Merkez Muratköprüsünde 27.5.1992 günü saat 23.45'te yapılan yol kontrol ve arama
faaliyetleri sırasında bir minibüs içinde (5) teröristin üç adet kaleşnikof tüfek, (1) adet tabanca ve
(1) adet el bombası ve örgütsel dokümanlarla yakalandıkları, İl Jandarma Komutanlığında sorgu
yeri bulunmadığından, teröristlerin sorgulamalarını yapmak üzere Muş Emniyet Müdürlüğü sorgu
ekibi ile (3 MİT temsilcisine) teslim edildikleri, teröristlerin yapılan ön sorgulamalarında;

a) Yakalanan teröristlerin başka bir terörist grupla buluşma yapacakları,

b) Bingöl-Solhan ilçesinde öldürülen Senan Sakınç (Kod Baran'ın) cenaze merasimi nedeniy-
le eylem yapacaklarının öğrenildiği,

MİT görevlilerince yapılan ön sorgulamaları sonucu, MİT elemanları, yakalanan teröristleri
yanlarına alarak diğer teröristlerle buluşma yerine gittiklerinde, daha önceden pusu kuran terörist
grubun buluşma yapılacak yerde görevli MİT ekibine ateş açtıkları, bunun üzerine karşılıklı çıkan
silahlı çatışmada MİT görevlilerinin yanlarında olan (5) teröristin iki ateş arasında kalarak öldük-
leri; Muş Valiliği İl Jandarma Komutanlığının İçişleri Bakanlığına ve Olağanüstü Hal Bölge Vali-
liğine çekmiş oldukları 28.5.1992 gün ve Hrk : 0622.1-5-92/Asyş. (2269) sayılı mesajlarından an-
laşılmış bulunmaktadır. (Ek : 11/6)

2. Muş İl Jandarma Komutanlığının olayın oluş biçimi ile ilgili olarak düzenlediği rapordan;
iddiaların sonuçlarının incelenmesinde, bölgede faaliyet gösteren PKK terör örgütünün amaç ve ey-
lemlerinin gözönünde bulundurulmasının gerektiği, konu edilen, Muş-Merkez-Mercimekkale Bu-
cağı-Üçsirt Köyü nüfusuna kayıtlı Yusuf-Zühre oğlu 1966 doğumlu Saim Çelik; Muş-Merkez İlçe-
Yazla köyü nüfusuna kayıtlı Macit Koçer oğlu 1952 doğumlu Veysel Çağlayan ile kimliği tespit
edilemeyen (3) şahsın çatışmada, ateşli silahlardan çıkan, kurşunlarla öldükleri, otopsinin yapıldı-
ğı, hazırlık tahkikatının gizliliği sebebiyle otopsi raporunun ve diğer belgelerin temin edilemediği,
olayın Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikinin yapıldığı,

Muş Cumhuriyet Başsavcılığının 1993/247 hazırlık ve 1993/25 sayılı görevsizlik kararında
olayla ilgili olarak, olay tarihinde görevli Jandarmalarca yakalanan 5 kişilik terörist bir grubun ön-
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ce Jandarma Alay Komutanlığına getirildiği, aynı gece sorgulamak için iddiaya göre MİT eleman-
larınca Jandarmadan alındığı, bilahare şahısların ölü olarak bulunması üzerine Savcılıkça yapılan
tahkikat evrakının, Başbakanlıktan izin alınması için Adalet Bakanlığına gönderildiği, gelen ceva-
bî yazıya göre takipsizlik kararı verildiği ve akabinde itiraz üzerine ve Bakanlığın Ceza İşleri Ge-
nel Müdürlüğünün emirleri doğrultusunda evrakın tekrar ele alındığı, kimlik tespiti için yazışma ve
araştırmaların yapıldığı, ancak kimlik tespitinin yapılamadığı,

Suçun 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 9-15 ve son maddesi gereğince Devlet Gü-

venİik Mahkemesinin görevi kapsamında kaldığı anlaşıldığından; Başsavcılığın görevsizlik kararı

sonucu, evrakın tomarı ile birlikte Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı-

lığına gönderilmesine 26.4.1993 tarihinde karar verildiği, ifade edilmektedir. (Ek : 11/2)

IV. -' OLAY SONRASI TESPİTLER

1. Havanın aydınlanması ile yapılan arazi taramasında silahlı müsademeye katılan ve akabin-
de kaçan teröristlere ait kan izlerinin mevcut olduğu, içlerinde yaralıların bulunduğu, halen arama
taramaların devam ettiği,

2. Operasyon neticesinde (3) adet uzun namlulu yabancı menşeli 7.62 mm. kaleşnikof marka

tüfek, (1) adet 9 mm. çapında star marka tabanca, (1) adet savunma el bombasının elde edildiği,

3. Öldürülenlerden Sami Çelik, Veysi Çağlayan ve Curi Türkdal'ın kimliklerinin tespit edildi-
ği, diğer (2) kişinin kimliklerinin tespit edilememiş olduğu,

. 4. Muş Cumhuriyet Başsavcılığının Komisyonumuza 28.4.1994 gün ve 1994/73 sayılı yazıla-
rında konuya ilişkin dosyanın Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına
gönderildiği ye Muş Cumhuriyet Başsavcılığının 26.4.1993 gün ve 1993/247 hazırlık, 1993/25 sa-
yılı görevsizlik kararı ekinde soruşturma evrakı üzerindeki işlemlerinin devam ettiği, ölüm olayı-
nın ateşli silahla meydana geldiği, çatışmaya katılan diğer terörist grubun takip ve yakalama çalış-
malarının, Başsavcılığın 1993/1552 hazırlık sıra numarasında devam ettirildiği, bugüne kadar olay-
la ilgili yakalanan teröristin olmadığı; Muş Valiliğinin Komisyonumuzun 13.6.1994 gün ve
A.01.1.GEÇ. 10/53-28 sayılı yazısına verilen 23.6.1994 gün ve Ds.V/2-403 sayılı yazıları ekinde-
ki belgelerin incelenmesinden anlaşılmıştır. (Ek : 11/1-10)

V. - İNCELEME VE TAHLİLLER

1. Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve (9) arkadaşı tarafından verilmiş bulunan Meclis Araş-

tırması açılmasına ilişkin önergede, Muş îli Muratgören Köyü Murat Köprüsü mevkiinde bir mini-

büs içerisinde yakalanan (5) kişinin önce İl Jandarma Komutanlığına götürüldükleri,

İl Jandarma Komutanlığında sorgu yeri bulunmadığından yakalananların sorgulamalarının ya-

pılabilmesi için Muş Emniyet Müdürlüğü sorgu ekibi ile (3) MİT temsilcisine teslim edildiği, do-

layısıyla önergede iddia edildiği üzere MİT mensubu olduğu ileri sürülen görevli sayısının 7 olma-

dığı, ancak 3 olduğu,

2. Yakalananların yapılan ön sorgulamalarında başka bir grupla buluşup eylem yapacaklarının

öğrenildiği,

Görevlilerin, yakalanan kişileri yanlarına alarak, diğer grupla buluşacakları yere gittiklerinde
daha önceden pusu kuran terörist grupça olay yerine gelenlerin üzerine ateş açılmasıyla çıkan si-
lahlı çatışma sırasında, iki ateş arasında kalan (5) kişinin açılan ateşlere maruz kalarak; bir kısmı-
nın olay yerinde, bir kısmının da hastaneye kaldırılırken yolda ölmüş bulundukları, Muş Cumhuri-
yet Savcısının olayla ilgili olarak açmış olduğu 1992/361 hazırlık, 1992/307 karar sayılı dosyasın-
da olay yerindeki keşif, mermi çekirdekleri ve yapılan otopsi üzerindeki bulgulardan anlaşılmıştır.
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3. İlgili görevliler hakkında soruşturma açılabilmesi için Başbakanlıktan izin istenmiş olduğu,

Başbakanlıktan alınan cevapta, "Kimlikleri tespit edilemeyen MİT mensuplarının sorgulanması ya-

pılamaz. Talebinizin reddine..." cevabının alındığı, bunun üzerine savcılığın 4.12.1992 tarihinde

dosya ile ilgili vermiş olduğu kararında : "Tahkikat mevzuunu teşkil eden suçun Adalet Bakanlı-

ğından izin alınmasına bağlı bulunmasına, Bakanlık Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 26.11.1992

tarih ve 1.65.7.19.46947 sayılı yazılarıyla takibata izin verilmediğinin anlaşılmasına binaen faili

meçhul suçlar hakkında takibat yapılmasına mahal olmadığına karar verildi." gerekçesiyle Başba-

kanlıktan izin alınamağıdı için, dosyanın kapatıldığı iddiasının doğru olmadığı ve 1992/361 hazır-

lık ve 1992/307 karar sayılı dosyaya ilişkin bilgi ve belgelerin Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca,

Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığına 1993/247 hazırlık numarasıyla sevk edildi-

ği ve tahkikatın devam ettiği, gene tahkikatın gizliliği nedeniyle önergede iddia edilen tarzda bir

otopsi raporunun araştınlıp-incelenmesinin mümkün bulunmadığı, (Ek : 9/3)

4. Olay tarihinde, görevli Jandarmalarca bir minibüs içinde yakalanan ve Muş Jandarma Alay

Komutanlığına götürülen 5 kişinin kimlik tespitlerinin yapılıp yapılmadığına ilişkin herhangi bir

bilgi ve belgenin Komisyonumuza ulaşmadığı, şayet kimlik tespiti yapılmamış ise bu ihmalin ne-

reden kaynaklandığı,

5. Sorgularının yapılması için aynı gece (İddia edildiğine göre MİT elemanlarınca) Jandarma

Alay Komutanlığında sorgulama personeli ve yerinin bulunmaması nedeniyle alınan bu şahısların,

kimlik tespitlerinin ve sorgulamalarının kimler ve hangi makam tarafından yapıldığının belirlene-

mediği,

6. Olayda öldürülen 5 kişiden; Saim Çelik, Veysi Çağlayan ve Curi Türkdal dışındaki iki ki-

şinin kimliklerinin de otopsi öncesi veya sonrası tespit edilebilir olduğu, ancak, tespit edilemediği,

7. 28.5.1992 gün ve HRK.0622.1-5-92/Asyş. (2269) sayı ile Muş Valiliği İl Jandarma Komu-

tanlığından İçişleri Bakanlığı ile Olağanüstü Hal Bölge Valiliğine gönderilen mesaj yazısında; ya-

kalanan teröristlerin sorgulamaları yapılmak üzere, Muş Emniyet Müdürlüğü sorgu ekibi ile (3)

MİT temsilcisine teslim edilmiş olduğu ibaresinin yer almış olması yanında, Muş Cumhuriyet Sav-

cılığının Komisyonumuza göndermiş oldukları 1993/247 hazırlık ve 1993/25 sayılı görevsizlik ka-

rarına ilişkin 26.4.1993 tarihli yazılarında; yakalanan 5 kişilik terörist grubun İl Jandarma Alay Ko-

mutanlığından iddiaya göre MİT elemanlarınca alınmış olduğunun bildirilmesi karşısında, sayılar

ve ifadeler arasında bir çelişkinin bulunduğu,

8. Yakalananların, diğer bir terörist grupla buluşacaklarını ifade etmiş olmalarına ve emniyet

mensuplarının yakalanan kişileri buluşma yerine götürmeye karar vermeleri öncesi uygulamalarda,

sayıları bilinmeyen bir terörist grupla buluşulacağı tahmin edilmesine rağmen gerekli ve yeterli

emniyet tedbirleri ile yol güvenliğinin sağlanmış olduğuna ilişkin bir bilginin mevcut bulunmadı-

ğını;

Komisyonumuz yapmış olduğu inceleme ve tahliller sonucu tespit etmiş bulunmaktadır.

VI. - SONUÇ

Oluş biçimi ve sonuçları itibariyle Muş-Bingöl karayolunun yol ayrımında yapılan yol arama-

sı sırasında yakalanan ve üzerlerinde ele geçirilen (3) adet kaleşnikof uzun namlulu tüfek, 6 adet

bu tüfeklere ait şarjör, bu şarjörlere bağlı olarak (124) adet kaleşnikof fişeği, (1) adet tabanca, (1)

adet bu tabancaya bağlı şarjör, şarjör içerisinde (6) adet 9 mm.'lik tabanca fişeği, (1) adet parça te-

sirli Rus malı savunma el bombası, (4) adet palaska, (8) adet şarjör çantası ile yakalanmış olmala-

rından dolayı bu şahısların terörist gruba mensup oldukları kanısını uyandırdığı,
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Muratgören Köprüsü üzerinde buluşacakları diğer grubun da ellerinde uzun namlulu silahların

olduğu, bunun da çatışma sonrasında elde edilen boş kovanlarla tespit edildiği üzere o grubun da

terörist grubun mensubu bulunduklarını,

Olay sonrası yapılan tespitlerde kaçan terörist grubun içerisinde yaralananların bulunduğunun

da olay bölgesindeki kan izlerinden anlaşıldığı ve bunun da burada karşılıklı bir müsademenin ce-

reyan ettiğinin delili olabileceğini,

Davanın Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesinde 1993/1552 hazırlık numarasına kayden

devam etmekte olduğu,

Olay yerindeki teröristlerin yakalanmalarını sağlamak için yeterli güvenlik önlemlerini alma-

mış görevliler hakkında takibatın yapılması gerektiğini,

Konunun yargıya intikal ettirilmiş olduğunu, Komisyonumuz, mevcut evrak üzerinde yapmış

olduğu araştırma ve inceleme sonucunu mevcut belge ve bilgilerle birlikte olaya ilişkin değerlen-

dirmeleri Genel KuruPa arz etmeye karar vermiştir.

D) ELAZIĞ-BİNGÖL KARAYOLUNDA 24 MAYIS 1993 TARİHİNDE MEYDANA GE-

LEN OLAYLAR

(10/1113) numaralı Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 20 arkadaşının, (10/121) numaralı

Ankara Milletvekili Uluç Gürkan ve 9 arkadaşının Elazığ-Bingöl karayolunda 24.5.1993 tarihinde

meydana gelen ve (29) er ile (3) vatandaşın şehit edilmesine ilişkin olayları incelemek üzere kurul-

muş bulunan Meclis Araştırma Komisyonunun yapmış olduğu araştırma ve incelemeler :

I. - KONU

Elazığ-Bingöl karayolunda 24.5.1993 tarihinde meydana gelen ve teröristlerce (30) er ile (8)

vatandaşın şehit edilmelerine ve 10 er ile 7 sivil vatandaşın yaralanmalarına ilişkin olayın incele-

nip araştırılması.

II. - ÖNERGELERDE İLERİ SÜRÜLEN İDDİALAR

Elazığ-Bingöl karayolunda 24.5.1993 tarihinde meydana gelen olayları incelemek üzere Mec-

lis Araştırması açılmasını talep eden önergeler (10/113-10/121).

10/113 Numaralı Önerge

Önerge Sahipleri :

1. Kazım Ataoğlu

2. Şevket Kazan

3. Ahmet Remzi Hatip

4. Ahmet Fevzi İnceöz

5. Ömer Ekinci

6. Ahmet Dökülmez

7. Abdulillah Fırat

8. Şinasi Yavuz

9. Mehmet Elkatmış

10. Musa Demirci

Türkiye

(Bingöl)

(Kocaeli)

(Konya)

(Tokat)

(Ankara)

(Kahramanmaraş)

(Erzurum)

(Erzurum)

(Nevşehir)

(Sivas)
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11. Lütfi Doğan

12. Ali Oğuz

13. Zeki Ünal

14. Şaban Bayrak

15. Hasan Dikici

16. Abit Kıvrak

17. Cevat Ayhan

18. İ. Melih Gökçek

19. Abdullatif Şener

20. Fethullah Erbaş

21. Ahmet Arıkan

Önerge Sahipleri :

1. Uluç Gürkan

2. Haydar Oymak

3. Hasan Akyol

4. Atilla Hun

5. Coşkun Gökalp

6. Ali Dinçer

7. İstemihan Talay

8. İrfan Gürpınar

9. Algan Hacaloğlu

10. İsmail Cem

(Gümüşhane)

(İstanbul)

(Karaman)

(Kayseri)

(Kahramanmaraş)

(Konya)

(Sakarya)

(Ankara).

(Sivas)

(Van)

(Sivas)

10/21 Numaralı Önerge

(Ankara)

(Amasya)

(Bartın)

(Kars)

(Kırşehir)

(Ankara)

(İçel)

(Kırklareli)

(İstanbul)

(İstanbul)

1. 24.5.1993 günü saat 19.00 sıralarında Elazığ-Bingöl karayolunun 20 nci kilometresinde Bi-

laloğlu köyüne bir kilometre uzaktaki bir kesimde şehirlererası karayolu terörist bir grup tarafından

kesilerek üzerinde bir saati aşkın bir süre içerisinde eylem yapılması ve bu eylemi müteakip arala-

rında erlerimizin de bulunduğu 60 kişilik bir yolcu grubunun, araçlardan indirilerek 500 metre yol-

dan içeride bulunan bir mevkide kimlik taraması yapmaları ve akabinde 29 erimiz ile 3 vatandaşı-

mızı tarayarak şehit etmiş oldukları olayda;

a) Olay yerinin hem Elazığ'a hem de Bingöl'e çok yakın bir noktada olması, ayrıca bir kilo-

metre ileride bulunan Bilaloğlu Köyü alanı içerisinde bulunması, erlerimizin ve vatandaşlarımızın

şehit edilmeleri esnasında silah seslerinin duyulabilecek bir mesafe içerisinde bulunması karşısın-

da güvenlik kuvvetlerine herhangi bir ihbarın yapılmamış olması,

b) Yol güvenliğini sağlayan timlerin yol emniyetini tam anlamıyla sağlayacak biçimde koor-

dine edilmemiş olmaları,

c) Güvenlik kuvvetlerince bölge taramasının bir gün sonra başlatılmış bulunması,
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d) Malatya'dan birliklerine katılmak üzere gönderilen erlerimizin gerek yol, gerek sevk edil-

dikleri araç ve intikallerine ilişkin yakın ve özel koruma tedbirlerinin yeterli güvenlikte olmaması,

e) Bu eylemi önceden istihbar eden Bingöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı istihbarat şubesince

21.5.1993 günü Ankara'ya "Çok acil" kaşeli fax mesaj geçilerek; "150 kişilik PKK örgütüne bağ-

lı terörist grubun Bingöl-Elazığ karayolunu kesip eylem yapacaklan"mn bildirilmiş olmasına rağ-

men, olayın üzerine gidilmemiş olması,

0 Gerek Hükümetimizin gerekse güvenlik güçlerimizin bu eylemi geç haber almış olmaları,

g) Kutsal vatan görevini ifa etmek üzere ana ocağından ayrılan çocuklarımızın bir yerden baş-

ka yere nakillerinin en güvenli araç ve yol ile yapılacağının en yetkili merciler tarafından ifade edil-

miş olmasına rağmen bu emir ve talimata uyulmamış bulunulması,

h) Olaylarda görev kusurunun söz konusu olduğu;

Hususları iddia edilmiştir.

III. - OLAYLARIN OLUŞ BİÇİMİ

1. Bingöl-Merkez Mendo köprüsü bölgesinde kırsal alanda faaliyet gösteren yasadışı PKK te-

rör örgütüne bağlı, Zeynel (Kod) önderliğinde, Yılmaz (Kod) Yıldırım Kaya, Murat (Kod) ve Ce-

ko (Kod)'dan oluşan yaklaşık 120 kişilik PKK örgüt mensubu 24.5.1993 günü saat 19.00 sıraların-

da Bingöl-Elazığ illeri arasında bulunan Bilaloğlu Köyünün bir kilometre ilerisinde bulunan Dev-

let karayolunu üç ayrı bölgeden keserek, grup liderleri tarafından PKK örgütünün propagandası ya-

pılmaya başlanmış ve yolda durdurulan araçlardaki "atandaslar araçlardan indirilerek teker teker

kimlikleri toplanmış ve bu vatandaşlar tekrar araçlarına bindirilerek üzerlerine örgüt mensupları ta-

rafından ateş açılmıştır. Bunun sonucunda; Muş İli Varto İlçesi Görgülü Köyü nüfusuna kayıtlı

1946 doğumlu Nazlı Özdemir ile asker olduğu tespit edilen Adana İli Kadirli İlçesi nüfusuna ka-

yıtlı Musa Sarıgöz adlı şahısları şehit etmişler ve 9 vatandaşımızı da çeşitli yerlerinden yaralamış-

lardır.

2. Elazığ-Bingöl karayolunun teröristlerce kesilmesi eylemini müteakip 12 AD 180 palakalı

bir sivil minibüs, karayollarına ve Et Balık Kurumuna ait iki adet TIR ile resmî plakalı Kartal mar-

ka oto olay yerinde yakılmıştır.

3. Elazığ-Bingöl karayolunu kesen teröristler daha sonra, Malatya İlinden hareket ederek bir-

liklerine katılacak olan erlerimizi taşıyan iki aracı durdurarak teker teker kimlik taraması yapmış-

lar ve 49 er, 8 sivil vatandaş ile sonradan yapılan tespitte polis memuru olduğu anlaşılan bir kişiyi

yanlarına alarak bölgeyi terk etmişler ve hiç vakit kaybetmeden 29 erimiz ile 3 vatandaşımızı şehit

etmişlerdir.

Bingöl Valiliğinin Olağanüstü Hal Bölge Valiliğine gönderdiği 26.5.1993 tarihli ve b.05.1 sa-

yılı fax mesajından anlaşıldığı üzere Elazığ-Bingöl karayolunda yol kesme eyleminde PKK örgüt

mensupları tarafından şehit edilen ve kimlikleri tespit edilen asker ve vatandaşların kimlikleri aşa-

ğıya çıkartılmıştır. (Ek : 5/5)

l.J. Eri Baki Umutlu

2. J. Eri Cavit Yaman
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3. J. Eri Hüseyin Çelik

4. J. Eri Ercan Çobanoğlu

5. J. Eri Nihat Odabaşı

6. J. Eri Murat Menteş

7. J. Eri Şeref Ay

8. J. Eri Hasan Gül tutan

9. J. Eri Mehmet Öztur

10. J. Eri İlyas Uyar

11. J. Eri Durmuş Karhan

12. J. Eri Ahmet Apak

13. J. Eri Mustafa Kocaoğlu

14. J. Eri Ramazan Akkaya

15. J. Eri Ahmet Aran

16. J. Eri Adem Zongur

17. J. Eri Hilmi Şahin

18. J. Eri Mevlüt Özkan

19. J. Eri Mehmet Tura

20. J. Eri İbrahim Erten

21. J. Eri Ertan Kaçar

22. J. Eri Ramazan Esenboğa

23. J. Eri A. Mustafa Yılmaz

24. J. Eri Uğur Bozacı

25. J. Eri Şenol Cansız

26. J. Eri Haydar Aslan

27. J. Eri Aydın Kuzey

28. J. Eri Murat İlibol

29. J. Eri Ali Arar

Aynı Gün Öldürülen 3 Vatandaşın Kimliği :

1. Erdal Akbaş

2. Selahattin Aysan

3. Abdullah Kara

Yine'aynı gün 1 PKK Örgüt mensubu da silahı ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Toplam

ölü ele geçirilen örgüt mensubu sayısı 28 olmuştur.
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IV. -OLAY SONRASI TESPİTLER

1. Elazığ-Bingöl karayolunun kesilmesi ve adam kaçırma eylemini müteakip, İl Jandarma Ko-

mutanlığına bağlı Timler ile Emniyet Müdürlüğünün Özel Harekat Timlerinden oluşan müşterek

kuvvetlerin bölgede sürdürmüş oldukları operasyon ve arazi taramaları esnasında;

a) 29 Erimiz ile 3 sivil vatandaşımızın şehit edildikleri,

b) 2 Erimizin kaçarak kurtuldukları, 5 erimizin de yaralanmış oldukları tespit edilmiştir.

c) 25.5.1993 günü saat 20.00 sıralarında daha önceden başlatılan operasyonların sonucu ola-

rak Bingöl İli Merkez Dallıtepe Köyü kırsal alanında 7, Gökçekanat Köyü kırsal alanında 3 örgüt

mensubu olmak üzere 10 PKK örgüt mensubu ölü olarak ele geçirilmiştir.

2. Ayrıca, gene aynı operasyonlar esnasında; yol kesme eyleminde kaçırılmış olan 13 er, 8 si-

vil vatandaş ile Bingöl İli Emniyet Müdürlüğünde görevli Orhan Atılgan isimli polis memuru PKK

örgüt mersuplarının elinden kurtarılmıştır.

3. Olay sonrası sürdürülen operasyonlarda çok miktarda gıda maddesi ile Aselsan marka 4 811

seri numaralı el telsizi ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. (Ek: 5/2-8)

V. - İNCELEME VE TAHLİLLER

1. Olay, cereyan ettiği yer itibariyle Bingöl İline çok yakın sayılabilecek bir mesafede bulun-

ması (20 km) ve Bilaloğlu Köyü alanı içerisinde olması bakımından, yaklaşık bir, bir buçuk saat

süren bir silahlı eylemi güvenlik güçlerinin önleyememesi, geç haberdar olması ve yakın mesafe-

deki karakollardan (Kuruca ve Kurudere karakolları) olaya anında müdahale edilemediği ve takip-

te geç kalınmış olunduğu,

2. Malatya İlinden, birliklerine katılmak için gönderilen sivil kıyafetli erlerin yol ve can gü-

venliklerinin yeterli bir biçimde sağlanmasını gerektiren önlemlerin alınmadığı,

3. Yol güvenliğini sağlayan emniyet devriyesinin gidiş-dönüş süresi içerisindeki ölü zamanı

hesabederek değerlendiren PKK terör örgütünün, bu ara süre içerisinde eylemlerini gerçekleştire-

bilecekleri tertibinin gözden kaçırılmış olduğu,

4. "21 Mayıs 1993 tarihinde Ankara'ya çekilen mesajın sıradan ihbar kabul edilerek zamanın-

da ve etkili bir şekilde değerlendirmeye alınmaması" iddiaları üzerine komisyon başkanlığımızın

13.6.1994 gün ve A.01.1.GEÇ.10/53-30 sayılı yazıları ile Bingöl Valiliğinden bu konuya ilişkin

bilgi istendiği, Komisyonumuza gelen bilgi ve belgeler içerisinde bu konuda herhangi bir bilginin

yer almamış olmasından, önergede yer alan bu iddianın mesnetsiz kaldığı,

5. Olayın üzerinden uzunca bir süre geçtikten sonra güvenlik birimleri ile yetkililerin haberdar

olmaları dikkate alındığında iletişim ağının kopuk ve zayıf bulunduğu,

6. Anılan olayla ilgili olarak 8 inci Kolordu Komutanlığı Askerî Savcılığı (Elazığ) tarafından

yürütülen soruşturmada Elazığ ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıklarına mensup 8 personel hakkın-

daki 1993/634 sayılı iddianame sonuçlanmış, 1993/273 sayılı karar ile görevsizlik istikametinde

karar verilmiş olup, söz konusu dosyanın Bingöl Asliye Ceza Mahkemesine intikal ettirildiği, (Ek:

19/1-2)

İnceleme ve tahlillerimiz sonucu tespit edilmiştir.

VI.-SONUÇ

Yukarıda oluş biçimi ve sonuçları ile bilgilerinize sunduğumuz Bingöl-Elazığ yolunun kesil-
mesi ve 20 erimiz ile üç vatandaşımızın şehit edilmeleri, araçların taranması ve yakılması olayla-
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rında gerek yeterli güvenlik tedbirlerinin alınmamış olmasında ve gerekse olayların geç haber alın-

ması ve dolayısıyla ilgili ve yetkili merci ve birimlere geç ulaştırılmış bulunulmasında Komisyo-

numuz, görev ihmali ve görev kusurunun bulunduğu kanaatine varmıştır.

Olayla ilgili olarak, Bingöl Valiliğine Komisyonumuzca yazılan 13.6.1994 gün ve

A.01.1.GEÇ. 10/53-30 sayılı yazımıza cevaben yazılan 22.6.1994 gün ve 2-B-94/720 sayılı yazıda

olayın 8 inci Kolordu Komutanlığı Askerî Mahkemesine intikal ettirilmiş olduğu;

Komisyonumuzun Millî Savunma Bakanlığına yazdığı 15.4.1994 gün ve A.01.1.GEÇ. 10/53-

11 sayılı yazısına verilen cevabî yazıda, anılan olayla ilgili olarak, 8 inci Kolordu Komutanlığı As-

kerî Savcılığı (Elazığ) tarafından yürütülen soruşturmada Elazığ İl Jandarma Komutanlığına men-

sup 8 personel hakkında 1993/634 sayılı iddianamenin sonuçlandığı, 1993/273 sayılı karar ile gö-

revsizlik yönünde karar verildiği; bahse konu dava dosyasının Bingöl Asliye Ceza Mahkemesine

intikal ettirilmiş olduğu ve kararın henüz kesinleşmediği, (Ek:l 1/2)

Gerekli tahkikat işlemlerinin ayrıca Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesinin 22.6.1994 gün

ve 1994/324 B.Muh. sayılı yazısından anlaşıldığı üzere; Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığının

29.6.1993 tarih ve 1993/486 hazırlık, 1993/55 sayılı görevsizlik kararı ekindeki soruşturma evrakı-.

nın gönderilmesi üzerine; "24.5.1993 tarihinde yasadışı bir grup PKK örgütü mensubunun Bingöl-

Elazığ yolunun Bilaloğlu Köyü yakınlarında yol kesmek suretiyle 30'u er, olmak üzere toplam 38

vatandaşı silahla tarayarak öldürmeleri, bir kısım şahısların üzerinde bulunan kimlikleri, para, saat

gibi değerli eşyaları gasp etmeleri üzerine, olayı gerçekleştiren PKK örgütüne mensup teröristlerin

takip ve yakalama çalışmalannın sürdürüldüğü, bugüne kadar, sağ olarak yakalanan örgüt üyesinin

bulunmadığı, tahkikatın başsavcılığın 1993/1874 hazırlık sıra numarasında kayıtlı olduğu, soruş-

turmanın çok yönlü olarak yürütüldüğü ve Komisyonumuzun 16.9.1994 gün ve 10/53-40 sayılı ya-

zısına Millî Savunma Bakanlığı tarafından yazılan 30 Eylül 1994 gün ve 7130-956-

94/Gn.P.P.B.(Pl.tsth.Ş.2) sayılı cevabî yazıdan anlaşıldığı üzere;

8 inci Kolordu Komutanlığı Askerî Mahkemesinde, olayda sorumlulukları görülen Elazığ ve

Bingöl İl Jandarma Komutanlıklarına mensup 8 personel hakkında Askerî Savcılık tarafından açı-

lan kamu davası sonunda; Askerî Mahkemenin, eylemin jandarmanın mülkî görevine ilişkin bulun-

duğundan bahisle, 9.9.1993 gün ve 1993/522-371 sayı ile "Görevsizlik" karan verdiği, hükmün

temyiz edilmesi üzerine Askerî Yargıtay 4 üncü Dairesinin 25 Ocak 1994 gün ve 1994/26-84 sayı-

lı ilamı ile görevsizlik kararının bozulduğu, dava dosyasının 8 inci Kolordu Komutanlığı Askerî

Mahkemesine iade edildiği; Genel Kurmay Başkanlığı Adlî Müşavirliği ile yapılan koordinede ise;

olaya ilişkin olarak "İdarî veya disiplin soruşturması yapılmadığı";

Yukarıda belirtilen 8 sanık hakkında anılan mahkemede yargılamanın devam ettiği, olayla il-
gili belge ve bilgilerin dosya içinde bulunduğu, sanıkların jandarma sınıfına mensup olmaları ne-
deniyle de; idarî soruşturma konusunun İçişleri Bakanlığından araştırılmasının uygun mütalaa edil-
diği;

Yine Komisyonumuzun İçişleri Bakanlığına yazdığı 9.9.1994 gün ve 10/53-37 sayılı yazısına
İçişleri Bakanlığının verdiği 5.10.1994 gün ve 7200-982-94fTyn.S.Sb.Ynn. (17543) sayılı cevabî
yazıda;

25 Mayıs 1993 tarihinde Bingöl-Elazığ karayolunun PKK terör örgütü mensuplarınca kesile-

rek (30) er ve (8) vatandaşın şehit edildiği olayla ilgili olarak Tümgeneral Erdinç Aygün tarafından

gerekli "İdarî tahkikat"ın yapıldığı; bilahare olayın Askerî Yargıtaya intikal ettirildiği, ilgili perso-

nelin yargılanmalarına halen Elaziğ 8 inci Kolordu Komutanlığı Askerî Mahkemesinde devam
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edildiği; personel hakkında ayrıca disiplin amirlerince herhangi bir işlem yapılmadığı, idarî rapo-

run da yazı ekinde gönderildiği; (Ek: 18/1-6)

Ayrıca, içişleri Bakanlığının 1.11.1994 gün ve 3/18806 sayı ile Komisyonumuza göndermiş
olduğu yazıdan anlaşıldığı üzere, Elazığ-Bingöl karayolunda meydana gelen olaylara ilişkin konu-
nun Bingöl Valiliğine incelettirildiği ve söz konusu olayla ilgili olarak herhangi bir yetkili ve ilgi-
li hakkında Valilikçe idarî ve disiplin soruşturmasının açılmadığı, olayla ilgili tüm bilgi ve belge-
lerin 8 inci Kolordu Komutanlığı Askerî Mahkemesine intikal ettirildiği ve gerekli tahkikatın ilgi-
li mahkemece yürütüldüğü, (Ek: 20)

Netice itibariyle; Elazığ-Bingöl karayolunun PKK terör örgütü mensuplarınca önceden tasar-

lanarak kesilmiş olduğu ve gene aynı terör örgütü militanlannca, toplam (30) er ile (8) vatandaşı-

mızın şehit edilmesi (10) er ile (7) vatandaşımızın da yaralanmasıyla sonuçlanan bu eylemleri PKK

terör örgütünün planlı bir şekilde gerçekleştirmiş bulunduğunu, konunun yargıya intikal ettirildiği-

ni, Komisyonumuz, mevcut evrak üzerinde yapmış olduğu araştırma ve inceleme sonucunu mev-

cut belge ve bilgilerle birlikte olaya ilişkin değerlendirmeleri Genel Kurula arz etmeye karar ver-

miştir.

E) ERZİNCAN İLİ KEMALİYE İLÇESİ, BAŞBAĞLAR KÖYÜNDE 5 TEMMUZ 1993 TA-

RİHİNDE MEYDANA GELEN OLAYLAR

Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 13 arkadaşı tarafından verilen (10/119), Erzincan Mil-

letvekili Yıldırım Akbulut ve 10 arkadaşı tarafından verilen (10/124), Ankara Milletvekili H. Uluç

Gürkan ve 9 arkadaşı tarafından verilen (10/122) numaralı Meclis araştırması açılmasını talep eden

önergeler üzerine; Erzincan İli Kemaliye İlçesi Bâşbağlar Köyünde 5.7.1993 tarihinde meydana ge-

len ve katliamla sonuçlanan olayları incelemek üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun

Bâşbağlar Köyü halkının İstanbul'a göç etmiş olması nedeniyle İstanbul'da yapmış olduğu araştır-

ma ve incelemeler :

I. - KONU

Erzincan İli Kemaliye İlçesi Bâşbağlar Köyünde 5.7.1993 tarihinde meydana gelen terörist

saldırı sonucunda 33 vatandaşımızın ölmesi, 3 vatandaşımızın yaralanması, (83) ev (191 hane) ve

(4) aracın yakılması ile ilgili "Terör amaçlı köy basma, toplu katliam yapma, ev ve araç yakma"

olaylarının araştırılıp incelenmesi.

II. - ÖNERGELERDE İLERİ SÜRÜLEN İDDİALAR

10/119 Numaları Önerge

Önerge Sahipleri :

1. Bahattin Elçi (Bayburt)

2. Şevket Kazan (Kocaeli)

3. Ali Oğuz (İstanbul)

4. Şinasi Yavuz (Erzurum)

5. Abdulillah Fırat (Erzurum)

6. Lütfı Esengün . (Erzurum)

7. Ahmet Dökülmez (Kahramanmaraş)

8. Hüsamettin Korkutata (Bingöl)

9. Hasan Dikici (Bingöl)
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10. Hüseyin Erdal (Yozgat)

11. İsmail Coşar (Çankırı)

12. Lütfı Doğan (Gümüşhane)

13. Fethullah Erbaş (Van)

14. İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa)

Önergedeki İddialar:

1. 5.7.1993 günü Erzincan İli Kemaliye İlçesi Başbağlar Köyünde meydana gelen katliam so-

nucu, 33 insanımız topluca kurşuna dizilerek şehit edilip, başta cami olmak üzere birçok evin ya-

kılıp yıkıldığı,

2. Güvenlik Kuvvetlerinin olaydan ancak 15 saat sonra köye ulaşabildikleri,

3.Başpınar Karakoluna gece saat 01.00'de yapılan ihbarın etkisiz kaldığı,

4. Erzincan İline haberin ancak saat 05.00'te ulaşmış olduğu,

5. Devlet Bakanının olaydan 8 gün sonra bölgeyi incelemek için gidebildiği,

İddia edilmiştir. •

10/124 Numaralı Önerge

Önerge Sahipleri :

1. Yıldırım Akbulut (Erzincan)

2. Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul)

3. Yücel Seçkiner (Ankara)

4. Elaattin Elmas (İstanbul)

5. Faruk Saydam (Manisa)

6. İlhan Kaya (İzmir)

7. Rasim Zaimoğlu (Giresun)

8. Gürol Soylu (İstanbul)

9. Engin Güner (İstanbul)

10. Yusuf Pamuk (İstanbul)

11. Sabri Öztürk (İstanbul)

Önergedeki İddialar:

1. 5 Temmuz 1993 günü akşamı devletine ve milletine bağlı, devletin ve milletin bölünmesiy-

le ilgili hiçbir faaliyeti olmayan Erzincan İli Kemaliye İlçesi, Başbağlar Köyünün masum vatan-

daşlarının katledilip köylerinin yakılmış olması karşısında, Hükümetin duyarsız kalması,

2. Olayın Sivas olaylarının hemen sonrasında yapılması,

3. Terörün boyutlarının genişlemesi,

4. Bölge insanında göç tedirginliğinin başlaması,

5. Kamuoyunda olayla ilgili, çok değişik değerlendirmelerin yapılmış olduğu,

Hususları iddia edilmiştir.
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10/124 Numaralı Önerge

Önerge Sahipleri :

İ. H. Uluç Gürkan (Ankara)

2. İrfan Gürpınar (Kırklareli)

3. Ali Dinçer (Ankara)

4. Haydar Oymak (Amasya)

5. Coşkun Gökalp (Kırşehir)

6. İsmail Cem (İstanbul)

7. Hasan Akyol (Bartın)

8. İstemihan Talay (İçel)

9. Atilla Hun (Kars)

10. Fırat Çay (Hatay)

Önergedeki İddialar :

1. 6 Temmuz 1993 günü Erzincan İli Kemaliye ilçesi Başbağlar Köyünde meydana gelen olay-

ların iç yüzünün ortaya çıkarılması,

2. Terörde meydana gelen yükselme ve terörün boyutlarının farklılaşması açısından önem arz

eden bu olayın gerçek nedenlerinin araştırılması,

3. Olayın etrafında çok değişik değerlendirmeler yapılması nedeniyle bu değerlendirmelerin

hangisinin doğru olduğunun, olayın aslının ne olduğunun, siyasî öneminin meydana çıkarılması,

Gerektiği iddia edilmiştir.

III. - OLAYLARIN OLUŞ BİÇİMİ

1. Erzincan İli, Kemaliye İlçesi, Başbağlar Köyünde 5.7.1993 günü PKK terör örgütü tarafın-

dan yapılan terörist bir saldırı sonucu, (33) vatandaşımızın hayatını kaybetmesi, 3 vatandaşın yara-

lanması, (83) ev (191) hane'nin ve (4) aracın yanmasıyla sonuçlanan bu terör olayının planlanma

aşamasını oluşturan PKK örgüt elemanlarının daha önceki yıllarda TKP/M-L TİKKO örgütünün

sempatizanı durumunda bulunan ve bu örgütün görüşlerini savunan, bunlara yardım ve yataklık

eden Tunceli İli Ovacılık İlçesi Karataş Köyü ile Tunceli İli Hozat İlçesi Kozluca Köyü içerisinden

kendilerine yandaş temin etmek, lojistik destek sağlamak ve terörist eylemleri gerçekleştirmede mi-

litan olarak kullanabileceği kimseleri temin etmek için yukarıda belirtilen köylere sık sık gelip git-

meye başladıkları; bu konularda herhangi bir zorlanmayla karşılaşmadıkları ve kendilerine yardım

ve yataklık edenlere "Havai" (Yoldaş) diye hitap ederek örgütsel bir samimiyet kurdukları, Kara-

taş Köyünden Hasan Boztaş, Kenan Bozoğlu, Alaattin Boztaş, Ali İhsan Ağgül, Gürsel Aktaş, Ca-

hit Aktaş, Kerem Elmas, Aziz Bozoğlu, Hüseyin Boztaş, Yusuf Kul, Teslim Kırmızıtaş ile;

Kozluca Köyünden Metin Bozoğlu, Şahin Koç, Erdal Karakoç, Hayri Uludağ, Ağa Uludağ ve

Nihat Uludağ'dan oluşan köy komitelerini oluşturdukları, liderlerinin ve komite üyelerinin zaman

zaman yaptıkları konuşmalarında "Biz Kürdistap için savaşıyoruz, TİKKO ve Dev-Solu tanımıyo-

ruz, bu bölgede bizim sözümüz geçer, bize yardım edeceksiniz, çocuklarınızı kesinlikle T.C. Hü-

kümetine asker olarak vermeyeceksiniz, onlar bize katılacaklar, bağımsız bir Kürdistan kuracağız,

vergilerinizi bize vereceksiniz, militanlarımıza her türlü desteği sağlayacaksınız, bu bölge bundan

sonra bizden sorulur, bizim kurallarımıza uymayanı kazığa oturturuz, toptan imha ederiz" şeklinde
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baskı ve tehditlerle köy halkını sindirdikleri ve kendilerine sempati ve korkuya dayalı olarak yan-

daşlar edindikleri ve bölgede meydana gelebilecek bir olayı bahane ederek, hem bu bölge halkı

üzerinde, kendilerini şiddet yaratarak ispatlamak, hem de kendilerine militan edindikleri kimseleri

eylemde kullanmak, denemek ve suçlu pozisyona düşürerek kendilerine devamlı bağlamak maksa-

dıyla ve 2.7.1993 günü Sivas'ta cereyan eden olayları bahane ederek Başbağlar Köyünün toptan

imha edilmesini plânlamış oldukları;

Başbağlar olayından (1) gün önce 4.7.1993 günü akşam saatlerinde Karataş Köyüne gelen

(Delil Kod) grubunun "Sivas'ta yapılan katliam Kürt halkımıza yapılmıştır. Artık olay Alevî-Sun-

ni, Kürt-Türk sorunu haline gelmiştir. Faşist T.C. bizim halkımızı sindirmeye çalışıyor, ama bizim

halkımız sahipsiz değildir, bizim Kürtleri savunacak 40 bin militanımız var ve sizler de bizi des-

tekleyeceksiniz, biz öldürülen yoldaşlarımızın kanını yerde koymayacağız, biz de bu olaya misil-

leme yapacağız;Erzincan'ın Başbağlar Köyünde eylem yapacağız, bu konuda sizler de bize yardım

edip eyleme katılacaksınız." diyerek eyleme katılacak kişileri, görevlerini, toplanma ve dağılma

yerlerini belirledikleri, bu köylerden temin ettikleri kişilere silah vermeyip, köyün yakılması için

yağlı fitiller, yanıcı maddeler verdikleri, kendilerinin emniyetlerini sağlamak için bazılarını görev-

lendirdikleri, bu gnibun içerisinden 1-2 kişiye silah dağıttıklarının; olay sonrasında yakalanan sa-

nıkların ifadelerinden anlaşılmış bulunduğu; (Ek: 8/32-65)

2. Erzincan İli Kemaliye İlçesi Başbağlar Köyüne, 5.7.1993 günü saat 20.30 sıralarında sayı-

larının 45 olduğu tahmin edilen PKK terör örgütü mensubunun gelerek, önce köy girişindeki tele-

fon hattını kesip, köy içine yaşlan 18-20 olan biri kız iki silahlı kişiyi göndererek "Herkes köy

meydanına toplansın, size ders verip bırakacağız" çağırışını yaptıkları köylüleri, köyün üst kısmın-

daki meydanda toplamaya başladıkları, daha sonra köy meydanına gelen diğer teröristlerin mey-

dandaki kadın ve çocukları ayırarak onları dere kenarına götürdükleri ve meydanda kalanlara "Hü-

kümete vergi vermeyin, asker vermeyin, bu topraklar bizim." diye konuşma yaptıkları, daha sonra,

köylülerin etrafını çepeçevre sarıp, tek el silah atışıyla işaret verildiği, bunun üzerine teröristlerin

başında bulunan kişinin "Ateş serbest" emrini vermesiyle ellerinde bulunan otomatik silahlarla, 28

kişinin taranarak öldürüldükleri ve 3 kişinin de yaralanmış olduğu, daha sonra silahsız oldukları

zannedilen ve ellerinde 8-10'ar tane uçlarında yağlı fitiller bulunan 20 kadar kişinin evlerin açık

bulunan pencerelerinden ve samanlık kısımlarından içeriye bu fitilleri atarak evleri ateşe verdikle-

ri, silahlı grubun da ellerindeki bidonlarla yağlı fitillerin atıldığı evlere benzin serperek evlerin da-

ha çabuk yanmasını sağladıkları,

3. Meydana gelen olaylarda; 83 ev (191 hane) ve 4 aracın yanmış olduğu, enkaz altından 5 ki-

şinin daha ölü olarak çıkartılmasıyla katliamda ölenlerin sayısının 33'e yükselmiş bulunduğu,

4. Başbağlar katliamının (İsa Kod) Orhan İlbay, (Delil Kod), (Cuma Kod) grubu elemanların-

ca gerçekleştirilmiş olduğu, Erzincan Valiliğinin 8.7.1994 gün ve 4240400/343 sayı ile Komisyo-

numuza göndermiş oldukları yazı ve yakalanan sanık ifadelerinden anlaşılmış bulunmaktadır. (Ek:

10/1-3)

IV. - OLAY SONRASI TESPİTLER

1. Başbağlar Köyü olayının 5.7.1993 günü saat 20,00-22.00 arasında meydana gelmiş olmasına

rağmen, olayın 6.7.1993 günü saat 05.00 sıralarında kaymakamlığa telefonla bildirilmesi üzerine,

aynı gün saat 09.05'te güvenlik kuvvetlerinin bir kısmının köye intikal ettiği, aynı gün saat 14.00'e

kadar gelen diğer güvenlik kuvvetlerinin de katılımı ile 83 ev (191 hane) ve 4aracın yakılması ola-

yına katılan (20) milisten (15)'inin yakalanarak kimliklerinin tespit edildiği, (5)'inin ise aranması-
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na devam edildiği, öldü zannıyla üzerlerine fazlaca ateş edilmeyen (3) yaralının helikopterle Erzin-
can Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındığı,

2. Olay yerinde tanzim edilen 6.7.1993 tarihli olay yeri tespit tutanağından; 5.7.1993 günü sa-

at 20.00 sıralarında Kemaliye İlçesi Başbağlar Köyüne gelen bir grup terörist tarafından köydeki

erkeklerin öldürüldüğü, evlerinin ve araçlarının yakıldığının 6.7.1993 günü saat 05.15'te İlçe Kay-

makamlığından öğrenilmesi üzerine 1 subay, 4 astsubay, 1 uzm. j . çvş. 35 erbaş ve er ile İlçe Jan-

darma Komutanlığından, aynı gün saat 06.25'te olay mahalline hareket edildiği, saat 09.00 sırala-

rında Başpınar Jandarma Karakol Komutanlığına gelinerek 2 astsb., 1 uzm. j . çvş, 10 erbaş ve er

alınarak olay yerine hareket edildiği, saat 10.10'da olay yerine ulaşıldığı ve bu olayda ölen (27) va-

tandaşımız ile yaralan (3) vatandaşımızın kimlik belirlemelerinin yapılmaya başlandığı, yakılan 83

ev (191 hane), 4 araç, okul, camii ve sosyal hizmet binalarının tespitinin yapıldığı, yangın enkazı

altından çıkarılan cesetlerin Nazife Baltacı, İbrahim Baltacı, Şakir Aydın, Süleyman Orhan, Nuret-

tin Aydın'a ait bulunduğu, olayda yakılan araçların; Ali Kuçur, Hüseyin Güner, Kamil Akpınar ve

Feridun Dikkaya'ya ait bulunduğu, Öyce Deresi mevkiinde toplanan köy kadınlarının para ve al-

tınlarının gasbedildiği, ölülerin bulunduğu yerde 146 adet kaleşnikof boş kovan,'3 adet patlamamış

kaleşnikof fişek, 17 adet 5.55 mm. boş kovan bulunmuş olduğu, köy ilkokulu ile köy camiinin için-

de bulunan bütün eşya, araç ve gerecin yanmış olduğu, (Ek: 4/19-26)

3. Takip ve operasyonlara Erzincan İl Jandarma Komutanlığının emir ve komutasındaki (2)

Mekanize Jandarma Komando Timi, (5) Jandarma Asayiş Timi ile (1) Polis Özel Harekat Timi ile

aynı gün saat 24.00'te intikal ederek başlandığı, Tunceli İl Jandarma Komutanlığının da operasyon-

lara (3) Jandarma Komando Bölüğü toplam (12) tim ile Tunceli Bölgesinde tıkama ve tarama fa-

aliyeti gösterdiği, yapılan takip ve operasyonlarda silahsız olup, bizzat evleri ve araçları yakan (20)

milisten (15)'i yakalanarak gözaltına alındığı, Erzincan İl Jandarma Komutanlığının 20.7.1993 gün

ve 0621-2110-93/Asyş. (3336) sayılı "Olay mufassal raporundan" anlaşılmış, daha sonra Erzincan

İl Jandarma Komutanlığının, Jandarma Genel Komutanlığına ve Erzincan Jandarma Bölge Komu-

tanlığına yazdığı 21.7.1993 gün ve HPK 0621-2114-93/Asyş. (9905) sayılı mesajından Başbağlar

Köyünün (PKK) terör örgütünce basılarak toplu katliamın yapıldığı, evlerin ve araçların yakıldığı

olaylarla ilgili olarak gözetim altına alınan (16) sanığın 21.1.1993 günü çıkarıldıkları Erzincan

Devlet Güvenlik Mahkemesince serbest bırakıldıklarının anlaşıldığı, (Ek: 4/4-8), (Ek: 4/13)

4. Bu olaylarda mağdur olan vatandaşlarımıza İl Özel İdaresi tarafından acil yardımlar sağlan-

dığı, Kızılay tarafından (100) çadır ile 2,5 ton yiyeceğin olay mahalline gönderildiği, ayrıca Sosyal

Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan 4 515 000 000 TL. para yardımı yapıldığı; bu pa-

ranın 1 650 000 000 TL. lik kısmı şehitlerin geride kalan aile ve varislerine 50'şer milyon TL., 2

865 000 000 TL. sı da hane başına 15 milyon olmak üzere yakılan (191) haneye taksim edilerek

dağıtıldığı,

5. Başbağlardaki olayın akabinde köyde geçici Jandarma Asayiş Karakolunun kurulduğu,

6. Başbağlar Köyünde yaşayan vatandaşların Kemaliye Kaymakamlığına müracaat ederek

köylerinin yeniden imar edilmesi için talepte bulundukları ve Orman Bakanlığının kendilerine

Muğla, Antalya, Eskişehir, Bursa illerinden birine veya bakanlığın takdir edeceği yerde bir orman

köyü kurularak iskân edilme taleplerinin 15.6.1994 gün ve 272 sayılı yazı ile Orman'Bakanlığına

intikal ettirildiği,

7. Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğünce Başbağlar Köyüne yapılan terörist saldırı sonucu, ye-

tim ve sakat bırakılan kimselere maddî destek sağlamak maksadıyla "Muhtaç aylığı" bağlandığı,
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8. Erzincan Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığının 18.1.1994 gün ve

1994/10 esas sayılı iddianamesi ile mahkemece açılan kamu davasının 1994/12 esas sırada kayıtlı

olarak; "devletin istiklalini tenkise, birliğini bozmaya, bir kısım ülke topraklarını devlet idaresin-

den ayırmaya yönelik eylemde bulunmak, silahlı çetenin yönetici üyesi olmak, silahlı çeteye yar-

dım etmek" suçlarından 20 sanıklı olarak halen devam etmekte olduğu, bu davada halen tutuklu sa-

nığın bulunmadığı, bu nedenle bir kısım sanıkların gıyabi tutukluluk hallerinin devam etmekte ol-

duğu ve yakalanmalarına çalışıldığı,

9. Olaylarda ölen kişiler ile olayın mağdurlarına yapılan yardımlara ilişkin listelerin (Ek: 5/1-

109)'da olduğu,

Komsiyonumuzun yapmış olduğu çalışmalar sonucu ortaya çıkan tespitlerdir.

V. - İNCELEME VE TAHLtLLER

1. Erzincan İli Kemaliye İlçesi Başbağlar Köyünün 5.7.1993 günü 20.00 ile 22.00 saatleri ara-

sında basılarak (33) vatandaşımızın şehit edilmesi topyekûn köyün yakılması olayının ilçe Kayma-

kamına ve Güvenlik Kuvvetlerine geç intikal ettiği; dolayısıyla olay yerine güvenlik güçlerinin

ulaşmasının da geç olduğu; Erzincan Valiliğinin Komisyonumuza gönderdiği yazılarında Başbağ-

lar Köyü ile İlçe Merkezi arasındaki uzaklığın (70) km. olduğu, bu yolun 20 km. sinin asfalt, kalan

kısmının da stablize olduğu, köyün Keban Barajı karşısında olması nedeniyle karşıya geçişin feri-

botla sağlandığı, köy yolunun 25 km.'lik bir kısmının tek araç geçişine imkân verecek durumda bu-

lunduğu, 6.7.1993 günü saat 05.00 sıralarında olayın Kaymakamlığa bildirilmesi üzerine aynı gün

saat 09.05'te güvenlik kuvvetlerinin köye intikal etmiş olduğu, gecikmenin yukarıda izah edilen

yol durumundan kaynaklandığı,

2. Başpınar Karakoluna gece saat 01.00'de yapılmış bulunan ihbarın yeterince değerlendiril-

mediği iddiasının; Erzincan Valiliğinin Komisyonumuza göndermiş olduğu 8.7.1994 gün ve

4240400/343 yazılarında "Kemaliye İlçesi Başbağlar Köyüne yapılan saldırının 01.00'de ihbar

edildiği, Başbağlar Köyünden 5.7.1993 günü saat 20.30 sıralarında alev ve dumanların çıkmasını

gören 1.3 km. uzaklıktaki Y. Umutlu Köyü halkı, teröre onların da hedef olacakları korkusuyla hiç-

bir yere haber vermedikleri, bu duruma tahammül edemeyen köy imamının gizli olarak telefonun

bulunduğu eve gidip Başpınar Jandarma Karakoluna telefon ettiği, karşısına bir asker çıktığı, bu as-

kere; "Başbağlar Köyünde yangın olduğunu ve bir takım seslerin geldiğini" telefonda söylediği;

buna karşılık askerin; "Komutanımı uyandırayım mı" dediği, imamın ise; "Sen bilirsin diye cevap

verdiği" şeklinde teyit gördüğü;

3. Başbağlar Köyünde 5.7.1993 günü 20.00-22.00 saatleri arasında meydana gelen olayın er-

tesi günü saat 04.30-05.00 sıralarında Kemaliye İlçe Kaymakamlığına ve gene aynı gün saat

05.00'te Erzincan Valiliğine bildirilmiş olduğu; aradan geçen sürenin büyükçe bir zaman kaybı ol-

duğu, (Ek: 10/2)

4. Devlet Bakanının olaydan (8) gün sonra bölgeyi incelemek için gidebildiği,

5. Başbağlar Köyünde 5.7.1993 günü meydana gelen olaylar sonrasında Hükümetin bu olay-

lar karşısında duyarsız kalmadığı, köyde geçici bir Jandarma Karakolu kurulduğu, bölgede geniş-

letilmiş tarzda operasyonların Tunceli İli ile de koordinasyon kurularak başlatıldığı, olaylarda ha-

yatını kaybedenlerin dul-yetim ve mirasçılarına, olayda yaralananlara, olayda evleri, araçları ya-

nanlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan, İl Özel İdaresinden ve Vakıflar

Genel Müdürlüğünden gerekli aynî ve nakdî yardımların yapıldığı, çocukların eğitim durumlarıyla

ilgilenildiği, Kızılay tarafından çadır verildiği ve 2,5 ton gıda yardımının, olayın akabinde mağdur-
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lara ulaştınldığı, köyün mevcut yerinin dışında tekrar inşaası için Erzincan dışındaki illerde veya
Orman Bakanlığının tespit edeceği bir yerde kurulmasının değerlendirildiği,

6. Başbağlar Köyünde yaşanan terör olayının Sivas olaylarının hemen sonrasında meydana
gelmiş olmasının, bu olaydan (1) gün önce 4.7.1993 güriü akşam saatlerinde Karataş Köyüne ge-
len ve bu olayın tertipçileri olan (Delil Kod) grubunun "Sivas'ta yapılan katliamın Kürt halkına ya-
pıldığı, artık olayın Alevî-Sunni, Kürt-Türk sorunu haline geldiği, öldürülen yoldaşlarının kanını
yerde koymayacaklarını, Sivas olayına misilleme yapacaklarını, Erzincan'ın Başbağlar Köyünde
eylem yapacaklarını, bu konuda sizler de bize yardım edip, eyleme katılacaksınız." şeklindeki ko-
nuşmaları ve Karataş Köyü halkına verdikleri talimatlardan anlaşıldığı üzere Başbağlar'da yaşanan
olayın Sivas'ta yaşanan olayların bir intikamı, bir misillemesi olduğu,

7. Terör olaylarının Erzurum ve Erzincan illerinin bulunduğu bölgeye sıçramasının nedenleri

arasında güvenlik güçlerini yukarı bölgelere çekmek suretiyle, Güneydoğu'da daha rahat eylem

gerçekleştirme düşüncesinden kaynaklandığı ve böylece terörün boyutlarının genişlemesine çalış-

tıkları, daha geniş alanlarda etkinlikte bulunma ve baskıi cebir ve şiddet alanını genişletme duygu

ve düşüncesinin de bunda etmen olduğu,

8. Başbağlar katliamının, Sivas'ta meydana gelen olaya misilleme olarak yapıldığı, olay böl-

gesinde ele geçen ve Erzincan Valiliğinin Komisyonumuza gönderdiği yazı ekinde fotokopi örne-

ği bulunan bildirinin içeriğinden de anlaşılacağı üzere; "PKK mücadelesinin, Kürdistan toprakları

olan Sivas'a kadar yayılmasını önleyemeyen Faşist T.C. Devleti, bu durumu hazmedemeyip çeşit-

li tahrik ve provakasyonlarla burada yaşayan Alevî-Kürt halkına göz dağı vererek pasifıze ve sin-

dirmeyi amaçladığı, Sivas'taki halkjmıza karşı girişilen bu katliama da gereken cevabın verilece-

ği..." ibarelerinin bulunduğu, bunun ise Başbağlar katliamının Sivas olaylarının bir misillemesi ol-

duğunun açık kanıtı olduğu; (Ek: 10/3)

9. Başbağlar Köyünde yaşanan katliam ve köyün yakılması olayından sonra köyde kalan va-

tandaşların büyük bir kısmının çeşitli illere, özellikle İstanbul'da ikametlerinin yoğunluk kazandı-

ğı ve hısım ve akrabalarının yanlarında kaldıkları ve evlerini, arazilerini, geçim ve iaşe kaynakla-

rını değerlendiremediklerinden dolayı mağdur durumda bulundukları,

10. Başbağlar katliamının kamuoyunda çok değişik biçimlerde yorumlanmasına karşılık elde-
ki bilgi, belge ve dokümanların tetkikinden, olayın Sivas'ta cereyan eden olaylardan (5) gün sonra
meydana geldiği ve Sivas olaylarına bir misilleme olarak gerçekleştirildiği, zaten yörede bu şekil-
de bir olayın yaratılması için fırsat kollayan terör örgütünün, Sivas olaylarını kalkan ederek Baş-
bağlar Köyünü bastığı ve o yöre insanını yıldirarak o bölgenin boşaltılmasını sağlayıp göçe zorla-
dıkları, dolayısıyla boşalan o yörelerde kendilerinin daha rahat hareket edebilecekleri ve yandaşla-
rını oralara yerleştirmek suretiyle uzun vadeli lojistik imkân sağlamayı planladıkları;

11. Başbağlar Köyünde meydana gelen olayların içyüzünün ağırlık noktasını; Sivas'ta meyda-

na gelen olayları bahane ederek ona bir misilleme hareket tertipleyerek Alevî kökenli köy ve kasa-

ba ahalisini kendi yanına çekmek ve bir Alevî-Sunni çatışması çıkmasının kıvılcımını çıkartarak,

Türkiye Devletini bir iç çatışmaya, bir mezhep kargaşasına çekerek, kendi emellerini kolaylıkla

gerçekleştirmek gayesinin teşkil ettiği,

Terörde meydana gelen tırmanma ve terör boyutlarının farklılaşmasının ana hedefi, karşısın-

daki gücü mümkün olduğunca bölmeye yönelik bulunduğu ve bölgede çıkan her olayı saptırmak

suretiyle kendi çıkarları doğrultusunda kullanabilme düşüncesinden kaynaklanmış olduğunu Ko-

misyonumuz yapmış olduğu incelemeleri sonucu belirlemiş bulunmaktadır.
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VI. - SONUÇ

Erzincan İli, Kemaliye İlçesi Başbağlar Köyünün 5.7.1993 tarihinde sayılan 40-45 civarında

olan PKK terör örgütü mensuplarınca basılarak (33) vatandaşımızın katledilmesi, 3 vatandaşımızın

yaralanması, 83 ev (191 hane), 4 araç ile köy camii ve köy okulu içerisindeki tüm eşya, araç ve ge-

recin yakjimasına ilişkin olayın başlangıcından sekiz saat sonra Kemaliye Kaymakamlığının, se-

kizbuçuk saat sonra da Erzincan Valiliğinin haberdar edilmiş olduğu, güvenlik kuvvetlerinin ise;

olayın başlangıcından 12 saat, olayın öğrenilmesinden itibaren de 4,5 saat sonra olay yerine inti-

kallerinin varit bulunduğu;

Olayın geç haber alınması nedeniyle, intikalin de gecikerek gerçekleştirilmiş olmasının; yol

durumunun yetersizliğinden, köyün'Karasu-Keban Barajının karşı kıyısında olmasından, haberin

geç ulaşımında ise, saat 01.00'de Başpınar Karakoluna ulaşan haberin iyi değerlendirilememesi ve

Y. Umutlu köylülerinin olayın kendi köylerine de yansıyabileceği korku ve endişesinden kaynak-

lanmış olduğu, Erzincan Valiliğinin Komisyonumuza yazmış olduğu yazılarının tetkikinden anla-

şıldığı;

Başpınar Karakoluna gece saat 01 .OO'de; "Başbağlar Köyünün alevler içerisinde yandığı ve bir

takım seslerin geldiği"ni ihbar eden 1.3 km. uzaklıktaki komşu köy olan Y. Umutlu Köyü imamı-

nın bu ihbarının anında değerlendirmeye alınmadığı ve bu hususta ihmali bulunan personel hakkın-

da idarî ve disiplin soruşturmasının başlatılması gerektiği,

Saat 20.30'da cereyan eden Başbağlar Köyü katliamının, Erzincan İline ancak saat 05.00'te

ulaştırıldığı, bunun ise yol kesme, adam öldürme, gasp ve terör amaçlı saldırılarda büyük bir za-

man kaybı sayılacağı, olay faillerinin takibini, yakalanmalarını ve delillerin değerlendirilmesini

güçleştireceğini,

Başbağlar Köyünde yaşanan vahim olay karşısında Hükümetimizin duyarsız davranmayıp;

köyde derhal bir geçici Jandarma Karakolu kurdurmuş olduğunu, olayda hayatını kaybedenlerin

dul-yetim ve varislerine olayda yaralanan, evi, samanlığı ve aracı yananlara Sosyal Yardımlaşma

ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan dörtbuçuk milyar liralık nakdî yardımın yapılmış olduğunu, Kı-

zılay tarafından ise 100 adet çadır ve ikibuçuk ton gıda yardımının bölgeye gönderilmiş bulundu-

ğunu, ana-babasını veya yakınlarını kaybedenlerin çocuklarının eğitimlerini sürdürebilecekleri

okullara yerleştirildikleri, İl Özel İdaresi tarafından acil yardımların yapılmış bulunduğu ve köyün

yeniden imarının yapılabilmesini teminen Başbağlar Köyü vatandaşlarının müracaatlarının değer-

lendirmeye alınmış bulunduğunu,

Başbağlar Köyünde meydana gelen olayın, Sivas olaylarının hemen sonrasında meydana gel-

miş olmasının bir tesadüf eseri olmadığı, Başbağlar katliamından bir gün önce, Tunceli İli Ovacık

İlçesi, Karataş Köyünde, katliamın tertipçilerinin yandaşları ile yapmış oldukları, Başbağlar katli-

amının oluş biçimi ve nedenlerini görüştükleri toplantıdan anlaşıldığı üzere; "Sivas'ta yapılan kat-

liamın Kürt halkına yapıldığını, sorunun Alevî-Sunni, Kürt-Türk sorunu haline geldiği, Sivas olay-

larına misilleme olarak Başbağlar olayını yapacaklarını, Başbağlar katliamının Sivas'ın bir intika-

mı olacağını" açıkça vurgulamış olmalarından, sempatizanlarının beyinlerini bu yönde yıkamaya

gayret göstermelerinden ve bir intikam ateşi yaratma çabası içerisinde bulundukları, olaylarla iliş-

kileri nedeniyle yakalanarak tutuklanan sanık ifadelerinden anlaşılmış bulunduğunu,

Terör olaylarının Erzurum ve Erzincan illerinin bulunduğu bölgeye sıçramasının nedenlerini o

bölge insanını huzursuz etmek, bir mezhep çatışmasının içerisine sokmak, güvenlik güçlerinin tek
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bir bölgede yoğnuluk kazanmasını önleyerek, terör olaylarının boyutlarını, daha geniş bir alana
yayma düşüncesinin teşkil etmiş olduğunu;

Başbağlar katliamının, Sivas'ta meydana gelen olaya misilleme olarak yapıldığı; olay bölge-,
sinde ele geçen bildiri içeriğinden anlaşıldığı üzere; "Sivas olaylarının Sivas'ta yaşayan. Alevî-Kürt
halkına gözdağı verilmek ve onları sindirmek amacıyla düzenlendiği" iddia edilerek ve Sivas olay-
ları bahane edilerek yapıldığı, aslında ise, bölgede çıkabilecek en ufak bir olayı kendilerine baha-
ne edinip kanlı baskınlar düzenlemeyi çok önceden planlamış oldukları, Sivas olaylarının ise, bu-
na çok uygun bir kılıf teşkil ettiği, bunun belki de bir Alevî-Sunni çatışmasının başlangıcı sayıla-
bileceği hesaplarından kaynaklandığı,

Başbağlar Köyünde vuku bulan katliam ve köyün yakılması olayının topyekûn bir imhayı
amaçladığını, olaylardan sonra köyde bir göç olayının yaşandığını, göç edenlerin çoğunlukla İstan-
bul'da ikamet eden akraba ve hemşehrilerinin bulunduğu kesimlere yerleşmiş olduklarını,

Başbağlar katliamının ilk bakışta Sivas'ta beş gün önce cereyan eden olaylara bir misilleme

olarak başlatılmış bulunduğu, bunun yanında ise; o yöre insanını göçe zorlayarak yumuşak karın

tabir edilen bölgede kendilerine daha rahat hareket edecekleri bir koridor oluşturmak, o kesime

kendi yandaşlarını yerleştirerek lojistik destek alabilmek düşüncelerini beraberinde taşıdığı, her ne

kadar Sivas olayları bu katliama bir sebep olarak gösterilmişse de asıl sebebin Alevî kökenli köy

ve kasaba halkını kendi içlerine çekebilmek, kendi yandaşları haline getirmek ve bir mezhep çatış-

masının çıkartılmasına yönelik bulunduğu, terör olaylarının boyutlarının farklılaşmasının ana he-

defini de bu duygu ve düşüncelerin oluşturduğu, ülke içerisinde kökü, görüş ve düşüncesi, felsefe-

si, mezhebi farklı olan herkesi ve her bölgeyi bir ayrılıkçılığın unsuru gibi görme ve göstermenin,

terörizmin felsefesini oluşturduğunu,

Başbağlar katliamının oluş nedenini ve siyasî yönünü tek nedene irca etmenin yanlış olacağı,

Başbağlar Köyünde yaşanan katliam olayının görünürdeki sebebinin Sivas'ta yaşanan olaylara bir

misilleme olarak bunun planlanmış olduğu, asıl nedeninin ise, çok değişken etkenlerden kaynak-

landığı, bunların da; bir Sunni-Alevî çatışmasından bir siyasî kaos ortamı yaratmaya, bir kardeş

kavgası, bir iç çatışmadan çeşitli cephelerin açılacağı bir yaygın ateş hattı oluşturmaya ve genişlet-

meye, o bölge halkını göçe zorlayarak çeşitli ekonomik, sosyal çalkantıların doğmasına zemin ha-

zırlamaya, kısacası Türkiye'yi genel bir huzursuzluğa, ekonomik çıkmazlara sürükleme amacından

kaynaklanmış olduğunu komisyonumuz yapmış olduğu inceleme ve araştırmalar sonucu tespit et-

miş bulunmaktadır.

Aynca; Başbağlar Köyünde 5.7.1993 tarihinde meydana gelen ve 33 vatandaşımızın şehit edil-
mesi, köy halkının evlerinin, samanlıklarının ve hayvanlarının yakılmasıyla sonuçlanan terör olay-
ları sonucu İstanbul'a göç etmiş, bu terör eyleminin mağduru durumunda bulunan, olaylardan ya-
ralı olarak kurtulmuş olan ve gene bu olayların görgü tanığı durumunda olan Elif Akpınar, Hanife
Türkücü, Fatma Demirci, Fatma Parto, Hafıze Kucur ile bu olaydan yaralanmak suretiyle doğru-
dan doğruya zarar görmüş olan Hüseyin Keskin ve Süleyman Aydın ile görgü tanıklarından Neca-
ti Aydınoğlu ve İstanbul'da kurulmuş olan Başbağlar Köyü Güzelleştirme ve Kalkındırma Derne-
ği Başkanı Mehmet Ali Dikkaya ile 11.2.1995 tarihinde İstanbul Prof. Naci Şensoy Caddesi numa-
ra 49'da faaliyet gösteren dernek merkezinde yapılan görüşmeler sonunda;

5.7.1993 günü saat 20.00 sıralarında PKK teröristlerince Başbağlar Köyünün baskına uğradı-

ğını, teröristlerin sayılarının 40-45 civarında bulunduğu, baskından önce Başbağlar Köyü ile ilgili

çeşitli kaynaklardan bilgi topladıkları, bunun da bazı evlerin sahiplerini ismen çağırmaları ve bazı
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evlerde bulunan av silahlarının cins ve miktarlarını bilmeleri ve silahın tipini söyleyerek o silahla-

rı toplamaya başladıklarından anlaşıldığını, silahlı tarama eyleminden önce, köy evleri teker teker

dolaşılarak evlerde bulunanların zor kullanılarak dışarıya çıkartıldıklarını, kapısı açılmayan evlerin

kapılarını kırmak suretiyle içeride bulunanları dışarıya çıkardıklarını, evdeki eşyaları tahrip edip,

ellerinde taşıdıkları kutular içerisinden çıkardıkları yanıcı maddelerle yangın çıkardıklarını, kadın

ve çocukları Övce Deresi içerisinde toplayarak üzerlerinde bulunan altınları aldıklarını, dere içeri-

sinde topladıkları kadın ve çocuklara; "Kürdistan hükümeti kuracağız, dağlarda dört milyon ada-

mımız var" şeklinde propaganda yaptıklarını, "Kızlarınızı, oğlan çocuklarını bize vereceksiniz, on-

ları biz yetiştireceğiz" dediklerini, görgü tanıklarının; köyü basan teröristlerin içerisinde bulunan

bazılarını nerede görürlerse görsünler tanıyabileceklerini, Başbağlar Köyüne devamlı olarak pey-

nir getirip satan Doğan Köyünden Kenter Karakuş adlı şahsın baskın olayından iki gün önce pey-

nir getirdiği Hanife Türkücü'nün evinde görüp istemiş olduğu dürbünü, iki gün sonra bu sefer kö-

yü basan teröristlerin henüz dürbünü görmeden istemiş olmalarından PKK terör örgütü mensupla-

rına devamlı olarak bilgi sızdırıldığı ihtimalini ortaya koyduğunu, Övce Deresi içerisinde asker kı-

yafetli bir kadın bir erkek teröristin buraya topladıkları kadınlara; "Bizim Tunceli'de annemizi, ba-

bamızı öldürürlerken, siz burada koltuklarınızda kuruluyordunuz" diye bağırdıklarını ve aralarında

sürekli olarak Kürtçe konuştuklarını, köyün erkeklerini topladıktan yerde Tırpancı Seyit Ali (Sey-

do Cila) nın da bulunduğunu teröristlerin onu öldürmediklerini, bir kişiye acıyabiliyorlar da 33 ki-

şiye neden acımamış olduklarını bunun da kendi adamlarının olayın öncesinden itibaren onlara bil-

gi taşıdıklarını ortaya koyduğunu, evlerin önünde duran araçları ve evleri köyün erkeklerini öldür-

meden önce yaktıklarını, çocukların kollarındaki bilezikleri dahi gasbettiklerini, köyün erkeklerini

kurşuna dizmek üzere topladıkları yamaçta; "Bizim işimiz sizinle değil, Hükümetle, Sivas olayla-

rını unuttunuz mu, başımıza karakol dikmişsiniz" diye bağırarak üzerlerini aradıklarını, daha son-

ra "Ateş serbest, hiç acımak yok" diye taramaya başlanıldığını ve teker teker yerde yatanlardan öl-

rtıeyen olup olmadığını kontrol ettiklerini ve teröristlerin güzel bir şekilde Türkçe konuşmalarından

tahsilli, okumuş kimselere benzediklerini;

Gene olayların görgü tanıklarından olan Marangoz Necati Aydınoğlu ise; "Olaylardan bir haf-

ta önce yayladaki evleri onarmak için yaylaya çıktığında, Doğan ve Payandüz köylüleri savak aşi-

reti mensuplarının Başbağlar Köyüne ait ekili arazideki, fasulye ve patatesleri hayvanlarına yedir-

diklerini gördüğünü ve Doğan Köyünden yayla reisleri olan Kenter Karakuş ve Mehmet Derin'e

"Siz Allah'tan korkmuyor musunuz, bu insanların ekinlerini hayvanlarınıza nasıl yedirdiniz? Köy-

lünün zararını vereceksiniz" demesi üzerine de onların;. "Burası Kürdistan'dır, artık buraları size

sürdürmeyeceğiz, gençlerimiz böyle söylüyorlar, sakın buraya asker getirmeyin, askeri kırdırırsın"

dediklerini, kendisi yayla reisleriyle konuşurken, çevrede tanımadığı kalabalık kişilerin olduğunu,

Başbağlar Köyüne dönüp durumu köylülere anlattığında, köy halkının; "Sen onları tanıyorsun, git

onlarla yeniden konuş bizim zararımızı ödesinler" dediklerini bunu üzerine yanıma Köy İhtiyar He-

yeti Azasını da alarak yaylaya çıkıp onlardan 15 kişiyle görüştüğümüzde, zararımızı ödemeye ya-

naşmadıklarını, ayrıca bizim daha önce çıktığımız yaylakiye olan Yılançukuru'na çıkıp çıkmaya-

cağımızı sorduklarını, "Şayet çıkacak iseniz gençler 60 milyon istiyorlar" dediklerini, göçerlerden

de para istediklerini, para alamayınca da bir kişiyi öldürdüklerini anlatmış olduklarını,

Köy muhtarının zarar ziyan için herhangi bir müracaatının olup olmadığını bilmediğini, evi-

nin dördüncü katına gizlendiği yerden olayları izlediğini, evleri yakan teröristlerin kaçarlarken;

"Salaman çabuk ol" diye bağırdıklarını, köyü basanların iyi Türkçe konuştuklarını, asker elbisesi

giymiş olduklarını, bazılarının boyunlarında atkı bulunduğunu, olayın görgü tanığı olan bazı kadın-
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lann gazetelerde çıkan resimlerden köyü basanların içerisinde bulunan Metin Bozoğlu'nu teşhis et-
tiklerini, olay sonrası 800'e yakın kovan topladıklarını, cesetlerin tanınamayacak durumda olduk-
larını, bazılarının beyinlerinin olduğu gibi dışarı fırlamış olduğunu, olayı izleyen Yukarı Umutlu
Köylülerinin jandarmaya haber vermediklerini, hatta aynı köyden Gülcan İsimli hanımın; "Eşinin
Başbağlar Köyünde olduğunu, o yüzden haber verelim" diye ısrar etmesine rağmen jandarmaya za-
manında haber verilmediği, bunun üzerine Gülcan isimli hanımın da, eşi İbrahim'i bulmak üzere
elinde fenerle yola çıktığını, Başbağlar Köyü baskınından sonra erkek olarak dört kişi kaldıklarını,
bunlardan ikisinin köyün çobanı olarak dağda olduklarını, şu anda Başbağlar Köyünde bir tek ki-
şinin bulunduğunu" ifade ettiler.

İstanbul'da 1966 yılında kurulmuş olan, Başbağlar Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Başkanı Mehmet Ali Dikkaya ile yapılan görüşmede;

Başbağlar Köyünün 720 yıllık tarihi olduğunu, suçlusu ve asker kaçağı bulunmadığını, cami-
sini, okulunu ve ortak her türlü tesisi kendi imkânlarıyla gerçekleştirdiklerini, devletine ve bayra-
ğına son derece bağlı olduklarını, insanlık tarihinde az rastlanan bu vahşet sonunda, köy halkından
bazılarını yaktıkları araçların içerisine zorla sokarak yakmaya çalıştıkları (Hasan Sandıkçı) bazıla-
rını ise yaktıkları evlerin içerisine atarak diri diri yakmak suretiyle öldürdüklerini (Süleyman Or-
han) hayvanlardan çoğunun ahırlarda yakıldığını, bir kısmının dağlara salınmasıyla kayboldukları-
nı, evlerin kime ait olduğunu bildiklerini, evlerde bulunan silah ve dürbün gibi alet ve teçhizatın
cins ve miktarını bildiklerini, kadınları öldürmeyip bu vahşeti görmelerini sağlayarak, olay sonra-
sını psikolojik işkenceye dönüştürdüklerini, güvenlik güçlerinin ertesi günü saat 10.00'da olay ma-
halline geldiklerini, bu vahşi başlan ve toplu katliam sonucu geriye 33 dul kadın ile 70 yetim ço-
cuğun kaldığını, 61 ev (191 hane) ile 4 aracın yakılmak suretiyle yok edildiğini, Kızılay'ın olaylar-
dan 4 gün sonra 8 çadır gönderdiğini, ayrıca 6 çuval kırık pirincin de köye ulaştırıldığını, camide
bulunan elyazması kur'an ile halıların yakıldığını, olaylardan 2 gün sonra köye gelen dozerin ceset
arayım derken yanan binaların sağlam kısımlarını da yıktığını, 17 çocuğa Vakıflar Genel Müdür-
lüğünce 515 bin lira aylık bağlandığını, olaylardan 9 gün sonra o zamanın Devlet Bakanı Türkân
Akyol ile Mustafa Kul'un köye geldiğini ve Başbağlar Köyü halkına "Kardeşlerinizi affedin" diye
nasihat verdiğini, Başbağlar Köyünün yeniden kurulabilmesi için 310 dilekçe verilmiş olduğunu,
henüz bir sonucun alınamadığını, köylerinin Afet Kanunu kapsamına alınarak yeniden imarı ve is-
kâna açılmasını talep ve arzu ettiklerini dile getirdi.

Komisyonumuzun, yapmış olduğu inceleme ve araştırmalar sonucu; Başbağlar Köyünde ya-
şanan olaylar sonrası, köyde daimî bir karakolun oluşturulduğunu, köylünün tarımsal arazilerinin,
yaylaklarının ve köylerinin boş ve atıl bir durumda olduğunu, köylerinden İstanbul'a göç etmek
zorunda kalan vatandaşlarımızın 20 aydır dost ve akrabalarının yanlannda çok olumsuz ve çaresiz
günler yaşadıklarını, Başbağlar Köyünün Kemaliye İlçesine idarî bağlılığının güvenlik ve sair ne-
denler açısından sakıncalı olup olmadığını, köyün imar ve iskânının çözüm bekleyen problemlerin
başında geldiğini, Doğan köylülerinin ekili arazilerine vermiş oldukları zararların aydınlığa kavuş-
turulması gerektiği hususunda tespitlerde bulunmuştur. (Ek:: 13/1-13)

Ayrıca, Başbağlar Köyü katliamı ile ilgili dosya Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları-

nı İnceleme Komisyonu Başkanlığına intikal ettirilerek, yapılacak inceleme sonucu uluslararası ku-

ruluşlardan köyün yeniden ihyası ve inşaası hususunda yardım ve destek sağlanmasına çalışılaca-

ğı.

Erzincan-Kemaliye-Başbağlar Köyünde meydana gelen olaylara ilişkin dava, Erzincan Devlet

Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 18.1.1994 tarihli ve 1994/10 esas sayılı iddiana-
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mesi, Erzincan Devlet Güvenlik Mahkemesine intikal ettirilmiş olup, halen bu mahkemede

1994/12 esas sırasına kayden soruşturmasının devam etmekte olduğu ve 3 vicahiye çevrili tutuklu-

su bulunduğu daha sonra Erzincan Valiliğinin Komisyonumuza göndermiş olduğu, 22.5.1995 gün.

ve B.05.1.EGM.4.24.00.14.YIK.FAA.BR.004547.95/sayılı yazılarından dava ile ilgili dosyanın

4.5.1995 gün ve 1995/12 ES. 1995/189 karar sayısf ile İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesine gön-

derildiği, .

Bahse konu olayda; Hüseyin oğlu 1964 doğumlu Orhan İlbay (Isa Kod) ile Abdullah oğlu

1968 doğumlu Raif Eryılmaz (Cuma Kod)'un 1994 Mart ayında örgütçe öldürüldüğü,

Erzurum Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 26.4.1995 gün ve

1994/159 Hz. sayılı talimat emir yazılarıyla Veli oğlu 1962 doğumlu Ali Tekbakar ile bölücü PKK

terör örgütü mensuplarının yakalanmalarının istendiği, bu itibarla Komisyonumuz gerek mevcut

evrak üzerinde, gerekse Başbağlar Köyü halkının İstanbul'a göç etmesi üzerine istanbul'da yapmış

olduğu inceleme ve araştırma sonucunu mevcut belge ve bilgilerle birlikte olaya ilişkin değerlen-

dirmeleri Genel Kurul'a arz etmeye karar vermiştir.. (Ek: 8/2-85) (Ek: 9)

F) AĞRI ÎLİ DİYADİN İLÇESİNDE 13 TEMMUZ 1993 GÜNÜ MEYDANA GELEN

OLAYLAR

(10/120) numaralı, İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve dokuz (9) arkadaşının; (10/125)

numaralı, Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve dokuz (9) arkadaşının; Ağn İli Diyadin İlçe-

sinde 13 Temmuz 1993 günü meydana gelen birçok işyeri ve evini yanması ve (6) altı kişinin ölü-

mü ile sonuçlanan olayları incelemek üzere kurulmuş bulunan Meclis Araştırma Komisyonunun

olay mahallinde ve mevcut belgeler üzerinde yapmış olduğu araştırma ve incelemeler :

I .-KONU

12.7.1993 tarihinde Ağn İli Diyadin ilçesinde saat 00.35 sıralarında PKK terör örgütünün gü-

venlik güçlerine ait binaları hedef alarak başlattığı olaylar akabinde ev ve işyerlerinde çıkan yan-

gın sonucu (6) altı kişinin ölümü ile sonuçlanan olayların incelenmesi. •

II. - ÖNERGELERDE İLERİ SÜRÜLEN İDDİALAR

Ağn İli Diyadin İlçesinde 12 Temmuz 1993 tarihinde meydana gelen olayları incelemek üze-

re Meclis araştırması açılmasını talep eden önergeler (10/120-10/125).

Önerge Sahiplen:

1. Algan Hacaloğlu

2. H. Uluç Gürkan

3. Ali Dinçer

4. ibrahim Özdiş

5. Coşkun Gökalp

6. Atilla Hun

7. tstemihan Talay

8. İrfan Gürpınar

9. Haydar Oymak

10. Hasan Akyol

Türkiye Büyük

(İstanbul)

(Ankara)

(Ankara)

(Ankara)

(Kırşehir)

(Kars)

(İçel) '

(Kırklareli)

(Amasya)

(Bartın)
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Önergedeki İddialar:

1. 12.7.1993 tarihinde Ağrı İli Diyadin İlçesinde gece saat 00.35 sıralarında terör örgütünün,

güvenlik güçlerine ait binaları hedef alarak başlattığı olayların akabinde birkaç binada yangın çık-

mış, bunlar arasında DEP İlçe Başkanının da dükkânı yanmıştır. Bu olaylar sırasında yaralanma ve

can kaybı olmadığı halde, yanan dükkânın üzerindeki iki katlı binada ikamet eden, ayaklan sakat,

1980 öncesi CHP İlçe Başkanı ve halen CHP üyesi olan Burhan Çiftçi, eşi ve 4 çocuğunun duman-

dan boğularak, yandıkları,

2. Dükkânları kimin yaktığına dair tereddütlerin oluştuğu,

3. İtfaiyenin yangın yerine gelerek, yangını söndürmesinin güvenlik güçlerince engellendiği,

4. Bina içerisinde 6 kişi yangın ve dumandan ölürken, dışardaki güvenlik güçlerince hiçbir

müdahalede bulunulmadığı,

5. Kentte, halkın güvenlik güçlerine güvenlerinin azaldığı,

6. Terör ve Kürt sorununun çözümü ve suçlu ile suçsuzun ayrımında özenli ve adaletli davra-

nılması gerektiği,

İddia edilmiştir.

10/125 Numaralı Önerge

Önerge Sahipleri :

1. M. Hatip Dicle (Diyarbakır)

2. Selim Sadak (Şırnak)

3. Mehmet Sincar (Mardin)

4. Sedat Yurtdaş (Diyarbakır)

5. Ahmet Türk (Mardin)

6. Naif Güneş (Siirt)

7. Leyla Zana (Diyarbakır)

8. Zübeyir Aydar (Siirt)

9. Mahmut Kılınç (Adıyaman)

10. Ali Yiğit (Mardin)

Önergedeki İddialar:

1. 13 Temmuz 1993 günü Ağn ili Diyadin İlçesindeki, Emniyet Amirliği ve lojmanlarına sa^

at 00.30 ila 01.00 sıralarında PKK gerillaları tarafından ateş açılmış, saldırıda lojmanlar dört yer-

den roket isabeti almış, ancak olayda can kaybı olmamıştır.

Gerillaların ilçe merkezini terk etmesinden sonra, özel timler panzerlerle çarşıya girerek dük-

kânları yaylım ateşine tutmuşlardır.

Ateş sırasında DEP İlçe Başkanı Mustafa Çiftçi 'ye ait mağaza yanmış, yangının dükkânın üze-

rindeki eve sıçraması üzerine, SHP Belediye Meclis Üyesi ve Başkan Yardımcısı olan şahıs ile, eşi

ve dört çocuğu yanarak hayatlarını kaybetmişlerdir.

Yangın sonucunda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarının gerillaya katılmış olmaları dolayı-
sıyla hedef seçildikleri ve dükkânlarının da bu yüzden yakıldığı,

2. Özel timin, yardıma gelenleri engellemeye çalıştığı,
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3. Diyadin'deki dükkân kepenklerine ve gerilla yakınlarının evlerinin duvarlarına; TİT (Türk

İntikam Tugayı) imzalı "Hepiniz öleceksiniz, Diyadin Kürtlere mezar olacak" şeklinde yazıların

yazıldığı,

4. Yetkililerin ise, bu yazıları özel tim giysileri giyen teröristlerin yazdığını beyan ettikleri,

5. Panzerlerden açılan ateş sonucu 103 dükkânın tahrip edildiği,

İddia edilmiştir.

III. - OLAYLARIN OLUŞ BİÇİMİ

1. 13.7.1993 günü gecesi saat 00.35 sıralarında sayıları tespit edilemeyen PKK örgüt mensup-

larınca Diyadin ilçe merkezine kamu binaları başta olmak üzere roketatar ve uzun namlulu silah-

larla saldırıda bulunulduğu, ilçede bulunan güvenlik kuvvetleri ilçenin muhtelif yerlerinden yoğun

şekilde ateş açan terörist gruplara karşılık vermesi neticesi silahlı çatışma başladığı, teröristlerce

emniyet amirliği ve lojmanına, ilçedeki muhtelif vatandaşların evlerine işyerlerine uzun namlulu

silah ve roketatar ile ateş açıldığı, atılan roketlerin bir kısmının tahrip edici, bir kısmının ise yan-

gın çıkartıcı özelliklere sahip olması sebebiyle amirlik lojmanına isabet eden roket neticesi lojman-

larda yangın çıktığı, aynı zamanda ilçe merkezinde de muhtelif yerlerden patlama seslerinin geldi-

ği ve dumanlar çıkmaya başladığının görüldüğü, yangınların söndürülmesi ve olayın önlenmesi

için merkezden takviye kuvvet ve itfaiye talep edildiği, bu esnada İlçe Kaymakamı tarafından Be-

lediye Başkanı aranarak ilçe itfaiyesinin istendiği, Belediye Başkanının "İtfaiye şoförünün evde ol-

madığını" bildirmesi üzerine ilçede bulunan tek itfaiye aracından faydalanılamadığı, amirlik lojma-

nındaki yangının görevlilerce söndürülmeye başlanıldığı, ancak bir polis memurunun evinin tama-

men yandığı, il merkezinden takviye kuvvetlerin saat 02.30 sıralarında ilçeye intikal etmeye başla-

dığı, bu arada teröristlerin gelen takviye kuvvetlere de saldırıda bulunmalar ıüzerine olayın daha da

büyümemesi için 5442 sayılı Kanun gereğince 1. Mknz. Tuğ. Komutanlığı İç Güvenlik taburundan

görevli takviyi birlikler istenerek ilçeye intikallerinin sağlandığı ve olayın kısmen kontrol altına

alındığı, saldırı esnasında ilçe elektrik şebekesinin atılan roketlerden isabet aldığı için ilçenin elekt-

riksiz kaldığı ve ilçede gerekli aydınlatmanın yapılamadığı, il merkezi ve diğer ilçelerden talep edi-

len itfaiye araçlarının ilçeye intikal etmeye başlamalarıyla güvenli sokak içerilerindeki yangınlara

müdahale edilmeye başlanıldığı, ilçedeki olayları yerinde incelemek ve sürdürülen çalışmaları ye-

rinde sevk ve idare etmek için Ağrı Valisi, Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanının saat 04.30

sıralarında ilçeye intikal ettiklerini ve İnönü Caddesi üzerindeki Burhan Çiftçi'ye ait işyeri ve

üzerindeki evde mevcut olan yangın söndürme çalışmalarını yerinde incelemek maksadıyla görev-

lilerle gittiğinde, gelen görevlileri engellemek'isteyen teröristler tarafından olay yerine yakın İsa-

ağa Mahallesi içerisinden uzun namlulu silahlarla ateş açıldığı, bu açılan ateşe görevlilerce anında

karşılık verildiği, Vali'nin gözetiminde yangının güvenlik görevlilerinin de yardımıyla sabah saat

07.30 sıralarında tamamen söndürüldüğü,

2. Burhan Çiftçi'ye ait işyeri ve üst katındaki evinde çıkan yangının söndürülmesi esnasında

gelen itfaiyelerin çalışmalarını kolaylaştırmak, can güvenliklerinin sağlanması ve yetersiz kalan it-

faiye görevlilerine yardımcı olunması için ilçeye gelen Vali, Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Ko-

mutanının bizzat sevk ve idaresinde çalışmalar yapıldığı,

3. Baskını gerçekleştiren teröristlerce kaçarlarken hedef gözetmeksizin ateş açıldığı, ilçedeki

milislerin kendilerinin kaçmalarını kolaylaştırmak amacıyla sokak içerilerinden zaman zaman ke-

sif ateş açtıkları, ilçedeki mevcut güvenlik görevlileri ve takviye gelen diğer görevlilerce ortaklaşa

çalışma yürüterek ateş gelen yerlere karşılık verildiği, olayların önlenmesi ve teröristlerin yakalan-
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ması için sokağa çıkma yasağı getirildiği, ilçede yapılan çalışmalarda durumları şüpheli görüien 14
şahısın gözaltına alındığı, yapılan sorgulamalarında sanıklardan Hayati Engin ve Mahmut Yaşar
Savcının baskın gecesi Burhan Çiftçi'nin evine uzun namlulu silah ve roketatar ile ateş açtıklarını
itiraf etmeleri üzerine haklarında tanzim edilen tahkikat evrakıyla sevk edildikleri adlî makamlar-
ca tutuklandıkları;

Ağrı Valiliğinin 1.7.1994 gün ve B.05.1.EGM.4.04.00.14.SOR.OPR. BR. 1569/94 sayı ile Ko-
misyonumuza yazılan cevabî yazıdan anlaşılmıştır. (Ek: 10/1-29)

IV. - OLAY SONRASI TESPİTLER

1. Burhan Çiftçi'ye ait dükkân ve evde meydana gelen yangının saat 07.30 sıralarında tama-
men söndürüldüğü, yangın mahallinde yapılan inceleme ve arama çalışmalarında Çiftçi ailesinden
6 kişinin yanarak öldüğü,

Bomba uzmanı tarafından yanan dükkân ve evde yapılan incelemede RPG-7 roket mermisi at-

tıkları, 1 adet savunma tipi parça tesirli el bombası elde edildiği, atılan roketin bina duvarını yıka-

rak yangın çıkarması neticesi içerideki vatandaşların mahsur kalarak yandıkları sonucuna varıldı-

ğı, (Ek: 12/10-11)

İlçede geçici olarak sokağa çıkma yasağı konulduğu, arama-tarama faaliyetlerine başlanıldığı,
durumları şüpheli görülen 14 şahısın yakalandığı, sevk edildikleri adlî makamlarca 1 l'inin tutuk-
landığı, *"

Olay yeri tespit tutanağından, Mustafa Çiftçi'ye ait bulunan binanın yanmasına, buraya atılan

roketlerin sebep olduğu, emniyetteki uzman kişiler tarafından yapılan inceleme ve tahkikat sonu-

cunun bilahare savcılığa bildirileceği,

2. Diyadin İlçesindeki olaylardan sonra yapılan araştırma ve incelemeler sonucu Emniyet
Amirliğinin çatı katında ve üst kattaki lojmanın birisinde yangın çıktığı, binaya çok sayıda roket
mermisi ve uzun namlulu silahla ateş edildiği, roket mermisi artıklarının elde edildiği, Emniyet
Amirliği binasının 150 metre kadar güney batısında Murat Mahallesi bila sayılı evin, Abdül Mecit
Alkan'ın evinin bahçesinde üç adet roket mermisinin elde edildiği, roket mermisinin bir adedinin
patlamamış, iki adedinin ise kullanılmamış olduğu, çarşı içerisinde ise işyerlerine uzun namlulu si-
lah ve roketatarla saldırıda bulunulduğu, işyerlerinin hasar gördüğü, İnönü Caddesi üzerinde Arçe-
lik Bayiinde yangın çıktığı, araştırma sonucu RPG-7 roketatar mermisi atıkları ve bir adet savun-
ma tipi parça tesirli el bombasının elde edildiği, yine İnönü Caddesi üzerinde bulunan P.T.T. bina-
sının yanındaki dükkânda yangın çıktığı, bakkaliye dükkânının söndürülemeyerek yandığı, dükkâ-
nın yan tarafında (Batısında) P.T.T. binasının yanında bir adet Rus savunma tipi parça tesirli el
bombasının elde edildiği, Emniyet Amirliği binası ve Arçelik Bayiinden elde edilen parçalardan
anlaşıldığı üzere yangınların RPG-7 roket mermisinden çıktığı! 3 adet RPG-7 roket mermisi ile 2
adet savunma parça tesirli el bombasının Rus menşeli olduğunun ortaya çıktığı,

Roket mermilerinin ve el bombalarının NATO standartlarına uygun olmadığı için taşınması,
bulundurulması ve nakledilmesinin yasak olduğunun belirlendiği,

69/67537 yaka sicil numaralı bomba uzmanınca düzenlenen "Olay yeri inceleme raporu" ndan

anlaşılmıştır. (Ek: 12/10-11)

3. İlçe Jandarma Komutanlığı binası ile bunların İnönü Caddesine bakan nöbetçi kulübelerinin

duvarları ile çatısında mermi deliklerinin bulunduğu, gene İnönü Caddesi üzerinde mülkiyetinin

Seyfettin Yaşlı'ya ait olduğu tespit edilen iki ayrı dükkân ve evde mermi giriş deliklerinin bulun-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 871)



- 7 2 -

duğu, Kasım Yedigün'e ait dükkânın üzerinde mermi izlerinin olduğu, Beko ve Saba malları satan

mağaza ile arıcılar kıraathanesinde giriş kapısının yanında mermi izlerinin tespit edildiği, İnönü

Caddesi boyunca dükkânların kapalı olduğu ve yapılan incelemelere göre, hemen hemen tüm dük-

kânların rastgele ve muhtemelen uzun namlulu silahlarla tarandığı, dükkânların kapalı olması ne-

deniyle herhangi bir mermi çekirdeğinin elde edilemediği, Mahmut Değirmenci'ye ait kasap dük-

kânının içerisinde de birçok mermi izinin görüldüğü, olayda kullanılan silahların belirlenmesine

yönelik mermi çekirdeklerinin elde edilemediği, silahlara ait kovanların ise balistik incelemeleri-

nin yapılması amacıyla emniyetçe toplandığı, İnönü Caddesi üzerinde bulunan ve Mustafa Çift-

çi'ye ait olduğu öğrenilen Arçelik Bayiliğinin tamamen yanmış olduğu, yangının binanın tamamı-

na sirayet ettiği, mağazanın üst katının Çiftçi ve ailesi tarafından mesken olarak kullanıldığı, olay

esnasında evde bulunan fertlerin silah mermilerinden korunmak amacıyla merdiven arasına sığın-

dıktan, fakat üst kattaki muhkem olmayan duvarın atılan roketin etkisiyle yıkılması neticesi yığı-

nın altında kalarak yandıkları, P.T.T.'nin bulunduğu yerin yanındaki dükkânlardan Mustafa Ka-

ya'ya ait işyerinin tamamen yandığı, bunun yanındaki Belediyeye ait fırının da ateşli silahlarla ta-

randığı, P.T.T. hizmet binasında da kurşun izlerinin bulunduğu ve yan tarafta çıkan yangının bura-

ya da sirayet ettiği, Ziraat Bankası ile Belediye hizmet binasının üzerinde de mermi izlerinin gö-

rüldüğü, Kizo llboğa'ya ait kahvehanenin de ateşli silahlarla tarandığı, Emniyet Amirliğine ait hiz-

met binası ile lojmanların dış cephesi üzerinde birçok mermi izinin bulunduğu, başkomiser makam

odasının hemen üzerine-bir roketin isabet ettiği, birinci kat balkonlarını ayıran duvar üzerinde ro-

ket izinin bulunduğu, 1 inci kat ile 2 nci kat arasında gene roket izleri ile duvar ve camlarında uzun

namlulu silahların mermilerinin izlerinin bulunduğu, bu konuda gerek Emniyet Amirliğince gerek-

se Ağrı'dan gelenlerce araştırma ve inceleme yapılacağı ve sonuçlarının Cumhuriyet Savcılığına

bildirileceği, Cumhuriyet Savcılığınca 14 Temmuz 1993 tarihinde düzenlenen ve Ağrı Valiliğinin

Komisyonumuza yazdığı 1.7.1994 gün ve 6841 sayılı cevabî yazılan ekindeki 32436 sicil sayılı

Cumhuriyet Savcısı Fırat Avcı ve beraberindeki heyet tarafından düzenlenen "Olay yeri tespit tu-

tanağı" ndan anlaşılmıştır. (Ek: 12/2-6)

4. 13.7.1993 gün İlçe Emniyet Amirliği ile lojmanlarında yapılan "Hasar tespit çalışmaları so-

nucunda; örgüt militanlarınca uzun namlulu silah ve roketlerle yapılan saldırıda binanın güney.kıs-

mında mermi izlerinin bulunduğu, ayrıca Emniyet Amirliği lojmanlarına isabet eden 9 (Dokuz)

adet roket ile Polis Memurları İsmail Donat, Halil Çelik, Başkomiser Haydar Öztürk, Polis Memur-

ları Bekir Oymak, Süha Ceylan, Mustafa Koyuncu'ya ait dairelerde ve eşyalarında büyük ölçüde

hasarın meydana gelmiş olduğu, yine Polis Memuru Mustafa Koyuncu'nun oturduğu dairenin yan-

ması sonucu ev eşyalarının tamamen yandığının tespit edildiği; Valilik makamıncı Komisyonumu-

za yazılan 1.7.1994 gün ve 6841 sayılı yazının ekindeki "Hasar tespit tutanağı" nın incelenmesin-

den anlaşılmıştır. (Ek: 12/9)

V. - İNCELEME VE TAHLİLLER

1. 12.7.1993 tarihinde Ağrı İli Diyadin İlçesinde gece saat 00.35 sıralarında terör örgütü

PKK'nın başta güvenlik kuvvetlerine ait binaları hedef alarak, akabinde güvenlik güçlerine ait loj-

manlarda, ilçedeki bazı ev ve dükkânlarda yangın çıkardıkları, Ağrı Valiliği yazısı ekindeki "Olay

yeri tespit tutanakları" ndan anlaşılmaktadır.

2. Ağrı İli Diyadin İlçesine 13 Temmuz 1993 günü baskın yapılacağının terör örgütünün ilçe-
deki elemanlarınca bilinmekte olduğu, (Seyit) kod adlı bölge sorumlusunun, teröristlere; "Komi-
tenle birlikte hazır ol" emrini verdiği,
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Aynı eyleme, ilçe komite üyelerinin dışında (Seyit) kod ile birlikte gelen 30-40 dolayında te-

röristlerin de katıldığı, eylemde kullanılan roketleri teröristlerin getirdiği,

Sanık Mahmut Yaşar Savcı ve (Seyit) kod ile Cabbar Polat ve teröristlerden 3 kişinin; "Öldü-
rülen Burhan Çiftçi 'nin evine en yakın mesafede olan Star Video üzerine çıkılarak korkutmak ama-
cıyla ateş edilmesi emrini aldıklarını, Burhan Çiftçi ve ailesinin öldürülmesinin örgütçe hoş karşı-
lanmadığım, örgütün gelir kaynaklarından büyük bir bölümünü teşkil eden kapının kapanmış oldu-
ğunu, örgütün 200 milyon TL. istediğini, bu para verilmediği için öldürülmüş olabileceğini ve ken-
disinden her para istendiğinde onları geri çevirmediğini, fakat son zamanlarda Devlet yanlılarıyla
daha fazla.bir araya geldiğini, Burhan Çiftçi'nin öldürülmesi üzerine ilçe halkı arasında çeşitli tep-
kilerin doğduğunu ve çoğunun yardım etmeyeceklerini söylemesi üzerine komite başkanları Eyüp
Durak, Ayhan Demir ve Mahmut San'nin bir araya gelerek bu işin Devlet tarafından yapıldığının
herkese anlatılmasına karar verildiğini,

Burhan Çiftçi'nin ölümünden sonra ilçe halkının erken saatlerde bu eve yaklaşmaya başladığı

sıralarda güvenlik kuvvetlerinin buna engel olmaları üzerine, ilçe halkını tekrar kendi cephelerine

çekmek için teröristlerin propaganda yapmış olduklarını, teröristlerin kaçarken şehrin muhtelif yer-

lerinde bulunan dükkânlara da ateş açtıklarını,

3. Halkın güvenlik güçlerine olan. güvenlerinin azaltılması konusunda PKK terör örgütünün

sistemli bir şekilde propaganda've eylem birliği içerisine girmiş olduğu, sanık Mahmut Yaşar Sav-

cı ile sanık Hayati Engin'in ifadelerinde açık bir şekilde anlaşılmış bulunmaktadır.

Ayrıca, bu olayda ölen Burhan Çiftçi'nin örgütün istediği parayı vermemiş olmasından veya

örgütün özel kini nedeniyle de cezalandırılmış olunabileceği, hatta bu durumu öğrenen PKK terör

örgütünün ilçede faaliyet gösteren 3 üncü komite başkanı Ayhan Demir isimli şahsı da bu yüzden

cezalandırdığı, sanık Hayati Engin'in ifadesinden (Ek: 10/17-22) anlaşılmış bulunmaktadır.

Buradan da anlaşılacağı üzere Burhan Çiftçi'nin teröristlerce öldürülmüş olmasının örgüt için-

de de bir sorun teşkil etmiş bulunduğu,

4. Diyadin Belediyesi itfaiyesinin yangın yerine gelerek yangını söndürmesini güvenlik güç-

lerinin engellemediği, aksine ilçede çıkan yangını söndürmek için İlçe Kaymakamı tarafından Be-

lediye Başkanı aranarak itfaiye aracı istendiği, Belediye Başkanının ise "İtfaiye şoförünün evde ol-

madığını" beyan etmesiyle itfaiye aracından yararlanılamadığı, il merkezi ile diğer ilçelerden talep

edilen itfaiye araçlarının ilçeye intikal etmeye taşlamalarıyla güvenli sokak içlerindeki yangınlara

müdahale edildiği, saat 04.30'dan itibaren Vali, Emniyet Müdürü ve il Jandarma Komutanının il-

çede cereyan eden olayları yerinde incelemek ve yangın söndürme çalışmalarım yerinden yönet-

mek maksadıyla-görevlilerle olay bölgesine geldiklerinde, olay yerine yakın tsaağa Mahallesinden

uzun namlulu silahlarla ateş açılmak suretiyle olaylara müdahale edilmesinin teröristlerce engellen-

meye çalışıldığı, Ağrı Valiliğinin Komisyonumuza göndermiş olduğu yazı ve eklerinden anlaşıl-

maktadır.

5. Olay yeri tespit tutanağından anlaşıldığı üzere; yanan evde bulunanların evin üst katına çı-
kılan merdivenler üzerine yığılmış bulunan biriket ile çamur ve saman karışımı harç arasına silah
mermilerinden korunmak amacıyla saklandıkları; fakat üst kattaki muhkem olmayan duvarın atılan
roket mermisi sonucu çökmesi üzerine yığının altında kaldıkları ve alt katta çıkan yangının üst ka-
ta sirayet etmesi sonucu yanarak öldükleri,

6. Terör olaylarının devam etmesi örgütün amacı olup, Kürt meselesini bundan soyutlamayı,

suçlu ile suçsuzun ayırımında özenli ve adil davranılmasının, gayelerini sona erdireceğini, bu yüz-
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den de terör eylemlerini devam ettirmeyi kendileri için vazgeçilmez bir vasıta olarak gördükleri

için, terörden bu hususun ayrılmasında kendileri için bir faydanın söz konusu olamayacağı,

İkinci önergede iddia edilen olaylarla ilgili olarak Ağrı Valiliğinin Komisyonumuza gönderdi-
ği yazı ve eklerinden anlaşıldığı üzere,

1. Yangın sonucunda hayatlarını kaybeden 6 kişinin yakınlarının terör örgütüne katılmış olma-

ları dolayısıyla hedef seçilmeyip, PKK terör örgütüne önceden yapmış oldukları yardım ve deste-

ği kesmiş olmalarından dolayı örgüt ileri gelenlerince korkutulmak amacıyla evlerinin ve mağaza-.

larının roket atışına hedef olduğu,

2. Özel timin yardıma gelenleri engellemek değil, olay yerine yakın bulunan İsaağa Mahalle-

si içerisinden uzun namlulu silahlarla üzerlerine ateş açılması karşısında bu silahlı müdahaleyi en-

gellediği ve olay yerine ulaşmak isteyen Ağrı Valisi, Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanı ile

diğer görevlerinin ve olay mahallinin emniyetini sağlamaya çalıştığını,

3. Diyadin İlçesinde, TİT (Türk İntikam Tugayı) imzalı, "Hepiniz öleceksiniz, Diyadin Kürt-

lere mezar olacak" yazılarının 13.7.1993 tarihinde meydana gelen olaylarda yazılmadığı; ancak,

olaydan önceki 18.4.1993 tarihinde ilçe merkezinin muhtelif yerlerinde duvarlara : "Kahrolsun

PKK -Apo, sen de öleceksin- kurtuluş T.C.'de, Diyadin PKK'ya mezar olacaktır. Ermeni Apo-va-

tan haini Apo'ya değil, Türkiye Cumhuriyetine güven-şerefsiz Apo-peker, oy için şerefinden ödün

verme-PKK'nın tazesine değil, T.C. şehitlerinin tazesine git-kâtip Apo-puşt Apo-pezevenk Apo-

itirafçı asef sen de öleceksin-PKK'ya ölüm-Kesire Öcalan'a sahip çıkmadın nasıl devlet kuracak-

sın" yazılarının Türk İntikam Tugayı (TİT) imzası adı altında yazılmış olduğunun görevlilerce bir

tutanakla tespit edildiği ve sonradan, yazılan mahallerden silmek suretiyle ortadan kaldırıldığı; Ağ-

rı Valiliğinin Komisyonumuza yazdığı yazı ekindeki 18.4.1993 tarihli tutanaktan anlaşılmıştır. (Ek:

10/23)

4. Bu yazıların özel tim giysileri giyilenlerce yazıldığına ilişkin olarak Komisyonumuza gelen

belgelerde herhangi bir bilginin mevcut olmadığını,

5. İlçede teröristlerce düzenlenen silahlı baskında hedef gözetmeksizin saldırıda bulunulduğu,

görevlilerin de karşılık vermesiyle çıkan silahlı çatışmada karşılıklı ateş arasında kalan bazı ev ve

işyerlerinin isabet aldığı; ancak, görevlilerce kasti olarak herhangi bir ev ve işyerine ateş edilmedi-

ği gibi tahrip de edilmediği, tahrip edilen 103 işyerinin gerek Valiliğin Komisyonumuza gönderdi-.

ği yazı ve ekindeki belgelerden, gerekse sanık Mahmut Yaşar Savcı'nın ifade tutanağındaki ifade-

lerinde açıkça belirttiği gibi "Gerillaların kaçarken şehrin muhtelif yerlerinde bulunan dükkânlara

da ateş ettiklerini" söylemesiyle yangın ve tahribatın teröristlerce yapıldığının kanıtını teşkil ettiği-

ni, (Ek: 5/17-22, Ek: 5/9-10)

Komisyonumuz, yapmış olduğu inceleme ve tahliller sonucu tespit etmiş bulunmaktadır.

VI. - SONUÇ

Yukarıda oluş biçimi ve sonuçlarıyla bilgilerinize sunmuş bulunduğumuz 12.7.1993 günü ge-

ce saat 00.35'de Ağrı İli Diyadin İlçesinde meydana gelen olaylarda;

Terör örgütü PKK'nın, başta güvenlik kuvvetlerine ait binalar ile güvenlik güçlerine ait loj-

manları hedef alarak başlatmış oldukları saldırıda ilçedeki bazı ev ve dükkânları da uzun namlulu

silah ve roketlerle taramak suretiyle yangın çıkartarak ağır tahribata ve zarara sebep oldukları; hat-

ta 6 kişinin atılan roket mermileriyle çöken ara duyarın altında kalıp daha sonra da çıkan yangında

yanarak öldükleri,
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Olaydan sonra yakalanarak ifadeleri alınan sanık Mahmut Yaşar Savcı (İsa Kod) ile sanık Ha-

yati Engin'in ifade tutanaklarından anlaşılacağı üzere;

a) Diyadin İlçesine 12.7.1993 günü baskın düzenleneceğini Seyit Kod'un İsa Kod'a söyleye-

rek komite üyelerinin Taşkesen Köyünde bu amaçla toplandıkları,

b) Ayrıca bu toplantıya örgüte karşı gelenler ile Devlet yanlılarının da isimlerinin tespit edile-

rek getirilmesini,

c) Diyadin İlçesi baskınının 3 komite ile Seyit Kod'la birlikte 30-40 kişiden oluşan terörist

grup tarafından ilçenin dört bir yandan sarılmak suretiyle gerçekleştirildiği,

d) İlçe baskınının, üç ayrı komite tarafından toplanan para ve malzeme taleplerinin çoğalması

ve kepenk kapatma talimatlarından halkın bizar olması, yine Diyadin İlçesi 1980 öncesi CHP İlçe

Başkanı ve halen CHP Üyesi olan Burhan Çiftçi'den istenen ikiyüzmilyon Türk Lirasının temin

edilememiş olması dolayısıyla bunlara gözdağı verilerek, korkutulmalarının sağlanması ve yeni

teşkiledilerek görev ve silah dağıtılan komite üyelerinin denenmesini sağlamak amacıyla düzenlen-

miş olduğu,

Gerek Ağrı Valiliğinin tarih ve numaralarını I ve II nci bölümde bildirmiş olduğumuz belge

ve bilgiler ile sanık ifade tutanaklarından anlaşılmış bulunduğu,

Olaylar sırasında dükkânların bizzat PKK terör örgütünün olayları düzenleyen ve olayların

içerisinde bilfiil bulunan komite üyelerince kasıtlı ve sistemli olarak yakıldığı, bunun da ilçede çı-

kan olaylardan halkın rahatsız olduğu ve bundan sonra örgüte yapacakları yardım ve desteği kese-

ceklerine ilişkin sızlanmalar üzerine, suçu güvenlik güçlerinin üzerine yıkma karan alınması üze-

rine bu şekilde gerçekleştirilmiş olduğu,

İtfaiyenin yangın yerine gelerek çıkan yangını söndürmesinin güvenlik güçlerince engellendi-

ğine ilişkin iddianın gerçekleri yansıtmadığı, aksine İlçe Kaymakamı tarafından yangının çıkması

üzerine Belediye Başkanından itfaiye aracı talep edilmesi üzerine, Belediye Başkanının "İtfaiye şo-

förünün evde olmadığını" beyan etmesi karşısında itfaiye aracından yararlanılamamış ve il merke-

zi ile diğer ilçelerden istenen itfaiye araçlarının ilçeye intikalleriyle yangınlara müdahalede bulu-

nulduğu ve ilçede evinde bulunmayan itfaiye şoförünün yerine bu görevi yerine getirecek başka bir

şoförün gösterilememiş olması veya yerine bir başkasını bırakmadan ilçeden veya evinden ayrılmış

bulunan itfaiye şoförünün bu ihmali nedeniyle ilçenin yanmasına seyirci kalınmasının mümkün

olamayacağı, olayların oluş biçimi ile olayların ayrıntılı gelişmelerinden çok açık bir biçimde bu

söylentilerin Devleti müşkül durumda bırakmak isteyen PKK örgüt mensuplarınca ileri sürüldüğü,

Çıkan yangın sonucu bina içerisinde bulunan 6 kişinin yangın ve dumandan ölürken güvenlik

güçlerince hiçbir müdahalede bulunulmadığı iddiası da; ilçede cereyan eden olayların durması so-

nucu halkın yanan eve doğru yürümeleri üzerine güvenlik güçlerinin halkı olay yerinden ve yanan

evin civarından, delillerin kaybını önlemek ve sair güvenlik nedenleriyle uzaklaştırmak üzere ha-

vaya ateş etmeleri üzerine, bizzat olayı düzenleyenler tarafından : "Halkın gözü önünde böyle ye-

re ve havaya ateş edenler yangın da çıkarırlar" şeklinde olayın seyrini değiştirmek ve halkta terör

örgütüne karşı uyanan nefret duygularını sevgiye dönüştürmek üzerine ortaya konan çabalar ve

olayları provoke etme gayretleri olduğu,

Kentte halkın güvenlik güçlerine güvenenlerinin azaldığı iddiası, gene PKK terör örgütü ele-

manlarınca, olay sonrası ilçe halkında teröristlere karşı uyanan kin ve nefreti Devletin güvenlik bi-

rimleri üzerine çekmek için başlatmış bulundukları sistemli propagandalarından kaynaklanmış ol-

duğu,
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Terör ve Kürt meselesinin çözümü ve suçlu ile suçsuzun ayrımında özenli: ve adil davranılma-

sı konusunda ne.kadar itina gösterilirse gösterilsin, terörün tırmanma kaydetmesi ye Kürt mesele-

sinin bundan soyutlanmasının, suçlu ile suçsuzun ayrımında adil davranılması hususlarının, terör

örgütlerinin ileri sürmüş oldukları ve kendilerine varoluş biçimi seçtikleri iddiaların çürütülmesi

sayılacağından, terörden Kürt meselesini ayırmaları halinde kendilerine destek veren en büyük güç

ve hayat kaynaklarının kesilmesi demek olacağından, böyle bir oluşuma kesinlikle gitmeyecekleri,

İkinci önergedeki iddialara gelince :

Yangın sonunda hayatlarını kaybeden 6 kişinin yakınlarının terör örgütüne katılmış olmaları

yüzünden hedef seçilmeyip, PKK terör örgütünce kendilerinden istenmiş olan ikiyüzmilyon Türk

Lirasının ödenmemiş olması ve son zamanlarda Burhan Çiftçi 'nin Devlet yanlıları ile irtibat kur-

muş olduğu söylentilerinin yaygınlaşması üzerine örgüt tarafından cezalandırıldığı ve hatta özel

kinleri nedeniyle de olayın bu şekilde düzenlenmiş olunabileceği,

Özel timin yardıma gelenleri engellemek değil, olay yerine yakın mesafede bulunan İsaağa

Mahallesi içerisinden üzerlerine uzun namlulu silahlarla açılmış bulunan yoğun silahlı müdahaleyi

bertaraf etme gayreti içerisinde'oldukları,

Diyadin İlçesine TfT (Türk İntikam Tugayı) imzalı yazıların 13.7.1993 tarihinde yani ilçede

cereyan eden olayların patlak verdiği gün değil, bu olaydan aşağı yukarı üç ay önce 18.4.1993 ta-

rihinde yazılmış olduğu,

Zikri geçen bu yazıların özel tim giysileri giyenlerce yazıldığına ilişkin Komisyonumuza ge-

len belgelerde herhangi bir bilginin mevcut bulunmadığı,

İlçede PKK terör örgütünün güvenlik güçlerine ait binaları hedef alarak başlattığı ve akabin-

de ev işyerlerine de sirayet ettirdikleri olaylar sonucu tahrip olan 103 dükkanın; İlçenin muhtelif

yerlerinden teröristlerin uzun namlulu silah ve roketlerle başlatmış oldukları saldırı ve yoğun ateş

sonucu meydana geldiğini ve bu ateşe güvenlik güçlerinin de karşılık vermesi sonucu bazı işyerle-

rinin isabet almış olduğunu, yakalanarak ifadeleri alınan sanık beyanlarından da çok açık bir biçim-

de anlaşılacağı üzere; "terörist grubun kaçarken şehrin muhtelif yerlerinde bulunan dükkanlara da

ateş ettiklerini" söylemelerinden ve işyerlerinde yaratılmak istenen tahribatın terörist grupça, bu-

nun daha sonra halkı galeyana getirmek amacıyla kullanılabilmesini temin için yapılmış bulunul-

duğunu Ağn Valiliğinin 1.7.1994 tarih ve B.05.1.EGM.4.04.00.14 SER. APR. BR. 2560/94 sayılı

yazılarıyla Komisyonumuza göndermiş oldukları belge ve ekleri ile sanık ifade tutanaklarından tes-

pit etmiş bulunmaktayız.

. Ayrıca; Ağn İli Diyadin İlçesinde 12.7.1993 tarihinde meydana gelen ve kamu'kurum ve ku-

ruluşlarının binaları başta olmak üzere, ilçedeki pek çok ev işyerinin tahrip edilmesi ve roket atış-

larıyla çıkarmış oldukları yangın sonucu 6 vatandaşımızın dumandan boğulmak suretiyle hayatla-

rını kaybetmeleriyle neticelenen terör olaylarını ve sonuçlarını mahallinde incelemek ve bu terör

eyleminin mağduru durumunda bulunan, bu olayların görgü tanığı durumunda olan Mustafa Ko-

yuncu (Polis Memuru), Mustafa Kaya, Ali Yaşar, İbrahim Karadağ, Yusuf llboğa, İhsan Çiftçi (Öğ-

retmen, ölen Burhan Çiftçi'nin amca oğlu), Ahmet Yenigün ile 7.3.1995 tarihinde Diyadin ilçesin-

de Komisyonumuzun yapmış olduğu görüşmeler sonucunda;

12.7.1993 tarihinde saat 00.20 sıralarında PKK terör örgütünce, Diyadin ilçesinin başta güven-

lik güçlerine ait binalar olmak üzere, kamu lojmanları ve ilçedeki bazı ev ve işyerlerini hedef alan

ağır silahlarla ateş altına alındığını, teröristlerin diktiriyof silahlan kullandıklannı, daha sonra ka-

leşnikoflarla (M. Emin Kulak'ın evinin yanından, trafo binasının arasından ve kavak ağaçlarının di-
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binden) devamlı olarak ilçeyi taradıklarını, delici ve yangın çıkartıcı roket mermilerinden ikisinin

emniyet lojmanlarına isabet ederek yangın çıkarttığı ve evde bulunan eşyaların tümünün yandığı-

nı, yangın sırasında itfaiyenin gelmediğini, ilçeyi basan terörist grubun ilçede milislerinin bulundu-

ğunu, teröristlerin bunların yanında geceleyerek baskını hazırladıklarını, teröristlerin olay sonrası

kaçarlarken her tarafı ateşe verdiklerini, çarşı, neresi denk gelirse ateş açtıklarını, ilçe belediye it-

faiyesinin yangın söndürüldükten sonra geldiğini, teröristlerin emniyet ve jandarmadan takviye

kuvvet gelmesini engelleyecek şekilde tertiplenmiş olduklarını, ilçeyi basanların PKK terör örgütü

dağ kadrosu olduğunu ve sayılarının 20 civarında bulunduğunu, bu terörist gruptan Cabbar Ba-

yat'ın yakalandığını, bu terörist eylemden zarar gören vatandaşların hemen hepsinin zararlarının

karşılığını devletten aldıklarını, bazı vatandaşların zararlarını abartarak yazdırdıklarını, teröristle-

rin baskın yapıp dükkanları yaktıklarını, olaylar sırasında ilçe halkının güvenlik kuvvetlerinden

herhangi bir sıkıntılarının olmadığını, olaylar sırasında güvenlik kuvvetlerinin havaya ateş ettikle-

rini ve ilçe halkına "dışarıya çıkmayın" diye ikazda bulunduklarını, şu anda ilçedeki durumların es-

kisinden iyi olduğunu, ilçede fitnenin çok olduğunu, gece yanan Burhan Çiftçi'nin evini, itfaiyenin

gündüz söndürmeye gayret ettiğini, ilçe halkından bazılarının dükkanının camını kendisinin kıra-

rak devletten yardım aldığım, ilçe halkının gece yansı silah sesleri duyduğunu ve halkın; "kazayı

teröristler basmışlar, yangı var" diye seslendiklerini duyduklarını, Çiftçi'nin evinde çıkan yangını

söndürmeye ilçe itfaiyesinin sabah saat 06.00'da geldiğini, bu baskını PKK'nın yaptığım, bunların

Tendürek dağındaki mağaralarda barındıklarını, sayılarının 180 kişiye yakın bir gruptan oluştuğu-

nu, bunların Suriyeli Nasır (Eyüp Yıldırım) grubundan olduklarını, Reşo'nun da bu grupta bulun-

duğunu, tendürek dağında bir ucu İran'a çıkan içinden suların aktığı mağaraların bulunduğunu, bu

sene yaylaya çıkılmaz ve mezralar aşağıya indirilirse PKK'nın lojistik desteğinin kırılacağını, yay-

laya çıkanların yağını, yoğurdunu PKK'nın almış olduğunu, ilçe baskını ve çatışmaların sabaha ka-

dar sürdüğünü, yanan Hacı Burhan'ın evinin bulunduğu binada DEP İlçe Teşkilatının bulunduğu-

nu ve orasının da yandığım, DEP İlçe Başkanının Burhan Çiftçi'nin amca oğlu Mustafa Çiftçi ol-

duğunu, eskiden tehdit mektupları aldıklarını, şimdi böyle bir şeyin olmadığını, ilçenin ve taşlıçay

itfaiye araçlarının yangın bittikten sonra Burhan Çiftçi'nin evinin önüne geldiğini, yangın duman-

larının dükkanın üst katına çıkması sonucu Burhan Çiftçi ve ailesinden (5) kişinin dumandan bo-

ğulmuş olduklarını, ilçeye bağlı bazı köylerin merkeze göç ettiğini ve boşalan köylerin bir kısmı-

na askeri birliklerin yerleşmiş olduğunu, teröristlerin zaman zaman köylere gelip tehdit yoluyla ek-

mek, yiyecek ve koyun, kuzu aldıklarını, güvenlik güçlerinin 2-3 gün arayla bölgede operasyon

yaptığını ve güvenlik güçlerinin ilçe ve köylerden ayrılmasıyla PKK'nın o yerlere gelerek cirit at-

makta olduğunu, teröristlerin ilçeye yapmış oldukları silahlı baskın sırasında kullanmış oldukları

delici ve yangın çıkartıcı özelliğe sahip roketlerle Burhan Çiftçi'nin evinin altında bulunan ve be-

yaz eşya ticareti yapılan mağazada yangın çıktığını, tüplerin patlamasıyla yangının büyüdüğünü ve

bu mağazanın üst katında bulunan Burhan Çiftçi'ye ait evin baca duvarının, atılan bu roketlerden

isabet alarak yıkılması sonucu Burhan Çiftçi ve ailesinden (5) kişinin bu baca içerisine sıkışarak,

birbirlerine sanlı vaziyette, yangın sonucu dumandan boğularak ölmüş olduklarını bizzat gördük-

lerine ilişkin görüşleri tespit etmiştir. (Ek : 15/1-11, Ek : 17/16-24)

Konuya ilişkin davanın Erzincan Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığının 1993/642 ha-

zırlık numarasına kayden soruşturmanın devam ettiği ve konunun yargıya intikal etmiş olduğunu,

Komisyonumuz mevcut evrak ve mahallinde yapmış olduğu araştırma ve incelemeler sonucu, da-

vaya ilişkin olarak (2) kişinin tutuklu bulunduğunu, 12.7.1993 günü Ağn İli Diyadin ilçesinde mey-

dana gelen ve pek çok işyeri ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait binanın tahribi ve (6) vatandaşı-
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mızın hayatlarını kaybetmeleriyle sonuçlanan silahlı baskın olayını PKK terör örgütünün Taşkesen

köyünde toplanarak daha önceden planlayıp tasarlamak suretiyle düzenleyip gerçekleştirmiş olduk-

larını ve bu silahlı baskın olayında ölen Burhan Çiftçi ve ailesinden (5) kişinin ise terör örgütünün

haraç olarak istemiş olduğu paranın miktarının yüksek olması nedeniyle Burhan Çiftçi tarafından

ödenmemesi sonucu onlara göz dağı verilmesinin sağlanması ve yeni teşkil edilerek görev ve silah

dağıtımı yapılan komite üyelerinin denenmesi gayesiyle düzenlenmiş olduğu hususlarını Genel Ku-

rul'a arz etmeye karar vermiştir.

G) DİYARBAKIR İLİ LİGE İLÇESİNDE 22 EKİM 1993 TARİHİNDE MEYDANA GELEN

OLAYLAR

(10/149) numaralı Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının 22.10.1993 tarihin-

de Diyarbakır İli Lice İlçesinde meydana gelen ve jandarma bölge komutanı ile bir uzman çavuş

ve 13 vatandaşın hayatını kaybetmeleri ile sonuçlanan olaylan incelemek üzere kurulmuş bulunan

araştırma Komisyonunun mevcut bilgi ve belgeler ile mahallinde yapmış olduğu araştırma ve ince-

lemeler :

I .-KONU .

22.10.1993 tarihinde Diyarbakır İli Lice İlçesinde meydana gelen ve jandarma bölge komuta-

nı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın, J. Uzm. Çvş. Yüksel Bayar'ın şehit oldukları ve 13 vatandaşın öl-

mesiyle sonuçlanan olayların incelenip araştırılması.

II. - MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMASINI TALEP EDEN ÖNERGEDE İLERİ SÜRÜ-

LEN İDDİALAR

22 Ekim 1993 tarihinde Diyarbakır İli Lice İlçesinde meydana gelen olayları incelemek üzere

Meclis Araştırması Açılmasını talep eden önerge (10/149).

Önerge Sahipleri:

1. Sedat Yurtdaş (Diyarbakır)

2. Selim Sadak (Şırnak)

3. Mehmet Emin Sever "(Muş)

4. Mahmut Kılınç (Adıyaman)

5. M. Hatip Dicle (Diyarbakır)

6. Remzi Kartal (Van)
y 7. Muzaffer Demir (Muş)

8. Ali Yiğit (Mardin)

9. Naif Güneş (Siirt)

10. Zübeyir Aydar ' (Siirt)

11. Orhan Doğan (Şırnak)

Önergedeki İddialar:

1. Tuğgeneral Bahtiyar Aydın ile koruma görevlisi uzman çavuş Yüksel Bayar'ın kaza sonu-

cu mu, yoksa açıklamalarda ısrar edildiği şekliyle mi öldürülüp öldürülmediğinin aydınlatılması,

2. Lice'deki olayların bir çatışma sonucu mu, yoksa tek taraflrbir saldırı mı olduğunun aydın-

latılması,
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3. Olaylardan önce polis ve askerlerin kendi çocuklarını okullardan almış olmalarına karşın,
diğer öğrencilerin 24 saat okullarda mahsur kalmaları,

4. Ölü ya da diri hiç bir gerilla ele geçirilemediğine ve tüm olaylarda sadece bir güvenlik gö-
revlisinin yaralanması ve güvenlikle ilgili hiç bir yapıda mermi izinin dahi bulunmamasının neden-
leri,

"5. Halen hastanede bulunanların durumları da gözönüne alınarak ne tür silahların kullanıldığı,

6. Gerek ölenlerin, gerekse yaralananların ve gerekse maddi zarara uğrayanların, zararlarının
karşılanıp karşılanmadığı,

7. Bu konuda soruşturma açılıp açılmadığı, açıldıysa sonucunun ne olduğu,

8. Bu tür yöntemlerle kurt sorununun çözülmesine katkıda bulunulup bulunulmayacağı,

9. Bu sonuçlara özelde Lice'de, genelde kurt sorunununda hangi tavırların takınılması gerek-
tiği,

Hususları iddia ve talep edilmiştir.

III. - OLAYIN OLUŞ BİÇİMİ

1. 22 Ekim 1993 güriü saat 09.00 sıralarında, yakıt ikmali için Lice-Kulp karayolundaki pet-
rol istasyonuna gitmekte olan Lice Emniyet Amirliğine ait polis otosuna saldırıda bulunulmuş ve
polis otosu taranmıştır. Aynı anda İlçe merkezine ve ilçe çevresindeki tepelere önceden sızarak
mevzilenen, PKK terör örgütü militanları Lice komando bölüğünün hizmet binasına, emniyet amir-
liğine, İlçede bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalara karşı saldırıya geçerek yo-
ğun şekilde ateş etmeye başlamışlardır. Ateş gelen yerlere ateşle karşılık verilmiş, komşu ilçeler-
den gelen takviye birlirlerle olay kontrol altına alınmıştır. Olayda, teröristlerin açmış olduğu ateş
sonucu operasyonu bizzat sevk ve idare etmekte olan, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğ-
general Bahtiyar Aydın'in sağ gözünün altına isabet eden mermi ile yaralandığı, helikopter ile Di-
yarbakır Askeri Hastanesine sevk edilirken şehit olduğu,

2. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın ve Uzm. Çvş. Yüksel Ba-
yar'ın 22 Ekim 1993 günü meydana gelen silahlı çatışma sırasında teröristlerin açmış olduğu ateş
sonucu şehit oldukları, aynı olayda, Uzm. J. Çvş. Tekin Alptekin ve J. Komd. Eri Mesut Karçı-
tay'ın yaralandıkları. Teröristlerin açtığı ateşte (13) vatandaşımız hayatını kaybettiği, (6) güvenlik
görevlisi ile (33) vatandaşımız da yaralandığı. Ayrıca, Uzm. J. Çvş. Yüksel Bayar Koruma görev-
lisi olmadığı ve bölge komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın şehit olduğu yerden (500) metre
uzakta ana yol üzerinde teröristler tarafından saat 14.30'da yani ilk olaydan 02.45 dakika sonra ağır
yaralanıp daha sonra şehit olduğu, 13.6.1994 gün ve A.01.1.GEÇ. 10/53-32 sayı ile Komisyonu-
muzca yazılan yazıya Diyarbakır Valiliğinin 22.6.1994 gün ve 5-94/2106 sayılı cevabi yazıların-
dan anlaşılmaktadır. (Ek : 9/1-3)

3. Lice'de meydana gelen çatışmalarda 401 ev ile 242 dükkanın hasar gördüğü, olaylar sıra-
sında ölenler ile hasar gören işyeri ve konutların faillerinin tesbitine çalışıldığı, bu konudaki soruş-
turma dosyasının Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığında 1993/4605 hazırlık sıra
numarası ile soruşturmanın sürdüğü, Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığına
Komisyonumuzun 8.6.1994 gün ve A.01.1.GEÇ. 10/53-24 sayılı yazılarına cevaben gelen
22.6.1994 gün ve 1994/324 B. Muh. sayılı yazıdan anlaşılmıştır. (Ek : 8/1)

4. Diyarbakır Valiliğinin 23.10.1993 gün ve 12/1513 sayılı yazılarıyla İçişleri Bakanlığı ve
Olağanüstü Hal Bölge Valiliğine yazdığı yazıdan anlaşıldığı üzere, terörist grubun özellikle ko-
mando taburunun konuşlandığı yerlere havan dahil her türlü ağır silah kullanarak ateş ettiği ve te-
rörist örgütün; başka bir yerdeki operasyon nedeniyle ilçede bulunmayan komando ve piyade bir-
liğinin ilçede bulunmamasını fırsat bilerek bu baskını düzenlediği, tespit edilmiştir. (Ek : 4/6-7)
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IV. - OLAY SONRASI TESBtTLER

1. Lice İlçesinde meydana gelen olayları müteakip 22.10.1993 günü saat 24.00'ten itibaren

Diyarbakır İl Valiliğince ilçede sokağa çıkma yasağının ilan edilmiş olduğu ve halkın sokağa çık-

ma yasağına uyduğu, ilçedeki gergin havanın yatıştırıldığı, ilçedeki çatışmalar sonucu 401 adet ev

ile 242 adet dükkanın yanmak suretiyle hasara uğradığı, (Ek : 4/3)

2. Aynı gün teröristler tarafından açılan ateş neticesinde jandarma uzman çavuş Yüksel Ba-

yar'ın şehit olduğu, jandarma Uzman Çavuş Tekin Alptekin ile Jandarma Er Mesut Karçıtay 'in ya-

ralandıkları, ayncâ, Bartın İli Nüfusuna kayıtlı öğretmen Ali Nurettin Soyer ile Lice Nüfusuna ka-

yıtlı Ali Şanlı, 2 yaşlarındaki Bayram Yıldız, 16 yaşlarındaki Hüseyin Cantürk, 7 yaşlarındaki Su-

zan Cantürk, 5 yaşlarındaki Mezgi Cantürk, 1932 doğumlu Saniye Doğan ile 11 yaşlarındaki Emi-

ne Kıraç, 1976 doğumlu Zana Çakır; 1943 doğumlu Mustafa Çakır ile birlikte kimlikleri tespit edi-

lemeyen 2 vatandaşın hayatlarını kaybettikleri, olaylarda yaralanan toplam 39 kişiden 5'inih İlçe

Sağlık Ocağında, 27'sinin sevkedildikleri Diyarbakır hastanelerinde tedavi edildiği 24.10.1993 gün

ve 14-93/2068 sayılı Diyarbakır Valiliğinin İçişleri Bakanlığına ve Olağanüstü Hal Bölge Valiliği-

ne gönderdiği yazıdan anlaşılmıştır. (Ek : 4/9)

3. Diyarbakır Valiliğinin Komisyonumuza cevaben yazdığı Lice olayları konulu ve 22.6.1994

gün ve 5-94/2106 sayılı yazı ekindeki olay ayrıntılı raporunda belirtildiği üzere; operasyonda bu-

Junan, Lice, Bismil, Kocaköy, Ergani Jandarma Birlikleri ile Kulp ilçe Jandarma Komutanlığında

bulunan özel harekât timleri, Lice İlçesine intikal ettirilmişlerdir. İl Jandarma Komutanı jandarma

kıdemli Albay Şeref Hatipoğlu takviye gelen kuvvetleri ile ilçe merkezinde bulunan emniyet kuv-

vetlerini, ilçe merkezi ve çevresini tamamen kontrol altına alacak şekilde tertipleyerek sevk ve ida-

reyi sürdürmüştür. Saat 14.30 sıralarında ilçe güneyinde mevcut kuvvetlere destek için gönderilen

BTR-60 aracı personeli (2).uzman jandarma çavuş ile (1) jandarma eri yaralanmıştır. Yaralılar Di-

yarbakır Askerî Hastanesine sevkedilmiştir. İlçe çevresinde yoğun ateşin geldiği tepeleri, kobra si-

lâhlı helikopterleri ateş altına almasından sonra şehir merkezine sızmış olan ve yoğun ateş açan te-

törist mevzileri saat 17.00 sıralarında ZPT araçlarının yapmış olduğu manevralarla ateş altına alın-

mıştır. Saat 19.00 sıralarında şehrin giriş ve çıkışları, cadde ve sokaklar tamamen kontrol altına

alınmıştır. 23 Ekim 1993 günü saat 04.00'de Diyarbakır İl Valiliğince ilçede sokağa çıkma yasağı

ilan edilmiştir. İlçede bulunan birlikleri takviye amacıyla Ergani Jandarma Komando Tabur Komu-

tanlığı unsurları da Lice İlçesine intikal ettirilerek mevcut kuvvetlerle birlikte ilçe merkezindeki ev-

ler, işyerleri aranmıştır. İl valisi bütün halkı futbol sahasına toplayarak konuşma yapmıştır. Olayda

zarar gören, telefon, elektrik, su şebekesi onarım çalışmaları başlatılmıştır. 25 Ekim 1993 gününe

kadar devam eden arazi aramalarında; (4) adet kaleşnikof silah ve (1) adet biksi marka uzun nam-

lulu silah, bu silahlara ait çok sayıda boş kovan, (2) adet roketatar mermisi ve (4) adet sevk fişeği

bulunmuştur.

Olayda şehit olan Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın sağ gözü altına

isabet eden merminin Lice Jandarma Komando Bölük Komutanlığı Hizmet Binasının giriş kapısı

yanındaki duvara saplandığı, mermi çekirdeği bulunduğu yerden çıkarılarak yapılan incelemede,

mermi çekirdeğinin Rus yapımı kannas marka dürbünlü silahlarda kullanıldığı tespit edilmiştir. Ya-

ralı BTR-60 personeli Uzman Jandarma Çavuş Yüksel Bayar'in askerî hastaneye şevki esnasında

şehit olduğu, BTR-60 personeli yaralı Uzman Jandarma Çavuş Tekin Alptekin ve Jandarma Eri

Mesut Karçıtay tedavi için Diyarbakır Askerî Hastanesine yatırıldığı, (Ek : 9/3)

4. Olaylarla ilgisi olduğu tahmin edilerek gözaltına alınan 74 kişinin ilk sorgusunu müteakip

54'ünün serbest bırakıldığı, 20'sinin ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildiği,
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5. Olaylardan sonra alınan istihbari bilgiler ve duyumlarda yasadışı terör örgütü PKK militan-

larının ilçeye gönderdiği haberde "İlçeyi kendilerinin basmadığını, ev ve dükkanların yanmasına

kendilerinin sebep olmadığını, fakat bundan sonra kendilerinin ilçeye Dibekçağdaş Köyü civarın-

da bulunan 300 kişi, Bayırlı Köyü civarında bulunan bir başka 300 kişilik büyük bir grupla gelerek

tüm kamu binalarını yakıp tahrip edeceklerini ve görevlileri de öldüreceklerini" bildirdiklerini ve

vatandaşların zarar görmemesi için ilçeyi boşaltmalarını istedikleri, Lice Kaymakamlığının

31.10.1993 gün ve B.05.1.EGM.4.21.80/993-553 sayılı yazılarından anlaşılmaktadır. (Ek : 4/3)

6. İlçede yaşayan 10 bin insandan 8 500'ünün ilçeden ayrıldığı, 1 500 kişinin de ayrılma is-
teği içerisinde bulunduğu,

7. Ayrıca, 5 teröristin güvenlik kuvvetlerince sağ olarak yakalandıktan,

8. Elektrik ve telefon hatlarının çalıştığı, ilçeye ekmek intikal ettirildiği ve hasar tespiti ama-
cıyla hasar tespit komisyonu oluşturularak görevlendirilmiş bulunduğu, Diyarbakır Valiliğinin
23.10.1993 gün ve 12/1513 sayıyla İçişleri Bakanlığı ile Olağanüstü Hal Bölge Valiliğine yazılan
yazıdan anlaşılmıştır. (Ek : 4/7) .

V. - İNCELEME VE TAHLİLLER

Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ile 10 arkadaşı tarafından verilen Meclis araştırması

açılmasına ilişkin önergede yer alan iddialar karşısında :

1. Diyarbakır Valiliğinin Komisyonumuza cevaben yazdığı Lice olaylarına ilişkin 22.6.1994

gün ve 5-94/2106 sayılı yazı ekindeki olay ayrıntılı raporunda belirlendiği üzere, Diyarbakır Jan-

darma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın Lice'de vukuu bulan olaylar sırasında terö-

ristler tarafından kannas marka dürbünlü tüfekle şehit edildiği, Komanda Bölük Komutanlığı hiz-

met binasının giriş kapısı yanındaki duvara saplanan mermi çekirdeği izi üzerinde yapılan incele-

meden anlaşılmıştır.

2. Araştırma önergesinde, koruma görevlisi olduğu zikredilen Uzm.J.Çvş. Yüksel Bayar'ın

Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın koruma görevlisi olmadığı ve aynı gün ve ilk olaydan 2 saat 45 da-

kika sonra teröristlerin açmış olduğu ateş sonucu ağır yaralanarak, sonradan şehit olduğu,

3. Araştırma önergesinde zikredilen, "Olayların çatışma sonucu mu, yoksa tek taraflı bir sal-

dın mı olduğu" hususunun aydınlatılmasına ilişkin olarak Lice Kaymakamlığının 31.10.1993 gün

ve B.05.1.EGM.4.21.80/993-553 sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliğine gönderdiği yazıda;

22.10.1993 günü saat 09.00 sıralannda İlçe Emniyet Amirliği hizmetlerinde kullanılan 21 A 1061

plakalı fort minibüsün Diyarbakır - Kulp karayolu üzerinde bulunan Sümbülan petrol istasyonun-

dan yakıt ikmali yapmak üzere seyir halindeyken.asfalt kenarındaki üzüm bağları içerisinde gezi-

nen yasadışı PKK terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucunda olayların başladığı ve bu olay-

da polis panzerine isabet eden roket parçalarının mazgal deliğinden girmesi sonucu, polis memuru

Mesut Karademir'in bacağından ve alnından yaralanmış bulunduğu,

Öncelikle Komanda Bölük Komutanlığının ağır ateş altına alındığı,

Bilahare ilçenin her tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına özellikle de Emniyet Amirliği,
Jandarma Birlik Komutanlığı, Piyade Taburuna uzun namlulu silahlarla ateş açılarak saldırının baş-
latıldığı, dolayısıyla Lice'de yaşanan olaylann önceden tasarlanmış bir saldın olayı olduğu,

Olaylardan önce hiçbir asker ve polis çocuğunun okuldan alınmadığı gibi, diğer öğrencilerin

de mahsur kalmadıkları.

Meydana gelen olayda, güvenlik güçlerine mensup personelden şehit olan, yaralanan ve sivil

vatandaşlardan ölen ve yaralananların bulunduğu,
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Olaylar sırasında saldınya uğrayan başta, Lice Jandarma Komando Bölük Komutanlığı hiz-
met binası ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerde mermi izlerinin mevcut ol-
duğu,

Olayda; PKK terör örgütü militanları tarafından uzun namlulu silahlar, roketatar ve havan gi-
bi silahların kullanıldığı,

Ölen ile yaralanan ve maddî zarara uğrayanlara her türlü maddî, manevî yardımın yapıldığı,

olaydan sonra ilçede görülen yiyecek, içecek vb. sıkıntılara karşı il merkezinden başta gıda olmak

üzere her türlü yardımın anında yapıldığı, zarar gören işyerlerinin onanlıp tekrar açılması için bü-

yük katkılarda bulunulduğu, PKK terör örgütünün saldırısından dolayı yanan ve yıkılan işyerleri-

nin sahiplerine (2) yıl süreyle devlet kredisi sağlanarak maddî yardımda bulunulduğu, Lice ilçesi-

nin eski durumuna gelmesi için gereken her türlü çabanın sarfedildiği, Diyarbakır Valiliğinin

22.6.1994 gün. ve 5-4/2106 sayılı Komisyonumuza cevabi yazısından anlaşılmıştır.

Lice'de meydana gelen olayların, tek taraflı bir saldın şeklinde olmadığı, gerek Komisyonu-

muzun mahallinde yapmış olduğu incelemeler ve gerekse Lice olaylarının canlı tanığı olup; Diyar-

bakır İl Jandarma Komutanlığında sorguda olan PKK terör örgütüne mensup ve ismi halen mahfuz

tutulan şahsın imzalı ve parmak basılmış ifade tutanağından anlaşıldığı üzere; "Lice olayının bir

hafta öncesinden PKK terör örgütünce planlanmış bir saldın hareketi olduğu ve ilçenin muhtelif

kesimlerinden, güvenlik kuvvetlerini imhaya ve tesirsiz hale getirmeye ve bu arada ilçede bulunan

birçok ev ve işyerinin yakılıp yıkılmasını da hedefleyen eylemler"den olduğu, önergede iddia edil-

diği tarzda "kurt sorunu"nun çözümü ile herhangi bir ilgisinin olmadığını ve böyle bir sorunun var-

lığının da Komisyonumuzca kabul edilemeyeceği, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü-

ğüne karşı girişilen bu tür silâhlı eylemlerin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşanan va-

tandaşlarımızın sorunlanmn çözümlenmesine çare olarak da gösterilemeyeceğini,

PKK terör örgütünün bölgede ve zaman zaman da ülkenin muhtelif yerlerinde devlete ve mil-

lete karşı sürdürdüğü can ve mal kaybı ile sonuçlanan ve baskı, sindirme, yıldırmaya yönelik ola-

rak devam ettirilen bu silâhlı eylemlerinin, bu bölgede yaşayan insanların sorunlanmn çözümüne

fayda getiremeyeceği, devletin de bu tür eylemlere müsamaha gösteremeyeceğini;

Komisyonumuz, mahallinde yapmış olduğu inceleme ve tahliller sonucunda tespit etmiş bu-

lunmaktadır.

VI. - SONUÇ

Yukandaki oluş biçimi ve sonuçlanyla bilgilerinize sunmuş bulunduğumuz, Lice İlçesinde

meydana gelen olaylar tek taraflı bir saldın sonucu meydana gelmeyip, 22.10.1993 günü saat 09.00

sıralarında İlçe Emniyet Amirliği hizmetlerinde kullanılan 21 A 1061 plakalı ford minibüsün Di-

yarbakır-Kulp karayolu üzerinde bulunan Sümbülan petrol istasyonundan yakıt ikmali yapmak

üzere seyir halindeyken asfalt kenanndaki üzüm bağları içerisinde gizlenen yasadışı PKK terör ör-

gütü mensuplarınca açılan ateş sonucu olayların başladığı, kısa zamanda ilçenin her yanına sirayet

ederek, öncelikle Komando Bölük Komutanlığı hizmet binasının ağır ateş altına alınmasıyla bila-

hare İlçe Jandarma Birlik Komutanlığı, Emniyet Amirliği ve Piyade Taburuna, ilçenin her tarafın-

dan havan dahil uzun namlulu silahlarla ateş açılarak saldırının başlatılmış bulunduğu,

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın Lice'de vukuu bulan

olaylar sırasında teröristler tarafından kannas marka dürbünlü tüfekle şehit edildiği;

Uzm. J. Çvş. Yüksel Bayar'ın da aynı gün ilk olaydan sonra teröristlerin açtığı ateş sonucun-

da şehit olduğu,
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Olaylardan önce hiçbir asker ve polis çocuğunun okuldan alınmadığı gibi diğer öğrencilerin
de okulda mahsur kalmadıkları,

Lice'de meydana gelen olaylarda araştırma önergesinde iddia edildiğinin aksine (1) güvenlik
görevlisinin yaralı olmasının dışında (2) güvenlik görevlisinin de şehit olduğu, (l)'i öğretmen ol-
mak üzere çıkan çatışmalarda (13) vatandaşımızın hayatlarını kaybettikleri, (6)'sı güvenlik görev-
lisi olmak üzere toplam 39 vatandaşımızın yaralandığı, olaylarla ilgisi olduğu tahmin edilerek gö-
zaltına alınan 74 kişinin ilk sorgulamalarını müteakip (54)'ünün serbest bırakıldığı, 20'sinin ise te-
rörle mücadele şubesine teslim edildiği,

Olaylar sırasında hasara uğrayan binalar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesislerde mermi

izlerinin mevcut olduğu, bu bağlamda güvenlik güçlerine ait binalarda da mermi izlerinin bulundu-

8«.
Meydana gelen olaylarda PKK terör örgütü militanları tarafından uzun namlulu silahlar, roke-

tatar, ve havan gibi silahların kullanıldığı,

Ölen ve yaralananlar ile maddî zarara uğrayanlara maddî yardımın yapıldığı; PKK terör örgü-

tünün saldırılarından dolayı yanan ve yıkılan işyerlerinin sahiplerine 2 yıl süreyle devlet kredisi

sağlanarak maddî yardımlarda bulunulduğu ve hasar tespitlerinin yapıldığı; Komisyonumuza gön-

derilen tarih ve sayıları belirlenmiş bilgi ve belgelerden ve yerinde yapılan incelemelerden anlaşıl-

mıştır.

Ayrıca, Komisyonumuzun 2.10.1994 tarihinde mahallinde yapmış olduğu tespitler sonucu;

Lice olaylarının canlı tanığı olan, Diyarbakır İli Merkez Kolludere nüfusuna kayıtlı Diyarba-

kır Göçmenler Caddesi 38 inci Sokak Özgür Apartmanı 3/9 numarada ikamet etmekte iken 23

Temmuz 1993 tarihinde PKK terör örgütüne katılan daha sonra da örgütten kaçıp teslim olmaya

gelirken askerler tarafından yakalanan ve halen sorguda olduğundan ismi îl Jandarma Komutanlı-

ğınca mahfuz tutulan şahsın imzalı ve parmak mühürlü ifade tutanağından; "PKK terör örgütü ta-

bur ve takım komutanlarının toplantı yaparak Lice İlçesinde bulunan Komando Taburu başta ol-

mak üzere, ilçede bazı hedeflere silâhlı- baskın düzenleyecekleri, bunun için de (Tabur Komutanı

Hüseyin kod) Kadri Çelik'in emri ile tabura bağlı (4) takımdan (5) tecrübeli savaşçının seçildiği ve

(Şemsettin kod)un komutasındaki (20) teröristin Lice İlçesini ve taburu basmak için eyleme katıl-

dıkları ve onların takımlarından :

Şemsettin kod,

Serxebun kod,

Rızgar kod,

Şervvan kod,

Arif kodun baskına katıldıkları ve kamptan ayrılmalarından dört beş gün sonra kampa dön-
dükleri (Hüseyin kod) Kadri Çelik'e eylemin başarılı olduğunu, Lice'deki tüm kuruluşlara saldın
yapıldığını, Serxebun kodun kannası ile paşayı vurduğunu ve bunu askerlerin telsiz konuşması ile
BBC ile TRT'den duyduklarını, bu eylemin kampta büyük bir sevinçle kutlanmış olduğunu",

Gene 2.10.1994 tarihinde Lice Komando Bölüğü hizmet binasında Diyarbakır İli Jandarma

Komutanı ve diğer birlik komutanlarının katılımıyla yaptığımız toplantıda; "Lice olaylarının, baş-

ka bir yerdeki operasyonda görevlendirilen ve bu nedenle ilçede bulunmayan komando ve piyade

birliğinin yokluğundan istifade edilerek başlatıldığı, komando ve piyade birliğinin tam karşısında

bulunan geçit ve arka kısmındaki dağlık bölgeye yerleşen terörist grubun bu saldırısının güvenlik
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güçlerini çepeçevre bir ateş çemberi içerisine almak suretiyle toplu imhayı amaçlayan bir eylem ol-

duğunu, bunun da karşılıklı çatışmayı gerektirdiği ve "Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın bir çatışma

sonucu mu, yoksa bir kaza sonucu mu öldürülmüş olabileceği" iddialarının gerçekleri sabote etme-

ye ve ortalığı karıştırmaya yönelik bulunduğu,

Ayrıca, şehirde PKK'ya yardım ve yataklık edenlerin bulunduğu, Özgür Gündem Gazetesinin

devamlı olarak yalan ve yanlış yazılar yazarak PKK örgütüne moral enjekte ettiğini, adalet meka-

nizmasının süratli çalışmadığı, rüşvet olayının bölgede devlete güven duygusunu zedelediği, dile

getirilmiştir.

2.10.1994 tarihinde Lice Kaymakamı, Lice Belediye Başkanı, SHP İlçe Başkanı ve Lice hal-

kının katılımıyla yapmış olduğumuz toplantıda; "Terörden hal km bıkmış olduğunu, bu yüzden göç

olayının başladığını, ilçe halkının olaylardan bizar olduğunu ve büyük ölçüde mağduriyete uğra-

dıklarını, devletin yardımcı olmasını, kapalı olan okulların açılmasını, bölgede yaygın olan rüşve-

tin önlenmesini ve göç eden ilçe halkının evlerine dönmelerini beklediklerini" dile getirmişlerdir.

Lice Kaymakamının hasar tespit çalışmalarına ilişkin olarak Komisyonumuza sunmuş olduğu

döküm listesinden olaylar sonucu; "401 konut ve ahırın hasar gördüğü, hasar bedelinin 21 456 455

720.- TL. 'sı olduğu; hasar gören 242 dükkanın hasar bedelinin ise; 6 869 680 790.- TL. olduğu; ha-

sar gören 1-8 resmî dairenin hasar bedelinin 1 456 500.- TL. olduğu; buna karşılık olarak Başbakan-

lık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fon Sekreterliğinden 998 744 000.- TL ödenek gönderil-

diği, bunun 782 074 000.- TL.sımn onarım için harcandığı, 191 000 000.- TL.'sının işyeri sahiple-

rine dağıtıldığı ve olaylarda mağdur olan vatandaşlara da 25 700 000.- TL. dağıtılmak suretiyle bu

paranın harcandığı, Valilikçe, olay günü vatandaşlara dağıtılmak üzere 10 milyon Türk Liralık ek-

mek, Kızılay Genel Müdürlüğünden 300 çadır, ilçeye intikal ettirildiği, olaylarda mağdur olan va-

tandaşlarımız için, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fon Sekreterliğinden

16.11.1993 tarih ve 1528 sayılı yazı ile istenen 5 Milyar TL.'sı ödeneğin ancak, 998 774 000.- .

TL.'sının gönderildiği resmî kurum ve kuruluşlardan; Belediye Hizmet Binası, Sümerbank, Bele-

diye Garajı , Demirçelik İlkokulu, Havacılar İlkokulu, Tek İşletme Şefliği, Tekel İdare Binasında-

ki hasarların tam,-Belediye Lokali, Askerlik Şubesi, Cumhuriyet İlkokulu, Kaymakamevi, Hükü-

met Konağı, Emniyet Hizmet Binası ve Lojmanları, PTT Hizmet Binası, Lice Lisesi, 6 Eylül İlköğ-

retim Okulu, Atatürk İlköğretim Okulu, Devlet Hastanesi, Jandarma Bölük Komutanlığı, Jandarma

Komando Bölüğü binalarındaki hasarların ise, orta ve az hasarlı bulunduklan, Lice Belediyesine ait

bir adet renault binek oto ile birer adet dodge pikap, jeep, kompresör, minibüs ve-kepçenin tam ha-

sarlı bulunduğu, özel araçlardan 2 traktör, 2 binek oto, 1 minibüsün tam hasarlı, 1 binek otonun da

orta hasarlı oldukları", (Ek : 12/1-5)

Lice olaylarının görgü tanığı olan Lice Belediye Başkanı Behçet Tektaş'in "Olaylardan önce

Lice nüfusunun 13 655 olduğunu, şu anda ise ilçe nüfusunun 2 000'e indiğini, Belediyeye yardım

- gelmediğini. Belediyeye ait makam aracı ile 18 adet dükkanın yandığını, Lice halkına sahip çıkıl-

ması gerektiğini, göçün her gün sürekJi olarak yaşandığını",

Gene olayları yaşamış bulunan Lice İlçesi SHP İlçe Başkanı Hacı Haydar Hocaoğlu; "600-700

esnafın aç ve işsiz bulunduğunu, Halk Bankası kredi şartlarının esnafa ağır geldiğinden bu kredile-

rin kullanılamadığını, kapalı olan lisenin açılmasını ve hepimizin kardeş olduğu bu ülkede terörden

bir an önce kurtulmamız için herkesin yardım etmesinin gerektiğini" dile getirmişlerdir.

Diyarbakır İli Lice İlçesinde 22.10.1993 tarihinde meydana gelen olaylarla ilgili olarak Diyar-

bakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığından alınan 22.6.1994 gün ve

1994/324 B.Muh. sayılı yazıdan anlaşıldığı üzere bu olaylarla ilgili soruşturmanın Diyarbakır Dev-
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let Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığında 1993/4605 hazırlık sıra numarası ile devam
ettirildiği,

Konunun yargı yoluna intikal etmiş olduğunu, Komisyonumuz, mevcut evrak üzerinde ve ma-

hallinde yaptığı araştırma ve inceleme sonucunu mevcut belge ve bilgilerle birlikte olaya ilişkin de-

ğerlendirmeleri Genel Kurula arz etmeye karar verilmiştir.

H) ERZURUM İLİ ÇAT İLÇESİ YAVİ KASABASINDA 25 EKİM 1993 TARİHİNDE; PA-
SİNLER İLÇESİ ÇİÇEKLİ KÖYÜNDE 30 EKİM 1993 TARİHİNDE MEYDANA GELEN
OLAYLAR

(10/158) numaralı Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve (11) onbir arkadaşının Erzurum İli
Pasinler İlçesi Çiçekli Köyü iİe Çat İlçesi Yavi Kasabasında meydana gelen ve çok sayıda vatan-
daşımızın hayatlarını kaybetmeleri ile sonuçlanan olayları incelemek üzere kurulmuş bulunan
Araştırma Komisyonunun mevcut belgeler ile olay mahallinde yapmış olduğu araştırma ve incele-
meler :

I. - KONU

25.10.1993 günü saat 20.00 sıralarında, Erzurum İli Çat İlçesi Yavi Kasabası ile; 30.10.1993

günü saat 17.15 sıralarında Erzurum İli Pasinler İlçesi Çiçekli Köyünün teröristlerce basılmak su-

retiyle (38) otuzsekiz vatandaşımızın hayatını kaybetmeleri ile sonuçlanan olay.

II. - ÖNERGEDE İLERİ SÜRÜLEN İDDİALAR

25 Ekim 1993 günü Erzurum İli Çat İlçesi Yavi Kasabası ile Pasinler İlçesi Çiçekli Köyünde

meydana gelen olayları incelemek üzere Meclis araştırması açılmasını talep eden önerge (10/158).

Önerge Sahipleri :

1. Lütfü Esengün (Erzurum)

2. Şevket Kazan (Kocaeli)

3. Şinasi Yavuz (Erzurum)

4. Ömer Ekinci (Ankara)

5. Ahmet Arıkan (Sivas)

6. İsmail Coşar (Çankırı)

7. Kemalettin Göktaş (Erzurum)

8. Lütfü Doğan. (Gümüşhane)

9. Bahattin Elçi (Bayburt)

10. Cevat Ayhan (Sakarya)

11. Fethullah Erbaş (Van)

12. Hüseyin Erdal (Yozgat)

ÖNERGEDEKİ İDDİALAR

1. Erzurum ve çevresine terörün nasıl geldiği, amacının ne olduğu, olayın faillerinin kimler

olduğu ve bu iki yerleşim birimine nasıl girebildikleri, çevrede nasıl barınabildikleri,

2. Tecavüze maruz kalan köy ve beldemiz ile tüm yöre insanımızın halinin ne olduğu, dert ve

şikâyetlerinin nelerden ibaret bulunduğunun tesbiti,

3. Sosyal ve ekonomik yönden durumlarının araştırılması,

4. Bu sorunlarda gelmiş geçmiş hükümetlerin ve yönetimlerin sorumlulukları, geri kalmışlık,

fakirlik, yolsuzluk, işsizlik, bugünkü boyutlara hangi yanlış politikalar sonucu ulaştığı ve hal çare-

lerinin nelerden ibaret olduğu,
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5. Saldırıya uğrayan yerleşim birimlerinde can ve mal güvenliği için yeterli tedbirlerin alınıp
alınmadığı, şehit ailelerine dul ve yetimlerine devletin şefkat elinin uzanıp uzanmadığı, alınan ted-
birlerin yeterli olup olmadığı,

iddia edilmiştir.

III. - OLAYLARIN OLUŞ BİÇİMİ

1. Yavi Olayı

25.10.1993 günü saat 19.45 sıralarında Çat İlçesi nüfusuna kayıtlı İdrisoğlu Zeki Bingöl'e ait
25 DY 442 plakalı ısuzu marka kamyonetin Yarmak Köyü ile Yavi Köyü arasında hayvan nakli sı-
rasında köy yolunda silâhlı 5 PKK teröristince durdurulduğu, teröristlerin durdukları kamyonete si-
lâh zoru ile binerek Yavi Köyüne doğru yola devam ederek seyrettiklerini, köye yaklaştıklarında
araçtan inerek Yavi Köyünün telefon hattını kestikleri daha sonra tekrar araca binerek araçla köy
meydanına kadar geldikleri köy meydanında bulunan vatandaşları silâh zoruyla kahvehaneye top-
ladıkları, köylülerin gelen teröristlerden asker kıyafetli oldukları ve ellerinde G-3 tüfeği olduğu için
şüphelenmedikleri ve kahvehanede toplandıkları, köy kahvesinde toplanan 32 vatandaşımızın terö-
ristlerce otomatik silâhlarla taranmak suretiyle katledildikleri, 10 vatandaşın da yaralandığı, olayı
müteakip teröristlerin geldikleri kamyonetle Güney istikametinde Molla Ömer Köyüne doğru olay
yerinden kaçtıkları ve aynı istikamette Kurbanlı Köyü yakınlarında aracı terk ederek yaya olarak
Güney istikametinde, Bingöl İli Karlıova İlçesi hududuna doğru, araziden intikal ederek Karabey
Köyünde 25 DY 281 plakalı beyaz renkli kamyoneti gaspederek, bu araçla Cibo mezrasına gittik-
leri, burada aracı terk ederek Kılıç Deresi istikametinde muhtemelen Yedisu ilçesi Mozi ormanlık
alanına doğru araziden kaçtıkları, olayın haber alınması üzerine Erzurum İl Jandarma Komutan
Vekili komutasında 3 komando timi, 2 jandarma iç güvenlik timi, 1 polis özel harekât timinin zırh-
lı panzer aracı ile kaçan teröristleri yakalamak maksadı ile bölgede takip ve arama operasyonları-
na başlandığı; Erzurum Valiliğinin 30.6.1994 gün ve 15-1-59-1726 sayılı yazıları ekinde Komisyo-
numuza gönderilen 26.10.1993 gün ve 6.21.1132-93/3457 sayılrÇat İlçe Jandarma Komutanlığı-
nın olayın oluş biçimine ilişkin olarak düzenlenen rapordan anlaşılmıştır. (Ek : 12/1-17, Ek : 12/5-
17, Ek: 7/1-57)

2. Çiçekli Olayı

30 Ekim 1993 günü saat 17.15 sıralarında Erzurum İli Pasinler İlçesi Çiçekli Köyünde köy
muhtarı Tahsin Doğru'nun evinde okutulacak mevlüt dolayısıyla toplanmış bulunan köy halkı ile
komşu Alvar Köyünden gene mevlüt için Çiçekli Köyüne davet edilen misafir kişilerin de bulun-
duğu sırada Çiçekli Köyüne gelen asker kıyafetli ve silâhlı PKK terör örgütü mensuplarının doğ-
rudan doğruya mevlütün okunacağı yer olan muhtar Tahsin Doğru'nun evini basarak orada bulu-
nanları hüviyet kontrolünden geçirdikten sonra evde bulunanları ayağa kaldırıp, duvarın önüne sı-
ralamalarından öldürüleceklerini anlayan muhtar Tahsin Doğru ve odada bulunan diğer şahısların
eli silahlı teröristlere hücum etmeleri üzerine ateş etmeye başladıkları, teröristlerden birisini etki-
siz kılmak için evin dışına çıkaran muhtar Tahsin Doğru'nun, dışarıda bulunan diğer iki teröristin
açmış olduğu ateş sonucunda evin avlusunda, diğerlerinin ise, evin içerisindeki diğer teröristin aç-
mış olduğu ateş sonucu öldürüldükleri ye olayda öldürülen 6 kişinin Çiçekli Köyü muhtarı Memiş
oğlu Tahsin Doğru, Çiçekli Köyü nüfusuna kayıtlı 1974 doğumlu Hamza oğlu Zafer Kök, Çiçekli
Köyü nüfusuna kayıtlı Memiş oğlu İsmail Doğru, Çiçekli Köyü nüfusuna kayıtlı Hüseyin oğlu
Adem Bingöl, Alvar Köyü Nüfusuna kayıtlı Seyfettin oğlu Taki Mazlumoğlu, Tahsin oğlu Turhan
Alemdar oldukları olaylarda bir vatandaşımızın da yaralanmış olduğu anlaşılmıştır.

Tanık ifadelerinden anlaşıldığı üzere, teröristlerin kimlik tespiti ve üst araması yaptıktan son-

ra devlet aleyhine sözler sarfederek propaganda yaptıkları, bastıkları evin kapı eşiğinde duran ve
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yaşça diğerlerinden büyük olduğu sanılan teröristin; "biz PKK'lıyız, Lice'de meydana gelen olayın
intikamını Yavi'den aldık" dediği; daha sonra dışarıda duran beyaz renkli taksinin şoförünün kim
olduğu araştırmasını yaptıkları, taksi sahibinin ortaya çıkmaması üzerine; "biz bulursak kötü olur"
dedikleri ve bunun üzerine de araç sahibi Hasan Mazlumoğlu'nun ortaya çıkması üzerine arabanın
anahtarını elinden alarak kendisini de aracın içine kapattıkları, olay mahallini terk ederken olayın
geçtiği eve de (1) bir adet el bombası attıkları; Erzincan Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılı-
ğının 7.6.1994 gün ve 1994/285 hazırlık numarasıyla komisyonumuza gönderdiği olaya ilişkin dos-
yadaki belgeler ve tanık ifadelerinden anlaşılmış bulunmaktadır. (Ek : 10/1-61)

IV. - OLAYLAR SONRASİ TESBİTLER

1. Yavi Olayı

a) Erzurum İli Çat İlçesi Yavi Beldesinde 25.10.1993 günü meydana gelen olay sonucu 32 va-

tandaşımızın teröristler tarafından katledildiği, 10 vatandaşımızın da yaralanmış bulunduğu,

b) Olayı müteakip başlatılan operasyonlarda yakalanan Muş Varto nüfusuna kayıtlı Harun-

Akif (kod) Hasan Alkiş'ın alınan ifadesinde Yavi eylemini açık kimliği tespit edilemeyen Fikret

kodun gerçekleştirdiğini,

c) Görgü tanıklarınca yapılan yüzleştirmede Harun-Akif (kod) Hasan Alkjş'ın Yavi Beldesi-

ni basanlar arasında yer aldığı ve bu şahsın halen tutuklu olarak yargılanmasının devam ettiğini,

d) 5.11.1993 tarihinde Varto İlçesinde güvenlik kuvvetlerine teslim olan Varto-Ağaçaltı Kö-

yü nüfusuna kayıtlı Pişar (kod) Metin Ballıkaya'nın alınan ifadesinde bahse konu eylemi Varto'lu

Azad kodun gerçekleştirdiğini,

e) Olayla ilgili, olarak tutuklanmış bulunan Zeki Güler, Casim Özmen, Kasım Özmen'in tu-

tuklu, Şahizer Bayram, Mukaddes Mert ve Saadet Özmen'in ise tutuksuz olarak yargılanmalarına

devam edildiği,

f) PKK terör örgütü mensuplarını taşıyan 25 G 0633 plakalı fort marka kamyonetin müsade-

re edildiği,

g) Olay yerinde 48 adet 7.62'lik kaleşnikof boş kovanı, (5) adet 7.62'lik kaleşnikof dolu fişe-

ğin, 26 adet G-3 tüfeği boş kovanının elde edildiği, 28.10.1993 gün ve 1016 sayılı ekspertiz rapo-

rundan bu eylemde kullanılan silâhlardan bir kısmından çıkan mermi boş kovanlarının 4.3.'1993 ta-

rihinde Erzurum İli Karaçoban İlçesi Molla Davut Köyünde PKK bölücü terör örgüt mensuplarıy-

la çıkan çatışmada toplanan 27 boş kovandan (4) adediyle aralarında çeşitli özellikler yönünden

benzerliklerin görülmüş olduğu, (Ek : 7/14-15)

h) Terörist grubun olayları müteakip, olayda kullandıkları kamyonetle, olay yerinden Cibo

mezrasına doğru gittikleri; burada aracı terk ederek Kılıçderesi istikametinden muhtemelen Yedi-

su İlçesi Mozi ormanlık alanına doğru kaçtıkları,

ı) Olaydan sonra zarar gören vatandaşlarımıza, Erzurum şehit ailelerine yardım vakfınca;

ölenlere 5'er milyon, yaralılara 2,5'er milyon, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca da

ölen her kişinin ailesine 50 milyon, yaralı her kişiye de 10 milyon TL. para yardımı ile çeşitli ilaç,

gıda, giyim, yakacak yardımları yanında, ölenlerin okuyan çocuklarının veya kardeşlerinin yatılı

okullara yerleştirildikleri, (Ek : 12/1-2)

i) Saldırıya uğrayan Yavi Kasabasında mevcut geçici köy koruculuğuna ilaveten (25) kişilik
gönüllü koruculuk biriminin kurularak uzun menzilli silahlarla ve mühimmatla donatıldığı.
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2. Çiçekli Olayı

a) Çiçekli Köyünde de (15) kişilik gönüllü koruculuk biriminin oluşturularak, uzun menzilli
silâh ve mühimmatlarla donatıldıkları,

b) Çiçekli Köyüne PTT Genel Müdürlüğünce 500 abonelik telefon santralı tesis edildiği ve
santralın halen çalışır durumda olduğu,

c) Olaydan zarar gören vatandaşlarımıza, Erzurum Şehit Ailelerine Yardım Vakfı, Erzurum

İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Pasinler İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma

Vakfı ve Türk Kadınını Güçlendirme Vakfınca ölenlerin yakınlarına ve yaralananlara çeşitli yar-

dımların yapıldığı; Erzurum Valiliğinin 30.6.1994 gün ve 15-1-59-1726 sayı ile Komisyonumuza

gönderdiği yazılarından anlaşılmış bulunmaktadır. (Ek : 12/1-2)

V. - İNCELEME VE TAHLİLLER

" 1 . a) Bölücü örgütün amacı zaman zaman basılan ERNK rozetlerinden, parti bildirilerinden,

konferans çalışmalarından anlaşılacağı üzere Basra Denizinden İskenderun Körfezine, İskenderun

Körfezinden Akdeniz üzerinden Karadenize uzanan sahada sözde bir devlet kurmaktır. Bugün bü-

tün bu iddialar Sevr'in arkasındaki güçlerle beraber ülkemizin doğusunda bölücü eşkiya örgütü

PKK'nın şahsında ortaya konmuştur.

Bölücü örgüt, sözde eyaletler arasında, devletin aldığı tedbirler sonucu Kuzey ve Güney bağ-

lantısını kuramamış, yaptığı eylemlere rağmen E-23 karayolu üzerinde istediği kontrolü temin ede-

mediğinden Doğu-Batı bütünlüğünü bozamamıştır. Bunun üzerine tekrar durum değerlendirmesi

yapmış bu durum değerlendirmesinde Doğunun en güçlü ili Erzurum'un, devletin yanında yer al-

masının cezasını ödemesi gerektiğini düşünerek Erzurum'un çevre illere bağlantısını koparıp tama-

men ekonomisini abluka altına almayı düşlemiştir.

b) Bilindiği gibi, I. Dünya Savaşında Erzurum, istilacı Çarlık Rusyası ordularının ilk hedefi

üzerinde idi. 1916 yılının Şubat ayında Erzurum ve civar ilçeleri General Yudeniç komutasındaki

Rus ordusu tarafından işgal edilmişti.

Yavi'de 1918 yılında "Alvarlı Hacı Muhammed Lütfı Efe" imamlık görevinde bulunmaktay-

dı. Köy halkını, Taşnak Ermeni çetelerine karşı savaşa hazırlayıp teşvik ederek, Ermenilerin katli-

ama başlaması üzerine çevre köylerden topladığı 60 kişiden oluşan milis kuvveti kurarak, Yavi ve

çevresindeki Ermeni saldırılarını önlemişti,

1993 yılının.Ekim ayında Erzurum'un Yavi Beldesinde ve Çiçekli Köyünde Ermeni-PKK iş-

birliği ile Müslüman-Türk'e karşı planlı kırım tatbik edilmiş olup, bunlar 1918'de Alaca'da, Yeşil-

yayla'da, Tımar'da Taşnak çetelerinin uygulamış oldukları katliamların izlerini taşımaktadır. Yavi

ve Çiçekli Köylerinin seçilmesi bir rastlantı sonucu değildir. Özellikle Ermeniler, Alvarlı Muham-

met Efendi'nin 1918'de Yavi'de imamlık ve millî kuvvetlere öncülük yapmasının öcünü dış kay-

naklı bir terör örgütü olan PKK'yı kullanarak 75 yıl sonra aldıklarını söylemektedirler. 1918'de

Yavi'de Muhammed Lütfı Hoca'nın başlattığı mücadele misyonu, 1993 yılında Çiçekli Köyünün

muhtarı Tahsin Doğru'nun şehitlik mertebesine ulaşmasıyla devam ettirilmiş" olduğunu Erzurum

Valiliğinin Komisyonumuza yazmış olduğu 7.4.1994 gün ve 10/6-455-855 numaralı yazılanndan

anlaşılmış bulunulmaktadır. (Ek : 3/1-26)

c) Erzurum İli Çat İlçesi Yavi Kasabasının PKK terör örgütü tarafından basılması olayını, gü-
venlik kuvvetle'rinin başlatmış oldukları operasyonlar sonucu yakalanan Varto İlçesi Ağaçaltı Kö-
yü nüfusuna kayıtlı 1971 doğumlu (Pişar kod) Metin Ballıkaya'nın verdiği ifadeye göre, bu olayı
Vartola Azad (kod)'un; Erzurum Merkezinde yakalanan Muş İli Varto nüfusuna kayıtlı 1970 do-
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ğumlu Hanın-Akif (kod) Hasan Alkış'ın alınan ifadesinde de kimliği tespit edilemeyen Fikret

(Kod)'un gerçekleştirdiğinin belirtildiği; görgü tanıklarının Hasan Alkış'ın da bu olayın içerisinde

yer aldığını, yapılan yüzleştirme sonucunda teşhis ederek belirlediklerini, (Ek : 3/4-5)

Çiçekli Köyünde 6 vatandaşımızın şehit edilmesi olayının ise, gene yukarıda kimliği belirle-

nen Hasan Alkış'ın ifadesinden anlaşıldığı üzere, PKK'nın serhat grubunca düzenlediği, (Ek : 3/5)

d) Terör eylemlerinin, sadece bu iki yerleşim yerine girerek oralarda vahşet ve cinayet sergi-
lemeleri biçiminde olmayıp, bölgede, yurt sathında ve hatta yurtdışında dahi nerede eylem gerçek-
leştirebilecekleri uygun ortam buluyorlarsa ve nerede güvenlik tedbirleri zayıf ve yetersiz ise, o
yerlere kolaylıkla girip eylemlerini gerçekleştirdikleri, '

Çevrede barınmaları sözkonusu olmayıp, eylemlerini gerçekleştirir gerçekleştirmez olay yeri-
ni terk edip kırsal kesime dağıldıkları veya dağlara gizlendikleri,

Bu arada, hemen hemen baskın düzenledikleri her yerleşim biriminde kendilerine, gerek bile-

rek ve isteyerek, gerekse üzerlerindeki baskı ve korku sonucu yardım ve yataklık eden, istihbari bil-

gi edindikleri kişilerin bulunduğu ve bunların aracılığı ile bu eylemlerini gerçekleştirdikleri,

2. Tecavüze maruz kalan köy ve belde ile yöre insanımızın en büyük dert ve şikâyetini işsiz-

lik sorunu ile yeterli ve etkili güvenlik önlemlerinin alınamamış olmasının teşkil ettiğini, bu yüz-

den yöre insanının silah talebi olduğunu, bu bağlamda her iki yerleşim birimimizde geçici köy ko-

ruculuğu sistemi kurularak kendilerine uzun menzilli silah verildiğini, Yavi Beldesinde geçici jan-

darma karakolu kurulduğunu, Çiçekli Köyünde de jandarma karakolu kurulmasının talep edildiği-

ni;

Yavi ve Çiçekli yerleşim yerleri ile yöre insanımızın dert ve şikâyetleri ile özellikle sosyo-eko-

nomik yönden mevcut sıkıntılarının nelerden ibaret bulunduğuna yönelik çalışmaların ilgili kamu

kesimi elemanlarınca tespit edilerek ilgili makam ve kuruluşlara iletildiğini;

3. Sosyal ve ekonomik açıdan sıkıntılarının varolduğu, yöre insanının tarım ve hayvancılıkla

iştigal ettiği, bunun ise beraberinde; yem, gübre, tohumluk, ilaç ve hasat sonrası ürünün değerlen-

dirilmesi, ürün bedellerinin peşin alınması, ürünlerin mahallinde işlenebilmesini sağlayacak işlet-

melerin açılması gibi yörede sosyal ve.ekonomik sıkıntılar yaratan durumların mevcut bulunduğu-

nu;

4. Yörenin sorunlarında gelmiş geçmiş hükümetleri ekonomik ve sosyal sorunlardan dolayı
sorumlu görmenin doğru olmayacağı, ülkemizin jeopolitik ve stratejik durumu nedeniyle genelin-
de ekonomik ve sosyal sorunlarının bulunduğu, kalkınmada 1 inci ve 2 nci derecede öncelikli ille-
ri kapsayan Doğu ve Güneydoğu Anadolunun ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümünde hükü-
metlere ve yönetimlere tabiî ki çok büyük görevlerin düştüğü, terörün önüne geçilmesi için yapı-
lan büyük boyutlu harcamaların, ülke genelinin ve yörenin kalkınmasına ve gelişmesine kanalize
edilememesiyle bölge kalkınmasında yavaşlamaların olduğu, bu nedenle projelerin geciktiği, her-
şeye rağmen yörenin kalkınmasına yönelik kaynakların harekete geçirilmesinde sorun olmadığı ve
bütün bu olumsuzluklara ve törer koşullarına rağmen yörenin kalkınmasına yönelik çalışmalara
belli bir plan ve program dahilinde devam edildiğini;

5. Saldırıya uğrayan yerleşim birimlerinde can ve mal güvenliğini sağlayacak yeterli tedbir-

lerin alındığını söylemenin mümkün olmadığını;

6. Çat İlçesine bağlı Yavi Kasabasında :

idarece yörenin dert ve şikâyetleri tespit edilip, sosyal ve ekonomik yönden sorunları araştırı-

lıp, aşağıda sıralanan yardımların yapıldığı;
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a) Erzurumlu şehit ailelerine yardım vakfından ölenlere 5 000 000.- TL., yaralananlara
2 500 000.- TL. yardım yapılmıştır.

b) Öncelikle ölü ve yaralısı bulunan ailelere olmak üzere her aileye yiyecek yardımı ve top-
lam 150 ton yakacak kömür dağıtılmıştır.

c) Ölenlerin tüm cenaze masrafları Çat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca karşı-
lanmıştır.

d) Yaralıların tüm ilaç masrafları Çat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca karşılan-

mıştır.

e) Yaralıların tamamına, ölen kişilerin aile fertlerine yeşil kart verilmiştir.

f) Yavi Beldesinde bulunan üniversite ve lise mezunu gençlerden 3 kişi vekil öğretmen ola-

rak görevlendirilmiştir.

g) Ölenlerin okuyan tüm çocukları veya kardeşleri Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yatılı

okullara yerleştirilmiştir.

h) Ölen her kişinin ailesine 50 000 000.- TL., yaralı her kişiye 10 000 000.- TL. Erzurum

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca para yardımı yapılmıştır.

ı) Ölenlerden her aileden bir kişiye Vakıflar Genel Müdürlüğünce maaş bağlanması için tek-

lif yapılmıştır.

j) Çat Kaymakamı ve diğer memur eşlerinin oluşturduğu yardım kampanyası sonucu Yavi İl-

kokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin tamamına kitap, kırtasiye malzemeleri, çanta, ayakkabı ve gi-

yecek eşya dağıtılmıştır.

7. Pasinler İlçesine bağlı Çiçekli Köyünde ise;

Tecavüze maruz kalan Çiçekli Köyümüzün dert ve şikâyetleri tespit edilip, sosyal ve ekono-

mik yönden durumları araştırılıp, aşağıda sıralanan yardımların yapıldığı;

a) Erzurumlu şehit ailelerine yardım vakfınca ölen 6 şehit ailesine ve bir yaralıya toplam

85 000 000.- TL. yardım yapılmıştır.

b) Erzurum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca ölen vatandaşların ailelerine 50000 000.-

TL. yardım yapılmıştır.

c) Pasinler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca şehit ailelerine 6 ton odun ve 6 ton

kömür verilmiştir.

d) Türk Kadınını Güçlendirme Vakfınca öncelikle şehit aile çocuklarına olmak üzere, ilkokul

çocuklarına giyecek yardımı olarak toplam 20 000 000.- TL. değerinde yardım yapılmıştır.

8. Yavi Beldesinde' meydana gelen terörist saldın sonrasında Sosyal Hizmetler İl Müdürlü-

ğünce yapılan çalışmalar neticesinde 9 çocuğun yuvaya alınmasının uygun görülmesinin yanında;

29 çocuk için sosyal inceleme raporu tanzim edilerek, 10 ocuğun dosyası yardım için Sosyal Yar-

dımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına, diğer 10 çocuğun dosyası da Millî Eğitim Müdürlü-

ğüne, yatılı bölge okullarına devam edebilmeleri için gönderilmiştir.

Şehit aileleri ile dul ve yetimlerine uzanan devletimizin şefkatli eli yanında vakıf ve yörede

hizmet veren memurlarımızın eşleri vasıtasıyla oluşturdukları yardım kampanyaları sonucu sıkın-

tılarının giderilmesine çalışıldığı Erzurum Valiliğinin 30.6.1994 gün ve 15-1-59-1726 sayı ile Ko-

misyonumuza göndermiş oldukları belge ve dokümanlardan anlaşıldığını, Komisyonumuz yapmış

olduğu incelemeler sonucunda belirlemiş bulunmaktadır. (Ek : 12/1-2)
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VI. - SONUÇ

10/158 numaralı önergede iddia edildiği üzere, terör olaylarının sadece Erzurum ve çevresin-
de yaşanan olaylardan ibaret bulunmadığı, terörist saldırıların bütün yurt sathında, hatta yurt dışın-
daki kişi, kurum ve kuruluşlara da yönelik bulunduğunu,

PKK terör örgütünün amacının kendisine eylemlerinde destek sağlayacak, ikmal kaynakları-
nın üzerinde bulunan engelleri aşarak işlerini kolaylaştıracak yerleşim birimlerine kanlı baskınlar
düzenleyerek onlar üzerinde kurmaya çalıştıkları korku ve vahşete yönelik eylemler ile onları ya-
sa ve insanlık dışı emellerine alet etmek ve o yöre insanını huzursuz ederek göçe zorlamak ve bo-
şalan bu yerleşim yerlerine kendilerinin yandaş ve sempatizanlarının yerleşmelerini sağlamaya yö-
nelik bulunduğunu,

Yavi Kasabası ile Çiçekli Köyü baskınlarının PKK terör örgütünün önceden tasarlayarak ger-
çekleştirdiği kanlı baskınlardan olduğu ve güvenlik kuvvetlerinin başlatmış oldukları operasyonlar
sonucu yakalanan (Pişar kod) Metin Ballıkaya'nın verdiği ifadeye göre olayı Varto'lu Azad
(kod)'un,

Erzurum merkezinde yakalanan Muş îli Varto nüfusuna kayıtlı (Harun-Akif kod) Hasan Al-

kış'ın alınan ifadesinde kimliği tespit edilemeyen (Fikret kod)'un olayı gerçekleştirdiği, görgü ta-

nıklarının, Hasan Alkış'ın da bu olay içerisinde yer aldığını, yapılan yüzleştirmeler sonucu teşhis

ettiklerini,

Güvenlik güçlerinin bölgenin her yerinde her zaman bulunamamaları ve bu durumu da göz-

lemleyen PKK terör örgütünün, güç bakımından zayıf olan bölgelerde baskınlar düzenleyerek, o

bölge insanı üzerinde vahşet ve korkuya dayalı bir baskı oluşturma ve yörede kendi propaganda ve

eylemlerini gerçekleştirmek amacıyla önceden belirledikleri köy ve kasabalara sızdıkları, eylem

planladıkları yerleşim birimleri civarında barınmadıkları, genellikle akşam ve gecenin ileri olma-

yan saatlerinde baskınlarını gerçekleştirerek, süratle eylem bölgesini terk ederek dağlara, sığınak

veya barınaklara gizlendikleri, sempati veya korkuya dayalı olarak yöreden ikmal, yardım ve bilgi

. desteği sağladıkları ve böylece yörede tutunma ortamı buldukları, sanık ve tanık ifadelerinden de

açıkça anlaşıldığı üzere bölgede yaşanan olayların çoğunun PKK terör örgütüne destek veren bazı

kişilerin çabaları sonucu güç kazandığını,

Yöredeki yerleşim birimlerinin en büyük sorununun, yeterli ve etkili güvenlik önlemlerinin

alınamamış olması, jandarma karakolları ile geçici köy koruculuğu sisteminin etkili bir tarzda ku-

rulmaması ve işsizlik sorununun olduğunu,

Yöre insanının sosyal ve ekonomik açıdan sıkıntılarının bulunduğu, tarım ve hayvancılıkla iş-

tigal eden bu insanlarımızın tarımsal altyapı, üretim ve üretim sonrası pazar sorunlarının bulundu-

ğu ve kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın ulaşım ve yol sorunlarının bulunduğu, yörede bu-

lunan kamu kurum ve kuruluşlarının sorunların çözümüne yönelik çalışmalarda ve tedbirlerin ge-

liştirilmesinde yetersiz kaldıklarını,

Saldırıya uğrayan yerleşim birimlerinde geçici jandarma karakolu ve Yavi hariç geçici köy ko-

ruculuğu sistemlerinin kurulmamış olması ve Çiçekli'de görüldüğü üzere, av tüfeği dışında uzun

menzilli herhangi bir silahın da bulunmaması göstermektedir ki burada yaşayan insanların can ve

mal güvenliğini sağlayacak, terörist saldırılara karşı koyabilecek yeterli ve etkin lokal tedbirlerin

alınmamış olduğunun tespit edildiğini,

Şehit ailelerine ve onların dul ve yetimlerine Devletimizin şefkat elinin uzanması yanında va-

kıf ve yörede hizmet veren memurlarımızın oluşturduğu yardım kampanyaları sonucu bu insanla-
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rımızın sıkıntılarının giderilmesine anında başlanıldığı ve aynî, nakdî yardımlar yanında eğitim, ba-

rınma ve diğer sosyal yardım ve destekler ile acılarının hafîfletilmesine çalışıldığı ve bu konuda

önemli sayılacak neticelere ulaşıldığını,

Ayrıca; Çat İlçesi Yavi Beldesinde 25.10.1993 tarihinde meydana gelen ve 32 vatandaşımızın

teröristlerce şehit edilmesi, 10 vatandaşımızın da yaralanmasıyla neticelenen terör olaylarını ve so-

nuçlarını mahallinde incelemek ve bu terör eyleminin mağduru durumunda bulunan, bu olaylardan

yaralı olarak kurtulmuş olan ve gene bu olayların görgü tanığı durumunda bulunan Cevat Menteşe

(yaralı olarak kurtulan), Adem Dursunoğlu, Mihraç Karapınar (yaralı olarak kurtulan), Dursun Po-

lat, Fahrettin Kudret, Vahdettin Yeşil, Osman Yavilioğlu, Sebahattin Sahan ve Latif Pekcan (Yavi

Beldesi Belediye Başkanı) ile 6.3.1995 tarihinde Yavi Beldesi Belediyesinde Komisyonumuzun

yapmış olduğu görüşmeler sonunda;

25.10.1993 tarihinde saat 18.30-19.00 sıralarında Yavi Beldesinin PKK teröristlerince silâhlı

baskına uğradığını, o saatte televizyonda "Anadolu'dan Görünüm" programını izlemek için topla-

nan köylülerin sayılarının çok olduğunu, o sırada kahvenin kapısından içeriye (4) teröristin girerek

Kürtçe "canlanmayın lan 300 kişi köyü sardık" diye bağırarak ellerindeki silâhlan üzerlerine doğ-

rulttuklarını, teröristlerin üst giysilerinin komando, alt giysilerinin şalvarlı olduğunu, kahvehane-

nin kapı girişinde duran teröristin "ateş serbest" diye bağırmasıyla taramaya başlandığını ve (2) şar-

jör boşalıncaya kadar ateşe devam edildiğini, teröristlerin olaydan önce defalarca Yavi Beldesine

gelerek tespit yaptıklarını, bunların şüpheli durumları zamanında ihbar edilseydi bu acıların yaşan-

mamış olacağını, Yavi Beldesine minibüs ve kamyonlanyla sık sık gelen parmaksız ve Haraba Kö-

yünden Zeki Güler ve Zeki Bingöl'ün teröristlerle ilişkilerinin bulunduğunu, silâhlı baskın ve adam

öldürme olayından sonra kamyon ve minibüsü kullanıp teröristleri götürenlerin bu şahıslar olduğu-

nu, Sarıkaya yolu üzerinde kurulu evlerden de şüphelendiklerini, Zeki Güler'lerin avukatı Necati

Güven'in de oralı olduğunu ve gene Sankaya'dan Haydar Polat isimli şahıstan da şüphelendikleri-

ni, bu evlerin yol üzerinden kaldırılması gerektiğini, yaralıların bir kısmının kan kaybından öldük-

lerini, kahvehanede bulunanların dışındaki köy halkını, "asker yoklaması var" diyerek topladıkla-

rını, olay sonrası kız çocuklarını arabaya almak istediklerini buna engel olmak isteyenleri de olay

yerinde öldürdüklerini (Rasim Yavilioğlu) Köye, bu olaylardan 4-5 gün önce gelen plakasız araba-

nın kahvehaneye yaklaştığında yavaşlayarak durum tespiti yaptığını ve olay günü teröristleri bu

arabanın köye getirdiğini ve köyün 500 metre ilerisinde onları bekleyip daha sonra alıp götürdüğü-

nü, araç sürücüsünün; "silâh tehdidi ile köye götürüldüğünü" söylerken yalan beyanda bulunduğu-

nu, halbuki köyde teröristlerin silâhlı eylem yaptığını göre göre bekleyeceğine, güvenliğe haber

vermesinin mümkün olabildiğini, bu kişilerin teröristlere yataklık ettiklerinin bu hareketleri delili

olabileceğini, 1980 yılında Yavi'den karakolun kaldırıldığını, karakolun yeniden tesisi için müra-

caatların yapılmış bulunduğunu, 1993 yılında 10 adet İngiliz filintesini teslim aldıklarını, köyde ay-

nca 20 adet daha silâhın mevcut bulunduğunu, havaların soğumasıyla gönüllü olarak tutulan nöbet

sisteminde gevşeme olduğunu, olay günü belediye başkanının beldede bulunmamasından dolayı

nöbet sisteminin kopma noktasına ulaştığını, inşaat malzemesi getiren kamyonlarla yaralıların

Çat'a götürüldüğünü ve Çat İlçesinin duruma bu şekilde vakıf olduğunu, silâhlı baskın eyleminden

sonra beldede karakol kurulduğunu, şehit ailelerine olay sonrasında 60 ton kömür yardımı ile 60^

milyon liralık gıda yardımı yanında 55'er milyon lira, yaralılara 12,5 milyon lira para yardımının

yapıldığını, Vakıflar Genel Müdürlüğünden 18 çocuğa aylık maaş bağlandığını (870 bin lira), terö-

ristlerden bir tanesinin Tekmanlı olup Casim ye Kasım Özmen'lerin akrabası bulunduğunu, bunla-

rın da teröristlere yardım ve yataklık yapmış olduklarını;
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Tuzla'da nöbet tutan görevlinin (Cemal Uçar, Rüstem Bingöl, Hüsnü Baran, Hasan Hayri) zik-

ri geçen aracın 3-4 defa oradan geçtiğini gördüklerini, içlerinden bazılarının şüphelenerk "haber

verelim" uyanlarına telefon sorumlusu Hasan Hayri 'nin müdahale ettiğini, olaya bizzat tanık olan-

ların Devlet Güvenlik Mahkemesinde dinlenmemiş olduğunu, Yavi Beldesi bir daha basılırsa bu-

radan göçün başlayacağını, eylemi yapan (4) kişinin Bingöl'de dağda, Zeki Bingöl'ün de Çat İlçe-

sinde gezmekte olduklarını, belde halkının yaylaya ve araziye çıkamadıklarını, gönüllü koruculu-

ğun yeterli olmadığını, beldede mutlaka koruculuk sisteminin kurulması gerektiğini, planlanmış

olan "Şehitler Anıtının" yapılmasını, faillerin bir an önce yakalanmasını, Vakıflar Genel Müdürlü-

ğünden ölenlerin hayatta kalanlarına aylık bağlanmasına ilişkin görüş ve temmennileri, Komisyo-

numuz yapmış olduğu toplantılarda gözlemlemiş bulunmaktadır.

Sanık Fıraz kodun, jandarmada alınan ifade tutanağında; "K. Zeki kod (Ayhan Çelik), Cesur

kod, Xemgin kodu ve ismini hatırlayamadığı diğer teröristi yanına çağırarak, Lice'de devlet katli-

am yaptı, ona misilleme olarak Çat ilçesi Yavi Kasabasınrbasarak katliam yapacaksınız" diyerek

talimat verdiğini ve bu talimat üzerine Cesur kodun sorumluluğunda dört kişi olarak Yavi Kasaba-

sının yalçınlarına geldiklerini, gündüzü o mahalde geçirdikten sonra akşam saatlerinde Yavi Kasa-

basına girerek, köylüleri kahvehanede toplayıp örgütün propagandasını yaptıktan sonra, üzerlerine

ateş etmeye başladıklarını ve bu eylemi;

K. Zeki kod (Ayhan çelik)

Cesur kod

Fıraz kod

Xemgin kod

(ismi hatırlanamayan bir diğer terörist ile) gerçekleştirmiş olduklarını" açık şe-

kilde ifade etmiş olmasından, (32) günahsız, masum vatandaşımızın teröristlerce şehit edilmiş ol-

duğunun ve olay mahallinde bilgi ve görgülerine başvurulan tanık ifadelerinin de bu anlatılanları

teyit edici istikamette olmasından ve gene jandarma komutanının Komisyonumuza vermiş olduğu

fotoğraflardan, (Ek : 18/1-2), (Ek : 18/17) Olayın görgü tanıklarınca olaya iştirak eden teröristleri

teşhis etmelerinden Yavi katliamının Cesur kodun sorumluluğundaki terörist grupça gerçekleştiril-

diğini,

Ayrıca, Erzurum kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün Komisyonumuza göndermiş ol-

duğu 4.5.1995 gün ve B.05.1.EGM.0.34.05.03 id. Br.451/95 sayılı yazıları ekindeki "irtibat kur-

ma" konulu notunun 3 ve 4 üncü sayfalarından anlaşıldığı üzere; 30-31.5.1994 tarihinde ölü olarak

ele geçen (18 teröristten elde edilen bir diplikçi G-3 tüfeğin Yavi katliamında elde edilen ve bura-

da kullanılan (40) merminin boşkovanından (32) adedi ile ve bir sabit dipçikli G-3 otomotik tüfe-

ğin de yine Yavi katliamında kullanılan (40) adet merminin (8) adet boşkovanı ile irtibatlı olduğu,

dolayısıyla bu sonucun Yavi katliamını o bölgede başka eylemlere de kansan PKK terör örgütü

mensuplarının işlemiş olduklarının kanıtını teşkil ettiğini, (Ek : 20/1-5)

Çat İlçesi Yavi Beldesine yapılan terörist saldırı ile ilgili dosyanın ise 1993/1119 hazırlık ve
1994/52 esas numara ile Erzincan Devlet Güvenlik Mahkemesinde duruşmasının devam ettiğini,
(Ek: 19/1-11) (Ek: 17/1-11)

Olayla ilgili 3 sanığın halen tutuklu olarak yargılanmalarına devam edildiği, diğer üç sanığın
ise tutuksuz olarak yargılandığını;

Komisyonumuz mahallinde yaptığı incelemelerinde tespit etmiş bulunmaktadır.

Ayrıca; Pasinler İlçesi Çiçekli Köyünde 30.10.1993 tarihinde saat 17.15 sıralannda meydana

gelen ve (6) vatandaşımızın şehit edilmesi ve (1) vatandaşımızın da yaralanmasıyla neticelenen te-
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rör olaylarını ve sonuçlarını mahallinde incelemek ve bu terör eyleminden doğrudan zarar gören,

mağduru durumunda bulunan, bu olaylardan yaralı olarak kurtulmuş olan ve gene bu olayların gör-

gü tanığı durumunda bulunan Fatih Doğru (olayda ölen Tahsin Doğru'nun oğlu), Necati Kök (Çi-

çekli Köyü muhtarı), Naci Topal (Çiçekli Köyü imamı), Murat Doğru (olayda ölen Tahsin Doğ-

ru'nun oğlu); Cahit Şen (Jandarma Binbaşı), ile 7.3.1995 tarihinde Çiçekli Köyünde Komisyonu-

muzun yapmış olduğu görüşmeler sonunda;

30.10.1993 tarihinde saat 17.15 sıralarında Çiçekli Köyüne gelen eli silâhlı, sivil kıyafetli ti-

me benzeyen, üzerlerinde askerî parka bulunan kişilerin, doğrudan doğruya köy muhtarı olan Tah-

sin Doğru'nun evine yöneldiklerini, dışarıda gördükleri muhtara; "dur, bizi evine götür" dedikleri-

ni, muhtann; "buyurun gelin misafirlerimiz de var" dediğini, muhtann eşinin ise, "bunlar silâhlı,

PKK'lı olmasınlar" diye endişelendiğini, eli silâhlı (2) kişinin muhtarın evine girerek, "hüviyet tes-

piti yapacağız" dediklerini ve daha sonra içeride bulunanlann üzerlerini aradıklannı, bu sırada eli

silâhlı (2) kişinin de dışanda beklemekte olduğunu, ölen muhtann bu gelenleri de yemeğe davet et-

tiğini, onların ise; "biz PKK'lıyız, yemeyeceğiz" dediklerini, dışarıda bekleyen teröristlerden biri-

sinin de içeriye girerek odada bulunanları duvar önüne sıralamaya çalıştıklannı, bu sırada ölen

muhtann bir teröristi kucaklayıp dışarıya çıkardığını ve dışarıdaki teröristçe silâhla tarandığını, köy

imamı Naci Topal'ın da diğer teröristlere sarılarak boğazını sıkmaya başladığını ve onu öldürebi-

lecekken bir Müslümaru, öldürmek istemediği için onu öldürmediğini, bu sırada teröristlerin elle-

rindeki silâhlarla odadakileri taramaya başladıklarını, Hacı İsmail'in teröristlerden birisinin silâhı-

nın namlusuna yapıştığını, fakat eli yanınca namluyu bırakmak zorunda kaldığını, silâhlan belle-

rindeki kemerlere bağlı olduğundan ellerinden alamadıklannı, orada bulunan Mehmet Çelikbi-

lek'in kapıyı kapatarak onlan dışanda bırakmaya çalıştığını, bu kez de pencereden içeriye ateş et-

meye başladıklannı, kırdıktan kapı altından içeriye atmış olduklan bombanın patlamadığını, dışa-

rıya attıklan bombanın patladığını,

PTT acentesinin o tarihlerde kapalı olduğunu, bu nedenle olayın jandarmaya Ağaçalan Kö-

yünden bildirildiğini, telsiz çevrimi ve silâhın anzalı olduğunu, ne telefonun, ne telsizin ve ne de

mevcut köy silâhının çalışmadığını, jandarmanın öldürme olayından (2) saat sonra köye geldiğini,

ilçe jandarmasından önce Köprüköy jandarmasının olay mahalline gelmiş olduğunu, görgü tanık-

lannın Çiçekli Köyünü basan teröristlerden (Fikret kodu) ve Ermeni kökenli olduğu söylenen terö-

risti gösterilen resimlerden teşhis ettiklerini, kaçtıkları taksinin, mevlüde davetli olarak gelen mi-

safirlerine ait olduğunu ve arabadaki kan lekelerinden teröristlerden birisinin yaralı bulunduğunu,

teröristlerin olaydan sonra arabayla Çamlıca'ya kadar gittiklerini, Tekman'a geçip Karlıova'ya

kaçmış olabileceklerini, teröristlerin silâhlı taramaya başlamadan önce, Cumhurbaşkanı, Genel

Kurmay Başkanı, İçişleri Bakanı aleyhine konuşmalar yaptıklarını, mevlüde misafir olarak gelen

otomobilin şoförünü dışarı çıkardıklarını ve otomobilin içerisine kapattıklannı, Jandarma ve Özel

Harekât Timinin saat 19.30'da köye ulaştığını ve Tekman'a kadar takibe geçildiğini ve ertesi gün

de takibata devam edildiğini, Karaçobanlı bir kadının Çiçekli Köyünde çobanlık yaptığını ve terö-

rist gruptan oldukları sanılan 2-3 kişinin bu kadının yanına gelip gittiklerini, bu kadının felçli olan

kocasının köyden bazılarına, "bu gelenlerin terörist olduğunu ve köyün civarında üstlendiklerini,

dikkatli olmalarını" söylediğini, bu teröristlerin köyün yakınlarında zaman zaman görüldüğünü, bu

durumlar muhtar Tahsin Doğru'ya aktarıldığında muhtarın; "bize bir şey yapamazlar" dediğini ve

Karaçobanlı bu kadının teröristlere yardım ettiği yolunda endişelerinin bulunduğunu, beş adet silâ-

ha daha ihtiyaçlan olduğunu ve askerden gelen gençlere bu silâhlan dağıtarak köylerini teröristle-

re karşı daha iyi savunacaklarına ilişkin görüş ve temennileri, Komisyonumuz yapmış olduğu top-

lantılarda tespit etmiş bulunmaktadır.
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Sanık Kawa kodun jandarmada alınan ifade tutanağında; "Parmaksız Fikret kod, Delil kod ve

Dılbırın kod ile Pasinler İlçesi Çiçekli Köyüne akşam saatlerinde örgütün propagandasını yapmak

için gittiklerini ve köy odasında toplamış oldukları köylülerin öldürüleceklerini anlayarak, içeride

bulunan elleri silâhlı Parmaksız Fikret kod ile Kavva kodun üzerlerine saldırdıklarını, dışarıda bek-

lenen Delil kod ile Dılbırın kodun da içeriye gelerek ateş etmeye başladıklarını, köylülerden bir ta-

nesinin elindeki orak ile Kawa kodu başından yaraladığını ve bu eylemi;

Parmaksız Fikret kod,

Kavva kod, '

Delil kod,

Dılbırın kodun gerçekleştirmiş olduklarım" ifade etmiş olmasından, evlerinde okutacakları
mevlüt ve misafirlerine verecekleri yemek hazırlığı içerisinde bulunan (6) masum insanımızın te-
röristlerce şehit edilmiş olduğunun ve olay mahallinde dinlediğimiz görgü tanıklarının ifadelerinin
de bu söylenenleri teyit ettiğini ve jandarma komutanının Komisyonumuza vermiş olduğu fotoğ-
raflardan (Ek : 18/1-2, 18/17) olayın görgü tanıklarınca baskın olayını gerçekleştiren teröristleri
teşhis etmelerinden katliamın Parmaksız Fikret kodun sorumluluğundaki terörist grupça gerçekleş-
tirildiğini,

Pasinler Çiçekli'deki terörist saldırı ile ilgili dosyanın ilgisi nedeniyle Pasinler Cumhuriyet

Başsavcılığının 1.2.1994 gün ve 1993/403 hazırlık ve 1994/3 görevsizlik kararıyla Erzincan Dev-

let Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığına gönderilmiş olduğu ve takibatın 1994/285 hazırlık sırası-

na kayden devam ettiği,

Pasinler-Çiçekli olayının PKK terör örgütü mensubu kişilerce işlenmiş olduğunun tespit edil-

diği, halihazırda yakalanan ve tutuklanan kişilerin olmadığı; (Ek : 17/12-18), (Ek : 19/12-15)

Aynı şekilde Çat-Yavi olayının da PKK terör örgütü mensubu kişilerce işlendiğini ve Çiçekli

Köyü baskınını yapan teröristlerin; "biz PKK'lıyız, Lice'de meydana gelen olayın intikamını Ya-

vi'den aldık" şeklindeki sözlerinden sonra toplu katliama başladıklarını;

Her iki konunun da yargıya intikal etmiş olduğunu, halihazırda davaya ilişkin olarak (3) kişi-

nin tutuklu olarak yargılandıklarını. Komisyonumuz, mevcut evrak üzerinde ve mahallinde yapmış

olduğu araştırma ve sonuçlarını Genel Kurul'a arz etmeye karar vermiştir.

IV. - OLAYLARIN MEYDANA GELDİĞİ YÖRELERE İLİŞKİN BAZI ÖNERİLER

1. Şırnak Merkez ve Cizre

- Sağlık hizmetlerinin etkinleştirilmesi,

- Kapalı olan okulların açılması,

- Yol-su-elektrik hizmetlerindeki eksikliklerin giderilmesi,

- Bölgeye yönelik yatırım hizmetlerine hız kazandırılması,

sağlanmalıdır.

2. Mardin-Nusaybin

- Okulların onarımı ve kapalı olan okulların açılması,

- Kırsal kesimden Nusaybin'e olan göçün menfi etkilerinin çözüme kavuşturulması,

- Yatılı bölge okullarının kapasitelerinin artırılması,

sağlanmalıdır.

3. Mardin

- İlin özellikle kırsal kesimdeki içme suyu sorunlarının çözüme kavuşturulması sağlanmalıdır.
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4. Bingöl

- Mevcut yol güvenlik tedbirlerinin daha yaygın ve etkin bir biçimde sürdürülmesi sağlanma-
lıdır.

5. Erzincan - Kemaliye - Başbağlar

- Meydana gelen terör olayları sonucunda yakılan ve yıkjlan Başbağlar Köyünün, köy sakin-
lerinin istekleri gözönünde bulundurularak yeniden inşaası veya iskâna kavuşturulması,

- İstanbul'a göç eden Başbağlar Köyü halkının sağlık hizmetlerinden bedelsiz yararlanmaları,

- Başbağlar Köyünün Kemaliye İlçesine idarî bağlılığının yeniden gözden geçirilmesi,

- Köyler arasındaki yaylakiye ve otlakiye anlaşmazlıklarının, ileride daha vahim olaylara se-
bebiyet verebileceği düşünülerek acilen çözüme kavuşturulması,

sağlanmalıdır.

6. Ağrı - Diyadin

- Öğretmen yetersizliği ve diğer nedenlerle kapalı olan okulların eğitime açılması,

- Ağrı, Patnos ve Hamur'da yatılı bölge okullarının Millî Eğitim Bakanlığının 1996 yılı prog-
ramına alınması,

- Ağrı İlinde köy yollarının bakım onarımı ve karla mücadele çalışmalarında kullanılan araç-
larının bakım ve onarımlarının mahallinde yapılması ile ilgili düzenlemelerde bulunulması,

- Büyük bir çoğunluğu kapalı olan sağlık evlerinin hizmete açılması ve ilin sağlık personeli
açığının giderilmesi,

- İl ve ilçelerde sık sık vukuu bulan elektrik arızalarının bir çözüme kavuşturulması,

sağlanmalıdır.

7. Diyarbakır Merkez ve Lice

- Güvenlik ve sair nedenlerle kapalı olan okulların açılması,

- Diyarbakır İline kırsal kesimden ve civar illerden olan göçün yerel yönetime yarattığı ilave
yükün ve alt yapı ile iskân sorunlarının çözümlenmesi,

- Lice İlçesinden olan göçün önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması,

- Lice Belediyesine alt yapı hizmetlerinde kullanılmak üzere kaynak aktarılması,

- İlçe esnafının kredi problemlerinin çözümlenmesi,

- İlçedeki kapalı olan lisenin eğitim ve öğretime açılması,

sağlanmalıdır.

8. Erzurum - Pasinler. Çiçekli ve Çat-Yavi

- Bölgeye jandarma (c) timlerinin tahsisi,

- Erzurum Koordinatör Valiliği ile Olağanüstü Hal Bölge Valiliği arasında terörle mücadele
konularındaki koordinasyonun üst seviyede kurulması,

- Erzurum Valiliği emrinde bulunan helikopterlerin bakım, onarım ve servis yönünden sıkın-
tılarının giderilmesi ile helikopter sayısının artırılması,

- Bingöl, Ağrı ve Kars illerinin durumları da dikkate alınarak ilin jandarma kadrolarının ve
geçici karakol sayılarının artırılması,

- Erzurum sınırında ve yakınında bulunan Varto, Yedisu ve Addılı, Karlıova yörelerinde PKK
terör örgütünün yuvalandıkları nazara alınarak terörle mücadele tedbirlerinin buna göre etkinleş-
tirilmesi,
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- Çat-Yavi'de terör olaylannda çocuklarını yitiren ailelere Vakıflar Genel Müdürlüğü mevzu-
atında değişildik yapılarak, maaş bağlanması,

- Şehitler için anıt mezar yapılması,

- Yavi'de çarşı ve mahalle bekçiliği sisteminin Jandarmaya bağlı olarak kurulması,

- Pasinler İlçesi Çiçekli Köyünde terörle mücadelede etkinliğin sağlanması amacı ile gerekli

tedbirlerin alınması,

sağlanmalıdır.

V. - ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

• A. S0SYO-EK0NOMİK TEDBİRLER

1. Bölgenin doğal ve beşeri kaynaklarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesini hedef alan

emek, yoğun teknolojiye dayalı işletmeler Devlet öncülüğünde kurularak işletilmeli, işsizlik soru-

nunu azaltacak kırsal alt yapı, besicilik, ormancılık, erozyon alanlarında hizmet verecek istihdam

yaratıcı sünger projeler oluşturulmalıdır.

2. Irak'a uygulanan ambargo bölgenin sınai gelişimini ve ticareti olumsuz yönde etkilemekte,
ihracat potansiyelini baltalamaktadır. Ambargonun kaldıırlmasına yönelik girişimlere hız verilme-
si yanında sınır ticaretinin serbestleştirilmesi ve geliştirilmesine özen gösterilmelidir.

3. Ülkemiz açısından entegre bir proje olan GAP'in bütün üniteleriyle devreye sokulmasına
hız kazandırılmalı, bölgelerarası dengesiz gelişmenin giderilmesinde ve hem ülkemizin geleceği
hem de bölge insanımızın huzur ve refahı için büyük önemi olan bu projenin istihdam ve yerleşim
problemlerini çözecek bir entegrasyonu gerçekleştirmesine olanak kazandırılmalıdır.

4. Bölgenin Enerji, Tanm, Sağlık, Eğitim, Ulaşım alt yapı gibi ekonomik ve sosyal problem-
lerinin bir an önce çözüme kavuşturulmasını sağlayacak marko düzeydeki planlamalara ağırlık ve-
rilmelidir.

5. Yarım kalmış teşvik belgeli yatırımların iyileştirilmesine özen gösterilmeli, başta besicilik,
tanm ve kentleşme faaliyetleri olmak üzere bölge insanımızın uğraşı verdiği alanlarda düşük faiz-
li kredi ve destekleme tedbirleriyle teşvikler yaratılmalıdır.

6. Birbirleriyle fonksiyonel ilişkileri bulunan yatırımlar birlikte planlanmalı, bölgede cazibe
merkezleri oluşturulmalı, bölge için bir aksiyon planı düzenlenerek kalkınmayı sağlayacak strate-
jiler buna uygun olarak düzenlemeye konulmalıdır.

B. ASAYİŞ VE GÜVENLİKLE İLGİLİ TEDBİRLER

1. Profesyonel nitelikli özel harekât timleri geliştirilmeli ve yaygınlaştırılarak bölgenin her ke-
siminde hizmet verebilecek düzeye kavuşturulmalıdır.

2. Yol güvenliği ve yol kontrollerini etkin ve sürekli biçimde yapabilecek birimler oluşturul-

malıdır.

3. İstihbarat konusunda yeni bir organizasyona gidilmeli ve elde edilen istihbari bilgiler tek

merkezde toplanıp süratle sonuca gidilmesi sağlanmalıdır.

4. Sınır güvenliği ve çevre koruma maksadıyla kurulacak karakolların sayısı artırılmalıdır.

5. Terör konusunda uygulamaya konulacak ilke ve politikalar hükümetler üstü birlik ve bera-
berlik zihniyetiyle benimsenmeli ve bu uygulamalara süreklilik kazandırılmalıdır.

6. Geçici köy korucularının köy statüsü dışındaki yerlerde istihdamı konusu gözden geçiril-
erek gerekli düzenlemelerin yapılması ve aksaklıkların giderilmesi sağlanmalıdır.
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7. Devlet kadrolarında hizmet veren kamu personelinin vatandaşlarımızla olan görev ilişkile-

rinde devlete olan güven duygusunu zedeleyen söz ve davranışlardan kaçınmaları sağlanmalıdır.

8. Bölgede toprak reformu, toplu çiftlik ve kırsal üretim projesi çalışmalarına ağırlık kazandı-
rılmalıdır.

9. Dünyada ve yakın çevremizdeki gelişmeleri izleyip iç ve dış güvenliğimize yapabileceği et-

kileri değerlendirerek yeni politikalar, taktikler ve stratejiler üretecek resmî oluşumların hayata ge-

çirilmesi sağlanmalıdır.

C. İDARÎ VE DEMOKRATİK TEDBİRLER

1. Dünyanın her yerinde terörizmin en önemli silahı korku ve yıldırmadır. Bu korkunun izale-

si ve devlete güven duygusunun ikamesine yönelik her türlü tedbir yaygınlaştırılmalıdır.

2. Yazılı ve görsel yaylınlarla millî birlik ve beraberliğimizi sağlayıcı, millî ve manevî duygu-

larımızı örf ve âdetlerimizi pekiştirici düzenlemelerle yayınlara ağırlık verilmelidir.

3. Bakanlıkların, bölgedeki "kilit personel kadrolarına" belli bir deneyim ve kapasiteye ulaş-

mış elemanların atanmalarına özen gösterilmelidir.

4. Kimlik belirleme ile tüm kurum ve kuruluşlara ait bilgiler bilgisayarlara geçirilerek hizme-
te kolaylık ve sürat sağlanmalıdır.

5. Olağanüstü Hal uygulanan illere tahsis edilen kadroların adil bir şekilde ve öncelikle terö-
rist eylemler sonucu yakınlarından birisini kaybeden ailelere ve güvenlik nedenleriyle boşaltılan
yerleşim birimlerine ağırlık verilmek suretiyle dağıtılmaları sağlanmalıdır. Ayrıca geçici köy koru-
cularının da münhal bulunan bu kadrolardan yararlandırılmaları sağlanmalıdır.

6. Sorgulamalara hız kazandırılmalı, sorgu personeli ehil kişilerden oluşturulmalı, sorgulama

birleştirilerek gözaltı süreleri batılı standartlar gözönüne alınarak ki sal ti İmalı ve işkence iddiaları-

na neden olmayacak şekilde tedbirler alınmalıdır.

7. Terörden zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının süratle ve isabetli olarak karşılanabil-

mesini temin için gerekli mevzuat düzenlemelerine gidilmesi sağlanmalıdır.

8. Terör dolayısıyla kırsal kesimdeki yerleşim birimlerinden göç eden vatandaşlarımıza, yeni

hayata intibak edebilecekleri şekilde sosyal yardımlar yapılmalı, yaralan sarılmalı ve kolaylıklar

sağlanmalıdır.

D. ULUSLARARASI TEDBİRLER

1. Ülkemizde yaşanan terör ve terör eylemlerine bağlı sıkıntılar komşu olsun veya olmasın bü-
tün ülkelerle yapılacak diplomatik girişmler sonucu iyice izah edilip anlatılmalı ve bu konulara
münhasır netice verici çalışmalara hiç vakit kaybetmeden başlanılmalıdır.

2. Terör, terörle mücadele ve istihbarat konularında müşterek önlemlerin alınması ve işbirli-

ğinde bulunulması çalışmaları yeniden gözden geçirilmeli ve terör eylemlerine karşı kesin tutum

ve davranışlar yeni baştan protokole bağlanmalıdır.

3. Terör örgütlerini desteklediği ve beslediği bilinen ülkelerle ilgili ticarî, iktisadî ve sosyal

ilişkiler ciddi boyutlarda yeniden ele alınıp irdelenmelidir.

4. Terörizmle ilgili bilgi ve belgelerin sıkı bir işbirliği içerisinde karşılıklı olarak aktarılması

sağlanmalıdır.

5. Karşılıklılık ilkesi içerisinde terörle mücadele konusunda diğer ülkelerin teknik bilgi, bece-
ri, malzeme ve personel imkânlarından yararlanma olanakları geniş bir biçimde uygulama alanına
sokulmalıdır.
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VI. - SONUÇ

1984 yılından itibaren ülkemizin en önemli sorunlarının başında terör ve terörden kaynakla-
nan olaylar gelmektedir.

Terörün kaynağını PKK oluşturmakta, yapmış oldukları propaganda ve eylemlerle kendileri-

ne dış destek de sağlamış bulunmaktadırlar.

PKK terörü; milli birlik ve beraberliğimizi, toprak bütünlüğümüzü bozmak ve parçalamak için

devlete ve devleti temsil eden bütün güçlere, vatandaşlarımızın yaşama hakkına, canına ve malına

karşı silahlı eylemler olarak karşımıza çıkmaktadır.

PKK terör örgütünün gerçek yüzünü sergilemek amacıyla Komisyonumuzun 12.10.1994 gün
ve 40 sayılı belgeleri arasında bulunup kimliği Komisyonumuzca mahfuz tutulan ve ifadesinde Di-
yarbakır 1. Nolu E Tipi cezaevinde tutuklu bulunduğunu belirten kişinin : "Cezaevlerinin örgütlen-
me şeması ile gözönüne aldığımız, işleyişi ve çalışmalarını gözden geçirdiğimizde, bırakalım ıslah
yeri olmayı, azgın PKK'lı yetiştirme yurdu, çokça söylendiği gibi Mazlum Doğan Akademisi ol-
duğu gerçeği ortaya çıkmaktadır Türkiye'yi etkileyecek kişilerin dahi bizimle nasıl içli dışlı ol-
duğuna değinmek istiyorum. İşleyişinde göreceğimiz gibi ceza evleri salt işlevi çalışmalarla kalmı-
yor, dışarıya el atarak. Milletvekili seçtirme, adaylığını onaylama gibi çalışmalara katılıyor. 1991
yılı Genel Seçimlerinde örgütün talimatları doğrultusunda Diyarbakır Cezaevi yönetimi olarak Ha-
tip Dicle, Leyla Zana, Orhan Doğan, Sedat Yurtdaş, Muhsin Melik, Zübeyir Aydar gibi isimlerin
aday olmasında etkili bir rol oynamıştır. Örnek vermek gerekirse Sımak bölgesinden Milletvekili
olan Orhan Doğan adlı şahıs bizzat gelip, cezaevinden benimle görüştü ve aday olmak istediğini
söyledi. Terörün başı olan Apo'ya önerdiğim bu şahıs Abdullah Öcalan tarafından onaylandı... Or-
han Doğan, Selim Sadak, Sırrı Sakık, Mahmut Alınak, Mahmut Kılıç, Zübeyir Aydar, Leyla Zana
adlı DEP'li grup, 1992 yılında cezaevine gelerek bizimle görüştüler : Bu görüşme esnasında Ab-
dullah Öcalan'ın gerekirse meclisi gerekirse terk edin talimatı üzerinde konuşuldu : Onların tabi-
riyle Millet Meclisi örgütün kazandığı bir mevzidir. Terk edilmemesi gerekir. Ama daha aktif ve
Türkiye'yi daha teşhir edici faaliyetlere hız verilerek mecliste kalmanın daha uygun olacağı görü-
şünde hemfikir olduk. Kısaca DEP, PKK'nın nefes borusudur. Siyasî koludur. Nasıl ki PKK ken-.
dinden vazgeçmiyorsa, ERNK'den vazgeçmiyorsa, DEP'ten de vazgeçmeyecektir. ... PKK, terör
örgütünün 1990 yılında yaptığı 4 üncü kongresinde almış olduğu...kararlarda... diğer yandan kanlı
Nevruz senaryolarını gerçekleştirmeye çalışıyorlardı..." (Ek : 21/30-57) şeklindeki ibarelerden ör-
gütün ne şekilde çalıştığını ve gerçek amaçlarının ne olduğunu da açık bir şekilde anlamanın müm-
kün olduğunu belirlemiş bulunuyoruz.

Bölge insanımız, PKK'nın baskı ve katliamlarından, çocuklarım zorla kendi kadrolarına alma-
larından, mallarını, hayvanlarını gasbetmelerinden bizar olup, Devletimizin güçlü ve müşfik elleri
ile güvenli himayelerine sığınmakta ve terörizmin içyüzü ile PKK örgüt mensuplarının gerçek
amaçlarını görmek, zorla ve tehditle dahi olsa onlara destek vermemektedir.

Bölgenin ulaşım, eğitim, sağlık, iskân ve istihdam sorunları mevcuttur. Fakat bu sorunlar sa-
dece, o bölgemize has sorunlar olmayıp ülkemizin genel problemleridir. Bunun yanında Devleti-
mizin terörle mücadele için bütçesinden ayırmış oluduğu pay bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin yapmış olduğu en büyük ve en uzun süreli harcamasını teşkil etmektedir.

Bu ise, terörün Türk ekonomisine verdiği zararı ve ne denli hizmet ve yatırımları feda etmek
zorunda kaldığımızın çarpıcı bir örneğini gözler önüne sermektedir. Zaten Devletimizin güvenlik
güçleri de terörün olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla yoğun bir biçimde o bölgede
bulunmaktadır.
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde cereyan eden ve birçok masum, günahsız insanımı-

zın hayatına malolan, köylerinin, evlerinin yok olması sonucunu doğuran, üretim ve yatırım araç-

larının, zarar görmesine, hayvanlarının telef olmasına sebep olan, geride gözü yaşlı bir sürü öksüz,

yetim ve dul insanimizin perişan hale duçar olmasının altında PKK terör örgütünün kanlı ve vahşi

eylemlerinin yattığını Komisyonumuz mahallerinde yapmış olduğu inceleme ve araştırma

çalışmaları sonucunda belirlemiş bulunmaktadır.

Bunlar; III. bölümdeki inceleme ve araştırma kısmında da ayrıntılı bir biçimde tahlil edildiği

üzere:

1. 21-22 Mart 1992 tarihlerinde Şırnak, Cizre ve Nusaybin'de Nevruz kutlamaları bahane edi-

lerek vatandaşlarımızın öldürülmelerine ve yaralanmalarına, kamu binalarının, araç ve gereçlerinin

yakılmalarına ve tahriplerine, vatandaşımızla güvenlik güçlerimizi silahlı çatışma içerisine çekerek

öldürülmelerine sebebiyet verecek eylem, düzenleme ve tertiplerin PKK terör örgütü mensupları

tarafından tasarlanıp işlenmiş olduğu,

2. 15-16-17 Nisan 1992 tarihlerinde Mardin İli Savur, Yazır ve Taşlık köylerinde meydana ge-

len olayların; askerlerimizin ve geçici köy korucularının PKK terör örgütü mensuplarınca kaçırıla-

rak şehit edilmeleri ve buna bağlı olarak terör örgütüne mensup silahlı 34 kişinin ölümü ile sonuç-,

lanan olayların PKK'nın dağ kadrosuna mensup failler tarafından yaratılmış bulunduğunu,

3. 27.5.1992 tarihinde Muş:Bingöl karayolunda yapılan yol aramalarında silahlarıyla birlikte

ele geçirilen (5) terör örgütü mensubunun diğer bir terörist grupla buluşacaktan yer olan Muş Mer-

kez Muratgören Köyü Murat Köprüsünde, buluşacaklarını söylediklerini ve buluşma yerine gelin-

diğinde orada bulunan terörist grupça ateş açıldığı ve iki ateş arasında kalan (5) kişinin vurularak

öldüklerinin, güvenlik birimlerinin Komisyonumuza göndermiş olduktan bilgi ve belgelerden an-

laşıldığı,

4. 24.5.1993 tarihinde Elazığ-Bingöl karayolu kesilmek suretiyle (29) er ve (3) vatandaşımı-

zın şehit edilmesiyle, olay yerindeki resmî ve özel araçların da yakılmasıyla sonuçlanan olayların

PKK terör örgütü elemanlarınca önceden planlanmak suretiyle işlenilmiş bulunduğunu, olay son-

rası yapılan operasyonlarda (11) teröristin ölü ele geçirildiği, olayın ilgili birimlere geç bildirildiği

ve buna bağlı olarak intikallerin de geç olduğu, erlerin sevkiyatlannda normal yol emniyet devri-

yesi dışında güvenlik önlemlerinin alınamamış olması nedeniyle bu olaylar sonucunda büyük bir

zayiata neden olunduğu;

5. 5.7.1993 tarihinde Erzincan tli Kemaliye İlçesi Başbağlar Köyünün, Sivas olaylan bahane

edilerek PKK terör örgütü elemanları tarafından basılarak (33) vatandaşımızın kurşuna dizilmek ve

yakılmak suretiyle şehit edildikleri, evlerinin içerisindeki hayvanlarla birlikte yakıldığı, evlerin

önünde bulunan (4) aracın ateşe verilmek suretiyle tahribedilmelerine cami ve okulun da yakılma-

sına müncer olan olaylann'PKK terör örgütünce önceden tasarlanmak suretiyle işlenilmiş bulundu-

ğunu, görgü tanıklarının olayın içerisinde bulunan bazı teröristleri daha sonraki terör olaylarına

bağlı olarak gazetelerde çıkan resimlerinden teşhiste bulunduklannı,

6. 13.7.1993 tarihinde Ağrı İli Diyadin İlçesinde meydana gelen ve (6) vatandaşımızın ölümü,

kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar ile pek çok işyerinin roketatar ve uzun menzilli silahlarla

tahribedilmesiyle sonuçlanan olayları PKK terör örgütü mensuplarının örgüte para toplama konu-

suda zorluk çıkaranları korkutmak ve onlara gözdağı vermek ve güvenlik güçlerimizi bu eylemler

karşısında tesirsiz bırakmak amacıyla, önceden planlanmak suretiyle işlenmiş bulunduğunu, çıkan

olaylarda hayatlarını kabeden (6) vatandaşımızın PKK teröristlerinin atmış oldukları roketlerin

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 871)



- 101 -

çıkarmış olduğu yangın sonucu vuku bulduğu, ilçede çıkan yangınları söndürmek için itfaiye ara-

cının gelmediğini, civar ilçelerden gelen itfaiye araçlarıyla yangına gecikilmiş olarak müdahalede

bulunulduğu, olaylara katılmış bulunan sanıkların ifadelerinden de baskın eyleminin örgüte para

toplama, baskı ve korkuya dayalı sindirme politikalarından kaynaklanmış bulunduğunu,

7. 22.10.1993 tarihinde Diyarbakır İli Lice İlçesinde meydana gelen ve Tuğgeneral Bahtiyar

Aydın ile 1 erimizin şehit edildiği, İlçenin işyerleri, özellikle de kamu kurum ve kuruluşlarına ait

binalar ile; emniyet, jandarma ve piyade taburuna yönelik uzun namlulu silahlar ve roketatarlarla

yoğun ateş altına alınması sonucu (13) vatandaşımızın hayatını kaybettiği ilçedeki ev ve işyerlerin-

de önemli ölçüde maddî hasar meydana gelmesine sebep olan olayların PKK terör örgütü dağ kad-

rosuna mensup elemanlar tarafından işlenmiş olduğunu,

8. 25.10.1993 tarihinde Erzurum İli Çat İlçesi Yavi Beldesinde meydana gelen ve (32) vatan-

daşımızın kurşuna dizilmek suretiyle şehit edilmiş oldukları ve (10) vatandaşımızın da yaralanma-

lanyla sonuçlanan baskın eylemini PKK terör örgütünün işlemiş bulunduğunu ve baskın sırasında

teröristlerin "Biz PKK'lıyız, Lice'de meydana gelen olayın intikamını Yavi'den alacağız" demiş

bulunduklarını,

30.10.1993 tarihinde Erzurum İli Pasinler İlçesi Çiçekli Köyünde meydana gelen ve (6) vatan-

daşımızın şehit olmasıyla sonuçlanan köy baskınını PKK terör örgütünün "Serhat" grubunun işle-

miş olduğunu ve baskın eylemi sırasında köy muhtarının evinde okutmuş olduğu mevlüt ve mev-

lüt sonrası vereceği yemeğe onları da insancıl bir yaklaşım, Türk misafir perverliği ve iyiniyetiyle

yapmış olduğu davete rağmen bu insanlık dışı vahşeti işlemiş bulunduklarını,

Şirnak, Cizre ve Nusaybin'de Nevruz kutlamaları bahane edilmek suretiyle çıkartılan olaylar-

da, Mardin İli Savur İlçesi Yazır ve Taşlık Köylerinde meydana gelen olaylarda, Muş İli Merkez

Muratgören Köprüsü üzerinde cereyan eden olayda, Ağrı İli Diyadin İlçesinde meydana gelen olay-

lara ilişkin DEP Milletvekillerinin vermiş oldukları araştırma açılmasına ilişkin önrgelerinde, ko-

nuların gerçek amaçlarından saptırılmasına yönelik iddiaları havi bulunduğu, Komisyonumuzun

yapmış olduğu inceleme ve araştırma faaliyetleri sırasında önergelerde ileri sürülen iddialarla ola-

yın gerçek yüzünün taban tabana zıt olduğunu, halkımızı tahrike, bölmeye .ve Devlete karşı güven-

sizliğe yöneltme amacını taşımış bulunduklarını,

Türkiye Cumhuriyeti'nin Misak-ı Millî sınırlan içerisindeki bütünlüğü tartışılmaz ve değişti-

rilemez bir gerçektir. Bu bütünlüğün bozulmasına ve parçalanmasına yönelik her eylem ve hareke-

tin sahibi ile bu eylemlerin cereyan ettiği bölgelerde yaşayan devletine, dinine ve bayrağına bağlı

vatandaşlarımızı titizlikle diğerlerinden ayırmak ve onları Devletimizin güvencesi altında bulun-

durmak bizlerin asli görevidir.

. Komisyonumuz her bir konuya ilişkin belge ve bilgilerin tetkiki, olay mahallerinde yapmış ol-

duğu inceleme ve araştırma çalışmaları ile olayların görgü tanıklarının ifadelerinin değerlendiril-

mesi sonucu objektif ölçüler içerisinde bu sonuçlara vamış bulunmaktadır.

İster düşünce düzeyinde olsun, ister eyleme dönüşmüş olsun millî birlik ve beraberliğimize yö-

nelmiş her eylem ve işlem kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gücünü ve demokratik hu-

kuk devletinin eşit ve adil yasal müeyyidelerini karşısında bulacaktır.

Teröre karşı verdiğimiz haklı mücadelede komşularımızın ve bazı Batılı ülkelerin hasmane tu-

tum ve davranışlarını, terörün evrensel bir suç olduğu kavramı ile bağdaştırmanın mümkün olma-

yacağını, kendi hukuk sistemleri içerisinde buna izin vermelerinin hak ve adalet anlayışı ile bağ-

daştırılmasının yanlış olacağını, böylesine bir uygulamadan ülkelerin ve insanlığın nihai olarak
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zarar göreceğini, nereden ve hangi şekilde gelirse gelsin teröre taviz ve destek verecek tüm

oluşumlara geçit verilemeyeceğini önemine binaen belirtmek isteriz.

Anadolu mucizesinin yazıldığı topraklarda her düşünceden insanımıza, her etnik gruptan va-

tandaşımıza yerimiz vardır. Yeter ki, ayrımcılığa, kine ve fesada yüreklerinde yer vermemiş olsun-

lar, yeter ki millî birlik ve bütünlüğümüze kastedecek bir yanlış hareketin içerisinde bulunmasın-

lar.

Vatan topraklarını canıyla, kanıyla kazanıp koruyagelmiş dini bir, örfü bir, bayrağı bir insan-

larımızı devletimizin adil, güçlü ve güvenli elleri, bağrına basmaya hazırdır. Yeter ki, insanımıza

yabancılaştırılmış, ona düşman kılınmış, tecrübesiz ve kandırılmış kimselerin ellerindeki silahlan

teslim ederek, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin herkes için eşit ve adil olan destek ve himayesine

sığınmış olsunlar.

Bu konuda bütün kurum ve kuruluşlarımızın bir bütünlük içerisinde üzerlerine düşen görevin

gereklerini eksiksiz yerine getireceklerine dair olan güvenimizi belirtmek isteriz.

Komisyonumuzun yapmış olduğu araştırma ve incelemeler sonucu düzenlemiş bulunduğu iş-

bu rapor ve ekleri Genel Kurul'a sunulmak üzere yüksek başkanlığa saygı ile arz olunur.

Başkan

İsmail Köse

Erzurum

Kâtip

Lütfi Esengün

Erzurum

İmzada bulunamadı

Üye

Kadir Ramazan Coşkun

İstanbul

Başkanvekili

Mehmet Keçeciler

Konya

Üye

Ömer Lütfi Coşkun

Balıkesir

Üye

Ahmet Sezai Özbek.

Kırklareli

Üye

Ali Kemal Başaran

Trabzon

Sözcü

Mustafa Zeydan

Hakkâri

Üye

Ali İbrahim Tutu

Erzincan

İmzada bulunamadı

Üye

Abdürrezzak Yavuz

Şanlıurfa
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(10/53) DOĞU VE GÜNEYDOĞU BÖLGELERİNDE

MEYDANA GELEN OLAYLARI ARAŞTIRMA KOMİSYONU

(Sayısal Bilgiler)

T
ür

zr.<
00

<

2illet

n

Vt

C/3
S

Sıra No.

1

2

3

4

Olay yeri ve tarihi

A. Sımak Merkez Nevruz

21-22.3.1992

B. Şırnak Cizre Nevruz

21-22.3.1992

C. Mardin-Nusaybin Nevruz

21-22.3.1992

Mardin-Savur Yazır ve Taşlık

15-16-17.4.1992

Muş Muratgören Köyü

Murat Köprüsü 27.5.1992

Elazığ Bingöl Karayolu

24.5.1993

Ölü sayısı

15

5

13

41

5

66

Yaralı

sayısı

41

35

25

5

-

17

Yakalananl ann

sayısı

90

19

29

-

• -

8 (Sanık)

Tutuklu

sayısı

34

11

-

-

-

-

5 Erzincan Kamaliye Başbağlar

Köyü 5.7.1993

6 Ağn Diyadin İlçesi 12.2.1993

7 Diyarbakır Lice İlçesi 22.10.1993

8 A. Erzurum Çat-Yavi Beldesi

25.10.1993

B. Erzurum Pasinler-Çiçekli

Köyü 30.10.1993

33 16

6

15

32

1
39

10

11
74

6

9

20

Davanın devam ettiği mahkeme

A. Dava Diyarbakır DGM'de devam ediyor.

B. Dava Diyarbakır DGM'de devam ediyor.

C. Dava Diyarbakır DGM'de devam ediyor.

Dava Diyarbakır DGM'de devam ediyor.

Dava Diyarbakır DGM'de devam ediyor. ,

A. Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı Askerî

Mahkemesinde devam ediyor.
B. Diyarbakır DGM'de devam ediyor.

Dava Erzincan DGM'de devam ediyor.

Dava Erzincan DGM'de devam ediyor.

Dava Diyarbakır DGM'de devam ediyor.

A. Erzincan DGM'de devam ediyor.

B. Erzincan DGM'de devam ediyor.

I

S



Sıra No.

III-A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

15

16
17

18

19

20

21

B

1

2

3

4 '

5

6

7

8

9

10

11

12

Parça adedi

110

3 '

1

1

23

1

4

2

4

1
33

2 .

35

1

6

3
2

2

2

17

57

1

1

19

6

2

4

2

36

1

3

3

17

Türkiye

- 1 0 4 -

DİZt PUSULASIDIR

Günü

27.5.1994

3.3.1994

31.3.1994

15.4.1994

29.3.1994

8.6.1994

8.6.1994

8.6.1994

22.6.1994

13.6.1994
6.7.1994

13.6.1994

6.7.1994

16.9.1994

26.9.1994

10.10.1994
26.5.1992

21.3.1992

12.10.1993.

11.10.1994

12.10.1994

...5.1992

3.3.1994

29.3.1994

27.5.1994

8.6.1994

22.6.1994

13.6.1994

6.7.1994

15.4.1994

7.9.1994

3.10.1994

11.10.1994

EVRAKIN

Sayısı

10/53-20

10/53-5 .

10/53-10

10/53-14

2-94/656

10/53-22

1.133.520.1994

10/53-24

1994/324 B.Muh

10/53-26
9-1/1182

10/53-27

l/A-94/1402

10/53-41

2-A/94-2043

1992/40

92/71

1994/80

10/57

10/53-5

94/656

10/53-20

10/53-24

1994/324 B.

10/53-27

l/A-94/1402

10/53-14

10/53-36

33/2097

1994/80

Özü

Komisyon yazısı.

Komisyon yazısı.

Komisyon yazısı.

Komisyon yazısı.

OHAL yazısı.

Komisyon yazısı.

Adalet Bak. yazısı.

Komisyon yazısı.

, Diyarbakır DGM Cum.
Başsavcılığı yazısı.

Komisyon yazısı.
Şırnak Val. yazısı.

Komisyon yazısı.

Mardin Val. yazısı.

Komisyon yazısı.

Mardin Val. yazısı.

Afiş ve pankartların fotokopisi.
Takipsizlik kararı.

Faks mesajı.

Sımak Emn. Müd. yazısı.

OHAL yazısı.

Şırnak-Cizre Jandanna

Kom. yazısı.

10/57 nolu önerge.

Komisyon yazısı.

OHAL yazısı.

Komisyon yazısı.

Komisyon yazısı.

Diyarbakır DGM Cum.

Bşsvc. yazısı.

Komisyon yazısı.

Mardin Val. yazısı.

Komisyon yazısı.

Komisyon yazısı.

Mardin Val. yazısı.

OHAL yazısı.
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Sıra No. Parça adedi

C _

• 6

Günü Sayısı Özü

1

2

3

4

5

6

7

10

D

5

2

2
4

1

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

E

5

31

1

8

8

2

4

2

1

1

2

1

2

1

1

1

1

6

5

1

2

3

4

16

7

.1

82

27.5.1994

3.3.1994

29.3.1994

15.4.1994

15.4.1994

28.4.1994

5.5.1994

8.6.1994

22.6.1994

13.6.1994

23.6.1994

5.7.1993

27.5.1994

22.6.1994

3.3.1994

29.3.1994

8.6.1994

22.6.1994

13.6.1994

15.4.1994

15.4.1994

29.4.1994

8.6.1994

2.9.1994

9.9.1994

12.9.1994

9.9.1994

9.9.1994

5.10.1994

30.9.1994

1.11.1994

27.5.1994

3.3.1994

31.3.1994

6.4.1994

10/53-20

10/53-5

2-94/656

10/53-14

10/53-12

1994/73 D. İş

10/53-19

10/53-24

1994/324 B.

Muh.

10/53-28

Ds. V/2-403

10/113-10/121

10/53-20

2-B-94/720

10/53-5

2-94/656

10/53-24

1994/324 B.

Muh.

10/53-30

fO/53-14

10/53-11

7130-497-94

10/53-25

1994/1053

10/53-38

2-B-94/1164

10/53-39

10/53-37

17543

7130-956-94

18806

10/53-20

10/53-3

10/53-8

103

Komisyon yazısı.

Komisyon yazısı.

OHAL yazısı.

Kûmisyon yazısı.

Komisyon yazısı.

Muş Cum. Bşsvc. yazısı.

Komisyon yazısı.

Komisyon yazısı.

Diyarbakır DGM Cum.

Bşsvc. yazısı.

Komisyon yazısı.

Muş Val. yazısı.

10/113-10/121 nolu önerge.

Komisyon yazısı.

Bingöl Val. yazısı.

Komisyon yazısı.

OHAL yazısı.

Komisyon yazısı.

Diyarbakır DGM Cum.

Bşsvc. yazısı.

Komisyon yazısı.

Komisyon yazısı.

Komisyon yazısı.

Millî Sav. Bak. yazısı.

Komisyon yazısı.

Bingöl Cum. Bşsvc. yazısı.

Komisyon yazısı.

Bingöl Val. yazısı.

Komisyon yazısı.

Komisyon yazısı.

Jan. Gn. Kom. yazısı.

Millî Sav. Bak. yazısı.

İçişleri Bak. yazısı.

Komisyon yazısı.

Komisyon yazısı.

Komisyon yazısı.

Erzincan Val. yazısı.
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Sıra No. Parça adedi Günü Sayısı Özü

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

G

1

2

3

4

109

24

1

85

1

3

8

8

13

7

4

5

1

1 y

27

1

2

2

1

29

1

11

1

68

11

1

27

2

1

1

9

Türkiye

9.7.1993

11.4.1994

15.4.1994

29.4.1994

13.6.1994

8.7.1994

28.12.1994

15.2.1995

21.2.1995

15.2.1995

30.7.1993

27.5.1994

3.3.1994

31.3.1994

18.3.1994

4.5.1994

6.5.1994

29.4.1994

13.6.1994

1.7.1994

22.7.1994

12.8.1994

6.6.1994

29.4.1994

2.3.1995

13.3.1995

3.11.1993

3.3.1994

31.3.1994

29.3.1994

106

10/53-13

1994/2716

10/53-29

343

10/120-10/125

10/53-20

10/53-4

10/53-9

851/94

10/53-17

1994/189

1994/2716 Muh.

10/53-31

1569/94

10/53-34

. 1724/94

10/53-21

1994/2716

10/149

10/53-5

10/53-10

02-94/656

Türkiye Kızılay Der. Erzincan

Şub. yazısı.

Erzincan Val. yazısı.

Komisyon yazısı.

Erzincan DGM Cum.

Bşsvc. yazısı.

Komisyon yazısı.

Erzincan Val. yazısı.

Erzincan DGM Cum.

Bşsvc. yazısı.

Konuşma metni.

Görüşme tutanakları.

Konuşma metni.

10/120-10/125 nolu önerge.

Komisyon yazısı.

Komisyon yazısı.

Komisyon yazısı.

Ağn Val. Emn. Müd. yazısı.

Komisyon yazısı.

Kayseri DGM Cum.

Bşsvc. yazısı.

Erzincan DGM Cum.

Bşsvc. yazısı.

Komisyon yazısı.

Ağn Val. Em. Müd. yazısı.

Komisyon yazısı.

Ağn Val. Em. Müd. yazısı.

Komisyon yazısı.

Erzincan DGM Cum.

Bşsvc. yazısı.

Kaset çözümü.

Ağn Val. yazısı.

Mahallinde görüşmelerle ilgili

belgeler.

10/149 nolu Önerge.

Komisyon yazısı.

Komisyon yazısı.

OHAL yazısı.
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Sıra No.

5

6
7

8

9

10

11

12

13

H

1

2

3 •

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13
14
15
16
17

18

19

20

Parça adedi

1

1

1

4

3

58

2

5

2

3
1

26
12

53

1

59
41

1

61

1

17

3
1

8
1

18

16
27

1

Günü

15.4.1994

8.6.1994

13.6.1994

22.6.1994

22.6.1994

27.5.1994

6.1.1994

3.10.1994

3.3.1994

31.3.1994

7.4.1994

15.4.1994

29.4.1994

4.5.1994

10.5.1994
27.5.1994

6.6.19954
7.6.1994

13.6.1994

30.6.1994

19.7.1994

22.7.1994

5.8.1994

24.2.1995

13.3.1995

4.5.1995
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Sayısı

10/5314

10/53-24

10/53-32

1994/324 B.

Muh.

5-94/2106

10/53-20

10/53-2
1Ö/53-7

6-455-855
10/53-13

1994/2716 Muh.

10/53-16
1994/B-50 Muh.

10/53-20
1 10/53-21

1994/285 Hz.

10/53-33
15-1-59-1726

15/1-59-1951

10/53-35
15-1-77-2190

Özü

Komisyon yazısı.

Komisyon yazısı.

Komisyon yazısı.

Diyarbakır DGM Cum.

Bşsvc. yazısı.

Diyarbakır Vali yazısı.

Komisyon yazısı.

İfade tutanağı.

Yardım listesi.

Özet bilgi.

Komisyon yazısı.

Komisyon yazısı.

Erzurum Va. yazısı.

Komisyon yazısı.

Erzincan DGM Cum.

Bşsvc. yazısı.

Komisyon yazısı.
Çat Cum. Bşsvc. yazısı.

Komisyon yazısı.

Komisyon yazısı.

Erzincan DGM Cum.
Bşsvc. yazısı.

Komisyon yazısı.

Erzurum Val. yazısı.

Erzurum Val. yazısı.

Komisyon yazısı.

Erzurum Val. yazısı.

Erzurum Val. yazısı.

Kaset çözümü yazısı.

Belgeler ve fotoğraflar/

Mahallinde görüşmelerle

ilgili belgeler.

Erzurum Krimihal Polis
Laboratuvan Müdürlüğü tara-

fından gönderilen bilgi notu.

(128) sırada (1527) parça evraktan ibaret olduğu tasdik olunur. 7.6.1995

İsmail Köse

Erzurum

Komisyon Başkanı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 871)


