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DAVACI: K.H.
 
MÜŞTEKİLER:1-Nurettin DEMİRHAN, MEHMET SALİH oğlu ZEYNEP'den olma,

01/01/1980 doğumlu, Tepe Küme Evlerı Karşıyaka Mah.
No:2Silopi/ ŞIRNAK ikamet eder.

2-Kazım CÜLAZ, ŞEMDİN Oğlu MEVLÜDE'den olma, 02/02/1975 doğumlu, 14 Nolu Sk.
Yenişehir Mah. No:10 İç Kapı No:1Silopi/ ŞIRNAK ikamet eder.

3-İsmail ÖZDEMİR, HALİT Oğlu FATMA'den olma, 05/09/1988 doğumlu, Boğaz Mah.
311 Sk. No:2 İç Kapı No:2 Görümlü BeldesıSilopi/ ŞIRNAK
ikamet eder.

 4- Hacı AKIL, İSMAİL Oğlu MERYEM'den olma, 11/04/1960 doğumlu, Bahçelievler
Mahallesi Atlas Sk.No:3Merkez/ ŞIRNAK ikamet eder.

 
ŞÜPHELİLER:1- İbrahim KIRAÇ, RECEP oğlu GÜLÜMSER'den olma, 21/03/1966

doğumlu,ili, KEÇİBORLU ilçesi, YUKARI köy/mahallesi, 8 cilt,
13 aile sıra no, 29 sıra no'da nüfusa kayıtlı Feneryolu Mah. Şehir
Kahya Sk. No:8-10 İç Kapı No:8Kadıköy/ İSTANBUL ikamet
eder.

SUÇ :Birden Ziyade Kimseyi Öldürmek
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 14/06/1993 ŞIRNAK/SİLOPİ
SEVK MADDESİ:765 sayılı TCK'nin 450/5 maddesi.
 
:2- Murat Ali YILDIZ, ABDURAHMAN oğlu HAVVA DUDU'den olma, 28/01/1962

doğumlu, KONYA ili, ILGIN ilçesi, GÖSTERE köy/mahallesi,
32 cilt, 71 aile sıra no, 58 sıra no'da nüfusa kayıtlı Yazır Mah.
Tuğçe Sk. No:8 İç Kapı No:12Selçuklu/ KONYA ikamet eder.

SUÇ :Birden Ziyade Kimseyi Öldürmek
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 14/06/1993 ŞIRNAK/SİLOPİ
SEVK MADDESİ:765 sayılı TCK'nin 450/5 maddesi.
 
:3- Hasan Basri VURAL, CAHİT oğlu REZAN ŞEHRİ'den olma, 22/08/1950 doğumlu,ili,

GÖRELE ilçesi, KABA köy/mahallesi, 5 cilt, 28 aile sıra no, 30
sıra no'da nüfusa kayıtlı Heaş Genel Müdür Yrd. Sabiha Gökçen



Havaalanı PendikİSTANBUL ikamet eder.
SUÇ :Birden Ziyade Kimseyi Öldürmek
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 14/06/1993 ŞIRNAK/SİLOPİ
SEVK MADDESİ:765 sayılı TCK'nin 450/5 maddesi.
 
:4- Mete SAYAR, MEHMET CAVİT oğlu FATMA'den olma, 08/04/1945 doğumlu,

ISPARTA ili, MERKEZ ilçesi, YAYLA köy/mahallesi, 29 cilt,
543 aile sıra no, 8 sıra no'da nüfusa kayıtlı Cami Mah. Şehitler
Cad. No:58F İç Kapı No:4Tuzla/ İSTANBUL ikamet eder.

SUÇ :Birden Ziyade Kimseyi Öldürmek
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 14/06/1993 ŞIRNAK/SİLOPİ
SEVK MADDESİ:765 sayılı TCK'nin 450/5 maddesi.
 
:5- Serdar TEKİN, MEHMET EMİN Oğlu NAİME'den olma, 13/05/1969 doğumlu,ili,

MERKEZ ilçesi, ÇUKURÖREN köy/mahallesi, 20 cilt, 44 aile
sıra no, 26 sıra no'da nüfusa kayıtlı Aşağı Dikmen Mah. 581 Sk.
No:2 İç Kapı No:9Çankaya/ ANKARA ikamet eder.

SUÇ :Birden Ziyade Kimseyi Öldürmek
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 14/06/1993 ŞIRNAK/SİLOPİ
SEVK MADDESİ:765 sayılı TCK'nin 450/5 maddesi.
 
:6- Tansel EROK, TURGUT Oğlu SUNA'den olma, 21/08/1964 doğumlu, BURSA ili,

YILDIRIM ilçesi, KURTOĞLU köy/mahallesi, 21 cilt, 17 aile
sıra no, 15 sıra no'da nüfusa kayıtlı Aşağı Dikmen Mah. 585 Sk.
No:1 İç Kapı No:34Çankaya/ ANKARA ikamet eder.

SUÇ :Birden Ziyade Kimseyi Öldürmek
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 14/06/1993 ŞIRNAK/SİLOPİ
SEVK MADDESİ:765 sayılı TCK'nin 450/5 maddesi.
 
DELİLLER:Diyarbakır Cumhuriyet Başsavclığının 2012/2196 soruşturma 2013/193 Karar

numaralı Görevsizlik kararı, müşteki beyanları, Jandarma olay yeri
tutanakları, tanık beyanları, Askeri Kurumların cevabi yazıları,
talimat evrakları, nüfus ve adli sicil kayıtları ile tüm dosya
kapsamı.

 
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ :
 
A-OLAY
13.06.1993 günü saat 23.45 sıralarında Görümlü Köyü yakınlarında konuşlu bulunan

askeri birliğin üs bölgesi ile üs emniyeti için Kesiktepe'ye çıkarılan emniyet timine PKKterör
örgütü mensuplarınca Görümlü Selçik, Koyunören köyleri içerisinden ve yakın çevrelerinden
baskın tarzında saldırıda bulunulması sonucu 6 erbaş ve erin şehit, 13 er ve erbaşın
yaralanmasından bir gün sonra askerlerin Görümlü Köyünden Hükmet ŞİMŞEK, Hamdo



ŞİMŞEK,Mehmet Salih DEMİRHAN, Abdulkerim ÖZDEMİR, Mihyedin ÖZDEMİR, Telli
ÖZDEMİR, Ramazan ÖZDEMİR, Halit ÖZDEMİR,köyün imamı İbrahim AKIL'ı, Derecik
mezrasındanŞemdin CÜLAZ ile Abdurrahman KAYEK'i , Koyunören’den Ömer KURTAY'ı
alarak Görümlü Jandarma Karakolunda geçici olarak konuşlanan Tekirdağ Ulaş'tan gelen
3.ncü Zh.Tug.2.nci Tb.K.lığına götürdükleri, Ramazan ÖZDEMİR, Abdulkerim ÖZDEMİR,
Telli ÖZDEMİR, Mihyedin ÖZDEMİR, Ömer KURTAY, Abdurrahman KAYEK’in serbest
bırakıldıkları diğerlerinden bir daha haber alınamadığı ileri sürülmüştür.

 
B) MAĞDUR-MÜŞTEKİ MÜRACAATLARI VE İFADELERİ
GÜLE ŞİMŞEK’İN MÜRACAATI (30.12.1993)
Güle Şimşek Silopi savcılığına verdiği 30.12.1993 tarihli dilekçe ve ifadesinde,7 ay

kadar önce sabah saatlerinde Görümlü köyünde bulunan komando birliğinden askerlerin
köylerine gelip arama yaptıklarını, sonra da kocası HAMDO ŞİMŞEK ile oğlu HÜKMET
ŞİMŞEK’i götürdüklerini, o tarihten sonra eşinden ve oğlundan haber alamadığını ileri
sürerek eşinin ve çocuğunun bulunmasını talep etmiştir.

Silopi İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerinin düzenledikleri 01.02.1994 tarihli
tutanak ile, Hamdi Şimşek’in Merkez J.Karakolu kayıtlarına göre gözaltına alınmadığı, ayrıca
komşu askeri birlikle operasyon kuvvetleriyle yapılan araştırmalarda bu şahsın gözaltına
alınmadığı tespit edilmiştir.

25.05.1994 tarihli tutanakta ise; “…karakollarımızda ve diğer birliklerde yapılan
araştırmalarda, bu şahıslar ile ilgili olarak herhangi bir kaydın bulunmadığı ve ayrıca Hamdo
Şimşek’in oğlu LOKMAN ŞİMŞEK’in Şırnak ili Cudi dağı Bölük Komutan yardımcısı ve
Cihat kod ismi ile anıldığı tespit edilmiş, tahminen babası HAMDO ve kardeşi HÜKMET’in
PKK’nın dağ kadrosuna katılmış olabilecekleri istihbarat alınmış ancak yapılan araştırmalarda
kesin kanıt ele geçirilememiştir…”

Silopi Savcılığı 30.11.1994 tarihli yazısı Jandarmadan müşteki GÜLE ŞİMŞEK’in
hazır edilmesini istemiş, ancak Güle Şimşek’in (HEYLAN ŞİMŞEK) 4 ay önce öldüğü
bildirilmiştir.

Silopi savcılığının 15.12.1994 tarihli yazısı ile Hamdo ve Hükmet Şimşek’in hazır
edilmelerinin istemesi üzerine, Jandarma Kom. 04.01.1995 tarihli yazı ile ölmüş oldukları
duyumlarının alındığını bildirmiştir.

Silopi Savcılığı 1994/537 haz. Sayılı soruşturma evrakını, Hamdo ve Hükmet
Şimşek’in askerler tarafından gözaltına alınmadıkları ve PKK’nın dağ kadrosuna
katıldıklarının bildirildiği gerekçesiyle fezleke ekinde DGM savcılığına göndermiştir. Ancak
DGM savcılığı buna dair delil bulunmadığı gerekçesiyle evrakı iade etmiştir.

Jandarma görevlileri 16.09.1995 tarihli tutanak ile Hamdo ve Hükmet Şimşek’in
yaklaşık 2 yıldan beri köye gelmedikleri, köyde akrabalarının bulunmadığı, hristiyan olmaları
nedeniyle muhtemelen Fransa’ya göç ettiklerinin sanıldığını bildirmiştir.

30.12.1995 tarihli tutanak ile ise, PKK’nın dağ kadrosuna katıldıklarının tespit edildiği
bildirilmiştir.

-Silopi C.Başsavcılığının 1995/373 Hz. 1995/349 SAYILI TAKİPSİZLİK KARARI
….Kayıp olan Hamdo ve Hükmet ŞİMŞEK'in hiristiyan olması, oturdukları Görümlü
Köyünde hiçbir akrabalarının kalmadığı, hepsinin terör olayları sebebiyle Türkiye'den göç
ettikleri, kayıp olan Hamdo ve Hükmet ŞİMŞEK'in de aynı şekilde Yurtdışına göç etmiş
olabilecekleri, Güvenlik güçlerinin gözaltına aldıklarına ve başkaca kişilerce kaçırıldıklarına
dair bugüne kadar yapılan araştırmalarda hiç bir delil elde edilemediği gerekçesiyle



28.09.1995 tarihli TAKİPSİZLİK KARARI karar verilmiştir.
 
MEVLÜDE CÜLAZ’IN MÜRACAATI (15.08.2002)
Mevlüde Cülaz Silopi savcılığına verdiği 15.08.2002 tarihli dilekçesinde ve alınan

ifadesinde, 1993 yılında Görümlü Köyüne 4-5 km mesafede bulunan Derecik mezrasında eşi
ve 5 çocuğu ile birlikte yaşadığını, 13 Mayıs 1993 gecesi Görümlü tarafından yoğun şekilde
silah seslerin geldiğini, ertesi sabah Görümlü ve Selçik köyleri tarafından çok sayıda askerin
geldiğini, herkesi bir tarlada topladıklarını, eşi ŞEMDİN CÜLAZ ile ABDURRAHMAN
KAYEK’i kalabalığın arasından çıkartıp götürdüklerini, başka askerlerin de kendilerinin ve
Abdurrahman’ın evini yaktıklarını, askerlerin gitmelerinden sonra mezraya gidip yangından
eşyalarından bir kısmını kurtardıklarını, ancak o sırada Selçik köyü tarafından gelen askerlerin
eşyalarını da yaktıklarını, aynı günün akşamı ABDURRAHMAN KAYEK’in geri geldiğini,
kendilerine Görümlü J.Krk’na götürülüp işkence edildiğini, kendisinin serbest bırakıldığını
anlattığını, bir süre sonra da Abdurrahman’ın ailesiyle birlikte Irak’a göç ettiğini, ertesi gün
kayınpederi (sonradan ölmüş) Silopi ve Şırnak’ta bulunan jandarma ile araları iyi olan kişiler
vasıtasıyla araştırdığını, ancak eşinden bir daha haber alamadıklarını ileri sürerek şikayetçi
olmuştur.

 
ALİ DEMİRHAN’ın 16.06.2003 tarihli ifadesinde özetle;
1993 tarihinde Görümlü köyünde oturduğunu, Mehmet Salih DEMİRHAN’ın babası

olduğunu, tam olarak tarihini hatırlamamakla 1993 yılında Görümlü taburu ile teröristler
arasında çatışma çıktığını, sabah erken vakitte Görümlü taburunda bulunan askerler tarafından
evlerinin arandığını ve oğlu Mehmet Salih’i gözaltına aldıklarını, bildiği kadarıyla köyden
Hamdo ŞİMŞEK, Hükmet ŞİMŞEK, İbrahim, Halit ÖZDEMİR ile köylülerden öğrendiği
kadarıyla Deresor köyünden Şemdin CÜLAZ’ın da gözaltına alındığını duyduğunu, o tarihten
sonra oğlunun serbest bırakılmadığını, Görümlü Jandarma karakolunda görevli soy ismini
bilmediği Harun isimli karakol komutanı olan Astsubaya oğlunu sorduğunu, Harun astsubayın
Görümlü karakolunun komutanı olduğunu, ancak oğlunu Harun komutanın gözaltına
almadığını, Görümlü taburu askerlerinin gözaltına aldıklarını, ancak komutanlarını
tanımadığını, Görümlüdeki taburun piyade taburu olduğunu, savcılığa şifaen müracaatta
bulunduğunu, dilekçeyle müracaatta bulunmadığını, o tarihten bu yana oğlundan bir daha
haber alamadığını beyan etmiştir.

 
Maktul ŞEMDİN CÜLAZ'ın kardeşleri REŞİTve SELAHATTİN ile oğlu

MAHMUT CÜLAZ 16.06.2003 tarihli ifadelerinde;
Eski adı Deresor olan Derecik mezrasında 14 Haziran 1993 tarihinin gecesinde

Görümlü tarafında çatışma çıktığını ve sabahleyin Görümlü taburunda bulunan askerlerin
köye geldiklerini, köylüleri bir araya topladıklarını, Köyde; Abdurrahman KAYEK, İsmail
KAYEK, Halit KAYEK, Ömer KAYEK, Mehmet TARHAN, Abdurrahman TARHAN,
Yakup TARHAN, Ali KODAY, Kenan KUDAY, Hüseyin CANGO, Reşit CÜLAZ, Kasım
CÜLAZ, Mahmut CÜLAZ, Osman KAYEK, Celadin CÜLAZ, Şemdin CÜLAZ, Selim
BULDUK, Müslüm ALTUNSUZ, Sadık ÇETİN, Ömer CANGO isimli şahısların yaşadığını,
kimlik kontrolü yaptıktan sonra babası Şemdin CÜLAZ ve Abdurrahman KAYEK’i alıp
götürdüklerini, Abdurrahman KAYEK’in aynı akşam serbest bırakıldığını, Şemdin
CÜLAZ’ın ise serbest bırakılmadığını ve kendisinden bir daha haber alamadıklarını beyan
etmiştir.

 



ABDURRAHMAN KAYEK’İN MEKTUBU
Av. Tahir Elçi’nin 26.08.2009 tarihli dilekçesi ekinde sunduğu Abdurrahman Kayek

imzalı el yazısı ile yazılmış mektupta;
1993 yılında Görümlü taburundan gelen askerlerin bütün köylüleri köy meydanında

topladığını, kendisinin ve Şemdin Cülaz’ın evlerini yaktıklarını, ikisinin isimlerini okuyup
kalabalıktan ayırdıklarını, döve döve tabura götürdüklerini, yolda kendilerine kaçın
dediklerini, ancak öldürüleceklerini bildiklerinden, biz suçsusuz diyerek kaçmadıklarını, tabur
nizamiyesinin önündegözlerini bağladıklarını, işkenceye devam ettiklerini, 10 dakika kadar
sonra gözlerini açtıklarını, etrafına baktığını,Şemdin Cülas, Mehmet Salih Demirhan,
İbrahim Akıl, Hamdo Şimşek, Hükmet Şimşek, Halit Özdemir, Mehmet Özdemir,
Muhittin Özdemir, Abdulkerim Özdemir ve Koyunören köyünden Ömer kKırtay’ı
gördüğünü, diğerlerinin kendilerinden önce getirildiklerini anladığını, açık bir alanda tek sıra
yapıp işkence yaptıklarını, her birine 4-5 kişinin vurduğunu, sonra da kendilerini taburun
ortalarına bir yere götürdüklerini, hiçbirşey sormadan akla gelebilecek her türlü işkencenin
yapıldığını, kapalı bir binaya sokulmadıklarını, gözaltına alınanlardan ŞEMDİN, MEHMET
SALİH,İBRAHİM, HAMDO,HÜKMET ve HALİT’i son olarak taburun ortasında askerlerin
arasında gördüğünü, kendisiyle beraber ÖMER, MUHİTTİN, ABDULKERİM ve
MEHMET’i onlardan ayırıp Görümlü Jand. Karakoluna teslim ettiklerini, daha sonra silah
seslerinin geldiğini, her taraflarının kan içinde olduğunu, karakol komutanının ellerini
yüzlerini yıkamalarını istediğini, hava kararınca da kendileri nizamiyeye götürüp serbest
bıraktıklarını, kendisinin Görümlü köyü muhtarı AHMET TEMYER’in evine gittiğini, diğer 4
kişinin ise evlerine gittiklerini, bir hafta sonra tekrar gözaltına alınacağını öğrenince ailesiyle
birlikte Irak’a kaçtığını, halen bir mülteci kampında olduğunu ileri sürmüştür.

Osman KAYEK 16.06.2003 tarihli ifadesinde,İsmail KAYEK ve Abdullah
KAYEK 29.05.2003 tarihli ifadesinde bu bilgileri doğrulamışlardır.

 
Maktullerden Halit ÖZDEMİR’in adına kayıtlı Bruno marka 1023312 seri numaralı

ruhsatlı silahın süresinin bitmesi sebebiyle yeniletmesi için yazılan tebligat ile ilgili olarak
kardeşi Hamza ÖZDEMİR 15.01.2003 tarihinde eşi Fatma ÖZDEMİR 15.01.2004
tarihinde alınan ifadelerinde, 1993 yılında teröristlerin beldede bulunan askerlere saldırıp
bazılarını şehit etmeleri üzerine askerlerin köye geldiklerini Halit ile birlikte toplam 6 kişiyi
alarak tabura götürdüklerini, yaklaşık olarak üç saat kadar sonra askerlerin tekrar evine gelip
1023312 seri numaralı eşine ait bulundurma ruhsatlı Bruno marka tüfeği alarak
götürdüklerini, Halit'in halen kayıp olduğunu beyan etmiştir.

 
ALIKONULUP SERBEST BIRAKILANLARIN İFADELERİ
1-Ramazan ÖZDEMİR 09.04.2012 tarihli ,
1993 yılında zamanı ve ayını bilmediği bir günde Güvenlik Güçleri ile Teröristler

arasında çatışma çıktığını, çatışma sonrası gün ise Jandarma Taburuna bağlı askerlerin köye
geldiğini, herkesi toplayarak Yeni Mahalleye götürdüklerini, buradan da 9 kişiyi alarak tabura
götürdüklerini, bu kişilerin kendisi, Muhittin, Abdulkerim, Telli, Halit ÖZDEMİR, İbrahim
AKIL, Mehmet Salih DEMİRHAN, Hamdo ŞİMŞEK ve Hükmet ŞİMŞEK olduğunu, tabura
girdiklerinde bir yere dizdiklerini, yine başka köyde ikamet eden Abdurahman KAYEK'i de
gördüğünü, sıraya dizildiklerinde bir kişinin soru sorduğunu, kendilerinin de çatışmayı
bilmediklerini söylediklerini, helikopter ile Mete SAYAR paşanın geldiğini ve “siz ne
yaptınız” dediğini ve orada bulunan komutanlara “bunlar sizindir ne yaparsanız yapın”
diyerek helikopter ile taburdan ayrıldığını, tabur içerisinde askerlerin kendilerini dövdüğünü,



daha sonra Karakol Komutanı Harun Astsubayın alıp karakola götürdüğünü, askerlerin
döverken silah seslerinin geldiğini, ayrı ayrı gruplara ayırarak taburun içerisinde
tutulduklarını, kendisinin, Telli ÖZDEMİR, Mehmet Salih DEMİRHAN ve İbrahim
AKIL ile beraber olduklarını, buradan bir askerin gelerek “Özdemirler kim ise gelsin”
dediğini, kendisi ve Telli ÖZDEMİR’in askeri takip ederek bir dut ağacının altına
oturduklarını, bu sırada sivil giyimli birinin gelip “siz hala ölmediniz mi” diyerek Telli
ÖZDEMİR'e tekme attığını, bu sırada Harun Astsubayın geldiğini ve bu sivil giyimliye
“bunlara dokunmayın” diyerek karakola götürüldüklerini, akşamüzeri de serbest
bırakıldıklarını, Taburdan serbest bırakılınca Harun Astsubay'a Halit'i sorduğunu, onun da
serbest bırakılacağını söylediğini, ancak Halit’in aradan zaman geçmesine rağmen eve
gelmediğini, Taburda köylülerin öldürülüp öldürülmediğini bilmediğini, ancak alınan kişilerin
geri dönmediğini, öldürülmüşler ise de yerlerini bilmediğini, Ömer KURTAY’ın da Taburdan
Serbest bırakıldığını beyan etmiştir.

2-Abdulkerim ÖZDEMİR 16.06.2003 , 21.03.2003 ve 09.04.2012 tarihli
ifadelerinde;

Köy meydanında toplandıktan sonra şu anda isimlerini hatırlamadığı bir grup kişi ile
Jandarma taburuna askerlerle birlikte yaya olarak gittiklerini, askeri araçla giden olup
olmadığını bilmediğini, ancak kalabalık bir grup olarak gittiklerini, Görümlü Jandarma taburu
nizamiyesinden Muhittin, Halit, Telli, Ramazan Özdemir ile birlikte girdiklerini, kendileri ile
birlikte toplam 10 kişinin daha nizamiyeden içeri girdiğini, İbrahim AKIL, Mehmet Salih
DEMİRHAN, Hamdo ŞİMŞEK ve oğlu Hükmet ŞİMŞEK, Şemdin CÜLAZ’ın tabura alınan
kişiler arasında olduğunu, Muhittin ÖZDEMİR, Telli ÖZDEMİR, Ramazan ÖZDEMİR ile
kendisini farklı bir yerde nizamiyeden girişte bulunan bir ağacın dibinde oturttuklarını,
diğerlerini ise Helikopter pisti tarafına doğru götürdüklerini, aradan bir müddet sonra silah
seslerinin geldiğini, bir ara askerlerin birkaç kişiyi sürükleyerek araba garajlarının olduğu
yerin arka tarafına doğru götürdüklerini gördüğünü, ancak bu kişilerin kim olduğunu
bilmediğini, yine Abdurrahman KAYEK ve Koyunören’den Ömer isimli bir kişiyi de tabur
içerisinde gördüğünü, daha sonra taburdan nasıl ayrıldığını da hatırlamadığını, ismini
hatırlamadığı karakol komutanının kendilerine gitmelerini söylediğini, bunun üzerine karakol
komutanına diğer kişileri de sorduğunu, “onlar gittiler” dediğini, ancak nizamiyeden çıkan
kişi görmediğini, daha sonra evlerine gittiğinde evinin ve başkaca evlerin de yanmış olduğunu
gördüğünü, taburda kalan 6 kişiyi hiç görmediğini, bu kişilerin terör örgütüne katıldığına dair
bir duyumunun da olmadığını, nizamiye girişinde Mete SAYAR paşanın konuştuğunu da
hatırladığını, çatışma ile ilgili soru sorduğunu, bilgilerinin olmadığını söylediklerini beyan
etmiştir.

 
3-Mihyedin ÖZDEMİR 05.04.2012
 1993 yılı Mayıs veya Haziran aylarında akşam saatlerinde silah sesleri gelmeye

başladığını, terör örgütü ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını, bu çatışmanın uzun
süre devam ettiğini, çatışmanın Kesiktepe mevkiinde olduğunu, sabahleyin yaklaşık 50-60
kadar askerin Görümlü Köyüne geldiklerini, bir üsteğmenin köy Muhtarı Ahmet TAMYER
ve Mehmet ÖZDEMİR'in eşliğinde evleri tek tek dolaştığını, komutanın elindeki isim listesini
okuduğunu, listede kendisi ile birlikte ağabeyi Ramazan, Halit ve Abdulkerim’in isimlerinin
bulunduğunu, beraber dışarı çıktıklarını, bu arada evde bulunan diğerlerinin de evden dışarı
çıktığını, komutan elindeki bir cismi tutuşturmak suretiyle evi yaktığını, daha sonra ağabeyleri
Ramazan, Halit ve Abdulkerim ile birlikte köy meydanına götürüldüklerini, Görümlü
Köyünde başkaca kişilerin de evlerinin yandığını gördüğünü, evleri yanan kişilerden bir



kaçının isimlerinin İbrahim AKIL, Mehmet Salih DEMİRHAN olduğunu, köy meydanında
yaklaşık 200 kişi toplandıklarını, köyle Jandarma Taburu arasındaki mesafenin yaklaşık 500
metre olduğunu, köy meydanından askerlerin kendisi dahil 9 kişiyi alarak yaya vaziyette
jandarma taburuna gittiklerini, 9 kişinin isimlerinin Mehmet Salih DEMİRHAN, İbrahim
AKIL, Hamdo ŞİMŞEK, Hükmet ŞİMŞEK, Ramazan ÖZDEMİR, Halit ÖZDEMİR,
Abdulkerim ÖZDEMİR, Telli ÖZDEMİR ve kendisinin olduğunu, gittiklerinde bakım
istasyonunun olduğu yerde sıraya dizildiklerini, diz üstü oturur şekilde beklerken Şırnak
Tugay Komutanı olan Mete SAYAR’ın gelerek kendilerine "ya bana bir PKK lı yeri
göstereceksiniz yada erzak deposu göstereceksiniz yada sizi öldüreceğim" dediğini,
yüzleri Mete SAYAR'a dönük olduğunu, ayağı kalkarak "paşam biz PKK lı değiliz" dediğini,
daha önceden Mete SAYAR ile tanıştığını ve ziyaretine gittiğini, Mete SAYAR’ın kendisine
"sen orasını boş ver" dediğini, tabura gittiklerinde Mete SAYAR’ın taburda olduğunu, kısa bir
süre sonra helikopter sesinin geldiğini Mete SAYAR gittiğini tahmin ettiğini, daha sonra
orada bulunan askerlerin kendilerini tek tek alarak helikopter pistinin yanında bulunan dut
ağacının yanına götürmeye başladıklarını, ancak sıra kendisine geldiği zaman
götürmediklerini, bulunduğu yerden dut ağacının olduğu yerde sivil giyimli 4 kişinin
Ramazan ÖZDEMİR ve Telli ÖZDEMİR'i tekme tokat dövdüklerini görünce orada bulunan
Görümlü Karakol Komutanı olan Harun Başçavuş'a kardeşlerini gösterdiğini, bu sırada
Abdulkerim ÖZDEMİR’in helikopter pisti taraflarına kaçarak yanına geldiğini, kendisine
yanına oturmasını söylediğini, bu sırada bir askerin gelerek Abdulkerim ÖZDEMİR'i de darp
ederek gittiğini, Harun Başçavuş'u daha önceden tanıdığını, kardeşlerinden Ramazan ve Telli
ÖZDEMİR'i dayak yemekten kurtararak alıp yanlarına getirdiğini,ancak dediği gibi İbrahim
AKIL, Mehmet Salih DEMİRHAN, Hamdo ŞİMŞEK, Hükmet ŞİMŞEK ve kardeşi Halit
ÖZDEMİR'i helikopter pisti taraflarına götürdükten sonra görmediğini, zira gözden
kaybolduklarını, ancak yaklaşık 5-10 dakika sonra G3 Silah seslerinin geldiğini, bir kaç
kişinin ateş ettiğini, bunu silah seslerinden anladığını, yaklaşık 20 civarı silah sesi geldiğini,
silah sesleri kesildiğinde askerlerden bir tanesinin kendisine "hepsi öldü" şeklinde cümle
kullandığını, Harun Başçavuşun kardeşleri Ramazan, Telli, ve Abdulkerim ile kendisini alarak
karakola götürdüğünü, burada Abdurahman KAYEK ve Koyunören Köyünden Ömer
KURTAY'ın da bulunduğunu, akşam saatlerinde bırakıldıklarını, kardeşleri Ramazan, Telli
ÖZDEMİR ve Abdukerim ÖZDEMİR ile birlikte köye yaya olarak gittiklerini, yanlarında
Abdurahman KAYEK ve Ömer KURTAY'ın olup olmadığını bilmediğini,Abdurahman
KAYEK'in köy muhtarı Ahmet TAMYER’in evine gittiğini bilmediğini, Halit ÖZDEMİR,
İbrahim AKIL, Mehmet Salih DEMİRHAN, Hamdo ŞİMŞEK ve Hükmet ŞİMŞEK'in
öldürüldüklerini görmediğini, ancak Taburun içerisindeyken yaklaşık 10 metre mesafe
ötesinde yaklaşık 4 kişinin 1 kişiyi ayaklarından sürükleyerek götürdüklerini, sürüklenen
kişinin hareket etmediğini, ölmüş olma ihtimallerinin çok yüksek olduğunu,zira dut ağacının
yan tarafında merdivenlerin bulunduğunu, bu kişinin kafasını merdivenlere vurdura vurdura
aşağı doğru sürüklediklerini, bir kişiyi ise battaniyeye sarılı şekilde taşıdıklarını gördüğünü,
bunları araba garajlarının arka tarafına doğru taşıdıklarını, daha sonra gözden kaybolduklarını,
bu sürüklenen ve battaniye ile taşınan kişilerin kim olduğunu bilmediğini, sürüklenerek
götürülen kişinin elbiselerinin üzerinde olduğunu, ancak mesafe nedeniyle silahla vurulup
vurulmadığını bilmediğini, üzerinde kan olup olmadığını da hatırlamadığını, 1993 yılı Mayıs
veya Haziran aylarında kardeşleri ile birlikte Görümlü Tabur Komutanlığına götürülmeleri
olayında rütbeli veya rütbesiz askerlerden sadece Mete SAYAR ve Harun Başçavuş ile ismi
Nurettin veya Nuri olan başçavuş'un isimlerini hatırladığını, Nurettin veya Nuri olan
Başçavuş'un herhangi bir kişiyi darp ettiğini görmediğini, kardeşi olarak söylediği Telli
ÖZDEMİR'in aslında amcaoğlu olduğunu, ancak kardeş olarak gördüğü için o şekilde



söylediğini beyan etmiştir.
 
4-Telli ÖZDEMİR 09.04.2012
 Yaya olarak askerler eşliğinde tabura gittiklerini, Görümlü jandarma taburuna

geldiklerinde tabur içerisinde sıraya dizildiklerini, yanlarında bir dut ağacının olduğunu,
isimlerini bilmediği komutanların bir önceki gece yaşayan çatışmayı sorduklarını, bir şey
bilmediklerini söylediklerini, bir ara gelen Mete SAYAR’ın kendilerine “sizleri komutanlarla
bırakıyorum” diyerek helikopterle ayrılışını gördüğünü, kendisi ile birlikte Ramazan
ÖZDEMİR, İbrahim AKIL, Mehmet Salih DEMİRHAN'ı alarak futbol sahasına
götürdüklerini, yere yüzüstü yatırdıklarını, bir komutanın gelerek kendilerine doğru “burada
Özdemirler var mı” diye sorduğunu, Ramazan ile kendilerini tanıttıklarını, komutanın
kendilerini alarak dut ağacının yanına bıraktığını ve “merak etmeyin sizleri bırakacağız,”
dediğini, sonra karakol komutanı olan Harun astsubayın gelerek dut ağacının yanından alarak
karakola götürdüğünü ve akşamüstü bırakıldıklarını, Halit ÖZDEMİR, İbrahim AKIL,
Mehmet Salih DEMİRHAN, Hamdo ŞİMŞEK ve Hükmet ŞİMŞEK’in bırakılmadıklarını,
Şemdin CÜLAZ ve Abdurrahman KAYEK'i tanımadığını ve görmediğini beyan etmiştir.

 
5-Ömer KURTAY 10.04.2012
1989 yılında PKK terör örgütü mensuplarının ikamet ettiği Koyun Ören Köyüne

gelerek oğlu Mesut KURTAY dahil 7 kişiyi kaçırdığını ve daha sonra oğlundan haber
alamadığını, 1993 yılında ne zaman olduğunu bilmediği bir zamanda Görümlü Köyünde
Jandarma Taburundaki askerler ile Teröristler arasında çatışma çıktığını, bu olaydan sonra
Tabura bağlı askerlerin köye geldiklerini ve kendisini yaya olarak Tabura götürdüklerini,
taburda Terör Örgütüne katılan oğlu hakkında soru sorulduğunu hatırladığını, oğlunun
akıbetini bilmediğini, zorla kaçırıldığını söylediğini, oradaki Komutanların oğlunun zorla
kaçırıldığını bildiklerini, Taburda 2-3 saat kaldıktan sonra eve gönderdiklerini, Taburda
kaldığı süre zarfında herhangi bir kimseyi görmediğini, olağan dışı bir durum görmediğini,
Görümlü Köyünde yine olağan dışı bir durum görmediğini, Görümlü Köyünden bazılarının
Tabura götürüldüğünü görmediğini, Taburda karşılaşmadığını. Şemdin CÜLAZ İSİMLİ
ŞAHSIN köylüsü olmadığını, olsa bile tanımadığını beyan etmiştir.

 
D) OLAYLA İLGİLİ TANIK BEYANLARI:
 
O DÖNEM ASKER OLAN NECDET OKUCU İFADESİNDE;
“Usta birliği olarak askerliğini Tekirdağ Ulaş'ta piyade olarak yapmakta iken terör

olayları nedeniyle tabur olarak Şırnak İli Silopi İlçesi Görümlü köyüne nakledildiklerini,
Yusuf ÖZDEMİR isimli askeri simaen tanıdığını, Kesiktepe'de bir çatışma olduğunu ve orada
2 şehit verdiklerini, daha sonraki süreçte 6 ya da 7 kadar köylünün tabura getirildiğini, bu
köylülere karşı bazı asker ve subaylar tarafından işkence yapıldığına tanık olduğunu,
köylülere ateş edildiği, öldürüldükleri ve daha sonra bir yerlere atıldıkları hakkında bilgisinin
olmadığını beyan etmiştir.

O DÖNEM ASKER OLAN REMZİ BÜDÜŞ İFADESİNDE;
Olay tarihinde Ulaş Mknz.P. Taburunda asker olduğunu, önceki gece şehit olan

askerlerin naaşlarını sabah saat 09.00 da getirdiklerini, kendisinin uyuduğunu, kalktığında
Görümlü köyünden getirilen 6-7 köylünün kurşuna dizildiklerini arkadaşlarından duyduğunu,
sonra da taburun meydanında 6-7 köylünün cesedini gördüğünü, akşam üzeri sivil bir



kamyonun tabura gelerek cesetleri bilmediği bir yere götürdüğünü beyan etmiştir.
O DÖNEM ASKER OLAN YUSUF ÖZDEMİR İFADESİNDE;
1992 yılında 72/3 tertip olarak acemi birliğini tamamladıktan sonra usta birliği olarak

Tekirdağ ili Ulaş Piyade Taburuna gittiğini, o yıllarda terör olaylarının yoğun olması
sebebiyle bu taburun Silopi ilçesi Görümlü köyüne 12 Nisan 1993’te aktarıldığını ve
tezkeresine kadar Görümlü köyünde askerlik yaptığını, Kayseri'den gelen Hava indirme
Tugayı’nın da Görümlü Köyünde konuşlandığını, o yıllarda Görümlü köyünde herhangi bir
Jandarma Karakolunun mevcut olmadığını, bu sebeple subayların prefabrik binalarda,
askerlerin ise çadırlarda kaldığını, çadırda kaldıkları 8 aylık süre zarfında Tekirdağ Ulaş
piyade tabur komutanının Binbaşı Hasan Basri VURAL, 3.Bölük Tim komutanının
üsteğmen İbrahim KIRAÇ olduğunu, ayrıca Murat Ali YILMAZ adında bir yüzbaşının da
olduğunu, O dönemin Şırnak Tugay Komutanının ise Mete SAYAR olduğunu, 12 Nisan 1993
tarihinde Silopi’ye geldikten sonra 14 Mayıs 1993 tarihinde Görümlü yakınlarında bulunan
Kesiktepe mevkiinde bir çatışma olduğunu, bu çatışmada Tekirdağ Taburuna bağlı 2 askerin
şehit olduğunu, 10 askerin de yaralandığını, çatışma sona erdikten sonra Mete SAYAR’ın
helikopter ile taburları ziyarete geldiğini, cebinden bir kağıt çıkararak tabur komutanı Hasan
Basri VURAL’a verdiğini ve “bu köylüleri buraya getirin” diye talimat verdiğini, bunu bizzat
duyduğunu, bunun üzerine 3. Bölükten Üsteğmen İbrahim KIRAÇ’ın timinin, köylüleri
almak için Görümlü köyüne gittiklerini, köy ile tabur arasındaki mesafenin yaklaşık 1
kilometre kadar olduğunu, bir saat sonra Üsteğmen İbrahim KIRAÇ, beraberinde 7 köylü ile
beraber tabura geri geldiğini, bu sırada Mete SAYAR paşanın "Bu şerefsizleri öldürün"
şeklinde askerlere talimat verdikten sonra helikopterine binerek taburdan ayrıldığını, Mete
SAYAR'ın "bu şerefsizleri öldürün" şeklindeki talimatını net olarak duyduğunu,köylülerin
isim ve soy isimlerini bilmediğini, sadece getirilen köylülerden bir tanesinin soy isminin
soyadının ÖZDEMİR olduğunu kendi soyadının da ÖZDEMİR olması sebebiyle hatırladığını,
bu 7 köylüyü içtima alanına çıkarttıklarını, köylülerden bir tanesinin boynunda haç olduğunu,
bu haçı alarak bir başka köylünün boynuna taktıklarını, bu konuda talimatları Hasan Basri
VURAL’ın verdiğini, Hasan Basri komutanın bu haçı hoca ismini verdiği köylüye
taktırdığını, bu olanları canlı olarak görüp duyduğunu, daha sonra Hasan Basri VURAL’ın
hoca dediği köylüye "niye tabura saldırıldığı zaman siz yardım ediyorsunuz" diye
sorduğunu,hocanın da kendisine “biz yardım etmiyoruz” diye cevap verdiğini,daha sonra
Murat Ali YILMAZ yüzbaşının komuta ettiği 3.bölük ile İbrahim KIRAÇ üsteğmenin
komuta ettiği timin tekme tokat köylülere vurmaya başladıklarını, bu talimatın Hasan Basri
VURAL Binbaşıdan geldiğini, bu dayak olayından sonra 7 köylüden bir tanesini Hasan Basri
VURAL'ın emri ile dışarı çıkarttıklarını, bu köylüyü Hasan Basri VURAL'ın "siktir olsun
gitsin" talimatı üzerine gönderildiğini, bu şekilde ellerinde 6 köylünün kaldığını, daha sonra 6
köylüyü içtima alanında yan yana sıraya dizildiğini, başta İbrahim KIRAÇ üsteğmen olmak
üzere timindeki askerlerin dizden aşağı olmak üzere 6 köylüye G3 ile ateş ettiklerini, bunu net
olarak gördüğünü, Murat Ali YILMAZ'ın da köylülere ateş edenlerin arasında olduğunu, bu
ateş talimatının da Hasan Basri VURAL’dan geldiğini, kendisi ile beraber yaklaşık 200-300
kadar askerin de bu olaya tanık olduğunu, daha sonra köylüleri yaralandıkları ayaklarından
bağlayarak Land araçlara kafaları yere gelecek şekilde bağlandığını ve tabur içerisinde
dolaştırıldığını, bunu da çok net olarak gördüğünü, yaklaşık 10-15 dakika dolaştırma
işleminin bu şekilde devam ettikten sonra içtima alanına 6 köylünün tekrar getirildiğini,
içlerinden sadece bir tanesinden iniltiler geldiğini, akabinde 6 köylüyü bir çok askerin
taradığını ve ölülerin taburdaki garajın arka tarafında bulunan kuyulara doğru götürüldüğünü,
bu 6 köylünün kurşunlandıktan sonraki akıbetlerini, nereye gömüldüklerini bilmediğini, ancak
taburda konuşulanlara göre kimilerinin Kesiktepenin arkasına götürülerek atıldıklarını,



kimilerinin de kuyuların oraya atıldıklarını söylediklerini beyan etmiştir.
 
30.03.2010 tarihli ifadesinde özetle:
Hasan Basri VURAL’ın askerlere emir verip bu altı köylüye önce işkence yaptırdığını,

ardından da Land araçların arkasına bağlayıp beton üzerinde dolaştırıldıklarını, Hasan Basri
VURAL’ın emriyle 3. Bölük komutanı Murat Ali YILMAZ, 3. Bölük tim komutanı
İbrahim KIRAÇ, soy ismini hatırlayamadığı Elazığ Maden ilçesinden 1. bölük astsubayı
Murat, Balıkesirli 2.Bölükten Davut Astsubay, Kayseri Hava indirme Tugayından Serdar
teğmenin şahıslara silahlarını doğrultup ayaklarına ateş ettiklerini, daha sonra erlere,
“köylüler sizin” dediklerini, erlerinde köylüleri arabanın arkasına bağlayıp taburun içinde bir
saat kadar dolaştırdıklarını, o anda nöbet saatinin gelmesi sebebiyle oradan ayrıldığını, altı
köylü içerisinden Halit ÖZDEMİR’in kendisinden su istediğini, bu olayı hiç unutamadığını,
12.10.2009 tarihinde Taraf gazetesinde anlattığı olayların tamamının doğru olduğunu, ayrıca
19/10/2009 tarihinde kendisiyle birlikte o taburda görev yapan 2. tanıkla bir araya getirilen
haberdeki bütün anlattıklarının doğru olduğunu, gazetede ismini belirtmediği ancak sonradan
öğrendiği Samsunlu Süleyman Uzmançavuş’un da işkence yapıp köylüleri öldürenlerden
biri olduğunu beyan etmiştir.

 
KÖY MUHTARI AHMET TEMYER İFADESİNDE ÖZETLE,
1989 ve 1994 yılları arasında Görümlü köyünde muhtarlık yaptığını, 1993 yılının

Mayıs ayında askerlerin köye geldiğini, askerlerin köye gelmeden bir gün önce silah sesleri
geldiğini ve çatışma olduğunu tahmin ettiğini, askerlerin köye geldikten sonra bütün köylüleri
köy meydanında topladıklarını, Mehmet Salih DEMİRHAN, Hamdo ŞİMŞEK, Hükmet
ŞİMŞEK, Halit ÖZDEMİR ve ibrahim AKIL'ı olay günü evlerinden alarak köy meydanına
getirdiklerini, meydanda özellikle İbrahim AKIL'ı çok şiddetli dövdüklerini, bütün köylünün
bu olayı gördüğünü, olay günü askerlerin köyde bulunan köylülerden Mehmet Salih
DEMİRHAN, Hamdo ŞİMŞEK, Halit ÖZDEMİR, İbrahim AKIL ve Hükmet ŞİMŞEK’in
evlerini yaktıklarını bizzat gördüğünü, evleri yakan şahısların asker olduğunu olay anında
üzerlerinde üniforma olduğunu, olay günü öncelikle şahısları köy meydanında topladıktan
sonra telsizden askerlere bu şahısların evlerinin yakılması yönünde emir geldiğini, bu
emrin Mete Paşa tarafından verildiğini Tansel üsteğmenin kendisine söylediğini,daha
sonra askerler tarafından Mehmet Salih DEMİRHAN, İbrahim AKIL, Hamdo ve Hükmet
ŞİMŞEK ile Halit ÖZDEMİR’in götürüldüğünü, olaydan kısa bir süre sonra Şemdin CÜLAZ
ile Abdurrahman KAYEK'in de oturmakta oldukları Derecik mezrasından alındığını
öğrendiğini, bu iki şahsında evlerinin yakıldığını, bu şahıslarla beraber Abdulkerim ve
Muhittin ÖZDEMİR'in de tabura götürüldüklerini, ancak daha sonra serbest bırakıldıklarını,
askerler tarafından götürülen Mehmet Salih DEMİRHAN, Şemdin CÜLAZ, İbrahim AKIL,
Hamdo ŞİMŞEK, Hükmet ŞIMŞIK ve Halit OZDEMIR'den bir daha haber alınamadığını,
Abdurrahman KAYEK’in ise aynı gün akşam taburdan çıkarak yanına geldiğini, yaralı ve
halsiz olduğunu, Abdurrahman’ın kendisine taburda işkence gördüklerini ve gözlerinin
kapatıldığını, Mehmet Salih DEMİRHAN, Şemdin CÜLAZ, İbrahim AKIL, Hamdo
ŞİMŞEK, Hükmet ŞİMŞEK ve Halit ÖZDEMİR'in kendisi ile beraber taburda bulunduğunu,
onların da gözlerinin kapatıldığını ve işkence gördüklerini, bu şahısların hayatından endişe
duyduğunu bırakılsalar bile yedikleri darbelerden sonra yaşayabileceklerini sanmadığını
söylediğini, Abdurrahman KAYEK’in şu anda Irak'ta yaşadığını, kendisine okunan dilekçe
içeriğinin doğru olduğunu beyan etmiştir.

Ahmet Temyer Avukat Tahir ELÇİ tarafından 05.03.2003 tarihinde alınan



ifadesinde ilaveten özetle;
Olayın ertesi günü Görümlü Karakolu ve Taburuna giderek Karakol Komutanı ve

Tabur Komutanı ile görüştüğünü, hatırladığı kadarıyla Karakol Komutanının rütbesinin
üstçavuş, adının ise Murat olduğunu, tabur Komutanlığına Olcay Binbaşının izinde olması
nedeniyle ismini hatırlayamadığı bir yüzbaşının baktığını, her ikisine de gözaltına alınanların
akıbetini sorduğunda Silopi ilçe Jandarma Komutanlığına gönderildiklerini söylediklerini,
aynı gün Şemdin CÜLAZ'ın babası Mustafa CÜLAZ ve Mehmet Salih DEMİRHAN'ın babası
Ali Demirhan ile birlikte Silopi İlçe Jandarma Komutanlığına gittiklerini, İlçe jandarma
Komutanı ile görüştüklerini, komutanın gözaltına alınanların buraya getirilmediğini
söylediğini, bunun üzerine tekrar Görümlü Jandarma Karakolu ve Taburuna giderek gözaltına
alınanların Silopi'de olmadıklarını söylediklerini, tabur ve karakol Komutanının , belki de
Şırnak'a götürülmüşlerdir dediğini, birkaç gün sonra Halit ÖZDEMİR'in kardeşi Muhittin
ÖZDEMİR, Mehmet Salih'in kardeşi Ahmet DEMİRHAN ve Şemdin CÜLAZ'ın babası
Mustafa CÜLAZ ile birlikte Şırnak Tugay Komutanlığına giderek akıbetlerini sorduklarını,
orada bulunan bir binbaşının adı geçenlerin burada olmadıklarını söylediğini ve kendisine
“bunları sormayın, kendine dikkat yoksa sen de gidersin” dediğini, birkaç gün sonra Silopi
Cumhuriyet savcısına gittiklerini, o sırada Adliyede bulunan İlçe Jandarma Komutanının
kendilerini gördüğünü ve "ne yapıyorsunuz burada" dediğini, bunun üzerine Mustafa
CÜLAZ’ın korkarak Adliye Binasını terk ettiğini, Ali DEMİRHAN ve Güle ŞİMŞEK ile
birlikte Savcının yanına gittiklerini, müracaatlarını yaptıklarını, kanaatine göre, Şemdin ve
diğerlerinin Görümlü taburunda öldürüldüklerini tahmin ettiğini,olaydan kısa bir süre sonra
Görümlü Taburuna çağrıldıklarını, burada üst düzey bir subayın konuşma yaptığını,
konuşmasında “sizin imam hristiyan çıktı, boynunda haç çıktı” dediğini, kendisinin söz
alarak İbrahim AKIL'ın müslüman olduğunu, Hamdo Şimşek ve oğlunun ise Keldani
(Hıristiyan) olduğunu ve haçın da onlara ait olduğunu söylediğini beyan etmiştir.

C.Savcısı tarafından 27.03.2007 tarihinde alınanifadesinde özetle;
Aynı günün akşamında gecenin geç saatinde, Abdurrahman KAYEK’in serbest

bırakılarak, doğrudan kendisinin evime geldiği, gece kendisinin evimde kaldığını, çok ağır
işkence gördüğünü söylediğini ve vücudundaki darp izlerini gösterdiğini, kendisine işkence
yapıldığı esnada, Görümlü Karakol Komutanı Harun Astsubay'ın (Harun YILDIRIM) gelerek
kendisinin serbest bırakılmasını sağladığını söylediğini, birkaç gün sonra tabura giderek
sormaları üzerine Okyay Yüzbaşının şahısların Şırnak'a gönderildiğini söylediğini, kendisinin
de Şırnak'ta bulunan alaya giderek şahısları sorduğunu, böyle şahısların gelmediğini, gelse
kayıtlarının olacağını söyleyerek alaya getirilen şahısların listesinin tutulduğu defteri
gösterdiklerini, listede şahısların isminin bulunmadığını gördüğünü, Şırnak'ta kiminle
görüştüğünü de şu an hatırlayamadığını, o günden sonra bu altı kişiden bir daha haber
alınamadığını, şahıslar gözaltına alındığında askerlerin başında Tansel isminde bir
Üsteğmen’in olduğunu, bu üsteğmen ile birlikte evleri dolaşarak şahısları evlerinden
çağırdığını alınan tanık ifadesinde beyan etmiştir.

 
KORUCUREŞŞU KARADENİZ 07.05.2012 tarihli ifadesinde özetle;
Köy meydanında toplandıktan sonra köy imamı İbrahim AKIL'ı ellerli kolları iple

bağlı şekilde meydana getirdiklerini, sonra da ayaklarının bağlandığını gördüğünü, daha sonra
öğrendiği kadarıyla kaçmaya kalktığından bu şekilde yapıldığını, askerlerin herkesin evlerine
gidebileceklerini söylediklerini ancak Hamdo ŞİMŞEK, oğlu Hükmet ŞİMŞEK, Mehmet
Salih DEMİRHAN, Abdulkerim ÖZDEMİR, Mihyedin ÖZDEMİR, Telli ÖZDEMİR, köyün
imamı İbrahim AKIL'ı alarak yaya olarak gittiklerini, İbrahim AKIL’ı götürürken ayak



bağlarını çözüp elleri bağlı şekilde götürdüklerini, daha sonra da bu kişilerden Hamdo
ŞİMŞEK, Hükmet ŞİMŞEK, Mehmet Salih DEMİRHAN ve İbrahim AKIL’dan bir daha
haber alamadıklarını, askerlerden kimseyi hatırlamadığını beyan etmiştir.

 
-MEHMET SELİM BULDUK 16.06.2003 tarihli, YAKUP TARHAN, MEHMET

TARHAN,HÜSEYİN CANGO ve ÖMER CANGO’nun 29.05.2003 tarihli ifadelerinde
özetle;

Eski adı Deresor olan Derecik mezrasında 14 Haziran 1993 tarihinde işleri sebebi ile
Silopi ilçesinde bulunduğunu, köylülerinden öğrendiği kadarıyla, 14 Haziran gecesinde
Görümlü tarafında çatışma çıktığını ve sabahleyin Görümlü taburunda bulunan askerlerin
köye geldiklerini, köylüleri bir araya topladıklarını,Şemdin CÜLAZ ve Abdurrahman
KAYEK’i alıp götürdüklerini, Abdurrahman KAYEK’in aynı akşam serbest bırakıldığını,
Şemdin CÜLAZ’ın ise serbest bırakılmadığını,Abdurrahman’ın bir süre kaldıktan sonra
ailesiyle birlikte Irak’a giderek yerleştiğini, Şemdin CÜLAZ dan bir daha haber
alamadıklarını beyan etmişlerdir.

 
Ali ATAK 29.05.2003 tarihli ifadesinde özetle;
Silopi ilçesinde Fotoğrafçılık yaptığını, 1993 yılında Adliyeden fotoğrafçı istendiğini,

kendisinin de o sırada amcası olan Abdulkadir ATAK’ın yanında çırak olarak çalıştığını,
mahkeme heyeti ile birlikte Selçik köyüne gittiklerini, orada bulunan ve yanan evlerin
fotoğraflarının mahkeme heyeti tarafından kendisine çekilmesi istendiğini, kendisinin de bu
yanan evlerin fotoğraflarını çektiğini ve aynı gün geri döndüklerini, fotoğrafları dükkanda
banyo ettirip çoğalttıklarını, bu fotoğrafların dükkanda 4 yıl kadar kaldığını ancak köyden
kimsenin gelip almadığını, bu nedenle amcasının da bunları yaktığını, amcasının 2000 yılında
vefat ettiğini, köydeki evlerin neden yandığını bilmediğini beyan etmiştir.

 
İLHAN BAŞLIĞ 10.03.2003 tarihli ifadesinde özetle;
Halen Silopi Görümlü köyünün muhtarlığını yaptığını, tarihten 10 sene kadar evvel

Görümlü köyünde bir askeri taburun bulunduğunu, bu tabura bir akşam PKK terör örgütünün
baskın yaparak 7 askeri şehit ettiğini, olay akşamından sonraki sabah askerlerin kendi köy ve
çevre köylerdeki köylüleri toplayarak talimat evrakında isimleri geçen Şemdin CÜLAZ,
Hükmet ŞİMŞEK, Mehmet Salih DEMİRHAN, Halit ÖZDEMİR ve Abdurrahman
KAYEK’in de içinde bulunduğu 10-12 kişiyi alıp gotürdüklerini, daha sonra isimleri geçen
şahıslar haricindeki şahısların köye döndüklerini, fakat bu şahısların köye dönmediklerini,
askeri yetkililerden sorduklarında bu şahısların gidip PKK terör örgütüne katıldıklarını
söylediklerini, kendisinin talimat ekinde bulunan ve Jandarma görevlilerinin tuttukları
tutanakta belirtildiği gibi bu şahısların PKK terör örgütüne yardım yataklık ederek Irak'ın
Ertuş kampına katıldıklarını söylemediğini, şu anda bile bu şahısların nerede olduklarını da
bilmediğini, ancak Jandarma görevlilerinin bu şahısların gidip PKK Terör örgütüne
katıldıklarını söylediklerini beyan etmiştir.

 
HALİT BAŞLIĞ01.03.2001 tarihli ifadesinde özetle;
PKK'nın üsbölgelerine saldırıp askerleri şehit ettiği gecenin sabahında köye gelen

askerlerin isimlerini okudukları köylüleri ayırdıklarını,bu kişilere "siz bize yardım
etmiyorsunuz, örgüte yardım ediyorsunuz diyerek bağırıp çağırdıklarını, ismini hatırlamadığı
birinin boynundan çıkardıkları haçı köyün imamı olan İBRAHİM AKIL'ın boynuna



taktıklarını, joplarla ve dipçiklerle bayıltana kadar vurduklarını, suya sokup ayılttıklarını,
sonra da seçtikleri köylüleri tabura götürdüklerini, bu kişilerin evlerini yaktıklarını
görmediğini ancak duyduğunu beyan etmiştir.

 
OLAYLA İLGİLİ GÖREVLİLERİN BEYANLARI:
1-Okyay TÜTER02.08.2007 tarihli ifadesinde;
1992 - 1995 yılları arasında Güneydoğuda görev yaptığını,, Görümlü köyü

yakınlarında 3-4 ay bulunduğunu, kendisine okunan Mevlüde CÜLAZ’ın şikayet dilekçesi ve
Ahmet TEMYER’in beyanlarında geçen köy yakma, bazı kişilerin göz altına alınması
olaylarına hiç bir zaman tanık olmadığını, görev yaptığı süre içerisinde bölgede hiç bir köyün
yakılmadığını, eğer herhangi bir kişi göz altına alındı ise normal usul ve esaslar dairesinde
kanun ve nizamlara uyularak alındığını, isnatların asılsız olduğunu beyan etmiştir.

 
2-Hasan Basri VURAL'ın 21.05.2007 tarihinde alınan ifadesinde özetle;
“…..Şikayette bulunan kadını tanımadığını, böyle bir olay olduğunu hatırlamadığını,

böyle bir olayın olmadığını, ev yakılmadığını ve gözaltına alınma olmadığını, Askeriyeye
isnat edilerek ülke ve silahlı kuvvetler üzerinde bir takım hesaplar yapıldığını, 1993 yılında
yüzlerce, binlerce terörist faaliyetin bulunduğunu, ülkemize savaş açtıklarını, PKK
teröristlerinin bir çok mezrayı köyü ve askeri kışlaları gündüz dahi bilhassa geceleri basıp
saldırıda bulunup sivil insanları kaldırmakta ve kaçırmakta öldürmekte ve binlerce askeri şehit
ettiği yoğun terörist faaliyetlerinin bulunduğunu, 1993’ ten on sene geçtikten sonra 2002
yılında şikayetçi olunmasının anlaşılır olmadığını, on sene sonra iftira atıldığını ve suç
uydurulmaya çalışıldığını savunmuştur.

METE SAYAR'ın 21-22-23 Kasım 1993 günlerinde Sabah gazetesinde
yayımlanan Nuriye Akman'a verdiği röportajda,

'Size i lginç bir anımı anlatayım. Yaklaşık 2 ay önce bir köyün bir yıldır  imamlığını
yapan bir  kişi  eylem sırasında öldürüldü.  Üzerindeki  eşyaları  araşt ır ı ldığında boynundan
"haç" kolye çıkt ı .  Sünnets iz  olduğu görüldü.  İmam bi ldiğimiz adamın Ermeni  olduğunu
gördük' demiştir.

Bununla tanıklar tarafından hıristiyan olan Hamdo ve Hükmet ŞİMŞEK'in boynundaki
haçın alınıp boynuna takıldığı ileri sürülen köy imamı İbrahim Akıl'ınkastedildiği, röportaj
yapıldığı tarihte "yaklaşık 2 ay önce" demiş ise de, şüphelinin 08.08.1993 tarihinde Şırnak'taki
görevinden ayrıldığı düşünüldüğündekimden bahsettiğinin anlaşılmaması için bilerek yanlış
süre belirttiği değerlendirilmiştir.

OLAYLA İLGİLİ RESMİ YAZIŞMALAR
Görümlü Jandarma Karakol Komutanlının düzenlediği25.09.1994 tarihli tutanakta;
Karakola bağlı Silopi ilçesi Görümlü Köyünden Hükmet ŞİMŞEK ve Hamdi

ŞİMŞEK’in 10 ay evvel köyde görünmedikleri, karakol ve diğer birliklerde yapılan
araştırmalarda bu şahıslarla ilgili herhangi bir kaydın bulunmadığı, Hamdo ŞİMŞEK’in oğlu
Lokman ŞİMŞEK’in 5 yıldır Şırnak ili Cudi Dağı Bölük Komutan Yardımcısı olduğu ve
CİHAT KOD ismiyle anıldığının tespit edildiği, babası Hamdo ŞİMŞEK ve kardeşi Hükmet
ŞİMŞEK’in PKK’nın dağ kadrosuna katılmış olabileceği yönünde istihbari bilgi alındığı
şeklinde tutanak tanzim edildiği tespit edilmiştir.

Görümlü Jandarma Karakolu tarafından düzenlenen tutanak ile;
A) 14 Mayıs 1993-14 Haziran 1993 tarihleri arasında kayıtların tetkikinde



PKK(Kadek) terör örgütünün 13.06.1993 günü saat 23.45 sıralarında Görümlü Köyü
yakınlarında konuşlu bulunan askeri birliğin üs bölgesi ile üs emniyeti için Kesiktepe (81-33)e
çıkarılan emniyet timine PKK (Kadek) terör örgütü mensuplarınca Görümlü Selçik,
Koyunören köyleri içerisinden ve yakın çevrelerinden baskın tarzında saldırıda bulunulması
sonucu 6 Erbaş ve erin şehit, 13 Er ve erbaşın yaralanmasıyla sonuçlanan olay esnasında Köy
içlerinde ve yakın çevrelerinde mevzilenerek güvenlik güçlerinin ateş altına alan örgüt
mensuplarını susturmak için güvenlik güçlerince gayri ihtiyati olarak atılan havan mermileri
ve uçaksavar mermilerinin sehven köyde bulunan evlere isabet etmesi ve olay sonrası geri
çekilen örgüt mensuplarının attıkları roketatar mermilerinin köy içerisine düşmesi neticesinde
bazı evlerin hasara uğradığı,

B) Görümlü Köyü Derecik mezrasında Şemdin CÜLAZ ve Abdurrahman KAYEK
isimli şahısların nezaret odasına alınıp alınmadıklarının tespiti istenmiş olup; Görümlü
J.Krk.Klığına 1993 yılında yapılan baskından sonra nezaret ve emniyet odasına alınanların
kaydına mahsus defterin olmadığı, kaydın 19.03.2001 tarihinde itibaren başladığı, daha
sağlıklı bilginin o zaman Karakol Komutanı J.Astsb.Kd.Çvş Harun YILDIRIMve Görümlü
J.Krk.K. Yardımcısı J.Astsb Kd.Çvş Orhan AK’tan öğrenilebileceği,

C) Görümlü Köyünden İbrahim AKIL, Hükmet ŞİMŞEK, Salih DEMİRHAN, Hamdi
ŞİMŞEK, Halit ÖZDEMİR isimli şahısların nezaret ve emniyet odasına alınanların kaydına
mahsus defterin 19.03. 2001 tarihinde başladığından bu tarihten önceki kaydın olmaması
nedeni ile söz konusu şahısların emniyet odasına alınıp alınmadıkların tespit edilemediği,

D) Görümlü Beldesinde 14 Mayıs 1993 - 14 Haziran 1993 tarihinde sürekli veya
geçici her hangi bir sınıftan askeri birliğin olup olmadığının tespiti istenmiş olup,
kayıtlarımızda 2.Komd.Tb. ve 1/61 MKNZ Tb K lığı ile ilgili bilginin bulunduğu bağlılığının
tespit edilebilmesi için 23 İç.Tug.K.lığı HRK. Şubede görevli rütbeli personel ile yapılan
telefon görüşmesinde söz konusu birliklerin bağlılıklarını resmi yazı ile bildirebileceklerini
beyan ettiğini,

E)Görümlü J. Krk.K.lığının 14Mayıs 1993 ve 14 haziran 1993 tarihinde mevcut olup
olmadığının ve mevcut ise nerede konuşlu olduğunun bildirilmesi istenilmiş olup , 14 mayıs
1993 - 14 Haziran 1993 tarihinde Görümlü J.Krk.K.lığının mevcut olduğu veGörümlü
köyünde konuşlu olduğu belirtilmiştir.

23.ncü İç Güvenlik Tugay Komutanlığının Silopi C.Başsavcılığına hitaben yazmış
olduğu 10 Temmuz 2003 tarihli yazısında,

14 Haziran 1993 tarihinde Görümlü Beldesi çevresinde 3.ncü Zh.Tug.2.nci
Tb.K.lığının görev yaptığını ve bu birliğin halen Çerkezköy/TEKİRDAĞ'da konuşlu
bulunduğunu bildirmiştir.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının 21.02.2013 tarihli yazısısında.
1993 yılı Mayıs ayında PKK terör örgütü mensupları ile Görümlü köyünde konuşlu

askeri birliklerimiz arasında sadece 28 Mayıs 1993 tarihinde Görümlü Bavari tepe mevkiinde
temasın olduğu 1 askerin yaralandığı,

13 Haziran 1993 tarihinde saat 23.45 sıralarında Görümlü köyünün 800 metre güney
doğusunda bulunan Kesiktepe ve Tabur Üs Bölgesinde çıkan çatışmada ise 6 askerin şehit
olduğu, 3 askerin yaralandığı bildirmiştir.

Silopi İlçe J.Komutanlığı 27 Şubat 2013 tarihli yazısı ve eklerinde,
1993 yılı Mayıs ve Haziran aylarında Görümlü köyünde konuşlu taburlardan birinde

görevli olan YUNUS isimli askerin yaralanması ya da şehit olması ile ilgili olarak adli ya
daidari herhangi bir soruşturmaya dair herhangi bir bilgi yada belgeye rastlanmadığı
bildirilmiştir.



 
SONUÇ
Olay tarihinde Tekirdağ Ulaş'tan gelen 61.Mknz.P.Tug.K. 1.Mknz.P.Tb.K. lığının ve

Kayseri'den gelen 1.Komd.Tug. 2.Komd.Tb.K.lığının İç güvenlik harekatlarında görev
yapmak üzere geçici olarak Şırnak ili Silopi İlçesi Görümlü J.Krk. Komutanlığının bulunduğu
alanda konuşlandıkları, komutanlığını Tuğgeneralşüpheli METE SAYAR'ın yaptığı
23.J.Sınır Tug. K.lığının harekat kontrolüne verildikleri,

13.06.1993 günü saat 23.45 sıralarında Görümlü Köyü yakınlarında konuşlu bulunan
askeri birliğin üs bölgesi ile üs emniyeti için Kesiktepe'ye çıkarılan emniyet timine PKKterör
örgütü mensuplarınca Görümlü Selçik, Koyunören köyleri içerisinden ve yakın çevrelerinden
baskın tarzında saldırıda bulunulması sonucu 1.Mknz.P.Tb.K. lığından 5 erin şehit olduğu, 1
subay ve 2 erin yaralandığı,2.Komd.Tb.K.lığından da 1 uzman çavuşun şehit olduğu,

Ertesi sabah bir gün sonra helikopter ile 23.J.Sınır Tug. K. METE SAYAR'ın
Görümlü'deki tabura gelerek 1.Mknz.P.Tb.K. Şüpheli HASAN BASRİ VURAL'a bazı
köylülerin isimlerinin yazılı olduğu kağıdı vererek, bu kişilerin tabura getirilmelerini
emrettiği,

Şüpheli HASAN BASRİ VURAL'ın emri üzerine2.Komd.Tb.K.lığından TANSEL
EROK ile 1.Mknz.P.Tb.K. lığından 3.Bölük Tim komutanı İBRAHİM KIRAÇ
komutasındaki askerlerin Görümlü köyü ve mezraları ile Koyunören köyüne giderek köylüleri
meydanda topladıkları, Görümlü Köyünden Hükmet ŞİMŞEK, Hamdo ŞİMŞEK,Mehmet
Salih DEMİRHAN, Abdulkerim ÖZDEMİR, Mihyedin ÖZDEMİR, Telli ÖZDEMİR,
Ramazan ÖZDEMİR, Halit ÖZDEMİR,köyün imamı İbrahim AKIL'ı, Derecik
mezrasındanŞemdin CÜLAZ ile Abdurrahman KAYEK'i , Koyunören köyünden Ömer
KURTAY'ın isimlerini okuyarak diğer köylülerden ayırdıkları, köy içinde darp
ettikleri,Süryani olanHükmet ŞİMŞEK, (veya oğlu Hamdo ŞİMŞEK) eait olan haçı alarak köy
imamı olan İBRAHİM AKIL'ın boynuna taktıkları ve bayıltana kadar dövdükleri, telsizle
METE SAYAR'ın emri üzerine köyden ayrılmadan önce bu kişilerin evlerini yaktıkları, sonra
da tabura getirdikleri,

Görümlü J.Krk. K. Harun YILDIRIM'ın araya girerek ÖZDEMİR ailesinin devlet
yanlısı olduğunu, Ömer Kurtay ve Abdurrahman Kayek'in çocuklarının rızalarıyla örgüte
katılmadıklarını, örgüt tarafından zorla kaçırıldıklarını söylemesi üzerine Ramazan
ÖZDEMİR, Abdulkerim ÖZDEMİR, Telli ÖZDEMİR, Mihyedin ÖZDEMİR, Ömer
KURTAY, Abdurrahman KAYEK’in bir süre işkence görmelerinden sonra serbest
bırakıldıkları, Halit ÖZDEMİR'in ise kurtarılamadığı,

Mete SAYAR paşanın "Bu şerefsizleri öldürün" diyerek askerlere talimat verdikten
sonra helikopterine binerek taburdan ayrıldığı, köylülerin içtima alanına çıkartıldıkları,
şüpheli Hasan Basri VURAL’ın talimatı üzerine şüpheli Murat Ali YILMAZ yüzbaşının
komuta ettiği 3.bölük ile şüpheli İbrahim KIRAÇ üsteğmenin komuta ettiği timin tekme
tokat köylülere vurmaya başladıklarını, daha sonra Şemdin CÜLAZ, İbrahim AKIL, Mehmet
Salih DEMİRHAN, Halit ÖZDEMİR, Hamdo ŞİMŞEK ve Hükmet ŞİMŞEK'i içtima alanında
yan yana sıraya dizdikleri, başta Üstğ.İbrahim KIRAÇ olmak üzere timindeki askerler ile 3.
Bölük komutanı Yüzb.Murat Ali YILMAZ, açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen Elazığ
Maden ilçesinden 1. bölük astsubayı Murat, Balıkesirli 2.Bölükten Davut Astsubay, Kayseri
Hava indirme Tugayından şüpheli Tğm. Serdar TEKİN'in dizden aşağı olmak üzere 6
köylüye G3 ile ateş ettikleri, sonra da 6 köylüyü bir çok askerin taradıkları ve cesetleri
bilinmeyen bir yere gömdükleri,

Her ne kadar maktullerin cesetlerine ulaşılamamış ise de, askerler tarafından tabura



götürüldüklerine ve burada öldürüldüklerine dair çok sayıda tanık beyanlarının mevcut olması
ve aradan 20 yıl geçmesine rağmen maktullerden haber alınamamış olması nedeniyle
öldürüldüklerine dair dava açılmasını gerektirecek delillerin bulunduğu,

Olaya katılma ihtimali bulunan diğer şüphelilerin kimlik bilgilerinin tespit
edilememesi sebebiyle dosyanın sürüncemede kalmaması açısından dosyanın onlar yönünden
tefrik edildiği; ayrıca yukarıda açık kimlik ve adres bilgileri yazılı bulunan şüphelilerin
ifadelerinin alınması istemiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına talimatlar yazıldığı, ancak
cevaplarının beklenmesi halinde zaman kaybı olacağı ve gecikme meydana geleceği ihtimali
bulunması sebebiyle talimat cevapları beklenmeden iddianame düzenlenmesinin daha uygun
olacağının değerlendirildiği,

Bu sebeplerle söz konusu suçun İç Güvenlik Harekatına katılmak için geçici görevle
Tekirdağ'dan ve Kayseri'den gelen şüpheliler tarafından bir sefer işlendiğinin iddia edilmesi
ve şüphelilerin bu suçu sürekli olarak işlediklerine dair yeterli şüpheyi oluşturacak delilin elde
edilememesi, suç işleme iradelerinde devamlılık saptanmaması nedeniyle atılı suçu bir
örgütün faaliyeti çerçevesinde işledikleri kabul edilemeyeceğinden,şüphelilere isnat edilen
eylemlerin  TMK'nın 10. Maddesinde sayılan suçlardan birini oluşturmadığı ve bu sebeple
Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi'nin görev alanına gireceği,

Ayrıca Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi'nin görev alanına giren suç açısından, suç
tarihinden sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK'nin 81 ve 82'nci maddeleri uyarınca
şüphelilerin eylemlerinin altı kere "insan öldürme" suçunu oluşturacağı, oysa suç tarihinde
yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK'nın şüphelilerin lehine hükümler içerdiği, buna göre
şüphelilerin eylemlerinin 765 sayılı TCK'nın 450/5 maddesinde düzenlenen "birden ziyade
kimseyi öldürmek" suçunu oluşturduğu anlaşılmakla,

Şüphelilerin yargılamalarının mahkemenizce yapılarak eylemlerine uyan ve lehlerine
olduğu değerlendrilen 765 sayılı TCK'nin 450/5 maddesi gereğince ayrı ayrı
cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur.12/06/2013
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