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T.C.
ÇORUM
2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
 
DOSYA NO: 2013/50 Esas
KARAR NO: 2014/118
C.SAVCILIĞI ESAS NO: 2012/1150
 

GEREKÇELİ KARAR
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

 
BAŞKAN: SÜREYYA SAYGIN  39936
ÜYE: MİNE ELMASULU 37093
ÜYE: SAMİM SARAÇ 42043
C. SAVCISI: ADEM AMAÇ 104945
KATİP: ÜNAL KEYVAN  100910
 
DAVACI: K.H.
MAKTULLER:1-SEYDOŞ ÇEVİREN, ŞEYHMUS Oğlu FATİ'den olma, 01/06/1939

doğumlu
2-YUSUF ÇEVİREN, SEYDOŞ Oğlu ZEYNİ'den olma, 29/03/1971 doğumlu
3-ABİDE ÇEVİREN, SEYDOŞ Kızı ZEYNİ'den olma, 02/05/1975 doğumlu
4-AHMET ÇEVİREN, SEYDOŞ Oğlu ZEYNİ'den olma, 20/05/1967 doğumlu
5-RAMAZAN ÇEVİREN, ABDULLAH Oğlu FATMA'den olma, 01/01/1965 doğumlu
6-MEHMET NEJAT ARIS, MEHMET Oğlu ZERO'den olma, 25/11/1962 doğumlu
7- PİRO AY,Oğlu 'den olma,doğumlu
8- VEJDİN AVCIL, MEHMET Oğlu ZEYNEP'den olma, 19/04/1964 doğumlu
9-MEHMET EREK, ŞEYHGÜL Oğlu ZEYNEP'den olma, 01/01/1963 doğumlu
10- RAMAZAN EREK, MEHMET EMİN Oğlu HAVLA'den olma, 01/01/1964 doğumlu
11-AHMET EREK, ÖMER Oğlu SULTAN'den olma, 23/10/1955
12- MUSTAFA AYDİN, ABDÜLKADİR Oğlu EMİNE'den olma, 01/01/1959 doğumlu
13- MEHMET FAYSAL ÖTÜN, ALİ Oğlu SARA'den olma, 20/07/1966 doğumlu
KATILAN:SİNAN ÇEVİREN, Abdullah ve Fatma oğlu, 03/03/1963 HARAR doğumlu,

MARDİN, DERİK, Dumanlı mah/köy nüfusunda
kayıtlı. No:12 Dumanlı MerkezDerik/ MARDİN
adresinde oturur. TC Kimlik No:60664187110

KATILAN:REMZİYE EREK, Ramazan ve Emine kızı, 01/02/1957 DERİK doğumlu,
MARDİN, DERİK, Zeytinpınar mah/köy nüfusunda
kayıtlı. Zeytinpınar Mah. 603 Sk. No:6Derik/
M A R D İ N  a d r e s i n d e  o t u r u r . T C  K i m l i k
N o : 2 3 4 9 2 4 2 5 9 2 2
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KATILAN:ZÜLFİNAZ AVCIL, Zülmat ve Muteber kızı, 01/01/1968 MUŞ doğumlu, MUŞ,
MERKEZ, Şenoba mah/köy nüfusunda kayıtlı.  Mevkıı
No:57 Şenoba MercimekkaleMerkez/ MUŞ adresinde
oturur. TC Kimlik No:10193905266

KATILAN:İBRAHİM DÖLEK, İsmail ve Şemsi oğlu, 22/11/1964 MEŞKİNAN doğumlu,
MARDİN, DERİK, Bozok mah/köy nüfusunda kayıtlı.
Koçhisar Mah. 356 Sk. No:32Kızıltepe/ MARDİN
adresinde oturur. TC Kimlik No:51331498172

KATILAN:YASİN AVCIL, Vejdin ve Zülfinaz oğlu, 18/07/1984 DERİK doğumlu, MUŞ,
MERKEZ, Şenoba mah/köy nüfusunda kayıtlı.  Mevkıı
No:57 Şenoba MercimekkaleMerkez/ MUŞ adresinde
oturur. TC Kimlik No:10190905320

KATILAN:MEHMET AY, Piro ve Nuriye oğlu, 17/10/1985 DERİK doğumlu, MARDİN,
DERİK, Çayköy mah/köy nüfusunda kayıt l ı .
Bahçelievler Mah. 240 Sk. No:95Kızıltepe/ MARDİN
adres inde  o tu ru r .  İ ş  ad re s i :  .  TC  Kiml ik
No :30455194078

KATILAN:ZÜLEYHAN İZCİ, Nebi ve Makbule kızı, 16/05/1969 DERİK doğumlu,
MARDİN, DERİK, Tepebağ mah/köy nüfusunda
kayıtlı. Cevizpınar Mah. 467 Sk. No:4Derik/ MARDİN
adresinde oturur.TC Kimlik No:54211402436

KATILAN:HAMİT ÇEVİREN, Seydoş ve Zeyni oğlu, 02/05/1978 DERİK doğumlu,
MARDİN, DERİK, Dumanlı mah/köy nüfusunda
kayıtlı. Kale Mah. 178 Sk. No:1Derik/ MARDİN
adres inde  o tu ru r .  İ ş  ad re s i :  .  TC  Kiml ik
No :60550190972

KATILAN:HEDİYE DURMAZ, Abdulkadir ve Mekiye kızı, 09/04/1974 DERİK doğumlu,
MARDİN, DERİK, Dumluca mah/köy nüfusunda
kayıtlı. Cevizpınar Mah. 467 Sk. No:2Derik/ MARDİN
adresinde oturur. TC Kimlik No:47740617938

KATILAN:ABDULLAH AYDİN, Abdülkadir ve Emine oğlu, 01/01/1957 HARAR
doğumlu, MARDİN, DERİK, Tepebağ mah/köy
nüfusunda kayıtlı .  Küçükpınar Mah. 303 Sk.
No:4Derik/ MARDİN adresinde oturur.TC Kimlik
No:61135171690

KATILAN:BUBO ÇEVİREN, Seydoş ve Zeyni oğlu, 01/01/1965 HARAR doğumlu,
MARDİN, DERİK, Dumanlı mah/köy nüfusunda
kayıtlı. Cevizpınar Mah. 467 Sk. No:2Derik/ MARDİN
adresinde oturur. TC Kimlik No:60649187630

KATILAN:CAHİDE ÇEVİREN, Mehmet ve Zini kızı, 01/01/1945 HARAMİ doğumlu,
MARDİN, DERİK, Dumanlı mah/köy nüfusunda
kayıtlı. Kale Mah. 178 Sk. No:1Derik/ MARDİN
adres inde  o tu ru r .  İ ş  ad re s i :  .  TC  Kiml ik
No :60670186992
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KATILAN:BEDİR AY, Derviş ve Hatun oğlu, 03/09/1929 ŞİRULYA doğumlu, MARDİN,
DERİK, Çayköy mah/köy nüfusunda kayıt l ı .
Bahçelievler Mah. 240 Sk. No:95Kızıltepe/ MARDİN
adres inde  o tu ru r .  İ ş  ad re s i :  .  TC  Kiml ik
No :30605189046

KATILAN:REŞAT AYDİN, Abdülkadir ve Emine oğlu, 01/01/1964 HARAR doğumlu,
MARDİN, DERİK, Tepebağ mah/köy nüfusunda
kayıtlı. Mithatpaşa Mah. 58278 Sk. No:25 İç Kapı
No:2Seyhan/ ADANA adresinde oturur. İş adresi: . TC
Kimlik No:61129171828

KATILAN:SARA ÖTÜN, Osman ve Sultan kızı, 03/02/1941 DERİK doğumlu, MARDİN,
DERİK, Balova mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yüzbaşı
Şerafettin Mah. 3900/4 Sk. No:107Karabağlar/ İZMİR
adres inde  o tu ru r .  İ ş  ad re s i :  .  TC  Kiml ik
No :32669120188

KATILAN:AYNUR ÇELİK, Davut ve Hasibe kızı, 1976 d.lu, Ceviz pınar mah. Namık
Kemal Cad No: 25 Mardin adresinde oturur.
21260500826

KATILAN:MEHMET EMİN ARIS, Mehmet ve Zero oğlu, 1968 d.lu, Şanlıurfa Viran Şehir
Şırnak Mah,. 1195 sok No: 17 Merkez Çorum
adresinde oturur. 17414628508.

KATILAN:AYSEL AYDİN, Mahmut ve Zini kızı, 1966 d.lu, Mardin ili Derik ilçesi
Cevizpınar Mahallesinde ikamet eder.

KATILAN:RAHİME EREK, Musa ve Zübeyde kızı, 1968 d.lu, Zeytinpınar mah. Mardin
adresinde oturur. 23426428180.

KATILAN: CAFER EREK,Şayhgül ve Zeynep oğlu, 1968 d.lu, Kale Mah. Prof. Dr.Aydın
Ayaydın Cad No:66/1 Derik Mardin adresinde oturur.

TÜM KATILANLAR VEKİLLERİ:Av. ERDAL KUZU, Yeni Mh Atatürk Bulvarı
Dündarlar Apt 2/5 Kızıltepe Kızıltepe/ MARDİN

:Av. SERAP IŞIK, 19 Mayıs Mah Operatör Raif Bey Sok Kale Apt. No: 45/4 Şişli/İstanbul
Şişli/ İSTANBUL

:Av.AHMETÖZDEL, Yeniyol Mah.8.Gazi Sk.N.1/32 K.2 Poyraz Apt. Çorum Merkez/
ÇORUM

:Av.AHMET ARIKAN, Bahçebaşı Mah. Tugut Özal Caddesi Arıkan Sok. No:29 Dargeçit
Dargeçit/ MARDİN.

       :Av. ABDULKADİR YILDIZ,
 :AV.PINAR AKDEMİR,
       :AV.İBRAHİM VARGÜN,
       :AV. FATMA ÖZDEMİR,
       :AV.ERKAN ŞENSES,

SANIK:MUSA ÇİTİL, Necati ve Esme oğlu, 11/12/1962 GÖKSUN doğumlu,
KAHRAMANMARAŞ, GÖKSUN, Köprübaşı
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bahçekapı Mah. Fatih
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Su l t an  Mehmet  Bu lva r ı  No :279C İç  Kap ı
No:2Etimesgut/ ANKARA adresinde oturur. TC
Kimlik No:65659015614

VEKİLİ:Av.YURDAKAN YILDIZ, Necatibey Cad. 104/6 MaltepeÇankaya/ ANKARA
SUÇ:BİRDEN FAZLA KİŞİYİ AYNI SEBEPLE ÖLDÜRME
SUÇ TARİHİ :1992-1994 YILLARI.
SUÇ YERİ:MARDİN/DERİK
KARAR TARİHİ:21/05/2014

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan yargılama
sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İDDİA:
Mardin C.Başsavcılığı' nın 16/07/2012 tarih, 2012/3527 soruşturma, 2012/1150 esas,

2012/201 sayılı İddianamesi ile maktuller Seydoş ÇEVİREN, Yusuf ÇEVİREN, Abide
ÇEVİREN, Ahmet ÇEVİREN, Razaman ÇEVİREN, Mehmet Nejat ARIS, Piro AY,
Vejdin AVCIL, Mehmet EREK, Ramazan EREK, Ahmet EREK, Mustafa AYDİN
veMehmet Faysal ÖTÜN' ün Aynı Sebeple Öldürme Suçundan sanık Musa ÇİTİL
hakkında 765 Sayılı TCK' nun 450/5, 5237 Sayılı TCK' nun 53. maddeleri uyarınca
cezalandırılması talebiyle Mardin 1.Ağır Ceza Mahkemesine yönelik kamu davası açıldığı,

Sanık Musa Çitil hakkında açılan davanın Mardin 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nin
2012/176 esasına kayıt edilerek yargılamanın başladığı, Mardin C.Başsavcılığı' nın
12/11/2012 tarihli yazısı ile sanığın askeri personel oluşu, yargılama sırasında örgüte bağlı bir
takım kitle tarafından davanın propaganda malzemesi olarak kullanılabileceği ve gösteri
yapılma ihtimaline binaen Mardin 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2012/176 esas sayısında kayıtlı
kamu davasının 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu' nun 19/2. maddesi uyarınca kamu
güvenliğinin sağlanması yönünden başka bir yer ağır ceza mahkemesine nakdilmesi
hususunda Adalet Bakanlığın' dan talepte bulunulduğu, Adalet Bakanlığı' nın ve Yargıtay
C.Başsavcılığı' nın olur görüşü ve havalesi ile dosyanın Yargıtay 5.Ceza Dairesi'ne
gönderildiği, Yargıtay 5.Ceza Dairesinin 2012/15001 esas ve 2012/13070 sayılı kararı ile
Mardin 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2012/176 esasında kayıtlı davasının CMK' nun 19/2.
maddesi uyarınca Çorum Ağır Ceza Mahkemesine nakline karar verildiği ve dosyanın
mahkememize tevzii edildiği anlaşılmıştır.

Mardin C.Başsavcılığı 16/07/2012 tarihli iddianamesinde; sanığın Derik İlçe
Jandarma Komutanı olduğu dönemde görev sahasında ikamet eden sivil vatandaşla terörist
unsurlar arasında herhangi bir ayrım yapmadığı, vatandaşı potansiyel terörist olarak gördüğü,
bunun yukarıda anlatılan olaylardan anlaşıldığı, bunların dışında teröristlere yardım veya
yataklık iddiası olan durumlarda ise kolluk olarak şüphelileri tespit ve Adli Makamların
talimatlarına binaen delilleri toplaması gerekirken şüphe olsun olmasın sivil vatandaşları
çeşitli şekillerde ve tamamenkeyfi bir şekilde öldürdüğü, bu konuda son derece fütursuz
davrandığı, şahitlerin kalmasından çekinmediği, bunun ötesinde İlçe Jandarma Karakolunda
bulunan nezarethanede çok sayıda şahsa işkence yaptığı ve uzun süre soğukta aç ve susuz
olarak beklettiğinin tespit edildiği, fakat suç tarihi itibariyle 765 sayılı kanuna göre
soruşturma zamanaşımı dolduğundan soruşturma dosyasına dahil edilmediği, sadece
zamanaşımı süresinin dolmasına az bir süre kalan cinayet iddialarının ileri sürüldüğü,
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yukarıda olay olay anlatıldığı gibi de sanığın çok sayıda insanıbombalama dahil çeşitli
şekillerde öldürdüğü, ölenleri ise adli tahkikate terörist unsurlar olaraksunduğu ve bu yönde
tutanaklar tuttuğu, bu eylemlerinin ne askeri, ne adli ne de mülki görevleri kapsamında
olduğu, görevinin nüfuzunu süistimal ederek ve dönemin şartlarını kendine perde yaparak
görevinin dışında eylemlerle insanları öldürdüğü ve işkence yaptığı, baskısını Derik İlçesinde
ikamet eden vatandaşa yoğun bir şekilde hissettirdiğinin anlaşıldığı,bütün bunların sanığın
yukarıda belirtilen tarihlerde görev sınırları dışında birden çok şahsı kasten öldürdüğünü
gösterdiği, toplanan delillerin sanığın atılı eylemleri işlediği hususunda dava açmaya yeter
derecede ciddi şüphe oluşturduğu gerekçesi ile Ceza Muhakemesi Kanunun 170/1,2,3,4,5,6
maddelerinde öngörülen tüm yasal ve şekli unsurları taşıyan Cumhuriyet Başsavcılığımız
iddianamesinin, aynı kanunun 175/1 maddesi uyarınca kabulü ile kovuşturma evresinin
başlatılarak, şüpheliye sanık sıfatının tevdii, Tüm dosya birlikte değerlendirildiğinde, sanığın
atılı suçları işlediği toplanan delillerle anlaşılmakla 5237 sayılı kanuna göre lehe olan 765
sayılı kanunun 450/5. maddesi uyarınca cezalandırılmasına, sanık hakkında 5237 sayılı TCK.
nın 53 maddesinde belirtilen güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmesi kamu adına
talep ve iddia edildiği anlaşılmıştır.

İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINDA: "Sanık Musa
ÇİTİL' in 15 Temmuz 1992- 02/08/1994 tarihleri arasında Mardin ili Derik İlçe Jandarma
Komutanı olarak görev yaptığı, o tarihlerde silahlı faaliyette bulunan pkk terör örgütünün
bölgede ve sanığın görevli olduğu yerde yoğun terörist faaliyetlerinin bulunduğu, pkk terör
örgütü üyelerine yönelik olarak yapılan istihbari çalışmalar, alınan duyumlar ve örgütten
kaçan itirafçıların beyanlarına göre güvenlik güçleri tarafından planlı olarak operasyon
faaliyetlerinin yürütüldüğü, bu operasyonları planma görevinin İl Güvenlik Komutanlığına ait
olduğu, operasyonların İl Güvenlik Komutanlığı tarafından planlanıp, operasyona katılacak ve
operasyonun yapılacağı yerdeki personele gönderildiği,

16 Şubat 1993 tarihinde Mardin ili Derik ilçesi Dumanlı köyüne İl Güvenlik
Komutanlığınca alınan duyumlar üzerine planlı ev ve sığınak araması için operasyon
planmasının yapıldığı, sabah saatlerinde görevli personelindumanlı köyünde sistemli olarak ev
ve müştemilat aramasına başladıkları, bu arama sırasında köy halkında Seydoş ÇEVİREN' e
ait ahırın arandığı sırada ahırda sığınakta gizlenen pkk terör örgüt mensupları teröristlerin bu
sığınaktan çıkarak görevli personelin ahırı kontrol ettiği sırada üzerlerine doğru el bombası
atıp uzun namlulu silahlarla ateş edilmesi sonucu karşılıklı çatışmanın başladığı, bu çatışma
sırasında 3 askeri personelin şehit olduğu ve çatışmanın bir süre daha devam ettiği, bu çatışma
sırasında terör örgütü mensuplarının el bombası, roket atıp uzun namlulu silahlar kullandığı,
çatışma sonucu köy halkından maktüller Seydoş ÇEVİREN, Yusuf ÇEVİREN, Abide
ÇEVİREN, Ahmet ÇEVİREN, Ramazan ÇEVİREN ve Mehmet Necat ARIS' ın öldüğü,
dört adet pkk terör örgütü mensubunun ölü ele geçirildiği, orada sanığın operasyonu
yönetmediği, orada İlçe Jandarma Komutanı olması, olayın Adli yönünün bulunması ve İl
Güvenlik Komutanlığının emri ile operasyon birliğinin emrinde olduğu, operasyonu
yönetmediği, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin olarak tarafların bildirilmiş ve
mahkemece dinlenen tanık beyanlarına göre sanığın üzerine atılı suçları işlediğine ilişkin
soyut beyanlar haricinde mahkumiyete yeter kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği,

Maktül Mustafa AYDIN' ın 04/01/1994 tarihinde Mazıdağ ilçesi Sağmal köy ayrımı
civarında cesedinin bulunduğu, bu yerin sanığın görevli olduğu Derik İlçe Jandarma
Kotumutanlığının görev alınında değil, Mazıdağ İlçe Jandarma Komutanlığı görev alanında
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olduğu, bu olaya ilişkin Mazıdağ C.Başsavcılığınca soruşturma yütürüldüğü, failinin tespit
edilememesi nedeniyle zamanaşımı nedeniyle takipsizlik kararı verildiği ve bu kararın
kesinleştiği bu şekilde sanığın üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin soyut iddia dışında delil
bulunmadığı,

Maktül Vejdin AVCIL' ın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak olay tarihinde görevli
personel tarafından tutulan tutanağa göre Vejdin Avcıl' ın terör örgütü ile güvenlik güçleri
arasında çıkan çatışma sırasında öldüğünün belirtildiği, sanığın maktül Vejdin Avcıl' ın
ölümünden sorumlu olduğuna ilişkin soyut iddia dışında kesin bir delile ulaşılamadığı,

Maktüller Mehmet EREK, Ramazan EREK ve Ahmet EREK' in öldürülmesi
olayı ile ilgili olarak, maktüllerin öldürüldüğü olayda maktüllerin cesetlerin bulunduğu yerin
Derik-Mazıdağ karayolu kenarında olup, Mazıdağ ilçe sınırları içerisinde kaldığı, sanığın ise
Derik İlçe Jandarma Komutanı olduğu, sanığın bu olayda maktüllerin ölümünden sorumlu
olduğuna ilişkin doğrulamayan soyut beyanlar dışında, hertürlü şüpheden uzak mahkumiyete
yeter kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği,

Maktül Mehmet Faysal ÖTÜN' ünöldürülmesi olayında, olay tarihinin 01/10/1994
tarihi olduğu, sanığın bu tarihden önce tayininin çıktığı Ankara ilinde görevli olduğu,
herhangi bir görevinin olay tarihi itibariyle bulunmadığı, olayda dahilinin olduğuna ilişkin
soyut beyanlar dışında kesin ve inandırıcı deliller bulunmadığı,

Maktül Piro AY' ın  Kelektepe Mezrasına sabahleyin saat 08:00 sıralarında biri
zırhlı yedisi de Land Rover marka araçla olmak üzere toplam sekiz araçla askerlerin
geldikleri, içlerinden sadece Ahmet üstteğmen diye seslenilen kişinin bilindiği,yanlarında
Bozok köyü korucularından HASAN POLAT ve kardeşi MAHMUT POLAT’ın da olduğu,
Piro Ay ile birlikte Abdurrahman isimli köylüyü (Abdulhalim Doğan olabilir) alarak köyün
aşağısında bulunan meydana indirdikleri, Abdurrahman'ı orada bıraktıkları, PİRO AY’ı jiple
1-2 km yukarıda dağlık alana götürdüğü ve bir daha da haber alınamadığı ve maktülün
ölümünden sanığın sorumlu olduğu iddia edilmiş ise de, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine
dair soyut beyanlarda dışında her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde
edilemediğinden,

Sanığın atılı suçlardan ayrı ayrı CMK' nın 223/2-e maddesi uyarınca beraatine karar
verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur" demiştir.

 MAKTULLER SEYDOŞ ÇEVİREN,  YUSUF ÇEVİREN,  ABİDE
ÇEVİREN,  AHMET ÇEVİREN,  RAMAZAN ÇEVİREN VE MEHMET
NEJAT ARIS'IN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN YAPILAN YARGILAMADA;

Mardin C.Başsavcılığı 16/07/2012 tarihli iddianamesinde yukarıda isimleri
belirtilen maktuller yönünden; Sanık Musa Çitil'in soruşturmaya konu olayların
gerçekleştiğitarihte Derik İlçe Jandarma Komutanı olduğu, burada görev yaptığı süre zarfında
gerçekleşen ölümlü olayların ve bazı vatandaşların kaybolması ve bir süre sonra ölü halde
bulunmaları ile ilgili yapılan soruşturmada toplanan delillerle sanığın gerek bizzat, gerek
verdiği talimatlarlayukarıda adı geçen maktullerin ölümüne sebep olduğu, bu şekilde çok
sayıda ölen şahıs olduğunun tespit edildiği, bir çok insanın da haksız yere gözaltına alınarak
işkencelere maruz bırakıldığı, bu yönde sistemli ve düzenli bir hareket tarzının olduğu, aradan
geçen süreye rağmen alınan tanık ve müşteki beyanlarının birbirini doğruladığı ve sanığıişaret
ettiği, bu gibi şikayetlerle soruşturulan olayların tek tek incelendiği ve ayrıntısıyla aşağıda
sıralandığı,  16.02.1993 tarihinden yaklaşık 5-6 ay kadar önce Dumanlı Köyüne gelen PKK



T.C. ÇORUM 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİDosya-Karar No: 2013/50 Esas - 2014/118

/
 

terör örgüt mensuplarının Seydoş ÇEVİREN’i sığınak yapmaya zorladıkları, kabul etmemesi
üzerine tehdit edildiği, sonrasında korktuğu için izin verdiği ve teröristlerin bu şahsın ahırının
içine sığınak yaptıkları, olay günü köye gelen askerlerin arama yapmaya başladıkları, Seydoş
Çeviren’in ahırını aradıkları sırada ahır içerisindeki teröristleriniçeriden el bombası atmaları
üzerine 3 askerin şehit olduğu, girilen çatışmada 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği ve bir
teröristin ise kaçtığı, çatışma sonrasında Yusuf ÇEVİREN’in ikametinde bulunan bir kısım
askerlerin Yusuf’tan kendilerini çıkarmasını istedikleri, Yusuf’un da evin damına açılan bir
deliği genişleterektoplam 7 askeridama çıkardığı, fakat askerlerden birinin Yusuf’a ateş
ederek öldürdüğü, çatışmadan yaklaşık 30 dakika kadar sonra ise sanığınolayın geçtiği köye
geldiği, kaçan teröristi yakalama çalışmaları devam ederken evinin önünde bulunan Ahmet
ÇEVİREN’in sanığınemri altındaki askerler tarafından sorgulandığıve sonrasında
öldürüldüğü, Ahmet ve Yusuf ÇEVİREN’in öldürüldüğü saatlerde sanığınMehmet Emin
ARIS ve Şehmus ÇEVİREN’i sığınağın yapıldığı ahıra götürdüğü, sanığın köyün 1. Azası
Mehmet Necat ARIS’I ahırın içerisine çağırdığı,aradan 5-10 dakika süre geçtikten sonra silah
sesi geldiği,sanığın ahırdan çıktıktan sonra Mehmet Necat’ın kardeşi Mehmet Emin ile
Şehmus'a ‘girin bakın içerde bir terörist var siz yalan söylemişsiniz, ahır içerisinde’ diyerek
ahıra yönlendirdiği, köylülerin sorgulanması ve ardından bu şekilde öldürüldükleri, akabinde
askerler tarafından Salih Başçı isimli şahsın ahırına bomba yerleştirildiği, Ramazan
ÇEVİREN, Abide ÇEVİREN, Seydoş ÇEVİREN’in, bu ahıra konulduğu ve çekilen kablo
vasıtasıyla ahırın patlatıldığı, 3 şahsın bu şekilde öldürüldüğünün, Müşteki ve tanık
beyanlarının birlikte değerlendirilmesinde beyanların aynı doğrultuda olmaları, birbirlerini
doğrulamaları ve nakzetmemeleri nedeniyle doğru olma ihtimalinin yüksek olduğu,
ayrıcaDerik İlçe J. K. lığının Derik Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu Musa Çitil imzalı
22.02.19993 ve 24.02.1993 tarihli yazılarda, sivil vatandaşların da olayda terörist şahıslardan
sayılmak suretiyle toplam 9 teröristin öldürüldüğünün ileri sürülmesine karşılık Derik
savcılığının DGM savcılığına gönderdiği Görevsizlik kararında, maktulleri “sivil vatandaşlar”
olarak nitelendiren 1993/32-12 sayılı görevsizlik kararı ile ölen şahısların terörist olmadığı,
terörist unsurlara yardım ve yataklık yaptıklarına dair herhangi bir delil elde edilemeyen
vatandaşlar olduklarının belirtildiği, maktulleri köyde gerçekleşen çatışma bittikten,
köylülerin kendilerine karşı herhangi bir düşmanca harekette bulunmadıkları sırada
öldürüldüğü, bu şahısların suçlu olduklarına dair herhangi bir bilgiye sahip olmamasına
rağmen sanığın olay günü bu şahısları yukarıda belirtildiği şekliyle öldürerek terörist
olduklarını iddia ile atılı suçu işlediği kanaatine ulaşıldığı gerekçesi ile iddianame
düzenlendiği anlaşılmıştır.

MÜŞTEKİ BEYANI:
Müşteki Bubo ÇEVİREN’in 05.03.2012 günü Diyarbakır C.Başsavcılığında

alınan ifadesinde;( Dizi 505/1-6 da yer alan) 1992 yılında babam Seydoş Çeviren köydeki
bir arazi ile ilgili olarak dava açıp kazanmıştı. Ancak köylülerden bir kısmı bu arazinin köye
ait olduğunu mera vasfında olduğunu söylüyorlardı. O yıl yaz aylarında akşam saatlerinde 2
ya da 3 PKK'lı silahlı olarak evimize geldiler. Babama mahkemenin verdiği bu kararı fesh
ediyoruz. Bu araziyi siz kullanmayacaksınız, köylünün isteği doğrultusunda mera olarak
kullanılacak dediler. İlk defa köyümüzde PKK'lıyı o zaman gördüm. Babam PKK'lılardan
tutuklanıp cezaevine konanların ailelerini aracı yaparak bu kararın kaldırılmasını istedi.
Onlarda nasıl ulaştılar ise PKK'nın üst yönetimine ulaştılar. Bir kaç ay sonra bu kararı
kaldırdılar, O tarihten sonra PKK'lıları köyümüzde sık sık görmeye başladık. Anladığımız
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kadarıyla PKK bir mangasını bizim köyde görevlendirmiş. Zaman zaman köyümüze silahlı
olarak gelirler, bir eve girip yemek yerler, ihtiyaçları olan erzakları alırlardı. Bazen de bir
evde kaldıklarını duyardık. Babam onları sevmediği için soğuk davranırdı. O yüzden de pek
gelmezlerdi. Ancak bir kaç sefer babamın evinde görüp kendileri ile tartışmıştım. Ben o
tarihte köyün imamı idim. Benim kendilerini sevmediğimi bildikleri için evime hiç
gelmediler. Evine gittiği kişilerde istemeseler de onları kovacak durumda değillerdi. Silahlı
olarak geliyorlardı. Bana gelseler de onları kovamazdım. Köyümüzden samimi olarak onlara
yardım edenler de vardı, Olaydan bir hafta 1993 Şubat ayı başlarında 2 PKK'lı silahlı olarak
babamın evine gelmişti, bende o sırada orada idim. Babamdan evinin önünde bulunan ahırda
sığınak yapmasını istediler. Babam kabul etmedi. Babama sığınak yapmazsan köyü terk eder
gidersin ya da seni öldürür traktörünü de yakarız dediler. Bu nedenle gelen şahıslarla tartıştık.
Babamın kendilerini sevmediğini bildikleri için ihbar etmesini engellemek amacıyla babamı
da kendi işlerine bulaştırmak istediklerini ve bu amaçla sığınak yapmasını istediklerini
düşünüyorum. Köylü babamı devlet taraftarı olarak bu kişilere lanse ediyordu. Bu yüzden
babama baskı yapıyorlardı. Babam beni öldürseniz de o sığınağı yapmam demişti. Bende
kendileri ile tartışmıştım. İki gün sonra 2 PKK'lı geldi bu sefer alttan alarak evinde bir sığınak
yapmayı rica ediyoruz dediler. Babam da onlara bende sizden rica ediyorum beni bu işlere
bulaştırmayın. Evim yolun üzerinde, caminin yanındadır, asker geldiğinde ilk bakacağı yerdir
dedi. Ancak ısrar etmeye devam ettiler. Babam kabul etmediyse de o gün akşam saatlerinde 2
PKK'lı gelerek ahırın bir köşesini kazdılar. O akşam bitirdiler, sığınak ancak bir metre
genişliğinde ve derinliğinde iki metre kadar da uzunlukta idi. Üzerini tahta ve toprakla
kapatmışlardı. Hortumla da havalandırma sağlanıyordu. Babama buraya ayda yılda bir geliriz.
Biz silahlı gruptan değiliz, basın grubundanız demişlerdi. Bu kişiler babamı tehdit eden
gruptan değildiler. Ahırda sığınak inşa edilirken silahlı grup onlardan ayrı olarak babamın
evinde köylüyü toplayarak toplantı yapmışlardı. Annem toplantıyı yapan PKK'lıya siz burda
köylüyü topladınız yan taraftaki ahırda da sığınak yapıyorsunuz. Herkes burayı biliyor, böyle
olur mu demişti. Bunun üzerine PKK'lılar toplantıyı başka bir eve nakletmişlerdi. Babam o
gün bize Derik'ten bir ev bulup taşınalım demişti. Üç dört gün sonra 15 Şubat akşamı Zeki (K)
isimli PKK'lı babamın evine gelmişti. Babam bu sığınaktan rahatsız olduğunu, köylünün bu
sığınağın yerini bildiğini, sığınağı yıkmak istediğini söylemişti. Zeki (K) isimli PKK'lı da bu
akşam yıkma yarın yık, ben zaten gidiyorum demişti. Ben o sırada babamın evinde değildim.
O akşam eve gittiğimde babam anlatmıştı. O gecenin ilerleyen saatlerinde sabaha karşı
Zeki(K) isimli Sinan (K) isimli PKK'lılar babamın evine gelmişler, onlardan hemen sonra da
köyün taşlık mevkiinde iki PKK'lı daha gelmişler. Hepsi silahlı imiş. Sabah 6.30 sıralarında
uyandığımızda köyün etrafını askerlerin çevirdiğini gördük. Evleri tek tek dolaşıp arama
yapıyorlardı. Evinde arama yapılan şahsın evinin kapısına işaret koyuyorlar. Ev sahibini de
köyün meydanındaki toplanma yerine gönderiyorlardı. Bizim eve gelince çay içmek istediler.
Bir müddet oturup çay içerken oyalandılar, sonra da çıkıp yan tarafta bulunan babamın evine
gittiler. Beni köy meydanına göndermediler, sebebini bilmiyorum, unutmuşta olabilirler ya da
güvenmiş olabilirler. Bu sırada kardeşim Ahmet ÇEVİREN bu şahısların evimizde bulunduğu
anlaşılması halinde askerin hem onları hem de kendilerini öldüreceğini düşünerek sığınağa
girmelerini istemiş. Ancak PKK'lılar sığınakta havasızlıktan fazla dayanamayıp ahırın içine
çıkmışlar. Ahırın kapısını açan askere el bombası atıp 3 askeri şehit edip, 2 askeri de
yaralamışlar. Askerlerde içerdekilerden biri yaralanmış, sığınağın içine girip el bombasını
patlatarak kendini öldürmüş. 3'ü kaçmak istemişler, birisi kaçarken alnından vurulup
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öldürülmüş, birisi evimin avlusundan koşarak geçip komşunun avlusuna girdiğini
gördüm.Komşunun evine kaçan teröristi mermisi bitince dışarı çıktığını askerin de vurup
öldürdüğünü daha sonra köylülerden duyup öğrendim. Teröristlerden biri kaçıp kurtuldu.
Ölen üç teröristten birisi Kızıltepe'nin Heşeli köyünden olan gerçek ismini bilmediğim
Zeki(K) isimli terörist idi. Ailesi alıp götürdüler. Birisi Kızıltepe'nin Kastrekalendera
köyünden Sadun KELEŞ idi. Birisi de Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinden kod adı Sinan olan
Enver isimli terörist idi. Sadun KELEŞ ve Enver isimli teröristlerin mezarları halen
köyümüzdedir. Aileleri gelip ziyaret eder. Mezarlara isimleri yazıldığı için isimlerini
öğrendim. Bu sırada ben bitişikte bulunan kendi evimde idim. Pencereden bakıyordum. Olup
biteni anlamaya çalışıyordum. Çatışma çıktığı sırada askerler babamın evinde idiler. Evli olup
babamla aynı evde farklı oda da kalan kardeşim Ahmet ile bekar olup askerden iki ay önce
gelen kardeşim Yusuf'ta babamın yanında idiler. Askerler bizi buradan kurtarın demişler.
Kardeşim Yusuf'ta tahta ve üzeri toprak olan evin tavanını kazma ile delmiş. Kendisi dama
çıkıp askerleri de tek tek yukarı çekerek çıkartmış. Bu şekilde 7 askeri çıkarttığını duydum.
Dama çıkan askerlerden birisi kardeşimin arkasından ateş ederek bir şarjör boşaltıp
öldürmüş, kardeşim vurulduktan sonra damdan aşağı düşmüş. Askerlerden biri de neden onu
öldürdün bizi kurtardı diyerek ağlamış. Bunları amcamın oğlu Sinan ile babası Abdullah
ve gelini Züleyha görmüşler. Yusuf'un bağırma ve silah seslerini duyup koşmuşlar.Yusuf'un
vurularak damdan aşağı düştüğünü ve başka bir askerin ağladığını görmüşler. Amcam bu
durumu bize sürekli anlatıyor. Şuan da yatalak olarak evinde yatmaktadır. 81 yaşındadır. Dün
akşam da yine anlatmıştı. Züleyha ile Sinan ifade vermek üzere benimle birlikte geldiler.
Evimin önünden kaçan teröristin arandığı sırada kardeşim Ahmet caminin karşısında benim
evimin önünde idi. Askerler onu sorguluyorlardı. Ben göremiyordum ancak seslerini
duyuyordum. Bu sığınağı kim yaptı diye sorduklarını kardeşimin teröristler gelip kendiler
yaptılar dediğini, askerin de hakettiğinin cezasını çekersin dediğini duydum. Dışarı çıkıp
araya girmek istedim teröristler zorla yaptı onların kabahati yok demek istemiştim. Ancak
eşim beni tutarak çıkarsan seni de öldürürler diyerek dışarı çıkmamı engelledi. Bu sırada silah
sesleri azalarak devam ediyordu. Çatışmadan hemen sonra kardeşlerim Ahmet ve Yusuf'un
öldürüldüğü saatlerde, köyümüzden Mehmet Emin ARIS ile Şehmus ÇEVİREN'i babamın
ahırına götürmüşler, içeriye bak terörist var mı demişler. Onlarda içeri bakıp kimsenin
olmadığını söylemişler. Askerler köyümüzün birinci azası olan Mehmet Necat ARIS'ı ahıra
sokup tarayarak öldürmüşler. Sonra da kardeşi Mehmet Emin ile Şehmus'a girin bakın içerde
bir terörist var siz yalan söylemişsiniz demişler. Bunu o gün köyde bekletilirken Şehmus'tan
duydum. Sonradan Mehmet Emin de bana çok defa anlatmıştır. Derik ilçe jandarma komutanı
Musa ÇİTİL bir onbaşı, bir korucu ile bir er, bir korucunun silahlarını evime doğrulttuğunu
gördüm. Önce çocukları dışarı çıkarttırdım sonra da ben ellerimi kaldırarak dışarı çıktım.
Korucu elindeki silahı bana doğrulttu senin evinde terörist var dedi. Ben de yok dedim içeri
girip bakın bulursanız beni öldürün dedim. Onbaşı kaçan terörist bunun evinden değil
komşusunun evinden çıktı. Ben onu vurup yaraladım dedi. Bunun üzerine beni bıraktılar.
Köyün meydanına doğru gitmek istediğim sırada 5-10 metre ilerideki asker beni tekrar
durdurdu. Erlerden biri kimliğime bakıp geri verdi. Babamın evinin yanında beklememi
istediler. Abide isimli kız kardeşimi de orada tutuyorlardı. Beni çömelterek beklettikleri yerde
kan birikintisi vardı. Sonradan bu kanın kardeşim Ahmet'e ait olduğunu öğrendim. 15 dakika
kadar sonra beni gözaltına alınanların bulunduğu camii arkasına götürdüler. Kız kardeşim
Abide'yi de köylülerin toplandığı meydana götürdüler. Sonradan öğrendiğime göre Abide'ye
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toplanan köylüler arasından teröriste yemek veren kardeşin Ahmet'in hanımı hangisi diye
sormuşlar. Abide korkup bir şey diyememiş, üvey annem Cahide ÇEVİREN ile Ahmet'in
hanımı olan yengem Hediye DURMAZ çıkıp biz buradayız demişler. Üçünü de köylülerin
arasından alıp gözaltında bulunanların arasına getirdiler. Babamı, amcamın oğlu Ramazanı,
üvey annemi, kız kardeşimi ve yengemi gözaltına alınanların arasından ayırıp fotoğraflarını
çekmişler, ben o sırada gözaltına alınanlar arasında idim. Ancak bunları ayırıp fotoğraf
çektiklerini görmedim. Sonradan duydum. Öğlen saatlerinde operasyonu yöneten gelen
subay babama çocukların nerede, göster dedi. Babam da çocuklarımdan Ahmet ve Yusuf'u
burada göremiyorum. Bu da benim çocuğumdur köyün imamıdır diyerek beni gösterdi. Bunun
üzerine subayda babamla birlikte beni caminin doğusuna ayırdı ve kendisi gitti. Onun
gitmesinden bir kaç dakika sonra ben babamın yanından ayrılıp gözaltına alınanların arasına
karıştım.İkindi saatlerinde babamı Mehmet ÇİFTÇİ'nin avlusuna aldılar. Bu sırada beni de bu
avlunun hemen dışında tutuyorlardı. Duvarın taşlarından biri çıkmıştı. Delikten içerisi
görünüyordu. Ben bu delikten baktım. Kızıltepe'den gelen ve operasyonu yöneten uzun boylu
Subay babama tokat adıyordu.Neden bu sığınağı yaptın diyorlardı. Babam da ben yapmadım
kendileri zorla yaptılar diyordu. O gün babamın ayağında ayakkabı yoktu. Çıplak ayakla şubat
ayının soğuğunda akşama kadar bekletilmişti. Bu sırada askerler babamın ve komşumuz olan
Salih BAŞÇİ'nın evine bomba yerleştiriyorlardı. 100 metre kadar uzunlukta kablo
bağlanmıştı. Hayvan gübresi torbalarıyla kalıpları sıkıştırıyorlardı. Başlangıçta ne yaptıklarını
anlamamıştık. Babamı, amcamın oğlu Ramazanı, kız kardeşim Abide'yi komşumuz Salih
BAŞÇİ'nin ahırına götürdüler. Gözaltına alınacak olan şahıslarla birlikte beni de 1 km kadar
yürüterek yolda bekleyen askeri araçların yanına götürdüler. Buradan da araçlarla Derik
jandarma komutanlığına götürdüler. Biz yolda iken patlama sesleri duymuştuk. Daha sonra
köylüler biz giderken babamı, amcamın oğlunu ve kız kardeşimi ahıra koyup patlatarak
öldürdüklerini anlattılar.Cenazeleri yıkayanlardan duyduğuma göre babam ve kız
kardeşimde silah yarası yokmuş. Ahırın üzerine çökmesi sonucu nedeniyle enkazın altında
kalarak ölmüşler. Ramazan'ın ise yüzü tanınmayacak halde imiş. Bombanın patlaması sonucu
parçalandığı konuşulmuştu. Köyümüzde bir sığınak daha ortaya çıkartılmıştı. O sığınağın
sahibinin sığınağı kendi rızasıyla yaptığını düşünüyorum. Çünkü o sığınak rahatça
kalınabilecek genişlikte idi. On gün dahi kalınabilirdi. Nitekim çatışmanın çıktığı gün asker
sığınakta bulunan PKK'lıları yakalayamadı. Askerlerin köyden ayrılmasından sonra
yerlerinden çıkmışlar. Babamın ahırında yapılan sığınak ise adeta bir tavuk kümesi
genişliğinde idi. İçeride uzun süre kalmak mümkün değildi. Dumanlı köyünden benimle
beraber 25 kişiyi Derik ilçe jandarma komutanlığına götürdüler. Ambarlı köyünden de 25
kişiyi gözaltına alarak bizim yanımıza getirdiler. Bunlardan 2 tanesi bayandı. Hepimizin
gözleri bağlanmıştı. 50 kişi aynı odada tutuluyorduk. Oturmak yasaktı, tuvalete gitmek
yasaktı. Gece 12'de oturma izni verildi, ancak yerler soğuk betondu. Tuvalet yine yasaktı, bir
kaç kişi olduğu yere tuvaletini yaptı. Tutabilenler sabahleyin tuvalete gidebildiler. 9 gün
boyunca bu odada soğukta bekletildik. Askerler bazen gelip önüne geleni dövüyorlardı,
sürekli küfür ediyorlardı. Gözaltına alındığım ilk gün askerlerden biri gözaltına alınan kıza
kaç yaşındasın, ismin ne, seni tuvalete götüreyim gibi sorular sordu. Kız 14-15 yaşında
olduğunu, tuvalete gitmek istemediğini söyleyip ağlamaya başlamıştı. Bu benim yanımdan hiç
gitmiyor, benden ayrılmıyor, beni taciz ediyor demişti. Gözaltına alındığımızın ertesi günü
askerler beni köye götürüp öldürülen teröristlerle köylülerin cesetlerini gösterdiler, kim
olduklarını sordular. Ben teröristleri tanımadığımı, isimlerini bilmediğimi söyledim. O tarihte
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gerçekten bilmiyordum. Kardeşlerimin cesetlerini gösterdiler. Ahmet'in çenesi içeri göçmüştü.
Mermi izi görmedim. Silahı ağzına sokup ateş ettiklerini düşündüm. Cesedi çevirmeme izin
vermedikleri için kurşun izini görmedim. Kardeşim Yusuf’un, babamın, kız kardeşim
Abide'nin, Ramazan'ın yüzünü göstermişlerdi. Ramazan'ın yüzü yanmış durumda idi.
Mehmet Necat'ın da sadece yüzünü göstermişlerdi. 5-6 sene sonrasına kadar bu kişilerin
resimleri öldürülen teröristler olarak Derik jandarma karakolunda asılı olarak tutuldu. 7-8 sene
kadar da jandarma tarafından benim köye gitmem yasaklandı. Köye gitmek istediğim zaman
jandarma benden para istiyordu. Karakolun borcu var 100 milyon ver, 1000 mark ver
diyorlardı. Parayı doğrudan almıyorlardı. Falan kişinin dükkânına ver diyorlardı. Bu şekilde
benden başka çok kişiden de para alındığını biliyorum. 2. ya da 3. gün askerler gelip Seydoş
ÇEVİREN'in oğlu kim diye bağırdılar. Ben öne çıkınca da ben Kızıltepe'nin askerleriyiz şehit
olan arkadaşlar bizim arkadaşlarımızdı diyerek başıma tekme vurarak yere düşürdü, başım
kürsüye çarptı. Burnum kanadı. Gözlerim bağlı olduğu için yüzümü koruyamamıştım.
Köyümüzde bulunan ikinci sığınakta olup ta olay günü askerlerin köyden ayrılmasından sonra
çıkıp ta taşlık mevkiinde bulunan arkadaşlarının yanına giden teröristlerden biri Şiyar kod adlı
olan soyadının DAĞDELEN olduğunu duyduğum bir terörist ertesi gün yakalanmış.
Gözaltında bulunduğumuz sırada askerler teker teker bizi başçavuşun odasına alıp
sorguluyorlardı. Sorgulanırken de gözlerimiz bağlıydı. Sonradan duyduğuma göre sorgulanan
şahıslara PKK'lılar sizin evinize geldi mi, yemek verdin mi diye soruyorlarmış. Onlar da hayır
gelmediler yemek vermedik deyince gözlerini açıp karşısında oturan bu teröristi
gösteriyorlarmış. Teröriste de sen bunun evine gittin mi, sana yemek verdiler mi diye
soruyorlarmış. Şiyar (K)PKK'lı da söylüyormuş. Bunun üzerine gözaltındakiler de kabul
etmek zorunda kalıyorlarmış. Beni de başçavuşun odasına gözüm kapalı olarak götürüp
sordular. Ben hiç bir teröristi evime almadım dedim. Hiç teröristleri köyde gördün mü diye
sordular bende babamın evinde gördüğümü söyledim. Benim gözümü açmadılar. Sanıyorum
PKK'lı olan şahıs da benim evime gelmediğini söylemiş. Yalan söylemediğimi anlayınca da
gözümü açıp bu şahısla yüzleştirmediler. 9 gün gözaltında kaldıktan sonra çıkartıldığımız
mahkeme tarafından serbest bırakıldık. O gün köyümüzdeki operasyonu Kızıltepe'de görev
yapan uzun boylu biri yönetmişti. Köylüler binbaşı olduğunu söylediler ancak ben rütbesini
bilmiyordum. Olay günü köyümüzdeki operasyona katılanlardan birinin Atilla SEVİKÖTELİ
olduğunu gördüm. Caminin önünde askeri bir aracın yanında kendisini gördüm.
Yanındakilere ölenlerin sayısı altı oldu dediğini duydum. Olaydan 6-7 sene önce İstanbul
Çekmeköy'de askerlik yaptığım sırada bölük komutanım olması sebebiyle tanıyordum.
Olaydan 6 ay kadar sonra Derik’te karşılaştığım Mardin'de kamyonculuk yapan ismini
hatırlayamadığım bir asker arkadaşım bölük komutanımız Atilla SEVİKÖTELİ'nin iki yıldan
beri Mardin'de binbaşı olarak görev yaptıktan sonra gittiğini söylemişti. Operasyona
katılanlardan birisi de Derik ilçe jandarma komutanı Musa ÇİTİL idi. Tutanakları Musa
ÇİTİL tutmuştu. Öldürülen sivil köylüleri terörist olarak tutanaklara yazmıştır. Operasyona
Bozbayır, Derinsu, Hanuk, Karataş köyü korucuları da katılmıştı. Hatırlayamadığım başka
köy korucuları da vardı. Musa ÇİTİL ile birlikte bana silahını doğrultan kürtçe ismi Kümtere
olan köyün korucusu idi. Operasyona başlangıçta 200 kadar asker katılmıştı. Çünkü köye 12
adet Revo marka askeri aracın geldiğini görmüştük. Bu araçlar 15-20 kişi alır. Çatışma devam
ederken korucular ile çok sayıda başka asker de geldiğini, yaklaşık 2000 kişi oldular. Derik
ilçe jandarma komutanlığına bağlı askerler çatışma başladıktan sonra yarım saat içinde
gelmişlerdi. Köyümüz ilçeye 10 km mesafededir. Çok sayıda panzer gördüm. Helikopterin de
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köye indiğini görmüştüm. Helikopterin yaralı ve şehit askerleri götürmüş olabileceğini tahmin
ediyorum şeklinde beyanda bulunduğu,

Müşteki Bubo ÇEVİREN 01/07/2013 tarihli duruşma sırasında vermiş olduğu
beyanlarında;"Ben suça konu olayla ilgili olarak bir çok kez beyanda bulunmuştum o
beyanlarımı aynen tekrar ediyorum, 1.olaydan yaklaşık 3-4 gün öncesinde pkk' lılar evimize
sığınak yapması için babam Seyido Çeviren' e baskı yapmışlardı, o bunu kabul etmemişti,
olay günüde sanık yanında bir korucu ve onbaşı olduğu halde evimize geldiler, babamın
evinden pkk ' lı kaçarak bizim tarafımıza doğru gelmiş, onlarda bizim evimize gelmiş
zannettiler, pkk' lı komşunun evine geçmişti, askerler babamın evinde arama yaptıkları sırada
içerideki sığınakta bulunan teröristlerden birinin bomba atması nedeniyle çatışma çıkmış,
çatışma sırasında üç asker ölmüş, daha sonra içeride sıkışmış vaziyette olan yedi asker
kardeşim Yusuf Çeviren' e bacayı genişleterek oradan çıkarılmasını istemişler, kardeşimde
onları çıkardıktan sonra bir şarjörü sırtına boşaltmışlar, daha sonra hopörlerle bir kere duyuru
yapıldı, evde kalanların terörist olarak değerlendirileceği söylendi, bir süre sonra gene duyuru
yapıldı ama tahkim edilmiş tahrip kalıplarına basılabileceği nedeniyle uyarıda bulunulmuş,
daha sonra bizleri köy meydanına topladılar, babam benim imam olduğumu söyledi, beni de
onlar ile birlikte sorguladılar, ağılda patlama meydana geldikten sonra Ahmet Çeviren'i
sığınağı kendisinin yapıp yapmadığı hususunda sorgulanırken duydum, daha sonra birisinin
Ahmet' e yaptığının cezasını çekeceksin dediğini duydum,yaklaşık 10-15 dakika sonra çıktım,
onun sorgulandığı yere baktığım kan izi gördüm, ayrıca silah sesi de duymuştum, Ahmet
öldürüldükten sonra oradan götürülmüştü, ikindi vaktine kadar Abide, Seyidoş ve Ramazan
Çeviren sağ idi,çatışmada ölmediler,bizi gözaltında alındıktan ve biz oradan ayrıldıktan sonra
tahrip kalıpları ile Ramazan, Abide ve Seydoş' u patlatmışlar, pkk' lı orada yoktu, bizi
yaklaşık 9 gün gözü kapalı şekilde tuvalete gitmek ve oturmanın yasak olduğu bir şekilde
tuttular, 9 gün sonra Derik C.Başsavcılığına çıktık, orada şikayetlerimi bildirmiştim, ancak
daha sonradan beyanlarımı içeren tutanaklar kaybolmuş bulamadık, Mehmet Emin Arıs' ın
öldürülmesi olayında benim bir bilgim yoktur" şeklinde beyanda bulunduğu,

Müşteki Bubo ÇEVİREN' in 20/02/1993 tarihli beyanında ( Dizi 282 de yer alan);
Kendisinin Dumanlı köyünde imamlık yaptığını, Yavuz, Sinan, Hebat, Zeki, Şiyar kod adlı
teröristlerin babası Seydo Çeviren' in evine geldiklerini, bir süre oturduklarını ve sohbetlerine
kaldıklarını, babası Seydo Çeviren' in evinde bulunan teröristler ile güvenlik güçleri arasında
çatışma çıktığını, teröristlerden 6 sının öldüğünü, kendisinin yardım ve yataklık yapmadığını,
teröristlere yardım ve yataklık yapanın babası Seydo Çeviren ile yanındaki
kardeşlerinin olduğu şeklinde beyanda bulunduğu,

Müşteki Cahide ÇEVİREN’in 05.03.2012 günü Diyarbakır C.Başsavcılığında
alınan ifadesinde;( Dizi 506/1-2 de yer alan)Seydoş ÇEVİREN gayri resmi eşimdir. Olay
yerinde öldürülen Yusuf ve Abide de çocuklarımdır. Eşimin benden başka resmi nikâhlı bir
eşi daha vardı. 6 sene kadar önce vefat etti. Olaydan önceki günlerde PKK'lılar köyümüze
geliyorlardı. Ancak bizi devlet yanlısı, devlet ajanı olarak gördükleri için sevmiyorlardı. Eşimi
ahırımıza sığınak yapılması için tehdit etmişlerdi. Ancak eşim bunu kabul etmemişti. Daha
sonra yine gelip sığınak yapılması için ısrar ettiler. Avlumuzun içinde eski bir evimiz daha
vardı, yanında da ahır vardı. Bu ahırın içine kendileri sığınak yapmışlar. 4-5 gün sonra bu olay
oldu. Olay günü askerlerin köye geldiklerini duyan çevredeki teröristler olay günü sığınağa
gelmişler. Sabah erken saatlerde de askerler köye gelip evlerde arama yapmaya başladılar.
Evimize giren askerler çay istediler. Çayı beklerken de oturuyorlardı. Bu sırada başka bir grup
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asker Ahmet ile beraber avlumuzdan içeri girmişler. Ahmet ahırın kapısını açacağı sırada
patlama olmuş ve askerler şehit olmuşlar. Askerler de Ahmet'i caminin yanına doğru götürüp
öldürmüşler. Patlama olduğunda biz gelen askerlerle birlikte içeride idik. Ne olduğunu
anlamaya çalışıyorduk. Patlamadan sonra odanın penceresinden baktığımda avluda 3 askerin
şehit olduğunu gördüm. Sonra da askerlerin Ahmet'i götürdüklerini gördüm. Daha sonra da
Ahmet'in öldürülmüş olduğunu gördüm. Patlama olunca yanımızdaki askerler bize eşşekoğlu
eşekler yolumuza mayın mı döşediniz diye bağırmıştı. Önce bana bir tokat atmışlardı, sonra
da oğlum Yusuf'a tokat attılar. Yusuf'a bizi buradan çıkartacaksın dediler. Evimizin tavanında
bulunan yazın açıp kışın kapattığımız deliği genişletmesini ve buradan çıkartmasını
istediler.Yusuf'ta kazma ile vurarak deliği genişletti. Sonra da bu delikten dışarıya çıkmak için
kafasını uzattığında Yusuf'a ateş ettiler.Yusuf tekrar içeri girdi. Yanımızdaki askerler telsizle
diğer askerlere ateş etmemelerini söylediler. Yusuf delikten dama çıktı, sonra da askerleri tek
tek elinden tutarak dama çekti. Hamit bu sırada aşağıdaki ahıra indi. Bende kucağımdaki 4
aylık çocuğumla birlikte çıkıp komşumuza gittik. Kocam Seydoş diğer oda da kaldı. Hamit,
Ayşe ile Hediye kaçmak isterlerken askerler tutup Hamit'i götürmüşler. Yusuf'un nasıl
öldürüldüğünü görmedim.Damda iken ateş edip öldürmüşler. Amcası Abdullah'ın avlusuna
düşmüş. Ben gittiğimde avluda sırtüstü yatıyordu. Göğsünde ve karnında çok sayıda kurşun
delikleri vardı. Askerler beni oradan uzaklaştırdılar. Öğlen saatlerinde camiden herkesin
köyden uzaklaşmasını bomba patlatılacağı anons edildi. Ben 4 aylık çocuğumu kucağımı
aldım. Kızım Abide'de özürlü çocuğumu kucağına aldı. Köylülerin toplandığı yere giderken
askerler önümüze çıktılar, Abide'yi kolundan çekerek bu bizimle gelecek dediler. Kucağındaki
çocuğumu başka birisi aldı. Abide'yi askerler götürdü, ben de köylülerin toplandığı yere
gittim. Bir saat kadar sonra bizi köyün deresinin bulunduğu kısma götürdüler. Bir süre sonra
da bir korucuyla birlikte askerler kızım Abide'yi getirdiler. Anneni, babanı ve Ahmet abinin
eşini göster dediler. Kızım babası Seydoş'u gösterdi. Bizi görmeyince korktu. Bende kalkıp
öne çıkarak annesi benim dedim. Hediye de yanımıza geldi. Ahmet'in eşi olduğunu söyledi.
Beni, eşim Seydoş'u, kızım Abide ile gelinimiz Hediye'yi götürdüler. Götürürlerken uzaktan
bir korucu ile askerlerin arasında birini getirdiklerini gördüm. Yaklaşınca bu kişinin Ramazan
olduğunu gördüm. Yüzü kan içerisindeydi. Caminin yanına götürdüler. Yüzümüz caminin
duvarına bakacak şekilde bayanları çömelttiler erkekleri de duvara dayadılar. Yanımızda
köyün halkından Selahattin İZCİ'de vardı. Koruculardan biri onu aramızdan çekip götürdü.
Sonra da arkamızdan fotoğraf çektiler. Aralarında bunlar öldüreceğimiz kişiler dediklerini
duydum. Seydoş, Ramazan ve Abide'yi götürdüler. Hediye ve beni caminin yakınındaki başka
bir evin önüne kadar götürüp bıraktılar. Ayağımızda ayakkabı yoktu. Şubat ayı olduğu için
hava çok soğuktu. Bizi soğukta yürütmüşlerdi. Bubo'yu o sırada görmedim. Ben orada iken
korucu olan babası gelerek Hediye'yi götürdü. Ben caminin arkasında bir yerde beklerken
büyük bir patlama oldu. Patlamadan sonra askerler gittiler. Patlamanın olduğu yere
gittiğimizde evlerimizin ikisini de patlattıklarını gördük. Evimizin bitişiğinde bulunan Salih
BAŞÇI'nın ahırı da patlatılmıştı. Eşim Seydoş, kızım Abide ile Ramazan'ın cesetlerini ahırın
enkazında bulduk. Çatışma sırasında kaçan teröristlerden biri Salih BAŞÇI'nın ahırına
girmişti. Bu nedenle onun ahırını da patlatmışlardı. Köyün azalarından Mehmet Necat ARIS'ı
çatışmadan sonra askerler iki katlı olan yeni evimizin altındaki ahıra götürüp öldürmüşler.
Olaydan 22 gün sonra da oğlum Hamit'i serbest bıraktılarşeklinde beyanda bulunduğu,

Müşteki Cahide ÇEVİREN 22/10/2013 tarihli beyanında; Seydoş ÇEVİREN
benim gayri resmi eşimdir, olay yerinde öldürülen Yusuf ve Abide'de çocuklarımdır, eşimin
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benden başka resmi nikahlı bir eşi daha vardır, kendisi yaklaşık olarak 6 sene kadar önce vefat
etti, olaydan önceki günlerde PKK'lılar köyümüze geliyorlardı, ancak bizi devlet yanlısı,
devlet ajanı olarak gördükleri için sevmiyorlardı, eşimi ahırımıza sığınak yapılması için tehdit
etmişlerdi, ancak eşim bunu kabul etmemişti, daha sonra yine gelip sığınak yapılması için
ısrar ettiler, avlumuzun içinde eski bir evimiz daha vardı, yanında da ahır vardı, bu ahırın
içine kendileri sığınak yapmışlar. 4-5 gün sonra bu olay oldu, olay günü askerlerin köye
geldiklerini duyan çevredeki teröristler olay günü sığınağa gelmişler, sabah erken saatlerde de
askerler köye gelip evlerde arama yapmaya başladılar, evimize giren askerler çay istediler,
çayı beklerken de oturuyorlardı, bu sırada başka bir grup asker Ahmet ile beraber avlumuzdan
içeri girmişler, Ahmet ahırın kapısını açacağı sırada patlama olmuş ve askerler şehit
olmuşlar, askerler de Ahmet'i caminin yanına doğru götürüp öldürmüşler, patlama olduğunda
biz gelen askerlerle birlikte içeride idik, ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk, patlamadan
sonra odanın penceresinden baktığımda avluda 3 askerin şehit olduğunu gördüm, sonra da
askerlerin Ahmet'i götürdüklerini gördüm, daha sonra da Ahmet'in öldürülmüş olduğunu
gördüm, patlama olunca yanımızdaki askerler bize " Eşekoğlu eşekler " yolumuza mayın mı
döşediniz diye bağırmıştı, önce bana bir tokat atmışlardı, daha sonra da oğlum Yusuf'a tokat
attılar. Yusuf'a bizi buradan çıkartacaksın dediler, evimizin tavanında bulunan yazın açıp kışın
kapattığımız deliği genişletmesini ve buradan çıkartmasını istediler, Yusuf'ta kazma ile
vurarak deliği genişletti. sonra da bu delikten dışarıya çıkmak için kafasını uzattığında
Yusuf'a ateş ettiler, Yusuf tekrar içeri girdi, yanımızdaki askerler telsizle diğer askerlere ateş
etmemelerini söylediler, Yusuf delikten dama çıktı, daha sonra da askerleri tek tek elinden
tutarak dama çekti, Hamit bu sırada aşağıdaki ahıra indi. bende kucağımdaki 4 aylık
çocuğumla birlikte çıkıp komşumuza gittik, Eşim olan Seydoş ÇEVİREN diğer oda da kaldı,
Hamit, Ayşe ile Hediye kaçmak isterlerken askerler tutup Hamit'i götürmüşler. Yusuf'un nasıl
öldürüldüğünü görmedim, damda iken ateş edip öldürmüşler, amcası Abdullah'ın avlusuna
düşmüş, ben gittiğimde avluda sırtüstü yatıyordu, göğsünde ve karnında çok sayıda kurşun
delikleri vardı, askerler beni oradan uzaklaştırdılar, öğlen saatlerinde camiden herkesin
köyden uzaklaşmasını bomba patlatılacağı anons edildi. Ben 4 aylık çocuğumu kucağımı
aldım. Kızım Abide'de özürlü çocuğumu kucağına aldı. Köylülerin toplandığı yere giderken
askerler önümüze çıktılar, Abide'yi kolundan çekerek bu bizimle gelecek dediler. Kucağındaki
çocuğumu başka birisi aldı. Abide'yi askerler götürdü, ben de köylülerin toplandığı yere
gittim. Bir saat kadar sonra bizi köyün deresinin bulunduğu kısma götürdüler. Bir süre sonra
da bir korucuyla birlikte askerler kızım Abide'yi getirdiler. Anneni, babanı ve Ahmet abinin
eşini göster dediler. Kızım babası Seydoş'u gösterdi. Bizi görmeyince korktu. Bende kalkıp
öne çıkarak annesi benim dedim. Hediye de yanımıza geldi. Ahmet'in eşi olduğunu söyledi.
Beni, eşim Seydoş'u, kızım Abide ile gelinimiz Hediye'yi götürdüler. Götürürlerken uzaktan
bir korucu ile askerlerin arasında birini getirdiklerini gördüm. Yaklaşınca bu kişinin Ramazan
olduğunu gördüm. Yüzü kan içerisindeydi. Caminin yanına götürdüler. Yüzümüz caminin
duvarına bakacak şekilde bayanları çömelttiler erkekleri de duvara dayadılar. Yanımızda
köyün halkından Selahattin İZCİ'de vardı. Koruculardan biri onu aramızdan çekip götürdü.
Sonra da arkamızdan fotoğraf çektiler. Aralarında bunlar öldüreceğimiz kişiler dediklerini
duydum. Seydoş, Ramazan ve Abide'yi götürdüler. Hediye ve beni caminin yakınındaki başka
bir evin önüne kadar götürüp bıraktılar. Ayağımızda ayakkabı yoktu. Şubat ayı olduğu için
hava çok soğuktu. Bizi soğukta yürütmüşlerdi. Bubo'yu o sırada görmedim. Ben orada iken
korucu olan babası gelerek Hediye'yi götürdü. Ben caminin arkasında bir yerde beklerken
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büyük bir patlama oldu. Patlamadan sonra askerler gittiler. Patlamanın olduğu yere
gittiğimizde evlerimizin ikisini depatlattıklarını gördük. Evimizin bitişiğinde bulunan Salih
BAŞÇI'nın ahırı da patlatılmıştı. Eşim Seydoş, kızım Abide ile Ramazan'ın cesetlerini ahırın
enkazında bulduk. Çatışma sırasında kaçan teröristlerden biri Salih BAŞÇI'nın ahırına
girmişti. Bu nedenle onun ahırını da patlatmışlardı. Köyün azalarından Mehmet Necat ARIS'ı
çatışmadan sonra askerler iki katlı olan yeni evimizin altındaki ahıra götürüp öldürmüşler.
Olaydan 22 gün sonra da oğlum Hamit'i serbest bıraktılar. Olay nedeniyle sorumlulardan
haklarında şikayetçi ve davacıyım, cezalandırılmalarını talep ederim şeklinde beyanda
bulunduğu,

Müşteki Cahide ÇEVİREN 05/07/2013 tarihli beyanında, ( Dosya içerisinde yer
alan); Maktüllerden Seydoş ÇEVİREN benim eşim, Yusuf ÇEVİREN oğlum, Abide
ÇEVİREN ise benim kızım olur, olay tarihinde Jandarma ile meydana gelen çatışmada eşim
Seydoş ÇEVİREN, oğlum Yusuf ÇEVİREN ve kızım Abide ÇEVİRER öldürülmüşlerdir,
Jandarma bizim eve gelerek oğlum Yusuf ÇEVİREN'e hitaben " Siz burada bomba
saklıyorsunuz " diyerek bir tokat atı, ayrıca jandarma bana da vurdu daha sonra eşim, oğlum
ve kızımı odaya kapatmışlardı, daha sonra Jandarma dama çıkmıştı burada oğlum olan Yusuf
ÇEVİREN öldürüldü, ancak ben silah sesini duydum ancak kimin tarafından öldürüldüğünü
görmedim, daha sonra Jandarma aşağıya inmişti ve kızım Abide'yi diğerlerinin arasından
alarak uzağa götürmüşlerdir, daha sonra kızım ve eşimin öldürüldüğünü öğrendim ancak
kimin öldürdüğünü bizzat görmedim, ayrıca kızım Abide ÇEVİREN jandarma tarafından
götürüldükten sonra tekrar bizim bulunduğumuz yerlere getirilmiş ve kızıma annesinin kim
olduğunu sorulmuştu daha sonra da askerler tarafından kızımın ve diğer şahısların fotoğrafları
çekilmişti, ayrıca eşim olan Seydoş ÇEVİREN'ni gördüğümde kafasına taşla vurulmuş
olduğunu gördüm, kafasına vurdukları taşla halen şu anda benim evimde bulunmaktadır, bu
taşta eşimin saçları vardır, eşim, kızım ve oğlum bir evde yakılmış şekilde daha sonra da
bulundu, sanık hakkında şikayetçiyim cezalandırılmasını talep ederim şeklinde beyanda
bulunduğu,

Müşteki Hamit ÇEVİREN’in 05.03.2012 günü Diyarbakır C.Başsavcılığında
alınan ifadesinde; “Olay tarihinde ben 15 yaşındaydım. Babamla ile birlikte aynı evde
kalıyordum. Bir avlu içerisinde iki evimiz vardı biri dedemle kalan eski evdi, yanında girişi
avludan olan bir ahır vardı, birde yeni yaptırdığımız alt katı ahır evimiz vardı. O tarihte evli
olan abim BUBO ÇEVİREN'in evi de bizim evin bitişiğindeydi. Olaydan önceki günlerde
PKK'lılar köyümüze gelmeye başlamışlardı. Babamlan eski evimizin yanına bir sığınak
yapılmasını istemişti, babam kabul etmeyince onu tehdit etmişlerdi. Olaydan bir hafta öncede
tekrar gelerek sığınak yapılmasını istediler. Israr edince de babam ben yapmam istiyorsanız
kendiniz yapın dedi. Onlarda ahırın bir köşesini kazıp sığınak yaptılar. Olay günü sabahleyin
uyandığımızda köye askerlerin geldiğini gördük. Ben uyandığımda askerler evimize
gelmişlerdi. Babamdan çay istediler. 8-9 kişiydiler oturup çayı beklemeye başladılar. O sırada
başka bir asker grubu da avlumuzdan içeri girmişler, abim Ahmet'ten ahırın kapısını açmasını
istemişler. Sonradan öğrendiğime göre 4 terörist sabaha karşı gelip sığınağa girmişler. Hava
alamayınca sığınaktan çıkıp ahırın içinde beklemeye başlamışlar. Abim kapıyı açınca askerle
karşılaşıp çatışmaya girmişler. Abim kapıyı açmadan teröristler el bombasını kapının
üzerindeki boşluktan avluya atmışlar. 3 asker şehit oldu 2 askerde yaralandı. Çatışma
sırasında teröristlerden biri de öldürülmüş, kaçanlardan da birisi kaçarken vurulup
öldürülmüş. Biri de daha sonra köy içerisinde vurulup öldürüldü. Birisi kaçarak kurtuldu.
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Çatışma başladığı sırada yeni evimizin ikinci katında idim. Yanımda abim Yusuf ve ablam
Abide ile beş küçük kardeşim daha vardı. Çay içmeyi bekleyen askerlerde bizim
yanımızdaydılar. Patlamadan sonra askerler kapıdan çıkamayız başka bir yol göster
dediler.Ben tek başıma alt kattaki ahıra indim, Ayşe ablam ile Yengem Hediye de o ahıra
geldiler. Kardeşim Ayşe ile yengem Hediye vardı. Önce bulunduğumuz yerde yere yatıp
bekledik, silah sesleri kesilince avluya çıktık. Silah sesleri tekrar başlayınca üçümüz dayım
Abdulkadir ÇEVİREN'in evine gittik. 15-20 dk sonrada askerler gelip kaçanlar nerde dediler
ve beni tanıyıp alıp götürdüler. Kaçan teröristin peşinden gidiyorlardı beni de peşlerinden
götürdüler. Öğlenden sonra köye geldik, telsizle konuşan subaylardan birisinin ÇEVİREN soy
isimlerin hepsini toplayın dediğini duydum. Bu sırada benim başımı duvara dayamışlardı. Bir
şey göremiyordum sadece sesler duyuyordum. Telsizde ev sahibi kim onu da istiyorlar
demişti. Sonrada babamın benim diye dediğini duydum. Köye gelmemden 3-4 saat sonra beni
alıp arabayla Mardin’e götürdüler. Gözüm kapalı olduğu için Mardin'in neresine
götürdüklerini bilmiyorum. 21 gün gözaltında tutuldum. İşkence yaptılar. Bazı resimler
gösteriyorlardı bunlar kim diyorlardı, neden sığınak yaptınız diye soruyorlardı. 21 gün
boyunca gözüm kapalı tutulmuştu. Sadece yemek yerken kısmen bağı yukarı kaldırıyorlardı.
Yediğimiz yemeği dahi çok zor görüyorduk. Yemekten sonra kapatıyorlardı. Hücrede
beklerken gözümüzü açabiliyorduk. Köyden götürenlerin asker olduğunu biliyorum. Ancak
nereye götürüldüğümü bilmiyorum. Gözaltından çıkartıldığımdan da beni bırakanlar sivil
birileriydi. Adliye ye götürüldüğümde de ifadeni kabul ediyor musun zaten senin hakkında bir
şey yok ifadeni imzala git, dediler bende hazırlanan ifade tutanağını okumadan imzaladım.
Savcı olduğunu zannettiğim birisi ifadeni imzala ve git demişti. Yusuf abim tavandaki
tahtaların birini kırmış, üstündekiler topraklarda içeriye dökülmüş, açılan delikten önce
kendisi yukarı çıkmış, sonra askerlerin elini tutup tek tek dama çıkarmış. Damdan amcam
Abdullah ÇEVİREN'in avlusuna inmişler. Burada askerlerin birisi abime hem teröristleri
getiriyorsun hemde çay içmeye davet ediyorsun diyerek ateş edip abimi öldürmüş. Ben
bunları annemden duydum. Ayrıca olay sırasında köylülerin toplatıldığı yerden de bizim ev
görüldüğünden abimin dama çıktığını ve askerleri çekip çıkarttığını köylüler görmüşler bu
konu köyde herkes tarafından bilinir. Sonradan askerlerin bile bile sen bizi ölüme
götürmüşsün diyerek Ahmet abimi öldürdüklerini duydum. Çatışma bittikten sonra babam
Seydoş ile ablam Abide ve amcam oğlu Ramazan'ı komşumuz Salih BAŞCI'nın ahırına
götürüp burada bomba patlatarak öldürmüşler. Köyümüzün azalarından Mehmet Necat ARIS'ı
bizim ahırda tarayarak öldürmüşler. Olay günü köyümüzdeki operasyona hangi askeri
birliklerin katıldığını bilmiyorum. Hangi köyden korucuların geldiğini de bilmiyorum.
Olaydan hemen sonra Derik ilçesine taşındık. Ben halen Derik ilçesinde oturuyorum. Bubo
abim ile amcam Abdullah ve çocukları olaydan yaklaşık 10 sene sonra köye geri döndüler.
Benim olayla ilgili olarak bilgim ve görgüm bunlardan ibarettir, olayın sorumlularından
şikâyetçiyim bulunup cezalandırılmalarını istiyorum. Olaya sebep olan öncelikle PKK'lı
teröristlerdir. Evimizin avlusunda askerleri öldürmeseydiler bunlar başımıza gelmezdi.
Ancak orada sorumlu olan komutanların da bize sormadan araştırmadan ailemi
öldürmeleri nedeniyle onlardan da şikâyetçiyim dedi.” Şeklinde beyanda bulunduğu,

Müşteki Hamit ÇEVİREN 01/07/2013 tarihli duruşmadaki beyanlarında;"Suça
konu olayla ilgili olarak daha önceden beyanlarımı bildirmiştim, o beyanlarımı aynen tekrar
ederim, olay günü askerler köyümüze geldiler, babam Seydoş Çeviren' in iki evi vardı,evde
normal arama yaptılar, birşey bulamadılar, bir süre sonra ağıldan patlama sesi geldi, bu sırada
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ben Hediye ve Ayşe Durmaz birlikte idik, patlama olunca askerler ile birlikte yere yattık,
yaklaşık 15 dakika geçtikten sonra koyunlarımızı koyduğumuz avluya gittik, orada da çatışma
başlayınca askerler beni alarak köyün dışına götürdüler, o sırada ben 14 yaşında idim, nereye
gittiğimizi sorduğumda bir teröristin kaçtığını ve onu aradıklarını söylediler, akşama kadar o
şekilde gezdik, evimizin önüne geldiğimizde birlikte gezdiğimiz askerlerden birisi
komutanlardan birine bu Seydoş' un oğlu ne yapalım dediğinde, onu Mardin' e götürün
dediler, beni cemseye koydular, komutan cemsenin uzaklaştırılmasını istedi,cemse
uzaklaştırıldıktan sonra ağıl patlatıldı, daha sonra beni Mardin' e götürdüler, orada başka pkk'
lıları tanıyıp tanımadığımı, babamın neden sığınak yaptığını sordular, cevap veremeyincede
filistin askısı, elektrik, v.b işkencelerden geçirdiler, beni Mardin' e götürdüklerini sonradan
öğrendim, çünkü götürdüklerinde gözüm bağlı idi, daha sonra Savcılığa çıktığımızda
C.Savcısı önceki ifadelerime ekleyecek bir husus olup olmadığını sordu ve daha sonra beni
serbest bıraktılar, orada sakallı birisi senin babanı ve kardeşlerini hepsini öldürdük, sen şimdi
nereye gideceksin, sen en iyisi batıya git, bir daha gözümüze gözükme dediler, ama ben
evime geri döndüm" şeklinde beyanda bulunduğu,

Müşteki Hamit ÇEVİREN' in 05/03/2012 tarihli beyanlarında, ( Dizi 507/1-2 de
yer alan);  Olay tarihinde ben 15 yaşındaydım. babamla ile birlikte aynı evde kalıyordum. bir
avlu içeresinde iki evimiz vardı biri dedemle kalan eski evdi, yanında girişi avludan olan bir
ahır vardı, birde yeni yaptırdığımız alt katı ahır evimiz vardı. o tarihte evli olan abim Bubo
ÇEVİREN'in evi de bizim evin bitişiğindeydi. olaydan önceki günlerde PKK'lılar köyümüze
gelmeye başlamışlardı. Babamlan eski evimizin yanına bir sığınak yapılmasını istemişti,
babam kabul etmeyince onu tehdit etmişlerdi. olaydanbir hafta öncede tekrar gelerek sığınak
yapılmasını istediler. ısrar edince de babam ben yapmam istiyorsanız kendiniz yapın dedi.
onlarda ahırın bir köşesini kazıp sığınak yaptılar.Olay günü sabahleyin uyandığımızda köye
askerlerin geldiğini gördük.ben uyandığımda askerler evimize gelmişlerdi. babamdan çay
istediler. 8-9 kişiydiler oturup çayı beklemeye başladılar. O sırada başka bir asker grubu da
avlumuzdan içeri girmişler, abim Ahmet'ten ahırın kapısını açmasını istemişler. sonradan
öğrendiğime göre4 terörist sabaha karşı gelip sığınağa girmişler. hava alamayınca sığınaktan
çıkıp ahırın içinde beklemeye başlamışlar. Abim kapıyı açınca askerlekarşılaşıp çatışmaya
girmişler. Abim kapıyı açmadanteröristler el bombasını kapının üzerindeki boşluktan avluya
atmışlar. 3 asker şehit oldu 2 askerde yaralandı. çatışma sırasında teröristlerden biri de
öldürülmüş, kaçanlardan da birisi kaçarken vurulup öldürülmüş. Biri de daha sonra köy
içeresinde vurulup öldürüldü. Birisi kaçarak kurtuldu. Çatışma başladığı sırada yeni evimizin
ikinci katında idim. Yanımda abimYusuf ve ablam Abide ile beş küçük kardeşim daha
vardı.Çay içmeyi bekleyen askerlerde bizim yanımızdaydılar. Patlamadan sonra askerler
kapıdan çıkamayız başka bir yol göster dediler.Ben tek başıma alt kattaki ahıra indim, Ayşe
ablam ile Yengem Hediye de o ahıra geldiler. Kardeşim Ayşe ile yengem Hediye vardı. önce
bulunduğumuz yerde yere yatıp bekledik, silah sesleri kesilince avluya çıktık. silah sesleri
tekrar başlayınca üçümüz dayım Abdulkadir ÇEVİREN'in evine gittik. 15-20 dk sonrada
askerler gelip kaçanlar nerde dediler ve beni tanıyıp alıp götürdüler. kaçan teröristin peşinden
gidiyorlardı beni de peşlerinden götürdüler. öğlenden sonra köye geldik, telsizle konuşan
subaylardan birisinin ÇEVİREN soy isimlerin hepsini toplayın dediğini duydum. Bu sırada
benim başımı duvara dayamışlardı. bir şey göremiyordum sadece sesler duyuyordum. telsizde
ev sahibi kim onu da istiyorlar demişti. sonrada babamın benim diye dediğini duydum. köye
gelmemden 3-4 saat sonra beni alıp arabayla Mardine götürdüler. gözüm kapalı olduğu için
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Mardin'in neresine götürdüklerini bilmiyorum. 21 gün göz altında tutuldum. işkence yaptılar.
Bazı resimler gösteriyorlardı bunlar kim diyorlardı, neden sığınak yaptınızdiye soruyorlardı.
21 gün boyunca gözüm kapalı tutulmuştu. sadece yemek yerken kısmen bağı yukarı
kaldırıyorlardı. yediğimiz yemeği dahi çok zor görüyorduk. yemekten sonra kapatıyorlardı.
hücrede beklerken gözümüzü açabiliyorduk. köyden götürenlerin asker olduğunu biliyorum.
ancak nereye götürüldüğümü bilmiyorum. göz altından çıkartıldığımdan da beni bırakanlar
sivil birileriydi. adliye ye götürüldüğümde de ifadeni kabul ediyormusun zaten senin hakkında
bir şey yok ifadeni imzala git, dediler bende hazırlanan ifade tutanağını okumadan imzaladım.
Savcıolduğunu zannettiğim birisi ifadeni imzala ve git demişti.Yusuf abim tavandaki
tahtaların birini kırmış, üstündekiler topraklarda içeriye dökülmüş, açılan delikten önce
kendisi yukarı çıkmış, sonra askerlerin elini tutup tek tek dama çıkarmış. Damdan amcam
Abdullah ÇEVİREN'in avlusuna inmişler. Burada askerlerin birisi abime hem teröristleri
getiriyorsun hemde çay içmeye davet ediyorsun diyerek ateş edip abimi öldürmüş. Ben
bunları annemden duydum. Ayrıca olay sırasında köylülerin toplatıldığı yerden de bizim ev
görüldüğünden abimin dama çıktığını ve askerleri çekip çıkarttığını köylüler görmüşler bu
konu köyde herkes tarafından bilinir. Sonradan askerlerin bile bile sen bizi ölüme
götürmüşsün diyerek Ahmet abimi öldürdüklerini duydum. Çatışma bittikten sonra babam
Seydoş ile ablam Abide ve amcam oğlu Ramazan'ı komşumuz Salih BAŞCI'nın ahıran
götürüp burada bomba patlatarak öldürmüşler. köyümüzün azalarından Mehmet Necat ARIS'ı
bizim ahırda tarayarak öldürmüşler.olay günü köyümüzdeki operasyona hangi askeri
birliklerin katıldığını bilmiyorum. Hangi köyden korucuların geldiğini de bilmiyorum.
Olaydan hemen sonra Derik ilçesine taşındık. Ben halen Derik ilçesinde oturuyorum. Bubo
abim ile amcam Abdullah ve çocukları olaydan yaklaşık 10 sene sonra köye geri
döndüler.Benim olayla ilgili olarak bilgim ve görgüm bunlardan ibarettir, olayın
sorumlularından şikayetçiyim bulunup cezalandırılmalarını istiyorum. Olaya sebep olan
öncelikle PKK'lı teröristlerdir. evimizin avlusunda askerleri öldürmeseydiler bunlar başımıza
gelmezdi. Ancak orada sorumlu olan komutanlarında bize sormadan araştırmadan ailemi
öldürmeleri nedeniyle onlardan da şikayetçiyim şeklinde beyanda bulunduğu,

Müşteki Sinan ÇEVİREN’in 05.03.2012 günü Diyarbakır C.Başsavcılığında
alınan ifadesinde;( Dizi 509/1-2 de yer alan) “Olay tarihinde ben 30 yaşındaydım.
PKK'lıların köye gelip gittiğini duyuyordum. Ama ben görmedim. Hayvancılıkla
uğraşıyordum. Genelde hayvanların başında oluyordum. Aile olarak ta PKK'lıları
sevmediğimiz için bize gelmiyorlardı. Seydoş ÇEVİREN amcam olur. PKK'lıların gelip
kendisine sığınak yapmalarını anlatmıştı. Olaydan bir hafta öncede bunların baskısına
dayanamayıp sığınak yapmalarına izin verdiğini kendisi söylemişti. Olay günü evimdeydim,
güneş yeni doğmuştu askerler geldi evimizi aradılar. Benim kimliğimi istediler, aldıktan
sonrada kimliğimi vermediler. Evimizde arama yapıp gittiler.10-15 dk sonra patlama sesi
duyduk, o sırada yanımda bulunan askerler bu ne sesi diye sordular bende bilmediğimi
söyledim. Silah sesleri gelmeye başladı. Askerler gittikten sonra avlumuza tekrar girdik kısa
bir süre sonra amcamın oğlu Yusuf ÇEVİREN'in askerleri evlerinin damına çıkarttığını
gördüm. Sonrada askerle birlikte bizim avlumuza indiler. O sırada avlumuza inen askerler
beni babamı ve küçük kardeşim Şehmus'u avlunun bir köşesine götürdüler ve burada oturun
dediler. Bulunduğumuz yerden duvar nedeniyle Yusuf'un olduğu yer görünmüyordu. 5-
10 dk sonra silah sesleri duyduk. Askerler yanımızdan gidince gidip baktık. Yusuf
göğsünden vurulmuş sırt üstü yatıyordu. Göğsünde çok sayıda mermi delikleri vardı.



T.C. ÇORUM 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİDosya-Karar No: 2013/50 Esas - 2014/118

/
 

Askerler Yusuf'un cesedini bırakıp gitmişlerdi. Ahmet'in nasıl öldürüldüğünü görmedim.
Ancak çatışmadan sonra askerlerin sen arkadaşlarımızı ölüme götürdün diyerek öldürdüklerini
duydum. Abisi Bubo ile kız kardeşi Ayşe ve sonradan vefat eden anneleri görmüşler. Seydoş
amcamın bitişiğinde bulunan Salih BAŞCI'nın ahırına tahrip kalıpları döşemişler. Kablo çekip
ahıra koydukları amcam Seydoş,kızı Abide ile kardeşim Ramazan'ı öldürmüşler. Üçünün
cesedi de patlamadan sonra ahırın enkazından çıkartılmış. Hiçbirinde mermi izi yokmuş. Ben
olaydan sonra gözaltına alındığım için bunları sonradan öğrendim. Gözaltında iken sürekli
gözlerimiz bağlıydı. Aynı oda içerisinde bekletiyorlardı. Bizim köyden 25 kişi olduğumuzu
biliyorum. Ambarlı köyünden de gözaltına alınanları aynı yere getirmişlerdi.Bunların arasında
ikisinin bayan olduğunu seslerinden anlamıştık. Gözlerimiz kapalı olduğu için göremiyorduk.
Günde bir sefer kuru ekmek veriyorlardı. Başkada yemek vermiyorlardı.Kardeşim Şehmus ve
Mehmet Emin ARIS'tan duyduğuma göre köyümüzün azası olan Mehmet Necat ARIS'ı
Seydoş amcamın ahırında silahla ateş ederek öldürmüşler. Öldürülenlerden hiçbirisi silahlı
değildi askerle çatışmaya girmedi, PKK'ya da yardım etmiyorlardı. Sadece Seydoş amcam
tehditle ahırına sığınak yapılmasına izin vermişti. Operasyona hangi askerlerin katıldığını
bilmiyorum. Musa ÇİTİL'i de tanımıyorum. Bu yüzden operasyona katılıp katılmadığını
bilmiyorum. Ancak köyden onu tanıyanlar onun da operasyona katıldığını söylüyorlar.”
Şeklinde beyanda bulunduğu,

Müşteki Sinan ÇEVİREN 01/07/2013 tarihli duruşmada vermiş olduğu
beyanlarında;"Suça konu olayla ilgili olarak daha önceden beyanlarımı bildirmiştim, o
beyanlarımı aynen tekrar ederim,Seydoş Çevren benim amcam olur, evlerimiz yan yanadır,
sabahleyin erkenden askerler evimize geldiler, arama yaptılar bir şey bulamadılar, bir süre
sonra bir patlama duydum, büyük bir duman çıktı, evin damının çöktüğünü gördüm, askerler
ne olduğunu sordular, bende sizin gibiyim bilmiyorum dedim, babamda olayın ne olduğunu
anlayamadı, bir süre sonra çatışmalar başladı, amcamın evinde askerler mahsur kalmışlar,
bizim evlerimizin damı toprak damlıdır, Yusuf damda bulunan deliği genişleterek askerleri
çıkardı, daha sonra askerler kurtulunca Yusuf' u kurşuna dizdiler, bütün şarjörü göğsüne
boşalttılar, hatta boş bir tık sesi bile duydum, sonrasında oradaki askerler buradan gidin
köylülerin arasına karışın dediler, bizde oradan ayrılıp köylülerin arasına karıştığımızda
olayın Seydoş' un evinde gerçekleştiğini duydum, daha sonra Yusuf ve Ahmet Çeviren' in
cesetlerini oraya getirdiler, ancak Seydoş ve Abide Çeviren' in cenazesini görmedim, beni
dokuz gün Derik' te gözaltına aldılar, sonra serbest bıraktılar, benim şu anda söylediklerim
doğrudur, o zaman beyanda bulunurken şaşırmış olabilirim, ben askerlerin Yusuf Çeviren' i
şarjörü boşaltacak kadar ateş ettiklerini ve öldürdüklerini gördüm, Mehmet Nejat Arıs,
Seydoş, Ramazan ve Abide Çeviren' in nasıl öldürüldüğünü görmedim" şeklinde beyanda
bulunduğu,

Müşteki Sinan ÇEVİREN' in sanık olarak olarak alınan 23/02/1993 tarihli
beyanında ( Dizi 280 de yer alan); Kendisinin babasının evinde çocukları ile birlikte
kaldığını, teröristlerin zaman zaman halkı toplayıp konuşmalar yaptıklarını, kendilerini
gördüğünü, ancak kod adlarını bilmediğini, kendi evlerine gelip yemek yediklerini,
kendilerine yardım ve yataklık yapmadığını, Seydo amcasının evinde barındıklarını, olay
günü de güvenlik güçleri ile evinde çatışmaya girdikleri şeklinde beyanda bulunduğu,

Müşteki Hediye DURMAZ’ın 05.03.2012 günü Diyarbakır C.Başsavcılığında
alınan ifadesinde;( Dİzi 508/1-2 de yer alan) “Olayda öldürülen Ahmet ÇEVİREN gayri
resmi eşim idi. Kendisinden bir oğlum bir de kızım vardır. Birisi lise mezunudur, dershaneye
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gidiyor. Diğeri de Anadolu Lisesi birinci sınıf öğrencisidir. İkisinin de okuyup avukat
olmalarını ve ailemizin haklarını savunmalarını istiyorum. Olaydan önce PKK'lılar köye
gelerek üç defa kayın pederim Seydoş'tan sığınak yapmasını istediler. Kendisini tehdit ettiler.
Kayın pederim benim ailem geniştir, evimiz yol üstündedir. Hem sizin hem de askerin baskısı
altındayım. Burada sığınak yaparsam bizde ölürüz sizde ölürsünüz diyerek sığınak yapmak
istemedi. Ancak PKK'lıların ısrarı üzerine korkusundan ben yapmam, yapıyorsanız kendiniz
yapın demişti. Olaydan bir hafta önce iki üç gün arayla gelip tehdit etmişlerdi. Sığınak
yapılmazsa sizi tarayıp öldüreceğiz demişlerdi. Bu nedenle kayın pederim sığınak yapılmasına
izin verdi. Sığınağın yapılmasından beş gün sonra gelen PKK'lılara burayı yıkmak istediğini
söyleyince bizden ikinci bir emir gelene kadar yıkamazsın demişlerdi. Bu konuşma sırasında
bende yanlarında idim. Dört kişi gelmişlerdi. Kayın pederim sizden rica ediyorum burayı
yıkalım demişti. Onlarda yıkamazsın demişlerdi. Akşam saatlerinde gelenler gitmişlerdi,
sabaha doğru da bu dört kişi tekrar geldiler. Tek katlı olan eski evimizin odasına geçtiler.
Kayın pederim de yanlarına gitti. Ben avluda hayvanlarla ilgileniyordum. Bazen de içeri girip
çıkıyordum. Bu sırada kayın pederimin bu çukuru kapatın dediğini duymuştum. Avludaki
işim bittikten sonra bende içeri girip diğer odada oturmuştum. Bu şahısların gelmelerinden bir
saat kadar sonra askerler köye geldi. Eşim Ahmet ile Ahmet'in annesi Zeynep'te yanımızda
idi. Askerler köye girince gelen dört terörist sığınağa girip beklemeye başladılar. Askerler
köye girip tek tek evleri aramaya başladılar. Biz herhangi bir olay çıkmasın diye askerlerin
biran evvel gitmesini istiyorduk. Ama onlar yeni yapılan evimizin balkonuna çıkıp çay içmek
istediklerini söylediler. Bu sırada başka bir grup asker geldi. Onları eşim Ahmet karşıladı.
Gelenlere arama yapıldığını söyledi, ancak onlar kendilerin de arama yapacaklarını söylediler.
Eşimden de kendilerine refakat etmesini istediler. Ben evde otururken eşim askerlere ahırı
göstermek üzere kapısını açmış, bu sırada sığınakta bulunan teröristlerde sığınaktan çıkıp
ahırda hayvanların arasında saklanıyorlarmış. Askerin kapıyı açtığını görünce el bombasını
atmışlar. Üç asker şehit oldu. Sonra da çatışma çıktı. Askerler de içerdeki teröristlerden birini
vurmuşlar. Üçü ahırımızdan dışarı çıkıp kaçmaya çalışırlarken biri daha vurulmuş, birini de
komşumuz Salih BAŞÇI'nın evine kaçtığı sırada vurmuşlar, birisi de kaçıp kurtulmuş. O
sırada askerler bize sizin yüzünüzden arkadaşlarımız şehit oldu. Sizi öldüreceğiz demişlerdi.
Eşimi alıp dışarı çıkardılar. Evimizin arkasına götürdüler. Silah sesi duyup oraya doğru
koştuğumuzda eşimin çenesinin kırıldığını, yüzünde ve gövdesinde 17-18 tane mermi deliği
gördük. Kayın biraderim olan Yusuf çay içmek için bekleyen askerleri evin tavanında açtığı
delikten dama çıkarttı. Sonra da seri halde bir silah sesi duyduk. Gidip baktığımızda evimizin
bitişiğinde bulunan Abdullah amcasının avlusunda vurulmuş olarak yerde yattığını
gördük.Çatışma devam ederken camiden köylülerin köprünün yanında toplanması anons
edildi. Bizde çocuklarımızı alarak oraya gittik. Orada beklerken asker Abide'yi getirdi.
Annesini, babasını ve abisinin eşini göstermesini istedi. Abide babası Seydoş'u gösterdi.
Ancak annesi ve beni göremediğini söyledi. Askerler de yengenle anneni göster yoksa seni
öldürürüz dediler. Abide'nin korktuğunu görünce biz ortaya çıktık. Erkeklerin arasından
Ramazan'ı da çıkardılar. Orada beşimizi de yan yana dizip hepimizin fotoğraflarımızı çektiler
sonra da caminin yanına getirdiler. Yüzümüzü caminin duvarına dayayıp arkamızdan
tüfeklerin dipçikleri ile vurdular. Bu sırada fotoğraflarımızı çekip çekmediklerini ben
bilmiyorum. Eşimin üvey annesi Cahide fotoğraflarımızın çekildiğini söylüyor ama ben fark
etmedim. İsmini bilmediğim bir korucu senin burada ne işin var deyip oradan gitmemi
söyledi. O sırada asker başka işle uğraştığı için bende oradan ayrıldım. Köylünün toplandığı
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yere gittim. Sonradan duyduğuma göre Cahide'yi de serbest bırakmışlar.Seydoş, Ramazan ve
Abide'yi komşumuz Salih'in ahırına götürmüşler. Bulunduğumuz yerden büyük bir patlama
gördük. Sonra da askerler enkazın altından cesetleri çıkardılar ve götürdüler. Askerlerde
köyden gittikten sonra gidip baktığımızda evimizin ve Salih BAŞÇI'nın ahırını patlatılarak
yerle bir edildiğini gördük. Seydoş, Ramazan ve Abide'nin parçalanan elbiselerini enkazın
altında bulduk. Köyümüzün azası olan Mehmet Necat ARIS'ın da iki katlı evimizin olduğu
yerde öldürüldüğünü biliyorum ancak nasıl öldürüldüğünü hatırlamıyorum. Operasyona
katılan askerlerin kim olduklarını bilmiyorum. Sadece Derik ilçe jandarma komutanı olan
Musa ÇİTİL' in de operasyona katılanlar arasında olduğunu köylüler konuşurken duydum.
Korucularda asker elbisesi giymişlerdi. Kimin korucu kimin asker olduğunu bilemiyordum.
Tanıdığım bir korucu da yoktu. Babam korucu değildi. Dumlupınar köyünde bulunan bir
petrol istasyonunda bulunan bekçiydi. Kocamı öldürenlerden şikayetçiyim şeklinde beyanda
bulunduğu,

Müşteki Züleyhan İZCİ’nin 05.03.2012 günü Diyarbakır C.Başsavcılığında
alınan ifadesinde;( Dizi 510 da yer alan) “Olay sırasında ölen Ramazan ÇEVİREN benim
gayri resmi eşimdir. Kendisinden 3 çocuğum vardır. Bu olaydan sonra bir daha evlenmedim.
Olaydan önce köyümüze PKK'lıların geldiğini görmedim. Ancak olaydan bir kadar önce
köylüyü toplamışlardı. Eşim o toplantıya bir sefer katılmıştı. Kendisi bana istemediği halde
korktuğu için toplantıya gittiğini anlatmıştı.Olay günü sabah saatlerinde askerler köye
geldiler. Evlerde arama yapmaya başladılar.Askerlerin aramayı bitirip evimizden
ayrılmalarından bir kaç dakika sonra çatışma oldu. Askerler eşimi de yanlarında
götürmüşlerdi. Çatışma çıkınca eşimin akıbetini merak ettim. Biz içeride çocuklarla birlikte
kalmıştık. Çatışma saat 9'da başlamış 11'de bitmişti. Sonra da camiden köyü boşaltmaları için
anons edildi. Ben de çocuklarımla birlikte evden çıkıp köylülerin toplandıklara yere gittim.
Kadınlarla ile erkekler ayrı yerlerde toplanmışlardı. Eşim de erkeklerin arasında idi. Askerler
gelerek eşim Ramazan'ı, amcası Seydoş'u, Seydoş'un eşi Cahide'yi, kızı Abide'yi ve gelini
Hediye'yi götürdüler. Köyün içinde büyük bir patlama oldu. Askerler patlamanın olduğu yere
gittiler. Cesetleri çıkarıp battaniyenin içine koyup çıkardılar. Bulunduğumuz yer yüksek bir
yer olduğu için olanları görebiliyorduk. Bir süre sonra ambulans geldi, cesetleri Derik devlet
hastanesine götürdü. Saat 16:00 sıralarında askerlerin köyden ayrılmasından sonra da biz köye
dönebildik. Seydoş ÇEVİREN'in evlerinin ve Salih BAŞÇI'nın ahırının patlatıldığını gördük.
Enkazdan ölenlerin elbiselerini, ayakkabı parçalarını bulabildik. Kocamın hiç bir suçu yoktu.
Sadece çobanlık yapardı. PKK'lılarla da hiç bir ilgisi yoktu. Amcası Seydoş'tan dolayı soyadı
ÇEVİREN olduğundan dolayı öldürülmüş olabilir. Ancak amcasının da PKK ile ilgisi yoktu.
Köyde devlet yanlısı olarak tanınırdı.” Şeklinde beyanda bulunduğu,

Müşteki Zülayhan İZCİ 01/07/2013 tarihli duruşmada yapmış olduğu
beyanlarında;"Ben suça konu olayla ilgili olarak beyanlarımı bildirmiştim, olay günü sabah
hayvanlara yem veriyordum, askerler geldiler, arama yaptılar, ne yaptığımızı sordular,
hayvanlara yem verdiğimizi söyledik, sonrasında kimlik sordular, eşim Ramazan' ın cüzdanını
aldılar, sonra Ramazan' ın kimliğini bana verip cüzdanını aldılar ve Ramazan' ı götürdüler, 15-
20 dakika sonra silah sesleri duydum, acaba eşim öldü mü diye merak ettiğimden çocuklarınız
ile birlikte köyün dışına çıkan şeklinde uyarılar gelmesi nedeniyle çocuklarım ile birlikte
köyün dışına çıktım, bu arada eşim Ramazan' ı gördüğümde yüzü gözü kan içinde idi, işkence
görmüş gibi görünüyordu, askerler Seydoş, Abide ve Ramazan' ın fotoğraflarını çektiler, daha
sonra komşumuz Salih Başcı' nın ağılına koydular ve ağılı patlattılar, daha üçünün cenazesini
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battaniyeye sarıp askeri aracın üzerine koydular, üzerlerine de terörist diye silah koydular, o
gün cenazeleri alıp götürdüler, ertesi gün cenazeleri teslim ettiler,  Çocuklarla ve hayvanlarla
uğraştığımız için köye gelip gelmediklerini bilmiyorum, eşim pkk toplantılarına katılmazdı,
sabah işe gider, akşam eve gelirdi, Çelişki nedeniyle müşteki Züleyha ' dan sorulduğunda:
pkk' lılar bütün köyü toplamışlar, bütün köyü topladıkları için o da toplantıya bir kere
katılmış, Çelişki nedeniyle Züleyha' dan sorulduğunda: ben daha önceki beyanlarımda da
Seydoş, Abide ve Ramazan' ın Salih Başcı' nın ağıla konularak patlatıldığını söylemiştim,
ancak yazılmamış, fotoğraf çekilme olayını da söylemiştim, ancak oda yazılmamış, şeklinde
beyanda bulunduğu,

Müşteki Mehmet Emin ARIS 01/07/2013 tarihli  duruşmada alınan
beyanlarında;"Suça konu olayla ilgili olarak daha önceden beyanlarımı bildirmiştim, o
beyanlarımı aynen tekrar ederim, Dumanlı köyünde aramalar yapmak amacı ile asker köye
geldi, bir süre sonra köy hopörlerinden herkesin köy dışına köprünün oraya toplanması
istendi, bir süre sonra patlama sesi duyduk, peşinden silah sesleri duymaya başladık, daha
sonra oradaki askerlerden Şehmuz Çeviren ve Yusuf Başaran' ı olayın olduğu yere götürdüler,
bizi duvara yasladılar, kesinlikle dönmeyin dediler, bir süre sonra bizi çağırdılar ve cenazeleri
getirmemizi istediler, önce Ahmet Çeviren' in cenazesini getirdik, daha sonra Yusuf Çeviren'
in cenazesini getirdik sonra iki pkk' lının cenazesini getirdik, daha sonra yeniden duvara
dönmemizi istediler, daha sonra yüzüm duvara dönük iken yüzümü çevirdiğimde sanık Musa
Çitil' in ağabeyim Mehmet Nejat Arız' a hitaben " aza buraya gel, dinini sinkafettiğim"
şeklinde söylediğini duydum, oradaki arkadaşlara benim kardeşimi de öldürecekler dedim,
aradan 5-10 dakika geçtikten sonra silah sesi duydum, silah sesinden 5-10 dakika sonrada bizi
tekrar çağırdılar, ahıra gittiğimde kardeşimin kafasından vurularak öldürüldüğünü gördüm,
daha sonra üçümüz kardeşimin cesedini de oraya getirdik, sonrasında sanık Musa Çitil bana
cesetleri teşhis etmemi istedi, bende birisinin ağabeyim Mehmet Nejat Arıs, birinin
Ahmet Çeviren, diğerinin de Yusuf Çeviren, diğer iki kişinin pkk' lı olduğunu söyledim,
bizi gözaltına aldılar, 9 gün gözaltında kaldım, Ramazan, Abide ve Seydoş' un öldürüldüğünü
görmedim, sonradan öğrendim, sanığın kardeşimin aza olduğunu bilmediği yönündeki
beyanları doğru değildir, ben kardeşiyim ama sanık kardeşimin aza olduğunu benden daha iyi
bilir" şeklinde beyanda bulunduğıu,

Müşteki Mehmet Emin ARIS’ın 14.05.2012 tarihinde alınan ifadesinde; ( Dizi
518/1-2 de yer alan)“Olayın meydana geldiği 16/02/1993 tarihinde Derik ilçesi Dumanlı
köyünde ikamet ediyordum, bu olayda ölenlerden Mehmet Necat ARIS benim ağabeyimdir,
sabah 06:00-07:00 sıralarında Çataltepe ve Kayacık Köylerinde operasyon yapan askerler
bizim köyümüze operasyona geldiler, önceki günlerinde de o bölgedeki Derik'in diğer
köylerinde de operasyon yapmışlardı, askerler köye girip evlerde ve ahırlarda arama
yapıyorlardı, askerlerin sayısı çok fazlaydı, bir rakam veremem, 300-500 olabilir, daha fazla
da olabilir, saymadım ancak 10-15 tane DOÇ kamyonları ile gelmişlerdi, komutanlarda Land
Rover araçlarla gelmişlerdi, komutanların üzerinde kamuflaj vardı ancak rütbelerinin olduğu
giysileri görünmüyordu, köye ilk geldiklerinde yanlarında korucular yoktu, köylülerin
öldürülmelerinden sonra korucular gelmişlerdi, tanıdığım bir korucu yoktu, askerlerin
neredeki ve hangi birliğe bağlı olduklarını bilmiyorum. Köyün camisi hoparlöründen herkesin
evlerinden çıkıp köyün meydanında toplanmaları anons edildi, köyün muhtarı köyümüze bağlı
olan Beşkavak Mezrasında oturuyordu, askerler köy meydanından arama yapacakları evin
sahibi ile azalardan birini götürüyorlardı, arama yapılan evinde ve ahırında arama yapılan
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şahıs geri geliyordu, aramaların başlamasından 1-2 saat sonra, saat 08:00-09:00 arasında
Seydoş ÇEVİREN'in evinin bulunduğu bölgeden patlama sesi geldi, bir duman yükseldi,
çatışma sesleri duyuldu, ben bu sırada meydanda kalabalığın arasındaydım, köyün 1. azası
olan Mehmet Necat'ta yanımızdaydı, yaklaşık yarım saat sonra Derik İlçe Jandarma Komutanı
Üsteğmen Musa ÇİTİL köy meydanına geldi, ağabeyim Mehmet Necat ARIS'a seslenerek
"aza gel buraya, dinini Sinkaf ettiğim" dedi, abim kalabalığın arasından çıktı, onu Seydoş
ÇEVİREN'in ahırına götürdü, 5-10 dakika sonra Musa ÇİTİL tekrar yanımıza geldi, kalabalık
arasından rastgele beş on kişiyi çağırdı, aralarında ben de vardım, bizleri askerlerle birlikte
köyün içinde dolaştırıp işler veriyorlardı, benimle birlikte hatırladığım kadarı ile Şeymus
ÇEVİREN, Yusuf BAŞARAN'ı Seydoş ÇEVREN'in ahırının bulunduğu yere götürdü, Ahmet
ÇEVREN'in cesedini evinin avlusundan alıp dışarı çıkarttık, kapının önüne koyduk, Musa
ÇİTİL bizi yüzümüz duvara gelecek şekilde duvara yaslatıp bekletti, yarım saat kadar sonra
da Musa ÇİTİL'in talimatı ile askerler ile birlikte Yusuf ÇEVİREN'in cesedini evlerinin
arkasında Hasan ÇEVİREN'in evinin avlusundan alıp Ahmet ÇEVİREN'in cesedinin yanına
getirdik, tekrar duvara yaslanıp beklemeye başladık, bu sırada abim de Seydoş ÇEVİREN'in
ahırının dibinde çömelmiş şekilde bekliyordu, Musa ÇİTİL abime "aza gel" diyerek ahırın
içine soktu, kendisi de ahıra girdi, ben yüzüm duvara dönük vaziyette beklerken abimi
çağırdığını duyunca kafamı çevirip bakmıştım, Musa ÇİTİL'in abimi arkasından
ittirerek ahıra soktuğunu görmüştüm, Musa ÇİTİL'in elinde G-3 tüfek vardı, onunla
birlikte askerlerin de ahıra girdiğini görmedim, ağabeyimden önce ahıra giren askerlerin olup
olmadığını bilmiyorum, ben yanımdaki Şeymus ve Yusuf'a "abimi de ahıra soktular, onu
öldürecekler" dedim, 5-10 dakika sonra içeriden silah sesleri geldi, bir 5-10 dakika daha
geçince üçümüzü ahıra soktular, ağabeyim öldürülmüş yerde yatıyordu, abimin cesedini alıp
ahırın dışına çıkardık, Yusuf ve Ahmet ÇEVİREN'in cesetinin yanına koyduk, çatışmada
öldürülen üç teröristin cesedini de getirip öldürülen köylülerin yanına koyduk, Musa ÇİTİL
bize cesetleri tek tek göstererek kim olduklarını sordu, biz korktuğumuz için hiçbirini
tanımadığımızı söyledik, Musa ÇİTİL askerlere "Bunları götürün" dedi, bizi götürüp
meydanda bekleyen kalabalıktan ayrı bir yerde yüzükoyun yere yatırdılar, yaklaşık bir saat o
şekilde bekledikten sonra yanımıza başkalarını da getirdiler, yaklaşık 20-30 kişi askerler
eşliğinde Derik'e doğru yürüyerek götürmeye başladılar, 1-2 km gittikten sonra askeri doç
aracı geldi, araca binince gözlerimizi bağladılar, bizi alıp Derik İlçe Jandarma Komutanlığına
götürüldük, yaklaşık 9-10 gün gözaltında tutuldum, gözaltına iken beni bir odaya götürüp
gözlerimi açtılar, içerde üzerinde askeri kamuflaj olan isminin daha sonra Şiyar (K) Süleyman
DAĞDELEN olduğunu öğrendiğim şahsı göstererek bunu tanıyor musun diye sordular,
tanımadığımı söyledim, onun beni tanıdığını söylediler ben de "çobanlık yaparken beni
görmüştür, ben onu tanımam" dedim, benim yanımda Süleyman DAĞDELEN konuşmadı,
benim çıkartılmamdan sonra ne konuştuğunu bilmiyorum, Gözaltında iken de sürekli olarak
gözlerimiz bağlıydı, gözaltında iken işkence şekli olarak bilinen Filistin askısı yaptılar, bizi
tekerlek lastiğinin içine sokup jop ile vuruyorlardı, bu şekilde gördüğüm işkence nedeni ile
aradan 19 sene geçmesine rağmen sol ayağımda ve omzumda ağrı vardır, ağırlık
kaldıramıyorum, serbest bırakıldıktan sonra Viranşehir'de Dr. Mehmet Salih TANRICA'nın
muayenehanesine giderek tedavi gördüm, ağrı kesici, iltihap kurutucu ilaçlar verilmişti,
röntgen filmi çekilmedi, özel labaratuvarlarda kan tahlilleri de yapılmıştı, ancak sonuçları
elimde yoktur, başka bir yerde olduğunu da zannetmiyorum, Dr. Mehmet Salih Bey
Viranşehir Tıp Merkezinde doktorluk yapmaktadır. Ben gözaltına alınmadan önce Dumanlı
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köyünde sürekli olarak çobanlık yapıyordum, sadece öğle ve ikindi arasında sıcak saatlerde
eve geliyordum, akşamları arazide hayvanların yanında kalıyordum, bu yüzden köye
içerisinde teröristlerin kimlerin evinde barındıklarını bilmiyorum, eniştem Mehmet
KANDİK'in evinde sığınak yapıldığını daha sonra duymuştum, kimlerin yaptığını
bilmiyorum. Ağabeyim daha önceden Musa ÇİTİL'in ilçe jandarması olduğu dönemlerde de
gözaltına alınıp işkence görmüştü, Seydoş ÇEVİREN'in ahırında sığınak olduğunu da olaydan
sonra öğrendim, nasıl ve kimler tarafından yapıldığını bilmiyorum, Jandarmada ifadem
alınırken gözlerim kapalı idi, imza atarken açmış olabilirler, ifademde ne yazıldığını
bilmiyorum, ben olaydan önce teröristleri eniştemin evinde hiç görmedim. Seydoş ÇEVİREN,
Ramazan ÇEVİREN, Abide ÇEVİREN'in ahıra kapatılarak öldürüldüklerini serbest bırakılıp
köye döndükten sonra öğrendim, olaydan sonra önce İncesu köyüne taşındık, daha sonra
Viranşehir'e taşındık, halen Viranşehir'de ikamet etmekteyim. Ağabeyimin öldürülmesi ve
haksız yere gözaltında tutulup işkence görmem nedeni ile şikayetçiyim. Benim olayla ilgili
olarak bilgim ve görgüm bunlardan ibarettir” şeklinde beyanda bulunduğu,

Müşteki Mehmet Emin ARIS 08/01/2014 tarihli beyanında ( Dizi 983/1,2,3 de yer
alan); 16/02/1993 tarihinde Derik ilçesi Dumanlı köyünde ikamet ediyordum, bu olayda
ölenlerden Mehmet Necat ARIS benim ağabeyimdir, sabah 06:00-07:00 sıralarında Çataltepe
ve Kayacık Köylerinde operasyon yapan askerler bizim köyümüze operasyona geldiler,
önceki günlerinde de o bölgedeki Derik'in diğer köylerinde de operasyon yapmışlardı,
askerler köye girip evlerde ve ahırlarda arama yapıyorlardı, askerlerin sayısı çok fazlaydı, bir
rakam veremem, 300-500 olabilir, daha fazla da olabilir, saymadım ancak 10-15 tane DOÇ
kamyonları ile gelmişlerdi, komutanlarda Land Rover araçlarla gelmişlerdi, komutanların
üzerinde kamuflaj vardı ancak rütbelerinin olduğu giysileri görünmüyordu, köye ilk
geldiklerinde yanlarında korucular yoktu, köylülerin öldürülmelerinden sonra korucular
gelmişlerdi, tanıdığım bir korucu yoktu, askerlerin neredeki ve hangi birliğe bağlı olduklarını
bilmiyorum. Köyün camisi hoparlöründen herkesin evlerinden çıkıp köyün meydanında
toplanmaları anons edildi, köyün muhtarı köyümüze bağlı olan Beşkavak Mezrasında
oturuyordu, askerler köy meydanından arama yapacakları evin sahibi ile azalardan birini
götürüyorlardı, arama yapılan evinde ve ahırında arama yapılan şahıs geri geliyordu,
aramaların başlamasından 1-2 saat sonra, saat 08:00-09:00 arasında Seydoş ÇEVİREN'in
evinin bulunduğu bölgeden patlama sesi geldi, bir duman yükseldi, çatışma sesleri duyuldu,
ben bu sırada meydanda kalabalığın arasındaydım, köyün 1. azası olan Mehmet Necat'ta
yanımızdaydı, yaklaşık yarım saat sonra Derik İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Musa
ÇİTİL köy meydanına geldi, ağabeyim Mehmet Necat ARIS'a seslenerek "aza gel buraya,
dinini Sinkaf ettiğim" dedi, abim kalabalığın arasından çıktı, onu Seydoş ÇEVİREN'in ahırına
götürdü, 5-10 dakika sonra Musa ÇİTİL tekrar yanımıza geldi, kalabalık arasından rastgele
beş on kişiyi çağırdı, aralarında ben de vardım, bizleri askerlerle birlikte köyün içinde
dolaştırıp işler veriyorlardı, benimle birlikte hatırladığım kadarı ile Şeymus ÇEVİREN, Yusuf
BAŞARAN'ı Seydoş ÇEVREN'in ahırının bulunduğu yere götürdü, Ahmet ÇEVREN'in
cesedini evinin avlusundan alıp dışarı çıkarttık, kapının önüne koyduk, Musa ÇİTİL bizi
yüzümüz duvara gelecek şekilde duvara yaslatıp bekletti, yarım saat kadar sonra da Musa
ÇİTİL'in talimatı ile askerler ile birlikte Yusuf ÇEVİREN'in cesedini evlerinin arkasında
Hasan ÇEVİREN'in evinin avlusundan alıp Ahmet ÇEVİREN'in cesedinin yanına getirdik,
tekrar duvara yaslanıp beklemeye başladık, bu sırada abim de Seydoş ÇEVİREN'in ahırının
dibinde çömelmiş şekilde bekliyordu, Musa ÇİTİL abime "aza gel" diyerek ahırın içine soktu,
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kendisi de ahıra girdi, ben yüzüm duvara dönük vaziyette beklerken abimi çağırdığını
duyunca kafamı çevirip bakmıştım, Musa ÇİTİL'in abimi arkasından ittirerek ahıra soktuğunu
görmüştüm, Musa ÇİTİL'in elinde G-3 tüfek vardı, onunla birlikte askerlerin de ahıra
girdiğini görmedim, ağabeyimden önce ahıra giren askerlerin olup olmadığını bilmiyorum,
ben yanımdaki Şeymus ve Yusuf'a "abimi de ahıra soktular, onu öldürecekler" dedim, 5-10
dakika sonra içeriden silah sesleri geldi, bir 5-10 dakika daha geçince üçümüzü ahıra soktular,
ağabeyim öldürülmüş yerde yatıyordu, abimin cesedini alıp ahırın dışına çıkardık, Yusuf ve
Ahmet ÇEVİREN'in cesetinin yanına koyduk, çatışmada öldürülen üç teröristin cesedini de
getirip öldürülen köylülerin yanına koyduk, Musa ÇİTİL bize cesetleri tek tek göstererek
kim olduklarını sordu, biz korktuğumuz için hiçbirini tanımadığımızı söyledik, Musa
ÇİTİL askerlere "Bunları götürün" dedi, bizi götürüp meydanda bekleyen kalabalıktan ayrı bir
yerde yüzükoyun yere yatırdılar, yaklaşık bir saat o şekilde bekledikten sonra yanımıza
başkalarını da getirdiler, yaklaşık 20-30 kişi askerler eşliğinde Derik'e doğru yürüyerek
götürmeye başladılar, 1-2 km gittikten sonra askeri doç aracı geldi, araca binince gözlerimizi
bağladılar, bizi alıp Derik İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldük, yaklaşık 9-10 gün
gözaltında tutuldum, gözaltına iken beni bir odaya götürüp gözlerimi açtılar, içerde üzerinde
askeri kamuflaj olan isminin daha sonra Şiyar (K) Süleyman DAĞDELEN olduğunu
öğrendiğim şahsı göstererek bunu tanıyor musun diye sordular, tanımadığımı söyledim, onun
beni tanıdığını söylediler ben de "çobanlık yaparken beni görmüştür, ben onu tanımam"
dedim, benim yanımda Süleyman DAĞDELEN konuşmadı, benim çıkartılmamdan sonra ne
konuştuğunu bilmiyorum, Gözaltında iken de sürekli olarak gözlerimiz bağlıydı, gözaltında
iken işkence şekli olarak bilinen Filistin askısı yaptılar, bizi tekerlek lastiğinin içine sokup jop
ile vuruyorlardı, bu şekilde gördüğüm işkence nedeni ile aradan 19 sene geçmesine rağmen
sol ayağımda ve omzumda ağrı vardır, ağırlık kaldıramıyorum, serbest bırakıldıktan sonra
Viranşehir'de Dr. Mehmet Salih TANRICA'nın muayenehanesine giderek tedavi gördüm, ağrı
kesici, iltihap kurutucu ilaçlar verilmişti, röntgen filmi çekilmedi, özel labaratuvarlarda kan
tahlilleri de yapılmıştı, ancak sonuçları elimde yoktur, başka bir yerde olduğunu da
zannetmiyorum, Dr. Mehmet Salih Bey Viranşehir Tıp Merkezinde doktorluk
yapmaktadır.Ben gözaltına alınmadan önce Dumanlı köyünde sürekli olarak çobanlık
yapıyordum, sadece öğle ve ikindi arasında sıcak saatlerde eve geliyordum, akşamları arazide
hayvanların yanında kalıyordum, bu yüzden köye içerisinde teröristlerin kimlerin evinde
barındıklarını bilmiyorum, eniştem Mehmet KANDİK'in evinde sığınak yapıldığını daha
sonra duymuştum, kimlerin yaptığını bilmiyorum.Ağabeyim daha önceden Musa ÇİTİL'in
ilçe jandarması olduğu dönemlerde de gözaltına alınıp işkence görmüştü, Seydoş
ÇEVİREN'in ahırında sığınak olduğunu da olaydan sonra öğrendim, nasıl ve kimler
tarafından yapıldığını bilmiyorum, Jandarmada ifadem alınırken gözlerim kapalı idi, imza
atarken açmış olabilirler, ifademde ne yazıldığını bilmiyorum, ben olaydan önce teröristleri
eniştemin evinde hiç görmedim. Seydoş ÇEVİREN, Ramazan ÇEVİREN, Abide
ÇEVİREN'in ahıra kapatılarak öldürüldüklerini serbest bırakılıp köye döndükten sonra
öğrendim, olaydan sonra önce İncesu köyüne taşındık, daha sonra Viranşehir'e taşındık, halen
Viranşehir'de ikamet etmekteyim. Ağabeyimin öldürülmesi ve haksız yere gözaltında tutulup
işkence görmem nedeni ile şikayetçiyim. Benim ailemde terör örgütüne mensup herhangi bir
kimse yoktur. Bunun araştırıldığında ortaya çıkacaktır. Bizim köy 120 hanesi vardır. Ben
köyde kaldığım sürede teröristlere yardım ve yataklık yapan köylülere şahit olmadım. Ayrıca
terörsitlerin köylüleri zorla kendilerine yardım yapmaları konusunda bir olaya da şahit
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olmadım. Ben köyde bazı terörist grubların köye gelip gittiklerini köylüler arasında
konuşulduğunu duyuyordum. Ancak ben bizzat teröristlerin köye geldiklerine şahit olmadım.
Köyüllerin isteğimi yoksa zorlamı köye geldiklerine da şahit olmadım. Benim olayla ilgili
olarak bilgim ve görgüm bunlardan ibarettir” şeklinde beyanda bulunduğu,

MüştekiMehmet Emin ARIS 23/02/1993 tarihli sanık olarak vermiş olduğu
beyanlarında (Dizi 278 de yer alan); Dumanlı köyünde ağbeyi Mehmet Nejat Arıs ile
birlikte aynı evde kaldıklarını, uzun zamandan beri teröristlerin köylerinde barındığını, Şiyar
Kod adlı teröristin gösterdiği yerden ele geçen sığınağın eniştesi Mehmet Kantik' e ait
olduğunu, sığınağın eniştesi Mehmet Kantik ile ağabeyi Mehmet Nejat Arıs tarafından
yapıldığını, geldiğinde sığınağın yapıldığını duyduğunu, teröristleri eniştesi Mehmet Kantik'
in evinde gördüğünü, kendisinin yartım ve yataklık yapmadığı şeklinde beyanda bulunduğu,

TANIK BEYANLARI:
Şiyar Kod adlı Süleyman DAĞDELEN 26/06/2012 tarihli beyanlarında (Dizi 96/3

de yer alan); 1992 yılında Mazıdağı ilçe Askerlik Şubesine sülüs almaya gittiğinde oradaki
askerlerin Birkaç gün sonra gel dediklerini, kendisinin bunun üzerine Meşeli köyünde bulunan
Musa EKİNCİ isimli dayısının yanına gittiğini, kendisinin askere gideceğini söylediğini,
bunun üzerine neden askere gideceksin onlar düşman gel bizim askerimiz ol diye söylediğini,
pkk terör örgütünün propagandasını yaptığını, kendisininde terör örgütüne katıldığını, dayısı
ile birlikte Turcel dağı denilen bölgeye gittiklerini, kendisine Şiyar kod adını verdiklerini,
orada Reşo kod, Seyit Kod, Zeki Kod, Hebat Kod, Turcel Kod,Akif Kod olmak üzere 6 kişi
ile birlikte cephe faaliyetlerine başladıklarını, Dumanlı köyünde de cephe faaliyetleri
yaptıklarını, bu cephe faaliyetlerini rahatça yürütebilmek için köylerde sığınaklar yaptıklarını,
bu sığınaklardan birisininde Dumanlı köyünde yaşayan ismini Seydo olarak bildiği bir
köylünün evinin içine Seyit Kod isimli teröristin sığınak yaptıracağını, çünküSeydoş Çeviren'
in kendilerine zıt gittiğini, kendilerini sevmediğini, şikayet edebileceğini, bunu önlemek için
onun evine sığınak yaptıracağım şeklinde söylediğini, Seydoş Çeviren' in nasıl tehdit
edildiğini bilmediğini, Hebat kod adlı teröristin Seydoş Çeviren ve Mehdi Dursun ve
Şeyhmus isimli köylülere sığınak yapmamaları nedeniyle tabanca getirme cezası verdiğini
söylediğini, Seydoş' un evinde olaydan yaklaşık bir hafta önce sığınak yapıldığını, bu
sığınaktan başka Mehmet Necat Arıs' ın ablasının evinde sığınak yapıldığını, sığınak
yapılmasına izin verenin Mehmet Necat Arıs olduğunu, sığınak yapmada kendilerine yardım
ettiğini, Seyit Kod adlı teröristin Mehmet Necat Arıs' ı örgüte bağlamaya çalıştığını, Dumanlı
köyünde olay olduğu sırada silah sesleri duyduğunu, bunun üzerine sığınağa girdiklerini, bir
süre sonra yerin şiddetli bir şekilde sarsıldığını duyduklarını, bu şekilde ikindi vaktine kadar
sığınakta beklediklerini, çıktıklarında Seydo isimli şahsın hanımının karşılarına çıktıklarını ve
kendisine oğlumu, iki kızını , misafirini ve kendi arkadaşlarını askerlerin öldürdüğünü
söylediğini,Seydo' nun eşinin köye gelen askerlerin kendilerine köyde iki grubun olduğunu,
bir grubun bulduklarını, diğer grubun yerini söylemelerini istediklerini, Mehmet Nejat Arıs' ı
baskı kurduklarını, ancak bilmediğini söyleyince oradaki askerler tarafından öldürüldüğünü
kendisine söylediğini, sonra oradan ayrılarak Turcel dağına gittiklerini,daha sonra jandarma
karakoluna giderek teslim olduğunu, burada kendisinin ifadesinin alındığını, Dumanlı
köyünde ölen vatandaşların yakınları kendisi ile yüzleştirildiğini, karşılıklı olarak birbirlerini
tanıdıklarını söylediklerini, pkk örgütü mensuplarının olabileceği yerleri gösterdiğini, bunun
sonucunda 7 örgüt üyesinin ölü olarak ele geçirildiğini, ölen terör örgütü mensuplarını teşhis
ettiğini, daha sonra Mardin C.Başsavcılığında ifadesinin alındığını, tutuklandığını ve
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sonrasında yasadan faydalanarak tahliye olduğu şeklinde beyanda bulunduğu,
Tanık İbrahim İŞİK 02/04/2014 tarihli alınan beyanlarında ( Dizi 1034/3 de yer

alan) ; Kendisinin olay tarihinde Derinsu Yassıtepe köyünde korucu olarak görev yaptığını,
olaya ilişkin doğrudan bilgi ve görgüsünün bulunmadığını beyan etmiştir.

Tanık Abdullah ÇEVİREN 29/11/2013 tarihli alınan beyanlarında ( Dizi 1020/1
de yer alan); Olay günü sabah saat 07:00-08:00 sıralarında kahvaltı yaptıkları sırada köyde
operasyon var dediklerini, Jandarmanın gelip KÖY MEYDANINDA TOPLANIN
DEDİĞİNİ, orada toplandıklarını, sonra Çeviren soyadı olanlar kenara ayrılsın dediklerini,
kendilerinin ayrıldığını, o sırada köyün içerisinde bir patlama sesi duyduklarını, patlama
yerinin pkk sığınağı olduğunu sonradan öğrendiğini, Seydo Çeviren’ in pkk’lıların gelmesini
pek istemediğini, onlarında Seydo’ nun evinin ahırına sığınak yaptıklarını ve kendisini çok
tehdit ettiklerini öğrendiğini, bu patlama sonrası askerler ile pkk’ lılar arasında çatışma
çıktığını, çatışma bittikten sonra gittiklerinde Ahmet Çeviren’ in cenazesini sığınağın yanında
gördüklerini, bu çatışmada kimin ne şekilde vurulduğunu görmediklerini,fakat sonradan
köyde anlatılanlardan Seydo, Abide ve Ramazan Çevire’ nin Salih Başın ahırına koydukları,
sonra askerler tarafından alınıp götürüldüklerinin söylendiğini, sonra orada patlama olup
öldüklerinin söylendiğini, Yusuf Çeviren’ in askerler tarafından vurulduğunun söylendiğini,
sanık tarafından operasyonun yapıldığını, ancak onun bunları öldürmesi için emir verdiği
konusunda görgüsünün olmadığı şeklinde beyanda bulunduğu,

Tanık Şehymus oğlu Abdullah ÇEVİREN 01/11/2013 tarihli beyanında ( Dizi
1015/1 de yer alan);1993 yılında kardeşi olan Seydoş Çeviren’ in oğlu Yusuf Çeviren’ i
kazma ile damda delik açarken gördüğünü, daha sonra köylerine sanık ile askerlerin geldiğini,
Yusuf Çeviren’ in askerleri dama çıkardığını ve yapmış olduğu yeri gösterdiğini, daha sonra
kendisinin silah sesi duyduğunu, kardeşine birkaç kez Yusuf’ u kimin öldürdüğünü
sorduğunu, ancak söylemediğini, askerlerin kendilerini başka bir yere götürdüğünü, ayrıca
askerlerin kendi evine ateş açtığını, daha sonra Derik nezarethanesine götürüldüğünü, orada
kendisine işkence yapıldığını, askerlerin başında Sanık Musa Çitil’ in olduğunu, daha
sonradan Ramazan Çeviren, Abide Çeviren, Seydoş Çeviren’ in evlerinde bomba patlatılarak
öldürüldüğünü öğrendiğini, ancak bunu bizzat görmediği şeklinde beyanda bulunduğu,

Tanık Şehymus oğlu Abdullah ÇEVİREN' in sanık olarak alınan 20/02/1993
tarihli beyanında ( Dizi 281 de yer alan);Dumanlı köyünde çiftçilik yaptığını, Seydo
Çeviren' in kendisinin öz kardeşi olduğunu, evinde silahlı çatışma çıkan Seydo Çeviren' in
teröristleri beslediğini bildiğini,ancak kendisine Şiyar Kod adlı teröristin iftira attığını,
kendisinin yardım ve yataklık yapmadığı şeklinde beyanda bulunduğu,

Tanık Şehymus ÇEVİREN 17/09/2013 tarihli özetle beyanında ( Dizi 879/1-2-3 de
yer alan);1993 yılının Şubat aylarında askerlerin köye geldiğini, arama yaptıklarını, köyün
içerisine pkk terör örgütü mensuplarının gelmiş olduğunu, nasıl geldiklerini bilmediğini,
Seydoş Çeviren' in evinin içerisinde askerler arama yaparken çatışma çıktığını, Seydoş ile
evlerinin bitişik olduğunu, kendisinin uzaktan Yusuf Çeviren' in evinin damına doğru bir
kısım askerleri çıkardığını gördüğünü, içlerinden olgun olan ve asker gibi durmayan rütbeli
olduğunu anladığı ve yüzüne bakınca Derik İlçe Jandarma Komutanı olan Musa Çitil
olduğunu fark ettiği kişinin G-3 Tipi bir silahla şarjör boşaltarak Yusuf Çeviren' i
öldürdüğünü gördüğünü, abisi Sinan Çeviren' in buna şahit olduğunu, çatışmalar bittikten
sonra kendisini ve Mehmet Emin Arıs' ı öne doğru sürdüklerini, Seydoş Çeviren' in doğru
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ilerlediklerini, kendilerine içeri girmelerini söylediklerini, kendisine hakarette bulunduklarını,
ahırın içerisine girdiğinde yerde (talimatta Mehmet Emin Arıs' sehven yazılmış) Mehmet
Necat Arıs'ı yüz üstü yatarken ölmüş şekilde gördüğünü, nasıl ve neden öldürüldüğünü
bilmediğini, Seydoş Çeviren' in öldürülmesi olayına şahit olmadığını yönünde beyanda
bulunduğu,

Tanık Şehymus DOĞAN' alınan 12/06/2012 tarihli beyanında( Dizi 517/1-3 de yer
alan) :  Ben 1974 doğumluyumBu olay tarihinde 19 yaşındaydım. Derik ilçesi Dumanlı
köyünde abimile birlikte oturuyordum. Ben kendi hayvanlarımızın bakımıyla ilgileniyordum.
akşamleyin hayvanları eve getirirdim. ben o gün köye PKK'lıların gelip gelmediğini
bilmiyordum. Benim bahs edeceğim olay 15 yada 16 şubat 1993 tarihidir. O gün karlı bir hava
vardı. O gün köye sabah erkenleyin askerler geldi, tek tek evleri dolaştılar. Askerler bizim
evde arama yaparlarken dışarıdan silah sesleri geldi, beraber dışarı çıktık. Silah sesleri
nedeniyle askerler bana çömel dedi, bende çömeldim. Seydoş ÇEVİREN'in evinin olduğu
bölgeden silah sesleri geliyordu. En az 20 tane asker bizim avludaydı. Ne askerler ne de biz
yerimizden kımıldamadık. Tahminim 1 saati geçmeyen bir silah sesi oldu. Bizim ev Seydoş
ÇEVİREN in evinden zemin olarak daha yüksekteydi. Askerlerin Seydoş ÇEVİREN'in
olduğu bölgeden toprak çatılardan çatıya çıktıklarını gördüm. Yusuf ÇEVİREN isimli
köylümüz askerleri eliyle çatıya çekiyordu. Yusuf ÇEVİREN Seydoş ÇEVİREN'in oğludur.
Yusuf ÇEVİREN'in avlusunda çatışma oluyordu, Yusuf ÇEVİREN de avluda sıkışan askerleri
çatıya doğru çıkarıyordu. Çatıdan çıkan askerler bizim evin avlusuna geldiler. Çatışma durdu,
tek tük silah sesleri geliyordu. Askerler aşağıya doğru gidip geliyorlardı. Bu sırada askerlerin
komutanı beni aynı avludaki binanın duvarına doğru yüzüstü dayadı sakın arkana bakma dedi.
Bu arada Yusuf ÇEVİREN en az 20 tane askeri çatışma bölgesinden kurtarmıştır. Ben duvara
doğru yüzüstü dururken bizim avludan tekrar silah sesleri geldi, silah sesiyle beraber vurulan
insan sesi geldi. Tahminim Yusuf ÇEVİREN'i askerlerin amiri vurdu. Vurulan kişinin
çok acı bir sesi geldi. Ben bir şarjör mermi atıldığını tahmin ediyorum, çünkü şarjör
bittiğindeki tık sesini ben bulunduğum  yerde duydum. Köylüler köyün dışına çıkarılmıştı.
Meydanda toplanılmıştı, Arama sırası bizim eve geldiği için bizimkiler evdeydi. Bu olay
sabah saatlerinde meydana geliyordu. Ben askerin birinin haydi gidelim şeklinde sesini
duydum. Beni de bu sırada serbest bıraktılar, daha doğrusu tamam yüzünü dönebilirsin
dediler. Beni Yusuf ÇEVİREN'in evine doğru yönelttiler ben bizim avlusundan geçerken
Yusuf ÇEVİREN'in yerde öldürülmüş olduğunu gördüm. Yusuf ÇEVİREN'i dekesinlikle
askerlerin başındaki komutan öldürdü. Halbuki Yusuf ÇEVİREN askerlere çok ciddi
yardımlarda bulunmuştu, niye öldürüldüğünü anlamadım. Hatta askerlerden bir tanesi bizi
kurtaran bu adamı niye öldürdünüz şeklinde beyanlarla oturmuş ağlıyordu. Yusuf
ÇEVİREN'de askerden yeni gelen bir arkadaşımızdı. Benim tahminim çatışma Yusuf'un
babasının avlusunda olduğu için Yusuf ÇEVİREN'i de teröristlere yardım ettiği düşüncesiyle
öldürdüklerini tahmin ediyorum. Kesinlikle keyfi olarak öldürülmüştür. Herhangi bir çatışma
ortamı Yusuf'un öldürüldüğü sırada yoktu. Beni Seydoş ÇEVİREN'in evine doğru götürdüler.
Burada arkadaşım Yusuf BAŞARAN'ı gördüm, Mehmet Emin ARIS'ı gördüm. Askerler bize
Seydoş ÇEVİREN'in bahçesinin arkasına gelin dedi. Buraya geldiğimizde Ahmet
ÇEVİREN'in kafasından daha doğrusu şakağından vurulup yerde ölü şeklinde gördüm. Bize
asker cenazeyi alıp avlunun kapısına getirin dedi, bizde Ahmet ÇEVİREN'in cenazesini
avlunun kapısına getirdik. Askerin başındaki kişi bizim eve doğrubizi yöneltti. Yusuf
ÇEVİREN'in cenazesini de aynı yere getirmemizi emir etti. Yusuf'un cenazesini de alıp aynı
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yere getirdik. Buradan sonra beni Yusuf BAŞARAN'ı ve Mehmet EminARIS bizi yüz üstü
duvara yaslattılar ve tık sesi bile gelse sizi öldüreceğiz dedi. Bunu yapan oradaki komutandır.
Tabi bizi her yönlendirişlerinde küfürler, hakaretler,dipciklerin haddi hesabı yoktu.Bu sırada
Mehmet Emin ARIS vallahiabimi getiriyorlar dedi. Bizde merakımızdan dönüp
baktığımızdaMehmet Emin ARIS'ınabisi Mehmet Necat'ın iki asker amiriningetirdiğini
gördük. Mehmet NEJAT getirilmeden önce komutan bize gidin Seydoş ÇEVİREN 'in ahırına
bakın, bişey varsa sizi öldüreceğiz dedi. Biz gidip ahıra baktık, ahırda hiçbirşey yoktu. Bizi
tekrar yerimize getirdiler. Bunun üzerine Mehmet Nejat ARIS'ı getirdiler. Tekrar bizim
yüzümüz duvara dönükken seri bir silah sesi geldi, komutan tekrar bizi çağırdı, bize tekrar
gidin ahıra bakın dedi. Biz tekrar ahıra gittik, ahırın girişinde bir kişinin yüzüstü yattığını
gördük. Bu sırada komutan hani ben size demedim mi terörist var mı yok mudiye sormadım
mı bak işte size bir tane terörist öldürdüm. Gidin alın dedi. Cenazeyi çevirdiğimizde Mehmet
Nejat ARIS'ın olduğunu gördük. Kardeşi ile beraberdik. cenazeyi alıp diğer öldürülenlerin
yanına getirdik. Çatışmalar sonucunda bir tanede asker şehit vardı, ben ve Yusuf şehidi alıp
daha sonra gelen helikoptere götürdük. komutan Ahmet ÇEVİREN, Mehmet Nejat ARIS ve
Yusuf ÇEVİREN'i infaz ettikten sonra caminin oraya götürdü. Seydoş ÇEVİREN bizim
yanımıza geldi, çocukları olan Ahmet ÇEVİREN ve Yusuf ÇEVİREN'i bize sordu. Biz
kendisine öldürüldüklerini söyleyemedik. Bizi camininoraya getirdikten sonra bir tane Doç
tarzı arabayı askerler getirdiler. araçtan kablolar geldi, kabloları askerler Seydoş ÇEVİREN'in
evine ve Salih BAŞÇI'nın evine doğru döşediler. Bir süre sonrada bu iki tane evi patlattılar.
Bombayı patlatmadan önce Ramazan ÇEVİREN'i Seydoş ÇEVİREN'i ve Abide ÇEVİREN'i
Salih BAŞÇI'nın evine koydular, bombayı bundan sonra patlattılar. Bu üç kişide bombanın
patlatılması sonucu öldü. Abide ÇEVİRENtahminen 13-14 yaşlarında bir çocuktu. patlama
sonucu Ramazan ÇEVİREN'i annesi bile tanıyamadı. Bu kişileri akşam doğru hava
kararmadan öldürdüler. Bizi caminin arkasındaki yola getirdiler. Kuran parçaları bile vardı.
ardından akşam üzeri oldu, bizi daha doğrusu tahminen20 - 25 kişiyi Derik'e getirmek için
topladılar, komutan soy ismi ÇEVİREN olan kişiler ayrılsın dedi ve biz ayrıldık. Helikopterle
bu sıralarda bir komutan geldi, yeter artık adamları daha fazla öldürmeyin mahffetmişsiniz
dedi. Eğer bu komutan gelmeseydi, önceki komutan bizi sıraya dizdi. ÇEVİREN soy isimli
olantahminen 15 kişiyi kurşuna dizecekti. Helikopterle gelen komutanın sayesinde şuanda
hayattayız. Hepimizi önceki komutan infaz edecekti, öldürülmek üzere sıraya dizildiğimizi his
ettik. Bizi köyün dışarısında tarlada sıraya dizdi.Biz bu komutanın adının Musa soyadının
isetam bilmemekle beraber ÇETİN olduğunu biliyoruz. Bizi Derik'e getirdiler. Derik'te
karakola getirdiler. Burada bize küfürler hakaretler, yemek vermemeler, tuvalete
göndermemeler, dövmeler, aklınıza gelebilecek her türlü işkenceyi yaptılar. Hepimizin gözü
de kapalıydı. Ben yeminle ifade ediyorum ki bizim köyden olmayan bir bayana karakolda
tecavüzde bulundular, ben seslerini bizzat duydum. Burada ben ve benim ailem 9 gün kadar
göz altında kaldık. Çok büyük işkence ve hakaretlere maruz kaldık.Cenazemizi bile başka
köylüler toprağa verdiler. Daha sonra bizi serbest bıraktılar. bize komutan bu köyden
taşınacaksınız bir daha bu köyde sizi görürsem hepinizi öldüreceğim dedi. Bizde korkudan bu
köyü terk ettik. Derik'e taşındık. Askerler bizlerdeki ve köylülerimizdeki paraları, altınları
hepsini toplayıp aldılar. Bir daha da bize vermediler. Bunu köylüyü köyün dışına çıkardıktan
sonra yaptılar. Hayvanlarımızın çoğunu taradılar, telef ettiler şeklinde beyanda bulunduğu,

Tanık Şeyhmus DOĞAN' ın alınan 23/09/2013 tarihli beyanlarında;İddianamede
adı geçen Sanık Musa ÇİTİL isimli şahsın Mardin ili Derik ilçesi İlçe Jandarma Komutanı
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olması nedeni ile kendisini tanırım, ancak iddinamede belirtilen olayla ilgili olarak benim her
hangi bir bilgim ve görgüm yoktur, beni neden tanık olarak gösterildiği hususunda da
bilgim yoktur, Talimata adı geçen Tanık Şeyhmus DOĞAN'nın talimat ekinde gönderilen
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan 12.06.2012 tarihli beyanı okundu çelişki
bulunması nedeni ile tanıktan sorulduğu:Ben kesinlikle Diyarbakır Cumhuriyet
Başsavcılığına gidip böyle bir beyanda bulunmuş değilim şeklinde beyanda bulunduğu,

Tanık Yasin ACAR’ ın alınan 02/12/2013 tarihli beyanında ( Dizi 970 de yer alan)
; Kendisinin olay tarihinde Derik ilçesi İlçe Belediyesinde Kepçe operatörü olarak görev
yaptığını, hatırladığı kadarı ile Derik C.Başsavcılığı tarafından Derik Belediye Başkanlığına
bildirilerek Mardin ili Derik İlçesi Dumanlı köyünde meydana gelen çatışma nedeniyle mezar
kazmak için iş makinesi (kepçe) istenildiğini, bu amaçla Dumanlı köyü mezarlığına gittiğini,
kendisine verilen talimatlar doğrultusunda ayrı ayrı mezar kazdıklarını, ancak iddianamede
belirtilen olaylar ile ilgili kendisinin herhangi bir bilgisinin bulunmadığı şeklinde beyanda
bulunduğu,

Tanık Musa DİP 05/07/2013 tarihli beyanında, ( Dizi 810/1 de yer alan ); 1993
yılında Mardin ili Derik ilçesi Dumanlı köyünde çatışma meydana gelmişti, 6 Jandarma eri, 3
PKK ve arasında çatışma meydana gelmişti, Seydoş ÇEVİREN, Ahmet ÇEVİREN, Yusuf
ÇEVİREN, Abide ÇEVİREN, Ramazan ÇEVİREN ve Mehmet Necat ARIS isimli bu kişiler
bu çatışmada öldürülmüşlerdi. çatışmada Komutan olarak görev yapan Mardin ili Derik ilçesi
İlçe Jandama Komutanı olan Sanık Musa ÇİTİL isimli şahısta vardı, bu sanık tarafından
maktüller öldürülmüşlerdi, Seydoş ÇEVİREN dışarıda alanda öldürülmüştü ancak diğer
maktüller ise Seydoş ÇEVİREN'nin evinin kapısından öldürülmüşlerdi, ayrıca 13.08.1993
tarihinde benim oğlum olan Ramazan DİP ve amcamın oğlu olan Fevzi DİP'te evden alınarak
jandarma tarafından öldürülmüştü, ayrıca oğlumun ve amcamın oğlunun öldürülmesinden
sonra Sanık Musa ÇİTİL beni Merkezdeki Karakol'a çağırdı, ben yanına gittiğimde bana
hitaben " Aklını başına topla, eğer sen aklını başına toplamazsan ben toplarım " şeklinde
söyleyerek beni tehdit etti, bu olayla ilgili olarak benim bilgim ve görgüm bundan ibaretir
şeklinde beyanda bulunduğu,

Tanık Musa DİP' in 06/04/2012 tarihli beyanında, ( Dizi 513/1-2 de yer alan); Ben
1993 yılı başlarına kadar Derik'e bağlı Tavşanlı köyünün İkinci Subaşı mezrasında
oturuyordum, buraya PKK'lılar zaman zaman silahlı olarak gelip köylüden erzak istiyorlardı,
bizde korktuğumuz için veriyorduk. 1992 yılı Eylul-Ekim aylarında Jandarma köye gelip
beni, büyük oğluy Hasip'i ve amcamın oğlu Fevzi'yi gözaltına aldılar, Derik ilçesinde 5 gün
gözaltında tutulduk, bize işkence yaptılar, gözaltında bulunduğumuz süre boyunca gözlerimiz
kapalıydı, ilk 3 gün su ve yemek vermediler, üçüncü günün sonunda su verdiler, ancak
gözaltında kaldığımız 5 gün boyunca yiyecek vermediler, işkence yaparken ben 95 kiloydum,
DOÇ dediğimiz askeri aracın dış lastiğinin içine beni koyup işkence yapmışlardı, Fevzi ve
Hasip'e de benzer işkenceler yaptılar, ifademiz alınırken de birşey sormadılar, yazdıkları
tutanağı imzalattılar, ne yazıldığını da bilmiyorum, savcılığa sevk etmeden bizi serbest
bıraktılar, doktora sevk edilmedik, daha sonra da savcılıktan herhangi bir yazı gelmedi,
işkence yapılırken de bize bir sefer köydeki sığınakların nerede olduğunu sorduklarını
hatırlıyorum, ben de bilmediğimi söyledim, bir sefer de "sen Ermeni misin demişti" ben de;
"Bu kadar işkence yaptığınıza göre Ermeniyim" demiştim. O tarihte Derik İlçe Jandarma
Komutanı Musa ÇİTİL idi, gözaltına alınırken ve işkence yapılırken kendisini
görmedim, gözlerimiz sürekli kapalı idi, serbest bırakılırken gözlerimi açtıklarında Musa
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ÇİTİL'i görmüştüm.1993 yılı üçüncü ayında Derik'in Koçyiğit köyüne taşındım, Koçyiğit
zaten bizim eski köyümüz idi, burası büyük bir köydü, 100 hane kadar vardı, PKK'lıların köye
geldiklerini hiç duymamıştım, olaydan bir hafta kadar önce Derik Merkez Jandarmakarakol
komutanı13 Ahmet Başçavuş Fevzi'yi yanına alıp köyü gezdi, Fevzi'nin evini sormuş Fevzi de
göstermiş, Ağustos 1993 tarihinde gece yarısı evimize silahlı sivil şahıslar geldiler, 18
yaşlarında olan oğlum Ramazan'ı yatağından kaldırıp ifadesini alıp bırakacaklarını söyleyerek
götürdüler, 35 yaşlarındaki amcamın oğlu Fevzi'yi de bu şahıslar almışlar, bu kişilerin elinde
keleş ve G-3 silah vardı, aralarında Kürtçe konuşuyorlardı, ben 7 kişi gördüm, daha fazla da
olabilirler, bunlardan birinin Şiyar Kod adlı itirafçı olduğunu öğrendim, bu kişinin gerçek
adını, nereli olduğunu, nerede kime bağlı olarak görev yaptığını bilmiyorum, halk arasında
itirafçı olduğu ve kod adının Şiyar olduğu konuşuluyordu, bunun hakkında kimin bilgi sahibi
olduğunu bilmiyorum, bu kişiyi olaydan önce de sonra da bir daha görmedim, gözaltına
alanlardan iki kişinin JİTEM üyesi olduğu konuşulmuştu, diğerlerinin ise korucu olduğu
konuşuluyordu, bu korucuları daha sonra da görmedim, sabah erken saatlerde Derik İlçesine
gittim, önceden tanıdığım Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçi olarak çalışan, soyadını
bilmediğim Ali isimli bekçiye oğlumu sordum, Ali yanımdan ayrılıp yarım saat kadar sonra
döndü oğlumun Derik İlçesinde bulunan Tepebağ Jandarma Komando birliğinde gözaltında
tutulduğunu söyledi, ben taksi tutarak köye döndüm, oğlumun ve Fevzi'nin Komando
Birliğinde gözaltında tutulduğunu söyleyecektim, köye girdiğimde herkesin aşağı doğru
koştuğunu gördüm, bir kadına sordum, kadın bana oğlumun ve Fevzi'nin cesetlerinin köyün 1
km aşağısında bırakıldığını söyledi, Jandarma ve Savcı olay yerine geldi, Jandarma Asteğmen
olan ismini Ahmet olduğunu bildiğin görevli bana oğlumun kimlerin öldürdüğünü sordu,
"Bize destek ol, faillerini bulalım" dedi, ben de "Avrupa'dan gelip buları öldürdüler, kim
öldürecek" dedim, bu olay ile ilgili olarak benim ifadem alınmadı, 2-3 ay sonra bir asker köye
gelerek ilçe Jandarma Komutanının beni çağırdığını söyledi, beni araba Derik İlçe Jandarma
Komutanılğına götürdüler, salonda bir saat beklettiler, daha sonra Musta ÇİTİL yanıma geldi,
benim ismimi sordu, sonra da "Aklını başına topla, eğer sen toplamazsan ben toplarım" dedi,
ben de "Ben ne yapmışım" diye sordum, o da " Ben biliyorum, git ve aklını başına topla" dedi,
ben de köyüme döndüm, 1995 yılında İzmir Selçuk ilçesine taşındık, 7 sene orada yaşadıktan
sonra 2001 yılında Derik ilçesine geri döndük, hatırladığım kadarı ile 2006 yılında da Av.
Meral DANIŞ oğlumun ve amcamın oğlunun öldürülmesi ile ilgili olarak tazminat davası açtı,
davanın neredeki mahkemede açıldığını bilmiyorum, 15 milyar tl tazminat aldık.Oğlum
Ramazan ve kuzenim Fevzi'yi götüren şahısların kim olduğunu bilmiyorum, olaydanbir hafta
önce köye gelip Fevzi'nin evini soran Ahmet Başçavuşun bu konu ile ilgili bilgisinin
olduğunu düşünüyorum, bize Komando Birliğinde tutulduklarını söyleyen bekçi Ali daha
sonra öldü, bu konu ile ilgili olarak başka kimin bilgi sahibi olduğunu bilmiyorum, bu olay ile
ilgili olarak faillerin bulunarak cezalandırılmasını istiyorum. Oğlumun PKK ile hiçbir
ilgisiyoktu, köyde çobanlık yapıyordu, evlendirmek için düğün hazırlığı yapıyorduk, sebepsiz
yere oğlumu alıp götürenlerden ve öldürenlerden şikayetçiyim şeklinde beyanda bulunduğu,

Tanık Remzi ÇEVİREN 05/07/2013 tarihli beyanında; (Dizi 828/1 de yer
alan);Olay tarihinde sabah saatlerinde Jandarma geldi, köydeki bütün erkekleri köyümüzün
yakınında bulunan derenin öbür tarafına geçmeleri istenildi, biz erkekler olarak derenin karşı
tarafına geçtik, daha sonra patlama sesi duyuldu, askerler bize bu patlamanın ne olduğunu
sordular biz gerçekten ne olduğunu bilmediğim için bilmediğimizi söyledik, askerler 10
kişinin çıkmasını istedi, 10 kişi çıktı ancak arkamız dönük olduğu için bunların kimlerin
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olduğunu bilemiyorum daha sonra askerler ÇEVİREN ailesi olan kişilerin çıkmalarını istedi,
benimle birlikte ÇEVİREN ailesinden olan 6 kişi askerler tarafından köy meydana götürüldü,
askerlere arkamızı dönerek bizi götürdüler bu nedenle kimlerin götürüldüğünü biz
görüyorduk, sığınağın yanında Ahmet ÇEVİREN'nin öldürülmüş olduğunu gördük, daha
sonrada askerler tarafından dayımın olan Seydoş ÇEVİREN'nin evi ile cami arasına kablo
döşendiğini gördük daha sonra da Abide ÇEVİREN, Seydoş ÇEVİREN ve Ramazan
ÇEVİREN'nin bu evde yakılarak öldürüldüğünü gördük, daha sonra askerler beni Mardin
ili Derik ilçe Merkezine getirdiler, benim yanımda Bubo ÇEVİREN, Abdullah ÇEVİREN ve
köy halkından birden fazla kişi daha vardı, bu kişiler ile birlikte benim gözlerim kapalı olarak
askerler tarafından kömürlüğe konulduk, 10 gün boyunca burada tutulduk, daha sonrada
savcılığa götürüldük ve Savcılık tarafından serbest bırakıldık, bu olayla ilgili olarak benim
bilgim ve görgüm bundan ibarettir şeklinde beyanlarda bulunduğu ,

Tanık Remzi ÇEVİREN' in 23/02/1993 tarihli sanık olarak vermiş olduğu
beyanlarında ( Dizi 279 da yer alan) ; Babası ile birlikte kaldığını, teröristlerin köylerinde
herkesin evine gelip gittiğini, buna karşı koyacak güçte olmadıklarını, teröristlerle irtibatının
bulunmadığını, kendilerine yardım ve yataklık yapmadığını, iki ay kadar önce askerden
geldiğini, sonra amcası Seydoş Çeviren' in evinde çıkan çatışmada öldüler şeklinde beyanda
bulunduğu,

Tanık Abdulkadir ÇEVİREN 21/10/2013 tarihli beyanında ( Dizi 880/1-2 de yer
alan); Kendisinin Mardin ili Derik ilçesi Dumanlı köyünde ikamet ettiğini, yaklaşık 21 yıl
önce kış aylarında 15-20 kadar askerin köylerine geldiğini, arama yaptıklarını, köyün içini
aradıklarını, herhangi bir terörist bulamadıklarını, herhangi bir çatışma çıkmadığını, ancak
köyden uzakta bulundukları sırada bir bomba sesi duyduğunu, daha sonra askerlerin
götürdüğünü şeklinde beyanda bulunduğu,

Tanık Yusuf BAŞARAN 30/05/2013 tarihli beyanında ( Dizi 752 de yer alan; Ben
bu konu hakkında daha önce Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığında ifade verdim, ifademi
aynen tekrar ederim, Seydoş Çeviren, Yusuf Çeviren, Abide Çeviren, Ramazan Çeviren ve
Mehmet Nejat Aris bizim köylü olurlar, olay tarihlerinde köyde çatışma vardı, askerler
Seydoş Çeviren'in evinin önünden caminin arkasına kablo çektiklerini gördük, az zaman
geçtikten sonra bir patlama sesi geldi, Seydoş Çeviren'in evi yıkıldı, biz tam olarak görmedik
ama dinamit olduğunu tahmin ediyorum, askerler bizim köye gelerek bizlere Seydoş
Çeviren'in ahırına bakıp ahırda kimselerin olup olmadıklarını sordular, bizde bakıp
çıktığımızda kimsenin olmadığını söyledik, bize 10 metre ilerde duvarın önünde durmamızı
söylediler, daha sonra Mehmet Nejat Aris'i bir kaç askerle birlikte ahıra doğru götürdüklerini
gördük, tekrardan bizi çağırıp bize hitaben sizlere ahırda kimse var mı yok mu diye sordum
dediler, şimdi gidin bakın bir tane teröristi geberttik gidin alın dediler, Mehmet Nejat Aris yüz
üstü ahırda yatılı gördük, çevirdiğimizde ölmüş olduğunu farkettik, dışarı çıkardığımızda bize
kim olduğunu sordu bizde korkumuzdan tanımadığımızı söyledik, diğer maktül Yusuf
Çeviren'i Seydoş Çeviren'in evinin arkasında sırt üstü yerde uzanır şekilde gördük, yanına
gittiğimizde karnında vurularak öldürüldüğünü gördük, olayla ilgili bilgi ve görgüm bu
kadardır şeklinde beyanda bulunduğu,

Tanık Yusuf BAŞARAN' ın 12/06/2012 tarihli beyanında ( Dizi 308/3 de yer alan;
Benim nüfusta doğam tarihim 1978'dir ancak gerçek doğum tarihim 1975'tir. Olay tarihinde
18 yaşında idim. Derik ilçesi Dumanlı köyünde ailemle birlikte oturuyordum. O tarihlerde
çobanlık yaptığım için sabah erken saatlerde hayvanları araziye götürüyordum, akşam da geç
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saatlerde getiriyordum. Yorgun olduğum için de yatıp uyuyordum. Bu yüzden köye
PKK'lıların gelip gelmediğini, gelmişlerse kimlerin evine gittiğini bilmiyorum. Merak
etmediğim için de kimseye sormamıştım. Ailemden de PKK'ya ilgi duyan kimse yoktu.
Olayın meydana geldiği 16 Şubat 1993 tarihinde kar yağmıştı. Bu yüzden hayvan otlatmak
için henüz evden çıkmamıştım. Hayvanlar için su getirmek amacıyla köyün çeşmesine giden
annem köye askerin geldiğini söylemişti. Evde beklemeye başladık, askerler tek tek evleri
dolaşıp arama yapıyorlardı. Erkekleri aramadan sonra köyün dışındaki derenin kenarına
gönderiyorlardı. Çatışmadan önce bizim evde arama yapılmıştı. Babam ve askerden yeni
gelen abim Ali BAŞARAN ile birlikte bizi dere kenarındaki meydana göndermişlerdi. Biz
orada beklerken silah sesleri geldi. Başlangıçta ne olduğunu anlayamadık. Askerler geldiler
10 tane genç ayağı kalsın dediler. Bir kaç kişi gönüllü olarak ayağa kalktık. Daha sonra
askerler kendileri seçerek 10 kişiye tamamladılar. Çatışma başladıktan sonra anons yapılarak
herkesin meydanda toplanması istenmişti. Kadınlar ve çocuklarda köyün meydanına
gelmişlerdi. Seçtikleri 10 kişiyi çatışmanın olduğu yere götürdüler. Askerler 10 kişiden 2'şerli
ve 3'erli gruplar halinde köyün değişik yerlerinde görevlendiriyorlardı. Sonradan yaklaşık 20
kişi getirmişlerdi. Cesetleri toplamakla bizi görevlendiriyorlardı. Benimle birliket Şehmus
ÇEVİREN ve Mehmet Emin ARIS'ı birlikte görevlendirmişlerdi. Bu nedenle ikisini
hatırlıyorum. Diğerlerinin isimlerini aradan geçen zaman ve olaydan sonra Kızıltepe'ye
taşınmış olmamız nedeniyle hatırlayamıyorum. Üçümüzü Seydoş ÇEVİREN'in evine
götürmüşlerdi. Önce Ahmet ÇEVİREN'in cesedini gösterdiler ve onu alıp gösterdikleri yere
götürmemizi istemişlerdi. Ahmet ÇEVİREN'in gözü ile kaşı arasındaki şakağından kurşun
girip çenesinden çıkmıştı. Bu nedenle çömeltilerek yukarıdan aşağı doğru ateş edildiğini
tahmin etmiştim. Kurşunun çıktığı yer parçalanmıştı, girdiği yerde sadece bir delik vardı.
Cesedin diğer yerlerinde kurşun yarası görmedim. Cesedi evinin arkasından alıp evin ön
tarafına getirmiştik. Daha sonra yaralı askerlerden birini hatırlayamadığım iki arkadaşla
birlikteköyün dışında bekleyen askeri araçların yanına kadar taşımıştık. Daha sonra çatışma
bölgesine geri dönmüştüm. Şehmus ÇEVİREN'in evinin avlusundan Yusuf ÇEVİREN'in
cesedini alıp Ahmet'in cesedinin yanına Şehmus ÇEVİREN ile birlikte getirmiştik. Rütbeli bir
asker Şeyhmus ÇEVİREN ve Mehmet Emin ARIS ile birlikte beni Seydoş ÇEVİREN'in
ahırına göndererek bakmamızı istemişti. İçeriden biri çıkarsa sizi de vururum demişti. Bu
komutları veren ve görevlendiren hep aynı rütbeli idi. İsmini ve rütbesini bilmiyorum. Bize
görev verirken küfür ve tehditler ediyordu, yumrukla, tekmeyle ve silahın dipçiği ile bize
vuruyordu. Hem kendisi vuruyorduhemde askerlere vurduruyordu. Bu nedenle can korkusu
içerisindeydik. Etrafa ne olup bittiğine bakamıyorduk. Ahıra üçümüz birlikte girdik, koyunlar
vardı. Koyunlar korkmuşlardı, kapıyı açmamızla birlikte birbirlerini ezerek dışarı kaçmışlardı.
Ahırda hiç bir şey yoktu. Dışarı çıkıp bizi gönderen komutana söyledik. Bize duvarın dibinde
yüzümüzü duvara dayayarak ayakta beklememizi istedi. 3-5 dakika sonra bir asker Mehmet
Necat ARIS'ı getirdi. Yanımda bulunan Mehmet Emin abimi getiriyorlar demişti. Bende
merak edip kafamı çevirip bakmıştım. Mehmet Necat'ı getiren asker komutanlarının yanına
götürdü. Ben korktuğum için yüzümü duvara dayadım. İki dakika geçmeden silah sesleri
geldi. Sonrada aynı rütbeli bizi yanına çağırarak sinkaflı küfürler etti. Neden bana yalan
söylediniz, ahırda kimse yok demiştiniz, bak bir teröristi ahırda geberttim gidin alın demişti.
Üçümüz birlikte tekrar ahıra girdik. Mehmet Necat ARIS yüzükoyun olarak yatıyordu.
Üçümüz birlikte kaldırıp Ahmet ve Yusuf'un yanına götürdük. Daha sonrada Seydoş
ÇEVİREN'in diğer ahırında ölen PKK'lının cesedini de alıp diğerlerinin yanına getirmiştik.
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Terörist  cesetlerinden birini de avludan daha önce alıp diğerlerinin yanına
götürmüştük.Üçüncü teröristi kaçtığı başka bir yerdenvurarak getirmişler. Ben bu cesedi
görmedim.Oradan geçen askerler hep bize bunlar kim diye soruyordular sonrada bize
tekmetokatla vuruyorlardı. Cesetlerin toplanmasından ve çatışmanın bitmesinden sonra bizleri
camiye topladılar, yaklaşık 25 kişiydik. Camide bizi dayaktan geçirdiler. Daha sonra bizi
caminin arkasına götürdüler, orada kablo döşediklerini gördüm, ancak nereye döşediklerini
görmedim. Kabloyu çekiyorlardı. Kablonun bir ucu caminin arkasında duruyordu, askerleri de
oradan uzaklaştırıyorlardı. Caminin arkasında beklerken şiddetli bir patlama sesi duyduk,
daha sonrada bizi caminin arkasından alıp yürüterek köprü ye doğru götürdüler Sedoş
ÇEVİREN'in ve salih BAŞÇI'nın ahırlarının patlatıldığını geçerken gördük. Sedoş
ÇEVİREN'in ahırı evinin altındaydı, patlamanın etkisi ile evide yıkılmış içindeki eşyalar
etrafa saçılmıştılar. Hatta Seydoş ÇEVİREN'in evindeki Kuran-ı Kerim parçalanıp bizim
geçtiğimiz yola düşmüştü.Bizleri de ikişer üçer kişi olmak üzere askeri araçlara bindirip Derik
ilçe jandarma komutanlığına götürdüler. Yirmibeş kişi kadar idik. Hepimizin gözleri kapalı
idi. Bizi bir odaya koydular. Yan odalardan tabak çanak sesleri geliyordu. Yemekhaneye
yakın bir yer olduğumuzu tahmin etmiştik. Gece geç saatlere kadar bu odada ayakta
bekletildik, gözlerimiz kapalı yüzümüz duvara dönüktü. Tuvalete gitmemize izin
verilmemişti, çoğumuz altımıza kaçırmıştık. O gece bizi alt katta bir yere götürdüler, yine
gözlerimiz bağlıydı. Bizi sıraya gibi bir şeye oturttular askerin biri gelip saçlarımdan tutarak
kafamı yukarı kaldırdı, kaç yaşındasın dedi, bende 18 dedim. Seni 21 yapacaz diyerek üç
yumruk vurdu, çok şiddetli vurmuştu dişlerimin döküldüğünü sanmıştım, ağzımda dişlerimi
hissetmiyordum, dişlerimden kırılan olmamıştı, Bu şekilde herkezi dövmüştüler.
Bulunduğumuz yere başka köylerden de göz altına alınan kişileri de getirmişler, gözlerimiz
bağlı olduğu için bunların kim olduğunu bilmiyorum, ancak seslerinden başkalarında
geldiğini anlamıştık, içlerinden bayan sesi duyduğumu hatırlamıyorum. O gün sabahtan
akşama kadar ayaktaydık, insanlar ölmüştü, biz öldürülmekle tehdit edilmiştik dayak
yemiştik, O gece altıma da kaçırmıştım bu nedenle çevremde olup bitenleri fark etmem
mümkün değildi. Gece oniki'den sonra tuvalet izni verilmişti, tuvalete dayakla götürüp
dayakla getiriyorlardı. Bizi teker teker üst katta çıkarıp sorular sormuşlardı. Köye gelen
PKK'lıların kimler olduğunu kimin evine gittiklerini kimlerin yardım ettiğini soruyorlardı
sinkaflı küfürler ediyorlardı. Bende bilmediğimi söylemiştim. Soran komutan bana iki eliyle
göğsüme vurmuştu sırt üstü yere düşmüştüm. Gözüm kapalı olduğu için bu komutanın kim
olduğunu bilmiyorum. Ancak ifademiz alınmadı, herhangi bir yere imza atmadık. 3-4 gün
gözaltında tutulduktan sonra bazılarımızı serbest bıraktılar kaç kişinin serbest kaldığını kaç
kişinin gözaltında kaldığını hatırlamıyorum. Gözaltında tutulurken yemek verildiğini de
hatırlamıyorum. Çıktıktan sonra Derik'teoturan köylümüz Hasan DEMİR bizi evine götürüp
yemek verdi. Ben götüren şahısın Hasan DEMİR'in olduğunu tahmin ediyorum. Evi hala aynı
yerde Ektiren Petrolün karşısındadır. Verilen yemeği çiğneyememiştim. Olay tarihinde
köyümüze gelen askerlerin nereden geldiklerini bilmiyorum.Çatışmadan sonra her yerden
askerler gelmişti. Adeta iğne atsan yere düşmeyecek sayıda asker vardı Korucular vardı.
Ancak bunların hiçbirini tanımıyorum. Köyde bize emirler veren cesetleri taşıtan komutanı
görsem tanıyıp tanıyamayacağımdan emin değilim. Olaydan sonra askerler sık sık köye gelip
köylülere işkence yapıyorlardı. Bu yüzden köyden kişi taşındılar bizde hayvanlarımızı yarı
fiyata satarak köyden Kızıltepeye taşındık halen de Kızıltepe'de oturuyorum,Benim olayla
ilgili olarak bilgim ve görgüm bunlardan ibarettir şeklinde beyanda bulunduğu,
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Tanık Selahattin İZCİ' nin alınan 23/02/1993 tarihli sanık olarak alınan
beyanında; ( Dizi 277 de yer alan); Dumanlı köyünde çiftçilik yaptığını, köylerine 1992
yılının Ağustos ayından itibaren teröristlerin geldiğini, köylerine gelip propaganda
faaliyetlerinde bulunduklarını, gelip evinde yemek yediklerini, sohbet ve toplantılar
yaptıklarını, kendisinden sığınak yapmasını istediklerini, kendisinin yapmadığını, gençleri
örgütleyip partiye katılmalarını sağlamakla görevlendirildiğini, kendileri ile daima irtibat
halinde bulunduğunu, buna mecbur olduğunu, Köy komitesi başkanı olarak görevlendirilen
Seydo Çeviren' in evinde çatışma çıktığını, kendisinin beyanlarının bundan ibaret olduğu
şeklinde beyanda bulunduğu,

Tanık Yunus AVCI beyanlarında ( Dizi 1022/1 de yer alan) ; Sanığın Derik
ilçesinde görev yaptığı dönemde komutanı olduğunu, kendisinin personel işlemlerinden
sorumlu olduğunu, yaklaşık 5-6 ay birlikte çalıştıklarını, o dönemlerde teröristlerin ayda iki
veya üç defe ilçeye, köylere saldırıyaptıklarını, bu saldırıların hem görev yapan personel
açısından, hemde vatandaşlar açısından büyük tehlike arz ettiğini, kendisinin dış göreve
gitmediğini, karakolun iç işleyişten sorumlu olduğunu, İlçe Jandarma Komutanlığı’ nın tek
başına operasyona gitmediğini, üstlerden emir geldiği zaman takviye kuvvet olarak Jandarma
Komutanlığına katılmak suretiyle birlikte operasyonlara gidildiğini, sanığın tek başına hareket
ederek bu şekilde eylemde bulunmasının mümkün olmadığını, sanığın o dönemlerde sağlık
problemleri olduğunu, bel fıtığından dolayı rahat hareket edemediğini, tedavi gördüğünü,
kendisinin sanığı bel fıtığı tedavisi için Seferihisar’ a götürdüğünü, görevi süresince
iddianame belirtilen olaylara ilişkin bir şey duymadığını, gözaltına alınan kişilerin kendisinin
çalıştığı binada tutulduğunu, gözaltına alma işlemlerinin yapıldığını, ancak herhangi bir
işkenceye maruz kalmış bir kişiye rastlamadığını, öyle bir şey olduğu takdirde mutlaka
duyulacağını,  tüm araçların resmi olduğunu, kendi bünyelerinde sivil  araç
bulundurmadıklarını, herhangi bir sivil vatandaş haksız yere öldürülmüş olsa mutlaka
kendilerine şikayetinin geleceğini, belirtilen olaylara şahit olmadığını beyan ettiği
anlaşılmıştır.

Tanık Ali KILIÇ 10/12/2013 tarihli beyanında ( Dizi 1011 de yer alan); Kendisinin
1991-1993 yıllarında Mardin ili Derik ilçesi Soğukkuyu Jandarma Karakol Komutanlığında
karakol komutan yardımcısı olarak görev yaptığını, o zamanlar üstteğmen olan Musa Çitil’ in
1992-1993 döneminde birlik komutanı olması nedeniyle birlikte çalıştıklarını, iddianamede ve
dosyada belirtilen konularla ilgili olarak herhangi bir bilgi ve görgüsünün bulunmadığını,
kendisinin bulunduğu karakolun sorumluluk alanında böyle olayların yaşanmadığını beyan
etmiştir.

Tanık Harun ALTIN 02/12/2013 tarihli beyanında ( Dizi 1003 de yer alan); 1992-
1993 yıllarında Derik İlçe Jandarma Komutanlığında Derinsu Jandarma Komutanı olarak
görev yaptığını, çalıştığı dönemde görev yaptığı karakolun sorumluluk alanında böyle bir
olayla karşılaşmadığını, olayın gerçekleştiği yerin sorumluluk alanında bulunmadığını, olaya
ilişkin görgü ve bilgisinin olmadığını beyan etmiştir.

Tanık Halil ANAPA 23/10/2013 tarihli beyanında ( Dizi 990 da yer alan); Sanık
Musa Çitil ile birlikte 1992-1993 yılları arasında çalıştıklarını, kendisinin BTR tim komutanı
olarak görev yaptığını, Musa Çitil’ in Jandarma Komutanı olarak görev yaptığını, sivil
vatandaşları keyfi olarak öldürdüğü, işkence yaptığı hususlarının doğru olmadığını, fakat o
dönemde terör örgütüne yardım ve yataklık yapanların yasal olarak gözaltına alındığını, sanık
hakkındaki iddiaların doğru olmadığını, terör örgütü yandaşlarınca bu olayların maksatlı
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olarak çıkarıldığını , kendisinin bilgi ve görgüsünün bundan ibaret olduğunu beyan etmiştir.
Tanık Süleyman Yaman 23/09/2013 tarihli beyanında, ( Dosya içerisinde yer

alan; Ben 1993 yılı Haziran ayından 1995 yılı Haziran ayına kadar astsubay üstçavuş olarak
Derik İlçe Jandarma Komutanlığında görev yaptım. Mekanize komando idim. İddianamede
sanık olarak gösterilen ve o tarihlerde Derik İlçe Jandarma Komutanı olan Yüzbaşı Musa
ÇİTİL ile de 1993-1994 yılları arasında yaklaşık bir yıl süre ile çalıştım, komutanımızdı,
birlikte birçok operasyona gittik. Sanık görev yaptığı süre içerisinde emir ve talimatlara
uymada çok titiz davranan bir komutandı. Özellikle o yıllarda görev bölgemizde çok sayıda
terörist grupları vardı ve genelde köylerde saklanırlardı. Komutanımız sık sık köydeki
operasyonlar esnasında çatışma çıkarsa terörist ile vatandaşı ayırmamızı, vatandaşlara
zarar verilmemesini, aramalarda da gerekli dikkat ve özenin gösterilmesini, şahısların
malına, evine zarar verilmemesini söylerdi ve eğer herhangi bir adli olay veya çatışma,
yakalama veya gözaltına alma olayı olursa derhal Savcılıktan talimat alır ve Savcılığa da
durumu bildirirdi. Gerekli durumlarda da savcılık hemen olaya el koyardı. Bana okunan
iddianamedeki olaylarda da mutlaka savcılık el koymuştur. Gözaltına alm ve serbest bırakma
işlemleri de bizzat savcılığın talimatı ile yapılırdı. İddianamede bana okunan olaylardan
16/02/1993 tarihinde Dumanlı Köyünde üç teröristin ölü olarak ele geçirildiği, 6 vatandaşın
da öldüğü olaya ilişkin neredeyse hiçbir bilgim ve görgüm yoktur. Çünkü ben bu olaydan
yaklaşık 4-5 ay kadar sonra Derik'de göreve başlamıştım. Olay tarihinde ise Adana'da görev
yapıyordum. Sadece göreve başladıktan sonra görev arkadaşlarımdan birkaç ay önce Dumanlı
köyünde çatışma çıktığını ve çatışma esnasında üç askerin, üç teröristin ve bazı vatandaşların
öldüğünü söylemişlerdi, ancak ayrıntılarını bilemiyorum. İddianamede 12/06/1994 tarihinde
meydana gelen olay olarak gösterilen Vecdin AVCIL'ın öldürülmesi başlıklı olayı
hatırlayamadım. Görev yaptığım süre içerisinde, sığınak gösterme vb. Amaçla sivil
vatandaşları yanımızda çatışma bölgesine götürmemiz gibi bir olayda olmamıştır, bu nedenle
bu şahsı hatırlayamıyorum. Ancak o tarihlerde ve görev yaptığım dönemde birçok çatışmaya
girmiştim ve çatışmalarda terörist cesetleri elde ediliyordu, fakat çatışmaya müteakip savcılık
olaya el koyuyordu ve çoğunun üzerinden kimlikte çıkmıyordu. Kimlikleri çok uzun süre
sonra tespit edilenlerde oluyordu. Bu nedenle bu şahsı hatırlayamıyorum. Çatışmada ele
geçirdiğimiz bir teröristte olabilir. Ama iddianamede anlatılan bir şekilde bir yer gösterme ve
şahsın bu esnada teröristlerin ateşiyle öldürülmesi gibi bir olay olmadı.04/01/1994 tarihinde
Mustafa AYDIN'ın öldürülmesi olayına ilişkin olarak ise; O tarihte neredeyse sorumluluk
bölgemizin her tarafında 250-300 teröristin olduğu söylendiğinden tüm birlikler operasyon
halinde idi. Benim içinde bulunduğum askeri gruplarda cesedin bulunduğu yerden çok uzakta
farklı bir bölgede operasyon yaptığımız bir esnada Derik Mazidağı arasında bir taksicinin
teröristlerce öldürüldüğü haberi geldi. Bu olayla ilgili olarak daha sonraki duyumlarımda da
şahsın yerel işbirlikçi olduğu, farklı terörist grupları arasındaki bir takım anlaşmazlıklardan
dolayı bir terörist grubu tarafından öldürüldüğünü duymuştum. Şahsı da tanımam başkaca da
bilgim yoktur.06/02/1994 tarihinde işlendiği iddia edilen Mehmet EREK, Ramazan EREK ve
Ahmet EREK'in öldürülmesi olaylarını hiç hatırlamıyorum. Bu şahısların gözaltına alındığını
da hatırlamıyorum. 01/10/1994 tarihinde işlendiği iddia edilen Mehmet Faysal ÖTÜN'ün
öldürülmesi olayını da hatırlamıyorum. Ben mekanize komando olarak görev yaptım.
Görevim sadece operasyonel görevlerdi. Bana okunan iddianamede kız kaçırma gibi bir adli
olaydan bahsediliyor, bu tür olaylara karakolda görevli arkadaşlarımız bakardı. Bu nedenle
olayı hatırlamamış olabilirim. 17/05/1994 tarihinde işlendiği iddia olunan Piro AY'ın
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öldürülmesi olayı ile ilgili olarak ise görgüm ve bilgim yoktur. Şahsın gözaltına alındığını
hatırlamıyorum. Keza öldürüldüğüne dair herhangi bir bilgim de yoktur. Görevim gereği
operasyonlar esnasında Çay Köyü Kelektepe Mezrasına da birlikle birlikte arama tarama
faaliyetleri için birkaç kez gitmiştim. Ama bu gidişlerimiz esnasında herhangi bir yakalama ve
gözaltına alınma işlemi yaptığımızı da hatırlamıyorum. İddiaların afaki olduğunu
düşünüyorum. O tarihlerde İlçe Jandarma Komutanı olan Musa ÇİTİL'in söz konusu suçları
işlediğine inanmıyorum. Çoğu zaman zaten hep birliğin yanında operasyonlara katılırdı ve
vatandaşla terörist arasında ayrım yapmaması, vatandaşı potansiyon terörist olarak görmesi,
şahıslara işkence yapması, uzun süre soğukta aç ve susuz olarak bekletmesi gibi bir duruma
ve olaya da rastlamadım. Çoğu zaman da yanında operasyonlarda bulundum. İddianamede
belirtilen olaylar olsaydı mutlaka görürdüm, benim bilgim ve görgüm bundan ibarettir
şeklinde beyanda bulunduğu,

Tanık Sadrettin ARSLAN 15/04/2014 tarihli beyanında, ( Dosya içerisinde yer
alan); Ben bana anlatmış olduğunuz olayı anladım. Ben 1988 ile 2009 yılları arasında Mardin
ilinin Derik ilçesinde başhekim olarak görev yaptım. Musa Çitil isimli şahıs tam olarak
hatırlamamakla birlikte 1992 li yıllarda Derik Ilçe Jandarma Komutanlığında görev
yapıyordu. Musa Çitil in görev yaptığı yıllarda iddianamede belirtilen fiilerle alakalı herhangi
bir şey görmedim ve duymadım. Bölgede yaşanan çatışmalar sonucu hastanemize
gelencesetlere Cumhuriyet Savcısı eşliğinde otopsi yapıyorduk. Görev yaptığım süre boyunca
Cumhuriyet Savcısı bulunmadan herhangi bir otopsi işlemi yapmadım. Hastanemize gelen
cenazelere otopsi işlemi yapıldıktan sonra Cumhuriyet Savcısının talimatı ile sahibi bulunan
cenazeler sahiplerine, sahibi bulunmayan cenazeler ise belediyeye teslim edilmekteydi. Bu
işlemlerin tamamı Cumhuriyet Savcısının emri doğrultusunda yapılıyordu. Bizim hekim
olarak bu konuda herhangi bir karar verme yetkimiz yoktur. Benim bu olay hakkında
söyleyeceklerim bundan ibarettir şeklinde beyanda bulunmuştur.

SANIK SAVUNMALARI:
Sanık Musa ÇİTİL bila tarihli savunmalarında ( Dizi 186/1-2-3-4-5 de yer alan);

16/02/1993 tarihinde Mardin- Derik İlçesi Dumanlı köyünde 70' nci mekanize piyade tugay
komutanlığıca yapılan ev araması esnasında, bölücü terör örgütü mensupları ile meydana
gelen çatışmada 3 güvenlik görevlisinin şehit, 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı , olayda
köyde ikamet eden sivil vatandaşlardan Mehmet Nejata Arıs' ın Musa Çitil tarafından, Ahmet
Çeviren ve Yusuf Çeviren' in aramaya gelen askerler tarafından öldürülmesi, daha sonra
Seydoş Çeviren, kızı Abide Çeviren ve Ramazan Çeviren' in Musa Çitil tarafından ahıra
döşenen TNT kalıpları patlatılarak öldürüldüğü iddiasına ilişkin,

Belirtilen tarihte Derik ilçe jandarma komutanı olarak görev yaptığını, bağlı olduğu
Mardin İl Güvenlik Komutanlık görevini yürüten 70 nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı
ve Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Derik ilçesinde pkk terör örgütünün barındığı
değerlendirilen köy ve mezralarda arama yapmak üzere operasyon kararı alındığını, bu
aramalar sırasında İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı birlikte Tugay Komutan
Yardımcılığının emrine verildiğini, iddia edilen olay tarihinde 70 nci Mekanize Piyade Tugay
Komutan Yardımcısı önde ve kendisine tahsis taktik komuta aracında gerisindeki araçta ise
kendisinin olduğu halde Üç Yol Jandarma Komutanlığı istikametinden Karataş köyüne seyir
halinde oldukları sırada araçların durduğunu, bunun üzerine duran aracın yanına gittiğini,
Tugay Komutan yardımcısı Kur.Kd. Alb.Esat ASLAN ' ın telsizle Dumanlı köyünde ev
araması görevini yapan piyade tabur komutanı ile görüştüğünü, tabur komutanının Dumanlı
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köyünde ev araması esnasında bir grup silahlı pkk terör örgütü mensubu ile çatışmaya
girdiklerini, askerlerden şehit ve yaralıların olduğunun söylenmesi üzerine Tugay Komutan
Yardımcısı ile birlikte derhal Dumanlı köyünde bulunan Tabur Komutanının yanına intikal
ettiklerini, durum hakkında kendilerine bilgi verildiğini, arama sırasında birbirine bitişin ve
avlusu olan evin iç kısmından bina ve ahır kapısı önünden silahla ateş edildiği ve kendilerine
el bombası atıldığını bildirdiklerini, tanıkların ifadesinde de bu hususların yer aldığı, bu
durumu öğrendikten sonra derhal yanında bulunan Piyade Bölük personeli ve takviye gelen
Jandarma Mekanize Timi BTR timi ile teröristlerin bulunduğu ev civarında tertiplendiklerini,
telsizle köyde bulunan cami hoparlöründen ve birlik yanında bulunan hoparlörden evlerde
sivil vatandaşların olup olmadığı, var ise derhal köylülerin toplandığı emniyetli bölgeye
gitmeleri konusunda birkaç defa ikazda bulunmalarını istediklerini, bundan sonra yanlarında
bulunan megafonla tekrar ahırda ve evde bulunan teröristlere teslim olmaları çağrısında
bulunduğu, evlerde hiç bir vatandaşın olmadığının öğrenilmesi üzerine teröristlerin bulunduğu
bina ve ahıra operasyon düzenlendiğini, teröristlerle çıkan çatışma sonucu teröristlerin etkisiz
hale getirildiğini, bu sırada olay bölgesine Derik Cumhuriyet Başsavcısının geldiğini, can
güvenliği açısından Derik ilçesine geri döndüğü, daha sonra bina ve ahır içlerlerine emniyetli
bir şekilde girilerek tekrar arama yapıldığı, teröristlerin cesetleri, silah ve teçhizatlarının
tuzaklanabileceği ihtimaline binaen ucunda kanca bulunan 50 metrelik iplerle emniyetli
bölgeye çekilmeleri esnasında iki ayrı binada arka arkaya patlama olduğunu, iki binada da
büyük hasar meydana geldiğini, bu patlamaların teröristlerin üzerlerinde bulunan veya
tuzaklamak amacıyla bulundurdukları patlayıcıların kanca ile teröristler çekilir iken infilak
sonucunda meydana geldiğini, hatırladığı kadarı ile 9 teröriste ait ceset gördüğünü, bunun
olay yeri tespit tutanağında ve belgelerde mevcut olduğunu, bu belgelerin Derik Cumhuriyet
Başsavcılğına gönderildiğini, otopsi işlemlerinin koordineli olarak yürütüldüğünü, daha sonra
birliklerin olay yerinden ayrıldıklarını, daha sonra başka bir grup teröristin sığınaklardan
çıkarak ayrıldıkları duyumu aldıklarını, bu konuda Dumanlı köyündeki vatandaşlarından hiç
bir bilgi alınamadığını, sivil bir vatandaşın öldürülmesinin söz konusu olmadığını, bu olayda
ele geçirilen tüm silahlı veya silahsız şahısların silahlı teröristlerle aynı binada veya ahır
içerisinde bulundukları hangisinin terörist hangisinin vatandaş olduğunun bilinmediği, ölen
şahısların sivil vatandaş olarak beyan edilmediğini, kayıtlara terörist olarak geçtiği,
teröristlere ve orada bulunan şahıslara teslim olmaları hususunda bir çok kez ikazda
bulunulduğu, Seydoş Çeviren ve Bubo Çeviren' in ifadelerinde olayın meydana geldiği köyde
pkk sığınaklarının olduğu tüm köylü tarafından bilinmekte olduğunu, arama yapılmadan önce
bu bilginin daha önceden köylüler tarafından verilebileceğini ancak verilmediğini, kendisinin
birlikleri komuta edecek rütbede olmadığını, Cumhuriyet Başsavcısının emri dışında hiç bir
şahsın gözaltına alınmadığını, herhangi bir şekilde işkence ve kötü muamele yapılmadığını,
nezarethane kayıt defterinden bu durumun anlaşılabileceği, kanunsuz ve suç teşkil edebilecek
herhangi bir eyleminin olmadığını, olaya ilişkin olay raporunu ibraz ettiği şeklinde beyanda
bulunduğu,

Sanık Musa ÇİTİL' in01/07/2013 tarihli duruşmada alınan savunmalarında:
Üzerime atılı suçlamalar ile ilgili olarak bu celse sunmuş olduğum savunmalarımı içeren
klasör içeriğini aynen tekrar ediyorum. 1992-1994 yılları arasında terörün en yoğun olduğu
dönemlerde Derik İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapıyordum, görev yaptığım süre
içerisinde yaptığımız görevleri mülki amirimiz ve adli amirimiz C.Savcısı gözetiminde ve
denetimde gerçekleştirdik, bu görevlerimizi yerine getirirken bilinçli ve kasıtlı olarak
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kesinlikle yasal mevzuatın dışına taşmadık, iddianameye konu olan 16/02/1993 tarihinde
Derik ilçesine bağlı Dumanlı köyünde terörist unsurların barındırıldığı yönündeki duyum
üzerine 70.Mekanize Tugay Komutanlığı tarafından teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve
vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacı ile operasyon düzenlenmişti, bu
operasyon sırasında çıkan çatışmada bir kısım askerlerin şehit olması nedeniyle durum
tarafıma intikal ettirilmiş, olay yerine gidildiğinde operasyonu yöneten Tabur Komutanı ile
görüşülmüştür, olay yerine gittiğimde köylülerin köyün dışına güvenli bir yere toplandıklarını
gördüm, daha sonra köyün caminin hoparlöründen vatandaşların köyün dışına gitmesi ve
evlerde vatandaşların bulunmaması yönünde uyarılar yapıldı, daha sonra bu uyarılara cevap
verilmedi ve çatışmalar yaşandı, çatışmalar sonunda 1 bayan olmak üzere toplam 9 terörist
unsur etkisiz hale getirildi, çatışmaların yaşandığı sırada operasyonun yönetimi bende değildi,
dolaysıyla benim ve silah arkadaşlarımın doğrudan olaya bir müdahalesi olmamıştır, olaydan
sonra müştekilerden Bubo Çeviren tarafından yapılan şikayet üzerine hakkımda takipsizlik
kararı verilmiş, takipsizlik kararına yapılan itiraz itiraz merciince red edilmiş, öte yandan yine
aynı müşteki tarafından tarafıma açılan tazminat davası red edilmiştir, bunlara ilişkin
belgelerden temin edebildiklerim savunmamda yer alan klasörde yer almaktadır, belgeler
temin edildiğinde benim yasalar çerçevesinde görev yaptığım ve üzerime atılı bu olaya ilişkin
herhangi bir suçumun olmadığı ortaya çıkacaktır şeklinde beyanda bulunduğu,

Sanık Musa Çitil 01/07/2013 havale tarihli yazılı savunmalarında( Sanığın yazılı
savunmaları içerikli klasör içerisinde yer alan), 1992-1994 yılları arasında Derik ilçeside
meydana gelen önemli terör saldırılarına ilişkin olarak 01/08/1992 tarihinde Derik ilçesi Atlı
köyünde teröristler tarafından 2 vatandaşın kaçırılması, 24/08/1992 tarihinde Derik ilçesi
Demirli köyünde 1 çocuğun yaralanması, 10/09/1992 tarihinde Derik İlçesi Kocatepe köyü
bölgesinde teröristler tarafından bir yolcu otobüsünün durdurularak kimlik kontrolü yapılıp
otobüsün yakılması, 04/08/1992 tarihinde Kızıltepe ilçesi Arıklı köyündeki evinde 2
vatandaşın teröristlerce silah zoru ile beyaz renkli Renault Marka araç ile kaçırılarak Derik
ilçesi Beşbudak köyü Güneşli ve Yazıcık mezrasında öldürülmesi, 16/01/1993 tarihinde Derik
ilçesi Kuruçay mezrasında teröristlerce 4 vatandaşın öldürülüp,1 vatandaşın yaralanması,
11/08/1993 tarihinde Derik ilçesi Taşıt köyü bölgesinde teröristlerce yol kesme ve propaganda
yapma eylemi, 21/08/1993 tarihinde Taşıt köyü muhtarı Şeyhmus Çelik' in teröristlerce
kaçırılıp işkence yapılması, 20 Ekim 1993 tarihinde Derik ilçesi Taşıt köyü Hezaz tepe
mevkiinde Derik Mazıdağ karayolunun 20-25 kişilik bir terörist grup tarafından kesilerek
araçların durdurulup, araçta bulunan yolcuların kimlik kontrolü yapılarak paralarının gasp
edilmesi, 08/12/1993 tarihinde Derik ilçesi Taşıt köyü bölgesinde Viranşehir Vergi Dairesine
ait minibüse bir grup terörist tarafından atış açılarak 1 vatandaşın yaralanması, 28/05/1994
tarihinde Derik ilçesi Beşbudak köyü Çatalca mezrasında tarlada çalışmakta olan 1 şahsın
silahlı teröristler tarafından plakası tespit edilemeyen Renault marka araç ile kaçırılması,
27/07/1993 tarihinde Derik ilçesi Böğrek köyü bölgesinde ekin biçmekte olan 2 vatandaşın
teröristlerce öldürülmesi, 03/08/1993 tarihinde Derik ilçesi Atlı köyü bölgesinde benzin
istasyonunda 1 vatandaşın teröristlerce öldürülmesi, 06/08/1993 tarihinde Derik ilçesi
Kocatepe köyünden 3 vatandaşın silahlı teröristlerce evinden alınarak incesu köyü bölgesinde
öldürülmesi, 03/12/1993 tarihinde Derik ilçesi Alınlı köyü Oğlaka mezrasında Şehmuz Geçer
isimli şahsın evinden teröristlerce silahla öldürülmesi, 05/12/1993 tarihinde Derik ilçesi
Pirinçli köyü Rızapınar mevkiinde koyun otlatmakta olan 1 çobanın teröristlerin açtığı ateş
sonucu yaralanması gibi tespit edilen olaylara ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı
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kayıtlarından elde ettiği özet bilgi ve belgeleri ibraz ettiği, görev yaptığı sırada mevcut
mevzuat kapsamında görev yaparken idare amirleri İlçe Kaymakamı, adli amiri C.Savcısının
denetimde onların talimatları doğrultusunda hareket edildiğini, görev yaptığı dönemde
sorumluluk bölgesinde pkk terör örgütü mensubu olarak silahlı faaliyet gösteren Servet Kod
adlı Harun Aça, Zozan Kod adlı Sibel Dost, Revşan kod adlı Zeliha Tuncay, Nuri Kod adlı
Kenan Yalçın, kod adını hatırlamadığı Fahri Ertaş' olan şahıslar yakalandığında Hiçbir
işkence ve kötü muamele yapılmadan adalete teslim edildiğini, sivil vatandaşlara kötü
muamele yapmanın ve canlarına kıymanın söz konusu olamayacağını, bütün yapılan
operasyonların Mardin İl Güvenlik Komutanlığınca yürütüldüğünü, tüm görevli personellerin
Tugay Komutanı emrine verildiğini, bütün operasyonlarda sivil kişilerin zarar görmemesi
açısından megafonla ve cami hopörlerinden anons edildiğini ve emniyetli bölgelere
gelmelerinin istenildiğini, operasyonu icra eden birlikleri sevk ve idare eden konumunda
bulunmadığını, bu durumun görev emirlerinden anlaşılacağını, görev süresi içerisinde
sorumluluk alanlarında farklı köy ve mezradan bir çok vatandaşın pkk terör örgütü
mensuplarınca evinde veya evinden alınarak arazide Ya da yolu kesilerek arazide
öldürüldüğünü, Servet Kod adlı Harun Aça' nın ve Şiyar Kod adlı Süleyman Dağdelen' in
ayrıca M.Emin Kod adlı Edip Bahçıvancı' nın beyanlarına başvurulabileceğini, maktüllerin
öldürülmesine kullandığı iddia edilen silahlar ile Derik İlçe Jandarma Komutanlığı
envaterinde bulunan silahların karışlaştırmasının yapılması halinde bu durumunun ortaya
çıkacağını, Şiyar Kod adlı Süleyman Dağdelen' in verdiği ifadelerinde pkk terör örgütü
mensuplarının beyaz renkli Renault marka otomobil ile zaman zaman faaliyet gösterdiklerini
beyan ettiğini,jandarma envanterinde sivil araçların bulunmadığını beyan ettiği, beyanlar
ekinde istenecek bilgive belgelerin istenmesi hususunda taleplerini bildirdiği, yine beyanları
ekinde 15 Temmuz 1992-02/08/1994 tarihleri arasında Mardin İli Terör olaylarına ilişkin
ilişkin döküm çizelgesi ve fotoğraflarını sunduğunu beyan ettiği anlaşılmıştır.

Katılanlar vekillerinin talebi ile sanık Musa Çitil' den önceki savunmalarında
köydeki vatandaşları cami hopörleri ile kendisini uyardığını, bu celsede ise 70.Mekanize
Tugay Komutanlığında operasyonu yapan komutanlar tarafından uyarı yapıldığı
hususunu dile getirdiği ve neden bu celse suçu komutanlarının üzerine yıktığı
hususunun sorulduğu, sanık beyanlarında;ben kesinlikle komutanlarıma veya amirlerime
suç isnadında bulunmadım, gerçekleştirilen operasyonun teknik ayrıntılarını belirlemek için o
şekilde beyanda bulundum, ayrıca olayın üzerinden uzanca bir zaman geçtiği için uyarıyı
benim mi yoksa diğer komutanların mı yaptığı hususunu net olarak hatırlayamayabilirim"
şeklinde beyanda bulunduğu,

Katılanlar vekilinin talebi üzerine 1.olayla ilgili olarak 9 örgüt militanının etkisiz
hale getirildiği ve bunlardan 3' nün silah ve tesisatının ele getirildiği iddia edilmiştir,
diğer etkisiz hale getirildiği iddia edilen örgüt militanlarına ait silah ve teçhizat neden
yok edilmiş veya paramiliter unsurlara operasyon yapmaları için verildiği hususunun
sanıktan sorulduğu, sanık beyanlarında; ben savunmamda olay nedeniyle 9 teröristin
etkisiz hale getirildiğini söylemiştim, ancak 3 adet silahtan hiç bahsetmemiştim, bu tarz
bilgiler olay nedeniyle yapılan olay yeri tutanakları ve krokilerinde mevcuttur, bu belgeler
elimde olmadan bu sorulara cevap veremeyeceğim" şeklinde beyanda bulunduğu,

Katılanlar vekilinin talebi üzerine C.Savcılığı ifadesinde adli ve mülki amirlerinin
emri doğrultusunda hareket ettiğini dile getirmiştir, 6 sivilin öldürülmesi olayını hangi
amirin emri ile yerine getirildiği hususu sanıktan sorulduğu, sanık beyanlarında; 6
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sivilin öldürülmesi ile ilgili olarak mülki ve adli amirlerimden herhangi bir emir almam ve
yasa dışı bu emri icra etmem söz konusu değildir" şeklinde beyanda bulunduğu,

Müşteki vekilinin talebi üzerine, 9 teröristen 3' nün kimliği tespit edildiği halde
diğer 6 teröristin neden kimliği tespit edilmediği hususunun sanıktan soruldu: olay
sırasında gerek megafonla gerekse hopörlerle vatandaşların köy dışına güvenli bir bölgeye
çıkmaları istenmiş, buna rağmen öldürülen kişiler köy dışına güvenli bölgeye gitmemişlerdir,
ayrıca yapılan teşhis sırasında köy halkından herhangi birisi ölenlerden herhangi birisinin köy
halkından olduğu hususunda bir beyanda bulunmamışlardır, köylüler ölenlerin terörist mi
yoksa vatandaş mı olduğu hususunda bir tespit yapmamışlardır, ayrıca ele geçirilen silahlarda
göz önüne alındığında ölenlerin terörist olduğu anlaşılacaktır, teşhise katılanlar sadece
ölenlerin köy halkından olduğu söylediler ancak terörist olup olmadığını söyleyemediler,
hatırladığım kadarı ile 4 uzun namlulu silah ve bir roket atar mühimmatları ile birlikte ele
geçirilmiştir, dedi.

Müşteki vekilinin talebi üzerine ölen 9 kişiden 3' nün terörist olduğu tespit
edildiği söylenmektedir, bu 3 örgüt militanı ile diğer 6 kişinin kıyafetleri aynı mı idi, bu
3 kişinin terörist olduğu kanaatine nereden varıldığı hususu sanıktan sorulduğu, sanık
beyanlarında: 3 kişinin ve diğer 6 kişinin kıyafetleri birbirine çok benziyordu, 3 kişinin
üzerinde sözde pkk örgütü kimlikleri vardı, ayrıca daha önceki fotoğraflardan da teşhis
yapılarak bu kanaate varılmıştı, diğer 6 kişi için ise de, köy halkından olduğu söylendi ancak
terörist olup olmadığı hususu köylülerce söylenmedi, diğer 6 kişi üzerinden kimlik çıkıp
çıkmadığı hususunu hatırlamıyorum, olay yerinde ilgili uzmanlarca daha önceden eşkalleri
tespit edilen ve aranan teröristlerle mukayese yapılarak 3 kişinin terörist olduğu kanaatine
varıldı, dedi.

Müştekiler vekilinin talebi üzerine, olay sırasında evlerde kimsenin olmadığı
yönünde kendisine bilgi verildiği, fakat daha sonra evlerde birilerinin olduğu anlaşılınca
kendisine bu yönde bilgi veren kişi hakkında herhangi bir soruşturma yapılıp
yapılmadığı husususanıktan sorulduğu, sanığın beyanlarında: olayın olduğu sırada ben
Tabur komutanından uzakta idim, tabur komutanı hopörlerle duyuru yapmış, ayrıca
vatandaşlardan da sormuş, evlerde kimsenin olmadığını söylemişler, onlar da bana bu durumu
telsiz ile ilettiler, telsizle benimle irtibata geçenin kim olduğunu bilmiyorum,
hatırlamıyorum,kimse olmadığı öğrenilince operasyona devam edilmişti şeklinde beyanda
bulunduğu,

Katılanlar vekilinin talebi üzerine, olaydan sonra gözaltı işlemi yapılıp
yapılmadığı, yapılmış ise kaç kişinin gözaltına alındığı hususunun sanıktan sorulduğu,
sanık beyanlarında;Sayısını tam olarak hatırlamıyorum, bir kısım köylüler yardım ve
yataklıktan sorgulanmak üzere C.Savcılığına götürülmüştü, oradaki gözaltı tutanaklarını ben
tanzim etmedim, C.Savcılığının talimatı dışında herhangi bir kişi tarafımdan gözaltına
alınmadı" şeklinde beyanda bulunduğu,

Katılanlar vekilinin talebi üzerine, olay yerindeki cesetlerin neden kanca ile
çekildiği hususunun sanıktan sorulduğu, sanık beyanlarında;Çatışma sonrasında
teröristler kendilerini ve malzemelerini tuzakladıkları ve öncesinde tuzaklamaları nedeniyle
bir çok kayıp verildiği için tedbiren ölenleri kanca ile çekmek zorunda kaldık şeklinde
beyanda bulunduğu,

Tüm maktullerin örgüt yapısı içerisinde öldürülüp öldürülmediğinin, öldürülmüş
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ise örgüt yapısının belirlenmesi amacıyla sanık Musa Çitil’ in kullanmış olduğu 0505 583
19 26 nolu telefon hattı üzerinde kurulacak iletişimin tespitine, dinlenilmesine, sinyal
bilgilerinin değerlendirilmesine karar verildiği, 04/03/2012-04/06/2012 tarihlerini kapsadığı
aynı şekilde e-posta adresleri üzerinden teknik takip yapıldığı, daha sonra teknik takiplerden
verim alınamayacağı gerekçesi ile takiplerin sonlandırıldığı anlaşılmıştır.

KATILANLAR VE SANIK TARAFINDAN OLAYIN DELİLLERİNE İLİŞKİN
TALEP EDİLEN BİLGİ VE BELGELER İSTENİLMESİ SONUCUNDA;

Mardin İl Jandarma Komutanlığına,16/02/1993 tarihinde Dumanlı köyünde
meydana gelen çatışmada terörist ve sivil vatandaşların öldürülmesi olayı ile ilgili olarak
16/02/1993 ve 17/02/1993 tarihli ceride kayıtları ve vukuat raporlarının gönderilmesinin
istenildiği, verilen cevapta ceride kayıtlarına ulaşılamadığının, vukuat raporlarının ise
temin edilerek gönderildiğinin, ( Dizi 1038/5 de yer alan) vukuat raporlarında 16/02/1993
günü Mardin Derik ilçesi Dumanlı köyü bölgesinde 9 teröristin ölü ele geçirilip, 1 uzman
çavuş ile 2 Piyade erinin şehit olduğunun, operasyon sonrasında Zeki, Ferhat ve Sinan Kod
adlı teröristlerinbulunduğu 1 kadın toplam 9 teröristin beraberlerindeki silah, mühimmat ve
örgütsel doküman ile birlikte ölü ele geçirildiklerinin, bu mühimmatlar arasında bir roketatar,
3 adet kalaşnikof marka silah, 3 adet roketatar, 2 adet savunma el bombasının ele geçirildiği,
düzenlenen ön raporda, Güvenlik güçlerinin Dumanlı köyünde arama çalışmaları yaptıkları,
Seydo ÇEVİREN’ in evinin ve müştemilatı aranırken ahırda bulunan teröristlerce saat 08:30
sıralarında güvenlik güçlerine karşı ateş açıldığının, ilk açılan ateşteUzm.Çvş. Süreyya
ATALAY, Özcan KIRMIZIGÜL ve Yusuf CAN’ ın şehit oldukları, daha sonra çıkan
çatışmada Ferhat Kod adlı, Sinan Kod adlı, Zeki Kod adlı ve kimliği tespit edilemeyen 3
teröristin daha öldürüldüğü, saat 10:00 sıralarında Seydo ÇEVİREN’ in diğer ahırından bir
roket atarın güvenlik güçlerine atıldığı, bunun üzerine çevrede güvenlik önlemlerinin alınarak
ahır ve sığınakların bulunduğu yere patlayıcı yerleştirilip ahır ve sığınakların imha edildiği,
sığınakların imhasından sonra enkaz kaldırıldığında kimliği tespit edilemeyen 3 teröristin
daha ölü ele geçirildiği belirtilmiştir.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı’nın 23 Mart 1993 tarihli Hamit Çeviren ve 4
şahsın tahkikatı konulu yazısında, Seydo Çeviren’ in oğlu Hamit Çeviren’ in ifadelerinin
alındığı ve ( Dizi 1038/7 de yer alan) ifade işlem formunun düzenlendiği, formda Hamit
Çeviren’ in yasadışı pkk terör örgütüne yardım-yataklık yaptığını, lojistik destek sağladığını
ve örgüt ile ilişki içerisinde olduğunu, teröristlerin barınmaları için kendi ahırlarında sığınak
hazırladıklarını, 16/02/1993 günü Derik-Dumanlı köyündeki 9 teröristin çatışma sonucu ölü
olarak ele geçirildiğini, örgüt mensupları Zeki, Xebat, Yavuz,Sinan ve Turcel Kod adlı
teröristlerin evlerine geldiklerini beyan ettiği belirtilmiştir.

 Mardin İl Jandarma Komutanlığı’nın 17 Şubat 1993 tarihli gözlem altına alınan
şahıslara ilişkin tutulan tutanakta (1038/10 da yer alan) Hamit Çeviren ve beraberinde 7
kişinin, Şiyar Kod adlı Süleyman Dağdelen’ in ve Edip Demir’ ingözaltına alındığı
anlaşılmıştır.

Olay yeri görgü ve tespit tutanağında (Dizi 1038/16 ve devamında da yer alan) ;
16 Şubat 1993 yılında Derik ilçesi Dumanlı köyünde güvenlik kuvvetlerinin yaptığı köy
araması sırasında , Seydo Çeviren’ in iki evinden, Ahmet Çeviren’ in evinden ve Salih Tekin’
in evinden uzun namlulu silahlar ile güvenlik güçlerine karşılık ateş edildiği, bomba atıldığı, 3
personelin şehit olduğu, içeride bulunanlara dışarı çıkmaları hususunda ikazda bulunulması
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güvenlik güçlerinin üzerine ateş açılarak karşılıkverilmesi üzerine çıkan çatışmada toplam 7
kişinin öldürüldüğü, güvenlik kuvvetlerince kullanılan silah ve patlayıcılardan dolayı yukarıda
isimleri belirtilen şahısların evlerinin zarar gördüğü, köy halkında teşhis yapmalarının
istenildiği, yapılan teşhiste yasadışı terör örgütü mensubu Zeki, Ferhat, köy halkından
Mehmet Nejat Arıs, Seydo Çeviren, Ahmet Çeviren, Yusuf Çeviren ve Abide Çeviren’ in
öldüğünün tespit edildiği, evlerde yapılan aramada Seydo Çeviren’ in birinci evinde yapılan
aramada; bir adet sabit dipçikli Kaleşnikof marka uzun namlulu silah, bir adet şarjör, dört adet
dolu fişek, bir adet dürbün, Ahmet Çeviren’ in evinde; bir adet seyyar dipçikli Kaleşnikof
marka uzun namlulu silah, bir adet şarjör, üçadet dolu fişek, sığınak içerisinde bir adet hasara
uğramış daktilo, bir adet hasara uğramış mikroteyp, iki adet sırt çantası, bir adet fotoğraf
makinesi, bir adet örme kemer, bir çift eldiven, iki çift çorap, on iki metre poşi kumaşı, Seydo
Çeviren’ in ikinci evindebir adet seyyar dipçikli Kaleşnikof marka uzun namlulu silah, iki
adet şarjör, üç adet dolu fişek, Salih Tekin’ in evinde; bir adet el bombası, bir adet hasarlı
dürbün’ ün ele geçtiği, daha sonra Bubo Çeviren’ in evinden güvenlik kuvvetlerinin üzerine el
bombası atmaya çalışan bir kişinin görülmesi üzerine ateş açıldığı ve etkisiz hale getirildiği,
yine Salih Başçı’ ya ait evden bir adet roketatar ile güvenlik güçlerine ateş açıldığı,
roketatarın isabet etmeyerek araziye düştüğü, Bubo Çeviren’ in evinde yapılan aramada; bir
adet seyyar dipçikli Kaleşnikof marka uzun namlulu silah, bir adet şarjör, beşadet dolu fişek,
bir adet savunma el bombası, Salih Başçı’ ya ait evde yapılan aramada; 1 adet roket atar, üç
adet roketatar mermisi sevk fişeği ele geçirildiği belirtildiği anlaşılmıştır.

Olay yeri krokisininin incelenmesinde ( Dizi 1038/16 dan sonra); Seydo Çeviren,
Ahmet Çeviren, Salih Tekin, Salih Başçı ve Bubo Çeviren’ in evlerinin ve bu evlere ait ahır,
samanlık ve odunluk bölümlerinden oluşan ve çevresi taş duvar ile çevrilmiş alan olduğu,
belirtilen bölümün ortasında fırın bulunduğu,Piyade Uzman Çvş Süreyya Atalay’ ın ölü olarak
bulunduğu noktanın (1) numara ile işaretlendiği, Piyade erler Özcan ve Yusuf’ un ölü olarak
bulunduğu noktanın (2) ve (3) numara ile işaretlendiği, Seydo Çeviren’ e ait evde ölü olarak
bulunan Seydo Çeviren,Zeki Kod adlı terörist ve Yusuf Çeviren ‘ in (4), (5), (6) numara ile
işaretlendiği, Nejat Arıs’ ın Ahmet Çeviren’ e ait sığınak olarak belirtilen bölümde bulunduğu
(7) numara ile işaretlendiği, Ahmet Çeviren’ in ölü olarak bulunduğu noktanınkendi evinde
(8) numara ile işaretlendiği, Seydo Çeviren’ e ait ikinci evinde Ferhat Kod adlı terörist ile
Abide Çeviren’ in ölü olarak bulunduğu (9), (10) numara ile işaretlendiği, Bubo Çeviren’ e ait
olduğu belirtilen evde Sinan Kod adlı teröristin ölü olarak bulunduğu, bulunduğu noktanın (
11) numara ile işaretlendiği, Salih Başçı’ nın evinde ölü olarak bulunan kişinin kimliğinin
tespit edilemediği ve (12) numara ile işaretlendiği anlaşılmıştır.

Sanık Musa Çitil hakkında Derik C.Başsavcılığının 05/03/2005 tarih, 2003/39
hazırlık, 2003/40 karar sayılı takipsizlik kararına ilişkin tüm evrakların gönderilmesinin
istenildiği, gelen belgelerde; Müşteki Bubo ÇEVİREN’ in olay tarihinde Derik İlçe
Jandarma Komutanı olan Musa Çitil hakkında babası Seydoş ÇEVİREN, kardeşleri Abide
ÇEVİREN, Ahmet ÇEVİREN ve amcasının oğlu Ramazan ÇEVİREN’ in terör örgütü
mensubu süsü verilerek öldürüldüğünden bahisle şikayetçi olduğu, şikayet üzerine yapılan
soruşturmada Derik C.Başsavcılığı’nın 05/03/ 2003 tarih, 2003/39 hazırlık, 2003/40 karar
sayılı takipsizlik kararı ile ( Dizi 950/13 de yer alan), Müştekinin iddiasının gerçek dışı
olduğu, Devlet aleyhine tazminat davası açabilmek amacıyla şikayet dilekçesi verildiği,
iddiaların asılsız olduğunun olay yeri tespit tutanağı ve diğer evraklardan anlaşılması
nedeniyle sanık hakkında kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verildiği, karara karşı
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yapılan itiraz sonucunda(Dizi 950/8 de yer alan)Midyat Ağır Ceza Mahkemesinin 2003/37
Müt.esas ve karar sayılı kararı ile kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararın kaldırılmasına
ilişkin yapılan talebin reddine kararverildiği anlaşılmıştır.

Ankara Jandarma Genel Komutanlığı'na yasadışı örgütlere ilişkili olan kişilere
dair edilen bilgi ve belgelerin gönderilmesi kapsamında ( 2013/50 esas ek klasör) ; Şiyar
Kod adlı Süleyman Dağdelen' in 15/03/1993 tarihinde alınan beyanlarında, Hebat kod adlı
teröristin Dumanlı köyünde Seydoş Çeviren' in evinin ahırına, oğulları vasıtasıyla sığınak
yaptırdığı, 16 Şubat 1992 tarihinde çıkan çatışmada bu sığınağın güvenlik güçleri tarafından
ele geçirildiği hususlarının belirtildiği, Abide Çeviren, Yusuf Çeviren ve Ramazan Çeviren
yönünden herhangi bir bilgiye rastlanılmadığının, Ahmet Çeviren' in Derik Cumhuriyet
Başsavcılığının 1992/193 hazırlık numaralı soruşturması kapsamında, 267 şüpheli hakkında
PKK terör örgütü lehine slogan attıkları, sözde kürdistan ve terör örgütü pkk' yı
simgeleyenbez parçaları, pankart ve poster taşıdıkları, kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşü
yaptıkları suçlamaları ile ilgili olarak iddianame düzenlendiği ve 1992/15 karar sayılı
görevsizlik kararı ile Diyabakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı' na
gönderildiği bildirilmiştir.

Ankara Jandarma Genel Komutanlığı'na yasadışı örgütlere ilişkili olan kişilere
dair edilen bilgi ve belgelerin gönderilmesi kapsamında ( 2013/50 esas ek klasör) ;
Süleyman Dağdelen' in 15 Mart 1993 tarihinde Mardin il Merkez J.Krk.K.lığı tarafından
alınan ifadesinin 9.sayfasında Seydo Çeviren' in evindeki sığınakta hepimizin kalamayacağı
düşüncesiyle bizler kendi grubumuzla yanlarından ayrılarak aynı köyde silahlı milisimiz
Mehmet Nejat Arıs' ın evine gittik.Burada yiyecek ihtiyacımızı giderdikten sonra şahsıda
yanımıza alarak aynı köyden Mehmet Kantik' in evine gittik, evde ev sahibi yoktu, yalnızca
ailesi vardı, geceyi bu şahsın misafir odasında geçirdik, sabah erken saatlerde Mehmet Nejat
Arıs bizleri uyandırarak köye askerlerin geldiğini söyledi ve evin eklentisinde bulunan ahırın
içerisindeki sığınağa bizleri sokarak sığınağın ağzını kapattı ve gitti şeklinde itiraflarda
bulunduğunun bildirildiği anlaşılmıştır.

Maktuller Seydoş Çeviren, Yusuf Çeviren, Abide Çeviren, Ahmet Çeviren,
Ramazan Çeviren ve Mehmet Nejat Arıs' ın şüpheliler Alp Günseren ve Mehmet Nedim
Erol tarafındanöldürüldüğü iddiasına ilişkin olarak;Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı' nın
16/07/2012 tarih, 2012/3527 soruşturma sayılı dosyasından ek kovuşturmaya yer olmadığına
dair karar verildiği anlaşılmıştır.

Müşteki Bubo Çeviren' in Derik Asliye Hukuk Mahkemesine sanık Musa Çitil
hakkında açtığı tazminat davasına ilişkin belgelerin gönderildiği, belgelerde ( Dizi 913/1 de
yer alan) ; müşteki Bubo Çeviren' in 17/02/2003 tarihinde dumanlı köyünde meydana gelen
pkk ve jandarmalar tarafından yapılan çatışmada 4 saat sonra babası, kız kardeşi ve kardeşinin
silahsız olarak öldürüldüğünden bahisle tazminat davası açıldığı, mahkemenin 18/02/2004
tarih, 2003/20 esas, 2004/29 karar sayılı kararı ile davanın 409 sayılı madde uyarınca
işlemden kaldırılmasına, gerekli harçlar ödenmediğinden H.U.M.K nun 409/5 maddesi
uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

Derik Sulh Ceza Mahkemesinin 1993/4 sorguya çekme zabtının gönderildiği,
zabıtta ( Dizi 909/2-3- de yer alan); pkk terör örgütüne yardım ve yataklık yapmaktan
Selahattin İzci, Mehmet Emin Arız, Bubo Çeviren, Abdulkadir Çeviren, Serhan Ecer, Remzi
Çeviren, Sinan Çeviren, Abdullah Çeviren, Mehmet Emin Çeviren, Abdullah Çeviren (
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Abdulkadir oğlu), Sehymus Çeviren' in sorgularının alındığı ve sorgularının alınması
sonrasında serbest bırakıldıkları anlaşılmıştır.

Pkk terör örgütüne yardım ve yataklık yapmaktan Selahattin İzci, Mehmet Emin Arız,
Bubo Çeviren, Abdulkadir Çeviren, Serhan Ecer, Remzi Çeviren, Sinan Çeviren, Abdullah
Çeviren, Mehmet Emin Çeviren, Abdullah Çeviren ( Abdulkadir oğlu), Sehymus Çeviren
hakkında Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 1993/924
hazırlık, 1993/419 esas ve 1993/405 sayılı iddianame ile Diyarbakır 1 Nolu Devlet Güvenlik
Mahkemesine kamu davası açıldığı anlaşılmıştır.

Mehmet Emin ÇEVİREN, Abdullah ÇEVİREN, Şeyhmus Çeviren,Abdulkadir
ÇİVİREN , Serhan ECER' in 24/02/1993 tarihli beyanlarında; Daha önceden alınan
beyanlarının gözlerinin kapalı bir şekilde, jandarmadakilerin kendi tahminlerine göre yazdığı
yönünde beyanda bulundukları anlaşılmıştır.

Derik Cumhuriyet Başsavcılığının 1993/32 hazırlık, 1993/12 karar sayılı görevsizlik
kararında, maktuller PKK örgüt mensupları, Ferhat Kod adlı pkk örgüt mensupları, Zeki Kod
adlı pkk örgüt mensubu, sivil vatandaşlar, Seydoş Çeviren, Ramazan Çeviren, Yusuf Çeviren,
Ahmet Çeviren, Mehmet Necat Arıs, Abide Çeviren, güvenlik güçleri Süreyya Atalay, Özcan
Kırmızıgül ve Yusuf Can' öldürülmesine ilişkin sanıklar pkk örgütü mensupları, Selahattin
İzci, Mehmet Emin Arıs, Bubo Çeviren, Abdulkadir Çeviren, Serhan Ecer, Remzi Çeviren,
Sinan Çeviren, Mehmet Emin Çeviren, Abdullah Çeviren, Şeyhmus Çeviren, Abdullah
Çeviren ( Şeyhmusoğlu) İdeolojik Amaçla Adam Öldürmek, Yasa Dışı pkk örgütüne yardım
ve yataklık yapmak suçundan sanıkların eylemlerinin 2845 Sayılı Yasanın 9.maddesi
kapsamına girmesi sebebiyle görevsizlik kararı verilerek dosyanın Diyarbakır Devlet
Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı' na gönderildiği,

Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı' nın 18/03/1993
tarih, 1993/924 hazırlık, 1993/149 karar sayılı kararı ile maktuller Süreyya Atalay, Özcan
Kırmızıgül, Yusuf Can, Seydoş Çeviren, Ramazan Çeviren, Yusuf Çeviren, Ahmet Çeviren,
Mehmet Necat Arıs, Abide Çeviren öldürülmesine ilişkin maktul sanıklar Ferhat Kod, Sinan
Kod ve Zeki Kod adlı kimliği meçhul sanıklar hakkında tefrik kararı verilerek hazırlığın
1993/999 sırasına kayıt edildiği anlaşılmıştır.

 MAKTULLER SEYDOŞ ÇEVİREN,  YUSUF ÇEVİREN,  ABİDE ÇEVİREN,
A H M E T  Ç E V İ R E N ,  R A M A Z A N  Ç E V İ R E N  V E  M E H M E T  N E J A T  A R I S ' I N
Ö L D Ü R Ü L M E S İ N E  O L A Y I N A  İ L İ Ş K İ N

KANAAT VE SONUÇ:
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 16/07/2012 tarih, 2012/3527 soruşturma,

2012/1150 esas, 2012/201 sayılı iddianamesinin düzenlenmesinde temel ve hukuki
dayanak olarak müşteki ve tanık beyanlarını dikkate alınarak tanzim edimiştir. Bu
bağlamda müşteki ve tanık beyanları ayrı ayrı incelendiğinde;

Müşteki Bubo ÇEVİREN 05/03/2012 tarihli beyanında; 1992 yılında babası Seydoş
Çeviren' in köydeki bir arazi ile ilgili olarak dava açtığını, davayı kazandığını, ancak
köylülerden bir kısmının arazinin köye ait olduğunu mera vasfında olduğunu söyleyerek
kendisini pkk terör örgütüne şikayet ettikleri, bunun üzerine köye silahlı pkk' lıların geldiğini,
Mahkemece verilen kararı fesh ettiklerini, araziyi kullanmaması ve köylünün isteği
doğrultusunda mera olarak kalacak şeklinde tehdit edildiğini, o tarihten sonra pkk terör
örgütü üyelerini sık sık köylerinde görmeye başladıklarını, zaman zaman köye gelip yemek
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yediklerini, ihtiyaçlarını ve erzaklarını aldıklarını gördüğünü, bazende evde kaldıklarını
duyduğunu, babası Seydoş Çeviren' den sığınak yapmasını istediklerini, babasının kabul
etmemesi üzerine o zaman köyü terk etmesini aksi takdirde öldüreceklerini ve
traktörünü yakacaklarını söyleyerek tehdit ettiklerini, köylerinde pkk'lılara samimi olarak
yardım edenlerin bulunduğunu, olay gecesinde sabaha karşı , Zeki Kod, Sinan Kod adlı pkk
terör örgütü mensuplarının babasının evine geldiklerini, sabah saat 06:30 civarlarında
uyandıklarında köyün etrafının askerlerce çevrildiğini, evleri tek tek dolaşıp arama
yaptıklarını, evinde arama yapılan şahsın evinin kapısına işaret koyduklarını, ev sahibini de
köyün meydanındaki toplama yerine gönderildiği, kendisinin toplama yerine
gönderilmediğini, evinde kaldığını, daha sonra babası Seydoş Çeviren' in evini aramaya
gittiklerini beyan ettiği, bu kısma kadar olan anlatımlarında olaya vakıf ve bizzat şahit
olduğunun anlaşıldığı, ancak olayın oluşuna ilişkin anlatımlarının görgüye dayalı olmadığı,
duyuma dayalı olduğu, duyuma dayalı beyanlarda da ikinci şahsın sanki Ahmet Çeviren ile
konuşma gerçekleştirmiş ve onun düşüncesini öğrenmiş gibi "Ahmet Çeviren bu şahısların (
pkk terör örgütü mensuplarının) evimizde bulunduğu anlaşılması halinde askerlerin hem
onları hem de kendilerini öldüreceğini düşünerek sığınağa girmelerini" istediği şeklinde
yorumlarda bulunulduğu, bundan sonraki olaylarda da görgüye dayalı bir bilgisinin
olmadığını kendi beyanlarında da belirttiği, beyan aralarında zaten köylülerden duyup
öğrendim, Yusuf' un bağırma sesleri duyulmuş, bir şarjör boşaltıp öldürmüşler, kardeşim
öldükten sonra damdan düşmüş şeklinde beyanlarda bulunduğu, olayı Abddullah ve Züleyha'
nın gördüğünü beyan ettiği, çatışmadan hemen sonra kardeşlerim Ahmet ve Yusuf' un
öldürülüdüğü saatlerde köylerinden Mehmet Emin Arıs' ı ve Sehmus Çeviren' i babasının
ahırına götürmüşler, içeriye bak terörist varmı demişler, onlarda içeriye bakıp kimsenin
olmadığını söylemişler, askerler köyümüzün azası Mehmet Necat Arıs' ı ahıra sokup tarayarak
öldürmüşler şeklinde beyanda bulunduğu, kız kardeşi Abide' yi köylülerin toplandığı alana
götürdüklerini, daha sonra Cahide Çeviren ve yengesi Hediye Durmaz' ı köylülerin arasından
alıp gözaltına alınanların arasına koyduklarını, babası Seydoş Çeviren' in yanında bir kaç
dakika durduktan sonra gözaltına alınanların arasına karıştığını, bu sırada askerlerin babası
Seydoş Çeviren ve Salih Başçı' nın evine bomba yerleştirdiklerini, 100 metre uzunlukta kaplo
bağladıklarını, bomba kalıplarını sıkıştırdıklarını, babasını, amcasının oğlu Ramazan' ı, kız
kardeşi Abide' yi komşuları Salih Başçı' nın ahırına götürdüklerini, bundan sonra kendileri
yolda iken bir patlama sesi duyduklarını, gözaltına alındıktan sonra kendisine sorulduğunda
hiç teröristlere yemekvermediğini, kendisinin teröristlere yardım ve yataklık yapmadığını,
sadece babasının evinde gördüğü yönünde beyanda bulunduğunu,operasyona katılanlardan
birisinin de Musa Çitil olduğunu, tutanakları Musa Çitil' in tuttuğunu, öldürülen sivil
vatandaşların tutanaklara terörist olarak yazıldığı şeklinde beyanda bulunduğu, aynı şekilde
Bubo Çeviren 20/02/1993 tarihli beyanlarında teröristlerin babası Seydo Çeviren' in evine
geldiklerini, teröristlere yardım ve yataklık yapanın babası Seydos Çeviren ve yanındaki
kardeşlerinin olduğunu beyan ettiği, daha sonraki aşamalardaki beyanlarında bu beyanını
kabul etmediğini, gözü bağlı olarak alındığını beyan ettiği şeklinde beyanda bulunduğu,

Beyanlarının içeriği dikkate alındığında müştekinin maktullerin ölümüne ilişkin
görgüsünün bulunmadığı, olay hakkındaki bilgisinin duyum ve yorumlardan ibaret
olduğu, zaten beyanlarının bir kısmında olayları köylülerden duyduğunu beyan ettiği,
ancak olayları kimden duyduğuna ilişkin tam bir bilgi ve isim bildirmediği, özellikle
beyanlarını aktarırken "Ahmet Çeviren' in pkk terör örgütü mensuplarınınevlerinde
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bulunduğunun anlaşılması halinde askerlerin hem teröristleri hem de kendilerini
öldüreceğini düşündüğü ve bu şekilde bir beyanda veya anlatımda bulunmuş gibi
aktarımda bulunduğu, ancak herhangi bir müştekinin veya tanığın Ahmet Çevirenle
görüştüğü yönünde bir beyanlarının bulunmadığı, yine müşteki Bubo Çeviren
01/07/2013 tarihli beyanlarında olay günü sanığın yanında bir korucu ve onbaşı olduğu
halde evlerine geldiğini beyan ettiği, ancak önceki beyanlarında sanığı gördüğünden ve
evine geldiğinden bahsetmediği,

Müşteki Cahide Çeviren 05/03/2012 tarihli beyanında; olaydan önceki günlerde
sığınak yapması hususunda pkk terör örgütü mensuplarının eşi Seydoş Çeviren' i tehdit
ettiklerini, eşinin kabul etmediğini, daha sonra çevredeki teröristlerin gelerek evlerinin
yanındaki ahıra sığınak yaptıklarını, teröristlerin gelerek bu sığınakta kaldıklarını, daha sonra
askerlerin arama yapmak üzere köye geldiklerini,bu sırada askerlerin Ahmet ile birlikte
avludan içeriye girdiklerini ve Ahmet' in ahırın kapısını açacağı sırada patlama olduğunu ve
askerlerin şehit olduğunu, bunun üzerine Ahmet' i caminin yanına götürüp öldürmüşler
şeklinde beyanda bulunduğu,akabinde beyanlarında avluda 3 askerin öldüğünü gördüğünü,
sonrada askerlerin Ahmet' i gördüğünü beyan ettiği, oğlu Yusuf' un evin tavanını genişleterek
askerleri oradan çıkardığını, bu sırada kendisinin komşuya gittiğini, daha sonraki beyanlarında
oğlu Yusuf' un öldürülme anına ilişkin bir görgüsünün bulunmadığı, duyumlardan ibaret
olduğu, öğle saatlerinde camiden herkesin köyden uzaklaşması bomba patlatılacağının anons
edildiği, daha sonra Abide, Seydoş ve Ramazan' ı götürerek bunlar bizim öldüreceğimiz
kişiler diye söylediklerini duyduğunu, bu sırada köy halkından Selahattin İzci' nin yanlarında
bulunduğunu, kendisi caminin arkasında beklerken büyük bir patlama olduğunu, patlamadan
sonra askerlerin gittiğini, evlerinin ve evlerinin bitişiğinde Salih Başçı' nın ahırının patlatılmış
olduğunu gördüklerini, eşi Seydoş, kızı Abide ve Ramazan' ın cesetlerinin ahırın
enkazında bulduklarını, köyün azası Mehmet Necat Arıs' ı çatışmadan sonra askerler
iki katlı olan evlerinin altındaki ahıra götürüp öldürdüklerini duyduğunu beyan ettiği,

Müşteki Cahide Çeviren 22/10/2013 tarihli beyanlarında ise, Bu sırada başka bir
gurup asker Ahmet ile beraber avulumuzdan içeri girmişler, Ahmet ahırın kapısını açacağı
sırada patlama olmuş ve askerler şehit olmuşlar, askerlerde Ahmet' i caminin yanına doğru
götürüp öldürmüşler şeklindeki beyanları dikkate alındığında müştekinin bu olaylara bizzat
şahit olmadığı, başkalarından netlik kazanmayan duyumlar sonucu bilgiye sahip olduğu
ve bu duyumlar sonucu beyanda bulunduğu,

Yine müştekinin Cahide Çeviren' in 05/07/2013 tarihli beyanında; olay tarihinde
meydana gelen çatışmada eşi Seydoş Çeviren, oğlu Yusuf Çeviren, kızı Abide Çeviren
öldürülmüş olduğunu, daha sonra oğlu ile jandarmanın dama çıktığını, bu sırada Yusuf
Çeviren' in öldürüldüğünü, ancak kim tarafından öldürüldüğünü bilmediğini, daha sonra
kızının öldürüldüğünü öğrendiğini ancak kimler tarafından öldürüldüğünü bilmediğini, eşi
Seydoş Çeviren' i gördüğünde kafasına taşla vurulmuş olduğunu gördüğünü, kafasına vurulan
taşın halen evinde bulunduğunu, bu taşta eşinin saçlarının olduğunu, eşi, kızı ve oğlunun
daha sonra bir evde yakılmış bir vaziyette bulunduğununu beyan ettiği, ancak müştekinin
daha önceki beyanlarında eşinin kafasına taş ile vurulmuş bir şekilde gördüğüne ilişkin bir
beyanının bulunmadığı, müştekinin devamındaki beyanlarının bir kısmında bazı olaylara şahit
olmadığı halde olayı görmüş gibi anlatmaya çalıştığı, eşi Seydoş, kızı Abide ve oğlu
Yusuf’un bir evde yakılmış vaziyette bulunduğunu beyan ettiği, ancak Bubo Çeviren’ in
alınan beyanlarında kardeşi Yusuf, babası Seydoş,kız kardeşi Abide’ nin ve Ramazan’
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ın yüzünü gösterdiklerini, Ramazan’ ın yüzünün yanmış bir vaziyette olduğunu beyan
ettiği, ancak babası ve kardeşlerinin yüzlerinin yanmış bir vaziyette olduğun ilişkin
herhangi bir beyanın bulunmadığı, köy halkından Selahattin İzci' nin olaylara şahit
olduğunu beyan etmesi karşısında tanık Selahattin İzci' nin alınan 23/02/1993 tarihli
(Dizi 277 de yer alan) ve 24/02/1993 tarihli ( Dizi 266 da yer alan ) beyanlarında bu
olaylarailişkin herhangi bir beyanının olmadığı, yine eşi Seydoş, kızı Abide ve Ramazan'
ın cesetlerini ahırın enkazında bulduklarını, köyün azası Mehmet Necat Arıs' ı
çatışmadan sonra askerlerin iki katlı olan evlerinin altındaki ahıra götürüp
öldürdüklerini duyduğunu beyan ettiği halde maktullerin cesetlerinin aynı yerde
bulunmadığı, evlerin farklı bölümlerinde yer aldığının olay yeri tespit tutanaklarından
anlaşıldığı,

Müşteki Hamit Çeviren' in 05/03/2012 tarihli beyanlarında; görgüye dayalı
bilgileri dikkate alındığında teröristlerden birinin köy içerisinde vurulup öldürülüdüğünü,
birisinin de kaçarak kurtulduğunu, kendisinin çatışma başlayınca tek başına evin altındaki
ahıra indiğini, daha sonra yanına Ayşe ablası ile yengesi Hediye' nin geldiğini, bir süre yatıp
beklediklerini, silah sesleri kesilince avluya çıktıkları, sonra Abdulkadir Çeviren' in evine
gittiklerini, daha sonraki anlatımlarından Yusuf Çeviren, Abide Çeviren, Seydoş Çeviren,
Ramazan Çeviren ve Mehmet Necat Arıs' ın öldürülmesine ilişkin beyanlarının
duyumlardan ve yorumlardan ibaret olduğu, burada askerlerden birisinin ağbeyi Yusuf‘ a
hem teröristleri getiriyorsun hem de çay içmeye davet ediyorsun diyerek ateş edip ağabeyini
öldürdüklerini, bu olayların annesi tarafından kendisine aktarıldığını, bu durumun köyde
herkes tarafından bilindiğini beyan ettiği,

Müşteki Sinan Çeviren' in 05/03/2012 tarihli beyanında; Seydoş Çeviren' in amcası
olduğunu, baskılar üzerine amcası Seydoş' un kendisine teröristlerin sığınak yapmasına izin
verdiğini kendisine söylediğini, askerler gittikten kısa bir süre sonra avlularına tekrar
girdiklerini, kısa bir süre sonra amacası ğlu Yusuf Çeviren' in askerleri evlerinin damına
çıkardığını gördüğünü, sonrada askerler ile birlikte kendi avlularına indirdiğini gördüğünü, bu
sırada askerlerin kendisi ve küçük kardeşini Şeyhmus' un avlusunun bir kenarına
götürdüklerini, burada oturmalarını istediklerini, bulunduğu yerde duvar bulunması nedeniyle
maktul Yusuf Çeviren' i görmediğini, ancak aradan 5-10 dakika sonra silah sesleri
duyduğunu, askerler gidince baktıklarında Yusuf' un sırtından vurulmuş şekilde yerde
yattığını gördüğünü, Ahmet' in nasıl öldürüldüğünü görmediğini, daha sonraki olayların
duyumdan ve yorumdan ibaret olduğu, sanığı tanımadığını, operasyona katılıp
katılmadığını bilmediğini beyan ettiği,

Müşteki Sinan Çeviren' in 01/07/2013 tarihli beyanlarında ise ; sabah erken
saatlerde askerlerin evlerine geldiğini, arama yaptıklarını, bir süre sonra bir patlama
duyduklarını, büyük bir duman çıktığını, evin damının çöktüğünü gördüğünü, askerler ne
olduğunu sorduğunu, kendisininde bir şey bilmediğini söylediği, bir süre sonra çatışma
başladığını, Yusuf' un damda bulunan deliği genişleterek askerleri çıkardığını, askerler
kurtulunca Yusuf' u kurşuna dizdiklerini, bütün şarjörü göğsüne boşalttıklarını, hatta
bir tık sesi duyduğunu, daha sonra Yusuf ve Ahmet' in cesetlerini bulundukları yere
getirdiklerini, diğer maktullerin nasıl öldürüldüğünü görmediğini beyan ettiği, yine
müştekinin önceki beyanlarında kendisinin bulunduğu yerde duvar bulunması nedeniyle
maktul Yusuf Çeviren' i görmediğini, ancak aradan 5-10 dakika sonra silah sesleri
duyduğunu, askerler gidince baktıklarında Yusuf' un sırtından vurulmuş şekilde yerde
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yattığını gördüğü şeklinde beyanda bulunduğu, bu şekilde müştekinin de olayı görmediği
halde tahminler üzerinden beyanlarda bulunduğu,

Müşteki Sinan Çeviren 23/02/1993 tarihli beyanında; Amcası Seydoş Çeviren' in
evinde terör örgütü mensuplarının barındığını, olay günü de güvenlik güçleri ile teröristlerin
çatışmaya girdiklerini beyan ettiği, daha sonra aşamalardaki beyanlarında bu beyanını kabul
etmediği, beyanlarının gözü kapalı bir şekilde alındığını beyan ettiği,

 Müşteki Hediye Durmaz 05/03/2012 tarihli beyanlarında: Terör örgütü
mensuplarının köye gelerek kayınpederi Seydoş Çeviren' den sığınak yapmasını istediklerini,
bunun için tehdit edildiğini, sığınak yapmadığı halde tarayıp öldüreceklerini söylediklerini,
sığınağın yapıldığını, daha sonra teröristlerin köye geldiğini ve sığınağa saklandıklarını, daha
sonra askerlerin gelerek arama yaptıklarını, bu sırada teröristlerin sığınaktan çıkıp ahıra
saklanmaya çalıştıklarını, bunu kendilerinin fark etmediğini, eşi Ahmet' in askerlere ahırı
göstermek üzere kapısını açtıklarında teröristlerin el bombası attıklarını ve üç askerin şehit
olduğunu, daha sonra çatışma çıktığını, o sırada askerlerin arkadaşlarımız sizin yüzünüzden
şehit oldu size öldüreceğiz şeklinde söylediğini, eşini evlerinin arkasına götürdüklerini, silah
sesleri duyduklarında oraya koştuklarında eşinin çenesinin kırıldığını ve 17-18 tane mermi
deliği gördüklerini beyan ettiği, Yusuf' un çay içmek için bekleyen askerleri evin tavanında
açtığı delikten evin damına çıkardığını, daha sonra seri halde bir silah sesi duyduklarını, daha
sonra baktıklarında Yusuf' un yerde yattığını gördüklerini, çatışma devam ederken herkesin
köyün köprüsünün orada toplanmasının anons edildiğini, kendilerinin çocuklarını alarak
oraya gittiklerini, beklerken Abide' nin askerler tarafından getirildiğini, kendilerinde ortaya
çıktıklarını, erkekler arasından Ramazan' ı çıkardıklarını, hepsini orada dizip fotoğraf
çektiklerini beyan ettiği, Abide, Ramazan,Seydoş ve Mehmet Necat Arıs' ın öldürülmesine
ilişkin görgü ve bilgisinin olmadığını beyan ettiği, müşteki Hediye Durmaz' ın beyanlarında
olaya bizzat vakıf olduğuna ilişkin beyanlar olmadığı, beyanlarda el bombası atmışlar,
vurmuşlar, avluda vurulmuş, Seydoş, Ramazan ve Abide' yi Salih' in ahırına
götürmüşler şeklinde beyanlarda bulunduğu, müştekinin beyanlarının da aynı şekilde tahmin
ve yorumlardan ibaret olduğu,

Müşteki Züleyha İzci 05/03/2012 tarihli beyanlarında; Eşi Ramazan Çeviren'in bir
sefer terör örgütünün toplantılarına katıldığını, kendisinin korktuğu için toplantılara
katıldığını, sabah erkenden askerlerin köye geldiğini, evlerde arama yapmaya başladıklarını,
askerlerin evlerinde arama yapıp ayrılmalarından bir kaç dakika sonra çatışma
olduğunu,askerlerin eşini yanında götürdüklerini, daha sonra kendilerinin köyün meydanında
toplanmaları hususunda camiden anons yapıldığını, köylülerin toplandığı yere gittiğini,eşinin
erkeklerin arasında olduğunu gördüğünü, Seydoş, Ramazan, Abide ve Cahide' yi ve Hediye' yi
götürdükleri, köyün içerisinde bir patlama olduğunu, askerlerin patlamanın olduğu yere
gittiklerini, yüksek yerde bulundukları için olanları gördüklerini, askerlerin köyden
ayrılmaları üzerine köye döndüklerini, Seydoş' un ve Salih' in ahırının patlatıldığını
gördüklerini, enkazda ölenlerin elbiseleri, ayakkabıları, giysi parçalarını bulduklarını,
kocasının ve Seydoş' un pkk' lılar ile herhangi bir ilgisinin olmadığını beyan ettiği,

Müşteki Züleyha İzci' nin alınan 01/07/2013 tarihli beyanlarında ise, önceki
beyanında farklı olarak önceki beyanında eşini köyün toplanma yerinde köylülerin arasında
gördüğünü beyan ettiği, ancak eşinin ne durumda olduğuna ilişkin bir beyanda
bulunmadığı, sonraki beyanlarında ise eşinin yüzünün kan içerisinde işkence görmüş bir
şekilde gördüğünü beyan ettiği, önceki beyanlarında Seydoş, Ramazan, Abide' nin ağıla
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konulduğuna ilişkin herhangi bir beyanlarının bulunmadığı, sonraki beyanlarında
maktullerin ağıla konularak patlatıldığını beyan ettiği, bazı beyanlarında fotoğraf
çekiminden bahsetmediği halde sonraki beyanlarında fotoğraflarının çekildiğini beyan
ettiği, bu şekilde beyanlar arasında çelişkiler bulunduğu, müşteki Bubo Çeviren
beyanlarında, Yusuf Çeviren' in öldürülmesine ilişkin olayı bizzat Sinan Çeviren,
Abdullah Çeviren ve Züleyha İzci' nin gördüğünü beyan etmesi karşısında Yusuf
Çeviren' in öldürülmesine ilişkin müşteki Züleyha' nın bir beyanlarının olmadığı, diğer
müştekiler yönünden çelişkili beyanlarda bulunduğu, bu çelişkinin nedeni sorulduğunda
kendisinin söylediği ve fakat ilgililer tarafından yazılmadığı şeklinde beyanda
bulunduğu,

Müşteki Mehmet Emin Arıs'ın olay hakkındaki bilgive görgösü yönünden
beyanları incelendiğinde; Evinde arama yapılacak şahısla birlikte askerlerin arama yaptığını,
ev araması yapılan kişinin daha sonra geri geldiğini, aramalardan başlamasından 1-2 saat
sonra Seydoş Çeviren' in evinin bulunduğu bölgeden patlama sesi geldiğini, kendisinin bu
sırada köy meydanında halkın arasında bulunduğunu, sanık Musa Çitil' in kardeşi Mehmet
Necat' a sinkaflı sözler söyleyerek çağırdığını, onu Seydoş Çeviren' in ahırına götürdüğünü, 5-
10 dakika sonra tekrar geldiğini, rastgele 5-10 kişiyi çağırdığı, kendisi ile Şeyhmus Çeviren
ve Yusuf Başaran isimli kişiler ile birlikte Seydoş Çeviren' in ahırının bulunduğu yere
gittiklerini, askerler ile birlikte Yusuf Çeviren' in cesedini evlerinin arkasında Hasan
Çeviren' in evinin avlusundan aldıklarını, Ahmet Çeviren' in cesedinin yanına
getirdiklerini, bu sırada ağbeyi Mehmet Necat'ın çömelmiş bir şekilde oturduğunu, Musa
Çitil' il elinde G-3 tüfek olduğunu, ağbeyini ahıra soktuğunu, kendisinin Şeyhmus ve
Yusuf' a ağabeyini ahıra soktuklarını öldüreceklerini söylediğini, 5-10 dakika sonra
ağbeyinin ahırla öldürülmüş şekilde yattığını gördüğünü, teröristler ile birlikte ağabeyinin
cesedini çıkartıp Ahmet ve YusufÇevirenin cesetlerinin bulunduğu yere koyduklarını, sanığın
bunlar kim diye kendilerine sorduğunu, korktukları için hiçbirini tanımadıklarını
söylediklerini, daha sonra köyün dışına çıkarıldığını ve oradan da Derik İlçe Jandarma
Komutanlığına götürüldüğünü, burada bir çok işkenceye maruz kaldığını, bu işkence
nedeniyle doktora gittiğini ve bir çok kez muayene olduğunu, Seydoş Çeviren, Ramazan
Çeviren ve Abide Çeviren' in ahıra kapatılarak öldürüldüğünü sonradan duyduğunu beyan
ettiği,

Beyanında maktul Yusuf Çeviren' i öldürülmüş bir vaziyette Hasan Çeviren' in evinin
avlusundan aldıklarını belirttiği halde müştekilerin Yusuf Çeviren' in cesedini Abdullah
Çeviren' in avlusunda gördüklerini beyan ettikleri, bu durumun ailelerin evlerinin
birbirine çok yakın olması ve bitişik olmasından karıştırılabileceği, ancak tanık Şeyhmus
Çeviren ile müşteki Mehmet Emin Arıs' ın beyanları arasında çelişkiler bulunduğu, tanık
Şeyhmus kendisinin Mehmet Emin Arıs ile birlikte siper edilerek öne sürüldüğünü, Seydoş
Çeviren' in ahırına girdiklerini, Mehmet Necat Arıs' ı yüz üstü yatar vaziyette ölmüş olduğunu
gördüğünü, nasıl öldürüldüğünü bilmediğini beyan ettiği, müşteki Mehmet Emin Arıs' ın
beyanlarında belirttiği şekilde sanık Musa Çitil' in maktul Mehmet Necat' ı alıp ahıra
götürdüğünden, 5-10 dakika sonra silah sesleri geldiğinden ve Mehmet Emin Arıs' ın kardeşi
Mehmet Necat' ın götürülmesi anında onu öldürecekler şeklinde kendilerine bir beyanda
bulunduğundan söz etmediği, aynı şekilde tanık Yusuf Başaran' ın beyanlarında, silah
seslerini duyduklarında dere kanarında bulunduğunu, askerlerin gelip 10 kişiyi seçip cesetleri
toplamakla görevlendirdiklerini, Yusuf Çeviren' in cesedini bu sefer Şeyhmus Çeviren' in
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evinin bahçesinden aldıkları şeklinde beyanda bulunduğu, yine Mehmet Emin Arıs' ın
beyanlarından farklı olarak Seydoş Çeviren' in ahırında önce kendisi, Mehmet Emin Arıs ve
Şeyhmus Çeviren' in bakmakla görevlendirildiklerini, baktıklarında kimsenin olmadığını
gördüklerini daha sonra Mehmet Necat Arıs' ın götürüldüğünü beyan ettiği bu kısımda
müşteki ile tanık beyanlarında arasında çelişkiler bulunduğu,

Tanık Şeyhmus Doğan' ın alınan 12/06/2012 tarihli beyanında olaya ilişkin bilgi
ve görgülerini anlattığı, (Dizi 517/1-3 de yer alan), ancak daha sonradan alınan
beyanlarında o beyanların kendisine ait olmadığını, böyle bir beyanda bulunmadığını beyan
ettiği, kimlik bilgilerinin kontrol edildiği, kimlik bilgilerinde her iki beyanda da Mustafa ve
Nuriye oğlu, 1951 doğumlu Şeyhmus Doğan olarak geçtiği, bu şekildeher iki beyanlardaki
kimlik bilgilerinin aynı kişiye ait olduğu ancak tanık Şeyhmus Doğan ilk alınan beyanlarında
kendisinin 1974 doğumlu, olay tarihinde 19 yaşında olduğu şeklinde tutanaklara geçtiği, bu
şekilde beyanlar arasında çelişkiler bulunduğu,

Yine bazı müştekiler tarafından olaya şahit olduğu belirtilen Selahattin İzci' nin
alınan beyanlarında, öldürülen maktullerin ne zaman ve kimin tarafından
öldürüldüğüne ilişkin beyanlarında herhangi bir açıklamanın bulunmadığı,yine tanık
Süleyman Dağdelen' in olay sırasında silah seslerinin gelmesi üzerine maktul Mehmet Necat
Arıs tarafından izin verilen ve yardım edilmesi sonucunda yapılan sığınağa saklandıklarını,
çatışmanın bitmesi üzerine sığınaktan çıktıklarında Seydoş Çeviren' in hanımının kendisine
oğlunun, iki kızının, misafirlerinin ve terörist arkadaşlarının askerler tarafından
öldürüldüğünün söylendiği şeklinde beyanda bulunduğu, görgüye dayalı bir bilgisinin
olmadığı, yine ölenlerin kimler olduğu bilinmeden tahminler üzerinden konuşmaların geçtiği
ve olayın bu şekilde bittiğinin anlaşıldığı,

Olay yeri krokisininin incelenmesinde ( Dizi 1038/16 dan sonra); Seydoş Çeviren,
Ahmet Çeviren, Salih Tekin, Salih Başçı ve Bubo Çeviren’ in evlerinin ve bu evlere ait ahır,
samanlık ve odunluk bölümlerinden oluşan ve çevresi taş duvar ile çevrilmiş alan olduğu,

Maktul Seydoş Çeviren, Zeki Kod adlı terörist ve maktul Yusuf Çeviren' in
cesetlerinin(4), (5), (6) numara ile işaretlendiği ve burasının Seydo Çeviren' in eviolduğu,

Maktul Mehmet Nejat Arıs’ ın cesedinin Ahmet Çeviren’ e ait evinin bulunduğu
sığınak olarak belirtilen bölümde bulunduğu (7) numara ile işaretlendiği,

Maktul Ahmet Çeviren’ in cesedinin ölü olarak bulunduğu noktanınkendi evinde (8)
numara ile işaretlendiği,

 Seydo Çeviren’ e ait ikinci evinde Ferhat Kod adlı terörist ile maktul Abide Çeviren’
in ölü olarak bulunduğu (9), (10) numara ile işaretlendiği,

Bubo Çeviren’ e ait olduğu belirtilen evde Sinan Kod adlı teröristin ölü olarak
bulunduğu, cesedinin bulunduğu noktanın ( 11) numara ile işaretlendiği,

Salih Başçı’ nın evinde ölü olarak bulunan kişinin kimliğinin tespit edilemediği ve
(12) numara ile işaretlendiğinin anlaşıldığı, olay yeri tespit tutanağı ile olay yeri vukuat
raporları ve idari tahkikat sonrası alınan beyanlar karşılaştırıldığında birbirini
doğruladığı ancak müşteki ve tanıkların maktulleri ölü olarak bulduklarını beyan
ettikleri yerler ile tutanak içeriklerinin birbirini tutmadığı, örneğin maktul Yusuf
Çeviren' in cesedi kimi müştekinin beyanlarında Abdullah Çeviren' in bahçesinde, kimi
tanığın beyanlarında Hasan Çeviren' in bahçesinde, kimi tanığın beyanlarında Şehymus
Çeviren' in bahçesinde bulunduğunun beyan edildiği, yine müştekilerin beyanlarında (
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Müşteki  Cahide Çeviren) Ahmet Çeviren' in olay yerinin uzağında bulunan caminin
yanına götürülerek orada infaz edildiğinin belirtildiği, müşteki Hediye Durmaz'ın ise
eşini askerlerin alıp evden çıkardığını, evlerinin arkasına götürdüklerini orada infaz
ettiklerini beyan ettiği, olay yeri krokisi incelendiğinde müştekilerin beyanlarının
arasında da çelişkiler bulunduğu, beyan ettikleri yerlerin farklı olduğu, aralarında
mesafe bulunduğu, müşteki Züleyhan İzci'nin askerlerin Seydoş, Abide ve Ramazan' ı
Salih Başçı'nın ağılına koyup patlattıkları yönünde beyanda bulunduğu ancak
maktullerin cesetlerinin aynı yerde bulunmadığı, Ramazan Çeviren' in tutanaklarda
isminin geçmediği, Salih Başçı' nın evinde ölü olarak bulunan kişi olarak belirtilmiş
olabileceği, Seydoş Çeviren' in evinde, Abide Çeviren' in Ferhat Kod adlı teröristle aynı
bölümde bulunduklarının tutanaklarda belirtildiği,

Diğer bir taraftan sanığın maktulleri teröristlere yardım ve yataklık
yapmasından dolayı öldürdüğü iddiasında bulunulduğu, müşteki Hamit Çeviren’
kendisinin pkk üyesi olduğunu, pkk terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığını, evlerinde
bulunan sığınakların yapımında kendisinin de yardımı olduğunu belirtmesi karşısında
kendisine güvenlik güçleri ve sanık tarafından yapılmış bir eylem veya hareketin
bulunmadığı, diğer taraftan Şiyar Kod adlı Süleyman Dağdelen' in teslim olduğunda bu
kişiye karşı da bir eylem ve hareketin bulunmadığı gözönüne alındığındasanığın diğer aile
fertlerine karşı kasıtlı öldürme olayını gerçekleştirdiği yönündeki iddiaların hayatın olağan
akışına ters düştüğü, maktulleri öldürmesini gerektirecek başka bir sebebin de tespit
edilemediği,yine sanık Musa Çitil' in operasyonlarda yer aldığı, Yusuf Çeviren' in askerleri
evin üzerine( damına )çıkardıklarında sanık Musa Çitil' in de aralarında bulunduğu ve Musa
Çitil' in maktul Yusuf' a ateş ederek öldürdüğü şeklinde beyanda ve iddiada bulunulduğu,
ancak( Dizi 943/10 da yer alan) idari tahkikat evrakında ise Seydoş Çeviren' in evi ile
bunun çevresindeki evlerin 65.Tim komutanlığı tarafından arandığı, daha sonra olay
yerine 66.Timin geldiği, bu timlerinin komutanların çatışmalara ilişkin beyanlarını
bildirdikleri, yine olaya şahit olan piyade çavuşlarının ve erlerinin beyanlarının tahkikat
evrakında yer aldığı, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin olay yeri zabtının düzenlendiği,
timde görevli personelin isim listesinde belirtildiği, yine Mardin İl Güvenlik
Komutanlığı tarafından görev emrinin dosya içerisinde yer aldığı,

Bazı  müştek i  ve  tan ık lar ın  beyanlar ında  san ığ ın  operasyonun
başlamasındanitibaren bizzat bulunduğu ve aramalara katıldığı yönünde beyanlar
bulunduğu, bu hususun tespiti yönünde sanığın savunmalarının alındığı, sanığın
savunmalarında operasyonunun Mardin İl Güvenlik Komutanlığı bünyesinde alındığını,
kendilerinin yardımcı unsur olarak görevlendirildiklerini, bu aramalar sırasında İlçe Jandarma
Komutanlığına bağlı birlikte Tugay Komutan Yardımcılığının emrine verildiğini, iddia edilen
olay tarihinde 70 nci Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı önde ve kendisine tahsis
taktik komuta aracında gerisindeki araçta ise kendisinin olduğu halde Üç Yol Jandarma
Komutanlığı istikametinden Karataş köyüne seyir halinde oldukları sırada araçların
durduğunu, bunun üzerine duran aracın yanına gittiğini, Tugay Komutan yardımcısı Kur.Kd.
Alb.Esat ASLAN ' ın telsizle Dumanlı köyünde ev araması görevini yapan piyade tabur
komutanı ile görüştüğünü, tabur komutanının Dumanlı köyünde ev araması esnasında bir grup
silahlı pkk terör örgütü mensubu ile çatışmaya girdiklerini, askerlerden şehit ve yaralıların
olduğunun söylenmesi üzerine Tugay Komutan Yardımcısı ile birlikte derhal Dumanlı
köyünde bulunan Tabur Komutanının yanına intikal ettiklerini, durum hakkında kendilerine
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bilgi verildiğini, arama sırasında birbirine bitişin ve avlusu olan evin iç kısmından bina ve ahır
kapısı önünden silahla ateş edildiği ve kendilerine el bombası atıldığını bildirdiklerini,
tanıkların ifadesinde de bu hususların yer aldığı, bu durumu öğrendikten sonra derhal yanında
bulunan Piyade Bölük personeli ve takviye gelen Jandarma Mekanize Timi BTR timi ile
teröristlerin bulunduğu ev civarında tertiplendiklerini, telsizle köyde bulunan cami
hoparlöründen ve birlik yanında bulunan hoparlörden evlerde sivil vatandaşların olup
olmadığı, var ise derhal köylülerin toplandığı emniyetli bölgeye gitmeleri konusunda birkaç
defa ikazda bulunmalarını istediklerini, bundan sonra yanlarında bulunan megafonla tekrar
ahırda ve evde bulunan teröristlere teslim olmaları çağrısında bulunduğu, evlerde hiç bir
vatandaşın olmadığının öğrenilmesi üzerine teröristlerin bulunduğu bina ve ahıra operasyon
düzenlendiğini beyan ettiği,

Dava konusu olaya ilişkin olarakmüşteki Bubo ÇEVİREN’ in olay tarihinde Derik İlçe
Jandarma Komutanı olan Musa Çitil hakkında babası Seydoş ÇEVİREN, kardeşleri Abide
ÇEVİREN, Ahmet ÇEVİREN ve amcasının oğlu Ramazan ÇEVİREN’ in terör örgütü
mensubu süsü verilerek öldürüldüğünden bahisle şikayetçi olduğu, şikayet üzerine yapılan
soruşturmada Derik C.Başsavcılığı’nın 05/03/ 2003 tarih, 2003/39 hazırlık, 2003/40 karar
sayılı takipsizlik kararı ile ( Dizi 950/13 de yer alan), Müştekinin iddiasının gerçek dışı
olduğu, Devlet aleyhine tazminat davası açabilmek amacıyla şikayet dilekçesi verildiği,
iddiaların asılsız olduğunun olay yeri tespit tutanağı ve diğer evraklardan anlaşılması
nedeniyle sanık hakkında kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verildiği, karara karşı
yapılan itiraz sonucunda(Dizi 950/8 de yer alan)Midyat Ağır Ceza Mahkemesinin 2003/37
Müt.esas ve karar sayılı kararı ile kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararın kaldırılmasına
ilişkin yapılan talebin reddine karar verildiği, yasadışı örgütlere ilişkili olan kişilere dair
edilen bilgi ve belgelerin temini yönünde yapılan araştırmada Şiyar Kod adlı Süleyman
Dağdelen' in 15/03/1993 tarihinde alınan beyanlarında, Hebat kod adlı teröristin Dumanlı
köyünde Seydoş Çeviren' in evinin ahırına, oğulları vasıtasıyla sığınak yaptırdığı, 16 Şubat
1992 tarihinde çıkan çatışmada bu sığınağın güvenlik güçleri tarafından ele geçirildiği
hususlarının belirtildiği, Abide Çeviren, Yusuf Çeviren ve Ramazan Çeviren yönünden
herhangi bir bilgiye rastlanılmadığının, Ahmet Çeviren' in Derik Cumhuriyet Başsavcılığının
1992/193 hazırlık numaralı soruşturması kapsamında, 267 şüpheli hakkında PKK terör örgütü
lehine slogan attıkları, sözde kürdistan ve terör örgütü pkk' yı simgeleyenbez parçaları,
pankart ve poster taşıdıkları, kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşü yaptıkları suçlamaları ile
ilgili olarak iddianame düzenlendiği ve 1992/15 karar sayılı görevsizlik kararı ile Diyabakır
Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı' na gönderildiği, Süleyman Dağdelen'
in 15 Mart 1993 tarihinde Mardin il Merkez J.Krk.K.lığı tarafından alınan ifadesinin
9.sayfasında Seydo Çeviren' in evindeki sığınakta hepimizin kalamayacağı düşüncesiyle
bizler kendi grubumuzla yanlarından ayrılarak aynı köyde silahlı milisimiz Mehmet Nejat
Arın' ın evine gittik.Burada yiyecek ihtiyacımızı giderdikten sonra şahsıda yanımıza alarak
aynı köyden Mehmet Kantik' in evine gittik, evde ev sahibi yoktu, yalnızca ailesi vardı, geceyi
bu şahsın misafir odasında geçirdik, sabah erken saatlerde Mehmet Nejat Arıs bizleri
uyandırarak köye askerlerin geldiğini söyledi ve evin eklentisinde bulunan ahırın içerisindeki
sığınağa bizleri sokarak sığınağın ağzını kapattı ve gitti şeklinde itiraflarda bulunduğunun
belirtildiği, maktuller Seydoş Çeviren, Yusuf Çeviren, Abide Çeviren, Ahmet Çeviren,
Ramazan Çeviren ve Mehmet Nejat Arıs' ın şüpheliler Alp Günseren ve Mehmet Nedim
Erol tarafındanöldürüldüğü iddiasına ilişkin olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı' nın
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16/07/2012 tarih, 2012/3527 soruşturma sayılı dosyasından ek kovuşturmaya yer olmadığına
dair karar verildiğinin anlaşıldığı,Müşteki Bubo Çeviren' in Derik Asliye Hukuk
Mahkemesine sanık Musa Çitil hakkında açtığı tazminat davasına ilişkin belgelerin
gönderildiği, belgelerde ( Dizi 913/1 de yer alan) ; müşteki Bubo Çeviren' in 17/02/2003
tarihinde dumanlı köyünde meydana gelen pkk ve jandarmalar tarafından yapılan çatışmada 4
saat sonra babası, kız kardeşi ve kardeşinin silahsız olarak öldürüldüğünden bahisle tazminat
davası açıldığı, mahkemenin 18/02/2004 tarih, 2003/20 esas, 2004/29 karar sayılı kararı ile
davanın 409 sayılı madde uyarınca işlemden kaldırılmasına, gerekli harçlar ödenmediğinden
H.U.M.K nun 409/5 maddesi uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği, Derik
Sulh ceza Mahkemesinin 1993/4 sorguya çekme zabtında ( Dizi 909/2-3- de yer alan); pkk
terör örgütüne yardım ve yataklık yapmaktan Selahattin İzci, Mehmet Emin Arız, Bubo
Çeviren, Abdulkadir Çeviren, Serhan Ecer, Remzi Çeviren, Sinan Çeviren, Abdullah Çeviren,
Mehmet Emin Çeviren, Abdullah Çeviren ( Abdulkadir oğlu), Sehymus Çeviren' in
sorgularının alındığı ve sorgularının alınması sonrasında serbest bırakıldıklarının anlaşıldığı,
yine müştekilerin gözaltına alınıp alınmadıklarının tespiti ve işkence gördüklerine ilişkin bilgi
ve belgelerin temini yönünde yapılan araştırmalarda arşiv kayıtlarının 5 yıllık zamanaşımına
tabi olması ve zamanaşımı sonrasında evrakların imha edildiğinin bildirilmesi
vemüştekilerinde uğradıklarını iddia ettikleri işkence nedeniyle olay akabinde herhangi bir
şikayette bulunmadıkları bildirmeleri karşısında herhangi bir kanıt ve delilin elde edilemediği
anlaşılmıştır.

 
Dumanlı köyünde meydana gelen olaya ilişkin müşteki ve tanıkların birbirleriyle

çelişen ve soyut iddiaları dışında sanığın maktuller Seydoş Çeviren, Ahmet Çeviren, Ramazan
Çeviren, Abide Çeviren ve Mehmet Necat Arıs' ı öldürdüğüne dair delil elde edilemediği,

 "...Ceza Muhakemesi Hukukunun temel prensiplerinden birisi de şüpheden
sanığın yararlanacağı ilkesidir. Her hukuk devletinde kabul edilen ve masumluk
karinesi ile sıkı bir ilgisi olan bu ilkeye göre, yapılan ceza muhakemesi sonunda fiilin
sanık tarafından işlendiği, % 100 belliliğe ulaşmadığı taktirde beraat kararı verilecektir.
Böyle bir ilkenin kabul edilmesinin sebebi, bir suçlunun cezasız kalmasının, bir
masumun mahkum olmasına tercih edilmesidir; başka bir ifade ile “masumluk”
karinesidir. Keza, sanığın savunmasının aksinin kanıtlanması ondan beklenemez. Sanığa
yüklenen suçun sübuta erdiği kuşkuya yer vermeksizin ortaya çıkarılmalıdır. ( Y.C.G.K.
19.04.1993,6-81/110 )

O halde, yapılan ceza muhakemesinin sonunda belliliğe, örneğin fiilin sanık
tarafından işlendiğinin veya işlenmediğinin sabit olduğu sonucuna varılmaması
durumunda sanık mahkum edilemez. Ceza Muhakemesinde, esas olarak, fiilin fail
tarafından işlendiği veya işlenmediği konusunda, hukuk düzenince kabul edilen
vasıtalarla, yargılama makamının tam bir kanaate ulaşmasını temin ameliyesine ispat
denir. Burada dikkat edilecek noktalar şunlardır:

1- Burada inandırmak yetmez, tam bir kanaate ulaşılacaktır.
2- Medeni Usul Hukukundan farklı olarak Ceza Muhakemesi Hukukunda ispat

yükü (külfeti) sorunu yoktur. Gerçekten sanığa susma hakkı tanıyan bir hukuk
düzeninde, ispat yükünden söz edilmesi olanaksızdır. İspat için sabit oluş arandığına
göre, bunun dışında mahkumiyet kararı verilemeyecektir; şüpheden sanık yararlanır
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ilkesi devreye girecektir. İspat ameliyesinde, hukuk düzeninin kabul ettiği vasıtalar
delillerdir. Buna göre ceza muhakemesinde ispat için kullanmak istenen bir vasıtanın
delil olarak nitelenebilmesi için iki temel niteliği bulunmalıdır. Bu vasıta;

a ) Olayı temsil etmelidir.
b ) Bu olayı temsil eden vasıta; akla, maddi gerçeğe ve hukuka uygun olmalıdır.
Olayı temsil etmekten maksat; delil olarak kullanmak istenilen vasıtanın olayın

bir parçası olması ve/veya olayı yansıtmasıdır. Örneğin, bir adam öldürme suçunda olay
yerinde bırakılan suç aleti olayın bir parçasıdır. Buna karşılık böyle bir suça 5 duyusu
marifeti ile tanık olmuş bir kimsenin anlatımları olayı yansıtır.Ne var ki bir ispat
aracına delil diyebilmek için olayı bir şekilde temsil etmesi, olayı yansıtması yetmez. Bu
yansıtmanın akla, yani bilime, maddi gerçeğe ve hukuka uygun olması da şarttır. Bu
vasıflan taşımayan bir ispat aracına teknik anlamda delil denilemez; bu nedenle de bu
tür vasıtalara dayanılarak hüküm tesis edilemez.(Uygulamalı Ceza Muhakemesi
Hukuku shf.404,Öztürk-Özbek- Erdem )

Ceza yargılamasının amacı hiçbir duraksamaya yer vermeden maddi gerçeğin
ortaya çıkarılmasıdır. Bu araştırmada, yani gerçeğe ulaşmada, mantık yolunun
izlenmesi gerekir. Gerçek; akla uygun ve realist, olayın bütünü veya bir parçasını temsil
eden kanıtlardan veya kanıtların bir bütün olarak değerlendirilmesinden ortaya
çıkarılmalıdır. Yoksa bir takım varsayımlara dayanılarak sonuca ulaşılması ceza
yargılamasının amacına kesinlikle aykırıdır. Ceza yargılamasında kuşkunun bulunduğu
yerde mahkumiyet kararından söz edilemez. Bu ilke evrenseldir. Y.Ceza Genel Kurulu
T:22.03.2005 E:2004/4-220 K:2005/32)

Kararları da nazara alınarak sanığın beraatine karar vermek gerektiği yönünde
vicdani kanaat ve sonuca ulaşılmıştır.

 MAKTUL VEJDİN AVCIL' IN ÖLDÜRÜLMESİ OLAYINA İLİŞKİN
YAPILAN YARGILAMADA;

Mardin C.Başsavcılığı 16/07/2012 tarihli iddianamesinde yukarıda ismibelirtilen
maktul yönünden;Vecdin Avcıl’ın olay tarihinde Derik İlçe Jandarma Komutanlığı
görevlilerince gözaltına alındığı, şahsın teröristlerin sığınaklarının gösterilmesi ve yerlerinin
tespiti için araziye çıkarıldığı, teröristlerin bulunduğu mağaraya yaklaşıldığında 1’i bayan 3
teröristin ateş etmesi üzerine Vecdin Avcıl’ın öldüğü, 3 teröristin de öldürüldüğü, müşteki
beyanına göre 4 şahsınaçılan büyük bir çukura birlikte gömülmüş olduğu, yine maktulün oğlu
olan müştekinin belirttiğine göre 4 cesedin gömülmesine yardım eden ve çukuru açan kepçe
öperatörünün ‘cesetlerden birinin çıplak bayan olduğunu görünce, inançlarımıza göre bayan
ile erkeklerin aynı yere gömülemeyeceğini, 2 mezar kazılması gerektiğini söylediğini, bunun
üzerine jandarma komutanının kendisine vurduğunu ve “bunlar insan değil hayvan, hayvanın
erkeği ile dişisi aynı yere gömülebilir, bir kuyu kaz yoksa seni de öldürür o kuyuya
gömerim”dediğini’ naklettiği, maktulün şüpheli bir şekilde öldürülerek terörist olduğu
bahanesiyle Derik Kimsesizler mezarlığına gömüldüğü iddia edilmiştir.

 Müşteki YASİN AVCIL beyanında 1994 yılı yaz aylarında babası VEJDİN
AVCIL’ın Kızıltepe’dengelen işçileri ile harmanda çalışırken Derik’e bağlı Adakent köyüne
gelen jandarmanın köylüleri meydanda topladıktan sonra evlerde arama yaptıklarını, içerde
sığınak olabileceği düşüncesiyle kontrol etmeden kendilerine ait ahırı bomba ile
patlattıklarını, ancak sığınak bulunmadığını, evlerinde de suç unsuruna rastlanmadığını,
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jandarmanın babası Vejdin Avcıl’ı, yanındaki işçiyi, köy muhtarının oğlunu ve yeğenini
gözaltına aldıklarını, işçiyi aynı gün serbest bıraktıklarını, muhtarın oğlunu 12 gün sonra,
yeğenini de 25 gün sonra serbest bıraktıklarını, Babası gözaltında iken teslim olan bir bayan
itirafçının gösterdiği kırsaldaki sığınağa babasını götürdüklerini, babasını öne sürdüklerini,
sığınaklardaki teröristlerin el bombası attıklarını, jandarmanın da sığınaktakilere ateş
ettiklerini, babasının arada kalarak öldüğünü, sığınaktaki 2 si erkek 1’i bayan 3 teröristin de
öldürüldüğünü,babasının bu 3 teröristle birlikte Derik kimsesizler mezarlığına gömüldüğünü,
belediyenin o dönemdeki kepçe operatörü ile 2009 yılında konuştuğunu, operatörün o tarihte
gece saat 03.00 sıralarında jandarmanın kendisini evinden alarak kepçesiyle birlikte mezarlığa
götürdüklerini, bir mezar kazarak araçtaki 4 cesedi gömmesini istediklerini, cesetlerden
birinin çıplak bayan olduğunu görünce, inançlarımıza göre bayan ile erkeklerin aynı yere
gömülemeyeceğini, 2 mezar kazılması gerektiğini söylediğini, bunun üzerine jandarma
komutanının kendisine vurduğunu ve “bunlar insan değil hayvan, hayvanın erkeği ile dişisi
aynı yere gömülebilir, bir kuyu kaz yoksa seni de öldürür o kuyuya gömerim”dediğini, bu
sırada telsizle bir arada durmamaları talimatı verildiğini, jandarmanın mezarlık içinde
dağılarak saklandığını, kendisinin geniş bir kuyu kazıp, bayan cesedini kepçedeki battaniyeye
sarıp kuyuya yatırdığını, erkek cesetlerini de aynı kuyuya 1 metre uzaklarına gömdüğünü,
erkek cesetlerinden birinin üzerinde oduncu gömleğinin bulunduğunu, ikisinin üzerindeise
terörist kıyafeti bulunduğunu” anlattığını, mezarın yerini gösterdiğini, kazının yapıldığını
öğrenince Muş’tan Derik’e gittiğini, ancak kazıya yetişemediğini, kazının yapıldığı yerdeki
diğer mezarların da 1994 yılında gömüldüklerini, kepçe operatörünün daha sonra emekli
olduğunu, mezarlığın karşısında araba yıkamacılığı yaptığını, son zamanlarda felç olup
yatalak olarak evinde yattığını duyduğunu ileri sürmüştür.

Bu olayla ilgili sığınaktaki teröristlerin de çatışma sonucunda öldürüldükleri
gerekçesiyleDiyarbakır DGM savcılığı tarafından takipsizlik kararı verilmiş, daha sonra da
evrak imha edilmiştir. Başka bir iddiayla ilgili olarak Derik Cumhuriyet Başsavcılığına
yapılan suç duyurusu ve fethi kabir talebi üzerine yapılan fethi kabir işleminde 1’i kadın 4
adet ceset bulunduğu, bu cesetlerin birinin Vecdin Avcıl'a ait olabileceğine dair oluşan şüphe
nedeniyle Vecdin’in oğlundan alınan numunelerin çıkarılan kemiklerle karşılaştırılması için
Adli Tıp Kurumuna gönderildiği,cevaben yeni örneklerin istendiği, Cumhuriyet
Başsavcılığınca eldeki örneklerle mukayese yapılması yönünde tekrar yazı yazıldığı, rapor
geldiği zaman mahkeme dosyasına sunulacağı, soruşturmanın ciddiyeti ve zamanaşımının
yakınlığı gibi hususlar nedeniyle kamu davasının açılması gerektiği kanaatine
varıldığı,Maktulün teröristlerle gerçekleşen çatışma sonucu vefat ettiği, kim tarafından
öldürüldüğünün kesin belli olmadığı,terörist oldu,ğuna dair herhangi bir emare olmamasına
rağmen terörist gibi gösterilerek kimsesizler mezarlığına gömüldüğü, iddiaya göre maktulün
bilerek öne sürüldüğü ve ölümüne sebebiyet verildiği, cenazenin gömülme şeklinin bu algıyı
kuvvetlendirdiği, sanığın olay tarihinde Derik İlçe jandarma Komutanı olması sebebiyle iddia
konusu eylemlere dahlinin bulunduğu, bu sebeple gerçekleşen neticeden sorumlu olduğu
kanaatine varıldığının belirtildiği anlaşılmıştır.

Müşteki Yasin AVCIL' ın 01/07/2013 tarihli duruşmada vermiş olduğu
beyanlarında;"Suça konu olayla ilgili olarak daha önceden beyanlarımı bildirmiştim, Vejdin
Avcıl benim babam olur, olay tarihinde her ne kadar 1984 d.lu, olsam isem de, gerçekte 11
yaşında idim, ilkokulu bitirmiştim, bu nedenle olayı ayrıntıları ile birlikte hatırlıyorum, olay
günü kız kardeşim beni uyandırdı, babamın askerler tarafından götürüldüğünü söyledi, babam
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ile birlikte Halit ve Hamdullah Dağlı kişiler de götürülmüş, orada tahmin ettiğim kadarı ile
itirafçılar ile görüştürmüşler, bu arada bizim ev didik didik aranmıştı, beyaz eşyalarımız dahi
kullanılamayacak halde idi, babam panzerde iken evde sığınak olabileceği ihtimali ile evin
avlusundaki traktörleri çıkardılar, daha sonra ahırı ve salonu bombaladılar, daha sonra babamı
götürdüler, kendisinden sonrasında bir daha haber alamadık, biz Muş' a taşındık, daha sonra
olayın meydana geldiği köye geldiğimde muhabbet ederken laf lafı açtı, orada ismi
Abdurrahman Arda isimli Derik Kuyulu köyünden bir kişi traktörü ile birlikte kendisinin
sığınakların bulunduğu yere götürüldüğünü, oraya gittiğinde sığınakların patladığını ve iki
terör mensubunun öldüğünü ve babamın ise sağ olduğunu kendisinden su istediğini, kendisine
su getirdiğinde korkudan askerlere verdiğini, daha sonra sanığın koşarak aşağıya doğru git,
dönersen seni vururuz dediklerini, yaklaşık 100 metre koşduktan sonra bir ateş sesi
duyduğunu, kendisinin vurulduğunu zannettiğini, sonrasında köyüne gittiğini, askerler ile
birlikte kendi traktörü ile köyden geçerken traktörümü nereye götürüyorsunuz dediğinde, sen
git biz senin traktörünü getiririz dediklerinde, bu sefer traktörün römorkunda 3 ceset
gördüğünü söylemişti, sonraki aramalarımızda babamın cesedine ulaşamadık, daha sonra biri
bayan olmak üzere dört kişinin cesedine ulaşıldı ve Adli Tıp' a sevk edildiğini duyduk, ceset
hali hazırda Adli Tıp Kurumundadır, dinletmeyi düşündüğümüz tanıkların ve ayrıca bizim
üzerimizde baskı vardır,bu baskının sebebi sanığın tutuksuz olarak yargılanmasıdır, bu
nedenle sanığın tutuklanmasını talep ediyorum" şeklinde beyanda bulunduğu,

Müşteki Yasin AVCIL 12/03/2012 tarihli alınan beyanlarında ( Dizi 261/1-2 de
yer alan);Olay tarihinde ben 11 yaşında idim, nüfus cüzdanımda 1 yaş küçük yazılmışım,
olayı hatırlıyorum, daha sonrada sürekli bu konuyu araştırdığım için ayrıntılı bilgi sahibiyim,
olay tarihinde babam Kızıltepe'den getirdiği selektörcülük yapan işçi ile birlikte harmanda
patos işi yapıyordu, gecede çalıştığı için üzerinde siyah, yeşil ve beyaz çizgili oduncu gömleği
ile siyah krem ya da gri renkli kumaş pantolon varmış, jandarma sabah erken saatlerde güneş
doğmak üzere iken gelmişler, gelen ekip Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Üçyol
Jandarma Karakol Komutanlığından  imiş, bunu Üçyol Karakol Komutanı ve İlçe Jandarma
Komutanı Musa ÇİTİL'i tanıyan köylülerden duymuştum, başlarında Musa ÇİTİL varmış,
köylüyü meydanda topladıktan sonra arama yapmışlar, ancak bir şey bulamamışlar, arama
yapılırken ben de annem ile birlikte tüm köylünün toplandığı köy meydanına götürüldüm,
ahırımızın patladığını hatırlıyorum, operasyonun sonunda jandarma giderken yanlarında 4 kişi
götürdüler, birisi babam idi, birisi yanında çalışan selektörcü idi, diğerleri de köy muhtarının
oğlu Halit ile ismini bilmediğim muhtarın yeğeni idi, selektörcü aynı gün serbest bırakılmış,
muhtarın yeğeni 12 gün sonra Tepebağ Jandarma Komutanlığından , muhtarın oğlu da 25 gün
sonra Mardin İl Jandarma Komutanlığından serbest bırakılmış, muhtarın oğlunu jandarmdan
mı adliyeden mi serbest bırakıldığını bilmiyorum, ancak Mardin de serbest bırakıldığını
duydum, bu şahıslar serbest bırakıldıktan sonra annem ile birlikte yanlarına gidip babamı
sorduk, ikisinin de psikolojileri bozulmuştu, ağır işkenceden geçirildiklerini, ellerinin ve
gözlerinin bağlı olduğunu, birbirlerini görmediklerini, babamın akıbetini de bilmediklerini
söylemişlerdi, babamın götürülmesinden 2-3 hafta sonra annem ve kardeşlerim ile birlikte
dayılarımın bulunduğu Muş ili Şenoba köyüne taşındık, annem oradan Derik Savcılığına gelip
dilekçe vermişti, Derik savcısı anneme babamın teröristler ile girilen çatışmada yanlışlıkla
vurularak öldürüldüğünü söylemiş, o tarihten sonra babamdan bir daha haber alamadık.Ben
büyüdükten sonra bu konuyu sürekli olarak araştırdım, babamın Adakent köyücivarındaki bir
bölgeye itirafçı bir teröristin gösterdiği sığınağa jandarma tarafından götürüldüğünü, babamı
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dipçiklerle vurarak önde gitmesini sağlayarak sığınağa doğru sürdüklerini, teröristelerin
babamı görünce ateş etmeye başladıklarını, jandarma ile çıkan çatışmada babamın
öldürüldüğünü, çatışmada 3 tane teröristin öldürüldüğünü, babamın cesetinin de teröristlerle
birlikte Derik mezarlığındaki kimsesizlerin gömüldüğü yere defnedildiğini duyduk, 2009
yılında Derik Belediyesine giderek 1994 yılındakikepçe operatörünü sorduk, emekli
olduğunu, mezarlığın karşısında oto yıkama dükkanı çalıştırdığını öğrendik, müşteri olarak
yanına gidip olayı anlattık ve babamın nereye gömüldüğünü sorduk, bize o tarihte gece saat
03:00 sıralarında evine jandarmanın gelerek kepçe ile birlikte kendisini mezarlığa
götürdüklerini, mezarlıkta kar maskeli askelerle birlikte birinin rütbesinin yüzbaşı olduğunu
gördüğünü, kendisine bir çukur kazdırdıklarını ancak jandarmanın aracında 4 tane ceset
gördüğünü, birinin bayan olduğunu ve elbisesinin bulunmadığını gördüğünü, yüzbaşıya
"bizim dinimize göre bayanın erkekler ile aynı çukura gömülemeyeceğini, iki ayrı çukur
kazılması gerektiğini" söylediğini, yüzbaşı ile birlikte askerlerin kendisine tekme tokat
vurarak dövdüklerini, yüzbaşının "bunların insan olduğunu mu zannediyorsun, bunlar
hayvandır, hayvanlarla aynı yere gömülürler, sen hemen bir çukur kaz, yoksa seni de onlarla
birlikte gömerim" dediklerini, kendisi çukur kazarken telsiz ile bir anons geldiğini ve
jandarmanın etrafa dağıldıklarını, kendisinin tek başına genişçe bir çukur kazdığını, kepçede
bulundurduğu battaniye ye bayan ceseti sardığını, dört ceseti de aynı yere yan yana
gömdüğünü, erkek olan cesetlerden birinin sivil kıyafetli olduğunu, erkek cesetlerin ikisinin
terörist olduğunu, sivil kıyafetli olanın bizim söylediğimiz eşgale uyduğunu, yani üzerinde
oduncu gömlek ve kumaş pantolon bulunduğunu kendisi bize söylemişti, bu görevli babamı
tanıdığını, arkadaş olduğunu, ancak olay sırasında gece olması ve dövülmüş olması nedeni
ile can korkusunun bulunmasından dolayı yüzüne bakamadığını, elbiselerinden
hatırladığı kadarı ile bizim tarifimize uyduğunu anlatmıştı.Bu görevlinin ismini bilmiyorum,
ancak kendisini bulabilirim, şu anda felç hastası olduğunu ve yatalak bir şekilde evinde
yattığını duydum. Ben Mardin İnsan Hakları Derneğine 2008 yılında başvurmuştum, bu
kazıların yapıldığını duyunca Muş'tan geldim, ancak kazı çalışması bitmişti, kazılan yer bana
belediyenin kepçe operatörünün gösterdiği yerdi, çevredeki diğer mezarlar da 1994 yılında
gömülmüş kişilere ait idi, bu nedenle bulunan cesetlerin birinin babama, üçünün de
teröristlere ait olduğunu düşünüyorum,babamı öldürenlerden şikayetçiyim, konu ile ilgili
suçlu olanların tespit edilerek cezalandırılmalarını istiyorum şeklinde beyanda bulunduğu,

 
 
Müşteki Zülfinaz AVCIL 01/07/2013 tarihli duruşmada vermiş olduğu

beyanlarında;Suça konu olayla ilgili olarak daha önceden beyanlarımı bildirmiştim, 1994
yılının Haziran veya Temmuz aylarında olabilir sanık ile yaklaşık 100 sayıda asker sabahın
erken saatlerine evimize geldiler Vejdin' i sordular,bende harman yerinde uyuduğunu
söyledim, onlarda o zaman Vejdin' i çağır dediler, bende çağırdım, askerler Vejdin' i alıp
götürdüler, askerler içerisinde sanık da vardı, bir süre sonra beni ve çocuklarımı da götürdüler,
daha sonra sanık ile askerler ve Vejdin birlikte evimize geldiler, evde sığınak olduğunu
söylediler, evden traktörleri çıkardılar, ahıra ve salona bomba attılar veev yıkıldı, daha sonra
Vejdin' i alıp götürdüler, onunla birlikte 3 kişiyi daha götürdüler, 3 kişiyi 15 gün sonra serbest
bıraktılar, Vejdin gelmeyince C.Savcılığına dilekçe verdik, nerede olduğunu sorduk,çatışmada
öldüğünü söylediler, fakat cesedini vermediler, cesedin verilmesi için dilekçe vermiştik, ancak
sonuçsuz kalmıştı, cesedi geçen sene bulundu, cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumunda



T.C. ÇORUM 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİDosya-Karar No: 2013/50 Esas - 2014/118

/
 

bulunduğundan daha teslim alınmadı, cesedin bulunduğu yerde kazı yapılmış, orada iki erkek
bir bayan cesedi bulmuşlar ve teşhis için İstanbul Adli Tıp Kurumuna göndermişler, Vejdin
ile birlikte götürülen kişilerden ikisinin ismini biliyorum, bunlar Halit ve Hamdullah DAĞLI
isimli kişilerdi, bunlardan birisi muhtar Osman Dağlı' nın yeğenidir,diğeri oğludur şeklinde
beyanda bulunduğu,

Müşteki Zülfinaz AVCIL 12/03/2012 tarihli alınan beyanlarında ( Dizi 260/1-2 de
yer alan); Biz 1994 yılında Mardin Derik Adakent köyünde oturuyorduk, olay tarihini gün
olarak tam hatırlamıyorum, eşim Vejdin AVCIL Hacı Ali ORMAN'ın yanında şoför olarak
çalışıyordu, aynı zamanda Hacı Ali ORMAN ile birlikte ortak olarak mercimek ekmiştik, olay
günü köyümüze jandarma ekipleri gelmişti, köylüleri meydanda topladılar, evlerde arama
yaptılar, arama esnasında ben köyün meydanındaydım, sonradan evimize gelip baktığımda
herşeyi didik didik arandığını gördüm, eşim bu sırada harmanda çalışıyordu, onu da alıp
getirdiler, ahırımızda sığınak bulunduğunu ve teröristelerin burada saklanabileceğini
düşünüyorlardı, ancak içeri girip bakmaya korkuyorlardı, ahırımızın bulunduğu yerden bir
patlama sesi duyduk, ben köy meydanında uzakta idim, ancak bulunduğumuz yerden
görünüyordu, oraya doğru gitmek istedik ancak jandarma buna izin vermedi, ahırımızı
patlattıktan sonra inceleme yaptılar ancak sığınak bulamadılar, köyde başkasının evinde de
hiçbir suç unsuru bulanamadı, köyümüz Üçyol Karakoluna 5-6 km mesafededir, teröristler
bizim köye gelmezlerdi, köyümüzden de teröristeler yardım eden, milislik yapan kimsenin
olduğunu duymadım.Operasyona gelen jandarmadan kimseyi tanımıyorum, 5-6 tane
panzer vardı, 7-8 tane Land vardı, yaklaşık 150 civarında asker ve korucu vardı, korucuların
hangi köyün korucusu olduğunu bilmiyorum.Evimizde ve ahırımızda hiçbir suç unsuruna
rastlanmamasına rağmen eşimi, o gün eşim ile birlikte harmanda selektörcü olarak çalışan
ismini bilmediğimiz Kızıltepe ilçesinden gelen şahıs ile Adakent köyü muhtarının oğlu
soyadını bilmediğim Halit ile muhtarın ismini bilmediğimiz yeğenini gözaltına alıp
götürdüler, selektörcüyü aynı gün serbest bıraktılar, muhtarın yeğenini 12 gün sonra, oğlu
Halit'i 25 gün sonra serbest bıraktılar, serbest bırakılan şahıslar ile daha sonra görüştük, bize
g ö z a l t ı n a  a l ı n ı n c a  e l l e r i n i  v e  g ö z l e r i n i  b a ğ l a d ı k l a r ı n ı ,  f a r k l ı  y e r l e r e
götürüldüklerini,birbirlerini görmediklerini, babamın akıbetinden haberlerinin olmadığını,
kendilerine ağır işkence yapıldıktan sonra serbest bırakıldıklarını anlattılar.Derik Savcılığına
dilekçe verdim, jandarmaya müracaat ettim, Derik Jandarması eşimin Kızıltepe
Jandarmasında olduğunu söyledi, iki defa Kızıltepe Jandarmasına gittim, orada Mardin'de
olduğunu söylediler, Mardin Jandarmasına gittim ancak onlarda bizde yoklar Derik'te olabilir
dediler, benim okuma yazmam yoktur, Türkçe'yi de çok az bilirim, akrabalarımdan kimse
korktukları için bana yardım etmemişlerdi, arzuhalci dahi dilekçeyi korktuğundan daktilo ile
değil el yazısı ile yazmıştı, eşimin götürülmesinden yaklaşık bir ay sonra Derik Savcılığına
gittiğimizde savcı bey:"Başınız sağolsun, eşiniz teröristler ile girdiği çatışmada yanlışlıkla
vurulmuş" dedi, ben de kendimi kaybettim yalan söylüyorsun diyerek bağırıp çağırmaya
başladım, adliyeden zorla dışarı attılar, eşimin cesedinin nerede olduğunu da söylemediler,
bize daha sonradan da teslim etmediler. Eşimin götürülmesinden 2-3 hafta sonra çocuklarım
ile birlikte Muş iline ailemin yanına taşındık, halen Muş ilinde ikamet ediyoruz, eşimi götürüp
öldürenlerden şikayetçiyim şeklinde beyanda bulunduğu,

TANIK BEYANLARI:
Tanık Halil KOYUN 25/04/2014 tarihli beyanında, ( Dosya içerisinde yer alan);

Ben iddianamede adı geçen Sanık Musa ÇİTİL isimli şahsın Mardin ili Derik ilçesi İlçe
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Jandarma Komutanı olması nedeni ile kendisini tanırım, tam olarak hatırlamadığım bir tarihte
Mardin ili Kızıltepe ilçesine şahsi işlerimin bulunması nedeni ile sevk ve idaremde bulunan
araç ile gittiğim sırada Mardin ili Derik ilçesi Adakent köyü yol kenarında olması nedeni ile
ve askerlerin geçen araçları kontrol etmek amacı ile gelen ve giden araçları durduruyorlardı,
Vejdin AVCIL'nın eşi Fatma isimli şahIS yol kenarında bekliyordu, bende kendisini tanıdığım
için kendisinin hal ve hatırını sordum ve neden yol kenarında beklediğini kendisine söyledim,
kendisi de bana kendilerine ait olan eviN askerler tarafından bombalandığını söyledi, bende
bunun üzerine Vejdin AVCIL'nın eşi olan Fatma AVCIL isimli şahsın evine gittiğimde söz
konusu evin karıştırılmış ve evin bombalanmış olduğunu gördüm, bunun üzerine ben Fatma
AVCIL'a Vejdin'in nerede olduğunu kendisine sorduğumda kendisi de bana askerler
tarafından eşinin götürüldüğünü söylediler, ancakkesinlikle jandarmaların Vejdin AVCIL'ı
götürürken ben görmedim, aradan yaklaşık olarak bir hafta geçtikten sonra ben ve Fatma
AVCIL isimli şahıs ile birlikte Derik Savcılığına gelerek Vejdin AVCIL isimli şahsın
kayıtlarında mevcut olmadığını bize söylenildi, aradan yaklaşık olarak 20-25 gün geçtikten
sonra biz tekrar Derik Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek durumu öğrenmeye çalıştığımız
esnada bizlere Vejdin AVCIL'ın öldürülmüş olduğunu ve bizlere başımız sağ olsunlar dedi,
ancak ben Vejdin AVCIL isimli şahsın nasıl ve nerede öldürüldüğünü ben kesinlikle
bilmiyorum, benim bu olayla ilgili olarak bilgim ve görgüm bundan ibarettir şeklinde beyanda
bulunduğu,

Tanık Abdurrahman ARDA 06/01/2014 tarihli beyanlarında ( Dizi 1007/1 de yer
alan; Tarihini tam olarak hatırlamadığı bir günde askerler tarafından traktörünün
getirilmesinin istendiğini, kendisinin de traktörünü alarak Mardin ili Derik ilçesi kuyulu
köyüne gittiğini, kendisini kuyulu köyü sınırları içerisinde iki adet cesedin başına
götürdüklerini, bunları tanıyıp tanımadıklarını sorduklarını, bunun üzerine yaptığı teşhis
sonucunda bir tanesinin okul arkadaşı Mahmut isimli şahıs olduğunu , diğer şahsı teşhis
edemediğini, cesetlerin traktörüne konulduğunu, daha sonra askerlerin traktörünü bırakıp
gitmesini ertesi gün jandarma Komando bölüğünden almasını istediklerini, ertesi gün gidip
traktörünü aldığını, adı geçen şahısların nasıl öldürüldüğünü bilmediğini, Musa Çitil' i
tanımadığını, orada bulunup bulunmadığını bilmediği şeklinde beyanlarda bulunduğu,

Tanık Recep KUŞ 07/04/2014 tarihli beyanında, ( Dosya içerisinde yer alan); Ben
1992-1994 yılları arasında Mardin Derik İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma
Karakolu'nda uzman jandarma çavuş idim. Sanık MUSA ÇİTİL'de jandarma bölük komutanı
idi. İddianamede belirtilen maktülleri ve müştekileri tanımıyorum. İddianamedeki olayların
hiçbirini hatırlamıyorum. Bilgim yoktur. Aradan 22 yıl geçmiştir. Ancak benim görev
yaptığım sürece ben sanığın hiç bir şekilde hiç kimseye keyfi muamele yaptığını görmedim.
Biz sanık ile aynı binada çalışıyorduk. Vatandaşların nezarete alınıp eziyet edildiğini de
görmedim. Böyle bir şey olsaydı benim haberim olurdu şeklinde beyanda bulunduğu
anlaşılmıştır.

Tanık Alp ARSLANARGÜN 31/03/201 tarihli beyanında ( Dosya içerisinde yer
alan); Ben 01/12/1993 yılında Mardin ili Derik İlçesinde Kaymakam olarak göreve başladım.
17/08/1994 tarihine kadar bu görevi yürüttüm. Yaklaşık 8 ay süre ile görev yaptım, Sanık
Musa Çitil'i tanırım, görev yaptığım Derik ilçesinde Yüzbaşı rütbesi ile İlçe Jandarma
komutanı olarak görev yapıyordu. Musa Çitil 1994 yılı yaz ayında tayin oldu. Tahminime
göre görev süresi iki yıl olunca Musa Çitil'in göreve başlama tarihi 1992 yılı Ağustos ayı
olması gerekir. Ben çalışmış olduğum sekiz aylık dönem içerisinde sanık aleyhinde herhangi
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bir olumsuz kanaat edinmedim. İddianamede ki belirtilen maktulleri tanımıyorum, görev
yaptığım süre içerisinde hatırladığım kadarı ile bir kez silahlı çatışma olmuştu, bu çatışmada
da üç ya dadaha fazla da olabilir kişinin ölü ele geçirildiğini hatırlıyorum. Hatta ben hastaneye
gitmiştim. Bundan başka herhangi bir çatışma olup olmadığını hatırlamıyorum. Zaten bana
sormuş olduğunuz tarihten bu yana uzun süre geçmiştir. Ayrıca o dönemde bu tür şeyler
tamamen Jandarma bölge komutanlığının kordinesinde idi ve bizlerle herhangi bir şey
paylaşmıyorlardı. İddianamede geçen iddia olunan olaylarla ilgili olarak sonuç olarak benim
bilgiye ve görgüye dayalı herhangi bir görgüm yoktur, ayrıca sanığın iddia olunan eylemleri
yaptığına dair kanaatim de yoktur. İddianamedeki birinci olay döneminde ben görevli
değildim, ikinci olay döneminde görevliydim ancak hatırlamıyorum. Üçüncü olayı
hatırlamıyorum, sadece hatırladığım şubat 1994 tarihinde Eyalet Komutanı ünvanlı bir kişi
çatışmasız teslim olmuştu. Dördüncü olay döneminde ben sanıyorum yıllık izindeydim.
Beşinci olay tarihinde ben görevden ayrılmıştım. Altıncı olayı hatırlamıyorum. Olay
hakkındaki bilgi ve görgüm bundan ibarettir şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

Tanık F.Cemal ÖZDEMİR 08/04/2014 tarihli beyanında, ( Dosya içerisinde yer
alan), Ben sanığı ismen biliyorum ancak kendisini görmüş değilimben 1994 yılı Ağustos sonu
veya Eylül başından 1996 yılı Ağustos sonu Eylül başlarına kadar Kaymakam olarak görev
yapmıştım, ben Mardin Derik ilçesine göreve başladığımdan Musa Çitil Derik ilçesinden ilçe
jandarma komutanı olarak görev yaparken ayrılmış olduğunu öğrendim, hatırladığım
kadarıyla ben Derik ilçesinde göreve başladığımda İlçe Jandarma Komutanı Cemal Vural'dı,
bu nedenle sanığın üzerine atılı suçlarla ilgili herhangi bir görgüm, bilgim yoktur, ben Derik
ilçesinde 1994 yılında göreve başladığımda asayiş bozuktu saat 15:00'dan sonra halk sokağa
çıkamıyordu, evlerine çekiliyordu, benim o dönemde görev yaptığım süre içerisinde benden
önceki sürede İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Musa Çitil'in ilçedeki asayişin
sağlanması konusunda özverili bir şekilde çalıştığını halk ile iyi diyaloglar kurmaya
çalıştığını, gayri nizami herhangi bir eyleminin olmadığını duymuştum. Yine benden önceki
dönemde olduğum gibi benim görev yaptığım dönemde de terör örgütü PKK'nın gerek
şehirde, gerek ise dağda PKK örgütü üyelerinin ölümleri halinde hemen Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi'ne oranın mülki ve idari amirleri hakkında ihbar ve şikayetlerde bulundukları
oluyordu. Benim bu olaylar ile ilgili olarak söyleyeceklerim bunlardan ibarettir şeklinde
beyanlarda bulunmuştur.

 SANIK SAVUNMALARI:
Sanık Musa ÇİTİL bila tarihli savunmalarında, ( Dizi 188/1-2 de yer alan); 1994

yılı yaz aylarında Derik İlçe Jandarma Komutanlığınca Derik İlçesine bağlı Adakent köyünde
Vejdin Avcıl' a ait evde ev araması yapılırken sığınak bulunduğu gerekçesi ile ahırında bomba
patlatılması ve daha sonra Vejdin Avcıl' ın gözaltına alarak teslim olan bir teröristin gösterdiği
sığınağa operasyon yapmak için birliğin önüne sürerek sığınakta bulunan teröristlerle çıkan
çatışmada arada kalarak öldüğü iddiasıyla ilgili olarak, belirtilen tarihte teslim olan bir
teröristin ifadesinde Derik İlçesi Adakent köyünde ikamet eden Vejdin Avcıl' ın evinde ve
müştemilatında sığınak olduğu pkk terör örgütüne katılacak şahısların Vejdin Avcıl tarafından
silahlı terör örgütüne katılmalarına yataklık yapıldığı, teröristlerin barındırıldığı ve Derik
İlçesi Kuyulu köyü bölgesindeki sığınağın da yerinin bilindiği belirtilmesi üzerine şahsın
evinde arama yapıldığını, müteakiben Vejdin Avcıl kendi isteği ile Kuyulu köyü civarında
sığınağın bulunduğu yeri göstermesi için hareket edildiğini, sığınağın kapak kısmını
gösterdiği esnada sığınak içerisinde bulunan teröristlerin ateş açması üzerine bu şahsın
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hayatını kaybettiğini, operasyon komutanının anlatığı şekilde olayı bildiğini, ancak kendisinin
olay esnasında Mardin ilinde bir toplantıda olduğunu, konu ile ilgili olarak bilgi ve
belgelerin Derik İlçe Jandarma Komutanlığından ve Derik Cumhuriyet Başsavcılığından
istenilebileceğini, operasyonda görev alan personelin tespit edilerek beyanlarının
alınabileceğini, Diyarbakır DGM C,Savcılığınca takipsizlik kararı verildiğini ve evrakın arşiv
süresinin dolması nedeniyle evrakın imha edildiğini, Vejdin Avcıl' ın teröristlerin bulunduğu
sığınağı zorla öne sürülerek gösterilmesi istendiği ve bu nedenle teröristler tarafından açılan
ateş sonucu öldürüldüğü iddiasının doğru olmadığını, herhangi bir hukuk dışı eylemlerinin
olmadığı şeklinde beyanda bulunduğu,

Sanık Musa ÇİTİL' in01/07/2013 tarihli duruşmada alınan savunmalarında:
Üzerime atılı suçlamalar ile ilgili olarak bu celse sunmuş olduğum savunmalarımı içeren
klasör içeriğini aynen tekrar ediyorum. 1992-1994 yılları arasında terörün en yoğun olduğu
dönemlerde Derik İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapıyordum, görev yaptığım süre
içerisinde yaptığımız görevleri mülki amirimiz ve adli amirimiz C.Savcısı gözetiminde ve
denetimde gerçekleştirdik, bu görevlerimizi yerine getirirken bilinçli ve kasıtlı olarak
kesinlikle yasal mevzuatın dışına taşmadık, iddianameye konu olanolayda Vejdin Avcıl' ın
terörist unsurlara yardım ve yataklık ettiği, sığınağın bulunduğu, ayrıca Kuyulu köyündeki
teröristlere ait sığınağı bildiği yönünde ihbar gelmesi üzerine adını ve rütbesini
hatırlayamadığım birliğimizde görevli komutan ile birlikte Vejdin Avcıl' ın kuyulu köyündeki
sığınağı göstermek isterken sığınaktaki teröristlerin bomba atması nedeniyle Vejdin Avcıl
ölmüş, sığınaktaki diğer teröristlerde etkisizlik hale getirilmiştir, bu olayın gerçekleştiği sırada
ben bir toplantı nedeniyle Mardin İlinde idim, ilgili mercilerden bu durum sorulduğunda teyit
edilecektir, her ne kadar müştekilerce olay yerinde öldürülen 3 teröristten birisinin bayan
olduğunu iddia etmiş iseler de söz konusu olayda bayan terörist ölü veya diri olarak
yakalanmamıştır, öyle bir şey söz konusu değildir, ayrıca anılan olayla ilgili olarak da
görevsizlik kararı ile de dosya Diyarbakır C.Başsavcılığına gitmiş, orada takipsizlik kararı
verilmiştir, ilgili belgeler bu mercilerden temin edilebilir, benim bu olaya ilişkin görgüye
dayalı bir bilgim de yoktur, suçlamayı kabul etmiyorum şeklinde beyanda bulunduğu,

Katılanlar vekilinin talebi üzerine, Vejdin Avcıl' ın olay tutanaklarında örgüte
yardım ve yataklık yaptığı yönünde suçlamalar mevut olup, öldüğü veya öldürüldüğü
bilinmesine rağmen neden ailesine haber verilmemiştir, zira ailesi 2012 yılına kadar
Vejdil Avcıl' ın kayıp olduğunu bildikleri hususu sanıktan sorulduğu, sanık
beyanlarında;  Vejdil Avcı' nın ailesinin benim görev yaptığım süre içerisinde herhangi bir
müracaatı olmadı, sonrasında da ailesinin Muş veya Bingöl' e gitmiş olduğunu biliyorum, öte
yandan cenaze ve defin işlemleri C.Savcılığınca yürütülmekte olup, bu merciice bu durumu
ailesine bildirilmesi gerekir şeklinde beyanda bulunduğu,

Katılanlar vekilinin talebi üzerine, Vejdil Avcıl ve diğer üç kişinin cesetlerinin bir
çukurda bulunmuş olmasının kendisi tarafından hukuk devleti ilkesi ile bağlaştırıp
bağlaştırmadığı hususu sanıktan sorulduğu, sanık beyanlarında: bunun benimle bir ilgisi
yoktur, şeklinde beyanda bulunduğu,

KATILANLAR VE SANIK TARAFINDAN OLAYIN DELİLLERİNE İLİŞKİN
TALEP EDİLEN BİLGİ VE BELGELER İSTENİLMESİ SONUCUNDA;

1992-1994 yılları arasında meydana gelen çatışmalarda terörist ve sivil
vatandaşların öldürülmesi olayı ile ilgili vukuat raporları, ceride kayıtları, harekat



T.C. ÇORUM 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİDosya-Karar No: 2013/50 Esas - 2014/118

/
 

günlük durum raporları ve harekat emirleri var ise onaylı suretlerinin
gönderilmesininMardin İl Jandarma Komutanlığından istenildiği, verilen cevapta (Dizi
1035/1,2, 3);Belirtilen tarihlere ilişkin ceride kaydı, harekat günlük durum raporları ve
harekat emri ve bunlara ilişkin tanzim edilen belgelerin saklama sürelerinin dolması nedeniyle
kayıtların imha edilmiş olmaları nedeniyle ulaşılamadığının bildirildiği ve bu hususta Derik
Cumhuriyet Başsavcılığının hazırlık dosyasından belgelerin temin edilmeye çalışıldığı, Derik
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 1994/141 hazırlık ve 1994/27 nolu kararı ile görevsizlik kararı
verildiği, 1994/1914 hazırlık ve 1994/482 nolu kararı gereğince DGM C.Başsavcılığınca
takipsizlik kararı verildiği ve buna ilişkin belgelerin eklendiğinin bildirildiği, 1992-1994
yılları arasında meydana gelen çatışmada terörist ve sivil vatandaşların öldürülmesi olayı ile
ilgili olarak maktül Vejdin AVCIL’ ın öldürüldüğü iddiası ile ilgili olarak Terör Olayları Bilgi
Sisteminden alınan ve 12/06/1994 tarihli terör olayına ait vukuat raporunun fotokopisinin
çıkarılarak gönderildiğinin bildirildiği, incelenmesinde ( Dizi 1035/4 de yer alan); 12/06/1994
günüMardin ili Derik ilçesi Kuyulu köyü kuzey bölgesinde bir istihbaratın değerlendirilmesi
gözlem altında tutulan bir işbirlikçinin yer göstermesi sonucu icra edilen operasyonda, 2 ayrı
sığınak bulunarak ele geçirilen malzemeler imha edildiği, İşbirlikçiİ VejdinN AVCIL’ın
teröristlerin barındığı sığınağın kapağını açarken teröristlerce açılan ateş sonucu
öldüğünün, çıkan çatışmada sığınakta bulunan Ferhad Kod, ( Ayhan Erkan), Sabri Kod (
Mahmut Erkan), Delil Kod ( Nurettin Süer) Vedat Kod ( Kamber Topçu) isimli 4 tereröstin
ölü olarak silahları ile birlikte ele geçirildiğinin belirtildiği anlaşılmıştır.

Evrak ekinde gönderilen ( Dizi 1035/6-7 yer alan) Derik C.Başsavcılığı’ nın
1994/141 hazırlık, 1994/27 sayılı iddianamesi ile sanıklar Vejdin Avcıl, Mahmut Erkan,
Ayhan Erkan ve Nurettin Süer eylemlerinin 2845 Sayalı Yasanın 9. Maddesi kapsamında
kaldığından bahisle görevsizlik kararı verilerek, iddianamenin DGM yetkili Diyarbakır
C.Başsavcılığı’na gönderildiği, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı’ nın
1994/1914 hazırlık, 1994/482 karar sayılı kararı ile sanıkların ölmüş olmaları nedeniyle TCY’
nin 96. Maddesi uyarınca sanıklar hakkında takipsizlik kararı verildiği anlaşılmıştır.

Ankara Jandarma Genel Komutanlığı'na yasadışı örgütlere ilişkili olan kişilere
dair edilen bilgi ve belgelerin gönderilmesi kapsamında ( 2013/50 esas ek klasör) ; Vejdin
Avcıl' ın olaya karışan sanıklar listesinde “Yardım Yataklık Eden”şahıs olarak yer aldığının
bildirildiği anlaşılmıştır.

Vejdin AVCIL' ın öldürüldüğü tarih olan 12 Haziran 1994 tarihinde sanığın
herhangi bir seminer ve toplantıya katılıp katılmadığının bildirilmesinin istenildiği,
verilen cevapta;herhangi bir toplantıya katıldığına ilişkin bir belgeye rastlanılmadığının
bildirildiği anlaşılmıştır.

Vejdin AVCIL' ın 12/06/1994 tarihinde ölümü ile ilgili hastanece düzenlenen
raporlarının çıkartılarak gönderilmesinin istenildiği, verilen cevapta; Kurumda bulunan
arşiv kayıtlarında rastlanılmadığına ilişkin bilgi verildiği anlaşılmıştır.

 Sanık Musa ÇİTİL' in Mardin ili Derik ilçesi Jandarma Komutanlığında görev
yaptığı tarihlere ilişkin olarak; sanığın 15 Temmuz 1992 tarihinde görev başladığı ve 02
Ağustos 1994tarihinde görevden ayrıldığının belirtildiği anlaşılmıştır.

Ankara Jandarma Genel Komutanlığından, Sanık Musa Çitil' in kullanmış
olduğu izin ve raporlara ilişkin dökümlerinin çıkarılarak gönderilmesinin istenildiği,
verilen cevapta; 18 Nisan 1994 tarihinde izinde iken Tirebolu Devlet Hastanesi
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Baştabipliğin' den aldığı 20 gün rapor ile 04 Ekim 1993 -13 Ekim 1993 tarihleri arasında
Belçika ülkesine yaptığı TMR gezisinde bulunduğunun belirtildiği anlaşılmıştır.

Derik İlçe Jandarma Komutanlığına 03/01/1994-03/10/1994 tarihlerine ait
nezarethane defterinin gönderilmesinin istenildiği, verilen cevabi yazıda; olayla ilgili
olarak nezarethane kayıt defterinin arşivde bulunmadığına dair tutanak tutularak gönderildiği
anlaşılmıştır.

Celal TÜRK isimli vatandaş 1992 yılında Derik ilçesi Üçyol Jandarma Komutanlığı
bölgesindeki çeliksel petrol civarında düzenlenen eğlence sırasında jandarma görevlileri
tarafındankalabalığın üzerine ateş edildiğini ve kardeşi Necat Türk' ün de bu ateş sırasında
yaralandığı ancak kardeşinden olay sonrasında haber alamadığı, yaptığı araştırma neticesinde
Necat' ın Derik ilçesinde Hacı Abdullah Akın isimli mezarlığa gönülmüş olabileceğii iddia
etmesi üzerine soruşturma başlatıldığı, Hacı Abdullah Akın mezarlığında 22/11/2011 ve
23/11/2011 tarihlerinde mezar açma işlemi yapıldığı, yapılan işlemlerde birbirine yakın birer
metre ara ile gömülmüş üzerlerinde elbiseleri bulunan yalnızca kemiklerden ibaret 4 adet
ceset bulunduğu, şikayetçi Celal Türk' ün cesetlerden birisinin kardeşi Necat Türk' e ait
olduğunu iddia ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat eden diğer şikayetçiler Fazile
Bilen' in cesetlerden birisinin de olayda ölen oğlu Serhat Bilen' e ait olduğunu, müşteki Sedat
Yavuz' un da olayda kardeşi Rıdda Yavuz' un vurulduğunu, cesetlerden birisinin Rıdda' ya ait
olduğunu, müşteki Şeyhmus Efe de cesetlerden birisinin 1996 yılında jandarma görevlileri
tarafından gözaltına alınan ve alındıktan sonra bir haber alınamayan babası İsa Efe' ye ait
olduğunu iddia ettikleri, bu amaçla müştekilerden DNA karşılaştırılması yapılmak üzere kan
örneklerinin alındığı,

Adli Emanetin 2013/916 sırasında kayıtlı eşyalardan 123 kod adı verilen şahsa ait kan
örneği, diş ve kemik parçalarının ve müşteki Yasin Avcıl' a ait kan örneklerinin,yine Şehymus
Efe, Nuri Tük, Sedat Yavuz ve Fazilet Bilen isimli kişilere ait kan örnekleri ile torba
içerisinde bulunan kemik ve diş parçalarının karşılaştırmasının yapılarak DNA eşlemesi ile
kimliklerinin tespiti yönünde İstanbul Adli Tıp Kurumundan rapor tanziminin istenildiği,
20/01/2014 tarihinde düzenlenen raporlarda ( Dizi 920 de yer alan) ve  25/09/2013 tarihinde
düzenlenen raporunda ( Dizi 87/1-2 de yer alan) DNA eşlenmesi ile kimliklendirme 2 nolu
cesedin Vejdin Avcıl' a ait olduğunun, diğer kemiklerin DNA' laranının müştekilere uymadığı,
kimlere ait olduğunun tespit edilemediğinin bildirildiği anlaşılmıştır.

 MAKTUL VEJDİN AVCİL '  İN ÖLDÜRÜLMESİNE OLAYINA
İLİŞKİN :

KANAAT VE SONUÇ
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 16/07/2012 tarih, 2012/3527 soruşturma,

2012/1150 esas, 2012/201 sayılı iddianamesinin düzenlenmesinde temel ve hukuki
dayanak olarak müşteki ve tanık beyanlarının dikkate alınarak tanzim edildiği, bu
yönden müşteki ve tanık beyanları ayrı ayrı incelendiğinde;

Müşteki Yasin Avcıl 01/07/2013 tarihli beyanında; babasının askerler tarafındandan
götürüldüğünü kız kardeşinin söylediğini, baktığında babasının panzerin üzerinde gördüğünü,
evlerinde sığınak olabileceği değerlendirilerek evlerini aradıklarını, ahırı ve salonu
bombaladıklarını, Abdurrahman Arda' nın babasını gördüğünü, kendisini sığınakların oraya
götürdüklerini, orada sığınakların patlatıldığını söyledi şeklinde beyanda bulunduğu,sonraki
beyanlarında (Dizi 261/1-2 de yer alan); Jandarma sabah erken saatlerde güneş doğmak üzere
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iken gelmişler, gelenler Derik İlçe Jandarma ve Üçyol Karakol Komutanlığından imiş, bunu
köylerden Musa Çitil' in tanıyanlardan duyduğunu, başlarında Musa Çitil varmış, köylüleri
arama yaptıktan sonra meydana toplamışlar, ancak bir şey bulamamışlar şeklinde görgüye
dayalı olmayan beyanlarda bulunduktan sonra evlerinin patlatıldığını hatırladığını,
jandarmanın yanlarında 4 kişiyi götürdüğünü, birisinin babası olduğunu, diğerinin yanında
çalışan işçi olduğunu, diğerinin ise köy muhtarı Halit ve Hamdullah Dağlı isimli kişiler
olduğunu, bunların serbest bırakıldığını duyduğunu, ancak babasına bir daha
ulaşamadıklarını, sorduklarında bilmediklerini söyledikleri, daha sonra annesinin giderek
Savcılığa dilekçe verdiğini, sonrasında babasının teröristlerce yer gösterme sırasında
yanlışlıkla vurulduğunu söylediklerini, jandarma tarafından babasının öne sürüldüğünü,
teröristlerin de görmesi üzerine ateş açmaya başladıklarını duyduğunu, babasının kimsesizler
mezarlığına defnedildiğini duyduğunu, daha sonra mezarı kazan kepçe operatörüne
ulaştığını ve olayı ondan öğrendiğini beyan ettiği, kepçe operatörünün babasını tanıdığını
ve arkadaşı olduğunu söylediği şeklinde beyanlarda bulunduğu, yine Zülfinaz Avcıl
beyanlarında askerlerin Vejdin Avcıl' ı götürdüklerini, onunla birlikte üç kişiyi daha
götürdüklerini, onların aralıklarla serbest bırakıldığını duyduklarını, eşi Vejdin Avcıl
gelmeyince C.Savcılığına dilekçe verdiklerini, nerede olduğunu sorduklarını, Savcısının
başının sağolsun, eşiniz teröristlerle girdiği çatışmada yanlışlıkla vurulmuş denildiğinde
kendisini kaybettiğini, eşinin cesedinin nerede olduğunu söylemediklerini beyan ettikleri, bu
olaya ilişkin görgü tanıklarının bulunmadığı, Vejdin Avcıl' ın nerede ve nasıl öldürüldüğüne
ilişkin tanık olarak Hamdullah Dağlı' nın beyanlarına başvurulmak üzere kimlik bilgilerinin
ve adresinin tespit edilmesine çalışıldığı ancak adresinin tespit edilemediği, müştekiler
tarafından da bu kişinin açık kimlik bilgileri ve adresinin bildirilmediği, Dinlenen tanık
Abdurrahman Arda 06/01/2014 tarihli ( Dizi 1007/1 de yer alan) beyanları dikkate
alındığında, müşteki Yasin Avcıl' ın beyanlarında"Abdurrahman Arda' nın babasını
gördüğünü, kendisini sığınakların oraya götürdüklerini, orada sığınakların patlatıldığını
söyledi şeklinde beyanda bulunduğu, ancak tanık Abdurrahman Arda' nın alınan
beyanlarında bu şekilde hiç bir beyanda bulunmadığı, Vejdin Avcıl' ı gördüğüne dair
bir beyanlarının olmadığının anlaşıldığı, sanığın alınan savunmalarında; belirtilen tarihte
teslim olan bir teröristin ifadesinde Derik İlçesi Adakent köyünde ikamet eden Vejdin Avcıl'
ın evinde ve müştemilatında sığınak olduğu pkk terör örgütüne katılacak şahısların Vejdin
Avcıl tarafından silahlı terör örgütüne katılmalarına yataklık yapıldığı, teröristlerin
barındırıldığı ve Derik İlçe Kuyulu köyü bölgesindeki sığınağın da yerinin bilindiği
belirtilmesi üzerine şahsın evinde arama yapıldığını, müteakiben Vejdin Avcıl kendi isteği ile
Kuyulu köyü civarında sığınağın bulunduğu yeri göstermesi için hareket edildiğini, sığınağın
kapak kısmını gösterdiği esnada sığınak içerisinde bulunan teröristlerin ateş açması üzerine bu
şahsın hayatını kaybettiğini, operasyon komutanının anlatığı şekilde olayı bildiğini, ancak
kendisinin olay esnasında Mardin ilinde bir toplantıda olduğunu, konu ile ilgili olarak bilgi ve
belgelerin Derik İlçe Jandarma Komutanlığından ve Derik Cumhuriyet Başsavcılığından
istenilebileceğini, operasyonda görev alan personelin tespit edilerek beyanlarının
alınabileceğini beyan ettiği, bu amaçla yapılan araştırmalarda ve istenilen belgelerde;  (Dizi
1035/1,2, 3);Belirtilen tarihlere ilişkin ceride kaydı, harekat günlük durum raporları ve
harekat emri ve bunlara ilişkin tanzim edilen belgelerin saklama sürelerinin dolması nedeniyle
kayıtların imha edilmiş olmaları nedeniyle ulaşılamadığının bildirildiği ve bu hususta Derik
Cumhuriyet Başsavcılığının hazırlık dosyasından belgelerin temin edilmeye çalışıldığı, Derik
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Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 1994/141 hazırlık ve 1994/27 nolu kararı ile verilen görevsizlik
kararı verildiği, 1994/1914 hazırlık ve 1994/482 nolu kararı gereğince DGM
C.Başsavcılığınca takipsizlik kararı verildiği ve buna ilişkin belgelerin eklendiğinin
bildirildiği, 1992-1994 yılları arasında meydana gelen çatışmada terörist ve sivil vatandaşların
öldürülmesi olayı ile ilgili olarak maktül Vejdin AVCIL’ ın öldürüldüğü iddiası ile ilgili
olarak Terör Olayları Bilgi Sisteminden alınan ve 12/06/1994 tarihli terör olayına ait
vukuat raporunun fotokopisinin çıkarılarak gönderildiğinin bildirildiği, incelenmesinde
( Dizi 1035/4 de yer alan); 12/06/1994 günüMardin ili Derik ilçesi Kuyulu köyü kuzey
bölgesinde bir istihbaratın değerlendirilmesi gözlem altında tutulan bir işbirlikçinin yer
göstermesi sonucu icra edilen operasyonda, 2 ayrı sığınak bulunarak ele geçirilen malzemeler
imha edildiği, İşbirlikçi Vejdin AVCIL’ın teröristlerin barındığı sığınağın kapağını
açarken teröristlerce açılan ateş sonucu öldüğünün, , çıkan çatışmada sığınakta bulunan
Ferhad Kod, ( Ayhan Erkan), Sabri Kod ( Mahmut Erkan), Delil Kod ( Nurettin Süer) Vedat
Kod ( Kamber Topçu) isimli 4 tereröst ölü olarak silahları ile birlikte ele geçirildiğinin
belirtildiği, evrak ekinde gönderilen ( Dizi 1035/6-7 yer alan) Derik C.Başsavcılığı’ nın
1994/141 hazırlık, 1994/27 sayılı iddianamesi ile sanıklar Vejdin Avcıl, Mahmut Erkan,
Ayhan Erkan ve Nurettin Süer eylemlerinin 2845 Sayalı Yasanın 9. Maddesi kapsamından
kaldığından bahisle görevsizlik kararı verilerek, iddianamenin DGM yetkili Diyarbakır
C.Başsavcılığı’na gönderildiği, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı’ nın
1994/1914 hazırlık, 1994/482 karar sayılı kararı ile sanıkların ölmüş olmaları nedeniyle TCY’
nin 96. Maddesi uyarınca sanıklar hakknıda takipsizlik kararı verildiğinin anlaşıldığı, yasadışı
örgütlere ilişkili olan kişilerin bildirilmesi açısından temin edilen evraklarda Vejdin Avcıl' ın
olaya karışan sanıklar listesinde “Yardım Yataklık Eden”şahıs olarak yer aldığının bildirildiği,
sanığın savunmalarında olay tarihinde toplantıda olduğunu beyan etmesi karşısında yapılan
araştırmada sanıığın herhangi bir toplantıya katıldığına ilişkin bir belgeye rastlanılmadığının
bildirildiği , maktul Vejdin Avcıl hakkında düzenlenmiş raporlar olup olmadığının tespiti
yönünden yapılan araştırmalarda, arşiv kayıtlarında rastlanılmadığına ilişkin bilgi verildiğinin
anlaşıldığı, Celal TÜRK isimli vatandaş 1992 yılında Derik ilçesi Üçyol Jandarma
Komutanlığı bölgesindeki çeliksel petrol civarında düzenlenen eğlence sırasında jandarma
görevlileri tarafındankalabalığın üzerine ateş edildiğini ve kardeşi Necat Türk' ün de bu ateş
sırasında yakalandığı ancak kardeşinden olay sonrasında haber alamadığı, yaptığı araştırma
neticesinde Necat' ın Derik ilçesinde Hacı Abdullah Akın isimli mezarlığa gönülmüş
olabileceğii iddia etmesi üzerine soruşturma başlatıldığı, Hacı Abdullah Akın mezarlığında
22/11/2011 ve 23/11/2011 tarihlerinde mezar açma işlemi yapıldığı, yapılan işlemlerde
birbirine yakın birer metre ara ile gömülmüş üzerlerinde elbiseleri bulunan yalnızca
kemiklerden ibaret 4 adet ceset bulunduğu, şikayetçi Celal Türk' ün cesetlerden birisinin
kardeşi Necat Türk' e ait olduğunu iddia ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat eden
diğer şikayetçiler Fazile Bilen' in cesetlerden birisinin de olayda ölen oğlu Serhat Bilen' e ait
olduğunu, müşteki Sedat Yavuz' un da olayda kardeşi Rıdda Yavuz' un vurulduğunu,
cesetlerden birisinin Rıdda' ya ait olduğunu, müşteki Şeyhmus Efe de cesetlerden birisinin
1996 yılında jandarma görevlileri tarafından gözaltına alınan ve alındıktan sonra bir haber
alınamayan babası İsa Efe' ye ait olduğunu iddia ettikleri, bu amaçla müştekilerden DNA
karşılaştırılması yapılmak üzere kan örneklerinin alındığı, Adli Emanetin 2013/916 sırasında
kayıtlı eşyalardan 123 kod adı verilen şahsa ait kan örneği, diş ve kemik parçalarının ve
müşteki Yasin Avcıl' a ait kan örneklerinin , yine Şehymus Efe, Nuri Tük, Sedat Yavuz ve
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Fazilet Bilen isimli kişilere ait kan örnekleri ile torba içerisinde bulunan kemik ve diş
parçalarının karşılaştırmasının yapılarak DNA eşlemesi ile kimliklerinin tespiti yönünde
İstanbul Adli Tıp Kurumundan rapor tanziminin istenildiği, 20/01/2014 tarihinde düzenlenen
raporlarda ( Dizi 920 de yer alan) ve  25/09/2013 tarihinde düzenlenen raporunda ( Dizi 87/1-
2 de yer alan) DNA eşlenmesi ile kimliklendirme 2 nolu cesedin Vejdin Avcıl' a ait
olduğunun, diğer kemiklerin DNA' laranının müştekilere uymadığı, kimlere ait olduğunun
tespit edilemediğinin bildirildiği anlaşılmıştır.

Maktul Vejdin Avcıl' ın nasıl ve nerede öldürüldüğünün vukuat raporlarında ve
tutanaklarda belirtildiği, bu şekilde sanığın maktul Vejdin Avcıl'ı öldürdüğüne ilişkin
müştekilerin soyut ve tanık beyanları ile doğrulanmayan beyanları dışında herhangi bir
maddi delilin bulunmadığı,

"...Ceza Muhakemesi Hukukunun temel prensiplerinden birisi de şüpheden
sanığın yararlanacağı ilkesidir. Her hukuk devletinde kabul edilen ve masumluk
karinesi ile sıkı bir ilgisi olan bu ilkeye göre, yapılan ceza muhakemesi sonunda fiilin
sanık tarafından işlendiği, % 100 belliliğe ulaşmadığı taktirde beraat kararı verilecektir.
Böyle bir ilkenin kabul edilmesinin sebebi, bir suçlunun cezasız kalmasının, bir
masumun mahkum olmasına tercih edilmesidir; başka bir ifade ile “masumluk”
karinesidir. Keza, sanığın savunmasının aksinin kanıtlanması ondan beklenemez. Sanığa
yüklenen suçun sübuta erdiği kuşkuya yer vermeksizin ortaya çıkarılmalıdır. ( Y.C.G.K.
19.04.1993,6-81/110 )

 
O halde, yapılan ceza muhakemesinin sonunda belliliğe, örneğin fiilin sanık

tarafından işlendiğinin veya işlenmediğinin sabit olduğu sonucuna varılmaması
durumunda sanık mahkum edilemez. Ceza Muhakemesinde, esas olarak, fiilin fail
tarafından işlendiği veya işlenmediği konusunda, hukuk düzenince kabul edilen
vasıtalarla, yargılama makamının tam bir kanaate ulaşmasını temin ameliyesine ispat
denir. Burada dikkat edilecek noktalar şunlardır:

1- Burada inandırmak yetmez, tam bir kanaate ulaşılacaktır.
2- Medeni Usul Hukukundan farklı olarak Ceza Muhakemesi Hukukunda ispat

yükü (külfeti) sorunu yoktur. Gerçekten sanığa susma hakkı tanıyan bir hukuk
düzeninde, ispat yükünden söz edilmesi olanaksızdır. İspat için sabit oluş arandığına
göre, bunun dışında mahkumiyet kararı verilemeyecektir; şüpheden sanık yararlanır
ilkesi devreye girecektir. İspat ameliyesinde, hukuk düzeninin kabul ettiği vasıtalar
delillerdir. Buna göre ceza muhakemesinde ispat için kullanmak istenen bir vasıtanın
delil olarak nitelenebilmesi için iki temel niteliği bulunmalıdır. Bu vasıta;

a ) Olayı temsil etmelidir.
b ) Bu olayı temsil eden vasıta; akla, maddi gerçeğe ve hukuka uygun olmalıdır.
Olayı temsil etmekten maksat; delil olarak kullanmak istenilen vasıtanın olayın

bir parçası olması ve/veya olayı yansıtmasıdır. Örneğin, bir adam öldürme suçunda olay
yerinde bırakılan suç aleti olayın bir parçasıdır. Buna karşılık böyle bir suça 5 duyusu
marifeti ile tanık olmuş bir kimsenin anlatımları olayı yansıtır.Ne var ki bir ispat
aracına delil diyebilmek için olayı bir şekilde temsil etmesi, olayı yansıtması yetmez. Bu
yansıtmanın akla, yani bilime, maddi gerçeğe ve hukuka uygun olması da şarttır. Bu
vasıflan taşımayan bir ispat aracına teknik anlamda delil denilemez; bu nedenle de bu
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tür vasıtalara dayanılarak hüküm tesis edilemez.(Uygulamalı Ceza Muhakemesi
Hukuku shf.404,Öztürk-Özbek- Erdem )

Ceza yargılamasının amacı hiçbir duraksamaya yer vermeden maddi gerçeğin
ortaya çıkarılmasıdır. Bu araştırmada, yani gerçeğe ulaşmada, mantık yolunun
izlenmesi gerekir. Gerçek; akla uygun ve realist, olayın bütünü veya bir parçasını temsil
eden kanıtlardan veya kanıtların bir bütün olarak değerlendirilmesinden ortaya
çıkarılmalıdır. Yoksa bir takım varsayımlara dayanılarak sonuca ulaşılması ceza
yargılamasının amacına kesinlikle aykırıdır.Ceza yargılamasında kuşkunun bulunduğu
yerde mahkumiyet kararından söz edilemez. Bu ilke evrenseldir. Y.Ceza Genel Kurulu
T:22.03.2005 E:2004/4-220 K:2005/32)

Kararları da nazara alınarak sanığın beraatine karar vermek gerektiği yönünde
vicdani kanaat ve sonuca ulaşılmıştır.

 MAKTUL MUSTAFA AYDIN' IN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN
YAPILAN YARGILAMADA;

Mardin C.Başsavcılığı 16/07/2012 tarihli iddianamesinde yukarıda ismibelirtilen
maktul yönünden; Derik ilçesinde taksicilik yapan Mustafa AYDIN’ın kimliği tespit
edilemeyen Servet kod adlı itirafçının ihbarı üzerine Musa Çitil tarafından olaydan 2-3 ay
önce iki defa yolunun kesilip darp ve tehdit edildiği, olay günü de akşam saatlerinde
müşterisini Beşkavak köyüne bıraktıktan sonra Derik ilçesine dönerken Derik Elektrik Trafo
Merkezinin yakınında beyaz bir otomobilin maktulün önünü kesip durdurduğu, sivil giyinimli
iki kişinin araçtan indikleri, Mustafa'yı aracından indirip kendi plakası çamurla kapalı olan
araçlarına aldıkları, birisinin de Mustafa'nın aracına bindiği, 2 aracın birlikte Derik İlçesine
doğru gittikleri, ertesi sabah saatlerinde de Mazıdağı’na doğru götürülüp, Mazıdağı
sınırlarında kendi arabasına bindirildikten sonra kafasına bir el ateş edilip öldürüldüğü ileri
sürülmüştür.Bununla ilgili yürütülmüş soruşturmada Mazıdağı Savcılığı, suçun tasarlanarak
işlendiğine dair delilin bulunmadığı, 765 sayılı TCK’nın 102/2 maddesine göre 15 yıllık
zamanaşımı süresine tabi olduğu ve bu sürenin geçmiş olduğu gerekçesiyle 29.02.2011
tarihinde takipsizlik kararı verildiği,Düzenlenen ölü muayene tutanağına göre, Mazıdağı
jandarma komutanlığı tarafından Derik –Mazıdağı yolunda arabada bulunan bir erkek
cesedinin akrabaları tarafından Mazıdağı Sağlık Ocağına getirildiğinin bildirilmesi
üzerine01.04.1994 tarihinde saat 11.00 sıralarındasağılık ocağına gelindiği, Abdullah
AYDİN’in kimlik tanığı olarak alınan ifadesinde, kardeşinin çalıştığı taksi durağına gelen
Abdulkadir isimli şahsın, Mustafa’nın Mazıdağı younda kaza yapıp takla attığını ve şarampole
yuvarlandığını söylemesi üzerine bir taksi tutup gittiğini, taksinin Derik’ten gelirken sağ
tarafa burun üstü düştüğünü, ön ve yan camlarının parçalandığını gördüğünü, Derik
Savcılığına bilgi verdiğini, Mazıdağı sınırlarında öğrenince Mazıdağı jandarması ile birlikte
cesedi sağlık ocağına getirdiklerini, kardeşinin bir düşmanının olmadığını, kimin öldürdüğünü
bilmediklerini beyan ettiği, Cesedin incelenmesi sonucunda, sol kaş letarinde giriş yapıp
frontal kemik sağ yarısını palyeter kemiğin gezmot kapsayan 10x10 cm genişliğinde beynin
ve gözün hernasiyonu yol açan çıkış deliği, yine aynı şekilde vertekste yan yana biribirinden
bağımsız iki kurşunun giriş yaptığı beyni ve sağ gözü parçalayarak çıktığı, vücudun yüz
kısmının beyin hasarasyondan mütevellit yüze doğru beyne sıçradığı, çok miktarda katılaşmış
kan olduğu, ölüm morluğunun yüz kısmında teşekkül etmiş olduğu görüldü, jandarma
tutanağında04.01.1994 günü saat 08.30 sıralarında Derik-Mazıdağı karayolunda kendisine
ait47 KA 409 plakalı Renault marka taksi ile Derik istikametinden Mazıdağı istikametine
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gitmekte iken Sağmal köyü yol ayrımına yaklaşık 40 metre mesafede olduğu, yolu kimliği ve
sayısı tespit edilemeyen silahlı PKK terör örgütü mensuplarınca kesilen Mustafa AYDİN
isimli şahsın aracın içinde başına kaleşnikof marka tüfekle 2 elateş edilmek suretiyle
öldürüldüğü, aracın vitesinin boşa alınarak şarampole itildiği, aracın Derik istikametinden
gelişe göre sağda şarampole (dolgu yapılmış) yola 5 metre mesafede dolgunun bitimine 3
metre kala durduğu, sol yan ön kapısının camının ve ön camının parçalanmış olduğu, araçta
çekirdek giriş ve çıkış izinin bulunmadığı, aracın içinde boş kovan ve çekirdeğin olmadığı,
maktulün otopsi için Mazıdağı sağlık ocağına gönderildiği, maktulün otopsisi sırasında çıkan
1 adet boş kovanın ekspertiz raporu için Mardin il jandarma komutanlığına gönderilmiş
olduğunun belirtildiği,düzenlenen ekspertiz raporunda Diyarbakır Bölge Krim. Pol. Lab. nın
1994/286 uzmanlık sayılı raporu ile elde edilen 1 adet kovanın 7,62x39 mm çapında olduğu,
arşivde kayıtlı silahlar ile atılıp atılmadığının araştırılması için KOT: 3732 sırasında geçici
olarak alıkonulduğu bildirilen kovanın 08.02.1994 tarihinde aynı bölgede Mehmet-Ramazan
ve Ahmet EREK’in öldürülmesinde kullanılan iki silahtan birinden atıldığı ( arşivin 3913
sırasında kayıtlı 3 adeti ile çeşitli karakteristik özellikler yönünden uygunluklar bulunduğu)
tespit edildiği,Müşteki ve tanıkların beyanlarının aynı doğrultuda olduğu, müştekinin sanığın
düşmanca tutumlarına ve tehditlerine maruz kaldığı, birkaç kez dövüldüğü ve belirli sürelerle
alıkonulduğunun anlaşıldığı, maktulün sanık tarafından öldürülmesi iddiasının ciddi olduğu,
zira maktulün alıkonulmasından önceki tavrının bu izlenimi güçlendirdiği, ayrıca
maktulü öldürmede kullanılan kaleşnikov tüfeğin 1 ay sonra 3 kişinin daha öldürülmesi
olayında kullanıldığının tespit edildiği,bunun cinayetlerin aynı şahıslarca yapıldığını
gösterdiği,Erek kardeşlerin öldürülme şeklinin sanığın üzerinde yoğunlaşan suçu işlediğine
dair kuşkuyu arttırdığı, toplanan delillerin şüphelinin maktulü öldürdüğüne dair yeterli şüphe
oluşturduğu kanaatine  Varıldığı gerekçesi ile iddianame düzenlendiği anlaşılmıştır.

 
MÜŞTEKİ BEYANLARI:
Müşteki Aysel AYDİN' alınan beyanlarında; Maktulün eşi 18.01.2000 tarihinde

alınan ifadesinde, eşinin bir düşmanının olmadığını, olay günü bir müşterisini Beşkavak
köyüne götürdüğünü, dönerken iki araç tarafından durdurulduğunu, kendi aracına 2 şahsın
binerek gittiklerini, ertesi sabah da öldürüldüğünü duyduğu şeklinde beyanda bulunduğu,

Müşteki Aysel AYDİN ( Tanık olarak vermiş olduğu) 18/01/2000 tarihli
beyanında, ( Dizi 43/1 de yer alan) ; 1994 tarihinde öldürülen Mustafa Aydin' eşi olduğunu,
olaydan bir gün önce evden çıktığını, bir daha eve dönmediğini, olay öncesi Beşkavak köyüne
yolcu götürdüğünü ve dönüşte iki araç tarafından durdurularak kendi aracına iki şahsın
binerek gittiklerini ve ertesi sabahta öldürüldüğünü duyduğunu, eşini öldüren kişilerden
şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.

Müşteki Abdullah AYDİN' alınan beyanlarında:( Dizi 537/1-2 de yer alan)
Mustafa AYDİN kardeşim olur. Ben 1980 yılında köyden Derik ilçe merkezine taşındım.
1982 yılından beri Derik ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak çalışıyorum.
Kardeşim Mustafa 1992 ortalarında ya da sonlarına doğru Dumanlı köyünden Derik ilçe
merkezi Ceviz Pınar mahallesine taşındı. Taşınmasından önceki bir yıl içerisinde iki defa
gözaltına alınmıştı. Birinde 3-4 gün Derik ilçe jandarma komutanlığında tutulduktan sonra
savcılığa çıkartılıp serbest bırakılmıştı.Sanıyorum bir gösteri esnasında yakalanmıştı. Bundan
bir kaç ay sonra da evinden alınıp önce Derik ilçe jandarma komutanlığına sonra da Mardin il
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jandarma komutanlığına götürüldü. 14 gün gözaltında kaldıktan sonra Mardin savcılığından
serbest bırakıldı. Birkaç ay sonra da babamın da baskısı ile köyden Derik'e taşındı. Kardeşim
köydeyken de taşındıktan sonra da kendisine ait otomobille taksicilik yapıyordu.Ölmeden
dört-beş ay öncekardeşim Karacadağ eteklerinde bir köye bir tanıdığının düğününe gitmiş,
düğünü jandarma basmış, daha doğrusu o civardaki köylerde arama yaparken düğün yerine de
gelmişler. Başlarında yüzbaşı Musa ÇİTİL varmış. Kardeşime "sen gözüme çok batıyorsun"
demiş. Orada bir iki saat bekletmiş sonra da bırakmış. Aynı günlerde yüzü gözü morarmış
şekilde yanıma gelmişti.Kızıltepe'den dönerken arkasından sivil bir otomobilin selektör
yaparak durmasını istediğini,aracını kenara çekip durduğunu, arkasından gelen aracın da
durduğunu, içinden yüzbaşı Musa ÇİTİL'in sivilkıyafetli olarak çıkıp yanına geldiğini,
nereden geldiğini sorduğunu, kendisinin de müşteriyi Kızıltepe'ye bırakıp oradan döndüğünü
söylediğini, Musa ÇİTİL'in de "Beni takip mi ediyorsun, sen fazla yaşadın, seni gebertirim"
diyerek tehdit ettiğini ve yumrukla vurduğunu anlatmıştı. Kardeşime yüzbaşının neden
kendisinitehdit etmiş olabileceğini sordum. O da "bilmiyorum, herhalde taksicilik
yaptığım için bana gıcık oluyor." demişti. 04/01/1994 tarihinde kardeşimin cesedi
Mazıdağı-Derikyolunda ve Mazıdağı sınırlarında arabasının içerisinde kafasından vurulmuş
olarak bulundu. Soruşturmayı Mazıdağı savcılığı yaptı.Failleri tespit edilemedi. Kardeşim
öldürülmeden önce Derik'te oturan ve Urfa'da inşaatı bulunan bir müteahhitle birlikte
çalışıyordu. Bu müteahhitin soyadı IŞIK idi. İsmi Nurullah ya da benzer bir isimdi. Şuan da
İzmir de ya da Mersin de olduğunu zannediyorum. Müteahhiti sabahleyin Urfa'ya götürüp
bazen orada kalıyordu, bazen de müteahhiti getiriyordu.Öldürüldüğü gün müteahhitin Urfa'ya
gitmeyeceğini söylemesi üzerine taksi durağına gitmiş, Beşkavak köyü muhtarı Halil
EKTİREN'i köyüne götürmüş,muhtardan sonradan öğrendiğime göre, giderken cezaevinin
önünde jandarmalar yol kontrolü yapmışlar, kendilerini de durdurup nereye gittiklerini
sormuşlar, kardeşim müşterimi Beşkavak köyüne götürüyorum demiş, kendisine de muhtar
nereye gidiyorsun diye sormuşlar, o da eve gittiğini söylemiş, akşam saatlerinde geri dönerken
yolda tanıdığı bir çobanı görüp korna çalarak selam verip geçmiş, az ileride Derik Elektrik
Trafo Merkezinin yakınında beyaz bir otomobil Mustafa'nın önünü kesip durdurmuş, sivil
giyinimli iki kişi araçtan inmişler, Mustafa'yı aracından indirip kendi araçlarına
almışlar, birisi de Mustafa'nın aracına binmiş, Derik'e doğru gitmişler, bu aracın
plakası çamurla kapalı imiş, bunlar bu çobanın anlatımı üzerine halk arasında
konuşuluyor, çobanın kim olduğunu çok araştırdım ancak tespit edemedim.O yol
üzerinde Söğütözü köyü ve Kayalar mezrası vardır. Bu köyden biri olduğunu düşünüyorum.
Ben o tarihlerde bu köye gidip araştırmıştım ancak kimse konuşmamıştı. Aynı gün akşam
saatlerinde jandarma karakolunun karşısında tandırda çalışan bayanlar da jandarma
karakoluna iki beyaz otomobilin arka arkaya girdiğini görmüşler, bu da  halk arasında
konuşuluyordu. Ben bu bayanların kim olduğunu araştırmadım. Diyarbakır yolu üzerinde
bulunan Kale Mahallesinde oturan bir çoban geceleyin saat 03:00 sıralarında hayvanlarına
yem vermek için dışarı çıktığı sırada beyaz bir otomobil ve arkasında da bir panzerin geçip
Mazıdağı'na doğru gittiğini görmüş, panzer yarım saat-bir saat içerisinde geri dönmüş, önünde
giden otomobil yokmuş, bunu da halk arasında konuşulması nedeniyle öğrendim. Bu çobanı
çok araştırdım, o civarda oturanlara bunu kimin gördüğünü sordum ancak kimse söylemedi.
Tahmin ettiğim birisini de sen mi gördün diye sordum, o da ben bir şey görmedim dedi. Bu
kişi o tarihlerde 45-50 yaşlarında idi. İsmini bilmiyorum. Daha sonra evi satıp sanıyorum
İstanbul'a göç etmiş. Ben o tarihteki komşularından sorarak ismini öğrenmeye
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çalışacağım.Kardeşimin hiç bir düşmanı yoktu, kendisini Musa ÇİTİL'den başka tehdit eden
de yoktu. İlçede taksicilik yapıyordu. İki defa gözaltına alınmış olması ve Musa ÇİTİL
tarafından tehdit edilmesi nedeniyle kendisine PKK ile bir ilişkisinin olup olmadığını sordum.
Yemin ederek hiç bir ilişkisinin olmadığını, taksicilik yaptığı için Musa ÇİTİL'in kendisine
gıcık olduğunu söylemişti. Bende bu bölgeyi terk etmesini, İstanbul'a taşınmasını istemiştim.
O da kabul etmişti. Ancak bir hafta sonra öldürüldü. Kardeşimin öldürüldüğü günlerde Derik
içerisinde halk arasında PKK'dan ayrılan SERVET kod adlıbir itirafçının sürekli jandarma ile
birlikte çalıştığı, PKK'lılara kimlerin yemek verdiğini, yardım ettiğini söylediği,
operasyonlara katıldığı konuşuluyordu. Kardeşimin öldürülmesinden bir ay kadar sonra da
jandarmanın önünden geçerken oradaki sivil bir şahsı göstererek Servet budur demişti. Bu
itirafçının kardeşimi tanıyıp tanımadığını, kardeşim ile ilgili bir ihbarda bulunup
bulunmadığını bilmiyorum şeklinde beyanda bulunduğu,

Müşteki Abdullah AYDİN 02/05/2012 tarihli beyanında ( Dizi 51/1, 2 de yer
alan); Mustafa AYDİN kardeşim olur. Ben 1980 yılında köyden Derik ilçe merkezine
taşındım. 1982 yılından beri Derik ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak
çalışıyorum. Kardeşim Mustafa 1992 ortalarında ya da sonlarına doğru Dumanlı köyünden
Derik ilçe merkezi Ceviz Pınar mahallesine taşındı. Taşınmasından önceki bir yıl içerisinde
iki defa gözaltına alınmıştı. Birinde 3-4 gün Derik ilçe jandarma komutanlığında tutulduktan
sonra savcılığa çıkartılıp serbest bırakılmıştı. Sanıyorum bir gösteri esnasında yakalanmıştı.
Bundan bir kaç ay sonra da evinden alınıp önce Derik ilçe jandarma komutanlığına sonra da
Mardin il jandarma komutanlığına götürüldü.14 gün gözaltında kaldıktan sonra Mardin
savcılığından serbest bırakıldı. Birkaç ay sonra da babamın da baskısı ile köyden Derik'e
taşındı. Kardeşim köydeyken de taşındıktan sonra kendisine ait otomobille taksicilik
yapıyordu. Ölmeden dört-beş ay öncekardeşim Karacadağ eteklerinde bir köye bir tanıdığının
düğününe gitmiş, düğünü jandarma basmış, daha doğrusu o civardaki köylerde arama
yaparken düğün yerine de gelmişler. Başlarında yüzbaşı Musa ÇİTİL varmış. Kardeşime "sen
gözüme çok batıyorsun" demiş. Orada bir iki saat bekletmiş sonra da bırakmış.Aynı günlerde
yüzü gözü morarmış şekilde yanıma gelmişti. Kızıltepe'den dönerken arkasından sivil bir
otomobilin sellektör yaparak durmasını istediğini, aracını kenara çekip durduğunu, arkasından
gelen aracın da durduğunu, içinden yüzbaşı Musa ÇİTİL'in sivilkıyafetli olarak çıkıp yanına
geldiğini, nereden geldiğini sorduğunu, kendisinin de müşteriyi Kızıltepe'ye bırakıp oradan
döndüğünü söylediğini, Musa ÇİTİL'in de "Beni takip mi ediyorsun, sen fazla yaşadın, seni
gebertirim" diyerek tehdit ettiğini ve yumrukla vurduğunu anlatmıştı. Kardeşime yüzbaşının
neden kendisinitehdit etmiş olabileceğini sordum. O da "bilmiyorum, herhalde taksicilik
yaptığım için bana gıcık oluyor." demişti. 04/01/1994 tarihinde kardeşimin cesedi Mazıdağı-
Derikyolunda ve Mazıdağı sınırlarında arabasının içerisinde kafasından vurulmuş olarak
bulundu. Soruşturmayı Mazıdağı savcılığı yaptı. Failleri tespit edilemedi. Kardeşim
öldürülmeden önce Derik'te oturan ve Urfa'da inşaatı bulunan bir müteahhitle birlikte
çalışıyordu. Bu müteahhitin soyadı IŞIK idi. İsmi Nurullah ya da benzer bir isimdi. Şuan da
İzmir de ya da Mersin de olduğunu zannediyorum. Müteahhiti sabahleyin Urfa'ya götürüp
bazen orada kalıyordu, bazen de müteahhiti getiriyordu. Öldürüldüğü gün müteahhitin Urfa'ya
gitmeyeceğini söylemesi üzerine taksi durağına gitmiş, Beşkavak köyü muhtarı Halil
EKTİREN'i köyüne götürmüş, muhtardan sonradan öğrendiğime göre, giderken cezaevinin
önünde jandarmalar yol kontrolü yapmışlar, kendilerini de durdurup nereye gittiklerini
sormuşlar, kardeşim müşterimi Beşkavak köyüne götürüyorum demiş, kendisine de muhtar
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nereye gidiyorsun diye sormuşlar, o da eve gittiğini söylemiş, akşam saatlerinde geri dönerken
yolda tanıdığı bir çobanı görüp korna çalarak selam verip geçmiş, az ileride Derik Elektrik
Trafo Merkezinin yakının da beyaz bir otomobil Mustafa'nın önünü kesip durdurmuş, sivil
giyinimli iki kişi araçtan inmişler, Mustafa'yı aracından indirip kendi araçlarına almışlar, birisi
de Mustafa'nın aracına binmiş, Derik'e doğru gitmişler, bu aracın plakası çamurla kapalı imiş,
bunları bu çobanın anlatımı üzerine halk arasında konuşuluyor, çoban kim olduğunu çok
araştırdım ancak tespit edemedim. O yol üzerinde Söğütözü köyü ve Kayalar mezrası vardır.
Bu köyden biri olduğunu düşünüyorum. Ben o tarihlerde bu köye gidip araştırmıştım ancak
kimse konuşmamıştı. Aynı gün akşam saatlerinde jandarma karakolunun karşısında tandırda
çalışan bayanların da jandarma karakoluna iki beyaz otomobilin arka arkaya girdiğini
görmüşler, bu dahalk arasında konuşuluyordu. Ben bu bayanların kim olduğunu araştırmadım.
Diyarbakır yolu üzerinde bulunan Kale Mahallesinde oturan bir çoban geceleyin saat 03:00
sıralarında hayvanlarına yem vermek için dışarı çıktığı sırada beyaz bir otomobil ve arkasında
da bir panzerin geçip Mazıdağı'na doğru gittiğini görmüş, panzer yarım saat-bir saat içerisinde
geri dönmüş, önünde giden otomobil yokmuş, bunu da halk arasında konuşulması nedeniyle
öğrendim. Bu çobanı çok araştırdım, o civarda oturanlara bunu kimin gördüğünü sordum
ancak kimse söylemedi. Tahmin ettiğim birisini de sen mi gördün diye sordum, o da ben bir
şey görmedim dedi. Bu kişi o tarihlerde 45-50 yaşlarında idi. İsmini bilmiyorum. Daha sonra
evi satıp sanıyorum İstanbul'a göç etmiş. Ben o tarihteki komşularından sorarak ismini
öğrenmeye çalışacağım. Kardeşimin hiç bir düşmanı yoktu, kendisini Musa ÇİTİL'den başka
tehdit eden de yoktu. İlçede taksicilik yapıyordu. İki defa gözaltına alınmış olması ve Musa
ÇİTİL tarafından tehdit edilmesi nedeniyle kendisine PKK ile bir ilişkisinin olup olmadığını
sordum. Yemin ederek hiç bir ilişkisinin olmadığını, taksicilik yaptığı için Musa ÇİTİL'in
kendisine gıcık olduğunu söylemişti. Bende bu bölgeyi terk etmesini, İstanbul'a taşınmasını
istemiştim. O da kabul etmişti. Ancak bir hafta sonra öldürüldü. Kardeşimin öldürüldüğü
günlerde Derik içerisinde halk arasında PKK'dan ayrılan SERVET kod adlıbir itirafçının
sürekli jandarma ile birlikte çalıştığını, PKK'lılara kimlerin yemek verdiğini, yardım ettiğini
söylediğini, operasyonlara katıldığı konuşuluyordu. Kardeşimin öldürülmesinden bir ay kadar
sonra da jandarmanın önünden geçerken oradaki sivil bir şahsı göstererek Servet budur
demişti. Bu itirafçının kardeşimi tanıyıp tanımadığını, kardeşim ile ilgili bir ihbarda bulunup
bulunmadığını bilmiyorum şeklinde beyanda bulunduğu ,

Müşteki Abdullah AYDİN' in 01/07/2013 tarihinde yapılan duruşmada alınan
beyanlarında;"Ben suça konu olayla ilgili olarak beyanlarımı bildirmiştim, o beyanlarımı
aynen tekrar ederim, Mustafa Aydin benim kardeşim olurdu, kendisi taksicilik yapardı, sanık
Musa Çitil, kardeşim Kızıltepe yolundanaracı ile gelirken sivil araç ile onu takip edip aracı
durdurup nereye gidiyorsun, sen çok yaşadın, seni geberttireceğim diyerek kendisine yumruk
attığını kardeşim bana söyledi, sonrasında Pirinçli köyündeki bir düğünde kardeşime rast
geldiğinde kardeşimi yine tehdit etmiş ve orada alıkoymuş, sen burada ne geziyorsun demiş,
bunu da bana kardeşim söyledi, sonraki bir zamanda kardeşim Beşkavak muhtarını aracı ile
götürürken kendilerini panzer durdurmuş, muhtar köye gittiğini söylemiş,burada köyün
çıkışında trafonun yanında bir panzer bekliyormuş, kardeşim muhtarı evine bıraktıktan sonra
dönüşte rengini bilmediğim bir araç durdurmuş, kardeşime ait araçla birlikte merkez
karakoluna gitmişler, orada gece saat 03:00 de karakolda kardeşimin aracı ve bir panzer ile
birlikte Mazıdağ yolu üzerine gitmişler, orada kardeşimi öldürmüşler, ben bu bilgilerden
kardeşimin muhtarı köye götürürken yol üzerinde panzer bulunduğu hususunu muhtardan
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duydum, muhtarda hali hazırda ölüdür, diğer hususları ise ağılında hayvanlara yem veren
ve ismini bilemediğim ve araştırıp bulamadığım bir çoban bana anlatmıştı, her ne kadar
sanık Mustafa Aydin' i tanımadığını söylüyor ise de, Mustafa  Aydin' i bir iki defa gözaltına
aldığı için tanımaktadır, aynı gün sabah kardeşimin öldürüldüğünü duydum, Mustafa Aydin
ile Ramazan, Ahmet ve Mehmet Erek' in öldürüldükleri yer aynı yerdir,ben daha sonra
Mazıdağ C.Başsavcılığına müracaat ettim daha sonra davayı Diyarbakır DGM ' si düşürmüş"
şeklinde beyanda bulunduğu,

Müşteki Reşat AYDİN' in alınan beyanlarında( Dizi 514/1-2 de yer alan); Abim
Mustafa AYDIN 1992 yılında Dumanlı köyünden Derik ilçe merkezine taşınmıştı. Kendisi
taksicilik yapıyordu. 1993 yılı şubat ayında köyde meydana gelen çatışmadan sonra Musa
ÇİTİL abime kafayı taktı. "Sen gözüme batıyorsun" dedi. iki defa Musa ÇİTİL kendisinin
önünü kesip dövmüş, eve yüzü gözü morarmış halde gelince kim yaptı diye sorduğumuzda,
müşteri götürdüğü Kızıltepe'den dönerkenMusa ÇİTİL'inönünü kestiğini nereden geldiğini
sorduğunu sonrada kendisine vurduğunu, "Sen gözüme çok çarpıyorsun, fazla yaşadın"
diyerek tehdit ettiğini bize anlatmıştı. Bir kaç hafta arayla bu şekilde iki defa önünü kesip
kendisini dövmüştü.O günlerde bir seferde gözaltına alıp bir gece tutmuştu.Ertesi sabah
serbest bırakmıştı.Bunlar öldürülmesinden 2-3 ay önce meydana gelmişti.Gözaltından
çıktıktan sonra Derikli olan ve Urfa'da inşaat işine başlayan bir müteahhitin yanında kendi
taksisiyle çalışmaya başlamıştı.Her sabah müteahhiti Şanlıurfa'ya götürüp akşam getiriyordu.
Bu müteahhidin ismini hatırlamıyorum. Olayın olduğu günlerde sabahleyin Urfa'ya gitmek
üzere evden çıkmış ancak müteahhit bugün işimiz iptal oldu gitmeyeceğiz deyince taksi
durağına gitmiş.Hacı Halil olarak bilinen Halil EKTİREN kendisini Beşkavak köyüne
götürmesini istemiş. Derik çıkışında jandarmanın kontrolü varmış. Kendisine nereye
gittiğinisormuşlar.O da yanındaki müşteriyi Beşkavak köyüne götürdüğünü söylemiş.Köye
gittiklerinde akşam saatleri olduğu için Hacı Halil geç oldu burada kal demiş ancak abim belki
sabah erken saatte Şanlıurfa'ya gitmem gerekir diyerek kalmamış. Bunları daha sonra Hacı
Halil bize anlatmıştı.Akşam saatlerinde ilçeye dönerken Derik'in girişinde elektrik santralinin
olduğu yerde jandarma kontrol noktasında durdurmuşlar,arabadan indirip jandarmanın aracına
bindirmişler.Abimin arabasının plakasını da çamurla kapatmışlar. Abimin arkasından
arabasını daDerik ilçe jandarma komutanlığına götürmüşler. Bunları gören kürtçe ismi Kataru
köyünde oturan bir çobandan duymuştum. Bu çobanın ismini bilmiyorum. Karakolun arka
kapısından arabanın girdiğini jandarmanın hemen karşısındaki tandırda bulunan kadınlar
görmüşler.Ertesi sabah saat 4:00 -5:00 sıralarında da ismini bilmediğim başka bir çoban,
Derik'in çıkışında şuan da devlet hastanesinin bulunduğu civarlardabeyaz bir taksinin önde
panzerin de arkada Mazıdağı'na doğru gittiğini görmüş. Yarım saat kadar sonra da panzerin
tek başına döndüğünü görmüş. Bu çobanın evi Derik'in çıkışında yol kenarında bulunuyordu.
İsmini araştırıp öğrenmeye çalışacağım. Abimin cesedi derik ile Mazıdağı arasında
Mazıdağı sınırları içerisinde arabanın içinde kafasından tek kurşunla vurulmuş olarak
bulundu. Babam Mazıdağı savcılığında ifade verip şikayetçi oldu. Musa ÇİTİL Dumanlı
köyüne gidip babama "ihtiyar sen rahat durmuyorsun" demiş. Babam da "sen oğlumu
öldürmüşsün rahat durmasam ne yapacaksın, yetmiş yaşına gelmişim, bana ne
yapabileceksin" demiş. Bunu bize daha sonra vefat eden babam anlatmıştı. Abimin
öldürülmesi ile ilgili olarak yürütülen soruşturma Mazıdağı'nda idi. Akibetini bilmiyorum.
Abimin öldürülmesinden bir kaç hafta sonra da Güli ailesi olarak bilinen isimlerini
hatırlamadığım üç şahısta aynı yerde öldürüldü. Önce birini öldürmüşler, daha sonra da cesedi
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göstermek için ailesinden iki kişiyi götürüp onları da öldürmüşler. bu olayın ayrıntılarını
bilmiyorum. Ancak Derik ilçesinde konuşulmuştu. O tarihlerde Servet (K) adlı bir itirafçı
köylere gelip bana para vermezseniz sizin PKK'lı olduğunuzu söylerim deyip köylülerden
para alıyordu.Abim bu kişiden hiç bahsetmemişti.Ancak bu cinayetler işlenmeye başlandıktan
sonra herkes Servet (K) adlı itirafçıdan bahsetmeye başlamıştı. Servet( K) isimli itirafçının
isiminin ne olduğunu ve şuanda nerede olduğunu bilmiyorum.Kendisini hiç görmedim.O
tarihte Musa ÇİTİL'in yanında imiş.Bu cinayetlerden sonra onun ismi duyulmaya başlanmıştı
şeklinde beyanda bulunduğu,

Müşteki Abdullah AYDİN' in tanık sıfatıyla 18/01/2000 tarihinde alınan
beyanlarında özetle, ( Dizi 43/1,2 de yer alan);Maktul Mustafa Aydin' in küçük kardeşi
olduğunu, kardeşinin olay öncesinde taksicilik yaptığını, 1992 Ya da 1993 yıllarında terör
örgütü ile bağlantısı olduğu gerekçesi ile Mardin' de gözaltına alındığını, daha sonra serbest
bırakıldığını, herhangi bir dava açıldığını veya takipsizlik kararı verildiğini
hatırlamadığını,kardeşinin kimler tarafından öldürüldüğünü bilmediğini, kardeşi Mustafa' nın
öldürülmeden bir gün önce Beşkavak köyü muhtarı Halil Ektiren isimli şahsı arabası ile
köyüne götürüp bıraktığını, geri Derik' e gelirken Trafo Dağıtım Merkezine yakın bir yerde
iki tane beyaz otomobilden inen şahısların kardeşinin aracını durduklarını ve kardeşinin
aracına binerek kendisini götürdüklerini tespit ettiğini, ancak kardeşini götüren kişilerin
kimliğini tespit edemediğini, götüren şahısların aracının plakasının çamurla ile kapalı
olduğunu, kendisine bu olayı bu şekilde aktaran belli bir kişinin olmadığını, kardeşinin bu
şekilde kaybolduğu Derik' te bu şekilde söylenti halinde olduğunu, kardeşinin
götürüldüğünü çobanların gördüğünü ancak çobanların kimliklerini tespit edemediğini,
çobanlar ile bizzat görüşmediğini, Halil Ektiren ile konuştuğunu, kardeşinin kendisini
bıraktığını ve geri döndüğünü söylediğini, kardeşi Mustafa' yı en son 03 Ocak 1994 günü
öğleden sonra saat 15:00-16:00 sıralarında Derik merkezinde arabası ile dolaşırken
gördüğünü, o gün akşam kardeşinin eve gelmediğini, kardeşini öldüren kişilerin yakalanarak
cezalandırılmasını istediğini, ayrıca hatırladığı kadarı ile olaydan 6 ay kadar önce kardeşi
Mustafa' nın kendisine o tarihte Derik İlçe Jandarma Komutanı olan sanık Musa Çitil' in yolda
kendisini durdurarak tehdit ettiğini, beni takip mi ediyorsun diyerek sorduğunu, kardeşinin de
ana yol üzerinde seyir ettiğini ve Kızıltepe' den geldiğini söylediğini, buna rağmen kardeşini
dövdüğünü kardeşinin kendisine anlattığını, olay hakkındaki bildiklerinin bundan ibaret
olduğunu beyan etmiştir.

Müşteki Reşat AYDİN 09/04/2012 tarihli beyanlarında; ( Dizi 50/1,2 de yer alan);
Abim Mustafa AYDIN 1992 yılında Dumanlı köyünden Derik ilçe merkezine taşınmıştı.
Kendisi taksicilik yapıyordu. 1993 yılı şubat ayında köyde meydana gelen çatışmadan sonra
Musa ÇİTİL abime kafayı taktı. "Sen gözüme batıyorsun" dedi. iki defa Musa ÇİTİL
kendisinin önünü kesip dövmüş, eve yüzü gözü morarmış halde gelince kim yaptı diye
sorduğumuzda, müşteri götürdüğü Kızıltepe'den dönerkenMusa ÇİTİL'inönünü kestiğini
nereden geldiğini sorduğunu sonra da kendisine vurduğunu, "Sen gözüme çok çarpıyorsun,
fazla yaşadın" diyerek tehdit ettiğini bize anlatmıştı. Bir kaç hafta arayla bu şekilde iki defa
önünü kesip kendisini dövmüştü. O günlerde bir seferde gözaltına alıp bir gece tutmuştu.
Ertesi sabah serbest bırakmıştı. Bunlar öldürülmesinden 2-3 ay önce meydana gelmişti.
Gözaltından çıktıktan sonra Derikli olan ve Urfa'da inşaat işine başlayan bir müteahhitin
yanında kendi taksisiyle çalışmaya başlamıştı. Her sabah müteahhiti Şanlıurfa'ya götürüp
akşam getiriyordu. Bu müteahhidin ismini hatırlamıyorum.Olayın olduğu günlerde
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sabahleyin Urfa'ya gitmek üzere evden çıkmış ancak müteahhit bugün işimiz iptal oldu
gitmeyeceğiz deyince taksi durağına gitmiş. Hacı Halil olarak bilinen Halil EKTİREN
kendisini Beşkavak köyüne götürmesini istemiş. Derik çıkışında jandarmanın kontrolü
varmış. Kendisine nereye gittiğinisormuşlar. O da yanındaki müşteriyi Beşkavak köyüne
götürdüğünü söylemiş. Köye gittiklerinde akşam saatleri olduğu için Hacı Halil geç oldu
burada kal demiş ancak abim belki sabah erken saatte Şanlıurfa'ya gitmem gerekir diyerek
kalmamış. Bunları daha sonra Hacı Halil bize anlatmıştı.Akşam saatlerinde ilçeye
dönerken Derik'in girişinde elektrik santralinin olduğu yerde jandarma kontrol noktasında
durdurmuşlar,arabadan indirip jandarmanın aracına bindirmişler. Abimin arabasının plakasını
da çamurla kapatmışlar. Abimin arkasından arabasına daDerik ilçe jandarma komutanlığına
götürmüşler. Bunları gören kürtçe ismi Kataru köyünde oturan bir çobandan duymuştum. Bu
çobanın ismini bilmiyorum. Karakolun arka kapısından arabanın girdiğini jandarmanın
hemen karşısındaki tandırda bulunan kadınlar görmüşler. Ertesi sabah saat 4:00 -5:00
sıralarında da ismini bilmediğim başka bir çoban, Derik'in çıkışında şuan da devlet
hastanesinin bulunduğu civarlardabeyaz bir taksinin önde panzerinde arkada Mazıdağı'na
doğru gittiğini görmüş. Yarım saat kadar sonra da panzerin tek başına döndüğünü görmüş. Bu
çobanın evi Derik'in çıkışında yol kenarında bulunuyordu. İsmini araştırıp öğrenmeye
çalışacağım. Abimin cesedi derik ile Mazıdağı arasında Mazıdağı sınırları içerisinde arabanın
içinde kafasından tek kurşunla vurulmuş olarak bulundu. Babam Mazıdağı savcılığında ifade
verip şikayetçi oldu. Musa ÇİTİL Dumanlı köyüne gidip babama "ihtiyar sen rahat
durmuyorsun" demiş. Babam da "sen oğlumu öldürmüşsün rahat durmasam ne yapacaksın,
yetmiş yaşına gelmişim, bana ne yapabileceksin" demiş. Bunu bize daha sonra vefat eden
babam anlatmıştı. Abimin öldürülmesi ile ilgili olarak yürütülen soruşturma Mazıdağı'nda idi.
Akibetini bilmiyorum.Abimin öldürülmesinden bir kaç hafta sonra da Güli ailesi olarak
bilinen isimlerini hatırlamadığım üç şahısta aynı yerde öldürüldü. Önce birini öldürmüşler,
daha sonra da cesedi göstermek için ailesinden iki kişiyi götürüp onları da öldürmüşler. bu
olayın ayrıntılarını bilmiyorum. Ancak Derik ilçesinde konuşulmuştu. O tarihlerde Servet (K)
adlı bir itirafçı köylere gelip bana para vermezseniz sizin PKK'lı olduğunuzu söylerim deyip
köylülerden para alıyordu. Abim bu kişiden hiç bahsetmemişti. Ancak bu cinayetler
işlenmeye başlandıktan sonra herkes Servet (K) adli itirafçıdan bahsetmeye başlamıştı.
Servet( K) isimli itirafçının isiminin ne olduğunu ve şuanda nerede olduğunu bilmiyorum.
Kendisini hiç görmedim. O tarihte Musa ÇİTİL'in yanında imiş. Bu cinayetlerden sonra onun
ismi duyulmaya başlanmıştı.  Abimi öldüren ve öldürten kişilerin bulunarak
cezalandırılmalarını istiyorum şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

Müşteki Reşat AYDİN 22/05/2014 tarihli beyanında, (Dosya içerisinde yer alan);
Ben maktulleri ve sanığı tanıyorum. Olaydan önce sanık Musa Çitil bizi sürekli tehdit
ediyordu.Sebebini bilmiyordum. Daha sonra sanık benim abim olan maktul Mustafa Aydın'ı
öldürmüş. Daha sonra diğer maktulleri öldürmüş. Farklı gün ve zamanlarda öldürmüş. Ben
sanığın eylemini nasıl işlediğini bilmiyorum. Olayın sebebini de bilmiyorum. Bu nedenle
sanıktan şikayetçi ve davacıyım. Cezalandırılmasını talep ederim. Davaya da katılmak
istiyorum. Uzlaşmak da istemiyorum şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

TANIK BEYANLARI:
Tanık Abdulkadir AYDİN' in 18/01/2000 tarihli beyanında, ( Dizi 35 de yer alan)

;Maktul Mustafa Aydin' in oğlu olduğunu, 1994 yılında kimliği belirsiz kişilerce
öldürüldüğünü, bu olayı kimlerin yaptığını bilmediğini, oğlunun düşmanı olmadığını, kimse
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ile alacak verecek meselesinin olmadığını, oğlunun taksicilik yaptığını beyan etmiştir.
Tanıklar Kemal Titiz, Nizam Yula ve Hasan Yula 14/12/1999 tarihli

beyanlarında, (Dizi 26 da yer alan);Otopsi tutanağına geçmemiş olabileceğini ancak boş
kovanın maktulün sırt kısmındaki elbiselerinin boynuna yakın kısmında bulduklarını, boş
kovanı jandarmaya verdiklerini, boş kovanın kaleşnikof marka silah kovanı olduğunu,
maktulün kafasının yarık olduğunu, otopsi tutanağına olay tarihinin sehven 01/04/1994
yazıldığını beyan etmişlerdir.

 
SANIK SAVUNMALARI;
Sanık Musa ÇİTİL bila tarihli savunmalarında, ( Dizi 190-1-2-3 de yer alan);

04/01/1994 tarihinde Mustafa Aydin ' ın Servet kod adlı itirafçının ihbarı üzerine iki defa
yolunun kesilip darp ve tehdit edilmesi ve daha sonra Derik Mazıdağ karayolunda ve Mazıdağ
sınırlarında kendi arabasına bindirildikten sonra kafasına ateş edilerek öldürülmesi olayına
ilişkin olarak, kendisinin Mustafa Aydin' i tanımadığını, şahsı hiç görmediğini, tarafından
tehdit ve darp edildiğine ilişkin şikayetçi olup olmadığına ilişkin Adli ve Mülki makamlara
müracaatının olup olmadığına kayıtlardan bakılabileceğini, gerçeklerin bu şekilde ortaya
çıkacağını, öldürülmeden önce tehdit edildiğine ilişkin beyanların iftiradan ibaret olduğunu,
Servet kod adlı itirafçının ne zaman teslim olduğu ile ilgili Jandarma ve Derik Savcılığındaki
kayıtlara bakılarak olay tarihi ile ilgili karşılaştırma yapılabileceği ve daha sağlıklı bilgilere
ulaşılabileceğini, Mustafa Aydin' in öldürüldüğü iddia edilen bölge pkk' nın terör örgütü
mensuplarının yoğun faaliyet gösterdiği Derik ve Mazıdağ sınırları arasında ve Mazıdağ ilçe
Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan dağlık ve kırsal alanlar olduğunu,
maktulün öldürülüdüğü yerin Derik İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı dışında
olduğunu, görev yaptığı süre içerisinde teröristlerce birkaç defa farklı zamanlarda karayolu
kesme eylemi gerçekleştirildiğini,Mustafa Aydın' ın yolunun kesilerek sivil giyinimli kişilerce
zorla Mazıdağ yoluna götürülüp öldürülmesi olayı ile ilgili bir ilgisinin olmadığını, olayı
gören ve iddia edenler kimler, ne zaman, kimin tarafından kaçırıldığı, kaçırılanların isim ve
eşgali ile kaçıran aracın plakasının verilmediğini, kulaktan duyma , ikinci şahıslardan
aktarılan düzmece bilgilerden ibaret olduğunu, olay yerinden elde edilen boş kovanlar ile
silahlı kuvvetlerinin envanterinde bulunan silahların karşılaştırılabileceğini, Derik ilçe
Jandarma Komutanlığının envanterinde sivil araç ve sivil personel bulunmadığını, sonuç
olarak Mustafa Aydin isimli kişinin öldürülmesi ile ilgili tüm iddiaların kasıtlı ve asılsız
olduğunu, olayla ilgili şikayetlerin 18 yıl sonra gerçekleşmesinin manidar olduğunu, Mazıdağ
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili 29/02/2011 tarihinde takipsizlik kararı
verildiğini, bu olayla ilgili olay raporunu ibraz ettiği şeklinde beyanda bulunduğu,

Sanık Musa ÇİTİL' in01/07/2013 tarihli duruşmada alınan savunmalarında:
Üzerime atılı suçlamalar ile ilgili olarak bu celse sunmuş olduğum savunmalarımı içeren
klasör içeriğini aynen tekrar ediyorum. 1992-1994 yılları arasında terörün en yoğun olduğu
dönemlerde Derik İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapıyordum, görev yaptığım süre
içerisinde yaptığımız görevleri mülki amirimiz ve adli amirimiz C.Savcısı gözetiminde ve
denetimde gerçekleştirdik, bu görevlerimizi yerine getirirken bilinçli ve kasıtlı olarak
kesinlikle yasal mevzuatın dışına taşmadık, iddianameye konu olan olayda Mustafa Aydın' ın
beyaz marka toros marka araç ile kaçırılarak Mazı Dağı İlçesi sınırlarında öldürülmesi olayı
ile ilgili olarak hiç bir ilgimbulunmamaktadır, bu tarihlerde pkk terör örgütü tarafında da
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beyaz renkli toros marka araçlarla vatandaşların kaçırıldığı ve öldürüldüğünün çok kez
duyumlarını aldım, birliğim araç envanterinde beyaz renkli toros marka araç
bulunmamaktadır, ben ve birliğimdeki hiç bir görevli sivil kıyafetlerle görev icra etmedik, söz
konusu olaya ilişkin olarak Mazıdağ C.Başsavcılığı tarafından takipsizlik kararı verilmiştir,
Mustafa Aydın' a işkence yaptığım, sorguladığım yönünde alınan tarihte herhangi bir
şikayetinin olup olmadığı hususu ilgili mercilerden öğrenilebilir, sonuç olarak Mustafa Aydın'
ı hiç tanımadım, öldürülmesi olayı ile ilgili olarak da hiç bir ilgim bulunmamaktadır, üzerime
atılı suçlamayı kabul etmiyorum şeklinde beyanda bulunduğu,

Sanık Musa ÇİTİL Ankara C.Başsavcılığında yapmış olduğu savunmalarında, (
Dizi 498 de yer alan) ; Hakkında isnat olan suçlamalara ilişkin olarak savunmalarını yazılı
olarak hazırladığını, mavi klasör içerisinde 8 şeffaf kapaklı dosyadan oluşan savunmalarını
ayrı ayrı sunduğunu, isnat edilen suçlamaların 18-20 yıl öncesini kapsaması nedeniyle
savunmasını teşkil edecek delillere uluşamadığını, kendisinin görevi süresince hiç bir şekilde
yasa dışı bir eylemlerinin olmadığını, yetkisinin dışına çıkmadığı şeklinde beyanda
bulunduğu,

KATILANLAR VE SANIK TARAFINDAN OLAYIN DELİLLERİNE İLİŞKİN
TALEP EDİLEN BİLGİ VE BELGELERİN İSTENİLMESİ SONUCUNDA;

Mazıdağ Cumhuriyet Başsavcılığı' nın 199/23 sayılı yazısı ile 04/01/1994 günü
Mazıdağ- Derik karayolunun sağmal köyü yakınlarında kimliği belirsiz kişilerce
öldürülmesi olayı ile ilgili olarak;suçta kullanılan silahtan atıldığı düşünülen bahse konu
boşkovanın nerede bulunduğunun belirlenmesi, olay yerinde bulunmuş ise aracın içinde mi
yoksa dışında mı bulunduğunun, yoksa olay yeri dışında başka bir yerde mi bulunduğunun
tespitinin kolluktan talep edildiği, 25/12/1999 tarihinde düzenlenen ( Dizi 33 de yer alan)
tutanakta;bahse konu kovanın nerede bulunduğunun belirtilmediği, ancak olay yeri tespit
tutanağında araç içerisinde başka kovan ve çekirdeğin olmadığının, aracın dışında nerede
bulunduğunun belirtilmediği tespit edilerek buna ilişkin tutanak tutulduğu anlaşılmıştır.

Olay tarihi olan 04/01/1994 tarihli düzenlenen olay yeri tespit tutanağında , ( Dizi
29 da yer alan); 47 KA 409 plakalı maktul Mustafa Aydin' un bulunduğu aracın sol ön kapısı
camının ve ön camının kırılmış olduğu, araçta mermi giriş- çıkış izinin bulunmadığı, aracın
içerisinde boş kovan ve çekirdek olmadığı, maktulün sağ göz bölgesinin tamamen dağılmış
olduğu, sol gözün olmadığı, vücudunda herhangi bir iz, mermi giriş ve çıkış izinin
bulunmadığının bildirildiği anlaşılmıştır.

Mazıdağ Cumhuriyet Başsavcılığının 04/02/1994 tarih, 1994/02 hazırlık, 1994/13
karar sayılı kararı ile maktul Mustafa Aydin' in öldürülmesine ilişkin iddianame
düzenlendiği,( Dizi 838/10 da yer alan) sanığın kimliğinin tespit edilemediği ve dosya
üzerinden müsnet suçun 2845 Sayılı Yasa Kapsamında kalması nedeniyle görevsizlik kararı
verilerek Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği
anlaşılmıştır.

Maktul Mustafa Aydin, sanıkları faili meçhul olan ve silahla kasten adam
öldürme suçuna ilişkin olarak Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet
Başsavcılığı' nın 30/11/1999 tarih,1994/1005 hazırlık, 1999/262 sayılı görevsizlik kararı
ile ( Dizi 27 de yer alan): Maktulün terör amaçlı veya terör örgütü mensuplarınca
öldürüldüğüne ilişkin Hiçbir bilgi ve belgeye ulaşılamadığından dosyasınınMazıdağ
C.Başsavcılığına gönderildiği anlaşılmıştır.
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Maktulü Mustafa AYDİN, müştekisi Abdullah AYDİN, sanığı meçhul olan,
maktul Mustafa Aydin öldürülmesi olayına ilişkin Mazıdağ Cumhuriyet Başsavcılığının
29/03/2011 tarih, 1999/238 soruşturma, 2011/186 sayılı kararında ( Dizi 47 de yer alan);
olayın adam öldürme suçuolduğu, olayın taammüden işlendiğine ilişkin delil bulunmadığı,
765 Sayılı TCK nun 102/2 maddesi uyarınca suçun zamanaşımı süresinin 15 yıl olduğu,
zamanaşımı süresinin 24/01/2000 tarihi olduğu anlaşıldığından kovuşturmaya yer olmadığına
dair karar verildiği anlaşılmıştır.

Ankara Jandarma Genel Komutanlığı'na yasadışı örgütlere ilişkili olan kişilere
dair edilen bilgi ve belgelerin gönderilmesi kapsamında ( Dizi 473/1-13 de yer alan) ;
Derik Cumhuriyet Başsavcılığının 1992/193 hazırlık numaralı soruşturması kapsamında,
Mustafa AYDIN' ında bulunduğu 267 şüpheli hakkında PKK terör örgütü lehine slogan
attıkları, sözde kürdistan ve terör örgütü pkk' yı simgeleyenbez parçaları, pankart ve poster
taşıdıkları, kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşü yaptıkları suçlamaları ile ilgili olarak
iddianame düzenlendiği ve 1992/15 karar sayılı görevsizlik kararı ile Diyabakır Devlet
Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı' na gönderildiği bildirilmiştir.

Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce düzenlenen 29/05/2012
tarihli ekspertiz raporundan; 04/01/1994 tarihinde Derik- Mazıdağı karayolu üzerinde
Mustafa AYDIN isimli şahsın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Mardin İl Jandarma
Komutanlığının 26/01/1194 tarihli yazısı ekinde gönderilen ve tespit edilemeyen olaylar
arşivinde 3732 sırasında kayıtlı bulunan, 7,62 mm çaplı yabancı kaynaklı bir adet kovan ile,

08/02/1994 tarihinde Derik-Mazıdağı karayolunun bir grup yasadışı pkk örgütü
mensubunca kesilerek araçlarından indirilen Mehmet Erek, Ahmet Erek ve Ramazan Erek
isimli şahısların öldürülmesi olayı ilgili olarak Mardin İl Jandarma Komutanlığının
04/04/1994 tarihli yazısı ekinde gönderilenve tespit edilemeyen olaylar arşivinde 3913
sırasında kayıtlı bulunan, 7,62 mm çaplı yabancı kaynaklı iki adet ayrı silahtan atılan 6 adet
kovan mikroskopla karşılıklı olarak yapılan incelemelerinde; 3913 sırasında kayıtlı 3 adet boş
kovan ile 3732 sırasında kayıtlı bulunan 1 adet boş kovan arasında karakteristik benzerlik
bulunduğunun, iki ayrı olaya ilişkin elde edilen 4 adet kovanın aynı tek bir ateşli silahtan
atılmış olduklarının tespit edildiğinin,3913 sırasında kayıtlı diğer 3 kovanın bilgisayarlı
tarama sisteminde yapılan karşılaştırmada herhangi bir irtibata rastlanılamadığının belirtildiği
anlaşılmıştır.

( Dizi 931/1 de yer alan) Mazıdağ Cumhuriyet Başsavcılığının 1994/60 hazırlık,
1994/30 sayılı görevsizlik kararı ile Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen Sibel
Dost hakkındaki dosyada verilen 19/07/2006 tarih ve 2006/378 sayılı takipsizlik kararının
suretinin gönderildiği anlaşılmıştır.

 MAKTUL MUSTAFA AYDİN' İN ÖLDÜRÜLMESİNE OLAYINA
İLİŞKİN :

KANAAT VE SONUÇ
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 16/07/2012 tarih, 2012/3527 soruşturma,

2012/1150 esas, 2012/201 sayılı iddianamesinin düzenlenmesinde temel ve hukuki
dayanak olarak müşteki ve tanık beyanlarını dikkate alınarak tanzim edilmiştir. Bu
bağlamda müşteki ve tanık beyanları ayrı ayrı incelendiğinde;

Müşteki Abdullah AYDİN alınan beyanlarında ( Dizi 537/1-2 de yer alan);
Kardeşi Mustafa Aydin' in o yıl içerisinde iki defa gözaltına alındığını, her ikisinde de
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C.Savcılığına çıkarılarak ifadesinin alındığını ve serbest bırakıldığını, kardeşinin taksicilik
yaptığını, kardeşi Mustafa' nın Karacağ eteklerinde bir düğünde bulunduğu sırada askerlerin o
civarlarda yaptığı aramalar sonucunda geçerken düğününe de gitmişler, başlarında başlarında
Yüzbaşı Musa Çitil varmış, kardeşine sen gözüme batıyorsun demiş,orada iki saat beklemiş
şeklinde beyanlarda bulunduğu, kardeşi maktul Musafa Aydin' in kendisine aktardığı kadarı
ile sanık Musa Çitil' in kendisini tehdit ettiğini, taksicilik yaptığı için gıcık gittiğini
söylediğini, kardeşinin öldürülmeden en son Beşkavak köyü muhtarı Halil Ektiren' i köyüne
götürmüş, muhtardan sonradan öğrendiği kadarı ile giderken cezaevinin önünde jandarmanın
yol kontrolü yapmışlar, yolda bir çobanı görüp selam verip geçmişler,az ileride trafonun
yanında beyaz renkli otomobil Mustafa' nın önünü kesip durdurmuş, sivil giyinimli iki kişi
araçtan inmişler, Mustafa' yı aracından alıp kendi araçlarına bindirmişler,Derik' e doğru
gitmeşler, bu aracın plakası çamurla kapalı imiş, bunların bir çobanın anlatımı ile halk
arasında konuşulduğunu, çobanı çok araştırdığını ancak kimliğini tespit edemediğini,
kadınların jandarma karakoluna iki beyaz arabanın girdiğini görmüşler, ben bu bayanların
kim olduğunu araştırdım bulamadım, kale mahallesinde oturan bir çobanın geceleyin saat
03:00 sıralarında dışarı çıktığında beyaz bir araç ile bin panzerin geçip Mazıdağ ilçesine
doğru gittiklerini görmüş, panzer yarım saat içerisinde geri dönmüş, kendisinin bu halk
arasında konuşulması nedeniyle duyduğunu, kendisinin bu çobanı çok araştırdığını ancak
kimliğini tespit edemediğini, kardeşini Musa Çitil' den başka tehdit edenin olmadığını, sanığın
kardeşine gıcık gittiğini,Servet Kod adlı itifçının sürekli jandarma ile birlikte çalıştığının halk
arasında söylendiğini, Aynı şekilde müşteki Reşat AYDİN alınan beyanlarında ( Dizi 514/1-2
de yer alan): Dumanlı köyünde meydana gelen çatışmadan sonra sanığın kafayı ağbeyi
Mustafa Aydin' e taktığını, kardeşinin sanığın kendisini tehdit ettiğini ve dövdüğünü
söylediğini, bir seferde

kardeşini gece gözaltına alıp tuttuğunu, kardeşinin öldürülmeden en son Beşkavak
köyü muhtarı Halil Ektiren' i köyüne götürmüş, muhtardan sonradan öğrendiği kadarı ile
giderken cezaevinin önünde jandarmanın yol kontrolü yapmışlar, yolda bir çobanı görüp
selam verip geçmişler,az ileride trafonun yanında beyaz renkli otomobil Mustafa' nın önünü
kesip durdurmuş, sivil giyinimli iki kişi araçtan inmişler, Mustafa' yı aracından alıp kendi
araçlarına bindirmişler,Derik' e doğru gitmeşler, bu aracın plakası çamurla kapalı imiş,
bunların bir çobanın anlatımı ile halk arasında konuşulduğunu, çobanı çok araştırdığını ancak
kimliğini tespit edemediğini, kadınların jandarma karakoluna iki beyaz arabanın girdiğini
görmüşler, ben bu bayanların kim olduğunu araştırdım bulamadım, kale mahallesinde oturan
bir çobanın geceleyin saat 03:00 sıralarında dışarı çıktığında beyaz bir araç ile bin panzerin
geçip Mazıdağ ilçesine doğru gittiklerini görmüş, panzer yarım saat içerisinde geri dönmüş,
kendisinin bu halk arasında konuşulması nedeniyle duyduğunu, kendisinin bu çobanı çok
araştırdığını ancak kimliğini tespit edemediğini, kardeşini Musa Çitil' den başka tehdit edenin
olmadığını, sanığın kardeşine gıcık gittiğini,Servet Kod adlı itifçının sürekli jandarma ile
birlikte çalıştığının halk arasında söylendiğini, ağabeyinin cesedinin Mazıdağ sınırları
içerisinde arabanın içerisinde kafasına tek kurşunla vurulmuş olarak bulunduğunu beyan
ettiği, müştekilerin beyanlarında kardeşleri maktul Mustafa Aydin' in öldürülmesi olayını
görmedikleri, olayları ikinci şahıstan duymuş gibi aktardıkları, ancak bu beyanları kimden
duyduklarına ve duydukları kişinin kimliği yönünde somut bir beyanda bulunamadıkları, olayı
gören tanıkların olduğunu ancak kimliklerini tespit edemedikleri yönünde beyanda
bulundukları, aynı şekilde müştekilerin beyanlarında geçen tanık Halil Ektiren' in beyanlarının



T.C. ÇORUM 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİDosya-Karar No: 2013/50 Esas - 2014/118

/
 

tespiti yönünde yapılan işlem sonucunda, tanığın vefat ettiğinin, bu nedenle beyanlarının
alınamadığının bildirildiği, zaten müşteki beyanlarında da tanığın vefat ettiği nin belirtildiği,
ancak maktul Mustafa Aydin'in düğün ortamında sanık tarafından tehdit edilmesi halinde
hayatın olağan akışısına göre bu olayı gören ve duyan kişilerin olmasının gerektiği, ancak bu
olayla ilgili hiç bir tanığın gösterilmediği, yine müşteki Mustafa Aydin' in bir çok kez sanık
tarafından haksız şekilde darp edildiğini söylemesine rağmen herhangi bir şikayetin söz
konusu olmadığı, Mustafa Aydin' in beyaz renkli bir araca iki kişi tarafından bindirildiğinin
belirtildiği,maktul Mustafa Aydin' in cesedinin bulunduğu yerin Mazıdağ İlçesi Sağmal köy
ayrımı civarında bulunduğu, bu yerin sanığın görevli olduğu Derik İlçe Jandarma
Komutanlığının görev alanında bulunmadığı, maktul Mustafa Aydin' ın öldürülmesine ilişkin
suçta kullanılan silahtan atıldığı düşünülen bahse konu boşkovanın nerede bulunduğunun
belirlenmesi, olay yerinde bulunmuş ise aracın içinde mi yoksa dışında mı bulunduğunun,
yoksa olayyerinden başka bir yerde mi bulunduğunun tespitinin kolluktan talep edildiği,
25/12/1999 tarihinde düzenlenen ( Dizi 33 de yer alan) tutanakta;bahse konu kovanın nerede
bulunduğunun belirtilmediği, ancak olay yeri tespit tutanağında araç içerisinde başka kovan
ve çekirdeğin olmadığının, aracın dışında nerede bulunduğunun belirtilmediğine ilişkin
tutanaktutulduğu, olay yeri tespit tutanağında,( Dizi 29 da yer alan); 47 KA 409 plakalı
maktul Mustafa Aydin' un bulunduğu aracın sol ön kapısı camının ve ön camının kırılmış
olduğu, araçta mermi giriş- çıkış izinin bulunmadığı, aracın içerisinde boş kovan ve çekirdek
olmadığı, maktulün sağ göz bölgesinin tamamen dağılmış olduğu, sol gözün olmadığı,
vücudunda herhangi bir iz, mermi giriş ve çıkış izinin bulunmadığının bildirildiği,Mazıdağ
Cumhuriyet Başsavcılığının 04/02/1994 tarih, 1994/02 hazırlık, 1994/13 karar sayılı kararı ile
maktul Mustafa Aydin' in öldürülmesine ilişkin iddianame düzenlendiği,( Dizi 838/10 da yer
alan) sanığın kimliğinin tespit edilemediği ve dosya üzerinden müsnet suçun 2845 Sayılı
Yasa Kapsamında kalması nedeniyle görevsizlik kararı verilerek Diyarbakır Devlet Güvenlik
Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği, Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi
Cumhuriyet Başsavcılığı' nın 30/11/1999 tarih,1994/1005 hazırlık, 1999/262 sayılı görevsizlik
kararı ile ( Dizi 27 de yer alan): Maktulün terör amaçlı veya terör örgütü mensuplarınca
öldürüldüğüne ilişkin Hiçbir bilgi ve belgeye ulaşılamadığından dosyasınınMazıdağ
C.Başsavcılığına gönderildiğinin belirtildiği, Mazıdağ Cumhuriyet Başsavcılığının
29/03/2011 tarih, 1999/238 soruşturma, 2011/186 sayılı kararında ( Dizi 47 de yer alan);
olayın adam öldürme suçuolduğu, olayın taammüden işlendiğine ilişkin delil bulunmadığı,
765 Sayılı TCK nun 102/2 maddesi uyarınca suçun zamanaşımı süresinin 15 yıl olduğu,
zamanaşımı süresinin 24/01/2000 tarihi olduğu anlaşıldığından kovuşturmaya yer olmadığına
dair karar verildiğinin anlaşıldığı,

Müştekilerin kardeşlerinin maktul Mustafa Aydin' in öldürülmesi olayını
görmedikleri, olayları ikinci şahıstan duymuş gibi aktardıkları, ancak bu beyanları
kimden duyduklarına ve duydukları kişinin kimliği yönünde somut bir beyanda
bulunamadıkları, olayı gören tanıkların olduğunu ancak kimliklerini ve isimlerini tespit
edemedikleri yönündeki beyanları, maktul Mustafa Aydin' ın cesedinin bulunduğu yerin
Mazıdağ İlçe Jandarma Komutanlığının görev alanında bulunması, sanığın görevli
olduğu Jandarma Karakolu sorumluluk alanında bulunmadığı, bu konu ile ilgili daha
ö n c e d e n  b i r  s o r u ş t u r m a n ı n  b a ş l a t ı l d ı ğ ı  h u s u s l a r ı  h e p  b i r l i k t e
değerlendirildiğinde,sanığın Maktul Mustafa Aydin'i öldürdüğüne ilşkin müştekilerin
soyut ve tanık beyanları ile doğrulamayan beyanları dışında herhangi bir maddi delilin
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bulunmadığı anlaşılmıştır.
"...Ceza Muhakemesi Hukukunun temel prensiplerinden birisi de şüpheden

sanığın yararlanacağı ilkesidir. Her hukuk devletinde kabul edilen ve masumluk
karinesi ile sıkı bir ilgisi olan bu ilkeye göre, yapılan ceza muhakemesi sonunda fiilin
sanık tarafından işlendiği, % 100 belliliğe ulaşmadığı taktirde beraat kararı verilecektir.
Böyle bir ilkenin kabul edilmesinin sebebi, bir suçlunun cezasız kalmasının, bir
masumun mahkum olmasına tercih edilmesidir; başka bir ifade ile “masumluk”
karinesidir. Keza, sanığın savunmasının aksinin kanıtlanması ondan beklenemez. Sanığa
yüklenen suçun sübuta erdiği kuşkuya yer vermeksizin ortaya çıkarılmalıdır. ( Y.C.G.K.
19.04.1993,6-81/110 )

O halde, yapılan ceza muhakemesinin sonunda belliliğe, örneğin fiilin sanık
tarafından işlendiğinin veya işlenmediğinin sabit olduğu sonucuna varılmaması
durumunda sanık mahkum edilemez. Ceza Muhakemesinde, esas olarak, fiilin fail
tarafından işlendiği veya işlenmediği konusunda, hukuk düzenince kabul edilen
vasıtalarla, yargılama makamının tam bir kanaate ulaşmasını temin ameliyesine ispat
denir. Burada dikkat edilecek noktalar şunlardır:

1- Burada inandırmak yetmez, tam bir kanaate ulaşılacaktır.
2- Medeni Usul Hukukundan farklı olarak Ceza Muhakemesi Hukukunda ispat

yükü (külfeti) sorunu yoktur. Gerçekten sanığa susma hakkı tanıyan bir hukuk
düzeninde, ispat yükünden söz edilmesi olanaksızdır. İspat için sabit oluş arandığına
göre, bunun dışında mahkumiyet kararı verilemeyecektir; şüpheden sanık yararlanır
ilkesi devreye girecektir. İspat ameliyesinde, hukuk düzeninin kabul ettiği vasıtalar
delillerdir. Buna göre ceza muhakemesinde ispat için kullanmak istenen bir vasıtanın
delil olarak nitelenebilmesi için iki temel niteliği bulunmalıdır. Bu vasıta;

a ) Olayı temsil etmelidir.
b ) Bu olayı temsil eden vasıta; akla, maddi gerçeğe ve hukuka uygun olmalıdır.
Olayı temsil etmekten maksat; delil olarak kullanmak istenilen vasıtanın olayın

bir parçası olması ve/veya olayı yansıtmasıdır. Örneğin, bir adam öldürme suçunda olay
yerinde bırakılan suç aleti olayın bir parçasıdır. Buna karşılık böyle bir suça 5 duyusu
marifeti ile tanık olmuş bir kimsenin anlatımları olayı yansıtır.Ne var ki bir ispat
aracına delil diyebilmek için olayı bir şekilde temsil etmesi, olayı yansıtması yetmez. Bu
yansıtmanın akla, yani bilime, maddi gerçeğe ve hukuka uygun olması da şarttır. Bu
vasıflan taşımayan bir ispat aracına teknik anlamda delil denilemez; bu nedenle de bu
tür vasıtalara dayanılarak hüküm tesis edilemez.(Uygulamalı Ceza Muhakemesi
Hukuku shf.404,Öztürk-Özbek- Erdem )

Ceza yargılamasının amacı hiçbir duraksamaya yer vermeden maddi gerçeğin
ortaya çıkarılmasıdır. Bu araştırmada, yani gerçeğe ulaşmada, mantık yolunun
izlenmesi gerekir. Gerçek; akla uygun ve realist, olayın bütünü veya bir parçasını temsil
eden kanıtlardan veya kanıtların bir bütün olarak değerlendirilmesinden ortaya
çıkarılmalıdır. Yoksa bir takım varsayımlara dayanılarak sonuca ulaşılması ceza
yargılamasının amacına kesinlikle aykırıdır. Ceza yargılamasında kuşkunun bulunduğu
yerde mahkumiyet kararından söz edilemez. Bu ilke evrenseldir. Y.Ceza Genel Kurulu
T:22.03.2005 E:2004/4-220 K:2005/32)

Kararları da nazara alınarak sanığın beraatine karar vermek gerektiği yönünde
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vicdani kanaat ve sonuca ulaşılmıştır.
 MAKTULLER MEHMET EREK, RAMAZAN EREK ve AHMET

EREK'  in  ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN YAPILAN YARGILAMADA;
Mardin C.Başsavcılığı 16/07/2012 tarihli iddianamesinde yukarıda ismibelirtilen

maktuller yönünden; Maktullerden Mehmet EREK'in akşamleyin eve gelmediği,ertesi
günİzzettin, Ahmet, Ramazan EREK ve Ramazan ERDEM kahvehanede otururken Mazıdağı
yolunda bir cesedin bulunduğu konuşulunca Mehmet EREK olacağı düşüncesiyleRamazan
EREK'in otomobili ile gitmek üzere yola çıktıkları, Derik'in çıkışında yapılan yol kontrolü
esnasında jandarma tarafından araçlarının da durdurulduğu, kimliklerinin alındığı, jandarma
görevlilerinin bir süre sonra Ahmet ve Ramazan EREK'in kimliklerini geri verdikleri,
Ramazan ERDEM ile İzzettin EREK’in bir süre bekledikten sonra arabadan çıkıp yanlarına
giderek kimliklerini sordukları, jandarmanın yol kenarında bekleyen panzerdeki görevlilerin
yanına gönderdikleri, bir kaç dakika beklemelerinden sonra panzerden bir jandarmanın çıkıp
kimliklerini verdiği, geriye dönüp baktıklarında Ramazan EREK'in arabasının olmadığını
gördükleri, Ahmet ve Ramazan’ın gitmiş oldukları, jandarma görevlilerinin arabadakilerin
acil işimiz var diyerek gittiklerini söylediği, tanıkların yürüyerek Derik'e geri dönecekleri
esnada oradaki görevlilerden birinin bizde Derik'e gidiyoruz sizi götürelim dediği ve panzerle
onları Derik ilçe jandarma komutanlığına götürüp, bahçesinde panzerden indirdikleri ileri
sürülmüştür.Ertesi gün eve dönmeyen Mehmet Erek ile jandarma kontrol noktasında kaybolan
Ahmet ve Ramazan Erek’in cesetleri Derik -Mazıdağ yolu kenarında Mazıdağ sınırlarında
bulunmuştur. Olay yerinde bulunan kovanların 2 farklı kaleşnikof marka tüfek ile atıldığı, bu
tüfeklerden birinin bir ay önce aynı yerde cesedi bulunan Mustafa Aydın’ın öldürülmesinde
de kullanıldığı ekspertiz raporuyla tespit edildiği, Mazıdağı savcılığı tarafından görevsizlik
kararı ile Diyarbakır DGM savcılığına gönderilmesi üzerine 1994/1267 sırasına kaydedilen
soruşturma evrakının incelenmesi sonucunda; olay yeri tespit tutanağında07.02.1994 günü
saat 20.00 sıralarında Mazıdağı- Derik karayolu yakınında Gümüşpınar köyü Hezas mezrasına
1 km mesafede bir erkek cesedinin görüldüğünün öğrenilmesi üzerine, sabah saat 06.30
sıralarında belirtilen yere gelindi. Derik karayolunun 16. km snde yolun 10 metre uzağında
yatar vaziyette bir cesedin bulunduğu, cebinden çıkan belgelerden MEHMET EREK olduğu,
başından vurulduğu, yakınında 41-42 numaralı altı düz çizgili, kısa topuklu ayak izinin
bulunduğu, cesede 1,5, 2 ve 3 metre uzaklıkta olmak üzere toplam 3 adet kalişnikof tüfeğe ait
boş kovanının bulunduğu, Yine yolun solunda 47 KA 627 plakalı Renault Station marka
aracın yol işaret levhasının önünde önü Mazıdağı istikametinde olarak bulunduğu, Birinci
cesedin bulunduğu yerin 100 metre kadar uzağında yolun sağ tarafındaki mıcır birikintisinin
kenarındaki kayalıkların arkasında 2 erkek cesedinin daha olduğu görüldü. Üzerlerinden çıkan
kimliklerden birinin RAMAZAN EREK, diğerinin de AHMET EREK olduğu, onların da
başlarından vurulmuş olduklarının görüldüğü, bu cesetlerin 3, 4.5 ve 10 metre uzaklarında
toplam 3 adet kaleşnikof tüfeğe ait boş kovan bulunduğu, Ayrıca olay yerine 150 -200 metre
Mazıdağı tarafında yol kenarından geçen telefon hattından kesilmiş 50 metre uzunluğundaki
telin yolun üzerinde olduğunun görüldüğü, otopsi ve ölü muayene tutanağında Jandarma
tarafından 07.02.1994 günü saat 18.00 sıralarında Mazıdağı-Derik Karayolu üzerinde bir
şahsın öldürülerek bırakıldığının duyum olarak alındığının ve gerçeklik derecesinin
araştırıldığının bildirilmesi üzerine gerekli tedbirlerin alınması emri verildi. Ertesi sabah saat
08.00 sıralarında cesetlerin bulunduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelindi. Cesetlerin
yerlerine işaret konulup bir arada toplandığı görüldü. 1 numaralı ceset RAMAZAN EREK:
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Oksipital bölgede orta hattın 7 cm solunda 1 adet kurşun giriş deliğinin, oksipital bölgede orta
hattın 7 cm solunda ve yüzde sağ elmacık kemiği üzerinde 2 cm çapında parçalı kurşun çıkış
deliklerinin bulunduğu, sırtta sağ skapula üzerinde 1 adet kurşun giriş deliğinin bulunuduğu,
en az 8 saat önce, uzun namlulu yivli otomatik silahla YAKIN ATIŞ sonucu öldüğü,2
numaralı ceset AHMET EREK: Başın sağ mandubula angullariz hizasından sağ kulak tempral
kemik, sağ barietal ve sağ oksipital kemiği içine alacak şekilde kemik fraktörü, derin doku
kaybı ve beyin lasersiyonu içerdiği, ateşli silah atış yerinin sağ mandula angullariz hizasında
olduğu, yüzün ve kafanın sağ tarafının parçalandığı görüldü. En az 8 saat önce uzun namlulu
yivli otomatik silahla BİTİŞİK ATIŞ sonucu öldüğü, 3 numaralı ceset MEHMET EREK: Sağ
yanakta bir adet kurşun giriş deliği, sol yanakta etrafı parçalı yaklaşık 20 cm çapında çıkış
deliğinin, ayrıca kafa arkasında oksipital kemiğin hemen altında kurşun çıkış deliğinin
olduğu, buradan beyin dokusunun herniye olduğunun görüldüğünün, ağız, kulak ve burundan
bol miktarda kan geldiğinin, göğüs sağ memesinin 2 cm altında kurşun giriş deliğinin, sırtta
sol skapula orta hattından10 cm sol tarafta 9. Kosta hizasında kenarları parçalı 2 cm çapında
çıkış deliğinin bulunduğu, ölü morluğunun ve katılığının gelişmiş olduğu, yakın atış sonucu
öldüğüve 2. cesedin Mazıdağı-Derik istikametine göre yolun sağında ve dereyatağına doğru
bulunan cesetler olduğu, 3 cesedihn ise yolun sol tarafında bulunan ceset olduğu tespit
edildiği Ali Ergin'in beyanlarında;07.02.1994 günü Seyfi Erek ile birlikte Mehmet Erek’i
aramak için Mazıdağı’na gelmiştik. Yolda cesetgörmedik. Buradan da Diyarbakır’a gittik. Bu
şahısların düşmanları yoktu şeklinde beyanda bulunduğu,Mehmet Emin Erek' in alınan
beyanlarında;Oğlum Ramazan Derik Emniyet amirliğinin yakınında dükkan işletir. En son
07.02.1994 günü saat 10.00 sıralarında gördüm. Mehmet Erek son olarak 06.02.1994 günü
saat 17.00sıralarında Derik’te görülmüştür. Mehmet ve Ahmet işsiz idiler. Düşmanları yoktu
şeklinde beyanlarda bulunduğu, Seyfi Erek' in aldırılan beyanlarında; Mazıdağında oto
elektrikçiliği yaparım. Kardeşim Mehmet ve kuzenlerimin ne zaman evden ayrıldıklarını
b i lmiyorum.  Düşmanlar ı  yoktu  şekl inde  beyanda bulunduğu,  düzenlenen
fezlekede;16.02.1994 tarihli Mazıdağı savcılığına hitaben yazılan üst yazıda, PKK’lıların
maktullerin hareketlerini takip ederek Mazıdağından Derik’e gidecekleri esnada Gümüşpınar
köyü Hezas mezrasını geçtikten sonra yola gerilen tel ile RAMAZAN EREK’in idaresindeki
47 KA 627 plakı aracı dudurup Ramazan ve Ahmet’i aracın içinden alıp kayalıkların
arkasında, Mehmet’i ise taş ocağının önünde öldürdükten sonra aracı bir bir tur yaptırıp
Mazıdağ istikametine çevirdikleri, yolun dar olması nedeniyle çevrilirken aracın yoldan
çıktığı değerlendirilmiş, olay yerinde bulunan 6 kovan ekspertiz raporu için Mardin İl
jandarma Komutanlığına gönderildiği, ekspertiz raporunda; Diyarbakır Bölge kr. Pl. Lab. nın
02.05.1994 tarihli 1994/924 uzmanlık sayılı ekspertiz raporuna göre, gönderilen 6 adet
7.62x39 mm çapındaki kovanlar (3-3) olmak üzere iki ayrı silahtan atılmıştır. Arşivdeki
kovanlarla karşılaştırılmak üzere arşivin kod. 3913 sırasında geçici olarak alıkonulduğu
bildirilen kovanlardan 3 ünün 04.01.1994 tarihinde aynı bölgede MUSTAFA AYDİN’in
öldürülmesinde kullanılan silahtan atıldığı ( arşivin 3732 sırasında kayıtlı kovan ile çeşitli
karakteristik özellikler yönünden uygunluklar bulunduğu) tespit edildiği. Maktullerin en son
jandarmanın yol kontrolünde görüldükleri, 4 kişi beraber gelmişken bir anda 2 kişinin
arabayla ‘aceleleri olması’ sebebiyle diğer 2 şahsı bırakıp gitmelerin makul olmadığı ve
tecrübe kurallarına aykırı olduğu, bu 2 şahsın bu şekilde kaybolduktan sonra ateşli silahla
öldürülmeleri, burada kullanılan tüfeğin 1 ay önce Mustafa Aydın’ın öldürülmesinde de
kullanılması olay tarihinde İlçe Jandarma Komutanı olan şüpheli üzerindeki şüpheyi arttırdığı,
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belirtilen cinayetlerin bu şahsın bizzat veya yönlendirmesi şeklinde gerçekleştiğine dair dava
açmaya yeter derecede şüphe oluştuğu gerekçesi ile iddianame düzenlendiği anlaşılmıştır.

MÜŞTEKİ BEYANLARI:
Müşteki Remziye EREK 25/04/2012 tarihli beyanlarında özetle, (Dizi 61 de yer

alan); olayda ölenlerden Ramazan Erek' in eşi olduğunu, olaydan bir gün önce eşinin
amcasının oğlunun kaybolmuş olduğunu, Mazıdağ sınırları içerisinde yol kenarında bir
cesedin bulunduğunu öğrendiklerini, İzzettin Erek, Ramazan Erdem, Ahmet Erek ve eşinin
cesedin Mehmet Erek'e ait olabileceğini düşünerek gittiklerini, Derik çıkışında panzerler
tarafından durdurulduklarını, İzzettin Erek ve Ramazan Erdem' in panzere bindirildiklerini,
eşinin arabasına da bir ya da iki görevlinin bindiğini, araba ile oradan uzaklaştıklarını
duyduğunu, o gün yol kenarında bulunan cesedin Mehmet Erek' e ait olduğunu öğrendiğini,
eşini götüren askerlerin öldürdüğünü düşündüğünü,bu yüzden kimseyi şikayet
edemediklerini, şimdi şikayetçi olduklarını, cezalandırılmalarını istediğini beyan etmiştir.

MüştekiRemziye EREK 25/04/2012 tarihli beyanlarında özetle, (Dizi 60 da yer
alan); Ahmet Erek' in eşi olduğunu, hiç kimseden tehdit almadığını, gözaltına alınmadığını,
pkk terör örgütü ile hiç ilgisinin olmadığını, ölmeden önce yeğenleri Mehmet Erek' in eve
dönmediğini ve Mazıdağ girişinde bir cesedin olduğunun öğrendiklerini, cesede bakmaya
gittiklerini, ancak Derik çıkışında panzerlerin durdurduğunu, Ramazan Erdem ve İzzettin
Erek' i panzere aldıklarını, bunları o gün akşamüzeri serbest bırakılan Ramazan Erdem
ve İzzettin Erek' den öğrendiklerini, ertesi sabah yolda üç cesedin bulunduğunu, gidip
bakmaları için jandarmanın haber gönderdiğini, akrabalarının 07/02/194 tarihinde gidip
baktıklarını, eşinin yeğeni Ramazan Erek' in elleri bağlı ve başından vurulmuş şekilde yol
kenarında bulunduğunu, yolun karşı tarafında da Mehmet Erek' in cesedinin bulunduğunu
gördüklerini, cesetlerin getirilip yıkandığını, kendilerinin mezarlığa gitmelerine izin
vermediklerini,üç yaşlı şahsın götürülerek defnedildiklerini, korktukları için şikayet
edemediklerini beyan etmiştir.

Müşteki Remziye EREK' in 01/07/2013 tarihli duruşmada alınan beyanlarında;
"Ben suça konu olayla ilgili olarak daha öncedenbeyanlarımı bildirmiştim, o beyanlarımı
aynen tekrar ederim, eşimin yeğenlerinden Mehmet Erek evine dönmemişti, daha sonra ölen
birisinin bulunması nedeniyle o kişinin Mehmet Erek olup olmadığını anlamak için
kahvehaneden Ahmet Erek, İzzettin Erek, Ramazan Erek ve Ramazan Erden birlikte Ramazan
Erek' e ait olan kül renkli veya beyaz renkli bir araç ile harekete geçtiklerinde Derik girişinde
kontrol amacı ile durdurulmuşlar, Ahmet Erek ve Ramazan Erek aracın içerisinde kalmışlar,
daha sonra kimlik kontrolü yapmak üzere İzzettin Erek ve Ramazan Erdem panzerin yanına
çağırmışlar, kimlik kontrolü yapıldıktan sonra İzzettin ve Ramazan arabaya yöneldiklerinde
aracın orda olmadığını görmüşler, sorduklarında onların acil işi vardı, o yüzden gittiler
demişler,daha sonra Mehmet Erek, Ahmet ve Ramazan Erek aynı yerde ertesi gün
bulunmuşlar" şeklinde beyanda bulunduğu,

 
Müşteki Rahime EREK 01/07/2013 tarihli duruşmada alınan beyanlarında; Suça

konu olayla ilgili olarak daha önceden beyanlarımı bildirmiştim, o beyanlarımı aynen tekrar
ederim, Ramazan Erek eşim olur, Mehmet Erek kaybolduktan sonra bir ceset bulunduğunun
söylenmesi üzerine İzzettin Erek, Ramazan Erdem, Ahmet Erek ve Ramazan Erek cesede
bakmak için yola çıkmışlar, orada İzzettin Erek ve Ramazan Erdem' in kimliklerini panzerin
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arkasından kontrol etmişler, bu arada Ahmet Erek ve Ramazan Erek' i Mehmet Erek' in
bulunduğu yere götürmüşler, Ramazan ve Ahmet Erek ertesi güne kadar gelmediler, daha
sonra iki erkek cesedinin bulunduğu söylenince kayınpederim teşhis için gitti ve ölenlerin
Ahmet ve Ramazan Erek olduğunu teşhis etmiş, olayın gerçekleştiği yer sanığın kontrolünün
altındadır, haberinin olmaması mümkün değildir" şeklinde beyanda bulunduğu,

Müşteki Rahime EREK ( Tanık olarak vermiş olduğu) 25/04/2012 tarihli
beyanında özetle;( Dizi 61. De yer alan); olayda ölenlerden Ramazan Erek’ in eşi olduğunu,
olaydan bir gün önce amcasının oğlunun kaybolduğunu, Mazıdağ sınırları içerisinde yol
kenarında bir cesedin bulunduğunu öğrendiklerini duyduğunu, akrabaları ile birlikte gitmek
istediklerini, Derik’ in çıkışında panzerlerin durduğunu, İzzettin Erek ve Ramazan Erdem’ i
panzere bindirdiklerini, eşinin arabasına da bir veya iki görevlinin binmiş olduğunu
duyduğunu, oradan uzaklaştıklarını duyduğunu, o gün akşam yol kenarındaki cesedin
Mehmet Erek’ e ait olduğunu öğrendiğini, ertesi sabahta eşinin ve Ahmet Erek’ in cesetlerinin
bulunduğunu öğrendiğini, eşini götüren askerlerin öldürdüğünü düşündüğünü, bu yüzden
kimseye şikayet edemediklerini, şimdi şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.

Müşteki Cafer EREK’in 25.04.2012 tarihinde alınan ifadesinde;( Dizi 697/1-2 de
yer alan) Ölenlerden Mehmet EREK ağabeyimdir, Ahmet EREK amcamdır, Ramazan EREK
de diğer amcam Mehmet Emin'in oğludur, abim Mehmet EREK öldüğü sırada 30 yaşındaydı,
hayvan alım satımı yapardı, evimiz Derik ilçesinin 1 km dışında olan Zeytinlik mahallesinde
idi, ailemizin hiçbir düşmanı yoktu, ailemizde suça karışan, gözaltına alınan, soruşturma
geçiren kimse yoktur, öldürülenlerin hiçbiri daha önce tehdit almamışlardı, hepsi kendi
hallerinde işlerinde güçlerinde insanlardı, abim Mehmet EREK 5 Şubat 1994 te sabah çarşıya
çıkmak üzere evden çıkmış, akşam eve gelmeyince yengem bizlere söyledi, komşulara gören
olup olmadığını sorduk, kimse görmemiş, ertesi gün amcam Ahmet ile kuzenlerim Ramazan
ve İzzet bir de uzaktan akrabamız Ramazan ERDEM kahvede otururken Derik'in 10 km
dışında Mazıdağı sınırları içerisinde yol kenarında bir cesedin bulunduğunu kahvedeki
konuşmalardan öğrenmişler, önceki akşam ağabeyim de eve gelmediği için merak edip
bakmak istemişler, Ramazan EREK'in arabası ile oraya gitmek için yola çıkmışlar, Derik'in
çıkışında bir panzer kendilerini durdurmuş, kimliklerini kontrol ettirmişler, Ramazan ERDEM
ile İzzettin EREK'i panzere alıp Derik İlçe Jandarma Komutanlığına götürüp akşam
saatlerinde de onları serbest bırakmışlar, amcamı ve kuzenim Ramazan'ı ise kendi arabaları ile
oradan götürmüşler, o akşam Ahmet ve Ramazan EREK'den haber alamadık, ancak yol
kenarında bulunan cesedin abime ait olduğu haberini aldık, bu haberi nasıl, kimden aldığımızı
hatırlamıyorum, amcam ve kuzenim de götürüldüğü için korkumuzdan abimin cesedini
almaya gidemedik, hatta ailemizden erkek olanlardan hiçbiri kendi evimizde dahi yatamadık,
o geceyi başka yerlerde geçirdik, ertesi sabah aynı yerde Ahmet ve Ramazan EREK'in de
cesetlerinin bulunduğu haberi geldi, akrabalarımızdan çok sayıda kişi ile birlikte cesetlerin
bulunduğu yere gittik, cesetlerin üçü de yol kenarındaydılar, Mehmet EREK Mazıdağı'na
giderken sağ tarafta diğerleri de sol tarafta idiler, Ahmet ve Ramazan'ın elleri telle bağlı
idi,ağabeyimin başından vurulduğunu gördüm, diğerlerinin neresinden vurulduğunu
bilmiyorum, cesetler bize jandarma tarafından teslim edildi, alıp evimize getirdik, yıkama
işlemlerini yaptık, sivil bir otomobil ile gelen sivil görevliler cenazeleri otomobile koyup
mezarlığa defnedeceklerini söyleyerek gittiler, kimse mezarlığa gelmesin dediler, defin
işlemleri için tanımadığımız 3-4 kişinin mezarlığa götürüldüğünü sonradan duyduk.Bu
olaydan sonra ailemizden kimse cesaret edip şikayetçi olamadı, soruşturmayı takip edemedik,
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akıbetini bilmiyoruz, bildiğim kadarı ile o tarihlerde olayla ilgili olarak ifade veren kimse
olmamıştır, İzzettin EREK şu anda Derik'in bir köyünde çalışıyor, müracaat etmesini
söyleyeceğim, Ramazan ERDEM babası Hüseyin ERDEM'in tedavisi için Diyarbakır Eğitim
ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda yatan babasının başında beklemektedir,
kendilerinin müracaat etmeleri gerektiğini söyleyeceğim, ancak bu konularda konuşmaktan
korkuyorlar, ifade verip veremeyeceklerini bilmiyorum.Bu olayların olduğu tarihlerde
Derik ilçesine Servet kod adlı itirafçı ile İlçe Jandarma Komutanı Musa ÇİTİL'in
yaptığı konuşuluyordu, o tarihlerde Mustafa AYDIN da aynı mevkiide öldürülmüştü,
gözaltına alınıp kaybolan çok kişinin olduğu da konuşulmuştu. Mazıdağında oto
elektrikçiliği yapan abim Mehmet Şerif EREK bana 1995 yılında Mazıdağı MHP İlçe
Başkanlığını göstererek "Bu Derik'te daha önce görev yapan Servet (K) adlı itirafçıdır"
demişti. Gerçek ismini bilmiyorum, şu anda nerede olduğunu da bilmiyorum dedi.” şeklinde
beyanda bulunduğu,

M ü ş t e k i  C a f e r  E R E K '  0 1 / 0 7 / 2 0 1 3  t a r i h l i  d u r u ş m a d a  a l ı n a n
beyanlarında;"Mehmet Erek kardeşim, Ramazan Erek amacımın oğlu, Ahmet Erek' de
amcamdır, ben diğer kardeşlerim ile birlikte birer hafta ara ile askere gittik, vatani görevimizi
yaptık, 94' lü yıllarda müzik dinlemek bile yasaktı, bundan dolayı öldürülenler olduğunu
biliyorum, bütün pisliklere silah vererek korucu yaptılar, bütün askerleri kötülemiyorum
çünkü ben de askerlik yaptım, olaya gelince de 6 Şubat tarihinde kardeşim Mehmet Erek
kayboldu, onun kaybolmasından sonra İzzettin Erek, Ramazan Erdem, Ahmet Erek ve
Ramazan Erek Mehmet Erek' in cenazesini teşhis için gitmişler, İzzettin Erek ve Ramazan
Erdem' i panzerin arkasına alarak kimlik sorup oyalamışlar, Ahmet Erek ve Ramazan Erek' i
ise beyaz renkli sivil araç ile Mehmet Erek' in olduğu yere götürmüşler, ertesi gün Mehmet
Erek' in öldüğü yerde Ahmet Erek ve Ramazan Erek' e ait araç kapıları açık vaziyette
görülmüş, 6 Şubat tarihinde hangi asker, hangi komutan görevli ise suçun sorumlusu onlardır,
onlardan ve sanıktan ve itirafçı Servet kod adlı Harun Ace' dan şikayetçiyim şeklinde beyanda
bulunduğu, Müştekiler vekilinin talebi üzerine müşteki Cafer'den sorulduğunda:kardeşlerim
bu olayın öncesinde gözaltına alınmamışlardı, taziye zamanlarında bütün Derik halkını spor
salonuna toplayarak kimin tarafından çekildiğini bilmiyorum, çünkü korkumuzdan yüzlerine
bakamıyorduk, fotoğraf çekilip hemen yüzümüzü çeviriyorduk, bütün Derik ilçesindeki
kişilerin fotoğraflarını çekmişlerdi" şeklinde beyanda bulunduğu,

Müşteki Cafer EREK ( Tanık olarak vermiş olduğu) 25/04/2012 tarihli beyanında
(Dizi 59/1,2 de yer alan); Ölenlerden Mehmet EREK ağabeyimdir, Ahmet EREK amcamdır,
Ramazan EREK'de diğer amcam Mehmet Emin'in oğludur, abim Mehmet EREK öldüğü
sırada 30 yaşındaydı, hayvan alım satımı yapardı, evimiz Derik ilçesinin 1 km dışında olan
Zeytinlik mahallesinde idi, ailemizin hiçbir düşmanı yoktu, ailemizde suça karışan, gözaltına
alınan, soruşturma geçiren kimse yoktur, öldürülenlerin hiçbiri daha önce tehdit almamışlardı,
hepsi kendi hallerinde işlerinde güçlerinde insanlardı, abim Mehmet EREK 5 Şubat 1994 te
sabah çarşıya çıkmak üzere evden çıkmış, akşam eve gelmeyince yengem bizlere söyledi,
komşulara gören olup olmadığını sorduk, kimse görmemiş, ertesi gün amcam Ahmet ile
kuzenlerim Ramazan ve İzzet bir de uzaktan akrabamız Ramazan ERDEM kahvede otururken
Derik'in 10 km dışında Mazıdağı sınırları içerisinde yol kenarında bir cesedin bulunduğunu
kahvedeki konuşmalardan öğrenmişler, önceki akşam ağabeyim de eve gelmediği için merak
edip bakmak istemişler, Ramazan EREK'in arabası ile oraya gitmek için yola çıkmışlar,
Derik'in çıkışında bir panzer kendilerini durdurmuş, kimliklerini kontrol ettirmişler, Ramazan
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ERDEM ile İzzettin EREK'i panzere alıp Derik İlçe JandarmaKomutanlığına götürüp akşam
saatlerinde de onları serbest bırakmışlar, amcamı ve kuzenim Ramazan'ı ise kendi arabaları
ile oradan götürmüşler, o akşam Ahmet ve Ramazan EREK'den haber alamadık, ancak yol
kenarında bulunan cesedin abime ait olduğu haberini aldık, bu haberi nasıl, kimden aldığımızı
hatırlamıyorum, amcam ve kuzenim de götürüldüğü için korkumuzdan abimin cesedini
almaya gidemedik, hatta ailemizden erkek olanlardan hiçbiri kendi evimizde dahi yatamadık,
o geceyi başka yerlerde geçirdik, ertesi sabah aynı yerde Ahmet ve Ramazan EREK'inde
cesetlerinin bulunduğu haberi geldi, akrabalarımızdan çok sayıda kişi ile birlikte cesetlerin
bulunduğu yere gittik, cesetlerin üçü de yol kenarındaydılar, Mehmet EREK Mazıdağı'na
giderken sağ tarafta diğerleri de sol tarafta idiler, Ahmet ve Ramazan'ın elleri telle bağlı
idi,ağabeyimin başından vurulduğunu gördüm, diğerlerinin neresinden vurulduğunu
bilmiyorum, cesetler bize jandarma tarafından teslim edildi, alıp evimize getirdik, yıkama
işlemlerini yaptık, sivil bir otomobil ile gelen sivil görevliler cenazeleri otomobile koyup
mezarlığa defnedeceklerini söyleyerek gittiler, kimse mezarlığa gelmesin dediler, defin
işlemleri için tanımadığımız 3-4 kişinin mezarlığa götürüldüğünü sonradan duyduk.Bu
olaydan sonra ailemizden kimse cesaret edip şikayetçi olamadı, soruşturmayı takip edemedik,
akıbetini bilmiyoruz, bildiğim kadarı ile o tarihlerde olayla ilgili olarak ifade veren kimse
olmamıştır, İzzettin EREK şu anda Derik'in bir köyünde çalışıyor, müracaat etmesini
söyleyeceğim, Ramazan ERDEM babası Hüseyin ERDEM'in tedavisi için Diyarbakır Eğitim
ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda yatan babasının başında beklemektedir,
kendilerinin müracaat etmeleri gerektiğini söyleyeceğim, ancak bu konularda konuşmaktan
korkuyorlar, ifade verip veremeyeceklerini bilmiyorum. Bu olayların olduğu tarihlerde
Derik ilçesine Servet kod adlı itirafçı ile İlçe Jandarma Komutanı Musa ÇİTİL'in
yaptığı konuşuluyordu, o tarihlerde Mustafa AYDIN da aynı mevkiide öldürülmüştü,
gözaltına alınıp kaybolan çok kişinin olduğu da konuşulmuştu. Mazıdağında oto elektrikçiliği
yapan abim Mehmet Şerif EREK bana1995 yılında Mazıdağı MHP İlçe Başkanlığını
göstererek " Bu Derik'te daha önce görev yapan Servet (K) adlı itirafçıdır" demişti. Gerçek
ismini bilmiyorum, şu anda nerede olduğunu da bilmiyorum şeklinde beyanlarda bulunduğu,

Müşteki Fatma İZCİ 01/07/2013 tarihli  duruşmada vermiş olduğu
beyanlarında;" Suça konu olayla ilgili olarak daha önceden beyanlarımı bildirmiştim, ölen
Mehmet Erek benim eşim olur, akşam yemeğinden sonra gitti sabaha kadar gelmedi, bende
yeni doğum yaptığım için bir yere çıkamadım, sabah olunca da kayınpederimin yanına gittim,
durumu anlattım, onlarda kahvehanede iken Mazıdağ yolunda birisinin öldürüldüğünü, oradan
geçen bir araç nedeniyle duymuşlar, İzzettin, Ahmet, Ramazan Erek ve Ramazan Erden araç
ile Mehmet Erek' in yanına doğru giderken panzer kendilerini durdurmuş, İzzettin Erek ve
Ramazan Erdem' den kimliklerini sormuşlar, onlar panzerin yanında iken Ahmet Erek ve
Ramazan Erek' i oradan göndermişler, boş olan bir köyün muhtarın evine götürmüşler, daha
sonra İzzettin ile Ramazan Erdem geldiklerinde Ahmet ve Ramazan kendilerine sorulduğunda
askerlerin onları gördüğünü söylemişler, ertesi gün Mehmet Erek' in öldüğü yerde Ahmet
Erek ve Ramazan Erek' in cesetlerini bulmuşlar, daha sonra cesetleri köye getirdiklerinde
yakınlarından kimsenin cesetlere yaklaşmasına izin vermediler, sadece üç yaşlı köylü yıkama
ve defin işlemlerinde bulundular, bizim herhangi bir suçumuz yoktu, neden beni, çocuklarımı
öksüz bıraktılar, suçumuz neydi,üçünü de işkence ile öldürmüşler, ayrıca ölenlerden sanığın
haberinin olmaması mümkün değildir" şeklinde beyanda bulunduğu,
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Müşteki Fatma İZCİ 25/04/2014 tarihli beyanlarında, ( Dizi 58/1,2 de yer alan) ;
Ölenlerden Mehmet EREK benim gayri resmi eşimdir, kendisi hayvan ticareti yapardı, lise
mezunu idi, öldürülmeden 5 sene önce gayrı resmi olarak evlenmiştik, kendisinden 4
çocuğum oldu, Derik İlçe merkizine 1 kilometre kadar mesafede oturuyorduk, halen de ben
orda oturuyorum, evlenmemizden önce 7 sene Şanlıurfa'da kalıp İmam Hatip Lisesinde
okumuştu, ancak mezun olamadan Derik'e döndü, çalışmak için Arabistan ülkesine gitmeyi
düşünüyordu, ancak biz evlenince gitmekten vazgeçmişti, eşim ölmeden önce kimseden tehdit
almamıştı, herhangi bir suçtan da soruşturma geçirmemişti, hiç gözaltına alınmamıştı, Olay
günü saat 09:00 sıralarında yürüyerek Derik çarşısına doğru gitmişti, akşam gelmeyince
merak ettik, o akşam eve gelmedi, ertesi gün saat 11:00 sıralarında Derik ilçesi çıkışı Mazıdağ
ilçesi girişinde yol kenarında öldürülmüş olduğunu öğrendik, eşimin amcası olan Ahmet
EREK diğer amcasının oğlu Ramazan EREK, İzzetin EREK ve uzaktan akrabamız Ramazan
ERDEM kahvede otururlarken Derik çıkışında yol üzerinde bir cenazenin olduğunu, bir
cesedin bulunduğunu kahvedekilerin konuşmalarından öğrenmişler, eşim de kayıp olduğu için
"gidip bakalım" demişler, dördü Ramazan EREK'in aracı ile cesetin bulunduğu yere gitmek
üzere yola çıkmışlar, Derik ilçe merkezinin hemen çıkışında bekleyen bir panzerdeki
görevliler kendilerini durdurmuşlar, kimliklerini kontrol etmişler, Ramazan ERDEM ile
İzzettin EREK'i panzere almışlar, Ahmet ve Ramazan EREK'i ise yanlarına bir iki görevli
verip cesetin bulunduğu Derik'in 10 km dışındaki yere göndermişler, bunları Ramazan
ERDEM ve İzzet'ten duydum,cesetin yanına giden iki kişi de dönmedi, o gün akşama doğru
yolda bulunan cesetin Mehmet EREK olduğu haberi geldi, bu haberi kimin getirdiğini
hatırlamıyorum, ancak ceseti almak için kimse gitmeye cesaret edemedi, polis ya da
jandarmadan kimse bu konu ile ilgili olarak bize bilgi vermediler, eşimin kardeşleri Derik İlçe
Emniyet Müdürlüğüne gidip sormuşlar, onlarda cesedin Mazıdağı sınırlarında bulunduğunu,
Mazıdağı Savcılığına gitmeleri gerektiğini söylemişler, bir sonraki gün kayınpederim, diğer
çocuklarını ve kardeşlerini de alarak kalabalık bir gurupla Mazıdağı'na gittiler, eşimin
başından vurulup yol kenarına atıldığını, daha sonra götürülen Ramazan ve Ahmet EREK'in
de aynı yerde ellerinden bağlandıktan sonra başlarından vurularak öldürüldüklerini, gidenlerin
dönmesinden sonra öğrenebildim, bu konuda daha önce hiçbir yerde ifade vermedim,
soruşturma yapılıp yapılmadığını da bilmiyorum, eşimi, kuzenini ve amcasını kimin
öldürdüğünü bilmiyoruz, ancak panzerler yollarını kesip öldürüldükleri yere götürdükleri için
görevlilerin bu işi yaptıklarını düşünmüştük, bu yüzden kimseye de şikayet edemedik.
Eşimi öldüren kişilerin tespit edilerek cezalandırılmalarını istiyorum şeklinde beyanda
bulunduğu,

TANIK BEYANLARI:
Tanık İzzedin EREK’in 02.05.2012 tarihinde alınan ifadesinde;(Dizi 504-1-2 de

yer alan) “Mehmet EREK amcam Şeyhgül'ün oğludur. Ahmet EREK amcamdır. Ramazan
EREK de amcam Mehmet Emin'in oğludur. 1994 yılı şubat ayında Mehmet EREK'in
akşamleyin eve gelmediğini ertesi sabah öğrendik. Kahvehanede amcam Ahmet EREK ile
kuzenim Ramazan EREK ve Ramazan ERDEM ile birlikte dördümüz oturuyorduk.
Kahvehane de Mazıdağı yolunda bir cesedin bulunduğu konuşulunca Mehmet EREK
olacağını düşünüp Ramazan EREK'in otomobili ile gitmek üzere yola çıktık. Derik'in
çıkışında yol kontrolü yapılıyordu. Bizim aracımızı da durdurdular ve kimliklerimizi aldılar.
Bir süre sonra Ahmet ve Ramazan EREK'in kimliklerini geri verdiler. Ramazan ERDEM ile
benimkini vermediler. Biz bir süre bekledikten sonra arabadan çıkıp yanlarına gittik,
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kimliklerimizi sorduk.Yol kenarında bekleyen panzeri işaret ederek panzerdeki
arkadaşlarımızdan alacaksınız dediler, bizde panzerin yanına gittik. Bir kaç dakika
bekledikten sonra panzerden bir jandarma çıkıp ikimizin kimliklerini verdi. Geriye dönüp
baktığımızda Ramazan EREK'in arabasının olmadığını gördük. Görevlilere sorduk,
arabadakilerin acil işimiz var diyerek gittiklerini söyledi. Bizde yürüyerek geri Derik'e
döneceğimiz esnada oradaki görevlilerden biri bizde Derik'e gidiyoruz sizi götürelim dediler.
Panzere bindik, bizi Derik ilçe jandarma komutanlığına götürdüler. Komutanlığın bahçesinde
panzerden inip evimize gittik. Aile büyüklerine yaşadıklarımızı anlattık. Ertesi gün üçünün de
cesedinin Mazıdağı yolu üzerinde bulunduğu haberi geldi. Bu haberin nasıl geldiğini, kimin
getirdiğini hatırlamıyorum. Aile büyüklerimiz giderek cesetleri teslim alarak getirdiler.
Yıkayıp kefenlediler. Ben defin için mezarlığa gitmedim. Jandarmanın mezarlığa kalabalık
gelmesin, bir kaç kişi gelsin dediğini duydum. Mezarlığa kimlerin gittiğini de bilmiyorum.
Mehmet EREK Şanlıurfa'da imam hatip lisesinde okuyordu. Okulu bırakıp geldi, evlendi,
hayvan ticareti ile geçimini sağlıyordu. PKK ile kesinlikle bir ilişkisi yoktu. Amcam Ahmet
EREK süt fabrikasından emekli olmuştu. Adana'dan yeni gelmişti. Derik'te ev yapıyordu.
Onun da PKK ile bir ilişkisi yoktu. Ramazan EREK önceleri market işletiyordu. Ölmeden bir
sene önce marketi devretti. Kendi arabası ile köylere gidip peynir alıyordu, ilçe merkezine
getirip dükkanlara satıyordu. Herhangi bir şirkete çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Ama
köylerden peynir toplayıp getirdiğini biliyorum. Onun da PKK'lılara yardım ettiğini, onlarla
bir ilişkisinin olduğunu duymadım. Her üçünün de düşmanı yoktu. Hiç kimseden tehdit
almıyorlardı. Neden öldürüldüklerini bilmiyorum. Ahmet ve Ramazan EREK'in o gün başka
acil bir işleri yoktu. Birlikte yoldaki cesede bakmaya gidecektik. Kendiliklerinden bizi yolda
bırakıp haber vermeden gitmeleri mümkün değildir.” Şeklinde beyanda bulunduğu,

Tanık İzzettin EREK 02/05/2012 tarihli beyanında özetle, ( Diz 63/1-2 de yer
alan); Mehmet Erek’ in amcasının oğlu, Ahmet Erek’ in amcası, Ramazan Erek’ in de
amcasının oğlu olduğunu, 1994 yılı Şubat ayında Mehmet Erek’ in akşamleyin eve
gelmediğini öğrendiklerini, kahvehanede Ramazan Erek, Ahmet Erek ve Ramazan Erdem ile
birlikteotururken Mazıdağı yolunda bir cesedin bulunduğunun konuşulduğunu, kendilerinin
Mehmet Erek olduğunu düşünerek Ramazan Erek’ in aracı ile yola çıktıklarını, Derik’ in
çıkışında yol kontrolü yapıldığını, araçlarının durdurulduğunu, kimliklerinin alındığını, bir
süre sonra Ahmet ve Ramazan Erek’ e kimliklerini geri verdiklerini, Ramazan Erdem ile
kendisinin kimliğinin verilmediğini, bir süre bekledikten sonra arabadan çıkıp askerlerin
yanlarına gittiklerini, kimliklerini sorduklarını, panzerdeki arkadaşlarından kimliklerini
almalarını istediklerini, panzerin yanına gittiklerini, kimliklerini istediklerini, panzerden çıkan
askerin kimliklerini verdiğini, geri dönüp baktıklarında Ramazan Erek’ in arabasının
olmadığını gördüklerini, görevlilere sorduklarını, arabadakilerin acil işimiz var deyip
gittiklerini söylediklerini, kendilerinin de yürüyerek Derik’ e dönecekleri sırada görevlilerden
birinin kendilerinin Derik’ e gideceğini, kendilerini de götürebileceğini söylediğini, bunun
üzerine panzere bindiklerini, kendilerini Derik İlçe Jandarma Komutanlığına götürdüklerini,
Komutanlığın bahçesinden inip kendi evlerine gittiklerini, aile büyüklerine yaşadıklarını
anlatıklarını, ertesi gün üçünün de cesedinin Mazıdağ yolu üzerinde bulunduğu haberini
aldıklarını, haberin nasıl geldiğini ve kimin getirdiğini hatırlamadığını, aile büyüklerinin
cesetleri alıp getirdiklerini, jandarmanın mezarlığa kalabalık gelmesin birkaç kişi gelsin
dediğini duyduğunu, maktullerin pkk ile herhangi bir ilişkilerinin bulunmadığını, neden
öldürüldüklerini bilmediğini, düşmanlarının olmadığını,maktullerin neden kendilerini bırakıp
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gittiklerini anlayamadıklarını, kendilerinden bırakıp gitmelerinin mümkün olmadığını beyan
etmiştir.

Tanık İzzettin EREK' in 23/09/2013 tarihli alınan beyanlarında; ( Dizi 833 de yer
alan); Mehmet Erek' in öldürüldüğünü duymaları üzerine aramaya gittiklerini, panzer
tarafından kimlik kontrolleri sırasında haber vermeden Ahmet Erek ve Ramazan Erek' in
arabayla yanlarından ayrıldığını, acilen ayrılmış olduğunu panzerdeki jandarma görevlisinin
acil işimiz var deyip gittiklerini söylediğini, arkadaşı Ramazan Erdem ile kendisinin bu
durumu görmediğini, kendilerine haber vermeden gittiklerini, nasıl yanlarından ayrıldıklarını
çözemediğini, kendilerinin yolda yaya kaldıklarını, bunun üzerine jandarmanın panzerine
binerek köye gitmek için bindiklerini, kendisinin öldürme olayını görmediklerini, pkk ile bir
ilişkilerinin olmadığı şeklinde beyanda bulunduğu,

Tanık Ramazan ERDEM 02/05/2012 tarihli beyanında özetle, (Dizi 64/1-2 de yer
alan); Mehmet Erek, Ramazan Erek ve Ahmet Erek ile uzaktan akraba olduklarını, bir
kahvehanede otururken Mehmet Erek’ in eve gelmediğini duyduğunu,kahvehanede Ahmet,
İzzettin ve Ramazan Erek ile birlikte oturdukları sırada hatırlamadığı bir kişinin Mazıdağı
yolu üzerinde bir cesedin olduğunu söylemesi üzerine bakmak üzere Ramazan Erek’ in
arabası ile yola çıktıklarını, ilçenin çıkışında jandarmanın kendilerini durdurarak nüfus
cüzdanlarını aldığını, sonra Ramazan ve Ahmet’ in nüfus cüzdanlarını geri verdiğini,İzzettin
ile kendisine birlikte gelmelerini söylediklerini, kendilerini panzerin yanına götürdüklerini,
orada beklerken arabalarının gitmiş olduğunu gördüklerini, yoldaki jandarmaya sorduklarında
arabadakilerin işimiz var diyerek gittiklerini söylediğini, jandarma kendilerini panzere
bindirip ilçe jandarma komutanlığına götürdüğünü, karakolun bahçesinde kendilerini indirip
serbestsiniz dediklerini, Ramazan ve Ahmet’in o gün acil bir işlerinin olmadığını, kendi
istekleri ile oradan ayrıldıklarını zannetmediklerini, ertesi gün Mazıdağ yolunda üçünün
cesedinin bulunduğunu öğrendiğini, ailelerinin gidip getirdiklerini, defnedildikleri sırada
jandarmanın gelip kalabalık istemediğini söylediğini, bu nedenle mezarlığa giremediklerini,
5-6 ihtiyarın mezarlığa götürüp defnettiklerini duyduğunu, her üçünün düşmanlarının
olmadığını, pkk ile herhangi bir ilişkilerinin olmadığını, neden öldürüldüklerini bilmediğini
beyan etmiştir.

Tanık Ramazan ERDEM' in 07/10/2013 tarihli duruşmada vermiş olduğu
beyanlarında; Hatırladığım kadarı ile 1994 yılının kış ayları idi, ben,Ramazan,Ahmet ve
İzzettin Erek kahvehanede oturuyorduk, yoldan geçen yolcular Diyarbakır yolunun üzerinde
ceset olduğunu söylediler, bizde merak ettiğimizden dolayı dördümüz birlikte kül renginde
Toros SW bir araca bindik, o tarafa doğru giderken jandarma bizi durdurdu, kimliklerimizi
aldı, daha sonra tekrar arabaya geldiler, bana ve İzzettin Erek' ekimliklerimizi verdiler,
arabadan inmemizi istediler ve bizi karakola götüreceklerini söylediler, arabada kalan Ahmet
ve Ramazan Erek' in kimliklerini vermediler, biz karakola giderken neden onların bizimle
birlikte gelmediğini sorduk, askerler bize onların işinin olduğunu söylediler, bizi panzer ile
karakolun yanında bir yerde, Jandarma Karakolunun yanında bir yerde indirdiler, bunun
dışında benim herhangi bir bilgim yoktur, Ahmet ve Ramazan' ın nasıl öldürüldükleri veya
kim tarafından öldürüldüğü hususunda herhangi bilgim, görgüm ve duyumum da yoktur,
Askerler bizi ilçe dışında durdurdular,Ben askerlerin Ahmet ile Ramazan' ın nüfus
cüzdanlarını verip vermediğini hatırlamıyorum, vermiş de olabilirler, benim şimdiki ifadem
doğrudur, biz askere sorduğumuzda Ahmet ile Ramazan' ın işi var dediler, Ahmet ve
Ramazan' ın bizim işimiz var diyerek araba ile gittikleri şeklinde bir beyanda bulunup
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bulunmadığımı hatırlamıyorum, jandarma bizi karakolun önünde bıraktı, karakolun bahçesine
girmedik,ben o tarihte neden bizim ilçeye geldiğimizi, Ahmet ve Ramazan' ın orada kaldığını
halen anlayabilmiş değilim, olay günü kimliklerimizi verdikten sonra askerler bize isterseniz
sizi panzer ile götürebiliriz dediler ve bizde kendi isteğimiz ile panzere binip ilçeye geldik,
Olay günü jandarma panzeri ile evimize bırakıldıktan sonra kimseye Ahmet ve Ramazan
hakkında kimseye bir şey söylemedik, ertesi gün öldüklerini öğrendik,Olay günü Ahmet ve
Ramazan' ın ailelerini durumdan haberdar edip etmediğimizi hatırlamıyorum, biz Ahmet ve
Ramazan' ın gömüldüğü sırada orada bulunamadık, jandarma ilçeden bir kaç yaşlı kişinin
gömülme sırasında orada bulunmasına izin verdi, bildiğim kadarı ileAhmet ve Ramazan Erek'
in düşmanları yoktu, neden ve kim tarafından öldükleri hususunda hiç bir bilgim yoktur, bu
konuda herhangi bir söylenti de duymadım, Jandarma ilçe dışında kontrol yaparken bizim
dışımızda da 4-5 araba daha vardı, bu zaman zaman yapılan kimlik kontrollerinden biri idi,
kimlik kontrolünden sonra bizi ilçeye gönderdiler, diğerlerine ne olduğunu bilmiyorum,
Askeriye cenaze törenine bir kaç yaşlı dışında kimsenin katılmamasını istediler, neden bu
şekilde istekte bulunduklarını bilmiyorum, Biz jandarma karakolunun önünde indirildiğimizin
ertesi günü Ahmet ve Ramazan' ın ölmüş olduğunu duyduk, ilçe çıkışında kontrollerin çoğunu
asker yapıyordu,  Ramazan' ın aracının Ramazan ve Ahmet' in cesetlerinin bir kaç metre
ilerisinde bulunduğunu duydum, Benim duyduğum kadarı ile bizim kimlik kontrolü
yapıldığımız yer ile cesetlerin ve arabanın bulunduğu yer arasında 10-15 km mesafe vardır,
Mehmet Erek' in cesedinin nerede olduğunu görmedim,Mehmet Erek ile diğer Ramazan ve
Ahmet Erek' in cesetleri arasında ne kadar mesafe olduğunu bilmiyorum, Jandarma cenaze
merasimine yaşlı bir kaç kişi dışında başkalarının katılmaması hususunda haber verildi
şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

Tanık Ali Ergin 27/03/2014 tarihli beyanında, ( Dosya içerisinde yer alan) : Ben
daha önce ifade vermiştim, aynen tekrar ederim. 1988 yılındanberi istanbuldayım
1994yılındamisafirlikiçinMardinilinegitmiştimburadabulunduğum sıradaokul arkadaşım
M e h m e t E r e k  i s i m l i ş a h s ı n c e n a z e s i n i  y o l k e n a r ı n d a g ö r d ü m
sonrasında1günsonraMazıdağınagiderkenbirpanzerinyanındaküçükçocuklarve Mehmet'in
a m c a s ı v e a m c a o ğ l u R a m a z a n v e A h m e t E r e k ' i g ö r d ü m .  B u ş a h ı s l a r ı n p a n z e r i n
i ç i n e g i r d i k l e r i n i g ö r m e d i m M a z ı d a ğ ı n a g i t t i m
ancakdönüşteRamazanveAhmetinarabasınıboşbirşekildeMehmet Erek' inyanındagördüm
kiminyaptığını bilmiyorum benim bilgim ve görgüm bunlardan ibarettir şeklinde beyanda
bulunduğu,

Tanık Ali ERGİN 08/02/1994 tarihli beyanında,( Dizi 678 de yer alan); Kendisinin
Mehmet, Ahmet ve Ramazan Erek' in komşusu olduğunu, olay günü olan 08/02/1994
gününden bir önce Ramazan ve Ahmet' i kahvehanede oturur iken gördüğünü,kendileri ile
konuşmadığını, Mazıdağına gelirken yolun sağ taraında yola 10 metre uzaklıkta öldürülmüş
olarak yattığını, kendilerini Mazıdağda görmediğini, zira Mazıdağına kendisi geldikten sonra
Seyfi Erek ile kardeşi Mehmet Erek' i aramak için Diyarbakır' a gittiklerini, bu kişilerin kan
davasının olmadığı şeklinde beyanda bulunduğu,

Tanık Bubo ÇEVİREN’in 05.03.2012 günü Diyarbakır C.Başsavcılığında alınan
ifadesinde özetle; “Bu olaydan 20-25 gün kadar sonra Servet kod adlı bir itirafçı soyadını
bilmediğim Güli ve Zübeyde oğlu Mehmet isimli şahsın yanına gelmiş, Mehmet Servet'in
PKK'dan ayrılıp itirafçı olduğunu bilmiyormuş. Mehmet'e sen çoktan beri bizi sormuyorsun,
bizi unutmuşsun, gel seninle biraz dolaşalım demiş. Arabaya bindirip Mustafa AYDIN'ın
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öldürüldüğü yere götürmüş ve orada öldürülmüş. Bunu duyan yakınları cesedini almak için
oraya gitmişler, jandarma oraya gidenlerden sadece iki kişinin yaklaşmasına izin vermiş,
diğerlerini geri çevirmiş. Aynı gün izin verilen iki kişi de aynı yerde öldürülmüşler. Bu
kişilerden birinin isminin Ramazan olduğunu biliyorum, diğerini bilmiyorum. O günlerde
komşum olan Mustafa AYDIN'ın taziyesi devam ediyordu. Gelenlerin anlatmasıyla bu
olaydan haberdar oldum. Ayrıntıları bu kişilerin yakınlarından öğrenilebilir. Bu olayların
Musa ÇİTİL tarafından planlandığı Derik ilçesinde konuşulmuştu. Mustafa AYDIN'ı
Musa ÇİTİL'den başka tehdit eden kimse yoktu. Diğerlerinin de bildiğim kadarıyla
düşmanları yoktu.” Şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

Tanık Hasan ÇOBAN 06/11/2013 tarihli beyanında ( Dizi 986 da yer alan)
;Maktul ve müştekileri tanımadığını, sanığı Derik İlçe Jandarma Komutanı olmasınedeniyle
tanıdığını, kendisinin Derik İlçe Jandarma Komutanlığı 2.Tim Komutanı olarak görev
yaptığını, belirtilen olaylardan haberdar olmadığını beyan etmiştir.

Tanık Mehmet UĞURHAN22/01/2014 tarihli beyanında ( Dizi 981 de yer alan) ;
Derik ilçe Jandarma Komutanlığın’ da 1992-1994 yılları arasında karakol komutanı olarak
görev yaptığını, sanığın da Derik İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yaptığını, görev
yaptıkları süre içerisinde sanığın yasalara aykırı bir emir vermesi veya yasalara aykırı
herhangi bir iş yaptığı olmadığını, iddianamede anlatılan olaylara ilişkin bir görgüsünün
bulunmadığını, yasalara aykırı olarak hiçbir şekilde hareket edilmediğini, ileri sürülen
hususlar hakkında daha önceden bir kişinin konuştuğunu duymadığını beyan ettiği
anlaşılmıştır.

Tanık Hacı Himmet ERTEKİN 27/01/2014 tarihli beyanında ( Dizi 961 de yer
alan); 1991-1993 yılları arasında Derik İlçe Jandarma Komutanlığında görev yaptığını, Musa
Çitil’ in Derik İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yaptığını, iddianamede geçen iddialar ile
ilgili kendisinin yasa dışı olarak insanları öldürmesi, kaybedilmesi ve işkenceye tabi tutulması
yönünde emirleri olduğuna inanmadığını, kanun dışında hareket ettiğini görmediğini,
işlemlerin Hakim ve Savcılık ile birlikte yürütüldüğünü, kendisinin yasa dışı bir eylemde
bulunulduğuna şahit olmadığını, Dumanlı köyünde yapılan operasyona ilişkin kendisinin bir
bilgisinin bulunmadığını beyan etmiştir.

Tanık Murat GENÇ 16/12/2013 tarihli beyanında ( Dizi 960/1,2 de yer alan); Olay
tarihinde Derik İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde tim komutanı olarak görev yaptığını,
Derik ilçe Jandarma Komutanlığında 1991-1993 tarihleri arasında görev yaptığını,
iddianamede genel olarak belirtilen çok sayıda kişinin sanığın emriyle öldürüldüğü,
kaybedildiği veya işkenceye tabi tutulduğu hususunda herhangi bir bilgisinin olmadığını,
böyle bir şey görmediğini, Dumanlı köyünde yapılan operasyona katıldığını, kendisinin köy
mezrasına 1 km uzaklıkta çevre güvenliğini sağlamakla görevlendirildiğini,köyün içerisinde
neler olduğunu, sanığın olay yerine gelip gelmediğini bilmediğini, kendisinin köy dışında
güvenliği sağlamakla görevlendirildiğini, bu nedenle köy içerisinde neler olduğunu
bilmediğini beyan etmiştir.

Tanık Ahmet DİLEKCİ 18/04/2014 tarihli beyanında ( Dosyaiçerisinde yer alan);
Sanık ile beraber 1992-1994 yılları arasında Derik İlçe Jandarma Komutanlığında beraber
görev yaptıklarını, iddianamede adı geçen maktulleri tanımadığını, aradan uzun zaman geçtiği
için olayları tam olarak hatırlayamadığını, görev yaptıkları süre içerisinde kanunsuz bir eylem
yapmadıklarını, orada görev yapılan 1 yıl içerisinde 7 kere ilçe teröristler tarafından
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basıldığını, iddianamede anlatılan olayların asılsız oluğunu beyan etmiştir.
SANIK SAVUNMALARI:
Sanık Musa ÇİTİL bila tarihli savunmalarında, ( Dizi 192/1-2 de yer alan);

0/02/1994 tarihinde Derik Mazıdağı karayolunda ve Mazıdağ sınırlarında yol kenarında
Mehmet Erek, Ahmet Erek ve Ramazan Erek' in öldürülmesi iddiasıyla ilgili olarak, belirtilen
kişileri hiç tanımadığını, Derik ilçe çıkısında zaman zaman kontrol ve emniyet amacıyla adli
ve mülki makamların bilgisi dahilinde kimlik kontrolü yaptıklarını, ancak olay tarihinde
kontrol ve arama yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise kimler tarafından yapıldığı hususunun
Derik İlçe Jandarma Komutanlığından sorulabileceğini, görevlilerin isimlerinin tespit
edilebileceğini, bu olayla ilgili Mazıdağ ilçe jandarma komutanlığının ve Mazıdağ
C.Başsavcılığının kayıtlarının incelenebileceğini, Mehmet Erek, Ramazan Erek ve Ahmet
Erek' in öldürüldüğü bölge pkk terör örgütünün yoğun faaliyet gösterdiği ve Mazıdağ İlçe
Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında kalan dağlık ve kırsal alan olduğunu, hatırladığı
kadarı ile olay bölgesine yakın bir yerde Taşıt köyü muhtarının da teröristlerce kaçırılarak
işkence yapıldığı ve serbest bırakıldığı hususunda bilgiye ulaştıklarını, bu konu ile ilgili Derik
İlçe Jandarma Komutanlığınan kayıtlarının istenebileceğini, olayın mağdurlarının hemen
şikayette bulunmadığı,aradan 18 yıl geçtikten sonra ilk beyanlarını bildirdiklerini, öldürülen
kişilerin sorumluluk alanında bulunmadığını, olayın örgüt içi infaz, kişisel husumet
olabileceğini, bu olaylara ilişkin olay raporlarına ilişkin belgeleri ibraz ettiği şeklinde beyanda
bulunduğu,

 
Sanık Musa ÇİTİL' in 01/07/2013 tarihli duruşmada alınan savunmalarında:

Üzerimeatılı suçlamalar ile iulgili olarak bu celse sunmuş olduğum savunmalarımı içeren
klasör içeriğini aynen tekrar ediyorum. 1992-1994 yılları arasında törörün en yoğun olduğu
dönemlerde Derik İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapıyordum, görev yaptığım süre
içerisinde yaptığımız görevleri mülki amirimiz ve adli amirimiz C.Savcısı gözetiminde ve
denetimde gerçekleştirdik, bu görevimizi yerine getirirken bilinçli ve kasıtlı olarak kesinlikle
yasal mevzuatın dışına taşmadık, iddianameye konu olayda Mehmet Erek, Ramazan Erek ve
Ahmet Erek'i tanımıyorum, öldürülen şahıslar Mazıdağ İlçe sınırları içerisinde öldürülmüştür,
bu şahısların 2006 yılına kadar pkk terör örgütü tarafından öldürüldükleri biliniyordu, ancak
2001-2003 yıllarında eşleri tarafından Diyarbakır C.Başsavcılığına şikayette bulunarak
şahsımdan şikayetçi olmuşlardır, gerek ilgililerin öldürüldükleri yer ve gerekse olayda
kullanılan kaleşnikof marka silah incelenerek envanterimizde böyle bir silah olup olmadığı
hususu araştırılırsa üzerime atılı suçlamanın gerçek dışı olduğu ortaya çıkacaktır, bu suçlama
yönünden de iddiaları red ediyorum şeklinde beyanda bulunduğu,99

 arasında terörün en yoğun olduğu dönemlerde Derik İlçe Jandarma Komutanı
KATILANLAR VE SANIK TARAFINDAN OLAYIN DELİLLERİNE İLİŞKİN TALEP
EDİLEN BİLGİ VE BELGELER İSTENİLMESİ SONUCUNDA;

Ankara Jandarma Genel Komutanlığı'na yasadışı örgütlere ilişkili olan kişilere
dair edilen bilgi ve belgelerin gönderilmesi kapsamında ( 2013/50 esas ek klasör) ;
Mehmet Erek, Ramazan Erek ve Ahmet Erek' in 07 Şubat 1994 tarihinde Mardin ili Mazıdağ
ilçesi Gümüşpınar köyü Hezaz mezrası mevkiinde kimliği tespit edilemeyen kişilerce
kafalarına kursun sıkılmak suretiyle öldürülmüş olarak bulunduğu, 10 Şubat 1994 tarihinde
tanzim edilen raporda “ Maktüllerin pkk'ya müzahir oldukları bilindiğinden, olayın örgüt içi
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hesaplaşmadan kaynaklandığının değerlendirildiği” hususlarının yer aldığının bildirildiği aynı
şekilde Mehmet Erek hakkında Derik Emniyet Amirliği ile yapılan istişare neticesinde adı
geçen şahıs hakkında Mardin Emniyet Müdürlüğüce 1980 yılında pkk terör örgütü mensubu
ve örgüt adına faaliyet göstermek suçundan yakalandığı ve yakalandı fişi tanzim edildiğinin
bildirildiği anlaşılmıştır.

 MAKTULLER MEHMET EREK, RAMAZAN EREK ve AHMET
EREK'  in  ÖLDÜRÜLMESİ OLAYINA İLİŞKİN,

KANAAT VE SONUÇ:
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 16/07/2012 tarih, 2012/3527 soruşturma,

2012/1150 esas, 2012/201 sayılı iddianamesinin düzenlenmesinde temel ve hukuki
dayanak olarak müşteki ve tanık beyanlarını dikkate alınarak tanzim edilmiştir. Bu
bağlamda müşteki ve tanık beyanları ayrı ayrı incelendiğinde;

Müşteki Remziye Erek 25/04/2012 tarihli beyanlarında ( Dizi 61 de yer alan);
olayda ölenlerden Ramazan Erek' in eşi olduğunu, olaydan bir gün önce kaybolan Mehmet
Erek' i aramaya eşi, İzzettin Erek, Ramazan Erdem, Ahmet Erekle birlikte gittiklerini, Derik
çıkışısında panzerler tarafından durdurulduklarını, İzzettin Erek ve Ramazan Erdem' i
panzere bindirdikleri, eşinin arabasına da bir görevlinin bindiğini, araba ile oradan
uzaklaştıklarını duyduğunu, o gün yol kenarında bulunan cesedin Mehmet Erek' e ait
olduğunu öğrendiğini, eşini götüren askerlerin öldürdüğünü düşündüğünü, bu yüzden
kimseyi şikayet edemediklerini beyan ettiği,

Müşteki Remziye Erek 25/04/2012 tarihli beyanlarında özetle( Dizi 60 da yer
alan); Ahmet Erek' in eşi olduğunu,hiç kimseden tehdit almadığını, gözaltına alınmadığını,
pkk terör örgütü ile hiç ilgisinin olmadığını, ölmeden önce yeğenleri Mehmet Erek' in eve
dönmediğini ve Mazıdağ girişinde bir cesedin olduğunun öğrendiklerini, cesede bakmaya
gittiklerini, ancak Derik çıkışında panzerlerin durdurduğunu, Ramazan Erdem ve
İzzettin Erek' i panzere aldıklarını, bunları o gün akşamüzeri serbest bırakılan
Ramazan Erdem ve İzzettin Erek' den öğrendiklerini, ertesi sabah yolda üç cesedin
bulunduğunu, gidip bakmaları için jandarmanın haber gönderdiğini, akrabalarının 07/02/194
tarihinde gidip baktıklarını, eşinin yeğeni Ramazan Erek' in elleri bağlı ve başından vurulmuş
şekilde yol kenarında bulunduğunu, yolun karşı tarafında da Mehmet Erek' in cesedinin
bulunduğunu gördüklerini, cesetlerin getirilip yıkandığını, kendilerinin mezarlığa gitmelerine
izin vermediklerini, üç yaşlı şahsın götürülerek defnedildiklerini, korktukları için şikayet
edemediklerini beyan ettiği,

Müşteki Cafer Erek 25/04/2012 tarihli beyanlarında,( Dizi 697/1-2 de yera alan);
olaylara bizzat şahit olmadıkları, beyanlarının duyumlardan ibaret olduğu, yine müştekinin
beyanlarında da konuşmalardan öğrenmişler, bakmak istemişler, yola çıkmışlar, kimliklerini
kontrol etmişler, " Ramazan Erdem ile İzzettin Erek' i panzere alıp Derik İlçe Jandarma
Komutanlığına götürüp akşam saatlerinde onları serbest bırakmışlar" oradan
götürmüşler, müştekinin olayda görgüye dayalı bir bilgisinin bulunmadığı, yine müştekinin
01/07/2013 tarihli beyanlarında; Kardeşlerinin bu olay öncesi gözaltına alınmadıklarını,
Ahmet Erek' i ve Ramazan Erek' in beyaz renkli sivil araç ile Mehmet Erek' in olduğu yere
götürmüşler şeklinde beyanda bulunduğu,

Tanık İzzettin Erek 02/05/2012 tarihli beyanında; Dizi ( 504/1-2 de yer alan);
Mehmet Erek' in eve gelmediğini ertesi gün öğrendiğini, kahvehanede Ahmet Erek, Ramazan
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Erek ve Ramazan Erdem ile birlikte oturduklarında Mazıdağ yolunda bir cesedin
bulunduğunun konuşulduğu, unun üzerine cesedin Mehmet Erek' e ait olabileceğini düşünerek
Ramazan Erdem' in otomobili ile yola çıktıklarını, Derik' in çıkısında yol kontrolü yapıldığını,
kimliklerinin alındığını, kontrolden sonra maktuller Ramazan ve Ahmet'in kimliklerini geri
verdikleri, Ramazan Erdem ile kendisinin kimliğinin verilmediğini, niçin kimlikleri
verilmediğini sorduklarında panzerin kendilerine işaret edildiğini, oradan almaları
gerektiğinin söylendiği, bunun üzerine panzerin yanına gittiklerini, bir kaç dakika sonra
kimliklerinin verildiğini, geriye dönüp baktıklarında Ramazan Erek' in arabasının olmadığını
gördüklerini, görevlilerden sorduklarını, onlarında acil işi olduklarını söyleyerek ayrıldıklarını
söylediklerini, kendileri de yürüyerek Derik ilçesine dönecekleri sırada görevlilerden
birinin bizde Derik' e gidiyoruz sizi götürülem dediğini,  kendisi ile Ramazan Erdem' in
panzere bindiğini, kendilerini Derik İlçe Jandarma Komutanlığına götürdüklerini,
komutanlığın bahçesinde inip evlerine gittiklerini, aile büyüklerine yaşadıklarını anlattıklarını,
ertesi günde üçünün yani Ahmet Erek, Ramazan Erek ve Mehmet Erek' incesedinin Mazıdağ
ilçe yolu üzerinde bulunduğu haberinin geldiğini, Ramazan Erek' in o gün haber vermeden
gitmelerinin mümkün olmadığını beyan ettiği,

Tanık Ramazan Erdem 07/10/2013 tarihli beyanında;kendisi, Ramazan, Ahmet ve
İzzettin Erek kahvehanede oturduklarını, yoldan geçen yolcuların Diyarbakır yolu üzerinde
ceset olduğunu söylediklerini, onlarda merak ettiklerinden dolayı 4 kişi yola çıktıklarını,
jandarmanın kendilerini durdurduğunu, kimliklerini aldığını, daha sonra tekrar arabaya
geldiklerini,kendisine ve İzzettin Erek' ekimliklerini geri verdiklerini, arabadan inmelerini
istedikleri ve karakola götüreceklerini söylediklerini,arabada kalan Ahmet ve Ramazan Erek'
in kimliklerini vermediklerini, kendileri karakola giderken neden onların bizimle birlikte
gelmediğini sorduklarını, askerler bize onların işinin olduğunu söylediklerini, kendilerini
panzer ile karakolun yanında bir yerde, Jandarma Karakolunun yanında bir yerde
indirdiklerini, bunun dışında kendisinin bir bilgisinin olmadığını beyan ettiği, Ahmet ve
Ramazan' ın nasıl öldürüldükleri veya kim tarafından öldürüldüğü hususunda herhangi
bilgisinin olmadığını, görmediğini ve duymadığını, askerlerin kendilerini ilçe dışında
durdurklarını, askerlerin Ahmet ve Ramazan' ın nüfus cüzdanını verip vermediklerini
hatırlamadığını, vermiş de olabileceklerini, kendileri askerlere sorduğunda Ahmet ve
Ramazan' ın işi var dediklerini, Ahmet ve Ramazan' ın bizim işimiz var diyerek araba ile
gittikleri şeklinde bir beyanda bulunup bulunmadığımı hatırlamadığını, jandarmanın
kendilerini karakolun önüne bıraktıklarını, Ahmet ve Ramazan' ın orada kaldığını halen
anlayamadığını, olay günü kimlikleri verildikten sonra askerlerin kendilerini istedikleri
takdirde panzer ile götürebileceklerini söylediklerini, jandarma panzeri ile evklerine
bırakıldıktan sonra kimseye Ahmet ve Ramazan hakkında bir şey söylemediklerini, ertesi gün
öldüklerini, Ahmet ve Ramazan Erek' in düşmanları yoktu, neden ve kim tarafından öldükleri
hususunda hiç bir bilgilerinin olmadığını, Jandarma ilçe dışında kontrol yaparken bizim
dışımızda da 4-5 araba daha oldğuunu, bu zaman zaman yapılan kimlik kontrollerinden biri
idi, kimlik kontrolünden sonra bizi ilçeye gönderdiler, diğerlerine ne olduğunu bilmiyorum,
Ramazan' ın aracının Ramazan ve Ahmet' in cesetlerinin bir kaç metre ilerisinde bulunduğunu
duyduğunu , kendisinin duyduğukadarı ile kendilerinin kimlik kontrolü yapıldığı yer ile
cesetlerin ve arabanın bulunduğu yer arasında 10-15 km mesafe olduğunu beyan ettiği,

Tanık Rahime Erek 25/04/2012 tarihli beyanlarında,( Dizi 61 de yer alan); olayda
ölen Ramazan Erek' in eşi olduğunu olaydan bir gün önce kaybolan Mehmet Erek' i aramaya
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eşi, İzzettin Erek, Ramazan Erdem, Ahmet Erekle birlikte gittiklerini, Derik çıkışısında
panzerler tarafından durdurulduklarını, İzzettin Erek ve Ramazan Erdem' i panzere
bindirdikleri, eşinin arabasına da bir veya iki görevlinin binmiş olduğunu duyduğunu ,
araba ile oradan uzaklaştıklarını duyduğunu, o gün yol kenarında bulunan cesedin
Mehmet Erek' e ait olduğunu öğrendiğini, eşini götüren askerlerin öldürdüğünü
düşündüğünü, bu yüzden kimseyi şikayet edemediklerini beyan ettiği,

Müşteki Fatma İzci 25/04/2014 tarihli beyanlarında ( Dizi 580/1-2 de yer
alan);ölenlerden Mehmet Erek' in gayri resmi eşi olduğunu, bir akşam eve gelmediğini, ertesi
gün Mazıdağ ilçesi girişinde yol kenarında öldürülmüş olduğunu duyduğunu, eşinin
akrabalarının yolda bir ceset olduğunu duymaları üzerine Mehmet Erek' e ait olduğunu
düşünerek yola çıktıklarını duyduğunu, Derik çıkışında panzerler tarafından
durdurulduklarını, kimlik kontrolü yaptıklarını, Ramazan Erdem ve İzzettin Erek' i
panzere aldıklarını, Ahmet Erek ve Ramazan Erek' i bir iki görevli verip cesedin
bulunduğu Derik' in 10 km dışındaki yere göndiklerini, bunları Ramazan Erdem ve
İzzet Erek' den duyduğunu, eşini ve akrabalarını kimlerin öldürdüğünü bilmediği şeklinde
beyanlarda bulunduğu,

Olay öncesinde maktuller Ramazan Erek ve Ahmet Erek' in yanında olan tanık
İzzettin Erek;Yol kontrolünden sonra maktuller Ramazan ve Ahmet'in kimliklerini geri
verdikleri, Ramazan Erdem ile kendisinin kimliğinin verilmemesi üzerine beklediklerini,
kimlikleri verilip dönüp baktıklarında Ramazan Erdem' in arabasının ve kendilerinin
olmadığını gördüklerini, askerlere sorduklarında onların acil işlerinin olduğunu söyleyip
gittiklerini beyan ettiği, diğer tanık Ramazan Erdem ise beyanlarında ; arabada kalan
Ahmet ve Ramazan Erek' in kimliklerini vermediklerini, kendilerinin kimliklerini verdiklerini,
kendileri karakola giderken neden onların (Ramazan Erek ve Ahmet Erek' in) birlikte
gelmediğini sorduklarını, askerlerin de kendilerine onların işi var dediği şeklinde çelişkili
beyanlarda bulundukları, Ramazan Erdem' in olayları anlatımında sanki jandarma
tarafından zorla olay yerinden uzaklaştırma kastı ile haraket edildiği yönünde beyanlarının
geçtiği daha sonradan kendi istekleri ile panzere bindiklerini beyan ettikleri, olay hakkında
görgüsü olmayan müştekilerin beyanlarında Ahmet ve Ramazan Erek' in aracına bir
veya iki görevlinin binerek uzaklaştıkları ve onlar tarafından öldürüldüklerini
düşündükleri yönünde beyanlarının geçtiği ancak olay yerinde bulunan tanık İzzettin ve
Ramazan Erdem' in beyanlarında bu hususun belirtilmediği, birde müştekilerin olayları
tanıklardan öğrendiklerini beyan ettikleri, aynı şekilde müştekilerin anlatımlarında tanıklar
"İzzettin Erek ve Ramazan Erdem' i panzere alıp Derik İlçe Jandarma Komutanlığına
götürüp akşam saatlerinde onları serbest bırakmışlar" şeklinde beyanların bulunduğu,
burada sanki tanıkların gözaltına alınmış gibi gösterildiği, tanıkların beyanlarında ise
kendilerinin geri dönecekleri sırada jandarma görevlisinin yolda kalmamaları için panzere
binin şeklinde söylemesi üzerine kendi istekleri ile bindiklerini ve jandarma karakolunun
bahçesinde indiklerini ve evlerine gittiklerini beyan ettikleri, yine tanıkların
beyanlarındakendilerine kimlik kontrolü yapıldığı yer ile maktullere ait cesetlerin ve arabanın
bulunduğu yer arasında 10-15 km mesafe olduğunu beyan ettikleri, cesetlerin bulunduğu yerin
Mazıdağ ilçe jandarma komutanlığının sorumluluk alanında bulunduğu, sanığın alınan
savunmalarında; maktulleri hiç tanımadığını, Derik ilçe çıkısında zaman zaman kontrol ve
emniyet amacıyla adli ve mülki makamların bilgisi dahilinde kimlik kontrolü yaptıklarını,
ancak olay tarihinde kontrol ve arama yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise kimler tarafından
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yapıldığı hususunu bilmediğini, Derik İlçe Jandarma Komutanlığından sorulabileceğini, bu
olayla ilgili Mazıdağ ilçe jandarma komutanlığının ve Mazıdağ C.Başsavcılığının kayıtlarının
incelenebileceğini, Mehmet Erek, Ramazan Erek ve Ahmet Erek' in öldürüldüğü bölge pkk
terör örgütünün yoğun faaliyet gösterdiği ve Mazıdağ İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk
sahasında kalan dağlık ve kırsal alan olduğunu, hatırladığı kadarı ile olay bölgesine yakın bir
yerde Taşıt köyü muhtarının da teröristlerce kaçırılarak işken yapıldığı ve serbest bırakıldığı
hususunda bilgiye ulaştıklarını, bu konu ile ilgili Derik İlçe Jandarma Komutanlığınan
kayıtlarının istenebileceğini, olayın mağdurlarının hemen şikayette bulunmadığı,aradan 18 yıl
geçtikten sonra ilk beyanlarını bildirdiklerini, öldürülen kişilerin sorumluluk alanında
bulunmadığını, olayın örgüt içi infaz, kişisel husumet olabileceğini beyan ettiği, yasadışı
örgütlere ilişkili olan kişilere dair edilen bilgi ve belgelerin temini yönünde yapılan
araştırmalar sonucunda,  Mehmet Erek, Ramazan Erek ve Ahmet Erek' in 07 Şubat 1994
tarihinde Mardin ili Mazıdağ ilçesi Gümüşpınar köyü Hezaz mezrası mevkiinde kimliği tespit
edilemeyen kişilerce kafalarına kursun sıkılmak suretiyle öldürülmüş olarak bulunduğu, 10
Şubat 1994 tarihinde tanzim edilen raporda “ Maktüllerin pkk'ya müzahir oldukları
bilindiğinden, olayın örgüt içi hesaplaşmadan kaynaklandığının değerlendirildiği”
hususlarının yer aldığının bildirildiği aynı şekilde Mehmet Erek hakkında Derik Emniyet
Amirliği ile yapılan istişare neticesinde adı geçen şahıs hakkında Mardin Emniyet
Müdürlüğüce 1980 yılında pkk terör örgütü mensubu ve örgüt adına faaliyet göstermek
suçundan yakalandığı ve yakalandı fişi tanzim edildiğinin bildirildiğianlaşılmıştır.

Yukarıda belirtilen tanıkların çelişkili beyanları, tanık beyanlarında maktullerin
kimler ve nasıl öldürüldüğüne ilişkin herhangi bir bilgi geçmediği halde olay yerinde
olmayan müştekiler tarafından olayın oluşuna ilişkin duyum ve tahminlerden ibaret
beyanları dikkate alındığında,sanığın maktüller Mehmet Erek, Ramazan Erek ve Ahmet
Erek'i öldürdüğüne ilşkin müştekilerin soyut ve tanık beyanları ile doğrulamayan
beyanları dışında herhangi bir maddi delilin bulunmadığı,

"...Ceza Muhakemesi Hukukunun temel prensiplerinden birisi de şüpheden
sanığın yararlanacağı ilkesidir. Her hukuk devletinde kabul edilen ve masumluk
karinesi ile sıkı bir ilgisi olan bu ilkeye göre, yapılan ceza muhakemesi sonunda fiilin
sanık tarafından işlendiği, % 100 belliliğe ulaşmadığı taktirde beraat kararı verilecektir.
Böyle bir ilkenin kabul edilmesinin sebebi, bir suçlunun cezasız kalmasının, bir
masumun mahkum olmasına tercih edilmesidir; başka bir ifade ile “masumluk”
karinesidir. Keza, sanığın savunmasının aksinin kanıtlanması ondan beklenemez. Sanığa
yüklenen suçun sübuta erdiği kuşkuya yer vermeksizin ortaya çıkarılmalıdır. ( Y.C.G.K.
19.04.1993,6-81/110 )

O halde, yapılan ceza muhakemesinin sonunda belliliğe, örneğin fiilin sanık
tarafından işlendiğinin veya işlenmediğinin sabit olduğu sonucuna varılmaması
durumunda sanık mahkum edilemez. Ceza Muhakemesinde, esas olarak, fiilin fail
tarafından işlendiği veya işlenmediği konusunda, hukuk düzenince kabul edilen
vasıtalarla, yargılama makamının tam bir kanaate ulaşmasını temin ameliyesine ispat
denir. Burada dikkat edilecek noktalar şunlardır:

1- Burada inandırmak yetmez, tam bir kanaate ulaşılacaktır.
2- Medeni Usul Hukukundan farklı olarak Ceza Muhakemesi Hukukunda ispat

yükü (külfeti) sorunu yoktur. Gerçekten sanığa susma hakkı tanıyan bir hukuk



T.C. ÇORUM 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİDosya-Karar No: 2013/50 Esas - 2014/118

/
 

düzeninde, ispat yükünden söz edilmesi olanaksızdır. İspat için sabit oluş arandığına
göre, bunun dışında mahkumiyet kararı verilemeyecektir; şüpheden sanık yararlanır
ilkesi devreye girecektir. İspat ameliyesinde, hukuk düzeninin kabul ettiği vasıtalar
delillerdir. Buna göre ceza muhakemesinde ispat için kullanmak istenen bir vasıtanın
delil olarak nitelenebilmesi için iki temel niteliği bulunmalıdır. Bu vasıta;

a ) Olayı temsil etmelidir.
b ) Bu olayı temsil eden vasıta; akla, maddi gerçeğe ve hukuka uygun olmalıdır.
Olayı temsil etmekten maksat; delil olarak kullanmak istenilen vasıtanın olayın

bir parçası olması ve/veya olayı yansıtmasıdır. Örneğin, bir adam öldürme suçunda olay
yerinde bırakılan suç aleti olayın bir parçasıdır. Buna karşılık böyle bir suça 5 duyusu
marifeti ile tanık olmuş bir kimsenin anlatımları olayı yansıtır.Ne var ki bir ispat
aracına delil diyebilmek için olayı bir şekilde temsil etmesi, olayı yansıtması yetmez. Bu
yansıtmanın akla, yani bilime, maddi gerçeğe ve hukuka uygun olması da şarttır. Bu
vasıflan taşımayan bir ispat aracına teknik anlamda delil denilemez; bu nedenle de bu
tür vasıtalara dayanılarak hüküm tesis edilemez.(Uygulamalı Ceza Muhakemesi
Hukuku shf.404,Öztürk-Özbek- Erdem )

Ceza yargılamasının amacı hiçbir duraksamaya yer vermeden maddi gerçeğin
ortaya çıkarılmasıdır. Bu araştırmada, yani gerçeğe ulaşmada, mantık yolunun
izlenmesi gerekir. Gerçek; akla uygun ve realist, olayın bütünü veya bir parçasını temsil
eden kanıtlardan veya kanıtların bir bütün olarak değerlendirilmesinden ortaya
çıkarılmalıdır. Yoksa bir takım varsayımlara dayanılarak sonuca ulaşılması ceza
yargılamasının amacına kesinlikle aykırıdır. Ceza yargılamasında kuşkunun bulunduğu
yerde mahkumiyet kararından söz edilemez. Bu ilke evrenseldir. Y.Ceza Genel Kurulu
T:22.03.2005 E:2004/4-220 K:2005/32)

Kararları da nazara alınarak sanığın beraatine karar vermek gerektiği yönünde
vicdani kanaat ve sonuca ulaşılmıştır..

 MAKTUL MEHMET FAYSAL ÖTÜN'ÜN ÖLDÜRÜLMESİNE
İLİŞKİN YAPILAN YARGILAMADA;

Mardin C.Başsavcılığı 16/07/2012 tarihli iddianamesinde yukarıda ismibelirtilen
maktul yönünden; 1994 yılı Eylül ayında eşim Mehmet Faysal ÖTÜN ve kayın biraderim
İbrahim Halil ÇELİK ile birlikte İstanbul ilinde tarım işçiliği yapıyorduk, kayın biraderim
bizim yanımızda kalmıyordu ancak birlikte çalışıyorduk, bizim ile birlikte çalışan Derik ilçesi
Kürtçe ismi Künteri olan köyden olan Sabiha IŞIK isimli kızı kaçırmıştı, kızın ailesi de bizim
ile birlikte çalışıyordu, yanımıza gelip İbrahim Halil kızımızı kaçırmış, ne yapacaksanız yapın
demeye başladılar, birkaç sefer gelip gittiler, olaydan bir gün önce de Yalova -Çınarcık
ilçesinde iken kızın akrabaları toplanıp eşimi bir yere götürmek istemişler, eşim gitmek
istemeyince "o zaman git memleketten akrabalarını getir" diyerek eşimi göndermişler, eşim de
yanımıza gelir gelmez üzerini değiştirip 2 Ekim günü Derik'e gitmek üzere yola çıkmıştı,
Derik'te bulunan amcasının oğlunu da arayıp araba bulup kendisini karşılamasını istemişti,
saat 16:00-17:00 sıralarında yanımızdan ayrılıp otogara gitti, ertesi gün saat 12:00 sıralarında
otobüsten inecekti, saat 22:00'de ve 03:00'te bize telefon açmıştı. O tarihlerde bir akrabamızın
evinde kalıyorduk, telefonda şüpheli bir durumdan söz etmedi, ancak kızın ailesinin
akrabalarının bir şey yapacağından korkuyorduk,Derik Üçyol ile Viranşehir arasında bulunan
Kürtçe ismiŞawalat olan köyün yakınlarındaki jandarma arama noktasında otobüs
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durdurulmuş, eşimi otobüsten indirip Mardin'e götürmüşler, oradan da Derik İlçe Jandarma
Komutanlığına götürmüşler, bütün akrabalarımız eşimin götürülmesinden sonra onu aramaya
başlamıştık.Derik Merkez Karakol Komutanlığına kömür taşıyan ismini Ali olarak
hatırladığım soyadını TEMEL olabileceğini zannettiğim şahsa eşim "Dayıma haber ver
gelsin" demiş, Ali'nin dediğine göre kendisi karakolun avlusuna kömür boşaltırken eşim
kendisini görüp pencereden seslenmiş, Ali de eşimin dayısı Abdullah TANRISEVER'e
söylemiş, eşimin gözaltına alınmasından4-5 gün sonra eşimin dayısı Derik İlçe Jandarma
Komutanlığında gidip eşimi görmek istemiş, yanında götürdüğü sigara ve yiyecekleri
vereceğini söylemiş ancak oradaki askerler içeri girmesine izin vermemişler, eşim dayısının
sesini duyup pencereden dayısına seslenmiş, ben sadece seni görmek istemiştim, git işin
üzerinde durun, belediye başkanlarına söyleyin beni bıraksınlar, işkence yapıyorlar, beni
öldürebilirler demiş, hatta dişini kırdıklarını yemek de yiyemiyeceğini söylemiş, dayısı
yanında götürdüğü yiyecekleri de geri götürmüş. O günden sonra kayın validem hergün sabah
namazından sonra eşimin tutulduğu karakolun önüne gidip beklemeye başladı, 5-6 gün bu
şekilde gitti, son seferinde birlikte gitmiştik, ben yolun karşısında otururken kayın validem
karakolun önünde nöbet tutan bir asker ile konuşuyordu, askere yalvararak oğluna bir şey
yapılıp yapılmadığını soruyordu, birlikte gittiğimiz gün askerin "Burada boş yere beklemeyin,
onu bozdular, götürdüler" dediğini bana söyledi, o günden sonra bir daha askeriyenin önüne
gitmedik, öldürülmüş olabileceğini düşünmeye başladık, bir yerde ceset bulunduğunu
duyduğumuzda dayımız gidip bakıyordu, eşimin gözaltına alınmasından 27 gün sonra Çınar
İlçe Mezarlığına gömüldüğünü öğrendik, savcılığa gidip sorduğumuzda bizim
öğrenmemizden 12 gün önce cesetin çoban ve korucular tarafından arazide bulunduğunu,
cesetin 4 gün kadar arazide kaldığını öğrendik, cesetin çevresinde 38 adet kaleşnikof kovanın
bulunduğunu öğrendik, dosyadaki ceset fotoğraflarına baktık, teşhis ettik, savcılık da bu
cesetin kimliğini araştırıyordu, bizim fotoğraftan teşhis etmemizden sonra Çınar Savcılığı
mezarı açıp bize ceseti gösterdi, biz tekrar cesetin eşim olduğunu teşhis ettik, cesetin baş
kısmı yoktu.Çınar Savcılığında verdiğimiz ifadelerde kayınbiraderimin kaçırdığı kızın
akrabalarının iftirası ile gözaltına alınmış olabileceğini, sonra da korucu olan akrabaları
tarafından öldürülmüş olabileceğini söylemiştik, kızın babası İzzettin IŞIK, abisi Hüsamettin
IŞIK, eniştesi Ramazan IŞIK ile ismini hatırlamadığım başka bir akrabası tutuklandılar, 5 ay
sonra tahliye edildiler, yargılama sonucunu bilmiyorum, kızın ailesinin korucu olduğunu
biliyorum, ancak tutuklananların hangilerinin korucu olduğunu bilmiyorum. Eşimin cesetini
bulan 15-16 yaşlarındaki çocuk ile 24-25 yaşlarındaki çobanlar kendilerinin aynı zamanda
korucu olduklarını, cesetleri bulmadan 4 gün önce gece saatlerinde o bölgede çobanlık
yaparlarken korucuların beklediği güvenlik noktasında korucuların beyaz bir otomobili
durdurduklarını, araçtakilerin hastalarının olduğunu söylediklerini, aracın arkasında üç kişinin
olduğunu, birinin battaniyeye sarılı ve ortada bulunduğunu, önde de şoför ile birlikte iki
kişinin olduğunu anlatmışlardı, sonra da yollarına devam edip gittiğini, kendilerinin
önlerinden hızla geçtiğini, ilerde durduğunu, sonra da çok sayıda silah sesi duyduklarını,
otomobilin daha sonra geri döndüğünü, 4 gün sonra da silah seslerini duydukları bölge de
eşimin cesedini bulduklarını bana anlatmışlardı, bu araç durdurulurken kendilerinin orada
olup olmadıklarını hatırlamıyorum, kendi köylerinden olan koruculardan duyup bize anlatmış
olabilirler, kendileri de durduranların yanında olabilir, ayrıntısını şu anda hatırlamıyorum,
kayın validem bu şahısları mahkemede de ifade vermelerini, faillerin cezalandırılmasını
sağlamalarını istemişti, onlar da "Teyze biz başımızın belaya girmesini istemiyoruz"
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demişlerdi, nasıl ifade verdiklerini hatırlamıyorum, iki defa Diyarbakır Adliyesine gelip ifade
verdiklerini biliyorum.Daha sonraki tarihlerde eşimin dayısı vefat etti, kömür taşıyan Ali
TEMEL'in Manisa civarlarına taşındığını öğrendim, açık kimlik bilgilerini araştırıp
bildireceğim. Ben Derik ilçesine bağlı korucular olan kızın akrabalarının eşimin PKK'lı
olduğunu söyleyerek askerlere otobüsten indirtip gözaltına aldırttıklarını daha sonra da
Jandarma ile birlikte infaz ettiklerini düşünüyorum. Eşimi öldüren şahısların
cezalandırılmalarını istiyorum.” demiştir. Diyarbakır 3.ACM 1994/181 esas ve 1995/55 sayılı
kararıyla bu olayla ilgili olarak İZZETTİN IŞIK, RAMAZAN IŞIK, İBRAHİM IŞIK ve
HÜSAMETTİN IŞIK’ın, 01.11.1994 tarihinde gözaltına alındıkları, 07.11.1994- 13.04.1995
tarihleri arasında tutuklu kaldıkları, Selahattin IŞIK hakkında ise gıyabi tutuklama kararı
verildiği,

16.10.1994 tarihinde Şeyh Çoban Köyü Dilaver köprüsünün 100 metre kadar
kuzeyinde çoban Abdulkadir ALTAŞ tarafından maktulün cesedinin bulunduğu, çevresinde
24 adet 7.62x39 mm çapında tek silahtan atılmış olan kovanın elde edildiği, ölü muayene
işleminden sonra defnedildiği, daha sonra mezardan çıkartılarak kafasının olmaması nedeniyle
elbiselerinden teşhis edildiği,

GKK’ları olan Esat DURU ve Abdulkadir DİNÇ’in 13.10.1994 tarihinde saat 19:00
sıralarında köy çevresinde nöbet tuttukları esnada bir aracın Dilaver Köprüsünü geçtikten
sonra durduğunu, kısa bir süre sonra 20-25 el silah sesi geldiğini, aracın bir müddet sonra
dönerek geldiği istikamete gittiğini, Karabudak Köyü yol ayrımını geçtikten sonra Avdalı
Köyü istikametine doğru ilerlediğini ve aracı gözden kaybettiklerini beyan etmişlerdir.

Avdalı Köyünün GKK’ları olan Abbas ÖZDEMİR ve Kutbettin ÖZDEMİR, aynı gün
saat 19:00 sıralarında plakası 21 ile başlayan beyaz renkli, üstünde bagaj yeri olan Renault
Steyşın marka bir otoyu kontrol için durdurduklarını, Kutbettin’in otomobilin yanına gittiğini,
arkada oturan bir şahsın otomobilden indiğini ve korucu olduklarını, hastalarını Diyarbakır’a
götüreceklerini söyledikten sonra araca binerek hızla uzaklaştıklarını, otomobilde 4 kişinin
bulunduğunu, ancak karanlık olması nedeni ile hiçbirinin yüzünü göremediklerini, kendileri
ile konuşan şahsın boyunun sanıklardan Ramazan IŞIK’a benzediğini ancak yüzünü
göremediğini, sesinin Ramazan’ın sesinden farklı olduğunu beyan etmişlerdir.

Abdullah IŞIK’a ait 21 AE 961 Plakalı otomobil üzerinde yapılan incelemede üzerinde
bagajın bulunmadığı, evvelce bagajın bulunduğuna ve sökülüp çıkartıldığına dair de hiçbir
belirtinin olmadığı, ayrıca sanıkların 5 kişi olması maktul ile birlikte 6 kişinin bu araca binmiş
olmalarının gerekmesi nedeni ile olayda kullanılan aracın bu araç olmadığının mahkemece
değerlendirildiği,

Sanıkların olaydan önce maktulün kardeşi İbrahim’in İzzettin’in kızı olan Sabiha’yı
Malkara ilçesi ormanlarına kaçırdığını, bunun üzerine birkaç defa sanığın Çınarcık’ta bulunan
evine giderek kızlarını bulmalarını istedikleri, maktul Faysal ÖTÜN’ün bu iş için elinden
geleni yapacağını söylediğini, ancak 3-4 gün geçmesine rağmen İbrahim ve Sabiha’nın
bulunmamasına rağmen maktule birlikte İstanbul’a gitmelerini ve oradaki akrabalarını
araştırarak İbrahim ve Sabiha’nın bulunmasını istedikleri, maktulün bunu kabul etmesi
üzerine sanık Ramazan ve Mehmet Selahattin ile enişteleri Selman’ın birlikte Çınarcık’tan
Yalova’ya kadar gittiklerini, ancak maktulün daha sonra İstanbul’a gitmekten vazgeçerek
eniştesi Selman ile birlikte Çınarcık’a döndüğünü, aynı gün yani 02.10.1994 tarihinde maktül
Faysal’ın meseleyi Derik ilçesinde oturan büyükleri ile konuşarak halletmek için Bursa’dan
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Derik’e doğru yola çıktığını, Eskişehir’den kendilerini arayarak yolda olduğunu haber
verdiğini,o tarihten sonra maktulü bir daha görmediklerini savunmuşlardır.

 
Dosyanın müdahillerinden maktulün annesi Sara’nın, oğlunun sanıklarla birlikte

İstanbul’a gitmekten vazgeçtiği gün olan 02.10.1994 günü meseleyi Derik’teki büyüklerle
görüşüp halletmek için Bursa’dan otobüse bindiğini, otobüs Eskişehir’de iken de telefonla
kendilerini arayarak yolda olduğunu haber verdiğini,ertesi gün olan 03.10.1994 günü
sanıklardan RAMAZAN’ın Çınarcık’taki evlerine gelip Faysal’ı sorduğunu, Derik’e gittiğini
söylediklerini, bu nedenle onlardan şüphelendiklerini, Faysal’ın kaybolması üzerine Derik’e
geldiklerini, Derik Jandarma Karakolunda gözaltında tutulduğunu öğrendiklerini, karakolun
kömürlüğünden sesini duyduğunu ileri sürmüştür. Ancak müktulün nezarete alındığına dair
delil elde edilememiştir.

Derik jandarma k. 18.10.1994 tarihli cevabi yazısında Abdullah IŞIK’a ait otonun
13.10.1994 günü köyde bulunduğunu, köyden ayrılmadığı, GKK olan sanık İBRAHİM
IŞIK’ın 13.10.1994 günü görevli olmadığı bildirilmiştir.Derik İlçe Jandarma
Komutanlığından olay tarihinin nezarethane defteri istendiğinde olmadığı yönünde cevap
verildiği iddiasıyla kamu davası açılmıştır.

MÜŞTEKİ BEYANLARI:
Müşteki Sara ÖTÜN 24/05/2013 tarihli beyanında, ( Dizi 759/1 de yer alan);

Mehmet Faysal benim öz oğlum olur, öldürülmesi olayı ile ilgili olarak savcılıkta da ifade
vermiştim, o ifadelerim de doğrudur.Olay tarihinde Tekirdağ'da ormanda çalışıyorduk, büyük
oğlum İbrahim Halil ve Mehmet Faysal da Tekirdağ'da yine ormanda çalışıyorlardı, köy
korucularından olan İzzettin isimli şahıs, ailesi ve kızı Sabiha ile oğlum İbrahim Halil
anlaşarak kaçmışlar, ancak nereye gittiklerini bilmiyordum, oğlum Mehmet Faysal'ı Mardin
Derik'te kalan diğer aile fertleri ile görüşüp bir orta yol bulmak ve anlaşma sağlanmasını
temin etmesi için gönderdim. Oğlum memlekete Derik'e gitmiş ve bizim ailemizin de ikamet
ettiği Balova köyüne doğru gitmekte iken, bir köy ve karakol bölgesinden geçmektedir,
buradan geçerken korucular ve jandarma oğlumun gittiği minibüsü durdurup, dövmüşler ve
karakola götürmüşler, minibüs akşam saatlerinde durdurulmuş ve oğlum karakola
götürülmüş, o gece karakolda kalmış, ertesi günü Derik Jandarma Karakolu'na götürülmüş.
Oğlumun minibüsünü durduran ve oğlumu dövüp karakola götüren korucular, diğer oğlumun
kaçırdığı kızın yakınları ve abileri olan korucularmış, bu korucular jandarma ile birlikte
oğlumu minibüsten indirmiş ve dövmüşler ve oradaki karakola götürmüşler, sabaha kadar
orada kalmış, sabah da Derik'e götürmüşler. Oğlumun karakola götürülmesini telefonla kızım
Nezahat bize bildirdi, bunun üzerine biz Tekirdağ'dan oğlum Mehmet Faysal'ın eşi Aynur ile
birlikte otobüsle Mardin Derik'e gitmek üzere yola çıktık ve Derik karakoluna gittik, ben
Türkçe bilmediğim için oğlum Mehmet Faysal'ın eşi Aynur karakoldaki askere eşini
sorduğunda bize oğlum Mehmet Faysal'ın karakolda olmadığını söylediler, ertesi gün yani bir
gün sonra yine gelinimle birlikte karakola gidip oğlumu sorduk, bize oğlumu götürdüler
burada yok diye söylediler, daha önceden babamın komşusı olması nedeniyle tanıdığım Ali
Temel karakola kömür getirmiştir ve bize oğlumu gördüğünü ve oğlumun dayılarıma haber
ver, beni buradan kurtarsınlar, yoksa beni öldürecekler, diye söylediğini bana iletti. Daha
önceden de bu durumu kardeşim Abdullah'a, yani Mehmet Faysal'ın dayısına da iletmiş, bu
durumu daha sonra kardeşim bana anlattı ve kendisine haber gelmesi üzerine oğlum Mehmet
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Faysal'a sigara götürmüş, ancak teslim edememiş, zira karakola kardeşimi almamışlar.
Karakolda oğluma ulaşamayınca ayrıldık ve bir ay süreyle oğlumu aradık, sorduk ancak
bulamadık. Bir ay kadar sonra kardeşim Abdullah, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine yakın bir
yerinde ceset olduğunu söyledi, kardeşimle birlikte cesedin bulunduğu yere birlikte gittik,
gelinim de yanımdaydı, cesedin bulunduğu yere gittiğimizde bize cesedin gömülü olduğunu
söylediler, bunun üzerine savcılığa gittik, savcılıkta cenazeye ait eşyaları göstersek tanıyabilir
misiniz dediler, tanıyabileceğimizi söyledik, ayakkabı gösterdiler, oğluma ait olduğunu
tanıdım ve söyledim, bunun üzerine savcılık kanalı ile tekrar cenazenin gömüldüğü yere
gittik, cenazeyi açtılar, çıkardılar, bana cenazeye bakmamı ve tanıyıp tanıyamayacağımı
sordular, ben cesede tam olarak bakamadım, zira kendimden geçer gibi oldum, bunun üzerine
gelinim cesede baktı ve oğluma yani eşine ait olduğunu teşhis etti. Daha sonra savcılığa tekrar
döndük, burada savcılıkta da ifade verdim. Daha sonra kızın abisi, babası ve damatları
tutuklandılar, dedi.Teşhis esnasında bana cesedin bel kısmı ve aşağısı gösterildi, yukarısı
gösterilmedi, cesedin üst kısmının olup olmadığını ben görmedim, daha sonra gelinime ceset
gösterildi, o da kişiye ait olduğunu teşhis etti,Müştekiden soruldu: Çınar yakınlarında Pirahan
köyünde oturan çobanlık yapan ve koruculuk da yapan bir şahıs bana cesedin bulunduğunu
anlattı ve çobanlık yaparken hayvanların farklı davrandıklarını görüp o tarafa baktığında bir
ceset olduğunu görüp, karakola haber verdiğini anlattı. Cesedin kim tarafından getirilip oraya
bırakıldığını veya cesedin oraya ne şekilde getirildiğini tam olarak bilemiyorum, dedi.
Devamla; Olay sonrası bana şu anda ismini hatırlayamadığım bir şahıs bana oğlumun
cenazesinin gömülü bulunduğu yere getiren şahısları o bölgede görev yapan bir başçavuşun
gördüğünü ve götürenlerin de başçavuşa para vererek konuşmasını engellediklerini bana
anlattı, ancak şu anda olayın üzerinden çok zaman geçtiği için bana anlatan kişiyi ve bu
kişinin oğluma ait cesedi getirenleri gören başçavuşa ait hatırladığım bir husus yoktur, isim ve
kimliklerini şu anda hatırlayamıyorum, dedi. Devamla; oğlumun öldürülmesi olayını Musa
Çitil'in yaptığını öğrendik, bu şahıs hakkında şikayetçiyim, cezalandırılmasını isterim şeklinde
beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

Müşteki  Aynur ÇELİK' in 01/07/2013 tarihl i  duruşmada al ınan
beyanlarında;"Suça konu olayla ilgili olarak daha önceden beyanlarımı bildirmiştim, o
beyanlarımı aynen tekrar ederim, kayınbiraderim Yalova' da birlikte olduğumuz İzzettin Şahin
isimli ve bütün ailesi korucu olan kişininkız kardeşini kaçırması nedeniyle aralarında yaşanan
sorunları sona erdirilmesi için İzzettin Şahin tarafından eşim Faysal Ötün Derik' e gitmesi
istenilmiştir, Faysal Ötün yola çıktıktan sonra İzzettin Şahin eve gelerek hem namusumuzla
oynadınız, hemde bizimle dalga geçiyorsunuz dedi, bizde Faysal' ın gittiğini söyledik, Faysal
o gün sabaha doğru annesini arayarak Urfa yakınlarında bir yerde olduğunu söyledi, bu arada
annem Faysal' a Derik' e gitmeden önce otobüslerin yolcularını indirdiği noktaya Abdullah
Tanrısever' in gelip kendisini almasını istemesini söylemiş, Ekrem Tanrısever' in
görevlendirdiği ticari taksi saat 11:00 den 14.00' e kadar beklemiş, Faysal Ötün gelmeyince
geri dönmüş, Faysal Ötün otobüste iken arama noktasında durdurulmuş, arabadan indirilmiş
ve Derik İlçe Jandarma Komutanlığına getirilmiş, kızı dağ kadrosuna katılan Ali Temel isimli
kişi Faysal Ötün' ün Derik İlçe Jandarma Komutanlığında olduğunu söylemiş, daha sonra
Abdullah Tanrıseven kendisini ziyarete gitmiş, yiyecek birşeyler götürmüş, eşim Faysal
Abdullah' ın geldiğini duyunca benim dişim kırıldı, birşeye ihtiyacım yok, belediye başkanına
git demiş, oda belediye başkanına gitmemiş, köye gitmiş, daha sonra ben ve kayınvelidem
Derik' e geldim, kayınvalidem bir kaç gün Derik ilçe jandarma komutanlığına gitti, ancak
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eşim ile görüşemedi, bir seferde beraber gittik, kayınvalidem oradaki askere eşim Faysal' ı
sordu, asker kayınvalideme eşimin ufak tefek olduğunu, somun gibi olduğunu, ancak
bozulduğunu, yani öldürüldüğünü söylemiş, daha sonra pkk' ya yardım ve yataklıktan aynı
karakolda bulunan bir bayan ve erkekdende eşimin işkencelere uğratıldığını duydum, daha
sonra eşim Diyarbakır Çınar ilçesi yakınlarında bulunduğunu öğrendik, bu olayı sanığın yapıp
yapmadığını bilmiyorum, ancak o dönemde kim görevli ise o yapmıştır" şeklinde beyanda
bulunduğu,

Müşteki Aynur ÇELİK' in 14/04/2014 tarihinde alınan beyanlarında, ( Dosya
içerisinde yer alan) :Ben bu olayla ilgili olarak daha önceden de Çorum 2. Ağır Ceza
Mahkemesi Başkanlığına gidip beyanda bulunmuştum, vermiş olduğum eski beyanlarımı
aynen tekrarla birlikte iddianamedeadı geçen maktul Mehmet Faysal ÖTÜN benim imam
nikahlı eşim idi, kendisi ile yaklaşık olarak 5,5 yıl kadar imam nikahlı eşi olarak yanında
kaldım, bundan dolayı bizim çocuklarımız da oldu, ancak resmi nikah kıymadığımızdan
dolayı babamın soy ismi olan ÇELİK soyismini kullanmaktayım, benim eşimi öldüren
sanıktan şikayetçi ve davacıyım cezalandırılmasını talep ederim, kamu davasına katılma
talebimde vardır şeklinde beyanda bulunduğu,

Müşteki Aynur ÇELİK' in 06/04/2012 tarihli beyanlarında ( Dizi 511/1-2 de yer
alan); 1994 yılı Eylül ayında eşim Mehmet FAYSAL ve kayın biraderim İbrahim Halil ile
birlikte İstanbul ilinde tarım işçiliği yapıyorduk, kayın biraderim bizim yanımızda kalmıyordu
ancak birlikte çalışıyorduk, bizim ile birlikte çalışan Derik ilçesi Kürtçe ismi Künteri olan
köyden olan Sabiha IŞIK isimli kızı kaçırmıştı, kızın ailesi de bizim ile birlikte çalışıyordu,
yanımıza gelip İbrahim Halil kızımızı kaçırmış, ne yapacaksanız yapın demeye başladılar,
birkaç sefer gelip gittiler, olaydan bir gün önce de Yalova -Çınarcık ilçesinde iken kızın
akrabaları toplanıp eşimi bir yere götürmek istemişler, eşim gitmek istemeyince "o zaman git
memleketten akrabalarını getir" diyerek eşimi göndermişler, eşim de yanımıza gelir gelmez
üzerini değiştirip 2 Ekim günü Derik'e gitmek üzere yola çıkmıştı, Derik'te bulunan amcasının
oğlunu da arayıp araba bulup kendisini karşılamasını istemişti, saat 16:00-17:00 sıralarında
yanımızdan ayrılıp otogara gitti, ertesi gün saat 12:00 sıralarında otobüsten inecekti, saat
22:00'de ve 03:00'te bize telefon açmıştı. O tarihlerde bir akrabamızın evinde kalıyorduk,
telefonda şüpheli bir durumdan söz etmedi, ancak kızın ailesinin akrabalarının bir şey
yapacağından korkuyorduk,Derik Üçyol ile Viranşehir arasında bulunan Kürtçe ismiŞawalat
olan köyün yakınlarındaki Jandarma Arama Noktasında otobüs durdurulmuş, eşimi otobüsten
indirip Mardin'e götürmüşler, oradan da Derik İlçe Jandarma Komutanlığına götürmüşler,
bütün akrabalarımız eşimin götürülmesinden sonra onu aramaya başlamıştık, Derik Merkez
Karakol Komutanlığına kömür taşıyan ismini Ali olarak hatırladığım soyadını TEMEL
olabileceğini zannettiğim şahsa eşim "Dayıma haber ver gelsin" demiş, Ali'nin dediğine göre
kendisi karakolun avlusuna kömür boşaltırken eşim kendisini görüp pencereden seslenmiş,
Ali de eşimin dayısı Abdullah TANRISEVER'e söylemiş, eşimin gözaltına alınmasından4-5
gün sonra eşimin dayısı Derik İlçe Jandarma Komutanlığında gidip eşimi görmek istemiş,
yanında götürdüğü sigara ve yiyecekleri vereceğini söylemiş ancak oradaki askerler içeri
girmesine izin vermemişler, eşim dayısının sesini duyup pencereden dayısına seslenmiş, ben
sadece seni görmek istemiştim, git işin üzerinde durun, belediye başkanlarına söyleyin beni
bıraksınlar, işkence yapıyorlar,beni öldürebilirler demiş, hatta dişini kırdıklarını yemek de
yiyemiyeceğini söylemiş, dayısı yanında götürdüğü yiyecekleri de geri götürmüş. O günden
sonra kayın validem hergün sabah namazından sonra eşimin tutulduğu karakolun önüne gidip
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beklemeye başladı, 5-6 gün bu şekilde gitti, son seferinde birlikte gitmiştik, ben yolun
karşısında otururken kayın validem karakolun önünde nöbet tutan bir asker ile konuşuyordu,
askere yalvararak oğluna bir şey yapılıp yapılmadığını soruyordu, birlikte gittiğimiz gün
askerin "Burada boş yere beklemeyin, onu bozdular, götürdüler" dediğini bana söyledi,
o günden sonra bir daha askeriyenin önüne gitmedik, öldürülmüş olabileceğini
düşünmeye başladık, bir yerde ceset bulunduğunu duyduğumuzda dayımız gidip bakıyordu,
eşimin gözaltına alınmasından 27 gün sonra Çınar İlçe Mezarlığına gömüldüğünü öğrendik,
savcılığa gidip sorduğumuzda bizim öğrenmemizden 12 gün önce cesetin çoban ve korucular
tarafından arazide bulunduğunu, cesetin 4 gün kadar arazide kaldığını öğrendik, cesetin
çevresinde 38 adet kaleşnikof kovanın bulunduğunu öğrendik, dosyadaki ceset fotoğraflarına
baktık, teşhis ettik, savcılık da bu cesetin kimliğini araştırıyordu, bizim fotoğraftan teşhis
etmemizden sonra Çınar Savcılığı mezarı açıp bize ceseti gösterdi, biz tekrar cesetin eşim
olduğunu teşhis ettik, cesetin baş kısmı yoktu.Çınar Savcılığında verdiğimiz ifadelerde
kayınbiraderimin kaçırdığı kızın akrabalarının iftirası ile gözaltına alınmış
olabileceğini, sonra da korucu olan akrabaları tarafından öldürülmüş olabileceğini
söylemiştik, kızın babası İzzettin IŞIK, abisi Hüsamettin IŞIK, eniştesi Ramazan IŞIK ile
ismini hatırlamadığım başka bir akrabası tutuklandılar, 5 ay sonra tahliye edildiler, yargılama
sonucunu bilmiyorum, kızın ailesinin korucu olduğunu biliyorum, ancak tutuklananların
hangilerinin korucu olduğunu bilmiyorum, eşimin cesetini bulan 15-16 yaşlarındaki çocuk ile
24-25 yaşlarındaki çobanlar kendilerinin aynı zamanda korucu olduklarını, cesetleri bulmadan
4 gün önce gece saatlerinde o bölgede çobanlık yaparlarken korucuların beklediği güvenlik
noktasında korucuların beyaz bir otomobili durdurduklarını, araçtakilerin hastalarının
olduğunu söylediklerini, aracın arkasında üç kişinin olduğunu, birinin battaniyeye sarılı ve
ortada bulunuğunu, önde de şoför ile birlikte iki kişinin olduğunu anlatmışlardı, sonra da
yollarına devam edip gittiğini, kendilerinin önlerinden hızla geçtiğini, ilerde durduğunu, sonra
da çok sayıda silah sesi duyduklarını, otomobilin daha sonra geri döndüğünü, 4 gün sonra da
silah seslerini duydukları bölge de eşimin cesedini bulduklarını bana anlatmışlardı, bu araç
durdurulurken kendilerinin orada olup olmadıklarını hatırlamıyorum, kendi köylerinden olan
koruculardan duyup bize anlatmış olabilirler, kendileri de durduranların yanında olabilir,
ayrıntısını şu anda hatırlamıyorum, kayın validem bu şahısları mahkemede de ifade
vermelerini, faillerin cezalandırılmasını sağlamalarını istemişti, onlar da "Teyze biz başımızın
belaya girmesini istemiyoruz" demişlerdi, nasıl ifade verdiklerini hatırlamıyorum, iki defa
Diyarbakır Adliyesine gelip ifade verdiklerini biliyorum.ben Derik ilçesine bağlı korucular
olan kızın akrabalarının eşimin PKK'lı olduğunu söyleyerek askerlere otobüsten intirtip
gözaltına aldırttıklarını daha sonra da Jandarma ile birlikte infaz ettiklerini düşünüyorum.
Eşimi öldüren şahısların cezalandırılmalarını istiyorum. Daha sonraki tarihlerde eşimin
dayısı vefat etti, kömür taşıyan Ali TEMEL'in Manisa civarlarına taşındığını öğrendim,
açık kimlik bilgilerini araştırıp bildireceğim şeklinde beyanda bulunduğu,

TANIK BEYANLARI:
Tanık Esat DURU 02/05/2014 tarihli beyanında, ( Dosya içerisinde yer alan

beyanında); İddianamede yer alan maktullerden Mehmet Faysal Ötün' ü tanıdığını, sanığı
tanımadığını, ancak Mehmet Faysal' ın öldürülmesine ilişkin olarak 20 yıl kadar önce olay
günü yanında Abdulkadir Dinç de olduğu halde nöbet tuttuklarını, akşamüzeri bir aracın
Dilaver köprüsünden geçtiğini, 10 dakika sonra silah sesleri geldiğini, kendilerinin de karşılık
verdiğini, daha sonra aracın geldiği istikametten geri döndüğünü ve Avdalı köyü istikametine
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doğru gittiğini, 3 gün sonra o bölgede maktulun cesedinin bulunduğun,aracın marka ve
modelini bilmediğini, akşam olduğu için sadece ışıklarını gördüğünü, aracın uzakta olduğunu,
kimin sürdüğünü veya araçta kaç kişi olduklarını görmediğini beyan etmiştir.

Tanık Ali TEMEL 21/04/2014 tarihli beyanında, ( Dosya içerisinde yer alan);
maktulleri tanımadığını, iddianamedeki olaylara ilişkin uzaktan yakından bir bilgisinin
olmadığını, kendisinin 1993 yılında nakliye işi yaptığını, Derik İlçe Jandarma Komutanlığına
kömür götürdüğünü, ancak kömür götürdüğü sırada iddianamede okunan olaylara ilişkin
herhangi bir tanıklığının olmadığını beyan etmiştir.

Tanık Ramazan IŞIK 05/07/2013 tarihli beyanlarında,( Dosya içerisinde yer
alan); Maktül Mehmet'in kardeşi olan İbrahim Halil ÇELİK benim baldızım, Sabiha IŞIK'ın
olay tarihinden önce kaçırılmıştı, bu nedenle maktül ile bu meseleleri konuşmuştuk, daha
sonra baldızımın ve maktülün kardeşinin araştırmak amacı ile maktül ile birlikte Yalova ilin'e
kadar gitmiştik daha sonra ben Tekirdağ iline döndüm, ben döndükten yaklaşık olarak 1-2 gün
sonrada maktülün Mardin ili Derik ilçesinde öldürüldüğünü duydum, bizim bu olay nedeni ile
yargılandığımız tarihlerde hatırladığım kadarı ile Sanık Musa ÇİTİL görevli değildi, ancak
maktülün öldürüldüğü tarihte Mardin ili Derik ilçesi İlçe Jandarma Komutanı olarak
kimin görevli olup olmadığını tam olarak hatırlamıyorum, bu olayla ilgili olarak benim
bilgim ve görgüm bundan ibarettir dedi.Maktül Mehmet'in kardeşi olan İbrahim Halil ÇELİK
benim baldızım, Sabiha IŞIK'ın olay tarihinden önce kaçırılmıştı, bu nedenle maktül ile bu
meseleleri konuşmuştuk, daha sonra baldızımın ve maktülün kardeşinin araştırmak amacı ile
maktül ile birlikte Yalova ilin'e kadar gitmiştik daha sonra ben Tekirdağ iline döndüm, ben
döndükten yaklaşık olarak 1-2 gün sonrada maktülün Mardin ili Derik ilçesinde
öldürüldüğünü duydum, bizim bu olay nedeni ile yargılandığımız tarihlerde hatırladığım
kadarı ile Sanık Musa ÇİTİL görevli değildi, ancak maktülün öldürüldüğü tarihte Mardin ili
Derik ilçesi İlçe Jandarma Komutanı olarak kimin görevli olup olmadığını tam olarak
hatırlamıyorum, bu olayla ilgili olarak benim bilgim ve görgüm bundan ibarettir şeklinde
beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

SANIK SAVUNMALARI:
Sanık Musa ÇİTİL bila tarihli savunmalarında, (Dizi 192/3 de yer alan); Mehmet

Faysal ÖTÜN isimli vatandaşın 16/10/1994 tarihinde Derik Viranşehir sınırında bulunan ve
Derik İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı mahalli adı Şavalat olan Karakolun yakınında
bulunan arama noktasında otobüste indirilerek Derik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından
gözaltına alındığı ve 16/10/1994 de Diyarbakır İli Çınar ilçesi sınırlarında silahla ateş edilerek
öldürüldüğü iddiasıyla ilgili olarak, kendisinin Derik İlçe Jandarma Komutanı olarak 15
Temmuz 1992- 02 Ağustos 1994 tarihleri arasında görev yaptığını, iddia edilen olay tarihinde
16/10/1994 tarihinde Jandarma Okullar Komutanlığı emrinde gösteri bölük komutanı olarak
Ankara ilinde görev yaptığını, dolaysıyla bu olayla ilgili herhangi bir bilgi ve görgüsünün
bulunmadığını, bunun kayıtlardan tespit edilebileceğini, belirtilen olaylarla bir alakasının
olmadığını, iddiaların gerçek dışı ve tutarsız olduğu şeklinde beyanda bulunduğu,

Sanık Musa ÇİTİL' in01/07/2013 tarihli duruşmada alınan savunmalarında:
Üzerime atılı suçlamalar ile ilgili olarak bu celse sunmuş olduğum savunmalarımı içeren
klasör içeriğini aynen tekrar ediyorum. 1992-1994 yılları arasında terörün en yoğun olduğu
dönemlerde Derik İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapıyordum, görev yaptığım süre
içerisinde yaptığımız görevleri mülki amirimiz ve adli amirimiz C.Savcısı gözetiminde ve
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denetimde gerçekleştirdik, bu görevlerimizi yerine getirirken bilinçli ve kasıtlı olarak
kesinlikle yasal mevzuatın dışına taşmadık, iddianameye konu olan olayda Ben Derik İlçe
Jandarma Komutanlığında 15 Temmuz 1992 ile 02/08/1994 tarihleri arasında görev yaptım,
Mehmet Faysal Ötün' ün öldürülmesi olayı ise 01/10/1994 tarihinde gerçekleşmiştir, alınan
tarihte ben Ankara ilinde Güvercinlikte görev yapıyordum, ayrıca bu olayla ilgili olarak
sanıklar İzzettin Işık, Hüsamettin Işık, İbrahim Işık, Ramazan Işık'ın yargılandığı davada
Diyarbakır 3.Ağır Ceza Mahkemesinde yargılama yapılmış, ilgililer ceza almışlardır,
dosyanın şu an gelmiş olduğu aşamayı bilmiyorum,üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum
şeklinde beyanda bulunduğu,

KATILANLAR VE SANIK TARAFINDAN OLAYIN DELİLLERİNE İLİŞKİN
TALEP EDİLEN BİLGİ VE BELGELER İSTENİLMESİ SONUCUNDA;

Ankara Jandarma Genel Komutanlığı'na yasadışı örgütlere ilişkili olan kişilere
dair edilen bilgi ve belgelerin gönderilmesi kapsamında ( 2013/50 esas ek klasör) ;
Herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmadığı bildirilmiştir.

Çınar Asliye Ceza Mahkemesinin 14/11/1994 tarih, 1994/47 D.İş sayılı kararı ile(
Dizi 620,621,622 de yer alan)  sanıklar İzzettin IŞIK, İbrahim IŞIK, Ramazan IŞIK ve
Hüsamettin IŞIK' ın maktul Mehmet Faysal ÖTÜN' ün öldürülmesi olayına ilişkin
gözlemaltına alındıkları ve tutuklandıkları, 17/10/1994 tarihinde yapılan ölü muayene otopsi
tutanağında cesedin yapılan dış muayenesinde boyun bölgesinde ve kafasında silah giriş
deliklerinin bulunduğu, bu haliyle cesedin 3 günlük en fazla 7 günlük olabileceğinin rapor
edidiği, yine 03/11/1994 tarihinde düzenlenen teşhis tutanağında; eşgale uyan Renault marka
aracın nöbetçi olan Kutbettin Özdemir veAbbas Özdemir tarafından durdurulduğu, araç
içerisinde 4 kişinin bulunduğunun görüldüğü, uzun boyla elinde kaleşnikof marka silahı olan
bir kişinin üzerinde hücum yeleği olduğu halde kendisine biz yukarı köylerin korucusuyuz,
acil hastamız var,Diyarbakır' a gidiyoruz şeklinde söylendiği, aradan yarım saat sonra aracın
tekrar döndüğü, bu sefer aracın durdurulmadığı, olayla ilgisi olabilecek İzzettin, Hüsamettin,
İbrahim, Ramazan ve Abdullah Işık' ın teşhis amaçlı olarak gözaltına alındığı,Kutbettin
Özdemir ve Abbas Özdemir' in şahısları teşhis ettikleri, ancak araçtan inen şahsın Ramazan
ışık olup olmadığını tam olarak hatırlayamadıklarını beyan ettikleri anlaşılmıştır.

   MAKTUL MEHMET FAYSAL ÖTÜN'  ÜN ÖLDÜRÜLMESİ
OLAYINA İLİŞKİN,

KANAAT VE SONUÇ:
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 16/07/2012 tarih, 2012/3527 soruşturma,

2012/1150 esas, 2012/201 sayılı iddianamesinin düzenlenmesinde temel ve hukuki
dayanak olarak müşteki ve tanık beyanlarını dikkate alınarak tanzim edilmiştir.Bu
bağlamda müşteki ve tanık beyanları ayrı ayrı incelendiğinde;

Müşteki Sara Ötün' ün 27/10/1994 tarihli beyanında; Ramazan Işık, İzettin Işık ile
aralarında oğlu İbrahim' in Ramazan Işık' ın kızınının kaçırmasından dolayı husumet
bulunduğunu, olay günü oğlu Mehmet Faysal Ötün' ün kullandığı münibüsün
durdurulduğunu, gözaltına alındığını, bir gece karakolda kaldığını, daha sonra Derik' e
götürüldüğünü duyduğunu, oğlunu dövüp karakola götürenlerin oğlunun kaçırdığı kızın
yakanlarıolduğunu, bunların köy korucusu olduğunu, Derik İlçe Jandarma Komutanlığına
gittiğini, orada jandarmaya kömür götüren Ali Temel' in olaylara şahit olduğunu, onun
aracılığıyla kendilerine oğlunun öldürüleceğine dair haber geldiğini, Jandarma Karakolundan
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oğlunu sorduğunu ve haber alamadığını, daha sonra oğlunun cesedinin Diyarbakır Çınar ilçesi
yakınlarında bulunduğunu, gelininin oğlunu teşhis ettiğini, daha sonra kızın ağbeyleri ve
babasının tutuklandığını beyan ettiği,

Müşteki Aynur Çelik 01/07/2013 tarihli beyanlarında;eşi Mehmet Faysal Ötün' ün
Derik ilçesine gittiğini, arama noktasında durdurulduğunu öğrendiğini, daha sonra Derik İlçe
Jandarma Komutanlığına getirildiğini, Ali Temel isimli kişinin olaya şahit olduğunu,
Abdullah Tanrısever' in gözaltında iken ziyaretine gittiğini ve onu gördüğünü duyduğunu,
karakolu gittiklerini kayınvalidesi ile birlikte eşini sorduklarını, odrada bulunan askerler
tarafından eşinin öldürüldüğünün söylendiğini, daha sonra eşinin Diyarbakır ili Çınar ilçesi
yakınlarında cesedinin bulunduğunu beyan ettiği,

Tanık Ali Temel 21/04/2014 tarihli beyanlarında; maktulü tanımadığını,
iddianamedeki olaya ilişkin uzaktan yakından bir bilgisinin olmadığını, kendisinin 1993
yılında nakliye işi yaptığını, Derik İlçe Jandarma Komutanlığna kömür götürdüğünü, ancak
kömür götürdüğü sırada iddianamedeki olaya ilişkin bir tanıklığının olmadığını beyan ettiği,

Tanık Ramazan Işık 05/07/2013 tarihli beyanlarında; Maktul Mehmet Faysal Ötün'
ün kardeşi İbrahim Halil Çelik' in kendisinin baldızı Sabiha Işık' ı kaçırdığını, bu nedenle
maktul ile bu meseleleri konuştuklarını, daha sonra baldızını ve maktulün kardeşini araştırmak
üzere Yalova iline kadar birlikte gittiklerini, daha sonra Tekirdağ iline döndüğünü, aradan 1-2
gün sonra maktulün Mardin ili Derik ilçesinde öldürüldüğünü duyduğunu, kendilerinin bu
olay nedeniyle yargılandıkları tarihde sanık Musa Çitil' in Derik İlçe Jandarma
Komutanlığında görevli olmadığını beyan ettiği,

Sanık Musa Çitil' in alınan bila tarihli savunmalarında; Faysal ÖTÜN isimli
vatandaşın 16/10/1994 tarihinde Diyarbakır İli Çınar ilçesi sınırlarında silahla ateş edilerek
öldürüldüğü iddiasıyla ilgili olarak, kendisinin Derik İlçe Jandarma Komutanı olarak 15
Temmuz 1992- 02 Ağustos 1994 tarihleri arasında görev yaptığını, iddia edilen olay tarihinde
16/10/1994 tarighinde Jandarma Okullar Komutanlığı emrinde gösteri bölük komutanı olarak
Ankara ilinde görev yaptığını, dolaysıyla bu olayla ilgili herhangi bir bilgi ve görgüsünün
bulunmadığını, bunun kayıtlardan tespit edilebileceğini, belirtilen olaylarla bir alakasının
olmadığını beyan ettiği ,yasadışı örgütlere ilişkili olan kişilere dair edilen bilgi ve belgeler
kapsamında, maktul Mehmet Faysal Ötün hakkında herhangi bir bilgi ve belgeye
rastlanılmadığının bildirildiği, Çınar Asliye Ceza Mahkemesinin 14/11/1994 tarih, 1994/47
D.İş sayılı kararı ile ( Dizi 620,621,622 de yer alan)  sanıklar İzzettin IŞIK, İbrahim IŞIK,
Ramazan IŞIK ve Hüsamettin IŞIK' ın maktul Mehmet Faysal ÖTÜN' ün öldürülmesi olayına
ilişkin gözlemaltına alındıkları ve tutuklandıkları, 17/10/1994 tarihinde yapılan ölü muayene
otopsi tutanağında cesedin yapılan dış muayenesinde boyun bölgesinde ve kafasında silah
giriş deliklerinin bulunduğu, bu haliyle cesedin 3 günlük en fazla 7 günlük olabileceğinin
rapor edidiği, yine 03/11/1994 tarihinde düzenlenen teşhis tutanağında; eşgale uyan Renault
marka aracın nöbetçi olan Kutbettin Özdemir veAbbas Özdemir tarafından durdurulduğu, araç
içerisinde 4 kişinin bulunduğunun görüldüğü, uzun boyla elinde kaleşnikof marka silahı olan
bir kişinin üzerinde hücum yeleği olduğu halde kendisine biz yukarı köylerin korucusuyuz,
acil hastamız var,Diyarbakır' a gidiyoruz şeklinde söylendiği, aradan yarım saat sonra aracın
tekrar döndüğü, bu sefer aracın durdurulmadığı, olayla ilgisi olabilecek İzzettin, Hüsamettin,
İbrahim, Ramazan ve Abdullah Işık' ın teşhis amaçlı olarak gözaltına alındığı,Kutbettin
Özdemir ve Abbas Özdemir' in şahısları teşhis ettikleri, ancak araçtan inen şahsın Ramazan
ışık olup olmadığını tam olarak hatırlayamadıklarını beyan ettiklerinin anlaşıldığı, tanık
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Abdullah Tanrısevin' in vefat etmesi nedeniyle beyanlarının alınamadığı, sanığın Derik İlçe
Jandarma Komutanı olarak görev yaptığı tarihlerin bildirilmesi yönünde istenilen belgelerde,
sanığın 15 Temmuz 1992 tarihinde görev başladığı ve 02 Ağustos 1994tarihinde görevden
ayrıldığının belirtildiği anlaşılmıştır.

Müşteki beyanlarında sanık tarafından maktule karşı gerçekleştirilmiş bir
eylemden bahsedilmediği, aynı şekilde dinlenen tanık beyanlarında sanığın maktulün
öldürülmesinde herhangi bir eylemi ve emrinin olduğuna ilişkin beyanların
bulunmadığı, tanık Ramazan Işık' ın beyanlarında maktülün öldürüldüğü tarihlerde
sanığın Derik İlçe Jandarma Komutanı olmadığını beyan ettiği, iddia edilen olay
tarihinde (16/10/1994) sanığın Jandarma Okullar Komutanlığı emrinde gösteri bölük
komutanı olarak Ankara ilinde görev yaptığı hususları dikkate alındığında, sanığın maktül
Mehmet Mehmet Faysal Ötün'ü öldürdüğüne ilşkin müştekilerin soyut ve tanık beyanları
ile doğrulamayan beyanları dışında herhangi bir maddi delilin bulunmadığı,

"...Ceza Muhakemesi Hukukunun temel prensiplerinden birisi de şüpheden
sanığın yararlanacağı ilkesidir. Her hukuk devletinde kabul edilen ve masumluk
karinesi ile sıkı bir ilgisi olan bu ilkeye göre, yapılan ceza muhakemesi sonunda fiilin
sanık tarafından işlendiği, % 100 belliliğe ulaşmadığı taktirde beraat kararı verilecektir.
Böyle bir ilkenin kabul edilmesinin sebebi, bir suçlunun cezasız kalmasının, bir
masumun mahkum olmasına tercih edilmesidir; başka bir ifade ile “masumluk”
karinesidir. Keza, sanığın savunmasının aksinin kanıtlanması ondan beklenemez. Sanığa
yüklenen suçun sübuta erdiği kuşkuya yer vermeksizin ortaya çıkarılmalıdır. ( Y.C.G.K.
19.04.1993,6-81/110 )

O halde, yapılan ceza muhakemesinin sonunda belliliğe, örneğin fiilin sanık
tarafından işlendiğinin veya işlenmediğinin sabit olduğu sonucuna varılmaması
durumunda sanık mahkum edilemez. Ceza Muhakemesinde, esas olarak, fiilin fail
tarafından işlendiği veya işlenmediği konusunda, hukuk düzenince kabul edilen
vasıtalarla, yargılama makamının tam bir kanaate ulaşmasını temin ameliyesine ispat
denir. Burada dikkat edilecek noktalar şunlardır:

1- Burada inandırmak yetmez, tam bir kanaate ulaşılacaktır.
2- Medeni Usul Hukukundan farklı olarak Ceza Muhakemesi Hukukunda ispat

yükü (külfeti) sorunu yoktur. Gerçekten sanığa susma hakkı tanıyan bir hukuk
düzeninde, ispat yükünden söz edilmesi olanaksızdır. İspat için sabit oluş arandığına
göre, bunun dışında mahkumiyet kararı verilemeyecektir; şüpheden sanık yararlanır
ilkesi devreye girecektir. İspat ameliyesinde, hukuk düzeninin kabul ettiği vasıtalar
delillerdir. Buna göre ceza muhakemesinde ispat için kullanmak istenen bir vasıtanın
delil olarak nitelenebilmesi için iki temel niteliği bulunmalıdır. Bu vasıta;

a ) Olayı temsil etmelidir.
b ) Bu olayı temsil eden vasıta; akla, maddi gerçeğe ve hukuka uygun olmalıdır.
Olayı temsil etmekten maksat; delil olarak kullanmak istenilen vasıtanın olayın

bir parçası olması ve/veya olayı yansıtmasıdır. Örneğin, bir adam öldürme suçunda olay
yerinde bırakılan suç aleti olayın bir parçasıdır. Buna karşılık böyle bir suça 5 duyusu
marifeti ile tanık olmuş bir kimsenin anlatımları olayı yansıtır.Ne var ki bir ispat
aracına delil diyebilmek için olayı bir şekilde temsil etmesi, olayı yansıtması yetmez. Bu
yansıtmanın akla, yani bilime, maddi gerçeğe ve hukuka uygun olması da şarttır. Bu
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vasıflan taşımayan bir ispat aracına teknik anlamda delil denilemez; bu nedenle de bu
tür vasıtalara dayanılarak hüküm tesis edilemez.(Uygulamalı Ceza Muhakemesi
Hukuku shf.404,Öztürk-Özbek- Erdem )

Ceza yargılamasının amacı hiçbir duraksamaya yer vermeden maddi gerçeğin
ortaya çıkarılmasıdır. Bu araştırmada, yani gerçeğe ulaşmada, mantık yolunun
izlenmesi gerekir. Gerçek; akla uygun ve realist, olayın bütünü veya bir parçasını temsil
eden kanıtlardan veya kanıtların bir bütün olarak değerlendirilmesinden ortaya
çıkarılmalıdır. Yoksa bir takım varsayımlara dayanılarak sonuca ulaşılması ceza
yargılamasının amacına kesinlikle aykırıdır. Ceza yargılamasında kuşkunun bulunduğu
yerde mahkumiyet kararından söz edilemez. Bu ilke evrenseldir. Y.Ceza Genel Kurulu
T:22.03.2005 E:2004/4-220 K:2005/32)

Kararları da nazara alınarak sanığın beraatine karar vermek gerektiği yönünde
vicdani kanaat ve sonuca ulaşılmıştır.

 MAKTUL PİRO AY' IN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN YAPILAN
YARGILAMADA;

Mardin C.Başsavcılığı 16/07/2012 tarihli iddianamesinde yukarıda ismibelirtilen
maktul yönünden; Kelektepe Mezrasına sabahleyin saat 08:00 sıralarında biri zırhlı yedisi de
Land Rover marka araçla olmak üzere toplam sekiz araçla askerlerin geldikleri, içlerinden
sadece Ahmet üstteğmen diye seslenilen kişinin bilindiği,yanlarında Bozok köyü
korucularından HASAN POLAT ve kardeşi MAHMUT POLAT’ın da olduğu, Piro Ay ile
birlikte Abdurrahman isimli köylüyü (Abdulhalim Doğan olabilir) alarak köyün aşağısında
bulunan meydana indirdikleri, Abdurrahman'ı orada bıraktıkları, PİRO AY’ı jiple 1-2 km
yukarıda dağlık alana götürdükleri, yaklaşık bir saat sonra da bu jipin hızlı bir şekilde gelip
köyden geçerek gittiği, kalan askerlerin de yarım saat kadar sonra Abdurrahman’ı da alıp
gittikleri, aynı gün ikindi saatlerinde Derik Üçyol Jandarma Karakolundan Abdurrahman’ın
serbest bırakıldığı, askerlerin gitmesinden sonra PİRO’nun götürüldüğü dere kenarında kan
izleri, kırık joplar ile birkaç parça PİRO’nun üzerindekine benzer mavi kot pantolon
parçalarının bulunduğu, o civardaki çobanlardan Piro’nun bağırma sesini duyanların olduğu, o
tarihten sonra Piro AY’dan bir daha haber alınamadığı ileri sürüldüğü, Müşteki MehmetAY
beyanında gerçek doğum tarihim 1983 tür, ancak nüfusta 1985 yazılıdır, olay tarihinde 11
yaşında idim. 17.05.1994 tarihinde ailem ile birlikte yaşadığım Derik ilçesi Çayköyü
Kelektepe Mezrasına sabahleyin saat 08:00 sıralarında biri zırhlı yediside Land Rover marka
araçla olmak üzere toplam sekiz araçla askerler geldi, bu askerlerin jandarma olup olmadığını
bilmiyorum, içlerinden rütbesini bildiğim sadece Ahmet üstteğmen diye seslenilen kişiyi
biliyorum, diğer rütbelilerin isimlerini ve rütbelerini bilmiyorum, Babam Piro ile birlikte köy
halkındanAbdurrahman isimli köylümüzü alarak köyün aşağısında bulunan meydana
indirdiler, Abdurrahman'ı orada bıraktılar, babamı jiple 1-2 km yukarıda dağlık alana gittiler,
yaklaşık bir saat sonra da bu jip hızlı bir şekilde gelip köyden geçerek gitti, köyde hiç
beklemedi, kalan askerler de yarım saat kadar sonra Abdurrahmanı da alıp gittiler, aynı gün
ikindi saatlerinde Derik Üçyol Jandarma Karakolundan Abdurrahman serbest bırakılmış,
askerler köyde iken köy içinde dolaşıp birkaç kişinin kimliğini sordular, evlerde arama
yapmamışlardı, onlar gitmesinden sonra babamı götürdükleri yere gittik, dere kenarında kan
izleri ve kırık joplar vardı, birkaç parça da babamın üzerindekine benzer mavi kot pantolon
parçaları vardı, o civardaki çobanlardan babamın bağırma sesini duyanlar olmuş, ancak
askerler uzaklaştırdığı için bulundukları yerden ne olduğunu görememişler, o tarihten sonra
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babamdan bir daha haber alamadık, Abdurrahman'ın soyadını bilmiyorum, kendisi şu anda
Çayköyü muhtarıdır, ona sormuştuk, babamı görmediğini söylemişti, Konu ile ilgili olarak
Derik Savcılığına dedem dilekçe ile başvuruda bulunmuştu, ancak dilekçemizin akıbetini
bilemiyoruz, geçen sene Derik Savcılığından sorduk bulamadılar, o tarihlerde dedem Mardin
İl Jandarma Komutanlığına ve Emniyet Müdürlüğüne de şikayet etmişti, ancak bir sonuç
alamamıştı, babam Piro AY köyde duvar ustalığı yapıyordu, olay tarihinde de ekin zamanı
olduğu için ekinimizi biçiyordu, PKK'ya yardım etmiyordu, amcalarımın biri İzmir'de, biri
Almanya'da biri de askerdeydi, ailemizden de PKK ya yardım eden yoktu, o tarihlerde
korucular kin besledikleri kişilere iftira atıp gözaltına alınmalarını sağlıyorlardı, babamın
götürüldüğü gün diğer askerler ile birlikte Konur köyünden Hasan isimli korucu da vardı, bir
iki tane daha sivil vardı, ancak onların korucu mu asker mi olduklarını bilmiyorum, tanıdığım
sadece Hasan isimli bir korucu vardı, onunla da ailemiz arasında herhangi bir düşmanlık
yoktu, Abdurrahman'ı kendisine ne sorulduğunu biz sormadık, babamın neden götürüldüğünü
bilmiyoruz, götüren kişilerden şikayetçiyim. Şeklinde beyanda bulunduğu, Müşteki BEDİR
AY beyanında;Piro AY benim oğlumdur, onun kaçırıldığı günlerde köyümüze hem PKK'lılar
geliyordu, hem de askerler geliyorlardı, köyümüz dağlık bir alanda olduğu için PKK'lılar da
zaman zaman geliyorlardı,daha doğrusu geldiklerini ben duyuyordum ancak hiç görmedim,
oğlum Piro'nun onlara yardım ettiğini de duymadım, yardım etseydi duyardım, zaten fakirdik
yardım etme imkanımız da yoktu, 5 çocuğu vardı ancak geçimini sağlıyordu, oğlumu askerler
gelip götürdüler, niçin götürdüğünü bilmiyorum, Derik'e götürdüklerini düşünmüştük, aynı
gün Üçyol Karakoluna ve Derik İlçe Jandarma Komutanlığına gitmiştik ancak herhangi bir
haber alamadık, bizim köyümüz Bozok köyündeki karakola bağlıydı, ancak küçük bir karakol
olduğu için oraya götürülmediğini düşünüp oraya gitmemiştik, oğlumu götüren askerle
birlikte iki de korucu gelmişti, bunlar Bozok (Kürtçe ismi Meşkina olan) köyünde oturan
korcubaşı Hasan ve kardeşi Mahmut olan köy korucuları idi,soyadlarını bilmiyorum, ancak
babalarının isimleri Faraç'tır, bu kişilerle aramızda herhangi bir düşmanlık yoktur, oğlumun
neden götürüldüğünü bilemiyorum, korucubaşı Hasan ve kardeşine de oğlumu kimin nereye
götürdüğünü sormadık, onlar da söylemediler,bu kişilerin tespit edilip cezalandırılmalarını
istiyorum, şikayetçiyim dediği, bu şekilde  Maktulün içerisinde Üstteğmen diye hitap edilen
bir rütbelinin olduğu askerler tarafından Abdurrahman (Abdulhalim) ile birlikte götürüldüğü,
Abdurrahman’ın geri gönderilmesine rağmen Piro’nun geri gelmediği,askerlerin gitmesinden
sonra PİRO’nun götürüldüğü dere kenarında kan izleri, kırık joplar ile birkaç parça PİRO’nun
üzerindekine benzer mavi kot pantolon parçalarının bulunduğu, o civardaki çobanlardan
PİRO’nun bağırma sesini duyanların olduğunun belirtildiği, maktule o zamandan beri
ulaşılamadığı,aradan geçen uzun süre ve öldürüldüğü iddia edilen yerde bulunan kan, kırık jop
ve elbiselerine binaenöldüğünün kabulü gerektiği, olay tarihinde İlçe Jandarma Komutanı
olan şüphelinin de köye giderek maktulü alıkoyan şahıslardan olduğunun anlaşıldığı, bu
sebeple gerçekleşen neticeden sorumlu olduğu kanaatine varıldığı gerekçesi ile iddianame
düzenlendiği anlaşılmıştır.

MÜŞTEKİ BEYANLARI:
Müşteki Mehmet Ay 17/05/2012 tarihli beyanında özetle (Diz 75/2 de yer alan);

Ben gerçek doğum tarihim 1983 tür, ancak nüfusta 1985 yazılıdır, olay tarihinde 11 yaşında
idim. 17.05.1994 tarihinde ailem ile birlikte yaşadığım Derik ilçesi Çayköyü Kelektepe
Mezrasına sabahleyin saat 08:00 sıralarında biri zırhlı yediside Land Rover marka araçla
olmak üzere toplam sekiz araçla askerler geldi, bu askerlerin jandarma olup olmadığını
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bilmiyorum, içlerinden rütbesini bildiğim sadece Ahmet üstteğmen diye seslenilen kişiyi
biliyorum, diğer rütbelilerin isimlerini ve rütbelerini bilmiyorum, Babam Piro ile birlikte köy
halkındanAbdurrahman isimli köylümüzü alarak köyün aşağısında bulunan meydana
indirdiler, Abdurrahman'ı orada bıraktılar, babamı jiple 1-2 km yukarıda dağlık alana gittiler,
yaklaşık bir saat sonra da bu jip hızlı bir şekilde gelip köyden geçerek gitti, köyde hiç
beklemedi, kalan askerler de yarım saat kadar sonra Abdurrahmanı da alıp gittiler, aynı gün
ikindi saatlerinde Derik Üçyol Jandarma Karakolundan Abdurrahman serbest bırakılmış,
askerler köyde iken köy içinde dolaşıp birkaç kişinin kimliğini sordular, evlerde arama
yapmamışlardı, onlar gitmesinden sonra babamı götürdükleri yere gittik, dere kenarında kan
izleri ve kırık joplar vardı, birkaç parça da babamın üzerindekine benzer mavi kot pantolon
parçaları vardı, o civardaki çobanlardan babamın bağırma sesini duyanlar olmuş, ancak
askerler uzaklaştırdığı için bulundukları yerden ne olduğunu görememişler, o tarihten sonra
babamdan bir daha haber alamadık, Abdurrahman'ın soyadını bilmiyorum, kendisi şu anda
Çayköyü muhtarıdır, ona sormuştuk, babamı görmediğini söylemişti, Konu ile ilgili olarak
Derik Savcılığına dedem dilekçe ile başvuruda bulunmuştu, ancak dilekçemizin akıbetini
bilemiyoruz, geçen sene Derik Savcılığından sorduk bulamadılar, o tarihlerde dedem Mardin
İl Jandarma Komutanlığına ve Emniyet Müdürlüğüne de şikayet etmişti, ancak bir sonuç
alamamıştı, babam Piro AY köyde duvar ustalığı yapıyordu, olay tarihinde de ekin zamanı
olduğu için ekinimizi biçiyordu, PKK'ya yardım etmiyordu, amcalarımın biri İzmir'de, biri
Almanya'da biri de askerdeydi, ailemizden de PKK ya yardım eden yoktu, o tarihlerde
korucular kin besledikleri kişilere iftira atıp gözaltına alınmalarını sağlıyorlardı, babamın
götürüldüğü gün diğer askerler ile birlikte Konur köyünden Hasan isimli korucu da vardı, bir
iki tane daha sivil vardı, ancak onların korucu mu asker mi olduklarını bilmiyorum, tanıdığım
sadece Hasan isimli bir korucu vardı, onunla da ailemiz arasında herhangi bir düşmanlık
yoktu, Abdurrahman'ı kendisine ne sorulduğunu biz sormadık, babamın neden götürüldüğünü
bilmiyoruz, götüren kişilerden şikayetçiyim şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

Müşteki Mehmet AY 01/07/2014 tarihli duruşmada vermiş olduğu beyanlarında;
Suça konu olayla ilgili olarak daha önceden beyanlarımı bildirmiştim, 1994 yılının Mayıs
ayında Çay köyü Kelek mezrasına 8 araçlık askeri konvoy geldi, içlerinden birisi eve gelerek
babam Piro Ay' ı alarak köyün 1-2 km uzağına götürdü, diğer 7 araç köyde kaldı, babamı
götüren araç daha sonradan askere gittikten sonra öğrendiğim kadarı ile Land Rover marka
cipti, daha sonra mezradaki araçlardan birisi şu anda köy muhtarı olan Abdulrahim Doğan' ı
babamın gittiği yöne doğru götürdü, yaklaşık yarım saat geçtikten sonra babamı götüren araç
hızla diğer araçları beklemeksizin köyden uzaklaştı , bir süre sonrada Abdurrahim'i götüren
araç geldi ve diğer araçlara katıldı, bir yarım saat sonrada onlar köyden ayrıldı, ikindiye doğru
Abdurrahim köyü geldi, kendisine sorduğumuzda gözlerinin bağlandığını bu nedenle Piro
Ay'ı görmediğini, ancak birilerine işkence yapıldığını duyduğu seslerden anladığını söyledi,
kendisini de Üçyol karakolu serbest bırakmış,askeri araçlar köyden ayrıldıktan sonra babamın
götürüldüğü yere gittiğimizde orada bazı kan izlerine, kırık cop parçalarına ve parçalanmış
mavi renkli kot pantolun parçalarına rast geldik, onları toparladık, halam cop parçalarını ve
kot parçalarını bir poşede veya torbaya koydu, daha sonra evimizi yıktığımız ve tamirat
yaptığımız için kırık cop parçalarını ve kot parçalarını bulamadık, dedemden öğrendiğim
kadarı ile bir çok yere dilekçe ile müracaat etmiş ancak bir sonuç çıkmamış, sonradan o
dilekçelerin akıbetlerini sorduk ancak bizde bir bilgi alamadık, ayrıca bizim köyümüzde
çobanlık yapan Bedrettin Özge, Ramazan Durak benim babama işkence yapıldığını
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görmüşler, tanımışlar ancak askerler yaklaştırmamışlar, ayrıca oradaki babama ait kalıntıları
bulup poşede koyan kişi halam Emine Adal' dır, ben babamın cesedinin nerede olduğunu
bilmiyorum, bulunmasını istiyorum şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

Müşteki Bedir AY 08/10/2013 tarihli alınan beyanlarında özetle, ( Dizi 964/1. De
yer alan); Daha önceki beyanlarını tekrar ettiğini, olaydan sonra oğlu Piro Ay’ a ilişkin hiçbir
şeye rastlamadığını, Piro Ay’ ın götürülmesinden sonra peşinden gittiklerinde kanlı sopalar
gördüklerini, dağda bulunan çobanların Piro’ nun bağırma seslerini duyanlar olduğunu
öğrendiğini, şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini beyan ettiği anlaşılmıştır.

Müşteki Bedir AY 17/05/2012 tarihli alınan beyanlarında özetle , (Dizi 74 de yer
alan); Piro Ay’ ın oğlu olduğunu, onun kaçırıldığı günlerde köylerine hem pkk’ lıların, hemde
askerlerin geldiğini, köyleri dağlık bir alanda olduğu için pkk’ lıların da zaman zaman
geldiğini,daha doğrusu geldiklerini duyduğunu, ancak kendisinin görmediğini, oğlu Piro Ay’
ın onlara yardım ettiğini duymadığını, fakir olduklarını, zaten yardım etme güçlerinin
olmadığını, oğlunu askerlerin gelip götürdüğünü, niçin götürdüğünü bilmediğini, Derik’ e
götürdüklerini düşündüğünü, aynı gün Üçyol Karakoluna ve Derik İlçe Jandarma
Komutanlığına gittiklerini ancak herhangi bir haber alamadıklarını, Bozok Karakoluna’ da
gittiklerini, oğlunu götüren askerler ile birlikte yanlarında iki köy korucusunun olduğunu,
bunların Bozok köyünde oturan korucu başı Hasan ve kardeşi Mahmut olduğunu, soyadlarını
bilmediğini, ancak babalarının isminin Faraç olduğunu, bu kişiler ile aralarında herhangi bir
düşmanlık olmadığını, oğlunun neden götürüldüğünü bilmediğini, koruculara oğlunun nereye
götürüldüğünü sormadığını, onların da söylemediğini, bu kişilerin cezalandırılmasını
istediğini beyan etmiştir.

Müşteki Bedir AY' ın 01/07/2013 tarihinde duruşmada vermiş olduğu
beyanlarında; Ben suça konu olayla ilgili olarak daha önceden beyanlarımı bildirmiştim
aynen tekrar ederim, Piro Ay benim oğlum olur, huzurda bulunan sanık Musa Çitil ve
yanında korucu Faraçoğlu Hasan ve Mahmut isimli iki kardeş ile birlikte gelerek oğlum
Piro Ay' ı ve Abdurahim Doğan' ı alıp götürdüler, daha sonra oğlumdan haber alamadım,
Diyarbakır' a , Mardin' e müracaatta bulunmama rağmen bir sonuç alamadım, olaydan sonra
Bozok köyü Jandarma Komutanı bize zorla şikayetten vazgeçtiğimize ilişkin dilekçe
imzalatmıştı, bunu sanığın emrettiğini söylemişlerdi, bizim köyümüze pkk' lılların gelip
gelmediğini bilmiyorum, ben ne bileyim pkk' lı olup olmadıklarını" şeklinde beyanda
bulunduğu,

Müşteki İbrahim DÖLEK 24/02/2014 tarihleri beyanlarında: Ben bu hususla ilgili
olarak Kızıltepe C.Başsavcılığında ve Mardin C.Başsavcılığında beyanlarımı bildirmiştim, o
beyanlarımı aynen tekrar ederim, hatırladığım kadarı ile 1993 yılının 21-22 Ocağında aslen
Bozoklu olan ancak Kösevelli köyünde vefat eden Hacı Hüseyin amcanın taziyesi için
arkadaşlarım Ramazan, Hasan Hakoğlu, Aziz Hakoğlu ile birlikte otomobil ile Kösevelli
köyüne giderken askerler bizi durdurdular, kimlik kontrolü yaptılar, aşağılayıcı tarzda
aramalar yaptılar, yaklaşık 3-4 saat sonra 10' a yakın cemse ile Kösevelli köyünün etrafını
sardılar, askerler geldiğinde bizi birbirimizden ayırdılar, o zamanki rütbesi ile Musa yüzbaşı
bana sen teröristsin, aranıyorsun, ne işin var burada" diye beni cemsede sorguladı, daha sonra
bizi Derik Tabur Komutanlığına götürdüler, gözlerimiz bağlı idi, bir süre sonrada Derik İlçe
Jandarma Komutanlığına getirdiler, orada kömürlük diye tabir edilen bir yere koydular,
benden başkada bir çok insan orada buluyordu, beni konuşturmaya, bazı şeyleri itiraf
ettirmeye çalıştılar, bende konuşacak bir şeyimin olmadığını söyledim, ikinci günden itibaren
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buz üzerine yatırmak, sopalar ile kafamıza vurmak, hortum ile ıslatmak ve bunları yaparken
de çıplak bir şekilde tutmak suretiyle çeşitli işkenceler yaptılar, Derik' te kaldığımız yaklaşık
bir hafta içerisinde bize doğru dürüst yemekte vermediler, sadece ekmelerin kurumuş uç
kısımlarını günde bir defa olmak üzere verdiler, bizi sürekli ayakta tuttular, hatta orada bir
bayanda gördüğümü hatırlıyorum, onada işkence yapıyorlardı, bizi genellikle üç kişi burada
sorguluyordu, Musa Çitil' in sesini daha önceden Kösevelli köyünde benimle konuştuğu için
bu üç kişiden birinin Musa Çitil olduğunu düşünüyorum, burada yaklaşık birhafta kaldıktan
sonra giceğimiz gün bize ekmek peynir verdiler, su vermedikleri için bunları bile doğru dürüst
yiyemedik, daha sonra bizi Mardin' e götürdüler, orada da yapılan işkencelerin ne olduğunu
söyledikleri için filistin askısı, haya burkma, kasap askısı, tekerlek, elektrik verme şeklinde
işkencelere tabi tuttular, bizim işkenceye tabi tutulduğumuz yer onlar tarafından jitem olarak
isimlendirilen Jandarma Komutanlığına ait olan yerdi, orada da ismini Atilla olarak
hatırladığım bir komutan biz jandarmadan ayrılırken bana " sen teröristsin aslında seni ve
kardeşini öldürmemiz lazımdı, buradan çıkınca dağa git, bizimle savaş, yada buraları terk et,
bir daha karşımıza çıkma, mahkemeye gidersen seni serbest bırakılırsın"dediler, gerçekten de
aynı gün mahkemeden beni serbest bıraktılar, biz Derik' den Mardin' e giderken yanımızda
İbrahim Yıldız, Mustafa Yıldız, Mehmet Ali Danış isimli kişilerde vardı, bana bu işkenceleri
yapanlardan ve sanıktan şikayetçiyim davaya katılmak istiyorum şeklinde beyanda
bulunduğu,

 TANIK BEYANLARI:
Tanık Hüseyin AY' ın 24/02/2014 tarihli duruşmada alınan beyanlarında; Dosya

arasına giren mektubun Hasan Polat' ın oğlunu öldüren Mardin Cezaevinde bulunan Nurettin
Polat tarafından yazılarak Diyarbakır İnsan Hakları Derneğine gönderildiğini düşündüğünü,
bu kişinin beyanlarının alınmasını talep ettiğini beyan ettiği anlaşılmıştır.

 Tanık Nurettin POLAT' ın 18/04/2014 tarihinde alınan beyanlarında, '( Dosya
içerisinde yer alan); Bana gösterilen mektupları ben yazmadım. Mektuplar bana ait
değildir.Benim ile abim arasında husumet çıkartmak isteyen birileri tarafından yazılmış
olabilir.Mektup içerisinde isimleri geçen şahıları ve mektup içerisinde anlatılan olayları da
bilmiyorum.Ben kazaen abimin oğlunu silah ile vurmuştum.Bundan dolayı da hükümlüyüm,
cezaevindeyim,bundan yararlanmak isteyen ve abimle aramı açmak isteyen birileri bu
mektubu yazmış ve göndermiş olabilir.Bana okunan iddianamede belirtilen olayları
bilmiyorum.Ayrıca iddianamede maktul olarak isimleri geçen şahısları bilmiyorum.Nasıl
öldürüldüklerini bilmiyorum.İddianamede geçen olayların nasıl meydana geldiğini
bilmiyorum.Biz ailecek koruyucuzu.Bizi seven ve sevmeyen de vardır.Benim başıma
mahkum olduğum olay meydana geldiği için bundan faydalanmak isteyen şahıslar bundan
faydalanmak istemiş olabilir.Bu mektubu da bunlar yazmış olabilirler,amaçları abimle benim
aramı açmaktır,benim olayla ilgili bilgim görgüm bundan ibarettir şeklinde beyanda
bulunduğu anlaşılmıştır.

Tanık Hasan POLAT 07/06/2013 tarihli beyanında ( Dizi 757/1 de yer alan); Ben
o tarihlerde Mardin il Merkezinde ve oranın emrinde korucu olarak görev yaptım kesinlikle
Mardin ili Derik ilçesinde görev yapmadım, Piro AY'ın öldürülmesi ile ilgili her hangi bir
bilgim yoktur, Abdulhalim DOĞAN isimli bir şahsı tanıyorum, Piro AY'ı da tanımıyorum, her
ikisi o tarihlerde Mardin ili Derik ilçesi Çayköy Kelektepe Mezrasında idiler, bu Mezra
Çayköyüne bağlıdır, ayrıca bu kişilerin Kızıltepe ilçesinde evlerinin olduğunu hatırlıyorum,
ayrıca mevsimlik işçi olduklarından batıya da zaman zaman çalışmaya gittiklerini
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hatırlıyorum,olay tarihindenerede oduklarına ilişkin benim bir bilgim yoktur, köye askerlerin
gelmesi olayını ben bilmiyorum böyle bir olayı da duymadım, ben hiç bir şekilde Mardin ili
Derik ilçesinde koruculuk yapmadım, 1997 yılında kadrom Derik ilçesine alındı, benim
bilgim bundan ibarettir şeklinde beyanda bulunduğu,

 
Tanık Hasan POLAT 09/04/2014 tarihli duruşmada vermiş olduğu

beyanlarında;1992-1994 yılları arasında ben köyde idim, çiftçilik yapıyordum,
doğduğumdan beri Bozok köyünde ikamet ederim, ben belirtilen tarihlerde köy koruyucusu
değildim, çiftçilik yapıyordum, ben 1997 yılından sonra geçici köy koruyucusu oldum,
sanık ile birlikte çalışmadım, o tarihlerde köy koruyucusu değildim, bana kimlik verildi,
kimlik veriliş tarihi 2002 yılıdır, ben belirttiğiniz maktüllerin hiç birisini tanımıyorum, olayı
yeni kamuoyundan duydum, öncesinde bir bilgim yoktur, Nurettin Polat benim öz kardeşim
olur, 2013 yılında benim oğlum olan Faraç Polat' ı vurdu, vurma sebebi bahçe suyu yüzünden
tartışma çıktı, oda benim oğlumu vurdu, bende şikayetçi oldum, bana şikayetinden vazgeçsin
yoksa üzerine iftira atarım şeklinde yakınlarımla bana haber göndermişti,bende şikayetçi
olmuştum,Ben mektup içeriğini bilmiyorum, sadece bana iftira atmış olabileceğini
düşünoyorum, başka bir şekli olamaz, Bedir AY' ı tanırım, kendisi ile kirveydik, herhangi bir
sorunumuz yoktu, Bedir Ay' ın Piro isminde oğlu vardı, ancak soyadının Yıldırım olup
olmadığını bilmiyorum, ben Piro' nun öldürüldüğünü yeni öğrendim, önceden o bölge çok
karışıktı, kimi göç etmişti, kimi yurt dışına gitmişti, kimi de dağa çıkmıştı, örgüt arasında
hesaplaşma vardı, Piro' ya ne olduğunu tam olarak kimse bilmiyordu ve o tarihlerde bu olaylar
fazla konuşulmuyordu, Osman ve Şehmuz benim kardeşim olur, o kardeşlerim de oğlumun
öldürülmesinden dolayı doğru beyanda bulundukları için onları da suçlamaktadır,oğlumun
davası bu yılın yani 2014 kış aylarında tamamlandı, Nurettin Polat oğlumu öldürmesinden
dolayı 18 yıl hapis cezası aldı, kardeşim Nurettin Polat' da ben köy korucusu olduktan kısa bir
süre sonra köy korucuyusu olmuştu, biz köyde koruyucu idik, herhangi bir operasyona
katılmıyorduk,Nurettin Polat' ın dilekçesinde belirttiği 0482 265 10 11 nolu telefon hattı
benim üzerime kayıtlıdır, halen kullanmaktayım, Nurettin Polat benim telefonumu vermekle
beni işaret ederek bu olaylara katmak istemektedir, kardeşim Nurettin Polat hem bana iftira
atmak istemektedir, hem de işini yapan askerden öç almaya çalışmaktadırlar, yanında bulunan
mahkumların da bunda katkısı olduğunu düşünüyorum, kendilerini bu şekilde kurtarmaya
çalışmaktadırlar, Ben yine tekrar ediyorum, Piro Ay' ın jandarma tarafından götürüldüğü
tarihlerde ben köy koruyucusu değildim, müşteki Bedir Ay beni çok iyi tanır, Her ne kadar
ben önceki beyanlarımda Piro Ay' ı tanımıyorum demiş isem de, ben Piro Ay ile hiç yüzyüze
görüşmediğim için o şekilde beyanda bulunmuştum, sadece Bedir Ay' ı tanırım  Piro Ay
benim yaşımda değildir, onunla samimiyetim yoktur, çocuk iken gördüm, sonradan
görmedim, Ben Mahmut Polat' dan önce köy koruyuculuğuna başladım, ancak bir süre silah
bıraktık, tekrar silah aldık, silah aldığımız tarih tahminen 1997 yıllarıdır,  Ben müşteki
Mehmet Ay' ın beyanlarını kabul etmiyorum, iftiradır, ben o tarihlerde köy koruyucusu
değildim, müşteki o tarihlerde 8-9 yaşlarındadır, bu beyanlar kurgulanmış beyanlardır,
müşteki Bedir Ay' ın beyanlarını kabul etmiyorum, ben koruyucu başı değildim, neden Bedir
Ay' ın böyle beyanda bulunduğunu bilmiyorum, biz köy koruyucusu olduğumuz için bize
çamur atmış olabilir,bu olaylar sonradan ortaya çıkmıştır, aramızda herhangi bir husumet
yoktur şeklinde beyanlarda bulunduğu anlaşılmıştır.

Tanık Abdulhalim DOĞAN 04/10/2013 tarihli beyanında; ( Dizi 780/3 de yer
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alan) olayla ilgili daha önce ifade vermemiştim,bu benim ilk ifademdir.Piro ay benim köylüm
olur olay tarihinde ben hayvanlarımla bulunduğum köyün önünde bulunduğum esnada askeri
araçlar askeri kıyafatte olan şahıslar geldi bana Piro Ay'ın evini sordular bir kısım askerler de
evleri aramaya gitmişlerdi ben de bana soran astsubay başçavuşa askerlerin girdiği evin piro
ayın evi olduğunu söyledim astsubay başçavuş benle konuşurken aynı zamanda askerler de
evlere girmeye başlamışlardı. Daha sonra benle konuşan astsubay kendisiyle gelmemi söyledi
bendehayvanlaırmın olduğunu bunların başka tarlaya girebileceğini söyledimse de astsubay
bizden kıymetli mi dedi ve de astsubay ile beraber gitmek zorunda kaldım .Yanımda
bulunduğum astsubay ile beraber yaklaşık olarak 6-7 tane ev aradık,akıbinde ise yine beni
askeri zırhlı bir araça bindirip köyün 2 km kuzeyinde bulunan yere götürdüler bu yerde
yaklaşık olarak on onbeş dakka durduk aracın üzerinde de 2 tane asker vardı araçtan dışarı
baktığımda sadece omuzdan yukarı görünen biri sivil diğer ikisiasker olmak üzere üç
kişininkurumuş dere yatağı içerisinde bulunduğunu gördüm aynı zamanda yukarda bulunan
askerlerde aralarında konuşuyorlardı duyduğum kadarıyla benim bulunduğum aracın üzerinde
bulanan askerlerden biri diğerine astsubayın dövdüğünü söylüyor diğeri ise hayır dövenin
üstteğmen olduğunu söylüyorlardı. Ben bu konuşmalardan kimin dövdüğünü anlamadım
araç içerisinde bu şekilde on onbeş dakika durduktan sonra dere yatağından çıkan sivil
giyinimli biri ve de üzerinde askeri yelek bulunan bir şahıs bu şahsın ismini bilmiyorum
yaklaşık 150 metre ilerde ve de yol üzerinde duran aracı yanına çağırdı araçta yol üzerinde
dere yatağının bulunduğu yere gitti akabinde ise dere yatağından araç ayrılmaya başladı
ayrılırken de devamlı olarak kornaya basarak diğer askeri araçlardan yol istiyordu sonrasında
ise dere yatağından ayrılan araç gözden kayboldu bu araç gittikten sonra dere yatağının
içerisinde bulunan ve kilolu sayılabilecek bir kişi ter içerisinde benim bulunduğum araca geldi
ve de ben askeri araç ile birlikte üçyol jandarma karakol komutanlığına gittik sonrasında bu
karakolda yaklaşık on dakika durduktan sonra beni bıraktılar ben de üçyolda denk gelen araç
ile birlikte köye gittim. Ben dere yatağında meydana gelen olayı görmedim birisini dövüp
dövmediklerini görmedim dere yatağına da gitmedim ancak köyümüzden dere yatağına
olaydan sonra gidenler olmuş duyduğum kadarıyla dere yatağında ağaç deynekleri kan
lekeleri varmış, bu olaydan sonra da piro ay herhangi bir şekilde görünmedi ben köye
gittiğimde köylüler de bana piro yu sordular ben de köylülere bu şekilde aktardım benim
iddianamede geçen diğer olaylarla ilgili herhangi bir bilgim yoktur zaten anlattığım olaydan
yaklaşık olarak bir hafta sonra da askere gittim, Dere yatağındaki meydana gelen olayda
etrafta çobanlar vardı çobanlar dere yatağında meydana gelecek olayları görebilecek
konumdaydı ancak askerler etrafta bulunan çobanları uzaklaştırdılar hatta çobanlar dere
yatağına doğru ilerlemekteyken askerler de belirttiğim gibi çobanları oradan
uzaklaştırdılar.Benim de içinde bulunduğum araç dere yatağından çıkan aracın gittiği yöne
doğru gittik benim bulunduğum araç ile diğer askeri araçlar hep birlikte üçyol jandarma
karakol komutanlığına gittik. Ben hem dere kenarında bulunduğum yerde hemde karakolda
bulunduğum esnada bağırma sesleri duymadım ben olay günü piro ayın askerler tarafından
alındığını görmedim,  az öncede belirttiğim üzere dere yatağında çıkan ve de üzerinde askeri
yelek bulunan şahsın çağırdığı araç jip ti vede bu jipin arkası açıktı hatta bu açık olan arka
kısmında iki adet asker bulunuyordu jipi ben bu şekilde gördüm. Ben bu jipi yanımızda
bulunmasından hatırlıyorum.bahsettiğim sivil giyimli şahsın üzerinde beyaz spor ayakkabı kot
pantolon beyaz tişört vardı.Fiziksel yapısını hatırlayamıyorum. Ayrıca dere yatağından benim
bulunduğum araca gelen asker ise yaklaşık olarak 1.70 boylarınca geniş omuzlu esmer saç
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rengi siyah ayrıca siyah saçlarının arasında kısman beyaz saçlar da vardı. Ayrıca rütbeli idi
çünkü kolunda rütbeye ilişkin işaretler vardı o an itibari ile rütbesinin ne olduğunu
bilmiyordum ancak şu anda hatırladığım kadarıyla ya kıdemli başçavuş yada başçavuştu
şeklinde beyanda bulunduğu ,

Tanık İbrahim ADAL 04/10/2013 tarihli beyanında ( Dizi 830 da yer alan); Piro
Ay benim köylüm olur aynı zamanda komşum olmaktadır Piro Ay benim üçünçü ev
komşumdur olay tarihini tam olarak hatırlamıyorum ancak 1993 ve 1995 yılları arasında
olabilir olay tarihi mercimek biçme zamanına denk gelir bunun için sabah erken kalkıyorduk.
Yine sabah erken kalktığımız esnada köyümüze askerler yaklaşık 10 araçla geldiler vede
köyde arama yapmaya başladılar aranan evler arasında benim vede Piro Ay 'ın evide vardı
benim evi ve de pironun evine aradıktan sonra Piro Ayı askerler araca bindirerek köyün
yaklaşık olarak 500 metre veya 1000 metre uzağında bulunan dere kenarına götürdüler
gördüğüm kadarıyla iro ile beraber başka hiçbir kimseyi götürmediler askerler piro yu dere
kenarına götürdükten sonra Piro dan bir daha haber alamadık Piroyu götürdükleri dere
kenarında yaklaşık olarak 5-6 askeri araç durdular bu dere kenarında neler oldu bilemiyorum
çünkü askerler bize köyden çıkmayın demişlerdi Piro yu götüren askerleri tanımıyorum
isimlerini de bilmiyorum. Askerler köyümüzden ayrıldıktan sonra duyduğum kadarıyla Piro
nun götürüldüğü dere kenarında kırık deynekler kan izleri vardı ben bunları görmedim
gidenlerden duydum,İddianamede yazılı diğer olaylar ile ilgili herhangi bir bilgim ve
görgüm yoktur ,Askerler ile birlikte koruyucuların gelip gelmediğini bilmiyorum, ayrıca
maktül Piro aydan başka köylülerin gözaltına alınıp alınmadıklarını bilmiyorum şeklinde
beyanda bulunduğu,

Tanık Ramazan Durak 04/10/2013 tarihli beyananında ( Dizi 830 da yer alan)
ben Piro Ay ı uzaktan akrabam aynı zamanda köylüm olması nedeniyle tanırım köye
askerlerin geldiği vede arama yaptıkları esnada ben köyün bir km yukarısında koyunları
otlatıyordum. koyunlarımı otlattığım esnada ilk etapta bir tane askeri araç geldi vede
içerisinde Piro yu indirdiler,dere kenarına götürdüler bunları yapan asker kıyafetindeki
kişilerdi Piro yu dere kenarına götürdükten sonra dövmeye başladılar bu esnada ise Pirodan
bağırma sesleri geliyordu Piro yu sopa ile deynek ileve de jop ile dövüyorlardı, akabınde ise
olay yerine daha sonradan askeri araçlar geldiler sonrasında ise Piro yu dere kenarından alıp
askeri araçla götürdüler ,araca bindirdikleri esnada Pironun ne durumda olduğu görmedim
olay yerine Piro dan başka herhangi bir kimseyi getirmediler.dere kenarına gelenler arasında
koruyucu yoktu sadece askeri kıyafette şahıslar gelmişlerdi, bu olayları benle beraber hacı
hamze oğlu Bedrettin isimli arkadaşım vardı şeklinde beyanda bulunduğu,

Tanık Bedrettin ÖZGE nin 04/10/2013 tarihli ( Dizi 830 da yer alan)
beyanında;Piro Ay benim baba tarafından akrabam olur.Olay tarihinde koyunlarımı
otlatıyordum koyunlarımı otlattığım esnada yolun kenarına askeri araçlar geldi askeri araç
içerisinde Piroyu indirip dere kenarına götürdüler dere kenarında Piro ya askerler sopa ile
vurarak darp ettiler o esnada ise piro bağırıyordu tam olarak askerlerin kaç dakika darp
ettiklerini hatırlamıyorum akabinde ise Piro yu tekrardan yolun kenarında bulunan araca
bindirip geldikleri köy yönüne doğru gittiler Piroyu askerler araca bindirdiklerindebaygın
vaziyette idi araca askerler Piroyu koydular ben bu olayları yaklaşık olarak 100-150 metre
öteden gördüm,olayların geçtiği dere kenarına Piro dan başka herhangi bir köy halkı
götürmediler ben Piro yu getiren ve de döven askerleri tanımıyorum ancak piro yu getiren
askerler benim orda bulunduğumu görüp görmediklerini bilmiyorum. Ayrıca bu olayların
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geçtiği esnada arkadaşım ramazan durak ta benim yanımdaydı şeklinde beyanda bulunduğu,
Tanık Emine ADAL 04/10/2013 tarihli beyanında ( Dizi 830 da yer alan) Piro Ay

benim abim olur, ben abim Piro yu yıl olarak en son ne zaman gördüğümü hatırlamıyorum
ancak en son mercimek toplandığı vakitte gördüm, olay tarihinde köyümüze sabah 7-8
saatlerinde askerler geldiler. Askerler köyümüzde arama yapmak için gelmişlerdi. Arama
yapılan evler arasında Piro nun evi de vardı Pironun evini aradıktan sonra Piro yu askerler
araç ile köyümüzün arkasında bulunan dere yatağına götürdüler vede piroyu dere yatağının
orda askerler dövdüler akıbininde ise piro yu dere kenarından alarak köyün kenarında bulunan
yolun kenarına getirdiler burada aynı zamanda köy muhtarı da bulunuyordu sonrasında ise
yine piro yu araçla götürdüler vede bu olaydan sonra biz piro dan haber alamadık piro yu
götüren askerleri tanımıyorum isimlerinide bilmiyorum hatırladığım kadarıyla piro ile
beraber köydün başka herhangi bir kimse gitmemiştir ancak köy muhtarının ilçemizde
bulunan Üçyol Jandarma Karakol Komutanlığına götürmüşlerdir. Olayla ilgili başkaca
herhangi bir bilgim bulunmamaktadır ve de askerler Piro yu dere kenarından aldıktan sonra
araçla beraber köy içerisinden geçerek ilçemiz Deriğe doğru gittikleri esnada Piro araç
içerisinde sırt üstü yatmaktaydı. İddianamedeki diğer olaylarla ilgili herhangi bir ilgim ve
görgüm yoktur Aramaya gelen askerler arasında koruyucu yoktu. Piroyu dere kenarından
aldıktan ve de götürdükten sonra ben dere kenarına gittim dere kenarına gittiğimde kırık
sopalar vardı ayrıca 2-3 yerde tükürük içinde kanlar vardı bunları görünce ben kendimi
kaybettim yine olarlarda servet ismini duydum bu servet isimli şahsın itirafçı olduğunu
biliyorum lakin şahsen tanımıyorum şeklinde, Dere kenarında bulduğum sopaları ben anneme
verdim anneminde akli dengesi yerinde olmadığından sopaları kaybettiğini biliyorum
şeklinde beyanda bulunduğu,

Tanık Piro Yıldız 04/10/2013 tarihli beyanında ( Dizi 830 da yer alan);olayla ilgili
ben daha önce ifade vermedim Piro Ay ı ben köylüm olması nedeniyle tanırım olayın geçtiği
esnada ben köyde değildim dere yatağının biraz uzağında bulunan yerde koyunlarımın
başında duruyordum koyunlarımı otlattığım esnada köye askerlerim geldiğini gördüm çünkü
benim bulunduğum yerden köy görünebiliyordu. Ben koyunlarımı otlattığım esnada askeri
araçlar geldi askeri araçlar yol üzerinde durdular bir tanesi de dere yatağının içine girdi. Bu
dere yatağının içerisine giren askeri aracın neden dere yatağının içerisine girdiğini
bilmiyorum dere yatağının içerisinde ben herhangi bir asker veya sivil şahıs görmedim yine
ben dere yatağı içerisinde herhangi bir darp olayını görmedim bahsettiğim gibi ben sadece
dereyatağının içerisine bir aracın girdiğini vede tekrardan çıktığını gördüm öğle üzeri köye
döndüğümde ise bana Piro ay ın askerler tarafından götürüldüğünü söylediler. Olayla ilgili
bilgim bunlardan ibarettir,dere yatağında meydana gelen olay esnasında dere yatağına yakın 2
tane çoban bulunmaktaydı bunların isimleri hamza oğlu bedir özge vehamit oğlu ramazan
duraktır şeklinde beyanda bulunduğu,

Tanık Hüsamettin İŞİK 14/04/2014 tarihli beyanlarında, ( Dosya içerisinde yer
alan); iddianame adı geçen sanık Musa Çitil ile maktulleri tanımadığını, maktullerin ne
şekilde öldürüldüğünü bilmediğini, kendisinin neden tanık gösterildiğini bilmediğini beyan
etmiştir.

Tanık Muzaffer KARATAŞLI 09/09/2013 tarihli beyanında; Ben 1990-1995 yılları
arasında Mardin ili Derik İlçesinde bulunan Derik İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez
Jandarma Karakol Komutanlığında Karakol Uzmanı olarak görev yaptım. Mardin Cumhuriyet
Başsavcılığının hazırlamış olduğu iddianamede adı geçen Maktuller, Müştekiler ve
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tanıklardan hiç birisini tanımam şimdiye kadarda isimlerini duymuş değilimdir,  Derik İlçe
Jandarma Komutanlığında görev yaptığım süre zarfında; Piro AY, Vejdin AVCIL, Mehmet
EREK, Ramazan EREK, Ahmet EREK, Mustafa AYDIN ve Mehmet Faysal ÖTÜN isimli
şahısların öldürülmesi olayı ile ilgili hiçbir bilgi ve görgüm yoktur. Derik ilçesine bağlı
Dumanlı köyünde meydana gelen olayla ilgili olarak benim hatırladığım, Dumanlı köyünde
askerler ile PKK’lılar arasında çatışma çıktığını duydum. Bu olayda birkaçtane askerin şehit
olduğunu duydum ancak olay yerine de gitmedim. O tarihlerde çok sayıda operasyon
yapıldığından hangi birliğin o bölgede operasyon yaptığını bilmiyorum. Bende o operasyonda
görevli değildim. Bunun haricinde olay hakkında herhangi bir bilgim ve görgüm yoktur. o
dönemde Jandarma Yüzbaşı Musa ÇİTİL benim bölük komutanımdı.1990-1995 yılları
arasında işledikleri suçlardan dolayı Cumhuriyet Savcısının talimatı ile Derik ilçe Jandarma
Komutanlığına getirilerek gözaltına alınan şahıslar olduğu zaman; gerekli işlemler yapıldıktan
sonra Komutanlığımıza ait“Göz Altına Alınanların Kaydına Mahsus Defter”’e kayıtları
yapılıyordu, benim bulunduğum dönemler içerisinde göz altına alınan şahıslara iddianamede
belirtildiği gibi işkence yapıldığını görmedim ve duymadım şeklinde beyanda bulunduğu,

SANIK SAVUNMALARI:
Sanık Musa ÇİTİL bila tarihli savunmalarında, ( Dizi 196/3 de yer alan; Mardin

Derik İlçesi Çayköy- Kelektepe mezrasında ikamet ederken 17/05/1994 tarihinde mezraya
gelen ve başlarında Ahmet Üsteğmennin olduğu askerler ile birlikte olan Bozok köyü
koruculaından Hasan Polat ve kardeşi Mahmut Polat tarafından Piro AY isimli vatandaşın jipe
bindirilerek köyün 1-2 km yukarsına dağlık alana götürdükleri ve bir daha kendisinden haber
alınamadğı yine aynı mezradan Abdurrahman isimli ( Abdulhalim Doğan olabilir) vatandaşın
gözaltına alınarak üçyol jandarma karakoluna götürdükleri ve aynı gün bu karakoldan serbest
bırakılmaları iddiasına ilişkin olarak,

İddiada belirtilen tarihte Derik İlçesi Çayköy- Kelektepe mezrasında bulunan Piro Ay
ve Abdurrahman isimli şahısların hangi Ahmet Üsteğmen tarafından alındığını bilmediğini,
Piro Ay' ın mezrasından alınması ve köyün 2 km dışındaki dağlık kısma kim tarafından
götürüldüğünü bilmediğini, ancak öyle bir olay olmuş ise bilmesi gerektiğini, olayın olduğu
tarihte Çayköy kelektepe mezrasında görevlendirilen personelin isim listesi ile ne maksatla
görevlendirildiğine ilişkin bilgi ve belgeleri istenildiğinde bu hususun ortaya çıkacağını, bu
konu ile ilgili Derik Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtları, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İl
Güvenlik Komutanlığı kayıtlarının incelenmesi gerektiğini, ilgili kişilerin nezarethaneye
alınıp alınmadığına ilişkin Derik İlçe Jandarma Komutanlığından ve Üçyol jandarma
komutanlığından nezarethane kayıtlarının incelenmesi gerektiğini, iddiaların doğru
olmadığını, Çayköy Kelektepe mezrası asayiş yönünden Bozok Jandarma Karakol
Komutanlığı sorumluluk alanında olduğunu, ilgili kişilerin gözaltına alınması halinde
mutlaka haberinin olacağını, köye gelen korucubaşı Hasan' ın tanınmasına rağmen kaybolan
kişilerin akıbetlerinin ilgili kişilerden sorulmamasının düşündürücü olduğunu, görev yaptığı
dönemlerde şahsının ve personelinin kanun dışı herhangi bir eylemi olmadığını, olayın
esasının örgüt içi infaz olabileceğini, kişisel husumet olabileceğini, olay tarihlerinde örgüt içi
muhtelif infaz eylemlerinin duyulduğunu ve buna ilişkin ( Dizi 197/1-23 de yer alan )
fotoğrafları sunduğunu, o tarihlerde Adli ve mülki makamlarca düzenlenen belge ve bilgiler
istenildiği tarihte her şeyin açık olarak anlaşılacağı, olay raporlarına ilişkin belgeleri ibraz
ettiğini şeklinde beyanda bulunduğu,

Sanık Musa ÇİTİL' in 24/02/2014 tarihli duruşmada alınan savunmalarında;
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Müşteki İbrahim Dölek' in kendisine yapılanlar ile ilgili olarak iddia ettiği hususlara ilişkin
herhangi bir müracaatı olmuşmudur, buna ilişkin belgesi varmıdır, yokmudur, bunun yanısıra
ben Salih Tekin ve Şükran Aydın ve Şükran Esen tarafından da şikayet edilmiştim, o
davalarda yargılandım, onlar neden çekinmemiş de müşteki şikayet etmekten çekinmiş,
katılanlar vekillerinin hakkımda ortaya koydukları suçlamaların hepsini duydum, hiçbirisi
delile ve belgeye dayanmamaktadır, şahsım ve jandarma teşkilatı bir suç örgütü gibi lansa
edilmeye çalışılmaktadır, bunların hepsini red ediyorum, katılanlar vekilleri baskılar
nedeniyle tanık bulmakta ve dinletmekte sorlandıklarını dile getirmişlerdir, halbuki bunun tam
tersidir, ben yapılan baskılar nedeniyle tanık bulmakta ve dinletmekte zorlanmaktayım, bu
celse dosya arasına konulan mahiyetini bilmediğim mektubun bu yargılama ile ve benimle
herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır, mahkemeye sunulan belgelerden, bilgilerden aleyhime
olan hususları kabul etmiyorum, ayrıca yazılı savunmalarımı bildireceğim" şeklinde beyanda
bulunduğu,

Sanık Musa ÇİTİL' in01/07/2013 tarihli duruşmada alınan savunmalarında:
Üzerime atılı suçlamalar ile ilgili olarak bu celse sunmuş olduğum savunmalarımı içeren
klasör içeriğini aynen tekrar ediyorum. 1992-1994 yılları arasında terörün en yoğun olduğu
dönemlerde Derik İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapıyordum, görev yaptığım süre
içerisinde yaptığımız görevleri mülki amirimiz ve adli amirimiz C.Savcısı gözetiminde ve
denetimde gerçekleştirdik, bu görevlerimizi yerine getirirken bilinçli ve kasıtlı olarak
kesinlikle yasal mevzuatın dışına taşmadık, iddianameye konu olan olayda Piro Ay ile birlikte
Abdulhalim isimli kişinin köyün 1-2 km uzağına götürülüp askerlerin Abdurrahman' ı götürüp
serbest bıraktıkları, Piro' nun götürüldüğü dere kenarında kan izlerinin, cop kırıklarının ve
Piro' nun giysilerine benzeyen kot parçalarının bulunduğu ve bu olayı benim
gerçekleştirdiğim yönündeki iddiaları kabul etmiyorum, daha önceden söylediğim gibi pkk
terör örgütü gerek örgüt içi infaz ve gerekse vatandaşları bu şekilde kaçırıp öldürdüğü
tutanaklara yansımıştır, Piro Ay' ın kaçırıldığı iddia edilen Kelektepe mevkii pkk terör
örgütünün bu şekilde infazlarını gerçekleştirdiği yerlerdendir, üzerime atılı suçlamaları kabul
etmiyorum, yasal mevzuatın dışına çıkacak şekilde kesinlikle görev yapmadım, 1992-1994
yılları arasında terörün en yoğun olduğu dönemde gerek pkk' nın Türk Silahlı Kuvvetleri ile
gerekse hizbullah örgütü ile aralarında çatışmaların yaşandığı ve pkk terör örgünün 100-150
kişilik gruplarla baskın gerçekleştirdiği yıllarda görev yaptım, bu tarihten itibaren yaklaşık 20
yıl geçti, Derik' den sonra Tunceli, Tokat ve Şırnak' ta görev yaptım, bir çok olay yaşadım,
çok insanlar tanıdım, bu nedenle aradan uzun zaman geçtiği için olayları net ve ayrıntılı
olarak hatırlamıyorum olabilirim, bu nedenle eksik kalan hususlar yönünden ek savunma
hakkımı muafaza ediyorum, görev yaptığım süre içerisinde yasal çerçevede amirlerimin emri
ve denetimi doğrultusunda görev yaptım, bir çok terör örgütü mensubunu etkisiz hale
getirerek adli mercilere teslim ettim, buna rağmen müştekilerce ölen kişilerin tarafımdan
öldürüldüğü yönündeki iddialar tamamen beni ve birlikte görev yaptığım personelimi
itibarsızlaştırmak amacı ile ve başarılı görevler yapmış olmam nedeniyle hedef tahtasına
koymuşlardır, bu nedenlerle üzerime atılı dayanıksız iddialarının tamamını red ediyorum,
suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" şeklinde bulunduğu

KATILANLAR VE SANIK TARAFINDAN OLAYIN DELİLLERİNE İLİŞKİN
TALEP EDİLEN BİLGİ VE BELGELER İSTENİLMESİ SONUCUNDA;

Maktül Piro AY’ ın öldürülmesine ilişkin olarak 17/05/1994 tarihinde kelektepe
mezrasında herhangi bir birliğin görevlendirilip görevlendirilmediği, görevlendirilmiş
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ise buna ilişkin tutanak ve belgelerin gönderilmesinin Mardin İl Jandarma
Kotumanlığın’ dan istenildiği, verilen cevapta ( Dizi 1036/1 ve devamı) ; Geçmiş yıllara
ait Asayiş Şube Müdürlüğünün kayıtlarının incelenmesi maksadıyla arşiv kayıtlarının
incelendiği, ancak 1994 yıllarına ait herhangi bir belgeye rastlanılmadığı, yönerge esaslarına
göre 5 yıllık bir takvim yılının sonunda arşive kaldırılan belgelerin imha edildiğinin
bildirildiği,belirtilen tarihlerde Piro AY’ ın ölümü ile ilgili herhangi bir vukuat girişinin
yapılmadığı, şahıs kimlik detay bilgileri sorgulamasında maktülün 2010 yılında kaybına
ilişkin başvurunun yapıldığının tespit edildiği belirtilmiştir.

1992-1994 tarihleri arasında Çayköy Kelektepe mezrasında meydana gelen terör
olaylarının sayısı, yeri ve cinsine ilişkin bilgilerin istenildiği, Mardin İl Jandarma
Komutanlığının 21 Şubat 2014 tarihli cevabi yazısında ( Dizi 1037/1 de yer alan), bölücü
terör örgütü mensuplarının o yıllarda belirtilen bölgeyi üst olarak kullandığı, bu bölgede sabit
bir noktada kalmayarak sürekli hareket halinde oldukları, kelektepe mezrası
çevresindemeydana gelen olaylar ışığında yapılan tahkikatlara ilişkinsoruşturma
dosyalarından Çayköy’ den 08/09/1992 tarihinde 6 şahsın bölücü terör örgütüne katıldığı,
Tepebağ köyü Çat mezrasında bulunan Tuncel dağında 21/02/1993 tarihinde meydana gelen
çatışmada 6 bölücü terör örgütü mensubunun ölü ele geçirildiği, Tepebağ köyü Çat
mezrasında bulunan Tuncel Dağında 15/08/1993 tarihinde el yapımı patlayıcı madde ile
tuzaklama olaylarının meydana geldiği,Bozok köyü Çeşmebaşı mezrasında 31/07/1993
tarihinde 3 silahlı askeri kıyafetli ( Haki Renkli elbiseli) pkk terör örgütü mensubununBozok
köyü Çeşmebaşı mezrasında sürülerini otlatırken yanlarına gelerek süreleri bir yere
toplamalarını istedikleri, Ali Dülek’ in kendisini ve sürüsünü serbest bıraktıkları, Osman
Polat’ ın sürüsünükaleşnikof marka silahlar ile taradıkları, havyanların bir kısmının telef
olduğu, bir kısmının da yaralandığı,Osman Polat’ ın olay yerinden elleri bağlı olarak kaçtığı ,
daha sonra pkk örgütü elemanlarının olay yerinden Mazıdağ ilçesine doğru kaçtıklarının
belirtildiği anlaşılmıştır.

Neşat AVCI isimli şahsın Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan nakil
ile Derik Ceza İnfaz Kurumuna gelip gelmediği hususunda gelmiş ise hangi tarihte
hükümlü ve tutuklu olarak kaldığının tespiti yönünde Derik K Tipi Kapalı Ceza İnfaz
Kurumundan bilgi verilmesinin istenildiği, verilen cevapta; belirtilen şahsın Mardin E
Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan 01/11/2013 tarihinde ceza infaz kurumlarına geldiği ve
14/02/2014 tarihinde tekrar Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildiğinin
bildirildiği anlaşılmıştır.

Ankara Jandarma Genel Komutanlığı'na yasadışı örgütlere ilişkili olan kişilere
dair edilen bilgi ve belgelerin gönderilmesi kapsamında ( 2013/50 esas ek klasör) ; Piro
Ay' ın 25 Kasım 1990 tarihinde Mardin İli Merkez Jandarma Komutanlığınca “ pkk terör
örgütüne yardım, yataklık, kuryelik, kılavuzluk ettiği ve bu örgüte ait silahı evinde
bulundurduğuna dair istihbari bilgiler elde edilmesi üzerine gözaltına alındığı,adı geçen şahsın
24 Aralık 1990 tarihinde Mardin C.Başsavcılığı' na sevk edildiği ve burada yapılan
sorgulamayı müteakip serbest bırakıldığı, 01 Ocak 2010 tarihinden beri kayıp şahıs olarak
arandığının tespit edildiği bildirilmiştir.

Piro AY' ın öldürülmesi olayına ilişkin olarak 17/05/1994 tarihinde Kelektepe
mezrasında al ınması  hususunda herhangi  bir  bir l iğ in  görevlendir i l ip
görevlendirilmediği, görevlendirilmişise hangi maksat ile görevlendirildiğinin
bildirilmesinin istenildiği, verilen cevapta; konu ile ilgili arşiv kayıtlarında ve olay bilgi
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sisteminde yapılan araştırma ve incelemede Piro Ay' ın öldürüldüğü iddiasıyla İlçe Jandarma
Komutanlığına herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığı, Kelektepe bölgesinde herhangi bir
birliğin görevlendirildiği yönünde bir belgeye ulaşılamadığının tespit edildiği bildirilmiştir.

Faili Meçhul olaylara ilişkin düzenlenmiş iddianame ve görevsizlik kararlarının
dosya içerisinde bulunduğu, Bu kararlardan;

Derik Cumhuriyet Başsavcılığının 23/03/1992 tarih, 1992/71 hazırlık, 1992/5 karar
sayılı takipsizlik kararında maktul Osman GÖK' ün kimliği belirsiz kişiler yasadışı pkk
militanlarınca öldürülmesine ilişkin olayda görevsizlik kararı verilerek Diyarbakır Devlet
Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği,

Derik Cumhuriyet Başsavcılığının 24/08/1992 tarih, 1992/153 hazırlık, 1992/16 karar
sayılı takipsizlik kararında maktul Hüseyin YILDIZ ve Mehmet TAŞKESEN' in kimliği
belirsiz kişiler yasadışı pkk militanlarınca kamu çalışanlarını bölücü amaçla öldürülmesine
ilişkin olayda görevsizlik kararı verilerek Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği,

Derik Cumhuriyet Başsavcılığının 14/10/1992 tarih, 1992/181 hazırlık, 1992/21 karar
sayılı takipsizlik kararında maktul Mehmet Salih GÜMÜŞ ve Halef BIÇAK' ın kimliği
belirsiz kişiler yasadışı pkk militanlarınca öldürülmesine ilişkin olayda görevsizlik kararı
verilerek Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği,

Derik Cumhuriyet Başsavcılığının 22/01/1992 tarih, 1993/6 hazırlık, 1993/1 karar
sayılı takipsizlik kararında maktuller Ahmet AKBAŞ, Selahattin ASAR, M.Ali AKYOL, Serif
AKYOL' ün kimliği belirsiz kişiler yasadışı pkk militanlarınca öldürülmesine ilişkin olayda
görevsizlik kararı verilerek Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet
Başsavcılığına gönderildiği,

Derik Cumhuriyet Başsavcılığının 10/08/1993 tarih, 1993/172 hazırlık, 1993/22 karar
sayılı takipsizlik kararında maktuller Mehmet DENLİ, Abdurrahman DENLİ, Mehmet TATLI
' nın kimliği belirsiz kişiler yasadışı pkk militanlarınca öldürülmesine ilişkin olayda
görevsizlik kararı verilerek Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet
Başsavcılığına gönderildiği,

Derik Cumhuriyet Başsavcılığının 10/08/1993 tarih, 1992/169 hazırlık, 1993/21 karar
sayılı takipsizlik kararında maktul Abdulvahap ÇELİK' in kimliği belirsiz kişiler yasadışı pkk
militanlarınca öldürülmesine ilişkin olayda görevsizlik kararı verilerek Diyarbakır Devlet
Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği,

Derik Cumhuriyet Başsavcılığının 10/08/1993 tarih, 1993/159 hazırlık, 1993/18 karar
sayılı takipsizlik kararında maktuller Mürsel TEMEL, Abdulselam TOPRAK' ın kimliği
belirsiz kişiler yasadışı pkk militanlarınca öldürülmesine ilişkin olayda görevsizlik kararı
verilerek Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği,

Derik Cumhuriyet Başsavcılığının 13/10/1993 tarih, 1993/225 hazırlık, 1993/42 karar
sayılı takipsizlik kararında maktul Yaşar BAKIR' ın kimliği belirsiz kişiler yasadışı pkk
militanlarınca öldürülmesine ilişkin olayda görevsizlik kararı verilerek Diyarbakır Devlet
Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği,
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Derik Cumhuriyet Başsavcılığının 14/09/1993 tarih, 1993/152 hazırlık, 1993/36 karar
sayılı takipsizlik kararında maktuller Hüseyin KAYA, Şeyhmus DOĞAN ' ın Servet Kod,
Reşo Kod, Hakkı Kod, Hoğir Kod, Seydo Kod, Arif Kod, Mervan Kod, Bağer Kod, Zaman
Kod adlı yasadışı pkk militanlarınca öldürülmesine ilişkin olayda görevsizlik kararı verilerek
Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği ve bu
şekilde ( Dizi 467 de, 465 de, 463 de, 461 de, 460 da,459 da, 457 de, 455 de, 453 de, 452 de,
452 de) yer aldığının anlaşıldığı,

Sivil vatandaşların öldürülmesi olaylarına ilişkin Kaymakamlık ve Emniyet
Müdürlüğü arşivlerinden bulunan bilgi ve belgelerin gönderilmesinin istenildiği, verilen
cevapta ( Dizi 918/1 de yer alan); Arşiv kayıtlarında böyle olaylara rastlanılmadığının, İlçe
Jandarma Komutanlığının arşivinde bulunan olay raporlarının gönderildiğinin bildirildiği,

 Diyarbakır 4.Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 1994/174 esas, 1994/53 karar ve
C.Savcılığının 1994/996 sayılı iddianamesinden ( Dizi 882/1 de yer alan) sanık Harun ACA
hakkında Yasadışı Örgütün Özel Görevli Elemanı Olmak suçundan 16/06/1994 tarihli kararı
ile sanığın herhangi bir suç işlemediği, pişmanlık yasasından faydalanmak üzere müracaatı
olduğu, pkk terör örgütü işbirlikçilerinin ele geçirilmesinde ve örgütün lojistik imkanlardan
mahrum kalması ile pkk terör örgütünün çökertilmesine yardımcı olduğu, sanığın yasa dışı
örgütün sair efradı olmak suçundan açılan kamu davasında cezalandırılmasına yetecek kesin
ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verildiği ,

Harun ACA' nın teslim olmasından sonra yer gösterme işlemleri sırasında ele geçen
sığınak ve malzemelerin tutağa geçtiği, tutanaklarda sığınakların bulunduğu mevkii ve ele
geçen malzemelerin belirtildiği anlaşılmıştır.

 MAKTUL PİRO AY'  IN  ÖLDÜRÜLMESİ  OLAYINA
İLİŞKİN,

KANAAT VE SONUÇ:
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 16/07/2012 tarih, 2012/3527 soruşturma,

2012/1150 esas, 2012/201 sayılı iddianamesinin düzenlenmesinde temel ve hukuki
dayanak olarak müşteki ve tanık beyanlarını dikkate alınarak tanzim edilmiştir. Bu
bağlamda müşteki ve tanık beyanları ayrı ayrı incelendiğinde;

Müşteki Mehmet AY 17/05/2012 tarihli beyanında;(Dizi 75/2 de yer alan) Olay
tarihinde Derik ilçesi Çayköyü Kelektepe mezrasında sabahleyin saat 08:00 sıralarında biri
zırlı araç toplam sekiz araç ile birlikte askerlerin geldiğini, bu askerlerin jandarma olup
olmadığını bilmediğini, içlerinden rütbeli olarak bildiği Ahmet Üstteğmen diye seslenilen kişi
olduğu, diğer rütbelilerin isimlerini bilmediğini, Babası Piro Ay ile birlikte ismini
Abdurrahman olarak bildiği kişiyi de alarak köyün altında bulunan meydana götürdükleri,
Abdurrahman‘ ın (Abdulhalim Doğan) orada bıraktıkları, babası ile birlikte 1-2 km uzaklıkta
bulunan dağlık alana gittiklerini, daha sonra Abdurrahman‘ ı da alarak gittiklerini, aynı gün
Abdurrahman‘ ın ( Abdulhalim Doğan) serbest bırakıldığını, askerlerin gitmesinden sonra
babasını götürdükleri yere gittiklerini, dere kenarında kan izleri ve kırık joplar gördüklerini,
bir kaç parçada babasının üzerindeki giysilere benzer parçaların bulunduğunu, hatta o
parçaları alıp eve götürdükleri ancak sonradan olay yerinden alınan parçaları bulumadıklarını,
o civarlarda çobanlardan babasının sesini duyanların olduğunu, ancak askerler uzaklaştırdığı
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için bulundukları yerden göremediklerini, o tarihten sonra babasından bir daha haber
alınamadığını, konu ile ilgili olarak Derik C.Başsavcılığı‘ na, Mardin İl Jandarma
Komutanlığı‘ na ve Emniyet Müdürlüğü‘ ne şikayetlerde bulunduklarını, ancak bir sonuç
alamadıklarını, pkk yardım ve yataklık etmediklerini, o tarihlerde korucuların kin besledikleri
kişilere iftira atıp gözaltına alınmalarını sağladıklarını, babasının gözaltına alındığı sırada
korucu Hasan‘ ın orada olduğunu, babasının neden götürüldüğünü bilmediğini beyan ettiği,
babasına işkence yapıldığını tanık Bedrettin Özge ve Ramazan Durak‘ ın gördüklerini,
babasına işkence yapıldığını gördüklerini ancak askerlerin yaklaştırmadığını, ayrıca olay
yerinden babasına ait kalıntıları alıp poşede koyanın halası Emine Adal olduğunu beyan ettiği,

Müşteki Bedir Ay 08/10/2013 tarihli beyanlarında özetle(Dizi 964/1 de yer alan);
Olaydan sonra oğlu Piro Ay’a ilişkin hiç bir şeye rastlanmadığını, Piro Ay‘ ın
götürülmesinden sonra peşinden gittiklerinde kanlı sopalar gördüklerini, dağda bulunan
çobanların Piro‘ nun bağırma seslerini duyduklarını öğrendiğini, şikayetçi olduğunu beyan
ettiği,

Müşteki Bedir Ay 17/05/2012 tarihli alınan beyanlarında ise;( Dizi 74 de yer alan)
oğlu Piro Ay‘ ın kaçırıldığı dönemlerde köye pkk‘ lıların geldiğini, daha doğrusu geldiklerini
duyduğunu, Piro Ay‘ ın onlara yardım ettiğini duymadığını, askerlerin gelip götürdüğünü
niçin götürdüğünü bilmediğini, götürüldükten sonra Üç Yol Karakoluna, Bozok Karakoluna
ve Derik İlçe Jandarma Komutanlığına gittiklerini, ancak herhangi bir haber alamadıklarını,
oğlunu götüren askerler ile birlikte yanlarında Bozok köyünde oturan korucular Hasan ve
Mahmut‘ un olduğunu, soyadlarını bilmediklerini, babalarının isminin Faraç olduğunu, bu
kişiler ile aralarında herhangi bir husumet olmadığını, oğlunun neden öldürüldüğünü
bilmediğini beyan ettiği,

Tanık Hüseyin Ay 24/02/2014 tarihli duruşmada alınan beyanlarında; Dosya
arasına giren mektubun Hasan Polat‘ ın oğlunu öldüren Mardin Cezaevinde bulunan Nurettin
Polat tarafından yazılarak Diyarbakır İnsan Hakları Derneğine gönderildiğini düşündüğünü,
bu kişinin beyanlarının alınmasını talep ettiği,

Tanık Nurettin Polat 18/04/2014 tarihinde alınan beyanlarında; Kendisine
gösterilen mektupları kendisinin yazmadığını, mektupların kendisine ait olmadığını, kendisi
ile ağabeyi Hasan arasında husumet çıkarmak için başka birileri tarafından yazılmış
olabileceğini, mektup içerisinde anlatılanları ve ismi geçenleri bilmediğini beyan ettiği,

Tanık Hasan Polat 07/06/2013 tarihli beyanlarında; Kendisinin Mardin İl Jandarma
Komutanlığı emrinde korucu olarak görev yaptığını, Derik İlçe Jandarma Komutanlığı‘ nın
emrinde olmadığını, Abdulhalim Doğan ile Piro Ay‘ ı tanıdığını, ancak belirtilen tarihte
nerede olduklarını bilmediğini, kendisinin Piro Ay‘ ın öldürülmesine ilişkin olaylardan
haberinin olmadığını, kendisinin Mardin İl Jandarma Komutanlığında korucu olduğunu, 1997
yılından sonra Derik ilçesine kadrosunun alındığını beyan ettiği,

Tanık Hasan Polat 09/04/2014 tarihli duruşmada vermiş olduğu beyanlarında;
1997 yılından sonra köy korucusu olduğunu, sanık ile birlikte çalışmadığını, o tarihlerde
korucu olmadığını, 2002 yılından sonra kendisine korucu belgesi verildiğini, maktulü
tanımadığını, olayları kamuoyundan duyduğunu, kardeşi Nurettin Polat‘ ın oğlunu vurduğunu,
kendisinin de şikayetçi olduğunu, bunun üzerine kardeşinin kendisine haber göndererek
şikayetinden vazgeçmesini söylediğini yoksa iftira atacağı yönünde beyanlarını kendisine
haber olarak gönderdiğini, mektup içeriğini bilmediğini, sadece iftira atmış olabileceğini
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düşündüğünü, Piro Ay‘ ın öldürüldüğünü sonradan öğrendiğini, olay tarihinde o bölgenin çok
karışık olduğunu, kiminin göç ettiğini, kiminin yurt dışına gittiğini, kiminin dağa çıktığını,
örgüt arasında hesaplaşma olduğunu, Piro Ay‘ a tam olarak ne olduğunu kimsenin
bilmediğini,dilekçede bana okunan Nurettin Polat‘ ın belirttiği telefon numarasının kendisine
ait olduğunu, halen kullandığını, kendisinin numarasını vererek olaylara katmak istediğini,
müştekinin beyanlarını kabul etmediğini, belirtilen tarihlerde köy korucusu olmadığını, silah
aldıkları tarihin tam olarak 1997 yılları olduğunu, müştekinin o tarihlerde 8-9 yaşında
olduğunu, bu beyanların kurgulanmış beyanlar olduğunu beyan ettiği,

Tanık Abdulhalim Doğan 04/10/2013 tarihli beyanlarında ( Dizi 780/3 de yer
alan); olay günü askerlerin köye geldiklerini, Piro Ay‘ ın evini sorduklarını, bir kısım
askerlerinde evleri aramaya başladıklarını, kendisininde aranan evin Piro Ay‘ ın evi olduğunu
söylediğini, komutanın kendisinden gelmesini istediğini, kendiside bulunmak suretiyle 6-7 ev
aradıklarını, daha sonra kendisini zırhlı araca bindirip köyün 2 km uzağına götürdüklerini,
dere kenarına gittiklerinde orada biri sivil ikisi asker olmak üzere üç kişinin dere yatağı
içerisinde bulunduğunu gördüğünü, aynı zamanda askerlerin aralarında konuştuklarını
duyduğunu, dövme olayından bahsettiklerini, bu konuşmadan kimi dövdüklerini
anlayamadığını, daha sonra kendisini üçyol karakoluna götürdüklerini ve on dakika sonra
serbest bıraktıklarını, dere yatağında birinin dövülüp dövülmediğini bilmediğini, kendisinin
görmediğini beyan ettiği,

Tanık İbrahim Adal 04/10/2013 tarihli beyanlarında; Olay günü askerlerin yaklaşık
10 araç ile gelerek evleri aramaya başladıklarını, Piro Ay‘ ın evi arandıktan sonra alıp onu
köyün yaklaşık 1 km uzağına götürdüklerini, bundan sonra Piro Ay‘ dan bir daha haber
alamadıklarını, piro Ay‘ ı götürdüklerinde yaklaşık 5-6 aracın dere kenarında durduklarını,
ancak neler olduğunu bilmediğini,askerleri tanımadığını, isimlerini de bilmediğini beyan
ettiği,

Tanık Ramazan Durak 04/10/2013 tarihli beyananında ( Dizi 830 da yer alan)
Köye askerlerin geldiği vede arama yaptıkları esnada kendisinin köyün bir km yukarısında
koyunları otlattığını, koyunlarını otlattığı esnada ilk etapta bir tane askeri araç geldi vede
içerisinde Piro yu indirdiler ve de Piroyu dere kenarına götürdüler bunları yapan asker
kıyafetindeki kişilerdi Piro yu dere kenarına götürdükten sonra dövmeye başladılar,bu esnada
ise Pirodan bağırma sesleri geliyordu Piro yu sopa ile deynek ileve de jop ile dövüyorlardı,
akabınde ise olay yerine daha sonradan askeri araçlar geldiler sonrasında ise Piro yu dere
kenarından alıp askeri araçla götürdüler Piro yu araca bindirdikleri esnada ne durumda olduğu
görmedim. Olay yerine Piro dan başka herhangi bir kimseyi getirmediler, dere kenarına
gelenler arasında koruyucu yoktu sadece askeri kıyafette şahıslar gelmişlerdi, bu olayları
benle beraber hacı hamze oğlu Bedrettin isimli arkadaşım vardı şeklinde beyanda bulunduğu,

Tanık Bedrettin ÖZGE nin 04/10/2013 tarihli ( Dizi 830 da yer alan) beyanında;
Piro ay benim baba tarafından akrabam olur olay tarihinde koyunlarımı otlatıyordum
koyunlarımı otlattığım esnada yolun kenarına askeri araçlar geldi askeri araç içerisinde Piroyu
indirip dere kenarına götürdüler dere kenarında Piro ya askerler sopa ile vurarak darp ettiler o
esnada ise Piro bağırıyordu tam olarak askerlerin kaç dakika darp ettiklerini hatırlamıyorum
akibinde ise Piro yu tekrardan yolun kenarında bulunan araca bindirip geldikleri köy yönüne
doğru gittiler Piroyu askerler araca bindirdiklerindebaygın vaziyette idi. Araca askerler Piroyu
koydular ben bu olayları yaklaşık olarak 100-150 metre öteden gördüm,olayların geçtiği dere
kenarına Piro dan başka herhangi bir köy halkı götürmediler ben Piro yu getiren ve de döven
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askerleri tanımıyorum ancak Piro yu getiren askerler benim orda bulunduğumu görüp
görmediklerini bilmiyorum. Ayrıca bu olayların geçtiği esnada arkadaşım Ramazan Durak da
benim yanımdaydı şeklinde beyanda bulunduğu,

Tanık Emine ADAL 04/10/2013 tarihli beyanında ( Dizi 830 da yer alan) Piro Ay
benim abim olur, ben abim piro yu yıl olarak en son ne zaman gördüğümü hatırlamıyorum
ancak en son mercimek toplandığı vakitte gördüm, olay tarihinde köyümüze sabah 7-8
saatlerinde askerler geldiler. Askerler köyümüzde arama yapmak için gelmişlerdi. Arama
yapılan evler arasında piro nun evi de vardı pironun evini aradıktan sonra piro yu askerler araç
ile köyümüzün arkasında bulunan dere yatağına götürdüler vede piroyu dere yatağının orda
askerler dövdüler akıbininde ise piro yu dere kenarından alarak köyün kenarında bulunan
yolun kenarına getirdiler burada aynı zamanda köy muhtarı da bulunuyordu sonrasında ise
yine piro yu araçla götürdüler vede bu olaydan sonra biz piro dan haber alamadık piro yu
götüren askerleri tanımıyorum isimlerinide bilmiyorum hatırladığım kadarıyla piro ile beraber
köydün başka herhangi bir kimse gitmemiştir ancak köy muhtarının ilçemizde bulunan Üçyol
Jandarma Karakol Komutanlığına götürmüşlerdir. Olayla ilgili başkaca herhangi bir bilgim
bulunmamaktadır ve de askerler piro yu dere kenarından aldıktan sonra araçla beraber köy
içerisinden geçerek ilçemiz deriğe doğru gittikleri esnada piro araç içerisinde sırt üstü
yatmaktaydı. İddianamedeki diğer olaylarla ilgili herhangi bir ilgim ve görgüm yoktur
Aramaya gelen askerler arasında koruyucu yoktu. Piroyu dere kenarından aldıktan vede
götürdükten sonra ben dere kenarına gittim dere kenarına gittiğimde kırık sopalar vardı ayrıca
2-3 yerde tükürük içinde kanlar vardı bunları görünce ben kendimi kaybettim yine olarlarda
servet ismini duydum bu servet isimli şahsın itirafçı olduğunu biliyorum lakin şahsen
tanımıyorum şeklinde, Dere kenarında bulduğum sopaları ben anneme verdim anneminde akli
dengesi yerinde olmadığından sopaları kaybettiğini biliyorum şeklinde beyanda bulunduğu,

Tanık Piro Yıldız 04/10/2013 tarihli beyanında ( Dizi 830 da yer alan);olayla ilgili
ben daha önce ifade vermedim piro ayı ben köylüm olması nedeniyle tanırım olayın geçtiği
esnada ben köyde değildim dere yatağının biraz uzağında bulunan yerde koyunlarımın
başında duruyordum koyunlarımı otlattığım esnada köye askerlerim geldiğini gördüm çünkü
benim bulunduğum yerden köy görünebiliyordu. Ben koyunlarımı otlattığım esnada askeri
araçlar geldi askeri araçlar yol üzerinde durdular bir tanesi de dere yatağının içine girdi. Bu
dere yatağının içerisine giren askeri aracın neden dere yatağının içerisine girdiğini
bilmiyorum dere yatağının içerisinde ben herhangi bir asker veya sivil şahıs görmedim yine
ben dere yatağı içerisinde herhangi bir darp olayını görmedim bahsettiğim gibi ben sadece
dereyatağının içerisine bir aracın girdiğini vede tekrardan çıktığını gördüm öğle üzeri köye
döndüğümde ise bana piro ay ın askerler tarafından götürüldüğünü söylediler. Olayla ilgili
bilgim bunlardan ibarettir,dere yatağında meydana gelen olay esnasında dere yatağına yakın 2
tane çoban bulunmaktaydı bunların isimleri hamza oğlu bedir özge vehamit oğlu ramazan
duraktır şeklinde beyanda bulunduğu,

Bu beyanlara karşı sanığın alınan savunmasında;, ( Dizi 196/3 de yer alan)
İddiada belirtilen tarihte Derik İlçesi Çayköy- Kelektepe mezrasında bulunan Piro Ay ve
Abdurrahman isimli şahısların hangi Ahmet Üsteğmen tarafından alındığını bilmediğini, Piro
Ay' ın mezrasından alınması ve köyün 2 km dışındaki dağlık kısma kim tarafından
götürüldüğünü bilmediğini, ancak öyle bir olay olmuş ise bilmesi gerektiğini, olayın olduğu
tarihte çayköy kelektepe mezrasında görevlendirilen personelin isim listesi ile ne maksatla
görevlendirildiğine ilişkin bilgi ve belgelerin istenildiğinde bu hususun ortaya çıkacağını, bu
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konu ile ilgili Derik Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtları, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İl
Güvenlik Komutanlığı kayıtlarının incelenmesi gerektiğini, ilgili kişilerin nezarethaneye
alınıp alınmadığına ilişkin Derik İlçe Jandarma Komutanlığından ve Üçyol jandarma
komutanlığından nezarethane kayıtlarının incelenmesi gerektiğini, iddiaların doğru
olmadığını, Çayköy Kelektepe mezrası asayiş yönünden Bozok Jandarma Karakol
Komutanlığı sorumluluk alanında olduğunu, ilgili kişilerin gözaltına alınması halinde mutlaka
haberinin olacağını, köye gelen korucubaşı Hasan' ın tanınmasına rağmen kaybolan kişilerin
akıbetlerinin ilgili kişilerden sorulmamasının düşündürücü olduğunu, görev yaptığı
dönemlerde şahsının ve personelinin kanun dışı herhangi bir eylemi olmadığını, olayın
esasının örgüt içi infaz olabileceğini, kişisel husumet olabileceğini, olay tarihlerinde örgüt içi
muhtelif infaz eylemlerinin duyulduğunu ve buna ilişkin ( Dizi 197/1-23 de yer alan )
fotoğrafları sunduğunu, o tarihlerde Adli ve mülki makamlarca düzenlenen belge ve bilgiler
istenildiği tarihte her şeyin açık olarak anlaşılacağı, olay raporlarına ilişkin belgeleri ibraz
ettiğini şeklinde beyanda bulunduğu,

Müştekilerin beyanlarında maktül nedeniyle şikayette bulunduklarını beyan
ettikleri, ancak bu hususta yapılan araştırma sonucunda şikayetin iddia edilen olayın
üzerinden 10 yıl geçtikten sonra 2010 tarihinde gerçekleştirildiği, aynı şekilde
Müştekiler tarafından Piro AY‘ın alıp götürüldükten sonra bir çok yere şikayette
bulunduklarını belirtikleri halde maktul Piro Ay‘ ın öldürüldüğü yer, olay yerinden elde
edilen deliller (jop, değnek, giysi parçalarının)sıcağı sıcağına ilgili mercilere iletilmesi
gerekekirken evde saklandığı ve onlarında kaybolduğu şeklindeki beyanların hayatın
olağan akışına uymadığı, öte yandan söz konusu delillerin nasıl kaybolduğu hususunda
da beyanlar arasında çelişkiler bulunduğu, tanık Abdulhalim Doğan biri sivil ikisi asker
olmaz üzere üç kişinin dere yatağı içerisinde bulunduğunu gördüğünü beyan ettiği halde
tanıklar Bedrettin Özge ve Ramazan Durak' ın beyanlarında orada Piro Ay' ın yanında
bulunan kişilerin asker olduğunu beyan ettiği, bu şekilde tanık beyanlarında kısmi
çelişkiler bulunduğu, tanıkların beyanlarında olay yerinde sanık Musa Çitil'i
gördüklerine dair herhangi bir beyanın bulunmadığı, maktulün öldürüldüğü yerde
herhangi bir askeri birliğin görevlendirilip görevlendirilmediği hususunda yapılan
araştırma sonucunda evrakların saklama sürelerinin dolması nedeniyle imha edilmesi
nedeniyle bilgilere ulaşılamadığı, ayrıca maktulün öldürüldüğü bölgede meydana gelen
olaylara ilişkin raporların temini yönünde yapılan araştırmalarda, 31/07/1993 tarihinde
3 silahlı teröristin asker kıyafeti giyerek çobanlara ateş ettiği, hayvanlarını öldürdükleri
şeklinde tutanakların bulunduğu, İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi’ nin
12/02/2014 tarih ve 57 sayılı yazısında, ( Dizi 954/1 de yer alan)Derneklerine faili meçhul
cinayetlere ilişkin başvuru hakkında konulu yazısının olduğu, yazıda "ben Derik
cezaevinde kalmakta iken, yanımıza Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan
gelen Neşat Avcı, yanında Mardin Cezaevinde kalan bir korucunun itirafı olan 2
sayfalık mektubu getirdi, mektupta korucu oldukları zaman gördüklerini yazıyor bu
mektubu değerlendirmek için İnsan Hakları Derneğine veriyorum" şeklindeki yazı ve
ekindeki mektubun Diyarbakır İnsan Hakları Derneğine gönderildiği, mektubun
fotokopisinin eklenerek Diyarbakır C.Başsavcılığına sunulduğu, oradan mahkememize
gönderildiği, mektupla ile ilgili olarak yapılan araştırma sonucunda mektubun Nurettin
Polat taraıfından yazıldığının iddia edildiği, bu amaçla bu mektubun tanık tarafından
yazılıp yazılmadığı hususunda yapılan araştırmada hem cezaevi müdürlüğünce yapılan
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araştırmada böyle bir mektubun cezaevi idaresi aracılığıyla gönderilmediğinin
belirtildiği, hem de tanık Nurettin Polat' ın talimat yoluyla alınan beyanlarında böyle
bir mektup yazmadığını beyan ettiği, tanık Hasan Polat'ın bu mektup içeriğini
yalanladığı hususları dikkate alındığında, sanığın maktül sanığın maktül Piro AY'ı
öldürdüğüne ilişkin müştekilerin soyut ve tanık beyanları ile doğrulamayan beyanları
dışında herhangi bir maddi delilin bulunmadığı,

"...Ceza Muhakemesi Hukukunun temel prensiplerinden birisi de şüpheden
sanığın yararlanacağı ilkesidir. Her hukuk devletinde kabul edilen ve masumluk
karinesi ile sıkı bir ilgisi olan bu ilkeye göre, yapılan ceza muhakemesi sonunda fiilin
sanık tarafından işlendiği, % 100 belliliğe ulaşmadığı taktirde beraat kararı verilecektir.
Böyle bir ilkenin kabul edilmesinin sebebi, bir suçlunun cezasız kalmasının, bir
masumun mahkum olmasına tercih edilmesidir; başka bir ifade ile “masumluk”
karinesidir. Keza, sanığın savunmasının aksinin kanıtlanması ondan beklenemez. Sanığa
yüklenen suçun sübuta erdiği kuşkuya yer vermeksizin ortaya çıkarılmalıdır. ( Y.C.G.K.
19.04.1993,6-81/110 )

O halde, yapılan ceza muhakemesinin sonunda belliliğe, örneğin fiilin sanık
tarafından işlendiğinin veya işlenmediğinin sabit olduğu sonucuna varılmaması
durumunda sanık mahkum edilemez. Ceza Muhakemesinde, esas olarak, fiilin fail
tarafından işlendiği veya işlenmediği konusunda, hukuk düzenince kabul edilen
vasıtalarla, yargılama makamının tam bir kanaate ulaşmasını temin ameliyesine ispat
denir. Burada dikkat edilecek noktalar şunlardır:

1- Burada inandırmak yetmez, tam bir kanaate ulaşılacaktır.
2- Medeni Usul Hukukundan farklı olarak Ceza Muhakemesi Hukukunda ispat

yükü (külfeti) sorunu yoktur. Gerçekten sanığa susma hakkı tanıyan bir hukuk
düzeninde, ispat yükünden söz edilmesi olanaksızdır. İspat için sabit oluş arandığına
göre, bunun dışında mahkumiyet kararı verilemeyecektir; şüpheden sanık yararlanır
ilkesi devreye girecektir. İspat ameliyesinde, hukuk düzeninin kabul ettiği vasıtalar
delillerdir. Buna göre ceza muhakemesinde ispat için kullanmak istenen bir vasıtanın
delil olarak nitelenebilmesi için iki temel niteliği bulunmalıdır. Bu vasıta;

a ) Olayı temsil etmelidir.
b ) Bu olayı temsil eden vasıta; akla, maddi gerçeğe ve hukuka uygun olmalıdır.
Olayı temsil etmekten maksat; delil olarak kullanmak istenilen vasıtanın olayın

bir parçası olması ve/veya olayı yansıtmasıdır. Örneğin, bir adam öldürme suçunda olay
yerinde bırakılan suç aleti olayın bir parçasıdır. Buna karşılık böyle bir suça 5 duyusu
marifeti ile tanık olmuş bir kimsenin anlatımları olayı yansıtır.Ne var ki bir ispat
aracına delil diyebilmek için olayı bir şekilde temsil etmesi, olayı yansıtması yetmez. Bu
yansıtmanın akla, yani bilime, maddi gerçeğe ve hukuka uygun olması da şarttır. Bu
vasıflan taşımayan bir ispat aracına teknik anlamda delil denilemez; bu nedenle de bu
tür vasıtalara dayanılarak hüküm tesis edilemez.(Uygulamalı Ceza Muhakemesi
Hukuku shf.404,Öztürk-Özbek- Erdem )

Ceza yargılamasının amacı hiçbir duraksamaya yer vermeden maddi gerçeğin
ortaya çıkarılmasıdır. Bu araştırmada, yani gerçeğe ulaşmada, mantık yolunun
izlenmesi gerekir. Gerçek; akla uygun ve realist, olayın bütünü veya bir parçasını temsil
eden kanıtlardan veya kanıtların bir bütün olarak değerlendirilmesinden ortaya
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çıkarılmalıdır. Yoksa bir takım varsayımlara dayanılarak sonuca ulaşılması ceza
yargılamasının amacına kesinlikle aykırıdır.Ceza yargılamasında kuşkunun bulunduğu
yerde mahkumiyet kararından söz edilemez.Bu ilke evrenseldir. Y.Ceza Genel Kurulu
T:22.03.2005 E:2004/4-220 K:2005/32)

Yukarıda açıklanan gerekçelerle ;Müştekilerin soyut birbiriyle çelişkili ve kesin
bir kanaat vermekten uzak iddiaları dışında somut, kesin ve inandırıcı delil elde
edilemediğinden, sanığın tüm suçlar yönünden beraatine karar vermek gerekmiş vebu
yönde oluşan vicdani kanaat ve sonuç ile aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,
1)- Her ne kadar sanık Musa ÇİTİL hakkında maktüller Seydoş ÇEVİREN, Yusuf

ÇEVİREN, Abide ÇEVİREN, Ahmet ÇEVİREN, Ramazan ÇEVİREN ve Mehmet Nejat
ARIS, Mustafa AYDİN, Vejdin AVCIL, MehmetEREK, Ramazan EREK, Ahmet
EREK, Mehmet Faysal ÖTÜN ve  Piro AY' ı Aynı Sebeple Öldürme Suçundan kamu
davası açılmış ise de, yapılan yargılama sonunda sanığın üzerine atılı suçları işlediğine dair
soyut iddia dışında mahkumiyetine yeterli kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ve
sanığın atılı suçları işlediğinin sabit olmaması nedeniyle, sanığın atılı suçlardan CMK' nın
223/2-e maddesi uyarınca AYRI AYRI BERAATİNE,

2)-Yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,
3)-Sanık kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan

A.A.Ü.T göre hesaplanan 3.000,00 TL vekalet ücretinin hazineden alınarak sanık Musa Çitil'
e verilmesine,

4)-Karar kesinleştiğinde Çorum Adli Emanetinin 2013/491 sırasında kayıtlı
eşyalar yönünden;

1 no'luçuvalda bulunansiyah poşet içerisindeki kemikler , 2 no'lu çuvalda
bulunansiyah poşet içerisindeki kemikler ile yine aynı çuval içerisinde 3 kapalıkap içerisinde
bulunan topraklar, 3 no'luçuvalda bulunankapalı delil torbasıile yine aynı çuval içinde
bulunan kapalıkap içerisinde toprak parçaları, 4 no'lu çuval içerisinde bulunan kemikler,5
no'lu çuval içerisinde bulunan kemikler iletoprak parçalarının, 6 no'lu çuvalda siyah poşet
içerisinde bulunan kemik vekafatası,3 nolu cesede ait olduğu bildirilen küçük kapalı kutu
içerisinde bulunaniki adet dişin DNA incelemelerinde kime ait olduğunun tespit edilemediği
anlaşıldığından, KİMSESİZLER MEZARLIĞINA DEFNEDİLMEK ÜZEREDERİK
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA GÖNDERİLMESİNE,

 Aynı emanette 7 no'lu çuvalda bulunangiysiler ile yine aynı çuval içerisinde bulunan 1
no'lucesede ait olduğu bildirilenküçük kapalı kutu içerisinde bulunankumaş parçası, 1 no'lu
cesede ait olduğu bildirilen küçük kapalı kutu içerisinde bulunankumaşla birleşmiş dikiş
bağcığı, 1 no'lu cesede ait olduğu bildirilen küçük kapalı kutu içerisinde bulunan kök sargı
bezi, 2 nolu cesede ait olduğu bildirilen küçük kapalı kutu içerisinde bulunan kumaş parçası,
yine 2 no'lu cesede ait olduğu bildirilenküçük kapalı kutu içerisinde bulunan fermuar ve
düğme, 3 no'lu cesede ait olduğu bildirilen küçük kapalı kutu içerisinde bulunan fermuar
parçalarının DOSYADA DELİL OLARAK SAKLANMASINA,

Aynı emanete 3 nolu cesede ait olduğu bildirilen küçük kapalı kutu içerisinde
bulunanmermi çekirdeği, 4 no'lu cesede ait olduğu bildirilen küçük kapalı kutu içerisinde
bulunanbir adet madeni para ile 4 no'lu cesede ait olduğu bildirilen küçük kapalı kutu
içerisinde bulunan mermi çekirdeğinin DOSYADA DELİL OLARAK SAKLANMASINA,
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Karar kesinleştiğinde Çorum Adli Emanet memurluğunun 2013/916 Emanet
sırasında kayıtlı eşyalar yönünden;

8 noluçuvaliçerisinde; 1 no'lu cesede ait olduğu bildirilen dişler, 1 no'lu cesede ait
olduğu bildirilen kemik parçasi, 2 no'lu cesede ait olduğu bildirilen dişler, 2 no'lu cesede ait
olduğu bildirilen 3 no'lu cesede ait olduğu bildirilenkemik parçası, 3 no'lu cesede ait olduğu
bildirilen dişler, 4 no'lu cesede ait olduğu bildirilen dişler, 4 no'lu cesedeait olduğu
bildirilensağ femur, 5 no'lu cesede ait olduğu bildirilendişinDNA incelemelerinde kime ait
olduğunun tespit edilemediği anlaşıldığından, KİMSESİZLER MEZARLIĞINA
D E F N E D İ L M E K  Ü Z E R E D E R İ K  C U M H U R İ Y E T  B A Ş S A V C I L I Ğ I N A
G Ö N D E R İ L M E S İ N E ,

 
Aynı emanette bulunan DNA profil tespitinin DOSYADA DELİL OLARAK

SAKLANMASINA,
Aynı emanette köpük kutusu içerisinde Şehmus Efe, Nuri Türk veSedat Yavuz

ileFazile Bilen'e ait kan örneklerinin İMHASINA,
Aynı emanette kırmızı poşet içerisinde bulunanelbise parçalarının DOSYADA

DELİL OLARAK SAKLANMASINA,
Karar kesinleştiğinde Çorum Adli Emanet memurluğunun 2013/1014  Emanet

sırasında kayıtlı eşyalar yönünden;
1 Adet Kapalı Zarf İçerisinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gönderilen

personel listesi ileDiyarbakır İnsan Hakları Derneği Şubesi tarafından gönderilen iki sayfadan
oluşan isimsiz mektubun DOSYADA DELİL OLARAK SAKLANMASINA,

5)-5320 Sayılı Kanunun 16.maddesi uyarınca kararın kesinleşmesinden sonra 1
nüshasının ve sanık karar takip formunun soruşturmayı yapan kolluk birimine gönderilmesine,

Dair, Katılanlar Bubo ÇEVİREN,Yasin AVCIL, Hamit ÇEVİREN, Mehmet Emin
ARIS, Cafer EREK, katılanlar vekili Av.Erdal KUZU, Av.Ahmet ARIKAN, Av.Erdal KUZU
tarafından yetkilendirilen Av. Abdulkadir YILDIZ, Av. Serap IŞIK, Av.Pınar AKDEMİR,
Av. Halil İbrahim VARGÜN,Av. Ahmet ÖZDEL ile bu celse yetki belgesi sunan Av. Fatma
ÖZDEMİR ve Av. Erkan ŞENSES ve  Sanık Musa ÇİTİL, Sanık Musa vekili Av. Yurdakan
YILDIZ' ın yüzüne, iddia makamını temsilenC.Savcısı Adem AMAÇ’in (104945) hazır
olduğu halde yasa yolu açık olmak üzere, katılanlar, katılan vekilleri, sanık ve sanık vekili ile
C.Savcısı bakımından kararın tefhiminden itibaren 7 gün içerisinde, gelmeyen taraflar
bakımından kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde mahkemeye dilekçe vermek veya
mahkeme zabıt katibine temyiz talebini sözlü olarak beyan edip bu hususta tutanak
düzenlettirmek suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz yoluna başvurabilecekleri de
hatırlatılarak oy birliğiyle ve mütalaaya uygun olarak verilen karar açıkça okunup usulen
tefhim olundu.21/05/2014
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