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de; Şahverdi, Yanmkaya Köyleri, 6 Ekim 1994 tarihinde ise Işıkvuran, Çat ve Buzlutepe Köyleri
yakılmıştır. Bu köylerin kim tarafından yakıldığı meselesi henüz açıklığa kavuşmuş değildir. Şim
di, bu köylerin yakılması bir vakıadır. Evleri yakılan binlerce köylü vatandaşımız, köylerinden ay
rılmışlardır. Bunun üzerine, Sayın Başbakan Yardımcısı, yanında 2 Devlet Bakanıyla birlikte, ola
yı incelemek, yerinde görmek üzere Tunceli'ye gitmiş ve maalesef, mahalline gitmeden, orada dev
let yetkilileriyle görüşüp geri dönmüştür; sonradan yaptığı açıklamada, havanın karardığını ifade
etmiştir.
11 Ekimde, insan haklarından sorumlu Devlet Bakanımızın, bir gazetede demeci çıkmıştır, in
san haklarından sorumlu Devlet Bakanımız demiştir ki: "Köyleri, devletin güvenlik güçleri yaktı."
İşte kavga bundan sonra başlamış, İçişleri Bakammız bir açıklama yapmış ve "hayır, devlet, köy
yakmaz; köyleri PKK terör örgütü yakmıştır" demiştir. Böylece, iki bakanımızın beyanları arasın
da bir çelişki doğmuştur. İnsan haklarından sorumlu Sayın Devlet Bakanı, burada, gündem dışı söz
alan bir arkadaşımızın konuşmasına verdiği cevapta demiştir ki: "Ben, kendim, bizatihi söylemi
yorum, orada yaşayan insanların seçtiği kanunî temsilciler olan köy muhtarlarının verdiği beyan
var. Bu ihsanlar, verdikleri beyanda, açık ve net olarak, 'bizim köylerimizi güvenlik görevlileri
yaktı' demektedirler."
Değerli arkadaşlarım, ortalık yerde, 16 tane köyün yakılması söz konusudur. Hem de bir gün
de değil; ayın 3'ünde 6'sı yakılıyor, ayın 4'ünde 3'ü yakılıyor, ayın 5'inde yine 2'si yakılıyor, ayın
6'sında 3'ü bir daha yakılıyor. Bir yerde, memleketin bir köşesinde, bir köy yakma olayı olur da,
orada gerekli güvenlik önlemi alınmaz mı; ertesi gün, daha ertesi, daha ertesi gün orada köy yak
ma olayı devam eder mi?..
SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş)- Giden o canlar yerine gelmez, o canlar.
MEHMET KEÇECİLER (Devamla)- Bir dakika... Bir dakika kardeşim, bir dakika...
SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş)- Bugünlere getiren sizlersiniz.
MEHMET KEÇECİLER (Devamla)- Şimdi biz, önerimizde, hiçbir şekil ve surette, köyleri şu
veya bu kuvvet yaktı demiyoruz, hâlâ dilimiz varmıyor, söylemiyoruz; ama, oradan gelen vatan
daşlar burada televizyonlara çıkıyorlar sizin ortağınıza mensup milletvekilleriyle
SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş)- Siz kucak açıyorsunuz onlara.
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Bakan söylüyor, bakan.
BAŞKAN- Müdahale etmeyin efendim, lütfen.
MEHMET KEÇECİLER (Devamİa)-Biz de teşkilatlarımızdan bilgi alıyoruz, o yöredeki va
tandaşları dinliyoruz. Oradan gelen vatandaşlar diyorlar ki: "Efendim, bu gelenler, asker elbiseli in
sanlardı." Bu sefer, İçişleri Bakanlığımız bir açıklama yapıyor, diyor ki: "PKK militanları, zaman
zaman asker elbisesi giymek suretiyle, şaşırtmaca yapıyor ve köyleri asker kılığında yakıyor."
M. HALÛK MÜFTÜLER (Denizli)-Doğru.
MEHMET KEÇECİLER (Devamla)- Bölgeye sık sık giden, araştırma komisyonlarında görev
li bir arkadaşınız olarak söylüyorum; bu, doğrudur. Orada, PKK'nın, zaman zaman, köylere, asker
kıyafetiyle gittiğine dair devletin elinde belgeler vardır; bu doğrudur; ama, oradan gelen köylüler
daha değişik şeyler de söylüyorlar, diyorlar ki: "Efendim, operasyon yapılırken, köylerimiz yakı
lırken; helikopterler geliyordu, iniyordu ve köyleri yakan ekiplere, bu asker elbiseli kimselere des
tek veriyordu, ikmal yapıyordu." Bu sözleri, Başbakanın huzurunda da söylüyorlar ve bunun.üze-
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