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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 1992-1996 yılları arasında 22 kişinin yasadışı keyfi infaz 
edilmesi veya zorla kaybedilmesine ilişkin 9 sanığın “silahlı örgüt kurmak veya yönetmek, 
silahlı örgüte üye olmak ve tasarlayarak öldürmek” suçlarından yargılandığı  Kızıltepe JİTEM 
davasının 4. duruşması 15.01.2016 tarihinde Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.   
 
Ne Olmuştu?  
 
1992 ile 1996 yılları arasında Kızıltepe’de gerçekleşen faili meçhul cinayetlerin ve zorla 
kaybedilme olaylarının JİTEM’e bağlı “Bıçak Timi” tarafından yapıldığı, söz konusu 
timin, asker, korucu ve itirafçılardan oluştuğu ve o dönem Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanı 
olan Hasan Atilla Uğur’un ekibi liderliğinde faaliyet gösterdiği çok sayıda tanık tarafından dile 
getirilmektedir. Hakikat Adalet ve Hafıza Merkezi’nin incelemelerine göre, söz konusu 
olayların çoğunun arka planında köylülere yönelik koruculuk ve köy boşaltma baskısı olduğu, 
olayların ertesinde neredeyse tüm ailelerin göç etmeye mecbur bırakıldığı ve yerel aktörler 
arasında mevcut ayrılıkların koruculuk sistemi üzerinden yeniden üretilmesiyle beraber 
çatışmayla ilgisi olmayan konuların da zorla kaybetmelere yol açtığı tespit edilmiştir. 
 
Kızıltepe JİTEM davası, Kızıltepe ilçesinde, farklı zamanlarda benzer şekilde kaybedilen ya da 
yargısız infaz edilen 22 maktulün faillerinin ortaya çıkarılmasına ve yargılanmasına ilişkindir.  
Söz konusu 22 maktule ilişkin olay özetleri aşağıdaki gibidir:   
 
Kemal Birlik ve Zeki Alabalık, 20.10.1993 tarihinde "yasadışı örgüte yardım ve yataklık" 
iddiasıyla Bitlis'in Mutki ilçesinde gözaltına alınmış, sorguları 17 gün sürmüş ve bu sırada 
işkenceye uğramış, ardından tutuklanarak ceza almışlardı. Yakınlarının ifadelerine göre, 
Kemal Birlik ve Zeki Alabalık, tahliye olmadan önce yazdıkları mektuplarda “Kimse gelmesin 
ya da kalabalık gelin” uyarısında bulunmuşlardı. Kemal Birlik ve Zeki Alabalık ile aynı koğuşta 
kalan Hüsnü Acay’ın ifadelerine göre, Kemal, Hu snu  Acay’a Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanı 
Hasan Atilla Uğur’un kendisini tehdit ettiğini birçok defa anlatmış, Hasan Atilla Uğur'un 
Kemal'e “Kızıltepe Cezaevi siyasi cezaevi olmayacak, olursa senden bilirim, seni buradan sağ 
göndermem, beni sor çevreden beni bilirler.” şeklinde sözler söylemiş ve bir keresinde koğuş 
araması esnasında bir astsubayın Kemal'e “Sen Hasan Atilla Uğur'u tanımazsın, onun yanına 
gelen sağ çıkmaz, kendine dikkat et” demişti. Ayrıca o dönem cezaevinde çalışmış olan Bahçet 
Kurt’un ifadelerine göre, Kemal ve Zeki tahliye olmadan iki gu n o nce Hasan Atilla Uğur'un 
cezaevini aramış ve kendisine bu iki şahsın ne zaman tahliye olacağını sormuştu. Abdulbaki 
Birlik ile Zübeyir Birlik,  29.03.1995 tarihinde, Kemal Birlik ve Zeki Alabalık'ı karşılamak 
için Kızıltepe’ye gelmiş ve cezaevinin önüne geldiklerinde yolda iki sıra halinde askerin 
dizilmiş olduğunu görmüşlerdi. Tahliyeden sonra Kemal Birlik, Zeki Alabalık ve kendilerini 
karşılamaya gelen Zübeyir Birlik ile Abdulbaki Birlik’ten bir daha haber alınamamıştı. 
Ailelerin daha sonra aldıkları duyuma göre Kemal Birlik, Zeki Alabalık, Zübeyir Birlik ve 
Abdulbaki Birlik çarşıda yürürlerken askeri bir araç tarafından önleri kesilerek zorla araca 
bindirilip götürülmüşlerdi. 13.06.2013 günü bölgede yapılan kazıda bir kuyu içinde 
parçalanmış vaziyette toplam 612 adet insan kemiği ile iki adet bez parçası bulunmuştu. 
Yapılan incelemelerde kemiklerden bazılarının Zübeyir Birlik'e ve Zeki Alabalık’a ait olduğu 
tespit edilmişti. 
 
Yusuf Tunç, 09.02.1994 tarihinde, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesinin Kengerli Köyü'nde 
bulunan evinde, akrabalarıyla otururken sarı ve beyaz renkli iki otomobilden inen yüzleri 



kapalı yaklaşık altı kişi evlerine uzun namlulu silahlarla girmiş ve evdekilerin kimliklerine 
bakmıştı. Daha sonra Yusuf Tunç’u zorla götürmeye çalışmışlar ancak Yusuf Tunç’un 
direnmesi üzerine şahıslar evin dış cephesini taramış ve tanık ifadelerine göre, Yusuf Tunç’u 
“Ya bizimle gelirsin ya da evine bomba atıp çocuklarını öldürürüz” diye tehdit etmişlerdi. 
Mardin’in Kengerli köyünde bulunan evinden bu şekilde kaçırılan Yusuf Tunç’tan bir daha 
haber alınamamıştı. 16.05.2013 günü yapılan keşif sonucu Yusuf Tunç'un ikamet ettiği evin 
dış ve iç cephesinde mermi izleri bulunduğu tespit edilmişti. Ayrıca soruşturmada tanık 
olarak Şeyhmus Çelik ifadesinde, kendisinin de 1994 yılında go zaltına alınarak Derik Merkez 
Jandarma Karakolu'na getirildiğini ve gözleri bağlı olarak kaldığı nezarethanede Yusuf 
Tunç’un da bulunduğunu söylemişti. Köy korucularından şüphelendiklerini belirten Yusuf 
Tunç’un ailesi cenazesinin Kızıltepe İlçesi Katarlı Köyü'ndeki su kuyusunda olduğuna dair 
duyumlar almış ve bu kuyunun açılmasını talep etmişti. Bunun üzerine Kızıltepe Cumhuriyet 
Başsavcılığınca Kızıltepe İlçesi Katarlı Köyü'nde bulunan su kuyusun açılmış ve kuyu içinde 
çok sayıda insan kemiği, bir adet araç lastiği, kıyafetler ve muhtelif materyaller bulunmuştu. 
Yapılan inceleme sonucu kuyudan çıkan kemiklerin Yusuf Tunç'a ait olmadığı belirlenmiş 
ancak bu kemiklerin aynı dönemlerde kaçırılan Nurettin Yalçınkaya ve Necat Yalçınkaya isimli 
şahıslara ait olduğu tespit edilmişti.   
 
Abdulvahap Ateş, askerlerin korucu olması için yaptığı baskı nedeniyle Mardin'in Derik 
ilçesine bağlı Bozok köyünden Kızıltepe’ye bağlı Kırkkuyu köyüne göç etmişti. 14.06.1994 
tarihinde, Kırkkuyu köyüne 5-6 adet cemse ve 2-3 de sivil araçla askerler gelmiş, Ateş 
ailesinin evine baskın yapmış, Abdulvahap'ı ve abisi Abdurrahim Ateş’i bahçeye çıkarıp 
''Buralara PKK'lılar geliyor, sığınak yapıyorlar, siz biliyorsunuz.'' demiş; daha sonra bu konuda 
hiçbir şey bilmediğini söyleyen Abdulvahap'ı ve abisi Abdurrahim Ateş'i darp etmişlerdi.  
Abdulvahap Ateş, askerler tarafından götürülmüş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. 
Abdulvahap Ateş’in gözaltına alındığını düşünen ailesi, Mardin, Derik ve Kızıltepe Jandarma 
Komutanlıklarına başvurmuş ancak herhangi bir gözaltı kaydına ulaşamamıştı. Ayrıca Ateş’in 
gözaltına alınmasından üç gün sonra Kızıltepe'de gerçekleşen çatışmada iki “terör örgütü 
mensubunun” öldüğü bilgisine ulaşılmış ancak aileye cenazeler gösterilmemiş ve ilgili dosyayı 
görmelerine izin verilmemişti. Ancak görgü tanıklarının tarifine göre öldürülen kişilerin 
üzerindeki kıyafetler Abdulvahap Ateş’in kıyafetleriyle aynıydı. Abdulvahap Ateş'ten bir daha 
haber alınamamıştı.   
 
Menduh Demir, 13.05.1995 tarihinde sabah saatlerinde evinden çıkmış, aradan birkaç saat 
geçtikten sonra gittiği yönde silah sesleri duyulmuş ve kendisinden bir daha haber 
alınamamıştı. Dönemin baskı koşulları sebebiyle ailesi olayla ilgili herhangi bir başvuru 
yapamamıştı. Daha sonra yapılan soruşturma sırasında ise Savcılık, yaralı PKK’li Şeyhmus 
(Bedran) Kaban ile “Devran kod adını kullanan” diye ismi geçen Memduh Demir’in 
21.06.1995’te, daha önce kullanmış oldukları sığınakları askerlere gösterdikleri sırada mayın 
patlaması sonucu öldüğü bilgisiyle dosyalarının kapatıldığını belirtmişti.  Olayın gerçekleştiği 
gün görevli olan kişilerin ifadelerine göre ise, Menduh Demir operasyon sırasında koruculara, 
kendisini PKK’lilerin teslim aldığını bu sırada çatışma çıktığını söylemiş ve bu esnada ismi 
Ferudun olan astsubay ‘Bahri bu çocuğu saklayalım, Eşref Albay gelirse buna da acımaz’ 
demişti. Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Eşref Hatipoğlu olay yerine geldiğinde, yaralı 
Şeyhmus Kaban’ı sorguladıktan sonra, görevli üsteğmeni, yaralı Şeyhmus Kaban’ı ve Menduh 
Demir’i helikoptere bindirerek olay yerinden ayrılmıştı. İfade veren korucu daha sonra 
üsteğmene Memduh’u sorduğunda, üsteğmen ona ‘Hiç sorma, Memduh ve yaralı PKK’li Eşref 
Beyin’in emriyle helikopterden aşağı atıldı’ demişti.  
Menduh Demir'in kardeşi olan müşteki Habip Demir'in ifadesinde kardeşinin Bedran Kaban 
ile birlikte Kızıltepe İlçesi İpek Mahallesi'nde bulunan mezarlıktaki bir mezarda gömülü 
olduğuna ilişkin duyumları olduğunu belirtmesi üzerine, bahse konu mezarın açılmasına 



karar verilmiş ve  mezar içinde battaniyeye sarılı vaziyette iki adet kafatası ile çok sayıda 
insan kemiği ve elbiseler bulunmuştu. Yapılan incelemelerde cenazelerin Menduh Demir ve 
Şeyhmus Kaban’a ait olduğu tespit edilmişti.  
 
Süleyman Ünal, 03.09.1994 tarihinde Kızıltepe ilçesindeki Arıklı Köyünde bulunan evinde 
eşiyle birlikte otururken, tanık ifadelerine göre köye iki araba gelmişti. Lacivert olan araba 
uzakta beklerken, Beyaz Toros markalı araçla gelen iki kişi eve girerek Süleyman Ünal’ı silahla 
öldürmüştü. O dönemlerde İlçe Jandarma Komutanı Hasan Atilla Uğur’un köylere bu şekilde 
iki farklı renkte arabayla geldiği tanık ifadelerinde belirtilmişti. Ayrıca Süleyman Ünal’ın 
kardeşi Nezir Çelik’in ifadelerine göre, daha önce her ikisi de gözaltına alınarak Hasan Atilla 
Uğur’un bulunduğu nezarethanelerde işkence görmüşlerdi ve kendisi tarafından korucu 
olmaya zorlanarak tehdit edilmişlerdi. Yine Çelik’in ifadelerine göre, 1994 yılı Şubat ayında, 
başlarında Hasan Atilla Uğur’un bulunduğu korucular Arıklı köyüne gelerek köylüleri 
toplamış ve korucu olmak isteyenleri tespit ettikten sonra, aşiretlerinin güçlü olması 
sebebiyle sözü geçen Süleyman Ünal ile Nezir Çelik’in korucu olmalarını talep etmişti.  Bu 
talebi reddettiğinde Hasan Atilla Uğur, Nezir Çelik’i kenara çekip bir liste göstermiş ve ilk 
sıralarda isimlerinin bulunduğunu belirterek, “Sana yarına kadar izin veriyorum ya korucu 
olacağım diyeceksin ya da ölümü göze alacaksın.” demişti. O günden sonra, Nezir Çelik abisinin 
erkek çocuklarını da alarak ailesiyle birlikte köyden kaçmış, Aydın’ın So ke ilçesine 
yerleşmişti. Ancak Hasan Atilla UĞUR Su leyman U nal’ı tehdit etmeye devam etmişti. 
 
Abak ailesi, Kızıltepe ilçesine bağlı Hindula (Eroğlu) köyünde askerlerin korucu olmaları 
yönünde yaptıkları baskı altındaydı.  14.01.1995 tarihinde köylerine düzenlenen baskında 
köylüler meydanda toplanmış, evler boşaltılmış ve boşaltılan evlerden birine doldurulan bazı 
köylülere gece boyunca işkence yapılmıştı. Köy baskınının ertesi sabahı, yani 15.01.1995 
tarihinde, köye gelen Cevizli Jandarma Karakolu’na bağlı asker ve korucular tüm köylülere 
köyü boşaltmaları yönünde emir vermişti. Eve toplanan köylüler arasında bulunan Mahmut 
Abak bir battaniye içinde, Mehmet Emin Abak ise yaralı bir şekilde iki askerin kolları 
arasında köyden götürülmüş ve kendilerinden bir daha haber alınamamıştı. Mahmut Abak’ın 
bedeni 11.02.1995 tarihinde, o yıl yağmurun fazla yağması sonucu bedenin suyun yüzeyine 
çıkması sayesinde, Kırkköyü’ndeki bir yağmur kuyusunda bulunmuştu. Mehmet Emin Abak’ın 
bedeni ise ancak 2013 yılında kuzeni Mahmut Abak'ın bulunduğu kuyuda bulunabilmişti.  
 
Yalçınkaya ailesi ile koruculuk yapan Gökçe ailesi arasında, çocuklarının sokakta kavga 
etmesi nedeniyle başlayan ve Gökçe ailesinden bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan 
bir husumet yaşanmıştı. Ergenekon soruşturmasında gizli tanık olarak dinlenen Aydos’un 
ifadelerine göre, Kızıltepe Jandarma Komutanı Albay Atilla Uğur ekibinde bulunan 
Abdurrahman Kurga, Gökçen ailesinden aldığı para karşılığı, Yalçınkaya ailesinin iki evine 
27.01.1995 tarihinde baskın yapmış, bu baskınlarda Nurettin Yalçınkaya ve Necat 
(Şemsettin) Yalçınkaya, askerler tarafından götürülmüş ve kendilerinden bir daha haber 
alınamamıştı. Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığı'nın 2008 yılında başlattığı kazıda bulunan 
kemiklerin, 08.05.2013 tarihinde yapılan DNA karşılaştırmasında, Nurettin Yalçınkaya ile 
Necat (Şemsettin) Yalçınkaya'ya ait olduğu ortaya çıkmıştı.  
 
Hıdır Öztürk, 29.12.1994 tarihinde, Kızıltepe İlçesi Bağış Köyü'ndeki evinde, yüzleri siyah 
bere ile kapalı, silahlı dört kişi tarafından, “hakkında ihbar olduğu” söylenerek gözaltına 
alınmıştı. Hıdır Öztürk’ün kardeşi Bekir Öztürk’ün ifadelerine göre, zaten Hasan Atilla Uğur 
ilçe komutanı olduktan sonra askerler zaman zaman köye gelip köylüyü topluyor ve "Hepiniz 
PKK'lısınız, teröristsiniz, köyü boşaltın yoksa yakacağız." diyordu. O gece gelen ve asker 
olduklarını söyleyen dört kişi de Hıdır ve Bekir Öztürk’e kamyonlarıyla Irak’tan silah getirip 
getirmediklerini sormuşlar ve ifadelerini aldıktan sonra bırakacaklarını söylemişlerdi. Asker 



olduklarını söyleyen kişiler Hıdır Öztürk’le beraber kardeşi Bekir Öztürk’ü köyden çıkarmış 
ve birkaç yüz metre ilerledikten sonra “15 bin Mark getir ağabeyini bırakacağız.” diyerek 
Bekir Öztürk’ü serbest bırakmışlardı. Parayı Kızıltepe ilçesinde birkaç kilometre uzağında 
bulunan ve sürekli panzerlerin beklediği köprünün yanına götürmesini istemişlerdi ancak 
ertesi sabah 30.12.1994 tarihinde, Hıdır Öztürk’ün cenazesi, Derik İlçe Jandarma 
Komutanlığı’na bağlı Soğukkuyu Jandarma Komutanlığı yakınlarında, Kızıltepe-Denktaş  yolu 
üzerinde bulunmuştu. Olay yeri inceleme tutanağına göre Hıdır Öztürk sağ şakağına ateş 
edilmesi sebebiyle hayatını kaybetmişti ve yapılan incelemede Hıdır Öztürk’ün bir başka 
yerde öldürüldükten sonra yola bırakıldığı tespit edilmişti. 
 
Yusuf Çakar, 21/22.11.1992 tarihinde, “PKK Terör Örgütüne yardım, yataklık ve lojistik 
destek sağladığı, örgüt ile ilişki içerisinde olduğu” gerekçesiyle Midyat Jandarma Karakolu 
tarafından, Mardin İli Midyat İlçesi Çayırlı Köyü muhtarı Halil Direk aracılığıyla çağırılmıştı. 
Köy muhtarı, Yusuf Çakar’ı önce Midyat Jandarma Karakolu'na götürmüş, orada Mardin Alay 
Komutanlığı’na gitmeleri söylenmiş, burada Yusuf Çakar gözaltına alınmış ve bir daha 
kendisinden haber alınamamıştı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığında, Yusuf Çakar’ın akıbetini 
soran yakınlarına, takipsizlik kararıyla serbest bırakıldığını söylenmişti. Aile bireyleri, Aralık 
ayında radyo ve gazetelerden Ömerli ilçesi arazisinde elleri arkadan bağlanmış, gözleri puşi 
ile bağlı, başına üç kurşun sıkılarak öldürülmüş kimliği meçhul bir kişinin bulunduğunu 
öğrenince, bu şahsın Yusuf Çakar olup olmadığını teşhis etmek için Ömerli’ye gitmiş ve ölen 
şahsın Yusuf Çakar olduğu bu şekilde ortaya çıkmıştı.  
 
İzzettin Yiğit, Mehmet Ali Yiğit, Mehmet Nuri Yiğit, Abdulvahap Yiğit, Abdulbaki Yiğit, 
Abdurrahman Öztürk ve Tacettin Yiğit, 01.12.1992 tarihinde Kızıltepe İlçesi Tuzluca 
Köyü'nde öldürülmüştü. Olay günü, Abdulbaki Yiğit tarlayı traktörle sürmekte iken, kimliği 
belirsiz, gerilla kıyafetli dört şahıs gelerek Abdulbaki'yi traktörle köye götürmüştü. Daha 
sonra köyde bulunan Abdulvahap, İzzettin, Mehmet Ali, Mehmet Nuri, Abdurrahman ve 
Tacettin Yiğit’ten, arabalarının çamura saplandığı söyleyerek yardım istemişti. Bahsi geçen 
dört kişi, adı geçen köylüleri evlerinden alarak traktöre bindirmiş, Sürekli Köyü'ne bağlı 
Yalçınkılıç Mezrası yakınlarında öldürmüş ve olay yerinden kaçmışyı. Köyde iki dönem 
muhtarlık yapan ve ölenlerin akrabası olan Mahmut Yiğit’in ifadelerine göre, İlçe Jandarma 
Komutanı olan Hasan Atilla Uğur, özellikle Hıdır Öztürk’ün öldürülmesinden sonra, 
kendilerini tehdit etmiş, devlet aleyhine konuşulmamasını istemiş, aksi takdirde sonlarının 
aynı şekilde olacağını belirtmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu olaylara 
ilişkin bilgi ve görgü sahibi olduğu kanaatine varılarak dinlenen gizli tanık Oğuz ise ifadesinde, 
Kızıltepe İlçesi’ne bağlı Tuzluca Köyü'nde yedi kişinin öldürülmesine ilişkin duyum şeklinde 
bilgileri olduğunu, bildiği kadarıyla burada öldürülen yedi kişinin PKK sempatizanı olduğunu, 
ancak haklarında resmi bir soruşturma yapılmaksızın o rgu t mensubu kıyafetleriyle ko ye 
gelen JİTEM elemanları tarafından alınarak yargılanmaksızın o ldu ru ldu klerini, hatta burada 
öldürülen kişilerin kendi traktörleri ile köy dışına çıkarıldığını, JİTEM elemanlarının 
kendilerini PKK mensubu gibi tanıtarak “Aracımız köy dışında kaldı.” diyerek yardım istemek 
suretiyle bu kişileri aldıklarını, beyan etmişti.  
 
Ayrıca, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde 1990'lı yıllarda gerçekleşen faili meçhul 
cinayetlere ilişkin soruşturma yapıldığını öğrenen bazı kişiler müracaat ederek Hasan Atilla 
Uğur’un faaliyetleriyle bağlantılı olarak yaşadıkları mağduriyete veya tanık oldukları olaylara 
ilişkin başkaca ifadeler de vermişlerdi. Ancak yukarıda bahsi geçen 22 kişinin öldürülmesi 
dışında kalan olaylar iddianameye dahil edilmemiş, dava konusu haline getirilmemişti.   
 
  



Hukuki Süreç Özeti 
 
1993 ile 1996 yılları arasında Kızıltepe’de gerçekleşen faili meçhul cinayetlerin ve zorla 
kaybedilme olaylarının JİTEM’e bağlı “Bıçak Timi” tarafından yapıldığı, timin, asker, korucu ve 
itirafçılardan oluştuğu ve o dönem Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanı olan Hasan Atilla 
Uğur’un ekibi liderliğinde faaliyet gösterdiği çok sayıda tanık tarafından dile getirilmişse de 
mağdur yakınlarının yaptığı başvurulardan 1990'lı yıllar boyunca hiçbir sonuç alınamadı.  
 
Gizli Tanık İfadesiyle Soruşturmanın Başlaması  
 
27.10.2008 tarihinde, İstanbul merkezli Ergenekon soruşturmalarının Aydos kod adlı gizli 
tanığı, Albay Hasan Atilla Uğur’un yüzbaşı rütbesiyle Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanı olduğu 
dönemde “terörle mücadele adı altında bölgede birçok cinayet, işkence ve karanlık faaliyetler 
gerçekleştirdiğini” öne sürdü. Bu ifadeler üzerine dosya, önce yetkisizlik kararıyla Diyarbakır 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na; buradan da “kapsamlı araştırma yapılması” talimatıyla 
10.01.2013 tarihinde Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.  
 
Mağdur ve tanıkların ifadeleriyle genişletilen soruşturmada savcılık zamanaşımına uğrayan 
ya da takipsizlik kararı verilen dosyaları da incelemeye aldı; mağdur yakınları ve tanıkların 
ifadeleri doğrultusunda kazı çalışmaları başlattı. Kazılarda ele geçirildikten sonra Adli Tıp 
Kurumu’nda incelenen kemiklerin çeşitli tarihlerde asker ya da korucular tarafından gözaltına 
alındıktan sonra akıbetleri bilinmeyen mağdurlara ait olduğu ortaya çıktı. 
 
Fezleke ve İddianamenin Hazırlanması  
 
İHD Mardin Şubesinin de girişimleri sonucunda 2009 yılında yeniden canlandırılan 
soruşturmalarla ilgili Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı, Temmuz 2013 tarihinde bir 
fezleke hazırladı. Zorla kaybedildiği veya yargısız infaz edildiği bazı mağdurların adları 
fezlekede yer almadı.  
 
20.07.2014 tarihinde Kızıltepe iddianamesi tamamlandı.  İddianamede, Kızıltepe’de 1993 ile 
1996 yılları arasında yaşanan 22 zorla kaybetme/faili meçhul cinayetin aralarından 9 kişinin 
tespit edildiği Bıçak Timi adlı bir JİTEM ekibi tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.  
 
İddianamedeki 9 şüphelinin başında yer alan dönemin Kızıltepe Jandarma Komutanı Hasan 
Atilla Uğur hakkında "Silahlı örgüt kurma ve yönetme, kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden 
yoksun kılma, işkence" suçlaması yapıldı. Fezlekede yer alan diğer şüpheliler Ahmet Boncuk, 
Ünal Alkan, Abdurrahman Kurğa, Ramazan Çetin, Mehmet Emin Kurğa, İsmet Kandemir, 
Eşref Hatipoğlu ve Mehmet Salih Kılınçaslan'a ise ayrı ayrı "Silahlı örgüte üye olma, kasten 
öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, işkence" suçlamaları yöneltildi. Süleyman Abak ve 
Abdurrahman Abi’nin adları, 1993-96 yıllarında Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşanan zorla 
kaybetmeler ve faili meçhul cinayetleri kapsayan iddianamede yer almadı. 
 
Duruşmalar Başlamadan Dava Nakli  
 
20.11.2014 tarihinde, Yargıtay 5. Ceza Dairesi, davanın görülmesi gereken Mardin 2. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nin talebi üzerine, henüz ilk duruşma gerçekleşmeden davanın güvenlik 
gerekçesiyle Mardin'den Ankara'ya nakledilmesine karar verdi. Gerekli incelemelerin yerinde 
yapılmasını ve mağdur yakınlarının duruşmaya katılımını engelleyecek olmasına rağmen 
davanın Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesine karar verildi. 
 



1. Duruşma  
 
Davanın ilk duruşması 03.03.2015 tarihinde Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti. 
Ancak mahkeme heyeti, sanıklardan Eşref Hatipoğlu ile Hasan Atilla Uğur’un o dönem sahip 
oldukları konumu dikkate alarak CMK M.161/5 çerçevesinde üst düzey komutanların 
yargılanması için HSYK’dan izin alınması gerektiğini belirtti ve davanın görülmesini durdurdu. 
Duruşmayı erteleyen mahkeme, 9 sanığın savunmalarının SEGBİS sistemi ile bulundukları 
illerde alınmasına karar verdi.  
 
2. Duruşma  
 
Davanın ikinci duruşması 03.06.2015 tarihinde Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
gerçekleşti. HSYK’dan henüz yanıt gelmemesi üzerine, mahkeme heyeti müşteki avukatlarının 
davanın yetkili olan Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi yönündeki talebini de 
reddederek duruşmayı yine erteledi. 
 
3. Duruşma  
 
Davanın üçüncü duruşması 19.10.2015 tarihinde Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
gerçekleşti. Mahkeme heyeti, HSYK’dan hala cevap gelmediği gerekçesiyle duruşmayı yine 
erteledi.  
 
4. Duruşma  
 
Davanın dördüncü duruşması 15.01.2016 tarihinde Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
gerçekleşecek. Bu sırada HSYK’dan sanıklardan Eşref Hatipoğlu ile Hasan Atilla Uğur’un 
yargılanması için izin istenmesine gerek olmadığına ilişkin cevap geldi. Bu nedenle 
15.01.2016 tarihinde gerçekleşecek duruşma, sanıkların ve tanıkların dinleneceği ilk gerçek 
duruşma olacak.  


