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İDDİANAME 
MUŞ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

: K.H.
H-MEHMET NASIR ÖĞÜT, NUSRETTÎN Oğlu 
ZÜLFİ'den olma, 08/12/1950 doğumlu

2-EŞREF ORAN, SEVDO Kızı ESMTden olma, 01/06/1956 
doğumlu

3- SEVDA ÖĞÜT, MEHMET NASIR Kızı ZÜLFİNAZ'den 
olma, 01/01/1981 doğumlu

4- SEVİM ÖĞÜT, MEHMET NASIR Kızı ZÜLFİNAZ'den 
olma, 01/01/1981 doğumlu

5- MEHMET ŞAKİR ÖĞÜT, MEHMET NASIR Oğlu 
ZÜLFİNAZ'den olma, 02/02/1982 doğumlu

6- MEHMET ŞİRİN ÖĞÜT, MEHMET NASIR Oğlu 
ZÜLFİNAZ'den olma, 03/03/1985 doğumlu

7- AYCAN ÖĞÜT, MEHMET NASIR Kızı ZÜLFİNAZ'den 
olma, 03/10/1988 doğumlu

8-CİHAN ÖĞÜT, MEHMET NASIR Oğlu ZÜLFİNAZ'den 
olma, 03/10/1985 doğumlu

9-CİNAL ÖĞÜT, MEHMET NASIR Oğlu ZÜLFİNAZ'den 
olma, 03/10/1990 doğumlu

:AYSEL ÖĞÜT, MEHMET NASIR Kızı ZÜLFİNAZ'den 
olma, 01/01/1978 doğ. No:84 Kocatarla Korkut/ MUŞ ikamet 
eder.

: 1-Av. FUAT ÖZGÜL (Bitlis Barosu)
2-Av. ENİS GÜL (Bitlis Barosu) Nur Cad. Remcan İş 

Merkezi Kat:3/13 Bitlis 13000 Merkez / BİTLİS
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ŞÜPHELİLER :1-) HANİFİ AKYILDIZ, MEHMET Oğlu CENNET'den 
olma, 04/03/1963 doğumlu, ADANA ili, KOZAN ilçesi, 
BAĞTEPE köy/mahallesi, 21 cilt, 37 aile sıra no, 55 sıra 
no'da nüfusa kayıtlı Aşağı Dikmen Mah. 581 Sk. No:8 İç 
Kapı No: 11 Çankaya/ ANKARA ikamet eder.

2- )TURHAN NURDOĞAN, ALİ Oğlu SELVİNAZ'den 
olma, 01/04/1969 doğumlu, AFYONKARAHİSAR ili, 
SANDIKLI ilçesi, SALTIK köy/mahallesi, 75 cilt, 17 aile 
sıra no, 25 sıra no'da nüfusa kayıtlı Yenikent Mah. 724. Sk. 
No: 15 İç Kapı No:35 Osmangazi/ BURSA

3- )ŞERAFETTİN UZ, MAHMUT TAHSİN Oğlu
MUKADDES'den olma, 30/07/1953 doğumlu, SİVAS ili, 
MERKEZ ilçesi, KÜÇÜKMİNARE köy/mahallesi, 25 cilt, 
54 aile sıra no, 17 sıra no'da nüfusa kayıtlı Atakent Mah. 
Selçuk Yaşar Sk. No:8 İç Kapı No:2 Karşıyaka/ İZMİR

4- )BÜLENT KARAOĞLU, SADETTİN Oğlu
MELAHAT'den olma, 27/11/1962 doğumlu, TEKİRDAĞ ili, 
ERTUĞRUL köy/mahallesi, 6 cilt, 915 aile sıra no, 3 sıra 
no'da nüfusa kayıtlı Caferağa Mah. Hüseyinbey Sk. No: 11 İç 
Kapı No:5 Kadıköy/İSTANBUL

SUÇ :Kasten Ev yakmak suretiyle birden çok kişinin ölümüne 
sebebiyet vermek (Her bir maktule karşı tüm şüpheliler için 
ayrı ayrı 9 kez)

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 03/10/1993 MUŞ/KORKUT

SEVK MADDESİ :5237 s. TCK.nun 38/1 mad. delaletiyle TCK 82/l.c,53. md. 
(Her bir maktule karşı tüm şüpheliler için ayrı ayrı 9 kez)

DELİLLER :01ay Yeri Tespit Tutanağı, Ölü Muayene Tutanağı, Şikayet
Dilekçesi, Şikayetçinin Beyanları, Tanık Beyanları, 
Soruşturma İzni Talep Yazısı, Soruşturma İzni Verilmesine 
Dair Karar, Soruşturma İzninin Kaldırılmasına Dair Van 
Bölge İdare Mahkemesinin Kararı, Görevsizlik Kararları, 
Şüphelilerin Kabul Görmeyen Savunmaları, Adli Sicil ve 
Nüfus Kayıtları ile Tüm Dosya Kapsamı

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
I.OLAY

Yukarıda açık kimlikleri bildirilen şüphelilerden Bülent KARAOĞLU'nıın suç 
tarihinde J. Yüzbaşı Rütbesiyle Hasköy ilçe jandarma Bölük Komutanı olarak görev yaptığı, 
13.08.2002 günü Şımak23. Tümen komutanlığında görev yaparken J.Kıdemli Binbaşı rütbesiyle 
emekli olduğu;
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Hanifî AKYILDIZ'm P.kd,Ütğm. Rütbesiyle Hasköy ilçe jandarma komutanlığı 
komanda bölük komutanı,olarak görev yaptığı,halen EDOK (Eğitim Doktrin Komutanlığı) da 
P.Alb. rütbesiyle çalıştığı,

Şerafettin UZ'un Muş Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürü V. sıfatıyla 
Muş II Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürü olduğu halen Polis Teftiş Kurulu İzmir 
Bölge Başkanlığında polis Başmüfettişi olarak görev ifa ettiği,

Turhan NURDOĞAN m ise J.Bçvş, rütbesiyle Gökyazı Jandarma Karakol 
Komutanı olarak görev yaptığı ve halen Sivas İl Jandarma Alay komutanlığı bünyesinde görevine 
devam ettiği, anlaşılmıştır.

Tüm şüphelilerin olay tarihinde bu görev ve sıfatları sebebiyle 285 sayılı 
Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında KHK uyarınca OHAL Bölge valiliğinin emir ve 
komutası altında görev yaptıkları tesbit edilmiştir.

02/10/1993 günü Muş ili Korkut ilçesi Altinova (Vartinis) Beldesinde, Hasköy İlçe 
Jandarma Komutanlığınca, PKK/KONGRA-GEL terör örgütü mensupları ile işbirliği içerisinde 
olan bazı şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sırasında teröristlerce açılan ilk ateş 
sonucu Gökyazı Jandarma Karakol Komutanı Ast.Sb.Üsçvş.Mustafa UÇAR'm şehit olduğu, 
kimliği belirlenemeyen bir teröristin ise bir adet Kaleşnikof marka piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 5 
adet şarjör, 15 adet dolu fişek ve 2 adet yabancı menşeli el bombası ile birlikte güvenlik güçlerince 
ölü olarak ele geçirildiği, aynı gün saat 23:30 sıralarında sayıları ve kimlikleri tespit edilemeyen bir 
grup teröristin Koşar bölgesinden Altinova Beldesi istikametine geldikleri yönünde ihbar alınması 
üzerine bahse konu bölgeye Muş İl Jandarma Komutanlığı ve Muş İl Emniyet Müdürlüğü Özel 
Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı timler ile birlikte operasyon yapıldığı, olay günü olan 03/10/1993 
günü gece saat 03.00 03,30 sıralarında operasyon yapılan Altinova Köyünde Mehmet Nasır 
ÖĞÜT'e ait evde çıkan yangında Mehmet Nasır ÖĞÜT ile birlikte, evde bulunan gayri resmi eşi 
olduğu beyan edilen Eşref ORAN ,kızları Sevim ÖĞÜT, Sevda ÖĞÜT, Ayçan ÖĞÜT ile 
oğulları Mehmet Şakir ÖĞÜT, Mehmet Şirin ÖĞÜT, Cihan ÖĞÜT ve Cinai ÖĞÜT'ün 
yanarak hayatlarını kaybettikleri, anlaşılmıştır.

Gökyazı Jandarma Karakol Komutanı Ast. Sb.Üsçvş.Mustafa UÇAR'm PKK terör 
örgütü mensuplarınca şehit edilmesi ve bir teröristtin de ölü olarak ele geçirilmesi eylemi hakkında 
Muş C.Başsavcılığınca 1993/901 hz.sayılı dosya üzerinden yürütüldüğü, 1993/901 hz. 1993/108 
GÖREVSİZLİK kararı ile Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına 
gönderildiği, evrakın Diyarbakır DGM başsavcılığının 1993/4319 hz. Numarasına kaydedildiği ve 
22.10.1993 tarih ve 1993 639 karar numarasıyla KOVUŞTURMA YAPILMASINA YER
OLMADIĞINA dair karar verilerek sonuçlandırıldığı tesbit edilmiştir.

Mehmet Nasır Öğüt'ün eşi ve çocuklarının yanarak ölmesi eylemi nedeniyle 
başlatılan 1993/902 ve 1993/903 hz.sayalı dosyaların BİRLEŞTİRİLDİĞİ ve soruşturmaya 
1993/902 hz.sayalı dosya üzerinden devam edildiği bu soruşturma kapsamında tanık anlatımlarına 
göre olay günü Güvenlik görevlileri tarafından belde Belediyesi önünde toplanan erkekler 
arasından terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen Nizamettin Duygu,Zeki Öğünç, 
Cezayir Güzelsöz,Hüseyin Uğurlu,Bedih Öğünç,Mehmet Nasır Taş,Hassaseddin Duygu, 
Hakim Öğünç ve Muhlis Mutlu isimli kişilerin seçilerek şüpheli sıfatıyla gözaltına alındıkları,bu 
şüphelilerden Zeki Öğünç,Nizamettin Duygu ve Muhlis Mutlu'nun Muş SCM'nin 6.10.1993 
tarih ve 1993/164 Müt.sayılı kararı ile tutuklandıkları,haklarında düzenlenen 1993/902 hz. ve 
1993/113 numaralı GÖREVSİZLİK kararı ile soruşturma dosyasının Diyarbakır Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği,Diyarbakır DGM Başsavcılığının 1993/4413
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hz sayılı dosyası üzerinden yapılan değerlendirme sonucu şüpheliler Nizamettin Duygu,Zeki 
Öğünç ve Hüseyin Uğurlu hakkında " Silahlı Çete PKK'ya yardım etmek" suçlamasıyla kamu 
davası açıldığı, diğer şüpheliler hakkında ek takipsizlik kararı verildiği,yanarak hayatını kaybeden 
Mehmet Nasır Öğüt ve ailesi ile ilgili evrakın ise tefrik edilerek Diyarbakır DGM Başsavcılığının 
1993/4793 hz. Numarasına kaydedildiği, daha sonra YETKİSİZLİK kararı verilerek Van DGM 
C.Başsavcılığma gönderildiği tesbit edilmiş olup şüpheliler Nizamettin Duygu, Zeki Öğünç ve 
Hüseyin Uğurlu'nun yargılandıkları Diyarbakır 2 NOLU DGM'nin 22.10.1993 tarih ve 1993/399 
müt. sayılı kararı ile müsnet suçtan dolayı tahliye edildikleri yargılamalarının tutuksuz devam 
ettiği ve mahkemenin 11.4.1995 tarih ve 1993/724 esas 1995/178 karar sayılı kararı ile delil 
yetersizliği nedeniyle ayrı ayrı BERAETLERİ'ne karar verildiği anlaşılmıştır.

Müşteki Aysel ÖĞÜT'ün avukatları aracılığı ile Cumhuriyet Başsavcılığımıza 
yaptığı müracaatta babası Mehmet Nasır ÖĞÜT'e ait evi ateşe verdikleri ve evde bulunan 
maktullerin yanarak ölümlerine sebep oldukları gerekçesi ile şüphelilerden şikayetçi olduğu, buna 
göre aşağıda ayrıntılı şekilde belirtileceği üzere dosyadaki ifadeler kapsamından köydeki yangın 
olayı neticesinde 9 kişinin ölümüne bir kısım tanık ve asker kişilerin beyanı uyarınca köye örgüt 
mensuplarınca sızma yapıldığı ihbarı üzerine köye gidildiği sırada asker ve polislerin köye girişinin 
engellenmesi ve örgüt mensuplarının kaçışın sağlanması amacıyla Bölücü Terör Örgütü 
mensuplarınca sebebiyet verildiği, bir kısım tanık beyanlarına göre de sözkonusu yangın olayı 
neticesinde 9 kişinin ölümüne asker ve emniyet mensubu kişilerin sebebiyet verdiklerinin 
belirtilmesi üzerine olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.

II. ŞİKAYET DİLEKÇESİ VE ŞİKAYETÇİNİN BEYANLARI

a.) Şikayet Dilekçesi
Müşteki AYSEL ÖĞÜT'ün vekilleri olan Av. Enis GÜL ve Av. Fuat ÖZGÜL'ün 

Korkut Başsavcılığına sundukları 08/08/2003 tarihli şikayet dilekçelerinde aynen;

"02/10/1993 günü saat 16:30 sularında operasyona çıkan güvenlik kuvvetleri ile 
PKK militanları (teröristler) arasında Muş ili Korkut ilçesine bağlı Altinova Beldesinin Afetevler 
mevkiinde çatışma çıkması sonucunda bir Astsubay ölmüş ve ateş eden bir PKK militanı (terörist) 
ölü olarak ele geçirilmiştir, çatışma malıali köyün çıkışındaki afet evleridir.

Müvekkilimin anlatımına binaen Bu çatışmadan dönen Güvenlik Kuvvetleri Köy 
Meydanına gelerek orada bulunan köy halkını sıraya dizerek ölümle tehdit edip etrafa rastgele ateş 
açmışlardır, tanık ifadelerinde de belirtildiği gibi Güvenlik Kuvvetleri tehditler savurarak ölen 
astsubayın intikamını almak için "Bu gece köyünüzü yakacağız" demişler, aynı gün 03/10/2013 
tarihinde gece yarısı saat 02:00-03:00 sularında Güvenlik kuvvetleri köye gelerek köyün etrafına 
yerleştirdikleri zırhlı araçlar ile köy içerisine girdikten sonra etrafa rastgele ateş açmışlar evleri 
köylülere ait otları yakmışlardır, bu sırada Mehmet Nasır ÖĞÜT e ait evi kasıtlı olarak yakılmış ve 
bunun sonucunda 9 kişinin yanarak ölmesine sebebiyet vermişlerdir, ayrıca yanan evde Mehmet 
Nasır ÖĞÜT e ait 10 büyük baş hayvan da yakarak telef etmişlerdir,

Mezkur olayda;
1- Mehmet Nasır ÖĞÜT
2- Eşref ÖĞÜT
3- Sevim ÖĞÜT 1980 doğumlu
4- Sevda ÖĞÜT 1981 doğumlu
5- Mehmet Şakir ÖĞÜT 1982 doğumlu
6- Mehmet Şirin ÖĞÜT 1985 doğumlu
7- Cihan ÖĞÜT nüfus kaydı yok

(Mehmet Nasır ÖĞÜT ün gayri resmi eşi) 
(Mehmet Nasır ÖĞÜT ün kızı)
(Mehmet Nasır ÖĞÜT ün kızı)
(Mehmet Nasır ÖĞÜT ün oğlu) 
(MehmetNasır ÖĞÜT'ün oğlu)
(Mehmet Nasır ÖĞÜT'ün oğlu 8 Yaşında)
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8- Ayçan ÖĞÜT nüfus kaydı yok (Mehmet Nasır ÖĞÜT'ün kızı 5 yaşında)
9- Cinai ÖĞÜT nüfus kaydı yok (Mehmet Nasır ÖĞÜT ün kızı 3 yaşında)
Yanarak hayatlarını kaybetmişlerdir.
Söz konusu olayda Güvenlik Kuvvetleri suçu başkalarına yüklemek için; tanık 

ifadelerine başvurduğu, ancak tanıklardan bazıları olayın Güvenlik Kuvvetleri tarafından 
işlendiğini belirtmişlerdir, olayı müteakip köyden rastgele kişiler gözlem altına alınmış, bir kısmı 
sanık konumuna sokulmuşlardır, mezkur olaya sanki PKK militanlarınca (teröristlerce) olayın 
işlenmiş süsü verilmeye çalışılıyor, olayla ilgili olarak gözlem altına alınan ve tutuklanan sanıklar 
daha sonra olayla ilgileri olmadığı mahkeme kararıyla kanıtlanmıştır.

Diyarbakır DGM nin E.1993/724, K.1995/178 sayılı kararında sanıklar Nizamettin 
DUYGU, Zeki ÖĞÜNÇ, Cezair GÜZELSÖZ, Hüseyin UĞURLU'nun atılı suçtan hükümlülüklerini 
gerektirir yeterli ve inandırıcı somut kanıtlar elde edilmediğinden BEAATLERINE karar verilmiştir.

Jandarma tarafından alınan ifadeler ve tutulan tutanaklarda mezkur olayı Güvenlik 
Kuvvetlerinin değilde PKK lı (Teröristler) tarafından işlendiği süsü verilmeye çalışılmıştır, 
jandarma tarafından tutulan OLAY YERİ TESPİT TUTANAĞINDA söz konusu olay gecesinde 
PKK lı (teröristlerce) çatışma çıkartıldığını ve Güvenlik Kuvvetlerinin köy girişini engellemek için 
evlerin ve otların Teröristlerce yakıldığı belirtilmiş ise de müvekkilimin anlatımına binaen gerçek 
olan şudur ki 'o gece köyde herhangi bir terörist veya terörist grubunun olmadığıdır, olay tamamen 
farklı bir yöne çekilmek istenmiş ve tutanaklar bu yönde düzenlenmiştir, söz konusu köyde 
bulunduğu iddia edilen silah ve bunlara ait mermiler güvenlik kuvvetlerince getirildiği iddia 
edilmiştir'

Tanık ifadelerinde de belirtildiği gibi bu olayın tamamen köye gelen Güvenlik 
Kuvvetleri tarafından işlendiği ve olay gece yarısı saat 02:00-03:00 sularında başlayıp sabah 
güneş doğumundan bir iki saat sonrasına kadar devam ettiği ve daha sonra Güvenlik Kuvvetleri 
Zırhlı ve Diğer araçlar eşliğinde Köy Beldesinin önüne gelerek Köy halkını toplayıp Belediyeyi 
taradıktan sonra belediye ye ait iki aracı ateşe verdikten sonra köyü terk etmişlerdir,

Mezkur olayda Güvenlik Kuvvetleri emir komuta eden personel sorumlu tutularak 
gerekli tahkikata ve işlemlerin yapılmasını;

Sonuç ve İstem: Yukarıda açıklamış olduğumuz nedenlerden ötürü söz konusu 
olayla ilgili olarak olaya sebebiyet veren Güvenlik Kuvvetlerinde görevli olan ve yukarıda 
açıklamış olduğumuz olaylara mahal ve sebebiyet veren, Olay günü Görevli olan Güvenlik 
Personelleri hakkında tahkikat yapılmasını ve taraflar hakkında kamu davası açılmasını, "Talep ve 
şikayet etmişlerdir.

Vaki şikayet üzerine Korkut (Kapatılan) Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2003/84 hz. 
sırasına kayden soruşturma başlatılmıştır. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 09.06.2004 
tarih 278 sayılı kararı ile Korkut adliyesi kapanarak evrakları Muş Cumhuriyet Başsavcılığı'na 
devredilmekle, soruşturma evrakı Muş Cumhuriyet Başsavcılığımın 2004/946 sayısına 
kaydedilmiştir.

Soruşturma evrakı Cumhuriyet Başsavcılığımızca, 12.10.2004 tarih 2004/946 
soruşturma 2004/9 sayılı GÖREVSİZLİK kararıyla Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı Askeri 
Savcılığı'na gönderilmiştir. Görevsizlik kararı üzerine evrak 2004/2127 sayıyla Askeri Savcılığın 
hazırlık defterine kaydolunmuştur.

Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı 18.11.2004 tarih 2004/2127 
soruşturma, 2004/21 sayılı GÖREVSİZLİK kararıyla soruşturma dosyası tekrar Cumhuriyet 
Başsavcılığımıza gönderilmiştir. Görevsizlik kararlarının Askeri Savcılık makamınca tebliği
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neticesinde bir süre beklediğinden, evrak Muş Cumhuriyet Başsavcılığı'nm 2006/184 hz.sırasına 
tekrardan kaydedilmiştir.

Yargı yerinin belirlenmesi hususunda Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı Askeri 
Savcılığı ile Muş Cumhuriyet Başsavcılığı arasında oluşan görev uyuşmazlığının çözümü için 
Cumhuriyet Başsavcılığımızın 11/09/2007 tairhli yazısı ile Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel 
Müdürlüğünden görev yerinin belirlenmesi hususunda görüş istenmiş olup, söz konusu yazıya 
cevaben Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce bildirilen görüş yazısında "... Bu 
hususta görüş bildirilmesinin mümkün olmadığı, sorunun Yasa ve Yargı yolu ile çözülmesinin 
uygun olacağı...” bildirilmiştir.

Bunun üzerine soruşturma evrakı Cumhuriyet Başsavcılığımızca 31.10.2007 tarih 
2006/184 soruşturma 2007/13 sayılı GÖREVSİZLİK kararıyla Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı 
Askeri Savcılığı'na gönderilmiştir. Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı'nca evrak 
soruşturma defterine kaydedilmeksizin, 07.01.2008 tarih 2008/5 Müteferrik sayılı yazıyla Muş 
Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade edilmiştir.

Evrak Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24.01.2008 tarihinde tekrar soruşturma 
defterine kaydedilmiş, 22.09.2008 tarih 2008/294 Soruşturma 2008/34 sayılı GÖREVSİZLİK 
kararıyla tekrar Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı'na gönderilmiştir. Soruşturma 
evrakı, bu kez Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı'nın 2009/72 hz sırasına 
kaydedilmiştir.

Askeri Savcılıklarda mevcut derdest dosyaların bir sonraki yıla devri sırasında 
derdest dosyaların devredilen yıldan yeniden esas aldığı gözetildiğinde, soruşturma dosyası 2010 
yılında Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı'nın 2010/33, 2011 yılında ise 2011/24 
esasına kaydedildiği tespit olunmuştur.

Son olarak Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı'nın 13.01.2011 tarih 
2011/24 soruşturma 2011/1 sayılı GÖREVSİZLİK kararıyla evrak tekrar gönderilmekle 
C.Başsavcılığımızm 2011/1020 sırasına kaydedilmiştir.

Soruşturma evrakı Başsavcılığımıza gelmekle 1993 yılında olay tarihinde Muş 
ilinde ve Hasköy ilçesinde görevli askerlerin tanık sıfatıyla dinlenmesi için 62 ayrı yer Cumhuriyet 
Başsavcılığı'na talimat yazılmış, birçok asker tanık olarak dinlenmiş olup, genel olarak olaya ilişkin 
doğrudan bilgi ve görgülerinin bulunmadığına dair beyanlarının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

02.07.2012 tarihli müzekkeremiz ile Korkut İlçe Nüfus Müdürlüğü'nce Nüfus 
Hizmetleri Yönetmeliği'nin 72. maddesi gereğince CİHAN ÖĞÜT, AYÇAN ÖĞÜT ve CİNAL 
ÖĞÜT'ün nüfusa kaydı yapılarak, nüfus kaydına 03.10.1993 tarihi itibariyle ölüm kaydı 
düşülmüştür.

b.)Müşteki AYSEL ÖĞÜT'ün 15/04/2004 tarihli Korkut Cumhuriyet 
Başsavcılığınca alınan beyanda:

"Ben olay tarihi olan 1993 senesinde 17 yaşlarında idim, bu sebeple olayı iyi 
hatırlıyorum, ancak akşam üzeri meydana gelen ve öğrendiğime göre askerler akşam beldeden 
ayrılırken bu gece gelip köyünüzü yakacağız demişler ve havaya da ateş etmişler, geceleyin 
askerlerin köye operasyon düzenleyeceği duyulunca köyden bir kısım kişilerin o akşam ayrılarak 
gittilerini ben biliyorum, köyde kalanlar kendilerinden bir şüpheleri olmadığı için yani suçlu 
insanlar olmadıkları için köyü terk etmeyi düşünmedi, aslında ben de korktuğum için babama 
köyden gidelim demiştim ama babam kalmamızı istemişti ben olay tarihinden bir sene öncesine 
kadar babamın evinde yaşadığım için kimin gelip gittiğini bilirim bizim eve PKK lılar gelip
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kalmazdı, bahamın yasa dışı işlerle ilişkisi yoktu, o yüzden evden ayrılmak istemedim, benim öz 
annem vefat etmişti, babam yeni bir hanımla yani Eşref Öğüt ile evlenmişti, benden ayrı 7 kardeşim 
ve babam ile annem toplam 9 nüfus aynı evde olunca benim de küçük bir çocuğum olduğu için 
onlara yük olmamak amacıyla ben o gece yatmak için babamın amca oğlu olan îsa ÖĞÜT ün 
evine gittim, biz o gece uykumuzdan silah sesleri ile uyandık, tahminimce saat 03:00 sıraları idi, 
dışarıdan yoğun şekilde silah sesleri makinalı silah sesleri araç sesleri geliyordu, sesler çok 
yakından geliyordu, dışarıda kıyamat kopuyor gibiydi, çok korktuğumuz için tahminimce 20 dk 
kadar dışarıya çıkamadık dediğim gibi 20 dakika sonra evin önüne çıktığımda hemen evin 
yakınında askerleri gördüm, babamın evinin hemen yanıda bir panzer vardı çok sayıda asker evin 
etrafında idi, benim dışarıya çıktığımı görünce 4-5 tanesi beni ve Isa ÖĞÜT ün hanımı olan 
Rahime ÖĞÜTü ve onun çocuklarını tekrar ve zorla çıkıtğmuz evin içine soktu, bizyin ebir müddet 
evin içinde kaldık, bizi içeriye sokan askerler kapımızın önünde bekliyorlardı, bazen pencereye 
yaklaştığımızda askerleri görünce korkudan perdeleri kapatıyorduk, hatta kurşunlar evin içine 
gelir korkusu ile masaların eşyaların altın asaklanıyorduk, buna rağmen silah seslerinin devam 
ettiği gece boyunca biz tam 3 defa dışarıya çıktık ve her seferinde tekrar zorla içine gönderildik, 
benim dışarıya ilk çıkışımda 20 metre kadar yakında olan babamın evinde kesinlikle yangın 
yoktu, ama evin hemen yanında pencerenin önünde bir panzer duruyordu, evden ikinci defa 
dışarıya çıkıtğımda babamın evinde alevler gördüm, bağırmaya başladım, benim sesime yengem 
Rahime de dışarıya çıktı, bizi askerler tekrar içeriye soktu o gece bizim kaldığımız evde amcam 
İsa ÖĞÜT yoktu, ben babamın evinden babam ve kardeşlerim dışarıya çıkmıştır veya hemen evin 
dibinde olan askerler tarafından dışarıya çıkartılmıştır diye düşünüyordum, içeriye girdikten sonra 
gene içim rahat etmedi babam fakir bir insan olduğu için evin giriş kısmında bizim ayvan diye 
söylediğimiz yanları açık üstü kapalı yerde depolanmış olan tütünleri kurtarabiliriz diye 
düşündüm, üçüncü defa dışarıya çıktım ama dediğim gibi yine beni oraya gitmem için 
bırakmadılar, yeniden çıkıtğımda evin içine zorla soktular, ikinci ve üçüncü çıkışlarımda da panzer 
evin dibinde durmaya devam ediyordu, en son olarak hava aydınlandığında dışarıya çıktık, 
babamın evindeki yangın neticesinde ev çökmüş vaziyette idi, yan duvarlar duruyordu, üstü 
çökmüştü, askerler evin etrafından uzaklaşmaya başlamıştı, panzer çalışır vaziyette idi, ben o 
zaman da babamın ve kardeşlerimin içerde olduğunu bilmiyordum, ancak acaba nendedirler diye 
merak ediyordum, bu sırada yaşlı bir kadın "Nasır ile çocukları içeride yanmışlar" diye bağırarak 
bize doğru koşunca ben olaydan haberdar oldum, ve koşarak eve girmek için hamle yaptım ama 
oradaki konu-komşu beni bırakmadı, zaten köyün erkekleri o anda yakında değildi duyduğuma 
göre köyün erkeklerini bir meydanda toplamışlar ben üzüntüden kendimi kaybetmişim, evin 
içindeki cenazeleri görmedim, bu olayda benim babam babamın yeni eşi ve yedi kardeşim yanarak 
ölmüşlerdir, olaya sebep olanlardan şikayetçiyim, ben şahsen babamın evinin kaza sonucu değil 
kasten yakıldığını düşünüyorum, evden çıktığım hiçbir aşamada etrafta terörist görmedim, etrafta 
sadece asker gördüm, babamın evinin pencerelerinde hem dikine hem de enine çubukları bulunan 
yani kafes şeklinde demir parmaklık vardı, çıkış kapısında ise tütün yığını yanmakta olduğu için 
evden çıkıp canlarını kurtaramamışlar, geçen süre içinde defalarca bu konuda şikayetçi olmayı 
düşündüm, istedim ancak yakın çevremdeki akrabalarım bana hep şikayetçi olmamayı olayı 
unutmayı telkin ettiler, anak en sonunda ben kendi irademle şikayetçi olmaya karar verdim, o 
yıllarda çevrede kendisi oğlu kardeşi PKKya katılmış olan kişiler aileler var iken benim babamın 
evinin yakılmasını anlayamıyorum, belki şikayetim bunun sebebini de ortaya çıkarır diye 
düşünüyorum, suçluların cezalandırılmasını isterim ” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Müşteki AYSEL ÖĞÜT 24/04/2006 tarihinde İdari Tahkikat Kapsamında Mülkiye 
Müfettişine benzer mahiyette beyanda bulunmuştur.

Müşteki Aysel Öğüt’ün basına yansıyan beyanlarında da "Saat 03.00'dü. Dışarıda 
silah sesleri, insan sesleri birbirine karışmıştı. Her tarafta askerler vardı. Pencereden onları 
görebiliyorduk. Yengemle facaba neden köyü sarmışlar' diye kapının önüne çıktık, silah sesleri
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çoğalınca korktuk içeri girdik. Pencereden baktım babamın evini sarmışlardı. Yengeme söyledim, 
yengem 'neden sarsınlar ki' dedi. Biz yine dışarı çıktık bir panzer babamın evinin penceresinin 
önünde durmuş. Eve gitmek için yürüdük. Askerler önümüzü kestiler. Gitmemize izin vermediler, 
silahlarıyla bizi geri sürdüler. Biz yine korkudan eve girdik. Pencereden babamın evinin ışıklarının 
yandığını gördüm ve bir anda evi ateş sardı. Yine dışarı çıktık feryat figan içinde yalvardık, ama 
askerler bizi bırakmadılar. Babamın evinin etrafını sarmışlardı. Ben yalvardım babam orada 
kardeşlerim orada ama dinleyen olmadı. Amcamın oğlu Remzi dışarı çıktı bağırdı. Askerler 
Remzi'yi dövdüler hem de çok dövdüler. Biz Remzi'yi eve getirdik, bayılmıştı. Evde onunla 
ilgilendik, kan içindeydi. Biz evin çocuklarla birlikte yakıldığını düşünmedik. Zannettik ki içinde 
olanları çıkartıp öyle yakmışlar. Çünkü hiçbir şekilde dışarı çıkmamıza yanaşmamıza izin 
vermiyorlardı. Dışarısı kıyamet gibiydi. Sabah saat sekize kadar evden çıkamadık. Sabah da evden 
çıkmamıza izin vermediler. Her tarafı sarmışlardı. Özelikle amcamın ve yakılan babamın evinin 
önü asker doluydu. Sonra bütün erkekleri belediyenin önünde topladılar. Kadınların evden 
çıkmasına izin vermiyorlardı. Ben de saat 11.00 sularında ailemin tamamının öldüğünü öğrendim 
ve kendimden geçmişim." şeklinde beyanda bulunduğu,ailesinin yakılmasından sonra kendini 
toparlayamadığını Uzun süre Muş Devlet Hastanesi ve Ankara Hacettepe Hastanesi'nin Psikiyatri 
Bölümü’nde tedavi gördüğünü, ailesinin yakıldığını anladığı andan itibaren ruhsal çöküntüye 
girdiğini ve ondan sonra da uzun süre kimse ile konuşmadığını beyan etmiştir.

III. SORUŞTURMANIN GEÇİRDİĞİ SAFAHAT

a. ) 01/03/2006 tarihli soruşturma izin talep yazısı:
Cumhuriyet Başsvcılığımızca, suç tarihinde şüphelilerden Bülen KARAOĞLU'nun 

Hasköy ilçe jandarma Bölük Komutanı, Hanifi AKYILDIZ'm Hasköy ilçe jandarma komutanlığı 
komanda bölük komutanı, Şerafettin UZ'un Muş İl Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube 
Müdürü, Turhan NURDOĞAN m ise Gökyazı Jandarma Karakol Komutanı olarak görev yaptıkları 
ve şüphelilerin bu görev ve sıfatları sebebiyle olağanüstü hal bölge valiliğinin emir ve komutası 
altında görev yaptıkları ve şüphelilerin işledikleri iddia edilen suçun bu görevleri sırasında işlendiği 
gerekçesiyle, Suç tarihi itibariyle yürürlükte olan 285 sayılı olağanüstü Hal Bölge Valiliği ihdası 
hakkında kanun hükmünde kararnamenin 4/i maddesi ve 4483 SK'nun 3/b-6 ve 9. Maddeleri 
uyarınca haklarında soruşturma izni talep edilmiştir.

b. 22/05/2006 tarihli Muş Valiliği'nce verilen soruşturma izin kararı:
Muş Valiliği'nin 22.05.2006 tarih ve 2006/43 sayılı kararıyla aynen;

"Valiliğimizin 22/03/2006 tarih ve 183 sayılı yazısı ile içişleri Bakanlığından 
Müfettiş talep edilmiş olup, içişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca görevlendirilen Mülkiye 
Başmüfettişlerince, iddialar hakkında düzenlenen 12/05/2006 tarihli ön inceleme dosyasının 
incelenmesinde;

02/10/1993 tarihinde Hasköy ilçe Altinova Beldesined PKK terör örgütü 
militanlarına yönelik Hasköy İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlar sırasında (1) 
teröristin açtığı ilk ateş sırasında Gökyazı Jandarma Karakol Komutanı Mustafa UÇAR ın şehit 
olduğu ve (1) teröristin silahı ile birlikte ölü ele geçirildiği,

Aynı gün saat 23:30 sıralarında sayıları ve kimlikleri tespit edilemeyen bir grup 
teröristin Kasor bölgesinden Altinova Beldesi istikametine doğru geldiğinin ihbar edilmesi üzerine 
bahse konu Beldede II Jandarma Komutanlığına bağlı timler ile II Emniyet Müdürlüğüne bağlı 
Özel Hareket Timlerinin müşterek operasyon düzenlendiği,

Olayla ilgili olarak, 03/10/1993 tarihli Hasköy JKşmdKLKşmatam YGökyazı 
JKrk Komutanş BTR görevlisi ve öze/ hareket, görevlisi, yazılarak, imzalanan ancak işim
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yakılmayan. tutanakta;
02/10/1993 günü saat 23:30 sıralarında PKK terör örgütü militanlarının Kasor 

Bölgesinde Korkut Altinova kasabasına geldiklerinin ihbar edilmesi üzerine 2 komando bölüğü, 1 
Özel harekat birliği, 2 BTR zırhlı aracı, 1 panzer ve 1 shortland ile olay mahalline gelindiği, 
03/10/1993 günü saat 02:00 sıralarında Altinova Beldesine girilirken teröristlerin yoğun ateşi ile 
karşılaştıkları, çıkan çatışmada zırhlı araçların hareket kabiliyetini engellemek amacı ile kasabada 
bulunan evin bahçelerinde bulunan ot ve saman yığınlarının teröristlerce ateşe verildiği, 
Belediyeye ait 1 traktör, 1 minibüs, 1 otomobilin ve bazı evlerin çıkan yangınlardan dolayı hasara 
uğradığının ve teröristlerin saat 04:00 sularında Altinova kasabasının kuzeyinde bulunan dere, 
istikametinden çekilerek kaçtıklarının ve olay mahallinde teröristlerden kalan 2 (iki) adet RPG-7 
patlamamış roket, 1 (bir) adet 1980 LK 0744 seri numaralı kaleşnikof tüfek, 2 (iki) adet Rus tipi 
savunma el bombası, 170 (yüzyetmiş) adet 7,62 mm çapında kaleşnikof tüfek boş kovanı, 100 (yüz) 
adet biksi makineli tüfek boş kovanının ele geçirildiği, teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları 
şüphesiyle 8 (sekiz) kişinin sorgulanmak üzere gözlem altına alındığının belirtildiği,

Muş Cumhuriyet Başsavcılığının 03/10/1993 tarih ve 1993/902 hazırlık nolu ölü 
muayene ve otopsi zabıtında ise 03/10/1993 tarihinde meydana gelen olayda, Nasır ÖĞÜT, Eşref 
ÖĞÜT, Sevim ÖĞÜT, Sevda ÖĞÜT, Şakir ÖĞÜT, Mehmet Şirin ÖĞÜT, Cihat ÖĞÜT, Ayçan 
ÖĞÜT ve Cinai ÖĞÜT isimli 9 dokuz kişinin yanarak öldüklerinin tespit edildiği,

Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca tanzim edilen Olay Yeri Keşif ve Tespit 
Tutanağına göre cesetlerin yandıkları Nasır ÖĞÜT'ün evinin tamamen yanmış olduğu, ahşap 
kısımların halen kül halinde yanmaya devam ettiği, duvarların yıkılmış olduğu, çatısının çökmüş 
olduğu kapı ve pencerelerin çöktüğü ve yerlerinin tespit edilmediği, buna göre yangının çıkış 
sebebinin tespit edilemediği,

Dosya içerisindeki ifade bilgi ve belgelerden anlaşılmıştır,
Bu nedenle iddianın bir kez Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturulmasında kamu 

yararı bulunduğu kanaatine varıldığından, 03/10/1993 tarihi itibariyle J.Kd.Ütğm. Rütbesiyle 
Muş-Hasköy ilçe Jandarma Komutanı olan Bülent KARAOĞLU, P.kd,Ütğm. Rütbesiyle 
jandarma karakol komando bölük komutanı olan Hanifi AKYILDIZ, Muş Emniyet Müdürlüğü 
Özel Hareket Şube Müdürü V. Olan Şerafettin UZ ve Gökyazı Jandarma Karakol 
Komutanlığında görevli olan J.Bçvş, Turhan NURDOĞAN hakkında yukarıda açıklanan 
nedenlerle, 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanunnun 
6.ıncı maddesi gereğince SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİNE" karar verildiği belirtilmiş ve 
hakkında ön inceleme yapılan şüphelilere karar tebliğ edilmiştir.

c.) Van Bölge İdare Mahkemesinin 01/03/2007 tarihli soruşturma izni 
verilmesine dair karara yönelik itirazın kabulüne dair kararı:

Muş Valiliği'nin 22.05.2006 tarih ve 2006/43 sayılı soruşturma izni verilmesine 
dair karar yapılan itiraz neticesinde Van Bölge İdare Mahkemesi'nin 01/03/2007 tarih 2007/22-21 
Esas/Karar sayılı kararında, aynen;

"Ön inceleme Raporu ve eki belgelerin incelenmesinden, itiraz edenlere isnat edilen 
suça ilişkin olayın 03/10/1993 tarihinde gerçekleşmesi ve aradan 14 yıla yakın uzunca bir sürenin 
geçmiş olması karşısında isnat edilen suçtan dolayı ceza zamanaşımı süresinin geçtiği anlaşıldı
ğından Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlık soruşturması yapılmasını gerektirmediği sonucuna 
varılmış olup, itirazların KABULÜNE adı geçenler hakkında soruşturma izni verilmesine ilişkin 
itiraza konu KARARIN KALDIRILMASINA, dosyanın 4483 sayılı yasanın 11. Maddesi gereğince
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Muş Valiliğine gönderilmesine” şeklinde OY ÇOKLUĞUYLA karar verilmiştir.

Söz konusu Van Bölge İdare Mahkemesinin kararında, İdare Mahkemelerinin yetki 
alanına girmeyen ve Cumhuriyet Başsavcılıklarınca takdir ve değerlendirilmesi gerekli 
zamanaşımına ilişkin olarak, gerek 765 Sayılı TCK, gerekse 5237 sayılı TCK'da düzenlenen 
"Zamanaşımı” hususunda somut olaya ilişkin zamanaşımı müddeti dolmadığı, bu kapsamda 
herhangi bir zamanaşımını kesen veya durduran neden bulunmadığında ancak 03/10/2013 tarihinde 
zamanaşımının dolduğunun kabulunun gerektiği halde, suça ve şüpheliye ilişkin soruşturma 
zamanaşımının dolduğu değerlendirilen kararın hukuki değerden yoksun olduğunun kabûlu 
gerekmektedir.

d. )Van Bölge İdare Mahkemesinin 01/03/2007 tarihli kararının kanun yaranına 
bozulmasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızın 11.04.2007 tarihli Yazılı Emir Talep 
Yazısı:

Cumhuriyet Başsavcılığımızca 11.04.2007 tarihli Adalet Bakanlığı Ceza İşleri 
Genel Müdürlüğü'ne gönderilen Van Bölge İdare Mahkemesinin 01/03/2007 tarih 2007/22 Esas 
ve 2007/21 sayılı kararı aleyhine kanun yararına bozma talepli yazıda aynen;

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca Şüpheliler Şerafettin UZ, Bülent KARAOĞLU, 
Hanifi AKYILDIZ ve Turan NURDOĞAN haklarında “Ev yakmak suretiyle birden çok kişinin 
ölümüne sebebiyet vermek “ suçundan yürütülen soruşturmada, şüpheliler hakkında 01/03/2006 
tarihinde Muş Valilik Makamından suç tarihi itibariyle yürürlükte olan 285 sayılı Olağanüstü Hal 
Bölge Valiliği ihdası hakkında Kanun hükmünde kararnamenin 4-i ve 4483 SK nun 3/b,6 ve 9. 
maddeleri uyarınca soruşturma izni verilmesinin talep edildiği, Muş Valilik Makamının İl İdare 
Kurulu Müdürlüğünün 22/05/2007 tarih ve 2006/43 sayılı karır ile şüpheliler hakkında 
"soruşturma izni" verildiği ve şüphelilerden Şerafettin UZ ile Turan NURDOĞAN ın bu karara 
vaki itirazları üzerine Van Bölge İdare Mahkemesince 01/03/2007 tarihinde 2007/22 Esas ve 
2007/21 Karar numarasına kayden “itiraz edenlere isnat edilen suça ilişkin olayın 03/10/1993 
tarihinde gerçekleşmesi ve aradan 14 yıla yakın uzunca bir sürenin geçmiş olması karşısında isnat 
edilen suçtan dolayı ceza zamanaşımı süresinin geçtiği anlaşıldığından Cumhuriyet 
Başsavcılığınca hazırlık soruşturması yapılmasını gerektirmediği sonucuna varılmış olup, 
itirazların KABULÜNE, adı geçenler hakkında soruşturma izni verilmesine ilişkin itiraza konu 
kararın kaldırılmasına ” karar verildiği görülmekle birlikte,

itiraza konu Van Bölge idare Mahkemesi kararından idare hukuku usul ve esasları 
dışına çıkılarak ceza hukukuna ilişkin zaman aşımı müessesesi çerçevesinde delil değerlendirilmesi 
yapılmış olması ve bu değerlendirme yapılırken şüphelilerin üzerlerine atılı suç 765 SK nun 
450/5-6 ve 102/1 maddelerine göre dava zamanaşımı süresi 20 yıl ve 5237 SK nun 82/l-c,e, son ve 
66/1-a maddesi uyarınca dava zamanaşımı süresi 30 yıl olduğu halde yerinde görülmeyen 
gerekçelerle şüphelilerin itirazlarının kabulü ve yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması,...” şeklinde 
görüş ve kanaat bildirilmesi karşısında, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nce talep 
kabul görmemiş, bu nedenle Van Bölge İdare Mahkemesi'nin soruşturma izni verilmesine dair 
kararın kaldırılmasına ilişkin mezkur kararı bu şekilde kesinleşmiştir.

e. ) Şüpheliler hakkında Soruşturma İzni verilmemesi nedeni ile evrakın 
işlemden kaldırılması mahiyetinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen 16/12/2011 tarihli 
Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar:

Şüpheliler hakkında 285 sayılı Olağan Üstü Hal Bölge Valiliği İhtası Hakkında 
KHK'nm 3/i bendi yollaması ile 4483 sayılı kanunun 9/3 maddesi gereğince Cumhuriyet 
Başsavcılığımızca verilen Ek Takipsizlik Kararında aynen;
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"Tahkikat esnasında şüphelilerin eylemlerinin suç tarihinde yürürlükte bulunan 285 
sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği Ihtası Hakkında KHK kapsamında kaldığı gerekçesi ile 
şüpheliler hakkında 01.03.2006 tarihinde soruşturma izni istenmesi amacı ile dosyanın Muş 
Valiliği'ne gönderildiği; şüpheliler hakkında verilen soruşturma izni kararına karşı şüphelilerin 
itiraz etmesi üzerine dosyanın Van Bölge idare Mahkemesi'ne gönderildiği;

Dosyayı inceleyen Van Bölge İdare Mahkemesi 01.03.2007 tarihinde verdiği 
kararda şüphelilerin itirazını kabul ederek haklarında verilen soruşturma izni kararını kesin olarak 
kaldırıdığı tüm dosya kapsamından anlaşılmakla,şüpheliler hakkında müsnet suçtan soruşturma 
izni verilmemesi nedeniyle dosyanın bu şüpheliler yönünden İŞLEMDEN KALDIRILMASINA " 
şeklinde karar verilerek karar tebliğe çıkartılmıştır.

f. )Bitlis Ağır Ceza Mahkemesinin 25/01/2012 tarihli Takipsizlik Kararının 
Kaldırılmasına Dair Kararı:

Şikayetçi vekilinin işlemden kaldırma mahiyetindeki Ek Kovuşturmaya Yer 
Olmadığına dair karara yapmış olduğu itiraz neticesinde, Bitlis Ağır Ceza Mahkemesinin 
25/01/2012 tarih ve 2012/86 Değişik İş sayılı kararında aynen;

"Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda; Müsnet suçun 285 Sayılı KHK 
kapsamında soruşturma izni gerektirmediği, soruşturmanın genel hükümlerine göre yapılması 
gerektiği, kararın Kovuşturmaya Yer Olmadığına dair karar niteliğinde olduğu ve hukuka aykırı 
olduğu bu nedenle Muş C.Başsavcılığınca verilen 16/12/2011 tarih ve 2011/1020 soruşturma sayılı 
Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın kaldırılması gerektiği anlaşılmakla itirazın kabulü 
ile söz konusu kararın kaldırılması "şeklinde CMK'nun 173/1 maddesi gereğince Ek-Takipsizlik 
Kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

g. ) Bitlis Ağır Ceza Mahkemesinin 25/01/2012 tarihli kararının kanun yaranma 
bozulmasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızın 31.01.2012 tarihli Yazılı Emir Talep 
Yazısı:

Cumhuriyet Başsavcılığımızca 31.01.2012 tarihli Adalet Bakanlığı Ceza İşleri 
Genel Müdürlüğü'ne gönderilen Bitlis Ağır Ceza Mahkemesinin 25/01/2012 tarih ve, 2012/86 
Değişik İş sayılı kararı aleyhine kanun yararına bozma talepli yazıda aynen;

"1993 yılında meydana gelen olayın şüphelileri hakkında verilen soruşturma iznine 
karşı şüphelilerin yaptığı itiraz üzerine itirazı inceleyen Van Bölge İdare Mahkemesi'nin şüpheliler 
hakkında verilen soruşturma iznini 01.03.2007 tarihinde vermiş olduğu kesin kararla kaldırdığı, 
Van Bölge idare Mahkemesi'nin kesin kararına dayanılarak soruşturma izni verilmeyen şüpheliler 
hakkında Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca 16.12.2011 tarihinde Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığı 
Kararı verildiği, müşteki avukatının bu karara karşı yaptığı itiraz üzerine Van Bölge İdare 
Mahkemesi'nin kesin kararına dayanan Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının da 25.01.2012 
tarihinde Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kesin olarak kaldırıldığı; Bu hali ile, Van Bölge 
İdare Mahkemesi'nin 01.03.2007 tarihinde vermiş olduğu kesin karar ile Bitlis Ağır Ceza 
Mahkemesi'nin 25.01.2012 tarihinde kesin olarak verdiği kararın birbiri ile çeliştiği"
belirtilerek Bitlis Ağır Ceza Mahkemesinin Kararını Kanun Yararına Bozulması talep edilmiştir. 
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nce 26.3.2012 tarih ve 2012/4941/18022 sayılı 
verilen kararla talep kabul görmemiş, bu nedenle Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi'nin İşlemden 
Kaldırma mahiyetindeki Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına dair kararın kaldırılmasına ilişkin 
mezkur kararı bu şekilde kesinleşmiştir.
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h.)Van Cumhuriyet Başsavcılığının (TMK 10. Maddesi İle Görevli) 1997/1445 
sırasına kayıtlı soruşturma evrakı:

Olay tarihinde Mehmet Nasır ÖĞÜT'ün evinin yakılması neticesinde 9 kişinin 
ölümü ile sonuçlanan olay sonrasında, Nizamettin DUYGU, Muhlis MUTLU, Zeki ÖĞÜNÇ, 
Hakim ÖĞÜNÇ, Cezayir GÜZELSÖZ, Hassaseddin DUYGU, Mehmet Nasır TAŞ, Hüseyin 
UĞURLU, Bedih ÖĞÜNÇ hakkında "Terör Örgütüne Yardım ve Yataklık Etmek" suçundan Muş 
Cumhuriyet Başsavcılığının 1993/902 sırasına kayden soruşturma yürütülmüş olup, soruşturma 
evrakı 08/10/1993 tarihli görevsizlik kararı ile Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 
Başsavcılığına gönderildiği, Diyarbakır DGM Cumhuriyet Başsavcılığınca Bedih ÖĞÜNÇ, 
Mehmet Nasır TAŞ, Hassaseddin DUYGU, Hakim ÖĞÜNÇ ve Muhlis MUTLU hakkında 
02/11/1993 tarihli Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verildiği, Nizamettin DUYGU, 
Zeki ÖĞÜNÇ, Cezayir GÜZELSÖZ ve Hüseyin UĞURLU hakkında "silahlı PKK ya yardım 
etmek" suçundan Diyarbakır DGM Başkanlığına Kamu Davası açıldığı, Diyarbakır 2 Nolu Devlet 
Güvenlik Mahkemesince 11/04/1995 tarih, 1993/724 esas 1995/178 karar sayılı hükmü ile 
sanıkların ayrı ayrı beraatlerine karar verildiği, 03/10/1993 tarihinde Korkut İlçesi Altinova 
Beldesinde bir kısım evlerin yakılması sonucu 9 kişinin ölümüne neden olmak suçundan kimliği 
tespit edilemeyen yasa dışı PKK örgüt mensupları hakkmdaki evrak tefrik edilerek ayrı bir 
soruşturma numarasına kaydedildiği, Van Devlet Güvenlik Mahkemesinin faaliyete geçilmesi ile 
birlikte faili meçhul PKK terör örgütü mensuplarına atfedilen 9 kişinin ölümü suçuna ilişkin tefrik 
edilen ve Diyarbakır DGM Cumhuriyet Başsavcılığının 1993/4793 sırasında kayıtlı soruşturma 
evrakının Yetkisizlik Kararı ile Van DGM Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği ve evrakın 
halen Van Cumhuriyet Başsavcılığının (TMK 10. Maddesi İle Görevli) 1997/1445 sırasında 
derdest olduğu tespit edilmiştir.

IV. ŞÜPHELİLERİN SAVUNMALARI

a. ) Şüpheli Hanifi AKYILDIZ' m Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca talimat 
yoluyla alınan 09/05/2013 tarihli ifadesi :

Olay tarihinde Piyade Kd.Ütğm. Rütbesi ile Jandarma Komando Karakol bölük 
komutanı olarak görev yapan şüpheli Hanifi AKYILDIZ'm talimatla alman ifadesinde aynen;

"Ben şu anda Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığında görev yapmaktayım. Olay 
tarihinde ben Hasköy ilçe Jandarma Komando Bölük Komutanlığında Üst Teğmen olarak görev 
yaptım. Ben bu konuda daha önce bir kaç defa ifade verdim. Olay tarihlerinde teröristlere karşı 
operasyona askerlerle birlikte katıldım. Olayla ilgili tutanak tutuldu. 9 kişinin yanarak öldüğünü 
ertesi gün duyduk. Olaydan sonra olay yerine gittik. Halkı sakinleştirmeye çalıştık. Ben ölen aileyi 
tanımam. Diğer şüpheliler Bülent Karaoğlu, Burhan ve Şerafettin tanırım, ilçe Jandarma 
Komutanlığının personeliydiler. Gökyazı Jandarma Komutanlığında Mustafa Uçar teröristlerle 
girdiği çatışmada şehit olmuştur. 03/10/1993 tarihinde meydana gelen olaylarla ilgili tutanaklar 
tutulmuştur. Benim 20 yıl sonrayı net bir şekilde hatırlamam zordur. Hatırladığım kadarıyla 
03/10/1993 tarihinde teröristlerle çatışma yaşandı. Ben askerlerin köyde herhangi bir yangına 
sebebiyet verdiği iddiasını kabul etmiyorum. Şahsım olarak da bu suçlamayı kabul etmem. Ben 
Altinova Beldesi önünde halkın toplatılması olayıyla ilgili bilgim yoktur. Hatırlamıyorum. Ben o 
tarihte tutulan tutanakların incelenmesini istiyorum, o tutanaklarda her şey açıktır. Benim bu olayı 
askerimin yaptığına dair hiç bir iddiayı kabul etmem" şeklinde beyanda bulunmuştur.

b. ) Şüpheli Turhan NURDOĞAN'ın 05/04/2004 tarihli İğdır Cumhuriyet 
Başsavcılığınca talimat yoluyla alman ifadesi:

Olay tarihinde J. Bşçvş. Rütbesi ile Gökyazı Jandarma Karakol Komutanlığında
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görev yapan şüpheli Turhan NURDOĞAN’m talimat yolu ile alman ifadesinde aynen;

"02/10/1993 tarihinde Muş ili Korkut ilçesi Altinova kasabasında Gökyazı karakol 
komutanımız jandarma kıdemli üst Çvş. Mustafa Uçar teröristler tarafından ateş açılması sonucu 
şehit edilmişti, bu olaydan 1 gün sonra aynı yerde teröristler tarafıdan silahlı baskın ve köy yakma 
girişimi ihbarı üzerine yine Gökyazı karakolu ve Hasköy jandarma komando bölük komutanlığı 
görevlileri ile birlikte olay yerine intikal ettik, olay yerinde teröristlerle sıcak çatışmaya girildi, 
çatışma sırasında ben sıcak çatışmaya girmedim, olayda silah kullanmadım, olayın bitiminden 
sonra Hasköy jandarma bölük komutanı ile birlikte toplam 4 kişi tutanak tuttuk, bu tutanakta 
Gökyazı jandarma merkez karakolu adına bende imza attım, olay tespit tutanağında özel hareket 
görevlisi Emniyet ibaresinin üstünde imzası olan kişinin kim olduğun rütbesini ve adresini 
bilmiyorum, bu tutanakta ismi geçenlerin dışında operasyona katılan herhangi bir kimseyi 
hatırlamıyorum, olay sırasında teröristlerle çatışmaya girmiştim, meşum vatandaşlara yönelik 
herhangi bir kötü muamelede bulunulmamıştır, üzerime atılı olan suçlamayı kabul etmiyorum, söz 
konusu olaya ismini bilmediğim bir C.Savcısı direk el koymuştu," şeklinde beyanda bulunmuştur.

c.) ŞERAFETTİN UZ’un 11/03/2004 tarihli Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca 
talimat yoluyla alman savunması:

Olay tarihinde Muş İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Vekili olarak 
görev yapan şüpheli Şerafettin UZ’un talimat yolu ile alman ifadesinde aynen;

"Ben 1993 yılında Muş Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürü olarak 
görev yapmaktaydım, o tarihlerde yoğun bir şekilde operasyonlara katılıyordum, biz daha çok 
kendi bölgemizdeki operasyonlara katılıyorduk, bana okumuş olduğunuz söz konusu olayı azda 
olsa hatırlıyorum, olay tarihinde geceleyin bize Emniyet Müdürü tarafından bir tim hazırlanması 
istendi, bende 10-12 kişilik bir tim hazırladım, müdürümüz bana jandarmaya yardım gayesi ile bu 
timi hazırlamamı istemişti, ben de hazırlıkları yapıp Hasköy den geçmek suretiyle Korkut ilçesine 
Altinova beldesi civarına geldik orada jandarma birlikleri ile buluştuk, ne olduğunu sorduğumda 
köyde terörist olduğunu operasyon düzenleyeceklerini bize söylediler, hatta bana az kuvvet 
getirdiğimi söylediler, o zaman size sızma görevi verelim köyün tahminime göre Kuzey batfı 
köşesini tutmamızı çevre emniyeti almamızı söylediler, hatta gittiğimiz bölge tren raylarına 
yakında ve oradan geçerek mevzilendik, o zamana kadarda herhangi bir çatışma yoktu, askerler 
köye operasyon düzenlemek için hareket ettiler, o sırada silah sesleri ile beraber çatışma başladı, 
köyün içinde daha çok çatışma vardı, ancak köyün kuzay doğu sırt tarafından ve doğu kesiminden 
yarım çember şeklinde köye doğru yoğun atış vardı, bu ateşten yararlanarak köyün içerisinde 
bulunan teröristler kuzey doğu tarafından zaiyat vermeden kaçtılar, bu çatışma sırasında 
teröristlerin kullandığı silahların mermileri izli olduğu için köyün içinde bulunan otlar ateş alıp 
yangına sebebiyet veriyordu, ve gece olduğu için alevleri görebiliyorduk, ben telsiz ile jandarma 
birliklerine haber vererek otların yandığını itfaiyenin gelmesini söyledim, biz orada bulunduğumuz 
sürece teröristler bizim bulunduğumuz yöne doğru sızma yapmadılar, biz bulunduğumuz yerde 
sabaha kadar bekledik, köyde herhangi bir incelemede bulunmadık, jandarma komutanları bize 
teşekkür ettiler, sabahleyin araçlarımıza binip olay yerinden ayrıldık, bu olaydan herhangi bir 
kemsinin öldüğünü hatırlamıyorum, biz çatışmaya katılmadığınız için bizden yaralanan olmadı, 
o sıralarda bu olaydan bir gün önce aynı köyde bir jandarma rütbelisinin teröristler tarafından 
öldürüldüğünü duymuştum, hatta askeri birlikler bu köyün teröristlere yardım ve yataklık yapan ve 
dağa militan veren tehlikeli bir köy olduğunu ve dikkat etmemizi söylemişlerdi, ayrıca köydeki 
yangını çatışmaya giren teröristler tarafından güvenlik güçlerinin köye girmesini engellemek ve 
aleyhte propaganda yapmak maksadıyla da bu otları yakmış olabilirler, bana gösterilen 
03/10/1993 tarihli tutanakta benim imzam yoktur, özel hareket görevlisi emniyet yazan yerde 
bulunan imza bana ait değildir, diğer imzaların da sahibi olan Hasköy jandarma bölük komutanı
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ve Gökyazı jandarma karakol komutam ve diğer görevli imzasının şahısları tanımıyorum, o tarihte 
kimlerin görev yaptğını uzun süre geçtiği için hatırlamıyorum, çünkü jandarma özel hareket 
jandarma komanda, ve jandarma bölük komutanlıklarına bağlı birlikler bulunduğundan kimlerin o 
tarihte görevde olduklarını bilmiyorum, özel hareket görevlisi emniyet yazan yerdeki imza kime ait 
olduğunu da bilmiyorum, bizim grupta bulunan şahıslara ait değildir, bu imza jandarma özel 
harekata ait olabilir, sehven yazılmış olabilir, savunmam bundan ibarettir” şeklinde beyanda 
bulunmuştur.

d.)Bülent KARAOĞLUnun 25/03/2004 Tarihli Kadıköy Cumhuriyet 
Başsavcılığınca talimat yolu ile alman savunması:

Olay tarihinde Jandarma Kd. Ütğm. Rütbesi ile Muş îli Hasköy ilçesi Jandarma 
Bölük Komutanı olarak görev yapan şüpheli Bülent KARAOĞLU 'un talimat yolu ile ve tanık 
sıfatı ile alman ifadesinde aynen;

"Söz konusu 02/10/1993 günü saat 16:30 sıralarında Altinova Beldesinde teslim 
olan bir teröristle beraber yanımda karakol komutam ve bir jandarma timi ile birlikte belde 
içerisinde pusuya düşürüldük ve yanımdaki karakol komutanı Astsubay Mustafa UÇAR vuruldu, 
bende Astsubayı vuran ve beni de ateş etmek suretiyle yaralayan teröristi vurdum, yoğun ateş 
altında kaldığımız için olay yerinden ben ve yaralı Astsubayım ve timimle beraber ateş bölgesinden 
uzaklaştık ve Muş'a telsiz ile durumu bildirdim ve yaralı olan Astsubayımı hastaneye yetiştirmek 
üzere hemen Muş'a intikal ettim, dilekçede belirtilen ve gerekse tutanakta anlatılan olaylara fiilen 
katılmış değilim.

Olay tespit tutanağında imzası olan kişilerin kimliğini rütbesini ve adreslerini 
bilmiyorum, çünkü aradan 11 sene geçmiştir. Tutanaktaki imzaları da tanımıyorum. Tutanaklarda 
ismi geçmekle beraber operasyona katıldığını ve komuta ettiğini bildiğim Muş Özel Harekatta 
görevli olan, kod ismi "Murat” olan ve daha sonra bir operasyonda şehit olan Jandarma 
Üsteğmenini hatırlıyorum, kendisi ölmüştür. Bunun dışında katılan kişileri bilemem, 
hatırlamıyorum” şeklinde beyanda bulunmuştur.

V. DELİLLER

1.) OLAY YERİ KEŞİF VE TESPİT TUTANAĞI
04/10/1993 tarihli Cumhuriyet Savcısı tarafından tanzim edilen Olay Yeri Keşif ve 

Tespit Tutanağında aynen;

"03/10/1993 günü gece saat 03:00 sıralarında Muş ili Korkut ilçesi Altinova 
Köyünde bir kısım evlerin yandığı, köylülere ait otların ve hayvanların yandığı ve dokuz kişinin bu 
yangın sırasında evde yanarak öldükleri, olayın ihbarı üzerine nöbetçi Cumhuriyet Savcısı Bahri 
Aydoğan, Korkut Kaymakamı S.N. Hasan Özyiğit, Zabıt Katibi Mehmetşah Yıldırım olduğu halde 
daireye ait araçla Altinova köyüne gelindi. Köyde köyün dört bir tarafında harman yeri şeklinde 
meydanlara öbekler halinde bırakılan ot yığınlarından bazılarının yakılmış olduğu, yer yer 
yangınların ve dumanların çıktığı görüldü. Köy girişinde bulunan belediye binasının ve üst 
katındaki sağlık ocağının ateşli silahla taranmış olduğu, camların kırık olduğu ve duvarlarda 
kurşun izlerinin olduğu tespit edildi. Belediye binası önünde belediyeye ait bir midibüs (küçük 
otobüs) ve bir adet taksinin yanmış olduğu görüldü. Cesetlerin yandığı eve gelindi. Evin tamamen 
yanmış olduğu, ahşap kısımların halen kül halde yanmaya devam ettiği, duvarların yıkılmış olduğu, 
çatının çökmüş olduğu, kapı ve pencerelerin çöktüğü ve yerlerinin tespit edilemediği görüldü. Buna 
göre yangının çıkış sebebinin tespit edilemediği, cesetlerin evin yan tarafında meydana (açık arazi 
üzerine) kaldırılmış oldukları görüldü. Köy içerisinde yine bir evin (İbrahim Sayılgan'a ait)
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tamamen yanmış olduğu tespit edildi. Bu evde yine çatının çökmüş ve duvarların yıkılmış 
olmasından dolayı yangının çıkış sebebi tespit edilemedi. Yanan bu evlerin her ikisinin de 
bitişiğinde ahır olduğu, keza ahırların da yandığı, iddiaya göre ahırlar içinde hayvanların 
bulunduğu söylendi. Ancak tamamen yanmış olduklarından ve çatının duvarlarının binanın içine 
göçmüş olmasından dolayı hayvanlara ait yanık izi tespit edilemedi. Köy çıkışında yani kuzey doğu 
istikametinde bulunan 17 adet afet evlerinden büyük bir kısmının, yaklaşık 15 adedinin ahşap 
kısımlarının yanmış olduğu, içerisinde bulunan eşyaların kısmen yanmış olduğu tespit edildi.

Cesetlerin yanmış olduğu evde 1 ton tütünün de yandığı iddia edilmesine rağmen, 
keza buna ait iz ve emare de tespit edilemediği. Köy çıkışı tarafında müstakil bir ahırın yanmış 
olduğu tespit edildi. İçerisinde yaklaşık 200 adet kuzunun bulunduğu iddia edilmesine rağmen 
çatısının çökmüş olması sebebiyle bunlara ait herhangi bir iz ve emare tespit edilemedi. Malların 
sahibi olduğunu söyleyen mahalle muhtarı Zübeyir Zeytun yangın esnasında koyanların çıkıp 
kaçmış olabileceklerini söyledi.

Olayın bir önceki gün aynı köyde bir astsubayın şehit edilmesi ve bir teröristin 
silahıyla birlikte ölü ele geçirilmesi üzerine astsubayın intikamının alınması maksadıyla 
jandarma trafından işlendiği iddia edilmesine ve tüm köy halkının beraberde getirilen jandarma
kuvvetlerine karşı tutum ve davranışına göre daha büyük olaylara sebebiyet verilmemesi amacıyla
ayrıca tespitlerin ve otopsilerin saat 17:00*0 kadar sürmesine ve havanın kararmaya başlamasına, 
elektriklerin olmaması nedeniyle yeterli aydınlatmanın sağlanamaması nedeniyle el yazısı ile 
alınan notla daireye dönüldükten sonra daktilo ile imza altına alındı." şeklinde olay yeri görgü ve 
tespit tutanağı tutulmuştur.

2.) ÖLÜ MUAYENE VE OTOPSİ ZAPTI

03/10/1993 tarihli Cumhuriyet Savcısı, Kaymakam, Doktor, Otopsi Yardımcısı, 
Zabıt Katibi, Şoför ve kimlik tanığı imzalı Ölü Muayene ve Otopsi zabtında aynen;

”03/10/1993 günü sabah saat 03:00 sıralarında Muş ili Korkut ilçesi Altinova 
köyünde bir kısım evlerin,otların, hayvanların ve dokuz adet kişinin yakıldıkları ihbarı üzerine 
Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı Bahri Aydoğan, Zabıt Katibi Mehmetşah Yıldırım, Bilirkişi Doktor 
Gökhan Koçer,Otopsi Yardımcısı Ferzende Ataoğlu olduğu halde daireye ait araçla, yeterli kadar 
kuvvetle ve beraberde KorkutKaymakamı Hasan Özyiğit olduğu halde Altinova Köyüne gelindi. 
Köyde yanan evler,otlar ve hayvanlar ile ilgili ayrıca tespit tutanağı tanzim edildi. Cesetlerin 
yandığı evin yan tarafında açık arazi üzerine üstleri örtülü vaziyette yatırılmış oldukları görüldü. 
Cesetlerin kimliklerinin tespitine geçildi.

...(Kimlik şahidine cesetler numaralandırmak suretiyle 9 ceset teşhis ettirilmiştir)...
Kimlik şahidi Mehmet Eşref Öğüt: Ölen Nasır benim öz kardeşim olur, diğerleri 

yengem veyeğenlerimdir, kendilerini tanıyorum, dedi.

Cesetlerin tamamen yanmış ve kömürleşmiş oldukları, yer yer etlerin yanık bir 
vaziyette vücudun belirli yerlerinde toplanmış olduğu, birçok yerinde kömürleşmiş vaziyette 
kemiklerin göründüğü, vücut azalarının tespitinin mümkün olmadığı, vücut görünümünün tamamen 
kaybolduğu tespit edildi. Bu haliyle cesetlerde herhangi bir teşhisin, iz ve emarenin tespitinin 
mümkün olmadığı anlaşıldı.

Bilirkişi huzura alındı. Bilirkişi Doktor Gökhan Koçer, ...
SORULDU: Cesetleri inceledim. Yukarıdaki bulgulara katılıyorum. Cesetlerin 

tamamen yanmış olduğu, vücut azalarının kayıp olduğu ve görünümünün tamamen bozulduğu,
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