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DAVACI : K.H. 

MAKTUL: 1- BAHTİYAR AYDIN, RAŞİT oğlu HATUN'dan olma, 10/02/1946 doğumlu 

   2-ALİ NURETTİN SOYER, HÜSEYİN Oğlu GÜNER ZELİHA'den olma, 23/09/1964 doğumlu 

   3-- ABDULLAH AKÇAKMAK, ABDULMENAF Oğlu SALİHA'den olma, 20/09/1958 doğumlu 

   4- MİZGİN CANTÜRK, KEREM Oğlu ZERİFE'den olma, 06/06/1986 doğumlu 

   5- BAYRAM YILDIZ, İSMET Oğlu MESUDE'den olma, 10/01/1992 doğumlu 

   6- HÜSEYİN CANTÜRK, KEREM Oğlu ZERİFE'den olma, 29/09/1981 doğumlu 

   7- EMİNE KIRAÇ, ZEYNAR Kızı HÜSNA'den olma, 04/05/1984 doğumlu 

   8- ZANA ÇAKIR, BAYRAM Oğlu BESİME'den olma, 11/05/1976 doğumlu 

   9- ALİ ŞANLI, ZÜBEYR Oğlu KEVSER'den olma, 02/07/1958 doğumlu 

   10- SANİYE BOĞAN, YEMLİHAN Kızı HAVVA'den olma, 01/01/1932 doğumlu 

   11- MUSTAFA ÇAKIR, SAİT Oğlu ASİYE'den olma, 10/04/1943 doğumlu 

   12- ALİ CANPOLAT, MEHMET ALİ Oğlu ZAHİDE'den olma, 01/12/1971 doğumlu 

   13- KUDRET ERGÜN, SIDDIK Kızı NACİYE'den olma, 02/11/1968 doğumlu 



   14- MUHYETTİN GÜLEN, MEHMET Oğlu ZİNET'den olma, 01/12/1943 doğumlu 

   15- DİLBİRİN CANTÜRK, KEREM Oğlu ZERİFE'den olma, 25/06/1991 doğumlu 

   16- YÜKSEL BAYAR, OSMAN Oğlu RAZİYE'den olma, 26/02/1967 doğumlu 

 

MAĞDUR MÜŞTEKİ: 1-MESUT KARADEMİR, İBRAHİM Oğlu HATİCE'den olma, 03/02/1969 doğumlu, 

Atakent Mah. 235. Sk. No:12 İç Kapı No:11  Küçükçekmece/ İSTANBUL ikamet eder. 

2-MESUDE YILDIZ, SAİT Kızı HAYRİYE'den olma, 23/02/1975 doğumlu, Camikebir Mah. Camiikebir 1. 

Sk. No:21  Lice/ DİYARBAKIR ikamet eder. 

3-KEREM CANTÜRK, HÜSEYİN Oğlu HANIM'den olma, 01/01/1957 doğumlu, Şeyh Şamil Mah. 638. Sk. 

No:12 İç Kapı No:3  Bağlar/ DİYARBAKIR ikamet eder. 

4-İSMET YILDIZ, SALİH Oğlu MERYEM'den olma, 10/02/1965 doğumlu, Camikebir Mah. Camiikebir 1. 

Sk. No:21  Lice/ DİYARBAKIR ikamet eder. 

5-ZERİFE CANTÜRK, KAMİL Kızı NAİLE'den olma, 01/02/1962 doğumlu,  ikamet eder. 

6-ASLİYE CANPOLAT, MEHMET Kızı YILDIZ'den olma, 03/03/1971 doğumlu, Mevlana Halit Mah. 429. 

Sk. No:4 İç Kapı No:24  Bağlar/ DİYARBAKIR ikamet eder. 

İHBAR EDEN: 1-AHMET BÜYÜKŞAHİN, MUSTAFA Oğlu BERGÜZAR'den olma, 01/07/1973 doğumlu, 

Küpeli Kasabası Felahiye/ KAYSERİ ikamet eder. 

ŞÜPHELİ: 1- TÜNAY YANARDAĞ, ÖMER OSMAN  ve ALİME'den olma, 10/06/1963 doğumlu, KONYA ili, 

HÜYÜK ilçesi, MERKEZ ORTA köy/mahallesi, 2 cilt, 38 aile sıra no, 42 sıra no'da nüfusa kayıtlı Yücetepe 

Mah. 84 Cad. No:5A İç Kapı No:17  Çankaya/ ANKARA ikamet eder. 

SUÇ: Taammüden Öldürme,  Halkı isyana ve birbirini öldürmeye teşvik, Cürüm işlemek üzere teşekkül 

oluşturmak 

SUÇ TARİHİ VE YERİ: 22/10/1993 DİYARBAKIR/LİCE 

SEVK MADDESİ: Türk Ceza Kanunu (Mülga) 450/4, 31, 33,  

   Türk Ceza Kanunu (Mülga) 149/1,  

   Türk Ceza Kanunu (Mülga) 313/3 

ŞÜPHELİ: 2- EŞREF HATİPOĞLU, CAFER SADIK  ve SÜRİYE'den olma, 25/01/1945 doğumlu, ORDU ili, 

PERŞEMBE ilçesi, EFİRLİ köy/mahallesi, 18 cilt, 27 aile sıra no, 17 sıra no'da nüfusa kayıtlı Gayrettepe 

Mah. Fahri Gizden Sk. No:5 İç Kapı No:21  Beşiktaş/ İSTANBUL ikamet eder. 

SUÇ: Birden Fazla Kişiyi Aynı Sebeple Öldürme, Halkı isyana ve birbirini öldürmeye teşvik, Cürüm 

işlemek üzere teşekkül oluşturmak 

SUÇ TARİHİ VE YERİ: 22/10/1993 DİYARBAKIR/LİCE 
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SEVK MADDESİ : 1-Türk Ceza Kanunu (Mülga) 450/5, 31,33,  

      2-Türk Ceza Kanunu (Mülga) 149/1,  

      3-Türk Ceza Kanunu (Mülga) 313/3 

DELİLLER: Şüpheli savunması, müşteki ve tanık beyanları, olay tespit tutanağı, olay ve yakalama 

tutanağı, ekspertiz raporu, CD çözüm tutanağı ile tüm dosya kapsamı 

 

1-OLAY 

22.10.1993 tarihinde Diyarbakır ili Lice ilçesinde çıkan olaylarda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı 

Tuğg. Bahtiyar Aydın, J.Uzm.Çvş.Yüksel Bayar ile 14 vatandaş ölmüş, 1Uz.Çvş. 1 er ve 1 polis memuru 

ile çok sayıda vatandaş yaralanmış, çok sayıda konut, işyeri ve araç hasar görmüştür. Operasyonu 

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı olan şüpheli Eşref Hatipoğlu yönetmiştir. Resmi tutanaklarda PKK 

terör örgütü mensuplarının ilçeye saldırması nedeniyle bu sonucun meydana geldiği yazılmış, ancak 

örgüt o gün ilçeye kendilerine ait hiçbir gruptan saldıranın olmadığını ileri sürmüştür. Aradan geçen 

20 yıla rağmen saldırıya katıldığı tespit edilen örgüt mensubu olmamıştır. 

 

2-TUTANAKLAR 

 

2.1-LİCE EMNİYET AMİRLİĞİNCE DÜZENLENEN TUTANAKLAR 

Lice ilçe Emniyet amirliği tarafından düzenlenen 23.10.1993 tarihli olay tutanağı göre; 

22.10.1993 günü saat 09.00 sıralarında ilçe emniyet amirliğine ait 21 A 1061 plakalı resmi minibüs 

yakıt ikmali için Kulp istikametinde 3. km.de bulunan petrol istasyona giderken yol kenarındaki üzüm 

bağlarında gizlenen PKK terör örgütü mensupları tarafından ateş açılmıştır. Olay yerine zırhlı Dragon 9 

sevk edilmiş, çevrede araştırma yapılırken Komando bölüğü tarafından seri silah sesleri duyulmuş, 

komando birliği ile yapılan muhabere ile bölüğün yoğun olarak ateş altına alındığı öğrenilmiştir. 

Akabinde ilçenin her tarafından özellikle Emniyet Amirliği J. Blk. K. Piyade Tabur K. na da uzun 

namlulu silahlarla taciz ateşleri gelmeye başlamış, Güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle başlayan 

çatışma bir saatten fazla sürmesi ve artarak devam etmesi nedeniyle merkezden takviye kuvvet 

istenilmiştir. Saat 11.00 sıralarında gelen helikopter Komando bölüğündeki pistin ve piyade 

taburundaki pistin yoğun ateş altında olmaları nedeniyle inememiş, Hani ilçesine giderek inmiş ve 

gelen takviye kuvvetler panzerlerle Hani'den Lice'ye intikal etmiştir. 

Olaylar devam ederken saat 11.00 sıralarında J.Bölge K. Tuğg. BAHTİYAR AYDIN'ın Jandarma 

Komando Bölüğünde bulunduğu esnada yaralandığı, hastaneye sevk edilirken şehit olduğu, ondan 

birkaç saat sonra da Uzm. Çvş YÜKSEL BAYAR'ın şehit olduğu, 1 Uzm. Çvş ile 1 erinde de yaralandığı 

askeri birimlerden öğrenilmiştir. 

İlçe Emn. Amirliğinin doğusunda bulunan Cantürkler Camii ve çevresinden Emniyet Amirliğine ve 

komando Bölüğüne yoğun ateş geldiğinden o bölgeyi susturmak için panzerlerle dalış yapılmış, cami 



avlusundan atılan bir roketin Dragon 9'a isabet etmesi sonucu mazgal deliğinden giren parçalar polis 

memuru MESUT KARADEMİR'in sol bacak ön yüzünde deri laserasyonu, ekimoz ve hematom oluşacak 

şekilde (7 gün iş ve güçten kalmış) yaralanmasına sebep olmuştur.  

Çatışma saat 16.00 ya kadar aralıksız devam etmiş, bu saatten sonra hafifleyerek saat 19.00 

sıralarında sona ermiştir. Çatışma sürerken bazı evlerin ve işyerlerinin yanmakta oldukları 

gözlenmiştir. Yaralandığını söyleyen vatandaşlar ve cesetler polis panzeri ve hastane ambulansı ile 

sağlık ocağına taşınmıştır. 11 vatandaşın cesedi otopsi işleminden sonra yakınlarına teslim edilmiş, 

kimliği tespit edilemeyen 2 erkek cesedi ise belediyeye teslim edilerek definleri sağlanmıştır. Olayda 

13 vatandaş ölmüş, 32 vatandaş ise yaralanmıştır. 

21 A 1061 plakalı minübüsün sağ taraftaki camlardan birinin isabet aldığı, Dragon 9 zırhlı araçta çok 

sayıda mermi izinin olduğu ayrıca sağ tarafında atılan roketin zırh boyasını çizdiği, resmi kurum ve 

kuruluşlara ait binalardan 7 adetinin tam hasarlı, 3 adetinin orta hasarlı,emniyet ve jandarmanın 

binalarının da aralarında bulunduğu 10 adetinin ise az hasarlı olduğu, şahıslara ait 242 adet işyerinin, 

401 adet konutun hasar gördüğü, Belediyeye ait 8 aracın ve özel şahıslara ait 6 aracın hasar gördüğü 

tespit edilmiştir. 

Durumları şüpheli görülen 74 kişi gözaltına alınmış, 54 'ü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmış, 

20 kişi ise Diyarbakır TEM şube müdürlüğüne teslim edilmiştir. 

Olaylardan sonra ilçe genelinde yapılan aramalarda 1 adet makinalı Biksi marka otomatik tüfek, 4 

adet kaleşnikof tüfek, 2 adet roket mermisi, 4 adet sevk fişeği, çok sayıda boş kovan elde edinildiği 

bilgi edinilmiştir. 

GÖZALTINA ALINAN KİŞİLER (20 kişi) 

Lice Emniyet Amirliğinin tutanağına göre ..”.durumları şüpheli görülen 74 kişi gözaltına alınmış, 54 'ü 

ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmış, 20 kişi ise Diyarbakır TEM şube müdürlüğüne teslim 

edilmiştir”. Bu kişilerin Teymen Laçin, Mehmet Ali Günyağdı, Berzan Alagündüz, Cemal Gözen, Ahmet 

Yek, Tarık Ergün, Ramazan Bulut, Nazife Tursun, Yemlihan Menteşe, Cemal Menteşe, M. Hafız 

Uzun,Behçet Karaman, Avni Söğüt, Hasan Bayram, Rıza Berk, Abdülbaki Menteşe, Veysi Turcan, Faik 

Bayhan, Fuat İldan, Ramazan Bozan olduğu belirtilmiştir. 

Lice savcılığı görevsizlik kararında da gözaltına alınan “...olaylarla ilgili oldukları sanılan 20 kişinin 

gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Diyarbakır DGM C. Başsıvcılığına gönderildikleri..” yazılmış ise 

de, evrak arasında gözaltına alınan kişilerin açık kimlik bilgileri, ifade tutanakları ve akıbetleri 

hakkında herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanmamıştır. 

DİKKAT ÇEKEN AYRINTILAR 

1-Yaklaşık 11 saat süren çatışmada, sadece bir polis memurunun zırhlı araç içinde hafif 

yaralanması,bu memurun ifadesinin alınmaması, 

 2- Hiçbir teröristin ölü ya da yaralı olarak ele geçirilememesi, gözaltına alınıp ilk sorgudan sonra 

serbest bırakılan 54 kişinin ve Diyarbakır TEM Şube müdürlüğüne teslim edilen 20 kişinin  ifade 

tutanakları, yakalama tutanakları, hangi delile dayanılarak gözaltına alındıklarına dair hiçbir belgenin 

evrak arasında bulunmaması, sadece 20 kişilik isim listesinin bulunması, 



3-Roket saldırısına maruz kaldığı ileri sürülen Dragon 9 isimli zırhlı araçta sadece zırh boyasının 

çizilmiş olması, 

  4-Özel şahıslara ve DEP li belediye başkanı bulunan belediyeye ait bina ve araçlarda ağır hasarın 

bulunmasına karşılık asıl hedef olması gereken emniyet ve askeri birliklere ait binalarda hafif hasarın 

bulunması,  

5- Liceli vatandaşların nerede, nasıl öldürüldükleri, yaralıların nasıl yaralandıklarına dair herhangi 

tespitin yapılmaması, şehit olan öğretmen ALİ NURETTİN SOYER'in öldürülmesi ile ilgili ise, 

yakınlarının talebi üzerine sonradan sadece vurulduğu yeri gösterir krokinin jandarma tarafından 

düzenlenerek 25.11.1993 tarihli yazı ekinde savcılığa gönderilmiş olması,   

 

2.2 JANDARMA KOMUTANLIĞININ DÜZENLEDİĞİ TUTANAKLAR 

 

2.2.1 ASKERLERİN YARALANMASI OLAYI (1 ŞEHİT) 

J. Asb. Üçvş. HAMİT SEZEN, ile J. Asb. Kd. Ççvş.HAMZA ÇİL,  Uzm. J.Çvş.HAYRETTİN KAVLAK, J.Kom. 

Erleri NEDRET GÖZER, OKTAY MAT, GÖKSEL ÖZDEMİR'in imzaladıkları 22.10.1993 tarihli tutanağa 

göre,  

22.10.1993 günü saat 14.30 sıralarında Şaar mahallesi civarında arazi kesiminde yoğun ateş altında 

bulunan timleri takviye ve olay bölgesinden tahliye etmek amacıyla BTR-60 timinin BTR-60 aracıyla 

olay mahalline gelerek diğer zırhlı araçlarla birlikte silah ve personeliyle destek sağlayıp bir yandan da 

dereyatağında bulunan tim elamanlarını yan kapaktan BTR-60 zırhlı araç içine alıp tahliye edildiği 

sırada, 

Atılan mermilerin yan kapaktan zırhlı araç içerisine girerek içerdeki tim elamanlarından araç şoförü 

Uzm. J.Çvş. TEKİN ALPTEKİN'in sağ kolundan, silah sistem operatörü Uzm. J.Çvş. YÜKSEL BARAN'ın 

karnından ve tim erlerinden J.Kom. Eri MESUT KARÇKAY'da sol kolundan yaralanmıştır. Yüksel Baran 

şehit oldu. 

  

2.2.2 BİKSİ MARKA TÜFEĞİN BULUNMASI 

J. Asb. Üçvş. HAYRİ MUTLU ile J.Kom. Erleri ÖMER ÇINAR, OSMAN CANSU ve AHMET BOZYİĞİT'in 

imzaladıkları 25.10.1993 tarihli tutanağa göre, 22.10.1993 günü komando Bölüğü kuzeyinde yapılan 

arazi aramaları esnasında dere yatağında çalıların içine atılmış olarak Biksi marka tüfek ve çok sayıda 

kovan Ergani Komando Taburu 1. bölük uçaksavar kısmından Tim komutanı J. Asb. Üçvş. HAYRİ 

MUTLU ile J.Kom. Erleri  OSMAN CANSU  ve  AHMET BOZYİĞİT tarafından bulunulmuştur.       

2.2.3 OLAY TUTANAĞI 

İlçe J.K. Yzb. ŞAHAP YARALI, J.K.Blk. K. J.Kd. Üstğm. MUSTAFA KÜÇÜK, J.Asb. Ü.çvş. İLHAMİ KARABÜK, 

J.Asb. Kd.çvş. AHMET GÜMÜŞ, erler ÖMER ÇINAR ve ATAKAN ÇEVİR 'in imzaladıkları 25.10,1993 

tarihli olay yeri tespit tutanağına göre,   



22.10.1993 günü saat 08.30 sıralarında Lice-Kulp karayolunda devriye gezen polis aracının Lice 

çıkışında teröristlerce taranması üzerine olay yerine gönderilen zırhlı araçlara da ateş açılmış, sonra 

da tüm şehir içinde mevzilenen örgüt mensuplarının kamu kurum ve kuruluşlarına roket ve uzun 

namlulu silahlarla başlattıkları saldırıya askeri birlikler ve emniyet amirliği tarafından karşılık vermesi 

ile çatışma başlamıştır. Bölgede başlatılan operasyonu yönetmek için aynı gün Lice J.Kom. Blk. K.lığına 

J. Bölge Kom. Tuğgeneral BAHTİYAR AYDIN gelmiştir. Olayların büyük olduğunu görünce operasyonda 

bulunan Kocaköy ve Lice J. Kom. Timlerinin Lice'ye dönmelerini emretmiş, ayrıca çevrede bulunan 

timler ile özel harekat timlerini çağırmıştır. Tuğg. BAHTİYAR AYDIN, saat 11.00-11.30 sıralarında  İlçe J. 

Kom. Blk. K.lığının giriş kapısının önünde yoğun ateş altında, müsademeyle ilgili emir ve talimatları 

verirken bölük binasının kuzeyinden açılan ateş sonucu kafasına giren ve orada duvara çarpan tek 

kurşunla yaralanması üzerine istenilen helikopter ile Diyarbakır Asker Hastanesine sevk 

edilmiştir.Hastanede şehit olmuştur. 

Aynı gün operasyondan çağrılan birlikler ilçe girişinde yoğun ateşe maruz kalmaları üzerine takviye 

olarak gönderilen BTR 60 aracı tim persneli Şaar mah. Dereyatağından ateş altında bulunan timi araca 

almak üzere kapağın açılması ile araca teröristlerce açılan yoğun ateş neticesinde, saat 14.30 

sıralarında araç içinde bulunan 2 Uzm. J. çvş. 1 er yaralanmış, yaralılar helikopterle hastaneye sevk 

edilirken J.Uzm. Çvş. YÜKSEL BARAN şehit olmuş, Uzm. Çvş. TEKİN ALPTEKİN ile J. Er MESUT KARÇKAY 

yaralı olarak sevk edilmiştir. 

İlçeye istenilen takviye birliklerinin gelmesinden sonra İl J. K.lığı tarafından verilen görevle ilçenin 

çıkışı ve kaçış istikametleri kapatılmış, saat 18.00 sıralarında özel tim ve zırhlı araçlarla şehir içine 

girilmiş ve kritik noktalar kontrol altına alınmıştır. Valilik emriyle ilçede sokağa çıkma yasağı ilan 

edilmiştir.23.10.1993 sabahı gelen takviye birlikleri ile ilçede bulunan tüm evler ve işyerleri aranmış, 

şüpheliler gözaltına alınmış, yaralı ve ölüler emniyet amirliği tarafından sevk ve diğer işlemlere 

başlanmış, aramalar 25.10.1993 günü bitirilmiştir. 

Aramalar sonucunda, J.Kom. Blk. K.lığının kuzey batısında dereyatağı içinde 1 adet Biksi marka tüfek 

ile buna ait çok sayıda boş kovan ve mayon, bölüğün kuzey doğusunda arazide 1 adet, güneyindeki 

evlerin enkazın altında 1 adet, batısındaki yanmış ve yıkılmış evlerin altından 2 adet olmak toplam 4 

adet kaleşnikof tüfek ile silahların bulunduğu yerlerde çok sayıda boş kovan, güneyindeki yıkık evlerin 

enkazı altında 2 adet RPG 7 roket atar mermisi ile 4 adet sevk fişeği bulunmuştur. 

 

2.2.4 ARAMA TUTANAĞI 

J.K.Blk. K. J.Kd. Üstğm. MUSTAFA KÜÇÜK, Piyade Atgm. DERYA ÖZSARAÇ, J. Asb. Çvş AHMET ACAR, 

J.Kom. Onbaşılar ERCAN KÖROĞLU ve YASİN ÇAKIR ile j.er İSMAİL GÖKDERE'nin imzaladıkları 

23.10.1993 tarihli tutanağa göre,   

23.10.1993 günü yapılan ev ve arazi aramaları sonucunda, SEYİTHAN CANTÜRK'ün evinin içerisinde 

PKK terör örg. mensuplarına ait 27147774 seri nolu kaleşnikof tüfek ile çok sayıda kaleşnikof tüfeğe 

ait boş kovan, Kelvan mahallesinde EŞREF DEKMAN'a ait yanan evde kullanılmaz durumda   PKK terör 

örg. mensuplarına ait RN 20888 seri nolu kaleşnikof tüfek ile çok sayıda kaleşnikof tüfeğe ait boş 

kovan ile Kelvan mahallesinde bir sokakta HASAN ERTAŞ'a ait nüfus cüzdanı bulunmuştur.  

 



2.2.5 ARAMA TUTANAĞI  

J.K.Blk. K. J.Kd. Üstğm. MUSTAFA KÜÇÜK, J. Asb. Çvş KENAN ŞIKLAR, Uz. J. Çvş. KAZIM COŞAR,J.Kom. 

Erler ŞABAN BOSTANCI, MUSTAFA ŞAHİN, ARİF AKIN'ın imzaladıkları 23.10.1993 tarihli tutanağa göre,   

23.10.1993 günü yapılan ev ve arazi aramaları sonucunda, Lice ilçesi Şaar mah.12. Sok. no.9'da oturan 

Hüseyin oğlu 1934 doğ. YUSUF LALEALP'in evinin içinde ve çevresinde çok sayıda kaleşnikof tüfeğe ait 

boş kovanların bulunduğu, aynı sokak No.10'da oturan HACI MEHMET BOĞA'nın evinin bahçesinde  

56.2808612  seri nolu kaleşnikof tüfeğin bulunduğu, No.8 de oturan 1933 doğ. EMİN SAĞA'nın evinde 

ise 2 adet RPG 7 roket atar mermisi ile 4 adet sevk fişeği   bulunmuştur. 

 

2.2.6- BULUNAN MALZEMELERİN TESLİM TUTANAĞI 

Yukarıda sayılan tüfek, fişek, kovan ve diğer malzemeler 04.11.1993 tarihli tutanakla J.Asb. Bçvş. 

HÜSEYİN KAÇMAZ ve er AYHAN ÇOBAN tarafından polis memuru METİN ÇENGEL'e teslim edilmiştir.   

05.11.1993 tarihli tutanak ile de zabıt katibi KADRİ KAPLAN'a teslim edilmiştir. Tutanakta şüpheli 

Eşref HATİPOĞLU’nun ekranlarda gösterdiği şehit Tuğg. Bahtiyar Aydın’ın vücudundan çıkartılan 

mermi çekirdeğine rastlanmamıştır. 28.12.2012 tarihli yazımızla sorulması üzerine Diyarbakır İl 

Jandarma Komutanlığı 21.01.2013 tarihli yazısı ile İl J.K. Arşivinde ve Lice İlçe J.K. Arşivinde olaya 

ilişkin herhangi bir belgeye rastlanmadığı bildirilmiştir. 

 

DİKKAT ÇEKEN AYRINTILAR 

1- Çatışmanın çok yoğun biçimde ve şehir içinde meydana gelmesine ve gün boyunca devam 

etmesine 2 si asker 16 kişinin şehit olmalarına, çok sayıda vatandaşın yaralanmasına,  ilçedeki bir çok 

bina ve aracın hasar görmesine karşılık, hiçbir teröristin ölü, yaralı ya da sağ ele geçirilememesi, şehir 

içinde zırhlı araç içinde şehit olan ve yaralananlar dışında şehir içinde yaralanan asker ve polisin 

bulunmaması,  

2-Olayda yaralanan askerlerin ifadelerinin ve adli muayene raporlarının alınmamış olması, 

3- Dereyatağına atılmış olarak bulunan makinalı tüfeğin çevresinde bulunan 680 adet kovanın 9 farklı 

makinalı tüfek ile atılmış olmasının tespit edilmesi, arazide 1 ve 2 enkazın altında bulunan 3 

kaleşnikof tüfeğin çevresinde bulunan 301 adet  kovanın 29 farklı tüfek ile atılmış olması, 

4- Sokağa çıkma yasağı ve aramalar 3 gün sürmesine rağmen hasar gören binaların nasıl hasar 

gördükleriyle ilgili ayrıntılı tespitin yapılmamış olması,   

5- Hangi birliklerin çatışmaya kaç askerle katıldığının belirtilmemesi, 

6-  Kelvan mahallesinde EŞREF DEKMAN'a ait yanan evde kullanılmaz durumda   PKK terör örg. 

mensuplarına ait RN 20888 seri nolu kaleşnikof tüfek ile çok sayıda kaleşnikof tüfeğe ait boş kovan 

bulunduğuna dair tutanak tutulmasına karşılık, bu silahın suçta kullanıldığına dair herhangi bir 

tespitin yapılamaması, (Eşref Dakman  DGM savcılığına verdiği 29.11.1993 tarihli  dilekçe ile evinin 



enkazı altından bulunan 20888 seri nolu tüfeğinin bulundurma ruhsatlı olduğunu ileri sürüp belgesini 

ibraz etmiştir)   

2.3. BALİSTİK RAPORLAR 

Bölge Kriminal polis Laboratuarının 08/11/1993 tarihli 1993/3128 Uz. Nolu raporu ve 13.04.1995 

tarihli ek raporu ile; 

Kaleşnikof tüfeklerin yanlarında bulunan 7.62x39 ve 7.62x51 mm. çapındaki 316 kovandan teşhise 

elverişli olan 301 adetinin 29 farklı tüfek ile atıldıkları,bunlardan (21-18-14) olarak 53 adeti ele 

geçirilen kaleşnikof tüfeklerden 3'ü ile atıldıkları, Eşref DAKMAN'a ait bulundurma ruhsatlı 20888 seri 

nolu tüfek ile atılmadıkları,  

Hafif makinalı tüfeğin yanından bulunan 7.62x51 mm. çapındaki 680 kovandan teşhise elverişli olan 

676 adetinin 9 farklı makinalı tüfek ile atıldıkları, bunlardan 108 adetinin ele geçirilen makinalı tüfek 

ile atıldıkları, bu tüfekten alınan kovanların arşivde kayıtlı kovanlarla mukayesesi sonucunda,  

10/05/1993 günü Kulp ilçesi Narlıca Yol Kavşağı Soldere mevkiinde güvenlik güçleri ile PKK militanları 

arasında çıkan silahlı çatışma olayı ile ilgili olarak, Kulp İlçe Jandarma K. lığının 12/05/1993 gün ve 

0454-12-93/945 sayılı yazısı ile gönderilen kovanlardan 7 si ile irtibatlı olduğu tespit edilmiş,  

Diğer tüfeklerden alınan kovanların arşivdekilerle irtibatı ise tespit edilememiş, ele geçirilen 

silahlardan atılmayan diğer kovanların arşivdekilerle mukayese edildiğinden bahsedilmemiştir. 

3-GÖREVSİZLİK KARARI 

Lice savcılığı  PKK terör örgütü mensuplarının  Bahtiyar Aydın, Yüksel Bayar ve kimliği belli olan 13, 

belli olmayan 2 vatandaşı öldürdüğü, 2 asker, 1 polis ile 32 vatandaşı yaraladığı,ölenlerden birinin 

öğretmen ALİ NURETTİN SOYER olduğu, bina ve araçlara zarar verdiği iddiasıyla  düzenlediği 

11.11.1993 tarihli görevsizlik kararı ile evrakı Diyarbakır DGM savcılığına göndermiş, gözaltındaki 20 

kişi ise Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir.  

4-ŞEHİT MUAYENE TUTANAKLARI 

4.1.BAHTİYAR AYDIN 

22.10.1993 günü Diyarbakır Asker hastanesinde Diyarbakır DGM C.Savcısı tarafından adli tıp uzmanı 

LOKMAN EĞİLMEZ ile yapılan adli muayenede;    

Ölü sertliği ve morluğu gelişmemişti, sağ göz alt kısmında 5-6 mm çapında etrafında barut is asarı 

görülmeyen tipik mermi giriş deliği ile ense orta hatta çıkış deliğinin tespit edildiği, başka bir yaranın 

bulunmadığı, uzak atış mesafesinden vurulduğu, beyin harabiyeti sonucu öldüğü tespit edilmiştir.  

4.2.YÜKSEL BARAN 

22.10.1993 günü Diyarbakır Asker hastanesinde Diyarbakır DGM C.Savcısı tarafından adli tıp uzmanı 

LOKMAN EĞİLMEZ ile yapılan adli muayenede;    

Cesedin sağ iliak kanat arka tarafta 1 adet etrafında barut is asarı görülmeyen tipik mermi giriş deliği 

ile sol siasta çıkış deliğinin tespit edildiği, başka bir yaranın bulunmadığı,  belin sağ tarafına isabet 

eden mermi çekirdeğinin meydana getirdiği karın içi organ yaralanmasına bağlı olarak öldüğü, 



merminin vücudun elbiseli kısmına isabet etmesi nedeniyle dış muayene ile atış mesafesi hakkında 

tahmin yapılamayacağı tespit edilmiştir. 

4.3.ALİ NURETTİN SOYER 

23.10. 1993 günü Lice Sağlık ocağında yapılan ölü muayenesi ile; 

Başın üst arka kısmında yaklaşık 3x4 cm ebatında ateşli silah yarası, göğsün sol üst kısmında koltuk 

altına yakın yerde kurşun giriş deliği ve buna ait göğsün üst sol orta kısmına yakın yerde yaklaşık 3x5 

cm ebatında çıkış deliğinin mevcut olduğu, sol kolun üst orta kısmına yakın yerde kurşun giriş deliği ve 

muhtemelen buna ait 5 cm uzağında çıkış deliğinin, göğsün arka kısmında sol yanda ve sağ yanında 

göbek hizasında da kurşun giriş ve çıkış deliklerinin mevcut olduğu, ölüm sebebinin beyin doku 

harabiyetine bağlı solunum ve dolaşım yetmezliği olduğu tespit edilmiştir. 

Kimlik tanığı polis memuru Ersun ÇAYBAŞI cesedin ALİ NURETTİN SOYER’e ait olduğunu beyan 

etmiştir. 

Müşteki NURHAYAT SOYER, 02/11/2012 tarihli ifadesinde; 

"Ben 1993 yılı Mayıs ayında Lice'de öğretmenliğe başladım, eşim Ali Nurettin benden bir sene önce 

Lice'de göreve başlamıştı. Olay tarihinde 16 aylık kızım vardı, hatırladığım kadarıyla 6 Eylül ilköğretim 

okulunda görev yapıyorduk. Olay günü sabah saatlerinde kızımı kendi evimde bakıcıya bırakarak 

okula gitmiştik, ilk dersin sonuna doğru silah sesleri gelmeye başladı, pencereden baktığımda zırhlı bir 

araçtan ateş edildiğini gördüm, araç Kulp yolunda idi, Kulp istikametine doğru ateş ediyordu. Ateş 

ettiği istikamet boş bir arazi idi, 5 dakika sonra silah sesleri sustuğu için tatbikat yapıldığını 

düşündüm,  öğrencilerin teneffüse çıkmalarından sonra silah sesleri tekrar gelmeye başladı bu sefer 

daha çok silah sesleri gelmeye başladı. Ben bu sırada öğretmenler odasında idim. Bahçeye çıkıp 

öğrencileri içeriye aldım. Öğrencilerden bir kısmını kömürlüğe götürdük bir kısmını da zemin katta 

yere oturttuk. Öğrenciler evlerine gitmek istiyorlardı, zorla zaptetmeye çalışıyorduk. Kömürlükteki 

öğrencilerden birisini pencereden gelen kurşun isabet edip yaralamış idi.  Biz öğrencilerin başında 

idik, bir yandan da kalp hastası olan eşimi takip etmeye çalışıyordum. Hatırlayabildiğim kadarıyla saat 

15:00' civarında silah sesleri kesilmişti, Bu saatten sonra öğrencileri kısım kısım göndermiştik. 

Arkasından da biz evimize gitmek üzere okuldan çıktık, İlçede bulunan meydana geldiğimizde çarşıya 

doğru giden yolda ilerlemeye başlamıştık, aniden silah sesleri gelmeye başladı, önce bize doğru ateş 

edildiğini anlayamamıştım, önümüzdeki toprağa isabet edince bulunduğumuz tarafa ateş edildiğini 

anladım. Önümdeki çukura ayağım takıldı yere düştüm bu sırada geriye baktığımda eşimin 

vurulduğunu gördüm. Sağ taraftan ateş edilmişti. Eşim yüzü koyun yere düşmüştü. Başından bir kısmı 

kopup ayrılmıştı. Eşimin yanına doğru gidince öğretmen arkadaşlardan biri beni tutup uzaklaştırdı. 

Çünkü ateş edilmeye devam ediyordu, oradan geçen 25 yaşlarında tanımadığım bir genç eşimin 

yanına gidip sırt üstü çevirdi, nabzına baktı. O sırada ateş edilmeye devam edince genç yuvarlanarak 

oradan uzaklaştı, kolundan ya da bacağından  yaralanmıştı, ateş edenleri görememiştik. Eşimin 

vurulduğu sırada 4 öğretmen yan yana yürüyerek gidiyorduk, bizimle birlikte çıkan bir kaç öğrenciyi 

sakin olduğunu gördüğüm bir yola götürerek buradan gidin demiştim.  Eşimin vurulmasından 3-5 

dakika önce öğrenciler bizden ayrılıp gösterdiğim yoldan evlerine gitmişlerdi. Bizim yürüdüğümüz 

yolun Jandarma komutanlığına giden yol olup olmadığını bilmiyorum. Çarşıya giden yol olarak 

biliyorum. Eşim vurulduğu sırada hiçbir askeri personelle karşılayıp tartışmamıştık. Eşimi kimin 

vurduğunu da düşünecek durumda değildim.  



Eşimi orada bırakıp evlerimize gittik. ....Ertesi gün eşimin vurulduğu yere gitmemi söylediler, ben de 

yürüyerek oraya gittim eşim yerde yatıyordu, cesedi 1 gün dışarda kalmıştı. Saatini ve cüzdanını bana 

verdiler. Eşime beni yaklaştırmadılar, Eşimin vurulduğu sırada eşimin yanına gelen gencin yaralı 

olarak birinin sırtında götürüldüğünü gördüm beni görünce keşke kurtarabilseydim dedi. Bu genci bir 

daha görmedim, ismini bilmiyorum. ... 

O gün her taraftan ateş ediliyordu, ne tür silahlarla ateş edildiğini bilmiyorum, ancak okulda 

beklerken bazı mermilerin beton duvarları delip geçtiğini gördüm. Bir sefer de önce bir ıslık sesi 

duydum, Mardinli bir öğretmen arkadaşım bu bomba dedi. Büyük bir patlama sesi geldi. Kısa bir süre 

kulaklarım duymaz oldu, bomba okulun kapısı önüne düşmüştü. Bu bombanın nereden atıldığını 

bilmiyorum. Helikopterden bomba atıldığını görmedim. Eşimin vurulmasından sonra bir helikopter 

sesi duymuştum, ancak başımı çevirip bakmamıştım. Top atışı yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. 

Okulun duvarı yıkılmıştı, bir araba geçecek kadar delik açılmıştı. Her türlü patlama sesi vardı. Bu 

sesleri ayırt edemiyordum,  Akşam saatlerine kadar silah sesleri gelmeye devam etti, o gün herhangi 

bir terörist görmedim, görebilecek durumda da değildim. ..." demiştir. 

MEHMET TUTAK 12/02/2013 tarihli ifadesinde; 

"Olay günü saat :09-09:30 sıralarında silah sesleri gelmeye başlamıştı. Ben evdeydim, silah sesleri 

artınca dışarı çıkamadık. Bitişikte olan kayın pederimin taş yapımı olan binasına sığınmıştık. Silah 

seslerinin kesilmesi üzerine saat 15:00 civarında okulda olan kardeşlerimi almak için gittim. 

Kardeşlerimi alıp eve dönerken, tekrar silah sesleri gelmeye başladı. Bana gösterdiğiniz krokide ilçe 

jandarma komutanlığının güneyinde bulunan binaların arasındaki geniş boş alana geldiğimizde bir 

kadının feryat ederek, insanlık ölmüş mü, eşimi kurtarın diye bağırdığını duydum. Yerde birisi 

vurulmuş yatıyordu. Bir çocukta bayanın elinden tutmuş yerde yatana yaklaşmasına engel olmaya 

çalışıyordu. O heyecan ile bayanın çevresinde başkasını görmedim. Duvar diplerine sığınan çok kişi 

vardı. kardeşlerimi sokağın köşesindeki duvar diplerine oturttum. Yerde yatan şahsın yaşayıp 

yaşamadığını kontrol etmek için ileri atıldım. Şahıs yüzükoyun yere yatmıştı, kolundan tutup çevirdim, 

gözlükleri halen üzerindeydi, alnından vurulmuştu. Çevirince göğsünde de kurşun yarası gördüğümü 

hatırlıyorum. Şahıs ölmüştü, kolunu çevirdiğim esnada ilçe jandarma komutanlığının önündeki 

nöbetçi kulübesinin bulunduğu yönden ateş edildi. Kurşun yerde yatan cesedin kaldırdığım koluna 

isabet etti. Bu sırada helikopter  de üstümüzden uçuyor ve bulunduğumuz yere ateş ediyordu. 

Helikopterden gelen kurşun ile sağ kolumdan vuruldum, kurşun girip çıktı. Yuvarlanarak yakında 

bulunan su arkına girdim, kısa bir süre orada  bekledim. Helikopter uzaklaşınca oradan çıkıp koşarak 

kardeşlerimin bulunduğu yere gittim. Kan kaybından bayılmışım, kardeşlerim beni eve götürmüşler. 

Uyandığımda  evdeydim. Ertesi gün saat 12:00 sıralarında  benden 2 yaş küçük olan Serdar beni 

sırtına alıp sağlık ocağına götürdü. Giderken bir önceki gün karşılaştığım cesedin bulunduğu yerden 

geçerken o bayanı cesedin başında gördüm. Bayan beni görünce sen de ölebilirdin, demişti. Bende 

ona cevap verdim ancak ne dediğimi hatırlamıyorum. Sağlık ocağından beni ambulansla Diyarbakır'a 

TIP fakültesine sevk ettiler.  

Olay günü havan topu yada tank mermisi olduğunu tahmin ettiğim bomba şeklinde patlayan 

mermilerle ateş edildiğini biliyorum. İlçeye topla atış yapıldığını bilmiyorum. Helikopterden 

yerdekilerin tarandığını gördüm. Bomba atıldığını görmedim. Olay günü hiç terörist görmedim. 

PKK'lıların ilçeye saldırıp saldırmadıklarını bilmiyorum. Ancak PKK'lıların ilçeye saldırmış olsaydılar. 

Onları gören olurdu. Ben gören kimseyi de duymadım." 



4.4. ALİ ŞANLI 

23.10. 1993 günü Lice Sağlık ocağında yapılan ölü muayenesi ile, SOL MİDKLİK VE  HATTINDA 11. 

KOSTOYU KESTİĞİ BÖLGEDE 1X1 CM EBATINDA GİRİŞ DELİĞİ VE ARKA KOSTA VE VERTABL BÖLGEDEN 

ÇIKAN 1X1 CM EBATINDA ÇIKIŞ DELİĞİNİN MEVCUT OLDUĞU ölüm sebebinin ateşli silah 

yaralanmasına bağlı solunum ve dolaşım yetmezliği olduğu tespit edilmiştir. 

Kimlik tanığı Ali HASİĞDELİ cesedin ALİ ŞANLI’ya ait olduğunu beyan etmiştir. 

4.5. BAYRAM YILDIZ (2 yaşlarında) 

23.10. 1993 günü Lice Sağlık ocağında yapılan ölü muayenesi ile, sağ kulak üzerinde 3x2 cm ebatında 

muhtemelen kurşun giriş deliği, kulak alt tarafında 5x5 cm ebatında muhtemelen ateşli silaha bağlı bir 

yara, her iki diz üst kısmında 0,5 cm lik muhtemelen ateşli silaha bağlı sıyrık olduğu, sağlık ocağındaki 

imkanlarla baştaki ateşli silah yarasının kurşun deliği olup olmadığının tespit edilemeyeceği, içerde 

kurşun var ise çıkartılamayacağı,  kesin ölüm sebebinin baştaki yaraya bağlı olarak beyin doku 

harabiyetine bağlı solunum ve dolaşım yetmezliği olduğu tespit edilmiştir. 

Kimlik tanığı Tahsin SELİMOĞLU cesedin BAYRAM YILDIZ’a ait olduğunu beyan etmiştir. 

4.6. SUNA CANTÜRK 

7-8 yaşlarında, 1.04 m boyunda, yaklaşık 22 kg ağırlığında kumral saçlı, buğday tenli kız çocuğuna ait 

cesedin  23.10. 1993 günü Lice Sağlık ocağında yapılan ölü muayenesi ile, kafatasının araka ve yan 

kısımlarını içine alacak şekilde kafatasının ve beyin dokusunun bulunmadığı, kesin ölüm sebebinin 

beyin doku harabiyetine  bağlı dolaşım ve solunum yetmezliği olduğu tespit edilmiştir. 

Kimlik tanığı Ramazan TAŞDEMİR cesedin Suzan Cantürk’e ait olduğunu beyan etmiştir. Daha sonra 

ölen çocuğun isminin SUNA CANTÜRK olduğu anlaşılmıştır. 

4.7. DİLBİRİN CANTÜRK 

4-5 yaşlarında, 0.85 m boyunda, yaklaşık 15 kg ağırlığında siyah saçlı, buğday tenli, sünnetsiz bir 

çocuğa ait cesedin  23.10. 1993 günü Lice Sağlık ocağında yapılan ölü muayenesi ile, başın sağ üst 

köşesinde beyin dokusunu alacak şekilde kurşun giriş ve çıkış deliğinin bulunduğu, kafatasında parçalı 

kırık olduğu ve kafatasının 3x4 cm soyulduğu, sağ kolun dirsekten 3 cm derinliğinde doku kaybı 

olduğu, kesin ölüm sebebinin beyin doku harabiyetine  bağlı dolaşım ve solunum yetmezliği olduğu 

tespit edilmiştir. 

Kimlik tanığı Ramazan TAŞDEMİR cesedin Mizgin Cantürk’e ait olduğunu beyan etmiştir.Daha sonra 

ölen çocuğun isminin DİLBİRİN CANTÜRK olduğu anlaşılmıştır. 

4.8. HÜSEYİN CANTÜRK 

16 yaşlarında, 1.70 m boyunda, yaklaşık 60 kg ağırlığında kısa siyah saçlı, kahverengi gözlü, esmer 

tenli erkek şahsa ait cesedin  23.10. 1993 günü Lice Sağlık ocağında yapılan ölü muayenesi ile, sol diz 

arka kısmında 4x4 cm ebatında kurşun giriş deliği ve aynı dizin ön üst kısmında 4x5 cm ebatında 

kurşun çıkış deliği, diz alt arka kısmında 8x10 cm lik kurşun giriş deliği ve aynı dizin alt ön kısmında 

10x15 cm lik kurşun çıkış deliği ile sağ dizde 2 adet kurşun sıyrığının mevcut olduğu, kesin ölüm 

sebebinin kan kaybına bağlı dolaşım yetmezliği ve şok olduğu tespit edilmiştir. 



Ramazan TAŞDEMİR 25.11.1993 tarihinde kendisine gösterilen kimliği tespit edilemeyen cesedin 

fotoğrafı olarak gönderilen 1 nolu fotoğraftaki cesedin HÜSEYİN CANTÜRK’e ait olduğunu, Hüseyin ile 

2 kardeşinin cesetlerini kendisinin teslim aldığını beyan etmiştir.  

Müşteki Kerem CANTÜRK 12.03.2013 tarihli ifadesinde; 

1993 yılında Lice ilçesinde taksicilik yaptığını, olayın olduğu günün sabahı saat:07.00 sıralarında işe 

gitmek için Atatürk Çarşısı önünde bulunan, Metin taksi durağına doğru aracıyla giderken Kulp ilçesi 

istikametinde bulunan ve mahalleye yakın olan Komando Taburu tarafında top seslerini duyduğunu,o 

gün ise top seslerinin, Dibek köyü kırsalından geldiğini,  taksi durağında tahmini 40-45 dakika yolcu 

beklerken, Durağın karşısında bulunan Lice Jandarma Karakolu önünde nöbet tutan bir askerin etrafa 

“Kaçın, ilçeyi terk edin, yakacaklar, canınızı kurtarın” şeklinde bağırması üzerine, herkesin telaşla sağa 

sola koşmaya başladığını, kendisinin de hemen evine dönerek, dışarıda oynayan çocuklarını alarak 

eve girdiğini, saat:09.00 sıralarında bir anda ilçenin her tarafından silah ve top sesleri ile helikopter 

seslerinin gelmeye başladığını, Kumluca Köyünden Diyarbakır’a gitmek için, Lice merkezine gelen 

birinin ismi Zeydin olan BİNGÖL ailesinden üç kişinin, silah sesleri üzerine, komşusu olan Ali 

CANPOLAT’ın barakadan yapılı evine sığındıklarını, Cezaevinde nöbet tutan askerlerin bu eve ateş 

etmeleri sonucu evin alev aldığını, bunun üzerine Ali CANPOLAT, eşi Asliye CANPOLAT, kızı Gülistan 

CANPOLAT, Zeydin BİNGÖL, kayınpederi ve kayınvalidesi ile birlikte kendisinin betonarmeden yaptığı 

tek gözlü odasına geldilerini, evinden dışarı bakıldığında, Demirçelik İlköğretim Okulu, Cami ve 

sokağın gözüktüğünü, camdan baktığı bir esnada, komando taburu istikametinden bir tankın caminin 

köşesine gelerek namlusunun yönünü kendisinin evine doğru çevirdiğini, aradaki mesafenin yaklaşık 

40-50 metre civarında olduğunu, ayrıca havada da iki askeri helikopterin mahallenin üstünde 

dolaştığını, daha sonra hem tank ve hem de helikopterlerden ateş edilmeye başlandığını, aracını 

bahçeye aldığı esnada silah ve top mermilerinin betonarmeden oluşan evin duvarlarının hepsini 

yıktığını, evin duvarının kendisinin ve aracının üzerine düştüğünü, kendisi, eşi Zerife CANTÜRK, kızları 

Dilan CANTÜRK, komşusu Asliye CANPOLAT, kızı Gülistan CANPOLAT ve Zeydin BİNGÖL’ün 

yaralandığını, diğer çocukları Dilbirin CANTÜRK ve Suna CANTÜRK ile komşusu, Ali CANPOLAT ve 

Zeydin BİNGÖL’ün kayınvalidesi bayanın öldüğünü,  kendisinin yaklaşık bir saat baygın kaldığını, 

ayıldığında halen silah ve top seslerinin devam ettiğini, hemen evin içerisinde bulunan yaralıları tek 

eliyle toplayarak yine evinin bahçesinde bulunan 1metre derinliğindeki boş havuza taşıdığını, 

yaralıları kontrol ettiği zaman yukarıda isimlerini söylediği çocuklarıyla komşularının ölmüş olduğunu, 

diğerlerinin de yaralı olduğunu gördüğünü, diğer çocukları olan Hüseyin ve Suzan CANTÜRK’ün o an 

okulda olduklarını,  oğlu Hüseyin CANTÜRK’ün okuldan kaçarak eve geldiğini, oğluna yardım etmesini 

söylediğini, yaralıları evinin bahçesinde bulunan hiavuza birlikte taşıdıklarını, evin cezaevi 

istikametine doğru bahçede bulunan iki basamak yüksekliğindeki beton zemini kendilerine mevzi 

yaparak uzandıklarını, o esnada oğlu Hüseyin “Ay baba ayağım” deyince oğluna baktığında, sağ dizinin 

isabet eden mermiyle parçalanmış olduğunu gördüğünü, hemen orda bulduğu bir telefon kablosu ile 

bacağına tek eliyle tampon yapmaya çalıştığını, ancak yapamadığını, bu yüzden oğlu Hüseyin 

CANTÜRK’ün kan kaybından vefat ettiğini, ertesi günün sabahına kadar silah seslerinin devam ettiğini 

bu yüzden beklemek zorunda kaldığını, saat:06.00 sıralarında yaklaşık 30 askerin evine geldiğini, 

başlarındaki komutanın omzunda bulunan rütbesinin ters çevrili olduğunu gördüğünü, kendisini ve 

komşusu olan hocayı alıp dışarı çıkararak yolun üzerine yatırdıklarını ve tekme tokat dövdüklerini, 

daha sonra, askerlerin Azed CANTÜRK’ün evinden başlayarak ellerinde bulunan bir çuval içerisindeki 

beyaz tozu eldivenle alarak evlerin içlerine doğru atmaya başladıklarını,  sonra da bu evlerin bir anda 

yandıklarını gördüğünü, kendi evinde yaralılar olduğu için yakmadıklarını,  saat: 08.10 sıralarında 



ambulansın gelerek, toplam (7) yaralıyı kendisi ile birlikte ambulansa bindirerek sağlık ocağına, 

oradan da araçtan indirmeyerek Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine götürdüklerini, hastanede 

91 gün tedavi gördükten sonra taburcu olduğunu, bu olayda 10 aylık olan kızı Dilan CANTÜRK’ün sol 

gözüne şarapnel parçası isabet etmesi sonucu gözünü kaybettiğini, eşinin sırtında halen şarapnel 

parçalarının olduğunu, ölen çocuklarının defin işlemlerini kendisi hastanede olduğundan dolayı 

akrabalarının ve komşularının yaptığını, Lice ilçesinde kesinlikle herhangi bir terörist grubu 

görmediğini ve duymadığını, bu olayın kesinlikle asker tarafından yapıldığını, Bahtiyar AYDIN’ın 

vurulması ile sanki terörist grubu Lice’ye baskın yapmış gibi bir düzmece ile 2 ve 3 yaşındaki 

çocuklarının dahi terörist damgası vurularak (36) vatandaş ile birlikte öldürüldüğünü, tek bir askerin 

bile bu operasyonda burnu kanamadığını, bu ölenlerin hiç birinin terörist olmadığını, ayrıca; destek 

amaçlı Kayseri Hava İndirme Tugayından birliklerin olay öncesinde Lice ilçesinde bulunduklarını, 

ilçede meydana gelen bu olay ile ilgili olarak yer göstermek suretiyle güvenlik kuvvetlerine yardımcı 

olabileceğini, bu olaylar sonrasında maddi olarak tazminat aldığını, çocuklarını öldüren şahıs veya 

şahıslardan davacı ve şikâyetçi olduğunu, alınan ifadesinde beyan etmiştir. 

4.9. ALİ CANPOLAT 

 23.10. 1993 günü Lice Sağlık ocağında yapılan ölü muayenesi ile, sağ omuzun ön tarafından 

başlayarak sağ kolun 2/3’ünü içine alacak şekilde sağ aksille koltuğun tümünü içine alacak şekilde ve 

göğüs ön duvarının sağ tarafını kapsayacak ve derin dokuları içine alacak şekilde doku kaybı olduğu 

görüldü. Sağ akciğer parçalanmış olduğu, sol skapula altında15x10 cm ebatında derin dokuları ve iç 

organları içine alacak şekilde doku kaybı olduğu,keza alnın sol üst köşesinde 1 cm derinliğinde kesi 

olduğu, kesin ölüm sebebinin iç organların harabiyetine  bağlı dolaşım ve solunum yetmezliği olduğu 

tespit edilmiştir. 

Kimlik tanığı Ramazan TAŞDEMİR cesedin HÜSEYİN CANTÜRK’e ait olduğunu beyan etmiştir.  

10.12.1993 tarihinde yapılan mezar açma işlemi esnasında ifadesi alınan OSMAN CANTÜRK, olay 

günü akrabaları olan Hüseyin, Suzan ve Mizgi CANTÜRK’ün cesetlerini götürürken MEHMET ALİ 

CANPOLAT’ın söylemesi üzerine bakınca HÜSEYİN olarak aldıkları cesedin ALİ CANPOLAT’a ait 

olduğunu farkettiğini, geri dönüp kimliği meçhul olarak belediye görevlilerine teslim edilen HÜSEYİN 

CANTÜRK’ün cesedini teslim alıp her ikisini de kendisinin defnettiğini, 5. mezardaki cesedin ALİ 

CANPOLAT’a, 6. mezardaki cesedin HÜSEYİN CANTÜRK’e ait olduğunu beyan etmiştir.  

Aynı sırada ifadesi alınan MEHMET ALİ CANPOLAT da, oğlu ALİ’nin cenazesini gördüğünü,   her iki 

koltuk altında ve göğsünde parçalanmaların bulunduğunu, olay günü şoka girdiği için defin işlemine 

katılamadığını, görevlilerin de kendisine izin vermediklerini, cenazeyi Osman CANTÜRK’ün 

defnettiğini beyan etmiştir.  

Mezar açma işlemi sırasında ifadesi alınan kimlik tanığı Ramazan TAŞDEMİR , tanıklık yaptığı cesedin 

kot pantolonlu, kısa saçlı, dizinde kurşun yarası olan HÜSEYİN CANTÜRK’e olduğunu beyan etmiş, 

kendisine tanıklık yaptığı cesedin bulgularının okunması üzerine bu bulgular ALİ CANPOLAT’ın 

cesedine aittir, otopsi sırasında cesetler yan yana olduğu, ortamın kalabalık olduğu, ağlayanların, 

sızlayanların bulunduğu için karışıklık olmuş olabileceğini beyan etmiştir. 

METİN CANPOLAT da 25.01.1995 tarihinde savcılığımıza müracaat ederek, kendisine gösterilen ceset 

fotoğrafının kardeşi ALİ CANPOLAT’a ait olduğunu beyan etmiştir. 



Maktulün kardeşi müşteki ERCAN CANPOLAT ise 14.03.2013 tarihli ifadesinde; Olay günü 

Diyarbakır'dan saat 10:00 sıralarında Lice’ye geldiğini,hasta olan Salih abisinin kızına aldığı ilaçları 

götürdüğünü. o sıralarda silah sesleri de gelmeye başladığı için, orada kaldığını, babasının da o sırada 

orada olduğunu, saat 10:30 sıralarında bulundukları evin duvarına roket yada tank mermisinin isabet 

ettiğini, ancak evin yıkılmadığını, merminin duvarı delip geçtiğini, o gün Salih abisinin evinden hiç 

çıkamadıkları için evlerinin yandığını, abisinin vefat ettiğini, eşinin ve çocuklarının yaralandığını 

bilmediğini, saat 15-16:00 a kadar silah seslerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini,bu saatten sonra 

azalarak 19-20:00 ye kadar devam ettiğini,ertesi sabah güneşin doğmasından hemen sonra, evlerin 

basılıp erkeklerin tabur dedikleri Komando bölüğüne götürüldüklerini, öğlene kadar taburun 

önündeki top sahası büyüklüğünde olan boş alanda yüzükoyun bekletildiklerini,sonra da serbest 

bırakıldıklarını, abisinin defnedildiği sırada ailelerinden kimsenin hazır olamadığını,babasının abisinin 

eşini ve çocuklarını hastaneye götürdüğünü, kendisi taburda tutulduğu için haberinin olmadığını, 

abisinin cesedinin kimliği belirsiz olarak gömüldüğünü, mahallelerindeki caminin minaresi yıkıldığı 

için, uzaktaki camiye götürülüp defnedildiğini, kendisine gösterilen fotoğrafların Ali abisine ait 

olmadığını,Hüseyin CANTÜRK'e de ait olmadığını, Hüseyin okuldan yeni geldiği sırada ayağından 

vurularak öldüğünden üzerinde mavi İlkokul önlüğünün olduğunu,ayrıca lastik ayakkabı giymediğini, 

abisinin nüfustan düşüm işlemleri yapılamadığı için, Metin abisinin savcılığa gidip fotoğraftan teşhis 

yaptığını, nüfustan düşümünü sağlamak için, fotoğrafın Ali abisine olduğunu söylediğini 

düşündüğünü, o döneminde savcılığa gidip evrak istediği sırada, Hüseyin CANTÜRK'ün fotoğrafını 

gördüğünü, üzerinde önlük olduğunu,bacağının sarılı olduğunu, bundan emin olduğunu, olayda 21 

kişinin öldüğünü duyduğunu beyan etmiştir. 

Maktulün eşi müşteki Asliye CANPOLAT 14.03.2013 tarihli ifadesinde; 

Olayın olduğu sıralarda iki kızı ile birlikte evde olduğunu, sabah saat 09:00 sıralarında silah sesleri 

gelmeye başladığını, başlangıçta her zamanki gibi askerin eğitim ateşi açtığını sandıklarını, silah sesleri 

artınca bahçedeki ve sokaktaki çocukları eve aldıklarını, silah sesleri her yerden gelmeye ve artmaya 

başlayınca da evin içinde yere yattıklarını, saat 10:00 sıralarında roket mermisine benzer, bir 

merminin evlerine isabet ettiğini, soba borusu genişliğinde, duvarda delik açtığını, merminin yatak 

odasındaki dolabı da delerek, evden dışarı çıktığını, evlerinde yangın çıktığını, 1.5 yaşındaki kızını 

babasının, 2 aylık kızını vüaoda kendisi alarak dışarı çıktıklarını, helikopterden de kendilerine doğru 

ateş edildiğini, ayağından vurulduğunu, sürünerek Kerem CANTÜRK'ün evine girdiğini, içeride Kerem 

CANTÜRK, eşi ve 3 çocuğunun bulunduğunu, diğer 3 çocuğunun okulda olduğunu, eve girmelerinden 

yaklaşık 10 dk. sonra evin dışından tank sesinin geldiğini, pencereden de tankı gördüğünü, kendilerini 

görmesin diye yere yattıklarını, tanktan evlerine doğru ateş edildiğini, evin tek odalı tek katlı, 

betonarme olduğunu, tank atışıyla birlikte evin üzerlerine yıkıldığını, tanktan kendilerine doğru 

tahmini 7-8 m mesafeden ateş edildiğini, kendi gözüne şarapnel parçasının isabet ettiğini ve sol 

gözünü kaybettiğini, 2 aylık kızı Gülistan ve 1.5 yaşındaki kızı Şevin’in de yaralandığını, eşi Ali 

CANPOLAT’ın göğsüne tank mermisi isabet ettiğinden, göğsünün ön kısmının parçalanması sonucu 

vefat ettiğini, 

Kerem CANTÜRK'ün eşi Zerife'nin kalçasına şarapnel parçasının isabet ettiğini ve yaralandığını, kızı 

Suna ile oğlu Dilbirin’in enkaz altında kalarak öldüklerini, 6 aylık kızı Dilan ve Kerem CANTÜRK’ün 

gözlerinden yaralandıklarını, 



Ölen çocukların cesetleri yanlarında olduğunu, bu sırada helikopterlerin üstlerinde dolaşarak ateş 

ettiğini, cezaevinden ve emniyet müdürlüğünden de ateş edildiğini, emniyet müdürlüğünün 

kendilerine uzak olduğunu, okuldan koşarak yanlarına gelen Hüseyin Cantürk isimli çocuğun cezaevi 

tarafından atılan silahla yaralandığını tahmin ettiğini, 3 helikopterin ilçe üzerinde dolaşarak ateş 

ettiğini saat 20:00 den sonra da silah seslerinin tek tük gelmeye başladığını, bu şekilde ertesi güne 

kadar orada beklediklerini,  

Kendisinin Hastanede bulunduğu sırada gazetecilerin gelerek kendisi ile röportaj yaptıklarını, ameliyat 

olacağı gün Show TV yada Kanal D de röportajının yayınlandığını, aradan yarım saat geçtikten sonra, 

gözlerinin kapalı olduğu ve görmediği, yanında refakatçi olarak kalan ablası Zerife CANTÜRK'ün 

bulunmadığı bir anda, hastane odasına gelen bir şahsın kolundan serumu çıkararak, kendisini 

yataktaki çarşafa dolayıp kucağına alarak, pencereye doğru götürdüğünü, atacağı sırada kendisinin 

bağırarak bu şahsın boynuna sarıldığını, bu şahıs kendisini atmayarak, yere doğru savurup kaçtığını, 

olaydan sonra İnsan Hakları Mahkemesine dava açıp tazminat aldığını, eşini öldüren, çocuklarını ve 

kendisini yaralayanların tespit edilip cezalandırılmalarını istediğini, yapanlardan şikayetçi olduğunu 

beyan etmiştir. 

 

4.10. ABDULLAH AKÇAKMAK 

30-35 yaşlarında, 1.68-1.70  m boylarında, yaklaşık 65 kg ağırlığında kısa siyah saçlı, kahverengi gözlü, 

buğday tenli erkek şahsa ait cesedin  23.10. 1993 günü Lice Sağlık ocağında yapılan ölü muayenesi ile, 

seternem alt kısmında 1x1 cm lik kurşun giriş deliği ile buna bağlı sırtın sol orta kısmında 3x3 cm lik 

çıkış deliğinin mevcut olduğu, kesin ölüm sebebinin ateşli silah yaralanmasıyla oluşan kanama ve 

buna bağlı oluşan şok olduğu tespit edilmiştir. 

Ölü muayene işlemi esnasında kimliği tespit edilemediğinden 2 nolu ceset olarak tutanağa yazılmış, 

13.07.2001 tarihinde Diyarbakır DGM Başsavcılığına müracaat eden Kutbettin İZGİ  ve Hidayet İZGİ 2 

nolu cesede ait fotoğrafın ABDULLAH AKÇAKMAK’a ait olduğunu, olay tarihinde eşinden ayrılmış 

olduğunu, 3 çocuğundan ikisinin İzmir’de, birinin Muş’ta olduğunu, kendilerine haber verilmediği için 

cesedi teslim almadıklarını, tazminat alabilmeleri için avukatların söylemeleri üzerine teşhis için 

geldiklerini beyan etmişlerdir. 

4.11. SANİYE BOĞAN 

23.10. 1993 günü Lice Sağlık ocağında yapılan ölü muayenesi ile, sol kaşın üst tarafında 4X3 cm derin 

kesi,sol böğrünün üst kısmında 7x5 cm doku kaybının bulunduğu, buradan bağırsakların dışarı çıktığı,  

sağ dizin dış tarafında kurşun giriş, iç tarafında çıkış deliğinin bulunduğu ölüm sebebinin akut kan 

kaybı olduğu tespit edilmiştir. 

Kimlik tanığı Hüseyin BOĞAN cesedin eşine ait olduğunu beyan etmiştir. 

4.12.  EMİNE KIRAÇ 

23.10. 1993 günü Lice Sağlık ocağında yapılan ölü muayenesi ile, göbek sol üst kısmında  1x1 cm lik 

kurşun giriş, sağ arka batın alt kısmında 2x3 cm çıkış deliğinin bulunduğu ölüm sebebinin intisnial 

parforasyona bağlı  şok olduğu tespit edilmiştir. 



Kimlik tanığı İbrahim VAROL cesedin EMİNE KIRAÇ’a ait olduğunu beyan etmiştir. 

Annesi müşteki Hüsna CANPOLAT 11.03.2013 tarihli ifadesinde; 

Olay sabahı çocukları; Emine, Elif ve İdris’i okula gönderdiğini, saat: 10.00 sıralarında silah seslerinin 

başladığını, silahlardan çıkan mermilerden birkaç tanesinin barakadan yapılma evine isabet etmesi 

üzerine korktuğundan, ağlayarak hemen dışarı kaçtığını, okuldaki çocuklarını düşünerek hemen okula 

doğru koştuğunu, okulla evi arasındaki mesafenin yaklaşık 150-200 metre civarında olduğunu, 

öğretmenlerin çocukları dışarı bırakmadıklarını öğrenmesi üzerine evine döndüğünü, evinin 

barakadan ve güvensiz olmasından dolayı çocukuları ile birlikte, kasaplık yapan komşusu Medin isimli 

şahsın evine gittiğini, gelen sesler üzerine dışarı çıktığında kızı Emine’nin yaralı olarak getirildiğini, 

kızının bel tarafında kanlar gördüğünü, polis ve ambulans aradıklarını fakat kimsenin yardımcı 

olamadığını, o gece saat: 02.00 sıralarında kızının kan kaybından öldüğünü, Kızı Emine’nin evi ile okul 

arasında yaralandığını düşündüğünü,  Lice de meydana gelen olayların 2 gün sürdüğünü, Teröristlerin 

Lice’ye baskın yaptığı şeklinde herhangi bir şey duymadığını, ancak Bahtiyar AYDIN’ın vurulduğunu 

duyduğunu, ifadesinde beyan ettiğini, 

4.13.  MUHYETTİN GÜLEN 

23.10. 1993 günü Lice Sağlık ocağında yapılan ölü muayenesi ile, alında ve sol frontal bölgede deri 

travması, sağ dördüncü interpostal aralığı sırternum sağ kenarında 4x2 cm kurşun çıkış deliği, sağ 8. 

interkostal aralığı kolumlavertebralisle birleştiği noktada 0.5x0.5 cm kurşun giriş deliğinin, sol guluteal 

bölgeden girip sol baldır üst ön yüzünden çıkan ateşli silah yarasının bulunduğu ölüm sebebinin ateşli 

silah yarasına bağlı olarak ortaya çıkan dolaşım ve solunum yetmezliği olduğu tespit edilmiştir. 

Kimlik tanığı Mehmet ŞAHATALAY cesedin MUHİTTİN GÜLEN’e ait olduğunu beyan etmiştir. 

Maktulün kızı DURDANE KILIÇ 07/06/2012 tarihli ifadesinde; 22/10/1993 tarihinde Lice'de  meydana 

gelen olaylarda ölen Muhyettin GÜLEN'in kızı olduğunu, olay günü babasının saat 07:00 gittiği 

tarladan saat 11:00-12:00 sıralarında eşeği ile dönerken helikopterden açılan ateşle vurulduğunu, 

dah3a sonra yanına giden bir askerin tüfeğin dipçiği ile vurarak öldürdüğünü, babasının saat 15:00-

16:00'ya kadar canlı kaldığını görenlerden duyduğunu, olayların Cuma günü 09:30 sıralarında 

başladığını, o akşam babasının eve gelmemesi üzerine ertesi gün öğle saatlerinde annesi ve abisi 

Turan’ın aramak için köye gittiklerini, o günlerde sokağa çıkma yasağı olduğundan gizlice dağlardan 

geçerek gittiklerini, köyde bulamadıklarını, hava kararınca geri dönemediklerini, pazar günü 

dönerlerken ilçe girişinde askerler nereden geldiklerini ve ne aradıklarını sorduklarını, onların da 

kaybolan babasını aradıklarını söyleyince askerlerin üzerindeki elbiseleri tarif ettirdiklerini, 

askerlerden birinin “tarif ettiğiniz eşkale uyan bir ceset şurada yatıyor, sizi oraya götüreyim” dediğini, 

ancak komutanların bu yasak, götüremezsin dediğini, anne ve abisine de belediyeden izin kağıdı 

çıkartın gelin dediğini, anne ve abisinin de bu belgeyi aldıktan sonra belediyenin traktörü ile babasının 

vurulduğu yere giderek cenazeyi öldüğü yerde bulduklarını, oradan alıp sağlık ocağına götürdüklerini, 

babasının nasıl vurularak öldüğünü o günkü ve sonraki konuşmalardan hatırladığın,vurulma anını 

gören kimsenin olup olmadığını bilmediğini beyan etmiştir. 

4.14.  ZANA ÇAKIR 

23.10. 1993 günü Lice Sağlık ocağında yapılan ölü muayenesi ile, sol skapular bölgeden gireeen, sağ 

tempare pariyatel eklem hizasından çıkan ve bütün kafa kemikleri ile beyni tahrip eden ateşli silah 



yaralanması, sağ skapular bölgede giriş, sol mamiller bölgede çıkış yarasının, sağ pekteral bölgede 

giriş ve sol boyunda çıkış yarasının, sol radyos alt iç bölümünde giriş ve sağ metkapral bölgede çıkış 

yarasının, siterme orta bölümünde giriş sol skapula alt ucunda çıkış ateşli silah yaralarının bulunduğu, 

kesin ölüm sebebinin beyin travmasına bağlı olarak ortaya çıkan dolaşım ve solunum yetmezliği 

olduğu tespit edilmiştir. 

Kimlik tanığı Tahsin ÇAKIR cesedin ZANA ÇAKIR’a ait olduğunu beyan etmiştir. 

Maktulün babası müşteki Bayram Çakır 02.11.1993 tarihli ifadesinde, olay günü bahçesinde tütün 

yaprağı kestiğini, silah seslerinin saat 10.00 sıralarında gelmeye başladığını, kendisinin yere yatarak 

kurtulduğunu, oğlu ZANA ile abisi MURAT ÇAKIR’ın evlerine yaprak götürdükleri sırada kurşunlarla 

öldürüldüklerini, evinin içindeki eşyalarla birlikte yakıldığını ileri sürerek şikayetçi olmuştur.  

4.15.  MUSTAFA ÇAKIR 

23.10. 1993 günü Lice Sağlık ocağında yapılan ölü muayenesi ile,  

Kafada tüm frontal ve sağ periyatel ile beraber yüzü kapsayacak şekilde ateşli silaha bağlı büyük bir 

travmanın bulunduğu,göğüs ve kollarda kurşun giriş ve çıkış yaralarının bulunduğu, kesin ölüm 

sebebinin beyin doku harabiyetine bağlı olarak ortaya çıkan dolaşım ve solunum yetmezliği olduğu 

tespit edilmiştir. 

Kimlik tanığı Tahsin ÇAKIR cesedin ZANA ÇAKIR’a ait olduğunu beyan etmiştir. 

Aykut ÇAKIR 11.03.2013 tarihli Bilgi alma tutanağında;Olay tarihinde Lice ilçesinde ailesi ile birlikte 

ikamet ettiğini, ve Yatılı Bölge Okulu olarak geçen binanın boya işini yaptıklarını, olayların olduğu gün 

de okulda boya yaparken askerlerin gelerek okuldan çıkmamalarını, ilçede çatışma ve olayın olduğunu 

söylediklerini, 3 gün okuldan dışarı çıkmalarına izin vermediklerini, eve geldiğinde babası Mustafa 

ÇAKIR ile amcasının oğlu Zana ÇAKIR’ın öldüklerini öğrendiğini, nasıl olduğunu sorduğunda annesinin 

“silah sesleri duyunca babası ile amcanın çocuğu Zana’nın, amcası Bayram ÇAKIR’ı bulmak için dışarı 

çıktıklarını ve çarşıda bulunan ismini hatırlayamadığı ancak Lojmanlar Caddesinin devamındaki cadde 

üzerinde bulunan kaynakçı dükkanının önünde vurularak öldüklerini” söylediğini, ancak nasıl veya 

kimler tarafından vurulduklarını bilmediklerini, Diyarbakır iline yerleştikten sonra çevrede halk 

arasında duyduğu konuşmalarda; “Bahtiyar AYDIN isimli komutanın vurulduğunu ve akabinde Lice 

merkezde silah seslerinin başladığını, askerlerin ateş etmeleri sonucu ölenlerin olduğunu” 

duyduğunu, teröristlerin Lice ilçesini bastıklarına yönelik hiçbir şey görmediğini ve duymadığını, 

çevredekilerin yalnızca Bahtiyar AYDIN’ ın vurulmasından sonra silah seslerinin başladığını söylemekte 

olduklarını, şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4.16.  KUDRET ERGÜN 

02.11. 1993 günü Diyarbakır Devlet Hastanesinde yapılan ölü muayenesi ile, uzak atış mesafesinden 

atılan kurşunun boynun sol tarafına isabet etmesiyle meydana gelen omurga omuriliği yaralanması 

sonucu tedavi gördüğü hastanede öldüğü,  kesin ölüm sebebinin beyin doku harabiyetine bağlı olarak 

ortaya çıkan dolaşım ve solunum yetmezliği olduğu tespit edilmiştir. 



Kimlik tanığı Sıddık ERGÜN cesedin kızı KUDRET ERGÜN’e ait olduğunu, terör olayları sırasında silahlı 

kuvvetler tarafından Kali mahallesine ateş edilmesi sonucunda yaralandığını, Diyarbakır Devlet 

Hastanesinde tedavi görürken vefat ettiğini beyan etmiştir.  

Maktulenin annesi Naciye Ergün de, kızının evinde iken vurulduğunu, ambulansla hastaneye 

getirdiklerini, 11 gün sonra vefat ettiğini beyan etmiştir. 

5.YARALANANLAR 

5.1. TEKİN ALPTEKİN (yaralanan uzman çavuş) 15.05.2012 tarihli ifadesinde; 

“1992 yılı başlarında BTR zırhlı araç şoförü olarak Lice ilçe jandarma komutanlığına uzman jandarma 

çavuşu olarak atandığını, İlçe jandarma komutanlığında 2 BTR timinin ve her timde de 2 şer zırhlı araç 

bulunduğunu, o günlerde komando bölüğünün operasyonda olduğunu, olay günü saat 09:00 

sıralarında polis aracına saldırı olduğunun söylendiğini ve hemen arkasından da silah seslerinin 

gelmeye başladığını, yarım saat-bir saat kadar sonra operasyonda bulunan bir komando birliğinin geri 

döndüğünü ancak ilçeye giremediğinin söylendiğini duyduğunu, tim komutanının “komando 

bölüğündekileri BTR ile getireceğiz” dediğini, kendisinin ise aracın vitesinin arızalı olduğunu ve 

motorlardan birinin çalışmadığını yolda kalabileceklerini söylediğini, ancak oraya gidilmesi emri 

verilince tim komutanı, silahçı ve askerleri ile birlikte kendisinin şoförlüğünü yaparak bölükten 

hareket ettiklerini, komando bölüğünün karşısındaki dere yatağında beklediklerini, gelen timin 

buradan alınacağının söylendiğini, dere yatağının karşısında 100 m karşısında evler bulunduğunu, bu 

evlerden komandoların bulunduğu yerlere doğru ateş edilmekte olduğunu kendilerinin BTR ile dere 

yatağında evler ile orada bekleyen askerlerin arasında tampon olacak şekilde aracı yanaştırdıklarını, 

askerleri içeriye alacakları sırada dere yatağının diğer tarafındaki taşlık alandan ateş edilmeye 

başlandığını, komandoları içeriye almak üzere BTR'nin sol kapısı açılınca buradan giren mermilerin 

önce silahçıları olan Yüksel BAYAR’ a isabet ettiğini, daha sonra araçta bulunan erlerden Mesut 

KARÇKAY’ın elinden, kendisinin de kolundan yaralandığını, bir saat kadar araç içerisinde kendi 

imkanlarıyla kanamaları durdurmaya çalıştıklarını, daha sonra tugayda ZPT denilen paletli zırhlı aracın 

geldiğini ancak dere yatağına giremediğini, ZPT ile BTR arasındaki yirmi beş metre kadar mesafede 

BTR den çıkıp koşarak ZPT’ ye gittiğini, arkasından diğer yaralı ve yaralı olmayan askerlerin geldiğini, 

ZPT ile kendilerinin piyade tugayına götürüldüğünü, tugay doktoru ve hemşiresinin müdahale ederek 

kanı durdurmaya çalıştıklarını, kendilerini götürmeye gelen helikopterin tugaya inemediğini, bir süre 

sonra helikopterin inip kendilerinin Diyarbakır'a götürüldüğünü, Yüksel BAYAR’ ın o sırada sağ 

olduğunu, helikopterde iken ya da hastaneye götürülürken kan kaybından şehit olduğunu,   

Bu olay esnasında ateş eden ve kendilerini yaralayan teröristleri göremediğini, kendisine gösterilen 

krokinin yaşadıklarını doğru anlatan bir kroki olduğunu, krokiyi çizen astsubay Hami SEZEN’in diğer 

tim komutanı olduğunu, ancak o gün kendisinin kullandığı BTR timinin komutanlığını yaptığını, 

kendilerinin tim komutanı olan Astsubay Süleyman SARI’nın o gün olmadığını ve nerede olduğunu da 

bilmediğini, dış karakollardan birinde koruma görevinde olabileceğini, ilçe jandarma komutanlığına 

ait dört BTR aracından üçünün dış karakollarda olduğunu, kendisinin kullandığı aracın arızalı olduğu 

için gitmediğini,  

Kendisinin Diyarbakır'a sevk edilmesinden sonra ilçede neler yaşandığını bilmediğini, Tuğgenaral 

Bahtiyar AYDIN'ın ilçeye gelip Jandarma Komando Bölüğünde vurulduğunu daha sonra öğrendiğini, 

kendilerinin saldırının hemen ardından dere yatağına gittiklerini, bu olayın Bahtiyar AYDIN'ın 



gelmesinden hemen önce mi yoksa sonra mı olduğunu aradan 19 yıl geçmesi nedeniyle tam olarak 

hatırlayamadığını, haberleşme imkanlarının kısıtlı olduğu için Bahtiyar AYDIN' ın geldiğini bilmiyor 

olabileceğini, iki yıl süren tedavisinin ardından tekrar Diyarbakır İl Jandarma Alay Komutanlığına 

atandığını ve 1996 yılında da vazife malulü olarak emekli olduğunu beyan etmiştir. 

5.2. MESUT KARÇKAY (yaralanan J.Komd.Er) 19.03.2013 tarihli ifadesinde; 

Olay günü saat 07.00 sıralarında uyudukları esnada ilçe jan.kom.lığına saldırı olduğunu, silahlarını alıp 

zırhlı araca bindiklerini, kendilerine doğru mermilerin geldiğini, ancak ateş edenleri görmediklerini, 1-

2 km mesafede olan dereyatağı denilen yere saldırıya uğrayan askerleri kurtarmak için gittiklerini, 

askerleri BTR zırhlı aracıyla jandarmaya getirdiklerini, 4-5 defa dereyatağına giderek askerleri 

getirdiklerini, kendilerine ateş eden tetöristleri görmediğini beyan etmiştir. 

5.3.Mağdur MESUT KARADEMİR (yaralanan polis memuru) 17/05/2012 tarihli ifadesinde, 

Olay tarihinde Lice'de  Kaymakamlık koruması olarak görev yaptığını, olaydan bir gün önce Lice ile 

Genç arasında Sağgöze mevkinde büyük bir operasyon olacağının söylendiğini,sabah  saat 04:00 

sırasında ilçede bulunan bütün askeri birliklerin bu operasyona katılmak üzere ilçeden ayrıldıklarını, 

sadece nöbetçilerin kaldığını, sabah saatlerinde yakıt almak için petrol istasyona giden bir polis 

minübüsünün saldırıya uğradığını,bu sırada hükümet konağında kaymakam beyin makamının dışında 

beklediğini, minübüse saldırı olmasından 3-5 dakika sonrasında her yerden silah sesleri gelmeye 

başladığını, Kaymakam beyin makamında olduğunu, diğer memurlarla birlikte bina içerisinde yerlere 

yatıp, kendilerini korumaya çalıştıklarını, yarım saat- bir saat kadar sonra gelen panzere Kaymakam 

bey ve korumaları olarak kendilerinin binerek, 100 metre kadar ilerdeki kaymakam beyin evine 

gittiklerini, Kaymakam beyin evine girdiğini, o sırada camii civarından emniyete yoğun ateş geldiği 

anonsunun duyulduğunu, panzerde bulunan görevli memurlarla bakmak için camiye doğru 

gittiklerini, caminin arkasındaki dar sokağa girdiklerini, o sırada panzerde bir sallanma olduğunu, 

sonra da arkadaşının kendisine “alnın kanıyor” demesi üzerine alnında ve sol ayağında kanama 

olduğunu gördüğünü, bunun üzerine panzer ile oradan ayrılıp emniyete geldiklerini, panzerin 

kendisini bırakıp göreve döndüğünü, sağlık görevlilerinin emniyete gelip ilk  müdahaleyi yaptıklarını, 

akşam hava kararana kadar silah seslerinin devam ettiğini, hiç bir terörist görmediğini, sesini de 

duymadığını, 1995 yılına kadar Lice’de görev yaptım arkadaşlar arasında bu konunun çok 

konuşulduğunu, bir terörist gördüğünü ya da sesini duyduğunu söyleyen birine rastlamadığını,o gün  

saat 00:00’a kadar emniyet amirliğinde kaldıktan sonra evine geçtiğini, ertesi sabah helikopterle 

Diyarbakır'a sevkedildiğini, hastahaneye gitmeden otogara gidip otobüsle memleketi olan 

Kahramanmaraş'a gittiğini tedavisini orada yaptırdığını, 

Emniyet amirliği ile komando bölüğünün  karşı karşıya olduğunu, aralarında bir camiinin 

bulunduğunu, cami ile emniyet ve komando bölüğü arasında konut bulunmadığını, caminin arka 

tarafında konutların olduğunu, ilçenin dışında batı tarafında bulunan yatılı bölge okulunda bir piyade 

taburunun olduğunu, ilçenin kuzey batısında bulunan kullanılmayan devlet hastanesinde Bolu'dan 

gelen komando taburunun olduğunu, bunların geçici olarak geldiklerini ancak sürekli olarak 

kaldıklarını, kırsala operasyona çıktıklarını, o gün operasyona çıkanların çatışmanın başlamasından 

sonra geri döndüklerinin konuşulduğunu,  

İlçe Jandarma komando bölüğü ile emniyet amirliği arasındaki camiden emniyete doğru kaleşnikofla 

yoğun bir şekilde ateş olduğunu, teröristlerin gece saatlerinde camiye sızdıklarının 



konuşulduğunu,cami imamının da sonra gözaltına alınıp sorgulandığını duyduğunu, o gün sokağa 

çıkmanın yasaklandığını, emniyet amirliğinde yaralı olarak beklerken albay rütbesinde bir komutanın 

emniyet amirliğine gelip, polislere  ve özel hareket polislerine "kardeşim komutanımız öldü bu 

saatten sonra kimse sokağa çıkmayacak" dediğini, olay tarihinde ilçeye gelen komutanların kimler 

olduğunu bilmediğini, emniyet amirliğine gelen ve polislerin sokağa çıkmamasını isteyen albayın 

sesini yattığım yerden duyduğunu, kendisini görmediğini, albay olduğunu arkadaşlarından 

öğrendiğini, Özel Harekatçıların "biz çıkalım, dışarıyı kontrol edelim, belki yaralı vardır" dediklerini, 

ancak gelen komutan "kimse çıkmayacak" deyince polislerden o saatten sona dışarı çıkan olmadığını, 

bu albayın Samsun'lu olduğunun konuşulduğunu,  

Olaydan sonra Bahtiyar AYDIN’ın operasyonu yönetmek üzere ilçeye geldiği, Jandarma  komanda 

bölüğünde bulunduğu sırada silah seslerini duyup dışarı çıktığı sırada vurulduğu, komando bölüğüne 

yoğun ateş nedeni ile helikopterin kalkamadığı, Bahtiyar Aydın’ın zırhlı araçlarla yatılı bölge okuluna 

götürüldüğü, oradaki piyade taburunun helikopter pistinden alınıp Diyarbakır'da hastaneye 

sevkedildiğinin konuşulduğunu, komando bölüğünün arka tarafının dağlık olduğu, oradan yüksek bir 

yerden ateş edilmesi sonucu Bahtiyar AYDIN'ın bulunduğu yerden vurulmuş olmasının mümkün 

olduğunu beyan etmiştir. 

Olayda yaralananlardan Diyarbakır Devlet Hastanesinde tedavi görenlere ilişkin bilgiler aşağıda 

belirtilmiştir. 

 Kimlik Bilgileri 

 Rapor Tarihi 

 Klinik Prot.No. 

 1-Çetin ATALAN, Ridvan oğlu 1977 doğ. 

 24/13/1993 

 Acil, 52022  

2-Fahriye AKSU, Saruhan kızı 40 yaş, 

 23/10/1993 

 Acil, 51918 

3-Özlem AKGÜL(veya AKGEYİK)  

 24/10/1993 

 Acil, 52055 

4-Abdulrezzak YILDIRIM,  

 23/10/1993 

 Acil, 51882 



5-Sadık ÇAYTAŞ, Veli oğlu,18 yaş, 

 23/10/1993 

 Acil, 519196-Mehmet Ali EKİN, Mehmet oğlu, 65 yaş, 

 23/10/1993 

 Acil, 51917 

7-Derya KOZAT, Mevlüt oğlu, 7 yaş, 

 24/10/1993 

 Acil, 52051 (veya 50051) 

8-Mesut TARUK, Ziya oğlu,11 yaş, 

 23/10/1993 

 Acil, 51881 

9-Birgül ŞANLI, Ali oğlu, 16 yaş, 

26 /10/1993 

 Acil, 52344 

Olayda yaralananlardan Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görenlere ilişkin 

bilgiler aşağıda belirtilmiştir. 

 Kimlik Bilgileri 

 Rapor Tarihi 

 Protokol No. 

 Raporu Düz. Uzmanlar 

 1-Gülistan CANPOLAT,  

 23/10/1993 

 2316 

 B.C., KBB, Çocuk, Göz. 

 2-Asliye CANPOLAT,  

 23/10/1993 

 2315 

 Ortopedi, B.C.,  



 3-Kerem CANTÜRK,  

 23/10/1993 

 2307 

 B.C., Ortopedi, Göz. 

 4-Netice CANTÜRK,  

 23/10/1993 

 2314 

 B.C. , Çocuk, Göz, 5-Zarife CANTÜRK,  

 23/10/1993 

 2312 

 Üroloji, ortopedi, 

6-Mesude YILDIZ,  

 23/10/1993 

 2309 

 B.C. , ortopedi, 

 7-Saniye ATAGÜL,  

 23/10/1993 

 2311 

 Acil ve Ortopedi,  

 8-Zeydi BİNGÖL,  

 23/10/1993 

 2313 

 B.C.,ortopedi, KBB ve göz 

9-Mehmet TUTAK,  

 23/10/1993 

 2310 

 ortopedi, 



10-Gülbin ŞAŞMAZ,  

 24/10/1993 

2321 

Ortopedi, 

11-Zekeriya YILMAZ,  

 24/10/1993 

 2325 

 Plastik Cerrahi, 

12- Şeyhmus AKKUŞ,  

 24/10/1993 

 2323 

 Ortopedi, 

13-Kamil ŞAŞMAZ,  

 24/10/1993 

 2322 

 Ortopedi, 

14- Tahir ELKIRAN,  

 24/10/1993 

 2326 

 Ortopedi, 

15-Fahriye AKSU,  

 24/10/1993 

 2332 

 Genelcerrahi, 

 

Bu hastanelerden tedavi evraklarının onaylı fotokopileri celbedilerek evraka eklenmiştir. 

  



5.4. Mağdur Abdulrezzak YILDIRIM'ın eşi Zöhra YILDIRIM ifadesinde; 

Olay günü saat 09:00 sıralarında evlerinin dışındaki tandırda ekmek yaptığını, bu sırada helikopter sesi 

duyduğunu, helikopterin alçaldığını gördüğünü, silah sesleri ve dumanlar gördüğünü, korkarak eve 

kaçtığını, eşi Abdulrezzak YILDIRIM'ın merak edip dışarı çıktığını, arkasından da kendisinin çıktığını, 7 

adet koyunun aşağıdan kendilerine doğru geldiklerini gördüklerini, sokağın karşı tarafındaki 

panzerden koyunlara ateş edildiğini, bazılarının yere düştüğünü, kocasının da eline bir bıçak alıp 

murdar olmasınlar diye vurulan koyunları kesmeye gittiğini, koyunlardan birini keseceği esnada 

panzerden ateş edildiğini, devam edildiğini ve kocasının vurulduğunu, sağ arka tarafına bela yakın 

yerine giren bir kurşunun sağ ön bel kısmına yakın bir yerden çıktığını, çocuklarıyla birlikte eşini 

çekerek evin içine götürdüklerini, yardım istemek için dışarı çıktığını, yukarıdan gelen özel hareket 

timlerinden yardım istediğini, bu görevlilerin de evlerine gelerek eşini battaniyeye sarıp ambulans ile 

Diyarbakır'a gönderdiklerini, yaklaşık 2 ay tedavi gördükten sonra iyileştiğini, 2009 yılında eceliyle 

vefat ettiğini beyan etmiş ve şikayetçi olmuştur. 

5.5. Müşteki -  Mağdur Fahriye AKSU ifadesinde; 

Olay günü saat 12:00 sıralarında evinin giriş kısmında ekmek pişirdiği sırada üzerinden geçen 

helikopterden kendisine ateş edildiğini, sağ karın boşluğunun arka kısmından vurulduğunu, oğlu ile 

kocasının kendisini eve götürdüğünü, ertesi gün de sağlık ocağına oradan da ambulans ile Diyarbakır'a 

götürüldüğünü, vurulmasıyla karnındaki çocuğunu düşürdüğünü, 2 defa ameliyat olduğunu, halen sağ 

bacağının aksadığını, kendisini yaralayan ve çocuğunun düşmesine neden olanlardan şikayetçi 

olduğunu beyan etmiştir. 

5.6. MağdurMesuda YILDIZ ifadesinde; 

Olay günü evlerinde eşi ve misafirleriyle oturdukları sırada evlerine 2 ayrı helikopterden roket 

atıldığını, vücuduna şarapnel parçalarının isabet ettiğini, bu parçalardan bazılarının halen vücudunda 

bulunduğunu, eşinin de yaralandığını, 2 yaşındaki oğlu Bayram YILDIZ'ın da vefat ettiğini, ertesi gün 

ambulans ile hastaneye götürüldüklerini beyan etmiştir. 

5.7. Mağdur İsmet YILDIZ ifadesinde; 

Olay günü evlerinde eşi ve misafirleriyle oturdukları sırada evlerine 2 ayrı helikopterden roket 

atıldığını, vücuduna şarapnel parçalarının isabet ettiğini, halen vücudunda  yara izlerinin 

bulunduğunu, eşinin de yaralandığını, 2 yaşındaki oğlu Bayram YILDIZ'ın da vefat ettiğini, ertesi gün 

ambulans ile hastaneye götürüldüklerini beyan etmiştir. 

5.8. MağdurSayibe ŞAŞMAZ ifadesinde; 

Olay günü saat 09:30-10:00 sıralarında silah sesleri ve patlama seslerinin geldiğini, bu sırada yüzüne, 

bacağına ve vücuduna küçük parçaların isabet ettiğini, askeri araçların şuanda fabrika bulunan yerden 

geldiklerini, 2-3 gün sonra Diyarbakır'a gidip tedavi gördüğünü, bu olayda babası Kamil ve ninesi 

Fatma HANGÜL'ün de yaralandıklarını beyan etmiştir. 

5.9. MağdurKamil ŞAŞMAZ ifadesinde; 

Olay günü saat 09:30-10:00 sıralarında evinde somye üzerinde otururken silah sesleriyle birlikte sol 

bacağında soğukluk hissettiğini, bakınca vurulduğunu gördüğünü, 2-3 gün sonra Diyarbakır'a gittiğini, 



hastanede kangren ihtimali olduğunu söyleyip ayağını kesmek istediklerini, ancak izin vermediğini, 

kurşunun halen bacağında olduğunu, askerlerin şuan fabrika bulunan yerden ateş ettiklerini, bu 

olayda kızı Sayibe ŞAŞMAZ ile kaynanası Fatma HANGÜL'ün de yaralandıklarını, kayınvalidesini 

hastaneye götürmediklerini, daha sonra öldüğünü beyan etmiştir. 

10. Mağdur Sadık ÇAYTAŞ'ın abisi Şabeddin ÇAYTAŞ ifadesinde; 

Olay günü ikindi saatlerinde helikopterden ateş edilmesi sonucunda kaldıkları barakada yangın 

çıktığını, kardeşi Sadık'ın dışarı çıkıp su ile yangını söndürmeye çalıştığını, ilçe jandarma 

komutanlığından görevlilerin içeri girmesi için bağırdığını, ancak kardeşinin içeri girmeyip yangını 

söndürmeye devam ettiği esnada ona ateş edildiğini, sol dizinin alt kısmına isabet eden 2 mermi ile 

yaralandığını, 2-3 gün sonra ambulans ile hastaneye götürdüklerini, bacağına platin takıldığını, şuanda 

topallayarak yürüye bildiğini, o olaydan sonra akli dengesinin bozulduğunu beyan etmiştir. 

5- HAKLARINDA BU SUÇA İŞTİRAKTEN DAVA AÇILANLAR  

5.1- MEHMET EMİN ÖZKAN 05.08.2011 tarihli ifadesinde; 

Olay günü Lice'ye 8 km mesafede bulunan Yolçatı köyünde olduğunu, hiçbir şekilde bu eyleme 

katılmadığını, o gün Lice'de olan tanıdıklarının çatışma olmadığını, Bahtiyar Aydın'ın askerler 

tarafından öldürüldüğünü sonra da ilçedeki ev, işyeri ve ahırların yakıldığını anlattıklarını ileri 

sürmüştür. 

Adana DGM savcılığının 28/06/2001 tarihli ek iddianamesinde  “.. Bahtiyar Aydın'ın şehit edildiği 

silahlı saldırıya fiilen katılarak üzerine atılı suçu işlediği..” ileri sürülerek Mehmet Emin Özkan 

hakkında dava açmıştır. Şüpheli bu olayla ilgisinin olmadığını savunmuştur. Ek iddianamede 

delillerden bahsedilmemiştir. Gerekçeli kararda 1997/236 esas sayılı dosyada Mehmet İŞCAN'ın,  

-2011/48 Esas 2002/41 karar nolu dosyada ise Mustafa ERCAN ve Zafer ALAK'ın  ifadelerine 

dayanılarak mahkumiyet kararı verildiği ve bu kararın kesinleştiği anlaşılmış, bu beyanlara dair 

tutanaklar ilgili mahkemeden celbedilerek incelenmiş, ancak Mehmet Emin Özkan'ın bu eyleme 

katıldığına dair herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. 

5.2.ZAFER ALAK 18.03.2013 tarihli ifadesinde özetle; 

23 Temmuz 1993 tarihinde PKK terör örgütüne katıldığını, örgütün dağ kadrosunda bulunduğu süre 

içerisinde Lice- Genç- Kulp üçgeninde, faaliyette bulunduğunu, kod adının Kemal olduğunu, tabur 

komutanlarının Hüseyin (K) Kadri ÇELİK olduğunu,taburdakilerin sayısının 300 ile 500 arasında 

değiştiğini,takımların 21 ile 65 arasında teröristten oluştuğunu, kendi takımının 55 kişiden 

oluştuğunu, 3 takımın bir bölük, 3 bölüğün de 1 tabur ettiğini, 3 taburun Amed eyaletini 

oluşturduğunu, bildiği kadarıyla her takımda bir kanasçının olduğunu,kendisinin bulunduğu takımın 

kanasçısını ismini hatırlamadığını,ancak Serhabun'un kanas kullanmadığını çok iyi bildiğini, her 

takımda Rus yapımı 1 biksi makinalı tüfek bulunduğunu, içinde bulunduğu taburda geri tepmesiz 

toplar ve havanların da olduğunu, Bahtiyar AYDIN'ın öldürüldüğü olayla ilgili olarak, örgütün 

komutanlarının bu işi de bize yıkacaklar şeklinde konuştuklarını, duyduğunu, o gün örgütten herhangi 

bir gurubun bu saldırıyı yapmadıklarından emin olduğunu, böyle bir saldırı olsaydı, kendi taburundan 

seçilen örgüt üyelerinin bu saldırıya katılacaklarını ve kendisinin de bunu bileceğini, isimleri sorulan  

Şemsettin, Serhabun, Rızgar, Şervan ve Arif (K) isimli teröristler ile aynı taburda olduklarını, bunlardan 



bölük komutanı olan Şemsettin (K) ve Serhabun (K)'un daha sonra öldüklerini duyduğunu, nerede ne 

zaman öldüklerini bilmediğini, hiçbirinin kimlik bilgilerini nereli olduklarını bilmediğini, Serhabun 

(K)’un kanas kullanmadığını, kaleşnikof kullandığını,  

Örgütte 5-6 ay kaldıktan sonra, örgütten kaçıp Lice ilçesinde bir jandarma karakoluna teslim 

olduğunu, il jandarma komutanlığında 27 gün gözaltında tutulduğunu, filistin askısına asılarak, 

elektrik verilerek işkence gördüğünü, 27 gün boyunca gözlerim kapalı olarak bir hücrede kaldığını, 

kaldığı yerleri ve tanıdığı teröristlerin isimlerini söylemesinin istenildiğini, bildiklerini 

anlattığını,ifadesinin bu süre içerisinde alındığını,sadece ifadesini imzalayacağı esnada gözünün biran 

için açıldığını, ifade tutanağını okumasına izin verilmediğini,görevlilerin de okumadıklarını, ne 

yazıldığını bilmeden ifade tutanağını imzaladığını,hakkında dava açılmasından sonra, hakimin sorması 

üzerine, Bahtiyar AYDIN'ın öldürülmesi olayı ile ilgili de, ifadesine ekleme yapıldığını 

öğrendiğini,bundan başka birkaç olayın daha kendisi söylemediği halde eklendiğini, o olayları 

hatırlamadığını, Bahtiyar AYDIN'ın öldürüldüğü gün bulundukları yerdeki teröristlere karşı bir 

operasyon hazırlığı yapıldığından haberinin olmadığını, Bahtiyar AYDIN'ın öldürüldüğünü, ilçenin 

yakıldığını, çok sayıda vatandaşın da öldürüldüğünü o günlerde radyodan duyduğunu,  jandarmada 

alınan  ifadesine bu konuda  eklenen hususların doğru olmadığını, o ifadeyi içeriğini bilmeden baskı 

sonucunda imzalamak zorunda kaldığını, savcılıkta ifadesinin alınmadığını,mahkemedeki 

savunmasında da ifadesine eklenen hususları, kendisinin söylemediğini yazılanların doğru olmadığını 

söylediğini beyan etmiştir. 

 

Yargılama sonunda eyleme katıldığına dair yeterli delil bulunmadığından örgüt üyeliğinden ceza 

verilmiştir.  

6- KAMU GÖREVLİLERİNİN İFADELERİ 

6.1.MUSTAFA ÜNLÜSOY (İlçe kaymakamı-06/12/2012 tarihli ifadesinin özeti) 

O tarihlerde hemen her akşam ilçeye taciz ateşi olurdu, arkasından da polis ve jandarma karşılık 

verirlerdi, yarım saat kadar sürerdi. Ancak bu taciz ateşleri ve daha sonra asker ve polisin karşılık 

vermesi neticesinde yaralanan ya da ölen olduğunu hatırlamıyorum, taciz ateşini yapan milisi gören 

olduğunu da duymadım, bu taciz ateşleri nedeni ile ateşin ilk geldiği yerden kovanların toplanıp 

soruşturma evrakının düzenlendiğini bilmiyorum, bu olay hemen her akşam oluyordu. Olayın olduğu 

tarihlerde bölgede teröristeler yönelik olarak büyük bir operasyon başladığından haberim yoktu, her 

zaman kırsalda operasyonlar oluyordu, o gün büyük bir operasyon olduğunu bilmiyordum, Diyarbakır 

Kolordu Komutanı Bahtiyar AYDIN'ın ilçeye geldiğini de vurulmasından hemen sonra Komiser Hasan 

YARBAŞAR'ın söylemesi üzerine öğrendim. 

Olay günü saat 09:00'a doğru bir polis minibüsünün akaryakıt istasyonuna giderken saldırıya uğradığı 

bilgisi verildi, 10-15 dakika içerisinde de ilçenin her yerinden yoğun şekilde silah sesleri gelmeye 

başladı, ilk silah sesleri daha çok kaleşnikof silahına aitti, daha sonra asker ve polisin de karşılık 

vermesi ile her türlü silah sesi gelmeye başladı, silah sesleri gelmeye başladığında ben lojmanın 

bahçesindeydim, yanımda koruma polislerimden Osman KOPTUR vardı, mermilerden birisi lojmanın 

kalorifer dairesinin kapısının üstüne isabet etmişti, korumam "efendim bizi görüyorlar, içeri girelim" 

dedi, kalorifer dairesine girdik, bir saat kadar burada bekledik, bu süre içerisinde lojmanın 



bahçesindeki ağaçlara gelen mermilerden kopan dallar bahçeye dökülmüştü, bahçenin büyük bir 

bölümünü bu dal parçaları kaplamıştı. 

Belediyenin bahçesinin olduğu yerden de kaleşnikof sesleri gelmeye başlayınca tedirgin oldum, 

emniyet binasına gitme ihtiyacı hissettim, emniyetin zırhlı aracı ile saat 10:00-10:30 arasında emniyet 

binasına geçtim, emniyetin zırhlısı gelmeden önce jandarmadan istemiştim, zırhlı araçları arazideki 

askerleri toplamak için gönderdiğini söyleyip gönderilememişti, Lice'nin güneyinde birkaç kilometre 

ilerisinde Dibek, Yolçatı ve Çağdaş köyleri teröre müzahir köylerdi. 

Önce vali beyi telefonda bilgilendirdim, bina içerisinde güvenli bir yerde beklemeye başladım, saat 

11:30 sıralarında komiser Hasan YARBAŞAR Tuğgeneral Bahtiyar AYDIN'ın komando taburunda 

vurulduğunu söyledi, Bahtiyar AYDIN'ın ilçeye geldiğini o anda öğrendim, ilçe emniyet amiri ilden 

takviye istemişti, ben de takviye istedim, öğle saatlerinde özel harekat polislerini taşıyan helikopter 

geldi ancak ilçeye inemedi, Hani'ye indi, zırhlı araçlarla ilçeye geldiler, başlarında bulunan komiser il 

emniyet müdürüne telefonla bilgi verirken: "olayların yatıştığını, olayların kontrol altında olduğunu" 

söyleyince kendisine dışarıda devam eden çatışmanın yoğunluğunu göstererek kendisine kızdım, ben 

daha sonra emniyet müdürünü arayıp yeniden takviye istedim. 

Süper Kobra helikopteri öğleden sonra hatırlayamadığım bir saatte geldi, ne tür bir silahla ateş ettiğini 

bilemiyorum, ancak helikopterden atışlar yapılmasından sonra bulunduğumuz yer dahi sarsılıyordu, 

kobraların ilçenin dışına ateş ettiğini biliyorum, buna rağmen bulunduğumuz emniyet binası 

sarsılıyordu, helikopterden ilçe merkezine ateş açıldığını veya bomba atıldığını bilmiyorum, Akşam 

Sanat Okulunun çatısına bomba atıldığını hatırlamıyorum. 

Hatırladığım kadarıyla saat 18:00-18:30 sıralarında çatışma sona erdi, saat 22:00-23:00 sıralarında 

komando taburuna emniyetin panzeriyle gittim, İl J. Kom. Eşref HATİPOĞLU ile isimlerini 

hatırlayamadığım başka subaylar vardı, İlçe J. Komutanı Şahap YARALI'nın orada olup olmadığını 

hatırlamıyorum. Orada konuşmalardan Dibek köyü kırsalında operasyon olduğunu, birlikler 

operasyonda iken ilçeye saldırı olduğunun konuşulduğunu hatırlıyorum. Paşanın nasıl vurulduğu 

ayrıntılı olarak orada konuşulmamıştı, valilik 3 gün sokağa çıkma yasağı ilan etti, bu süre zarfında 

ilçede ve yakın arazilerde aramalar yapıldı. 

İlçenin çarşısı olay günü yandı, olayı takip eden ikinci ve üçüncü gün hükümet binasında idim, dışarıya 

çıkamadım, evler yanmış nasıl yandığını bilmiyorum, ancak vatandaşlar daha sonra askerlerin 

yaktığını söylemişlerdi, bu konuda bir soruşturma yapıldığından haberim yoktur. Hatırladığım 

kadarıyla 200 den fazla dükkan yanmıştı, kaymakamlık olarak biz tamir ettirdik... 

Emniyetin dış duvarlarını yapan Bingöllü olan Diyarbakır'da oturan mütahhit Ahmet KOÇ o gün 

emniyet binasında idi, caminin bahçesinde 15 kadar peşmerge kıyafetli adam gördüğünü söylemişti, 

ben jandarmaya camiiye gidip bakın demiştim, göndermemişlerdi, bunun üzerine emniyetten bir 

panzerin gitmesini istedim,  benim korumalarımdan Mesut bir panzere binip Hacı Mehmet Cantürk 

isimli camiiye doğru gitmişti, o sırada yaralanmıştı, ben emniyet binasında beklerken buraya gelen bir 

subay olmamıştı, 23:00 sıralarında komando bölüğüne geldiğini de duymadım, ertesi gün albay Eşref 

HATİPOĞLU ile emniyetten yetkililerle camiiye gidip kontrol ettik, camiinin sokağa bakan kapısından 

başka çıkışının olup olmadığını araştırdık, ancak başka bir çıkış bulamadık, içeride ya da bahçesinde 

kovan da yoktu, kan izi de bulunmuyordu, çatışma sırasında camiide ya da bahçesinde teröristlerin 

bulunduğuna dair hiçbir iz bulamadık. 



O gün 34-35 vatandaşın öldüğünü, cesetlerden bir kısmının yakınları tarafından haber verilmeden 

gömdüklerini duymuştum, bu bilgiyi sağlık ocağında görevli olan ve grup başkanı olan Dr. Arzu 

DOĞRU bey, ya da emniyetten komiserler Ziya veya Hasan Bey söylemiş olabilirler. 

6.2.MUSTAFA ÖZTAN (İlçe Emn.Amir vekili) 18/10/2012 tarihli ifadesinde özetle; 

Sabah saatlerinde emniyet amirliğimize ait bir minibüs Kulp yolundaki bir petrol istasyonuna 

akaryakıt almak için giderken yol kenarındaki bağların arasında ateş edilmiş, kurşun arka camdan 

girilmiş ancak yaralı yoktu, Telsizle bildirilmesi üzerine ben oraya zırhlı aracı gönderdim. Zırhlı araç 

telsizle olay yerine ulaştığını söyledi, bende minibüse ateş edilen bağların olduğu yöne ateş edilmesi  

emrini verdim, ancak bağlarda işçilerin çalıştığını söylenince ateş edilemedi. O sırada ilçenin her 

tarafından silah sesleri gelmeye başladı, bende zırhlı aracı geri çağırdım, il emniyet müdürlüğünü 

arayarak helikopter ve takviye kuvvet istedim. Emrimdeki personele de görmeden ateş etmemeleri 

talimatını verdim, gündüz olduğu için ne taraftan ateş edildiği anlaşılmıyordu, çarşı tarafından ve 

camii tarafından yoğun şekilde ateş ediliyordu. Camiinin minaresinden açılan ateş sonucu gelen 

mermilerden biride odamın yanındaki bekleme odasının camını kırarak kapının pervazına saplamıştı. 

dışarıya baktığımda minareden yüzleri siyah bezle kapalı 3 kişiyi oturur vaziyette görmüştüm, 

ellerinde silahda görmedim. Bunu kaymakam beye bildirince oda askerlere minareye ateş açın diye 

anons etti. Jandarmanın zırhlısı bir defa ateş etti minarenin dibine mermi isabet etti ancak yinede 

minare devrilmedi  daha sonra ateş edemedi, kaymakam bey sorunca arızalandı ateş edemiyoruz 

dediler. O gün takviye olarak gelen 4 zırhlı araç ile amirliğimize ait bir zırhlı araç defalarca caminin 

olduğu yere dalış yaptılar, cami ateş altına da tutuldu, ancak ölü ya da sağ hiçbir terörist ele 

geçirilmedi. 

Öğlen saatlerinde daha önce görmediğim ve ismini bilmediğim bir Astsubay ağlayarak emniyet 

amirliğine geldi paşamı vurdular paşamı öldürdüler diyerek ağlıyordu. O ana kadar Tuğgeneral 

Bahtiyar AYDIN'ın ilçeye geldiğinden haberim dahi yoktu. Emniyet müdürlüğünden istediğim 

helikopter yarım saat içinde gelmişti ancak her taraf ateş altında olduğu için ilçeye inemedi, kobra 

helikopteri desteği ile inmek istedi bünun üzerine kobra helikopteri istedik fakat bu helikopteri 

beklemeden personel ve mühimmat getiren skorsky helikopterin pilotu yakıtının azaldığını söyleyerek 

Hani ilçesine indi, Helikopterin getirdiği özel harekat polisi ve mühimmat kamyon ile öğleden sonra 

Lice ilçesine gelebildi. Onlardan önce gelen kobra helikopterde ilçe üzerinde 5-10 dakika dolaştıktan 

sonra gitti. Bu helikopterden hedeflere ateş edilip edilmediğini bilmiyorum ancak helikopterden 

bomba atılmadı, atılsaydı fark ederdim....İlçede bulunan komanda bölüğünün bahçesinde 2 adet top 

hazır bulunduruluyordu, ancak bu toplar buradan ilçe merkezine doğru top atışı yapılmadı. 

O tarihte Cumhuriyet ilk öğretim okuluna giden bir  kızım vardı. Silah sesleri gelmeye başlayınca 19 

yaşındaki oğlum hemen okula gidip kız kardeşini almış  ve öğretmenlere de silah seslerini duymuyor 

musunuz?  öbür çocukları da evlerine gönderin sizde gidin demiş,  

Saat 18.00 sıralarında çarşı tarafından dumanlar çıkmaya başlamıştı, dumanlar gece boyu devam etti, 

alev görmüyorduk ancak duman görüyorduk, ertesi sabah çarşıya çıktığımda her tarafın yakıldığını 

gördüm.  Ancak kimlerin yaktığını bilmiyorum. Özel harekat polisleri ilçeye geldikten sonra dışarıya 

dahi çıkmadılar.Saat 19:00 sıralarında silah sesleri kesildi. Kaymakam bey komutanların komando 

bölüğünde toplandığını söyleyip gidelim moral olur dedi. Ancak ben burayı yalnız bırakmayayım 

diyerek gitmedim, kaymakam bey zırhlı araçla komando bölüğüne gitti. İlçedeki operasyonları 

Diyarbakır il jandarma alay komutanı Eşref HATİPOĞLU yönetiyordu. .... Bahtiyar AYDIN'ın şehit 



olduğundan operasyondan dönüp olaylara karışıp karışmadıklarını bilmiyorum. Bu olaylara müdahale 

eden komutanlardan albay Eşref HATİPOĞLU, ilçe jandarma komutanı Şahap YARALI, komando bölük 

komutanı (Üst. Mustafa olabilir emin değilim) bilıyorum. Başkasını bilmiyorum. .. O gün ölen 14 

kişinin  nasıl öldüklerini bilemiyorum. Ertesi gün savcı, bey doktor bey ile birlikte cesetlerin ölü 

muayenesini yaptı cesetlerin bazılarını caminin bahçesinde  yapılmıştı diğerlerini de olay yerinde 

muayenesi yapılıp sahiplerine teslim edildi. Olayların meydana geldiği sırada sokağa çıkmanın 

yasaklandığını hatırlamıyorum, ikinci gün ve sonrası ilçede  olay olduğunu evlerin yakıldığını 

hatırlamıyorum. 

Olay günü enkazın altında bulunan silah ve kovanlar ile ilgili bir şey hatırlamıyorum, jandarma bulup 

polis bölgesi olduğu için bize getirmiş olabilirler. Emniyet görevlileri olarak bizim olay yerine gezip 

silah ve kovan bulduğumuzu hatırlamıyorum. 

Bahtiyar AYDIN'ın öldürülmesinden 4-5 gün sonra CHP genel başkanı Deniz BAYKAL'ın Lice'ye gelmek 

istemiş ancak jandarmanın buna izin vermemişti. Bingöl yol ayrımından itibaren kimseyi Lice'ye 

yaklaştırmamışlardı.  

Olaydan 1 hafta kadar sonra  Albay Eşref HATİPOĞLU komando bölüğünün bahçesinde  yani Bahtiyar 

AYDIN'ın şehit edildiği yerde bir basın toplantısı yaptı.  ..Eşref HATİPOĞLU Bahtiyar AYDIN'ın şehit 

edilmesinden kullanılan kanas marka silahın basın mensuplarına gösterdi. Eşref HATİPOĞLU ayağa 

kalkarak basın mensuplarına ve bize elindeki kanas marka silahı göstererek bu silahla karşıdaki 

tepelerden ateş edildi, paşamızı öldüren kurşunda komando bölük binasının giriş kapısının sağ 

tarafındaki duvara saplandığını söyledi. Duvardaki mermi izini eliyle gösterdi. Eşref albay suçta 

kullanılan kanas marka silahın daha sonra yakıldığını söylemişti, gösterdiği silah da yanmış ve paslı 

silah göstermişti. Nereden ne zaman nasıl ele geçirdiğini açıklamasında söyleyip söylemediğini 

hatırlamıyorum. 

PKK'nın Lice ilçesini basmış olması halinde ilçede bulunan çok sayıda asker jandarma ve polisin 

müdahale etmiş olmasına rağmen hiç kayıp vermeden ilçeyi terketmiş olmasının nasıl mümkün 

olduğu soruldu: 

Bu konuda hiçbir fikrim yoktur. Olay başladıktan sonra ilçe emniyet amirliğinden dışarıya hiç 

çıkmadım takviye için gelen özel harekat polisleri dahi hiç dışarı çıkmadılar, hatta özel harekatçıların 

başında  gelen başkomiser benim masamın altında siper alıp il emniyet müdürüyle konuşmuştu. 

Müdürüm biz geldik her şey kontrolümüz altında durum normal demişti. Bende telefonu elinden 

alarak  il emniyet müdürü Ramazan ER' e müdürüm durum normal ise neden masamın altında telefon 

ediyor demiştim. Olaydan sonra kaymakam bey ile de bu konuları konuşmuştuk. Bahtiyar paşa 

komando bölüğün bahçesinde iken  dağdan ateş edilipte nasıl öldürülür. İlçede akşama kadar çatışma 

olurda hiçbir PKK'lı nasıl ele geçirilemez diye aramızda konuşmuştuk, bu durumu garip karşılamıştık. 

Ancak gözümüzle de bu olayları kimin yaptığını görmediğimiz için birşey diyemiyorduk, dedi.  

6.3.HASAN YARBAŞAR (Lice Emn. Amrl.komiser) 26/12/2012 tarihli ifadesinde özetle; 

Olaydan önce PKK lıların ilçedeki yandaşlarına İlçeyi basacaklarına dair haber gönderip zarar 

görmemeleri için boşaltmalarına dair birşey duymadım böyle birşey hatırlamıyorum. Olay günü sabah 

saatlerinde Emniyetin minibüsü yakıt almaya gittiğinde  saldırıya uğramış, ben o sırada çarşıdaydım. 

Bu olayın anons edilmesinden sonra heryerden silah sesleri gelmeye başladı, koşarak Emniyet 



Amirliğine girdim. Her taraftan her türlü silah sesleri geliyordu, İlçe merkezine top yada tankla ateş 

edildiğini duymadım veya görmedim, cami minaresine roketle ateş yapıldığını biliyorum. Camiden 

ateş edildiğini duydum ancak görmedim, o gün akşam saatlerine kadar çatışma devam etti, daha 

doğrusu silah sesleri devam etti kimin kime ateş ettiğini de bilmiyorduk, Emniyet Amirliğinin 

önündeki mevzilerden ayrılmadık. Hatırladığım kadarıyla Bahtiyar paşanın vurulduğunun 

duyulmasından sonra zırhlı araç ile Komando Bölük Komutanlığına gittim. Kapıda İlçe jandarma 

Komutanı Şahap YARALI ile karşılaştım. Paşanın vurulduğunu yaralı olarak içerde bulunduğunu 

helikopterlerin inemediğini söyledi. Kapının önündeki basamaklarda kan izleri vardı. Muhtemelen 

ateş edildiği yeri de gösterdi. Gösterdiği yer ile vurulduğu yer arasında engel yoktu ve kanasın ateş 

mesafesi içerisindeydi, mesafenin ne kadar olduğuna dair birşey söyleyemem, bana gösterdiğiniz 

krokide Jandarma Komanda Bölüğünün "Kh" girişi yazılan kapının önünde olduğunu düşünüyorum. 

Aradan geçen zaman nedeniyle emin değilim.  

Öğlenden sonra hatırlayamadığım bir saatte kobra helikopterler gelip ilçenin kenarındaki dağ 

eteklerine ateş altına aldı. İlçeye helikopter'den ateş edildiğini veya bomba atıldığını görmedim. Bu 

olaylar sırasında kaç kişinin nasıl öldüğünü hatırlamıyorum,  

İl Jandarma Komutanı Eşref HATİPOĞLU'nun olaydan sonra TV'de gösterdiği duvardan çıkardığı 

mermi çekirdeği ile ilgili bilgim yoktur. Suçta kullanılan silahın bulunduğunu duymadım. Olaydan 

sonra gözaltına kimlerin kimler tarafından neye dayanılarak gözaltına alındığını hatırlamıyorum. 

Olaydan önce ve sonra hiçbir PKK lıyı görmedim, gördüğünü söyleyen kimseyi de duymadım. İlçedeki 

evleri ve işyerlerini kimlerin nasıl yaktıklarını hatırlamıyorum, ancak çok sayıda ev ve işyerleri 

yakılmıştı. .. 

6.4.NEDİM ÇELEBİ (Cezaevinde görevli J.Uzm.Çvş.  30/05/2013 tarihli ifadesinde özetle; 

... Saat 08:50 sıralarında Lice - Kulp yolu istikametinden kaleşnikov sesleri gelmişti. 10 - 15 dakika 

sonra, bir polis minübüsü cezaevinin önünde durdu. Aracın şoförü Samsunlu  tanıdığım bir  polis idi. 

İsmini hatırlamıyorum. Bana hemşehrim bizi taradılar, yardıma niye gelmediniz, dedi. Minübüs 50 m 

kadar ileri de bulunan emniyete doğru gitti, camları kırık idi, içeride 3-4 polis vardı. 5 - 10 dakika 

sonra, Lice devlet hastanesinin kullanılmayan binasında konuşlanmış olan Piyade taburu 

istikametinden silah sesleri gelmeye başladı. Hemen arkasından da ilçenin her tarafından silah sesleri 

gelmeye başladı. Ateş edenleri göremedim. Sadece sesleri duydum. Silah seslerinin kesilmesi üzerine, 

infaz koruma memuruna bu iş ciddi görünüyor, mahkumlar tutukluların hepsini koğuşlarına alıp 

kapılarını kilitle, firar vermeyelim, dedim. Bende askerleri cezaevinin arka tarafındaki mevzilere 

yerleştirdim. Mevzi dediğim cezaevinin arkasındaki korunaklı duvarların dipleriydi. Mahkum ve 

tutukluların firar etmemesi için dikkatli olun görmeden kimseye ateş etmeyin diyerek uyardım. 

Telsizden ateş etmememiz için sürekli uyarılıyorduk. Özellikle cezaevindekilerin ateş etmemesi için 

telsizden sıkça uyarı geliyordu. Cezaevinin bulunduğu yer itibariyle ateş etmemiz halinde, komando 

bölüğüne, emniyete ve adliye lojmanlarına isabet etme ihtimali bulunduğundan özellikle ateş 

etmememiz istenmişti.  

Saat 10:00 sıralarında, şuanda tugay olan o tarihte piyade taburunun bulunduğu, devlet hastanesinin 

üstünde kobra helikopterini görmüştüm. Uzak olduğu için ateş ettiğini göremedim. Ancak ateş ettiğini 

tahmin ediyorum. İlçenin üzerinde helikopter görmedim. Saat 11:00- 12: 00 sıralarında telsizden tuğ 

general Bahtiyar AYDIN'ın şehit olduğunu duydum. O ana kadar paşanın Lice ye geldiğinden haberim 

yoktu. Bahtiyar AYDIN'ın şehit olmasına kadar havan topu, top, tank sesleri duymadım.  



Saat 12:00'dan sonra her türlü silah sesi gelmeye başladı. Helikopterler şehrin üzerinde uçmaya 

başladı. Ben cezaevinin arka tarafında bulunduğum için, ön tarafında ne olup bittiğini göremedim. 

Benim görüş alanımın karşısında adliye lojmanları ve boş arazi vardı. Güvenli olduğu için cezaevinin 

arka tarafında bulunuyordum. Helikopterleri piyade taburunun bulunduğu yerlerde gördüm. 

Öğlenden sonra şehir içindeki evler yandığından gökyüzü siyah bir duman ile kaplıydı. Helikopterin 

hükümet konağının ve emniyet binasının üzerinde dolaştığını gördüm. Bulunduğum yerden yüksek 

duvarlar nedeniyle, helikopterden ateş edildiğini görmedim. Daire çizerek dolaşıyordu. Görüş 

alanından çıktığı sırada ateş edildiyse bilmiyorum.  

Tank ve top sesleri de daha çok piyade taburunun olduğu yerden geliyordu. Akşam saatlerinde ise 

jandarma komando bölüğünde konuşlu olan topçu birliği tarafından kayacık karakol istikametine 

doğru top atışı yapıldığını duydum. Şehir içerisinde piyade taburuna ait ZPT denilen Zırhlı Personel 

Taşıyıcısı sürekli dolaşıyordu. Emniyetin ve cezaevinin önünden geçen yolda bir tankın tütün 

depolarının olduğu yere doğru gittiğini bir sefer görmüştüm. O sırada şehrin her tarafından el 

bombaları, roketler, tüp patlamaları, silah atışları sesleri geliyordu. Uçaklar da piyade taburunun sırt 

hatlarındaki araziyi bombalıyordu. Bu nedenle tank sesini ayırt edemedim. Tanktan da ateş edilmişse 

bilmiyorum. Camilerden birinin minaresinin yıkıldığını gördüm. Adliyede roket izi gördüm.  

.....Şehir içinde dolaşan tank piyade tugayına ait tank idi. Tankın içinde rütbeli subay sınıfından bir 

görevli bulunur. Benim uzman çavuş olarak, bu tanktakilere talimat vermem mümkün değildir.  

O tarihte Lice de devlet hastanesine kulunmuş olan piyade taburunun, hangi birliğe ait olduğunu 

bilmiyorum. Bingöl Genç Tapantepe bölgesinde bir üslerinin bulunduğunu Lice'de de devlet 

hastanesinde bir karargahın bulunduğunu biliyorum. O tarihte Bolu'dan gelen komando tugayının da 

o bölgede operasyonlar yaptıklarını biliyorum. Olay günü Boludan gelen komanda tugayı 

operasyonda idiler. İlçede yoktular. Piyade taburunda kurmay subaylar vardı. Rütbesini ve isimlerini 

bilmiyorum. Onlarla bizim bir ilgimiz olmazdı. İlçe jandarma komutanı Şahap YARALI ilçedeydi. 

Jandarma komando bölük komutanı olarak bir üst teğmen vardı. Olay günü orada olup olmadığını 

bilmiyorum. Bahtiyar AYDIN'ın şehit olduktan sonra Eşref HATİPOĞLU'nun ilçede olduğunu öğrendim.  

O gün silah sesleri sabah 08:50'den 18:30'a kadar devam etti. Teröristlerden hiç kimseyi görmedim. O 

sırada bekar idim. ...Olayın olduğu gün dışarı hiç çıkamadık. İkinci gün de sadece ekmek almak için 

dışarı çıkıp geldik. Bu nedenle dışarıda ölen sivil vatandaş ta görmedim. Evlerin kimler tarafından nasıl 

yakıldığını görmedim. Ancak yanan evleri gördüm.  

O gün şehit olan Yüksel BAYAR'ın zırhlı araç içerisinde kaza sonucu vurulup şehit olduğunu aynı zırhın 

içinde bulunan 2 askerin de yaralandıklarını söylenti olarak duydum. Bunlar başka bir yerden pusuya 

düşen askerleri getirmek için gitmişler. Olay anında askerin silahını seride tuttuğu sırada silahını 

düşürmüş silahta ateş almış, içerdekiler vurulmuş şeklinde söylenti olarak duydum. Nasıl olduğunu 

tam olarak bilmiyorum.  

Benim olayla ilgili olarak bilgim ve görgüm bunlardan ibarettir dedi. Beyanı okundu, birlikte imza 

altına alındı.30/05/2013 

6.5.ABDULLAH PERVANE (Emniyet Amirliğinde bekçi) 21.12.2012 tarihli ifadesinde özetle; 

..Saat 8:30 dan sonra silah sesleri çoğalmaya başladı. Sesler daha çok ilçenin dış kısımlarından 

geliyordu. Emniyetin panzeri ile Jandarmanın BTR aracından çarşı içinden dolaşılarak herkesin 



dükkanlarını kapatıp evlerine gitmesi için anonslar yapıldı, silah sesleri her yerden gelmeye başladı. 

Sesler daha çok kaleşnikof ve G3'lere aitti. Zırhlı araçlardan da makinalı tüfek ve uçaksavarlarla ateş 

ediyorlardı. Hatırladığım kadarıyla saat 10:00 sıralarında Kelvan mah.nde bulunan Mehmet CANTURK 

caminin minaresine cezaevinin alt kısmında bulunan tanktan ateş edilmişti. Minarede yaklaşık 70 

santimetre çapında delik açıldı. O zamanlar minareden ateş edildiği söylenmişti, ancak minare benim 

bulunduğu evin hemen karşısında idi, ben rahatlıkla görebiliyordum, minarede kimse yoktu. Çarşıyı 

terk edenlerden evleri uzak olanlar camiye sığınmışlardı. İçlerinde oğlum Abdürrahim'in de 

bulunduğu 20-30 kişi emniyetin panzerleri ile camiden alınıp emniyet amirliğinin arkasında bulunan 

top sahasına götürülmüşlerdi, akşama kadar burada açık alanda yatarak beklediler. İlçenin hakim 

savcıları ile kaymakamı da emniyet amirliğine gelmişlerdi. Jandarmaya ait bir BTR'den polis 

lojmanlarına ve adliye hizmet binasına ateş edildiğini gözümle gördüm, hatta o zaman polis 

arkadaşlardan bazıları buna tepki göstermişlerdi. Şehir içerisine top atışı yapıldığını görmedim, ancak 

Yenişehir mahallesinde bir eve top yada tank mermisi isabet etmesi sonucu ev yıkılmıştı, bu evde 

çocukları sünnet eden ismini hatırlamadığım bir şahıs oturuyordu. Oğlum Abdurrahim çarşıda oto 

lastiği ve bisiklet tamiri yapıyordu. Hüseyin CANTURK isimli bir çocuk da oğlumun yanında çalışıyordu. 

Çarşının boşaltılması anonsla yapılınca oğlum camiye sığınmıştı, Hüseyin de bir şeyini unuttuğu için 

geri döndüğü sırada vurularak ölmüştü. Hüseyin'in oturduğu evin de cezaevinin altında yapılan ateş 

ile yıkıldığı ve 2 kardeşininde öldüğünü ve annesinin yaralandığını duydum. 

 Bahtiyar AYDIN'ın şehit edildiğinin anons edilmesinden hemen sonra kanat gelsin diye anons edildiği 

duydum, kısa bir süre sonra helikopter geldi, şehir içerisinde makinalı tüfeklerle helikopterden ateş 

edildi, bomba atıldığını görmedim. Halk eğitim merkezine helikopterden bomba atıldığını görmedim, 

oraya daha sonra da gitmediğim için görmedim. .. 

Olay günü ben hiçbir terörist görmedim, gördüm diyen kimseyi de duymadım, ilçenin kuzey 

tarafından yaklaşık 3 km dağlık alan vardır diğer yönleri açık alandır. Teröristlerin gündüz vakti ilçeye 

saldırmaları mümkün değildir ya da çok büyük bir kuvvetle saldırmaları gerekir. Bu durumda da çok 

sayıda teröristin ölü olarak ele geçirilmesi askerlerden de şehit verilmesi gerekir, Bahtiyar AYDIN'ın 

vurulduğu söylenen jandarma komando bölük binasının kuzeyinde bulunan dağlık alan yaklaşık 3 km 

ileridedir. Dağlık alanın eteklerindeki tarlalarda meşe ağaçları vardır. Buranın önünde de mezarlık 

vardı, mezarlık içerisinde tek tük ağaç vardı, çevre duvarı da alçaktı, mezarlığa bir teröristin girip 

saklanması mümkün değildi. Ayrıca mezarlığın üst noktasında jandarmanın nöbet yerleri vardı. 

Mezarlıktan sonraki ağaçların arkasına saklanıp ya da dağlıkta kanasla dahi jandarma komando 

bölüğündeki bir kişi vurulamaz. Kaldı ki olaydan sonra ki günlerde komutanlardan biri Bahtiyar 

paşanın vurulduğu yeri televizyonda herkese gösterdi. Burası bölük komutanlığının güney kısmında 

kalıyordu. Kuzeydeki dağlık alanda bulunan birinin binanın güneyindeki noktayı görmesi de mümkün 

değildir. Arada bina vardır. Benim televizyondan seyrettiğim sırada paşanın vurulduğu yer olarak 

gösterilen yer bölüğün giriş kapısının önü değildi. Binanın zirai donatım deposunun bulunduğu tarafı 

gösteriyordu. Binanın güney tarafını gösterdiğinden eminim.......Silah sesleri birinci gün saat 19:00 a 

kadar silah sesleri yoğun olarak geliyordu. Saat 23:00 e kadar da silah sesleri gelmeye devam etti. 

Olayın başladığı birinci gün askerlerin çarşıdaki dükkanların camlarını kırıp içeriye toz gibi bir şey 

attıktan sonra ateşe verdiklerini polislerden duymuştum." demiştir. 

6.6  Hüseyin OĞUZ 16.03.2009 tarihli beyanında;. 



Eylül 1996 yılında Hakkâri Yüksekova ilçesinde PKK terör örgütünden kaçmış ancak güvenlik güçleri 

tarafından yargıya teslim edilmemiş, Mardin Emniyetince de PKK terör örgütüne üye olmaktan 

aranan Kahraman BİLGİÇ’in ön sorgusunda Bahtiyar AYDIN ve Eşref Bitlisi biz öldürdük ifadesinin 

beyanını bizzat kendisi tarafından yazıldığını, Kahraman BİLGİÇ’in bu ifadesini aldıktan sonra durumu 

komutanlığa arz ettiğinde sorgunun kesilmesini, devletin zarar göreceğini, bu nedenle de sorgudan 

alındığını, Kahraman Bilgiç’ in olayları çok detaylı olarak anlattığını, konuyla ilgili  Hamdi POYRAZ’ ın 

da ifade verdiğini, kurmay albay Hamdi POYRAZ, Kahraman Bilgiç ve Salih KAYA 1 Biksi ve 1 Kanas 

silahı ile birlikte helikopterle Diyarbakır iline gittikleri, Salih Kaya dışarıda diğerleri de 7. Kolordu 

komutanlığında misafir olduğunu ifadelerinde belirtmişlerdir. Daha sonra Salih KAYA’ nın Van şehir 

merkezinde kimler tarafından olduğunu bilmediği kişilerce taranarak öldürüldüğünü, Hamdi Poyraz’ın 

TSK’dan emekli olduğunu ve İstanbul Şişli de ikamet ettiğini, Bahtiyar AYDIN’ın operasyon bölgesine 

nasıl çekildiğini o zamanın operasyon emirlerinde mevcut olduğunu, Helikopterden indiğinde arkadan 

tek mermi ile vurulduğunu, bununda yukarı da bahsettiği suikast silahlarıyla gerçekleştiğini bildiğini 

beyan etmiştir. 

DEĞERLENDİRME  

DGM'nin görevsizlik kararına göre, Kahraman Bilgiç, 1994 yılında PKK'dan ayrılıp teslim olduğunu 

beyan etmiş, Hamdi Poyraz ve Kemal Ölmez ise Kanas ve Biksi marka silahları helikopterle 1995 

yılında Diyarbakır'a götürüp Tugay Komutanı Osman Pamukoğlu'na verdiklerini beyan etmeleri 

karşısında 1993 yılında Lice'de meydana gelen olaylar ile bir ilgilerinin bulunmadığı anlaşılmıştır. 

6.7.Tanık Ahmet Büyükşahin (Ordudan atılan uzman çavuş) 

1993 yılında Tokat Reşadiye İlçe J. k. lığında görev yaptığını, evrak imzalatmak için İli J. K. ŞAHMETTİN 

ÖZDEMİR'in makam odasına gittiği sırada, İlçe Krk. Komutanı Bçvş. AHMET KAYA ile Üstğm. 

ŞAHMETTİN ÖZDEMİR'in aralarında konuşurlarken, Tuğgeneral BAHTİYAR AYDIN'ın Lice'ye gittiğini, 

helikopterden indiği sırada BTR timinde görevli bir uzman çavuş tarafından çok uzaktan Canas suikast 

silahı ile vurulduğunu anlattıklarını duyduğunu beyan etmiştir. 

7. GİZLİ TANIK BEYANLARI 

7.1 GİZLİ TANIK ATAÇ: (Diyarbakır savcılığı 19.02.2010 ) 

“Kıdemli Üsteğmen Tünay YANARDAĞ Jandarma Okullar Komutanlığında bölük komutanı iken 

Bahtiyar AYDIN’ ın Ankara Güvercinlikte Jandarma Okullar Komutanlığında görevli olduğunu, her 

ikisinin de okullar komutanlığında görevli iken aralarının iyi olmadığını, Bahtiyar AYDIN’ ın Tünay 

YANARDAĞ’ın sicilini düşük verdiğinden Tünay YANARDAĞ’ ın kurmaylık için akademiye 

gidemeyeceğini, her ne kadar sicil notunu çok yüksek verse bile, Bahtiyar AYDIN’ın kanaat raporunu 

olumsuz vermesi halinde kurmaylığa geçemeyeceğinden dolayı sürekli Bahtiyar AYDIN’a karşı kin ve 

düşmanlık beslemekte olduğunu, sık sık Bahtiyar AYDIN’ı öldürmekten bahsettiğini, 1993 yılı 

içerisinde Bahtiyar AYDIN’ ın Diyarbakır’a Jandarma Bölge Komutanı olarak atandığını, o zamanki 

rütbesinin Tuğgeneral olduğunu, aynı dönemde Tünay YANARDAĞ’ın da Abdülkerim KIRCA’ya bağlı 

olarak Diyarbakır JİTEM’de tim komutanı olarak görev yapmakta olduğunu, okuldaki 

anlaşmazlıklarının da Diyarbakır’da devam ettiğini, Tünay YANARDAĞ'ın Tuğgeneral Bahtiyar AYDIN’ı 

kast ederek, “Ankara’da bu heriften kurtulamadım, buraya geldim yine kurtulamadım, bu adam 



benim kurmay olmamı engelleyecek, bundan ancak öldürürsem kurtulurum, başımıza bela oldu” 

şeklinde kendi kendine sürekli konuştuğunu,  

Bildiği kadarıyla CEMİL KOD isimli itirafçı şahısla birlikte Tünay YANARDAĞ, JİTEM adına bir duyum 

raporu hazırlayarak 22.10.1993 tarihinde Lice’ye kalabalık bir terör örgütü mensubu tarafından eylem 

ve saldırı yapılacağını Diyarbakır’daki bölge komutanlığına bildirmesi neticesinde, Tuğgeneral Bahtiyar 

AYDIN’da birlikleri yerinde kontrol etmek, herhangi bir olumsuzluk yaşanmasını engellemek amacıyla 

korumaları ile birlikte helikopterle Lice’ye gittiğini, helikopterin Lice’de bulunan Tugaya iniş yaptığını, 

Tuğgeneral Bahtiyar AYDIN’ ın helikopterden indikten sonra Tugaya girdiği sırada, Tugayın karşısında 

yaklaşık 300 metre mesafede çaprazında kavaklık bölgeden Kanas ile Üsteğmen Tünay YANARDAĞ’ın 

organizesi ile tetikçilik görevini yapan CEMİL KOD veya aynı infaz timinde görevli bir başka kişi 

tarafından vurularak şehit edildiğini,  

Tuğgeneral Bahtiyar AYDIN’ın Lice’de şehit edilmesinin nedeninin ise, o günlerde Lice halkı arasında 

bir asayişsizlik bulunduğundan o tarihte Diyarbakır Asayiş Kolordu Komutanlığı bünyesinde faaliyet 

yürüten JİTEM Diyarbakır ve Şanlıurfa Tim Komutanı olan Üsteğmen Tünay YANARDAĞ’ın bölgede 

itirafçılardan oluşan ekibiyle, o bölgede faaliyet yürütmekte olduğunu, Tuğgeneral Bahtiyar AYDIN’ ın 

da yapıcı ve barışçı bir yapıya sahip olduğu için bölge halkı ile görüşüp asayişi sağlamak amacıyla Lice 

İlçesine gittiğini, Tünay YANARDAĞ’ın, Tuğgeneral Bahtiyar AYDIN’ la arasındaki husumetten dolayı, o 

bölgeye gideceğini bir gün öncesinden haberdar olması, ilçenin içinde bulunduğu asayişsizlik 

ortamında yapılabilecek herhangi bir saldırı nedeniyle kendisine yönelik herhangi bir şüphe 

oluşmayacağını bildiğinden bunu bir fırsat olarak değerlendirip bu olayı gerçekleştirdiğini 

düşündüğünü beyan etmiştir. 

7.2  Ergenekon soruşturmasında Gizli Tanık KISKAÇ’ ın verdiği ifade (30.11.2008) 

“Yeşil Kod Mahmut YILDIRIM’ ın Albay Teoman Barutçuya bağlı olarak görev yapmakta olduğunu, 

yakalanan teröristlerin ifadeleri alınırken Kürtçe bildiği için kendisinden faydalanıldığını, terörle 

mücadele edenler arasında şiddet uygulayarak terörü bitirmek isteyenlerle, halkı kazanarak çözüme 

gitmeyi düşünenlerin olduğunu, Bahtiyar AYDIN paşa terörle mücadele de şiddete karşı olan birisi 

olduğunu, kendisinin Elazığ Jandarma Komanda Taburuna gittikten bir ay sonra Bahtiyar AYDIN 

paşaya suikast gerçekleştiğini, PKK terör örgütüne karşı geniş çaplı bir operasyon gerçekleştiğini, 

operasyona gitmeden önce Lice Komando Bölüğünün önünde beklerken UHŞ 1 tipi helikopterle 

Jandarma Asayiş Bölge Komutanı ve ilk kez gördüğü Tuğgeneral Bahtiyar AYDIN’ ın helikopterden 

inerek, önce tabur komutanlarını selamladığını, sonra Lice Jandarma Bölük Komutanlığını arkasına 

alarak kendilerine karşı kürsüde konuşma yaptığı sırada sağ gözünden vurularak şehit edildiğini, 

merminin arkadaki duvarın içine 15 cm girdiğini, sağ dizinin üzerine çökerek yüzüstü düştüğünü, bu 

suikastın yapılabilmesi için paşanın oraya geleceğinin önceden bilinmesinin gerektiğini, Teoman 

Barutçu ve Fikri Karadağ’ın paşanın geleceğini bildiklerini, konuşma esnasında paşanın vurulduğunu, 

yapılan çalışma sonucu Kanas marka suikast silahı bulunduğunu, silahın bulunduğu yere gittiğini ve 

700 metre uzakta olduğunu, Tabur komutanı Mahmut ŞAHİN’ in “Bu terörist işi değil” dediğini ve olay 

yerinden tüfeği alarak kendisine verdiğini, kendisinin de tüfeği Jandarma Yarbaya teslim ettiğini, 

tüfeği teslim ettiği Jandarma Yarbay, merminin saplandığı yeri televizyondan gösteren rütbeli 

olduğunu, daha sonra bu tüfeğin kaybolduğunun söylendiği, bu suikastı gerçekleştirenlerin üç şeyi 

birden yaptığını, Birincisi terörün çözümünü halkı yanına almada gören paşanın ortadan kaldırıldığı, 

İkincisi bu suikast sonrası askerin sağa sola ateş etmesiyle bölge halkından ölümlerin olması sonucu 



teröre desteğin arttığını, Üçüncüsü ise Parmaksız Zeki Kod Şemdin Sakık’ ın başında bulunduğu PKK 

grubu tam sıkıştırılarak terörün kökü kazınacakken PKK’lı teröristlerin kaçmasını sağlamışlardır” 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

7.3. İstanbul C. Savcılığına gönderilen isimsiz ve imzasız mektup; 

28.01.2009 günü postaya verilen ve içinden bir adet imzasız mektup ve fotoğraf çıkan zarftaki 

mektupta: Askerliğini 1994-96 yılları arasında Mardin ilinde J. Kom. olarak yaptığını, Lice yakınlarında 

bir operasyonda bulundukları esnada, konuştuğu iki itirafçıdan birinin (fotoğraftaki yüzü 

görünenlerden önde olanı) Tuğgeneral BAHTİYAR AYDIN'ın şehit olduğu gün,  Lice'nin üstündeki bir 

tepede gözcü olduğunu, kendisinin olaydan sonra teröristlerin bulunduğu guruba gittiğinde, 

teröristlerin bu olayı kendilerinin yaptığını söyleyip propaganda yapmalarını beklerken, "biz 

yapmadık, Lice'yi bombalamak için kendileri yaptılar" dediklerini anlattığını, diğer itirafçının da bunu 

doğruladığını ileri sürmüştür. 

SONUÇ VE TALEP 

Olayın meydana geldiği dönemde  terör örgütü ile ilişkisi olduğu düşünülen/ihbar edilen/ çocuğu 

terör örgütüne katılmış olan çok kişi yasadışı olarak ve hileler kullanılarak alınmışlar, Saraykapı'daki 

JİTEM karargahına götürülmüşler, işkence ile sorguladıktan sonra infaz edilmişlerdir.Bazı durumlarda 

da suikastlar düzenlenmiş araçlara bomba yerleştirilerek patlatılmış, bu suretle şahıslara gözdağı 

verilmiştir.   

Bölgede bazıları, başa çıkamadığı hasmını, JİTEM’e, bazılarını da PKK ya ispiyonlayarak öldürülmelerini 

sağlamışlar,  bu şekilde bölgede ‘’faili meçhul’’ cinayetler artmıştır. 

Yargısız infazların artması, bölge insanının devletten soğumalarına ve dağa gidenlerin sayısının 

artmasına neden olmuştur. Özellikle Musa Anter ve Vedat Aydın gibi tanınan ve sevilen kişilerin 

öldürülmeleri, Lice ilçesinin iki defa yakılması, çok sayıda vatandaşın öldürülmesi, köylerin yakılması 

ve boşaltılmaları örgüt tarafından suistimal edilerek halk silahlı isyana teşvik edilmiştir.  

Şüpheli Tünay  YANARDAĞ'ın olay tarihinde görev yaptığı JİTEM'e mensup olan rütbeli personel ve 

itirafçıların silahlı çete oluşturarak yaptıkları yargısız infazların bir kısmı ile ilgili olarak açılan davaların 

birleştirilerek 6 ACM’nin, 2009/477 Esas sırasında ve Diyarbakır 7 ACM nin 2013/31 esas sayılı 

dosyasında görüldüğü bilinmektedir.Bir kısmı ile ilgili olarak da soruşturmalar devam etmektedir. 

Olay günü PKK terör örgütünün Lice ilçesine saldırdığına ve Tuğg. Bahtiyar AYDIN'ı öldürdüğüne dair 

herhangi bir delil elde edilememiştir. Nitekim gündüz saatlerinde bir ilçenin basılıp yaklaşık 11 saat 

boyunca çatışmanın devam etmesine rağmen hiç bir teröristin ölü ya da sağ olarak ele geçirilemediği 

gibi teröristleri gören kişilerin dahi bulunmaması, aradan geçen 20 seneye rağmen bu eyleme 

katılanların tespit edilememiş olması PKK terör örgütünün bu saldırıyı gerçekleştirmediğini 

göstermiştir. 

Bu çapta bir eylemin bir albay tarafından planlanıp uygulanması mümkün olmaması karşısında  

şüphelilerin bu eylemlerinin örgüt faaliyeti kapsamında olduğuna dair delillerin mahkemece 

değerlendirilmesi gerektiği düşünülmüştür.  



Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 15.1.2002 gün ve 16176-125 sayılı kararında, terörle mücadele ettikleri 

gerekçesiyle devlet imkanlarını suç işlemek amacıyla kullanan görevlilerin teşkil ettikleri bir teşekkülle 

ilgili olarak ; 

 “Susurluk kazasından sonra Mehmet Ö. sahte kimlikli şahsın, yurt dışında  uyuşturucudan mahkum 

olmuş ve yurt içinde de katliam sanığı olarak aranan Abdullah Ç. Olduğunun anlaşılması, aracı 

kullananın emniyet görevlisi, araç sahibinin de milletvekili olması karşısında, söz konusu kazanın, ilk 

değerlendirmede dahi olayın derinliğine, devlet içini de kapsayacak şekilde çok yönlü araştırılmasını 

gerekli kılmakla, bu bağlamda yapılan soruşturmalarda, ulaşılan bilgi ve belgelerin olayın arkasındaki 

ilişkilerin çözülmesinin güç, karmaşık ve duyarlı makamları ve görevlileri de kapsayacak ölçüde 

olduğunu ortaya çıkardığı, haklarında mahkumiyet hükmü kurulan sanıklar dışındaki kimi görevliler ile 

bunlara yardım edenlerin yargı önüne çıkarılmaları görevi devletin yetkili organlarında olmakla 

birlikte emniyet teşkilatında görevli olup haklarında kamu davası açılan sanıkların terörle mücadele 

adı altında yola çıkıp bir süre sonra yasaların kendilerine verdiği yetkileri tam bir sorumsuzluk içinde 

ve kendi çıkarlarını gözeterek her türlü yasa dışılığı meşru sayıp amaçlarına ulaşmak için her yöntemi 

uygun yöntem olarak benimseyerek yanlarına kamu görevlisi olmayan kumarhane işleticisi, 

uyuşturucu kaçakçısı, ile katliam sanığı ve hükümlüsünü de alarak tam bir dayanışma ve işbirliği içinde 

hareket edip çeteleşme sürecine girmeleriyle eylemlerinin suç tarihi itibariyle TCK.nın 313. 

maddesindeki suçu oluşturmasının ötesinde Anayasanın 6. maddesindeki “Hiçbir kimse veya organ 

kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz” hükmüne karşın bir örgütlenme ve yetki 

kullanımı yoluna gittiklerinin görüldüğü, bunun ise hukuk devleti kuralları içinde savunulur yerinin 

olamayacağı, terörle mücadele adı altında da olsa açıklandığı gibi hukuk dışı bir örgütlenme ile 

devletin meşru güçleri gibi güç kullanarak yürürlükteki yasalar yerine kendi güç ve kuralları ile sözde 

yasalar oluşturmanın, devleti, hukuk devleti olmaktan çıkaracağı, bu koşullarda da güçlünün sözünün 

geçtiği, nerede başlayıp nerede sona ereceği belli olmayan her türlü yasadışılığın egemen olduğu bir 

sistem oluşacağı, sonuçta yurttaş-devlet ilişkisinde hukuk kuralları yerine korku ve kaygının geçerli 

olacağı, bunun da bir Anayasa ve Yasa ihlalinin ötesinde tam bir hukuk ihlali niteliği taşıyacağı ve 

hukuk devletinin bütünü ile ortadan kalkması sonuçunu doğuracağı göz önüne alındığında 

mahkemenin sanıkların eylemlerini TCK.nun 313. maddesine uyar niteliktedir” tespitini yapmıştır. Şu 

tespit gerek yapılanma gerekse kullanılan yöntemler açısından şüphelilerin oluşturduğu teşekküle  

büyük benzerlikler arzetmiştir. 

Yukarıda verilen yargı kararları doğrultusunda tüm deliller değerlendirildiğinde, şüphelilerin meydana 

getirdikleri örgütlenmenin gerek 765 sayılı TCK.nın 313., gerekse 5237 sayılı TCK.nın 220. maddesinde 

düzenlenen suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve bu örgüte üye olma suçlarını oluşturduğu sonucuna 

varılmıştır. 

Çok sayıda kişinin öldürülmesi ve yaralanması, ahırlarının, evlerini ve işyerlerinin yakılması ile bölge 

halkından çok sayıda kişi PKK terör örgütüne katılması sağlandığından şüphelilerin eylemleri ayrıca 

halkı silahlı isyana teşvik suçunu da oluşturmuştur.  

Şüphelilerin eylemlerinin oluşturduğu cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak ve teşekkül mensubu 

olmak, tasarlayarak öldürmek ve bu suça iştirak etmek, halkı silahlı isyana teşvik  suçları 765 sayılı 

TCK’nın 313/2, 450/4-5 ve 149. Maddelerinde düzenlenip 2005 yılında yürürlüğe giren 5237 sayılı 

TCK’nın aynı suçları düzenleyen 220/2, 82/1.a ve 313. Maddelerine nazaran şüphelilerin lehlerine 

hükümler ihtiva etmektedir. 



BAHTİYAR AYDIN cinayeti ile ilgili olarak; 

Özcan TOZLU bu olayı JİTEM Tim komutanı olan ve B.Aydın ile aralarında husumet bulunan TÜNAY 

YANARDAĞ'ın emrindeki itirafçılara, örgütün saldıracağına dair duyum raporu hazırlatarak J.Bölge 

Komutanı olan maktulün Lice'ye gitmesini sağladıktan sonra kimlikleri tespit edilemeyen bu 

itirafçılara öldürttüğünü beyan etmiştir. 

Tanık Ahmet Büyükşahin de, 1993 yılında Tokat Reşadiye İlçe J. k. lığında görev yaptığını, evrak 

imzalatmak için İli J. K. ŞAHMETTİN ÖZDEMİR'in makam odasına gittiği sırada, İlçe Krk. Komutanı Bçvş. 

AHMET KAYA ile Üstğm. ŞAHMETTİN ÖZDEMİR'in aralarında konuşurlarken, Tuğgeneral BAHTİYAR 

AYDIN'ın Lice'ye gittiğini, helikopterden indiği sırada BTR timinde görevli bir uzman çavuş tarafından 

çok uzaktan Canas suikast silahı ile vurulduğunu anlattıklarını duyduğunu beyan etmiştir. 

Buna göre;  

Şüphelilerden JİTEM tim komutanı olan TÜNAY YANARDAĞ'ın kimlik bilgileri tespit edilemeyen Cemil 

kod adlı itirafçı ile birlikte düzenlediği duyum raporu ile maktül Bahtiyar AYDIN'ın Lice'ye gitmesini 

sağladığı ve öldürttüğü, 

Diğer şüpheli Eşref HATİPOĞLU'nun ise yukarıda açıklandığı şekilde 14 vatandaşın ölümüne, çok 

sayıda kişinin de yaralanmasına sebep olan operasyonu yönettiği, onun emirleri ile ateş edilmesi 

sonucu ölüm ve yaralanmaların meydana geldiği anlaşılmakla; 

TMK'nun 10. maddesi  uyarınca yetkili ve görevli olan mahkemenizce, şüphelilerin üzerine atılı 

suçlardan  yargılamalarının yapılarak, eylemlerin sübutu halinde yukarıda belirtilen sevk maddesi 

gereğince CEZALANDIRILMALARINA 

Karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur.02/09/2013 
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