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PKK TERÖR ÖRGÜTÜ TARAFINDAN KAÇIRILAN VATANDAġLAR VE KAMU
GÖREVLĠLERĠ
I.

GĠRĠġ

PKK terör örgütü, 1984 yılında başlattığı terör eylemlerine 1990 yılından itibaren kamu
görevlileri ve vatandaşlarımızı kaçırmak suretiyle, farklı bir boyut eklemiştir. Çoğunluğu son
bir yıl içinde kaçırılanlar olmak üzere çok sayıda kamu görevlisi ve vatandaşımız hala örgüt
tarafından alıkonmakta olup, akıbetleri bilinmemektedir. Ayrıca, kaçırılanların önemli bir
bölümünü, terör örgütüne eleman temini amacıyla çeşitli vaatlerle kandırılarak ya da tehditle
ailelerinden koparılan küçük yaşta çocuklar oluşturmaktadır.1
AKP‟nin iktidarda olduğu 2002-2012 döneminde; terör eylemleri tırmanmış, şehit, gazi ve
katledilen sivil vatandaşlarımızın yanı sıra, özellikle 12 Haziran 2011 seçimlerinden sonra
PKK tarafından kaçırılanların sayısında da artış kaydedilmiştir. PKK, artık ülkenin doğu ve
güneydoğusunda pervasızca yol keserek vatandaşlarımızı, kamu görevlilerimizi kaçırmakta;
örgüt serbest bırakmadıkça kaçırılanlar kurtarılamamaktadır.
Başbakan, “Her şey kontrolümüz altında”, Milli Savunma Bakanı ise “Terörle mücadele çok
iyi gidiyor” demektedir. Ancak kontrol altında tutulamayan ve iyi gitmeyen bir şeyler olmalı
ki, AKP milletvekili İdris Bal “Kendi ülkemizde hala giremediğimiz yerler var” itirafında
bulunmaktadır. Kaçırılan vatandaşlar konusu, bu durumun en somut örneklerinden biridir.
Nitekim, son bir yıllık dönemde asker, polis, korucu, işçi, öğretmen, kaymakam adayı,
siyasetçi, her kesimden 182 vatandaşımız kaçırılmış olup, alıkonulan 38‟inin akıbetlerinden
haber alınamamaktadır. 1990-1999 döneminde kaçırılan ve 4‟ünün kaçırılmalarının üstünden
20 yıl geçmiş olup bir daha haber alınamayan 10 civarında asker ve bir öğretmenin bulunduğu

1

-Bu konuda sayısal bir veri bulunmamakla birlikte, ABD Dışişleri Bakanlığı‟nın 2011 İnsan Hakları
Raporu‟nda “Terörist grup PKK kadrosuna düzenli olarak çocukları aldı. Akademik bir araştırma PKK
üyelerinin yüzde 38‟inin 18 yaş altında olduğuna işaret etti” ifadeleri kullanılmaktadır. Ayrıca, medyada
“PKK‟nın kaçırdığı çocukların ailelerini şikayetçi olmamaları için tehdit ettiğine, 2011 yılında Hakkâri
merkezde 9, Çukurca‟da 5, Yüksekova‟da 11 ve Şemdinli‟de 7 çocuk hakkında kaçırıldıkları başvurusunda
bulunulduğuna” ilişkin haberler yer almıştır.
-TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Terör ve Şiddet Olayları Kapsamında İnsan
Hakkı İhlallerini İnceleme Alt Komisyonu‟na Şubat 2012‟de sunum yapan TEPAV‟dan terör uzmanı Nihat Ali
Özcan‟ın ifadelerine göre ise; “Dağdaki PKK‟lıların yüzde 43.68‟i 18 yaşın altındaki çocuklardan oluşuyor.
Yüzde 33.4‟ü 16-18 yaş arasında, yüzde 9.25‟i 15 yaşın altında.” Örgüte en genç katılım yaşının 9 olduğunu,
PKK‟lıların doğum yerlerinin tespitinde Diyarbakır‟ın ilk sırada yer aldığını ve bu ili Mardin, Van ve
Hakkâri‟nin izlediğini” belirten Özcan, “PKK‟lıların örgütte bulunma ve hayatta kalma süreleri 6-7 yıl. Ortalama
ölüm yaşı 26-27, ortalama hayatta kalma yaşı ise 26.4.” bilgisini de vermiştir.
-Kaçırılan çocuklar konusunda, Ağustos 2012‟de aralarında Şırnak-Beytüşşebap BDP‟li Belediye Başkanı‟nın
bir oğlu ve akrabasının da bulunduğu 12 yaşındaki 3 çocuğun PKK tarafından kaçırılması ve ilçede aileler
arasında çıkan çatışmalar sonrasında PKK‟nın Beytüşşebap‟a saldırı düzenlemesi olayı, dikkatle ve çok boyutlu
olarak incelenmelidir.

dikkate alındığında, konunun vahameti daha da artmaktadır.2 Kaçırılan görevlilerden bazıları
hakkında, uzun yıllar haber alınamaması ve kurtarılamaması üzerine “gaiplik” kararı
çıkartılmış, kimi “şehit” sayılmış, kimi ise “hukuken ölü” sayılmış ama “şehit” sayılmamıştır.
Öte yandan İHD verilerine göre; PKK‟nın 1990-2010 arasındaki 20 yıllık dönemde
gerçekleştirdiği 46 yol kesme eyleminde 54 asker, 2 polis, 9 korucu, 12 memur, 26 işçi, 30
siyasetçi, 37 turist ve 10 sivil olmak üzere 154 kişi kaçırılmış iken, sadece son bir yıllık
dönemde 182 vatandaşımızın kaçırılması olayın ulaştığı boyutları göstermektedir.
Terör örgütünün yol kesme, şantiye basma, iş makineleri ve araç yakma gibi eylemlerinin
istatistiki bilgileri ise, artık takip edilebilir olmaktan çıkmış yoğunluktadır. Bu konuda
öncelikli hedef; askeri karakol inşaat ve onarımlarını üstlenen firma ve sahipleri ile bu
karakollara mal taşıyan, hizmet götüren araçlar ve sürücüleridir. Örgüt yanlısı haber
ajanslarında yer alan bilgilere göre; sadece Temmuz 2012 ayında askeri amaçlı inşaatlar için
çalışan en az 115 araç imha edilmiştir.
Terör örgütü, tüm bu terörist eylemlerini, “KCK çerçevesinde bölgede kurmayı hedefledikleri
sözde devlet yapılanmasının rutin idari ve hukuki işlemleriymiş ve kaçırma eylemlerinde
uluslararası hukuk çerçevesinde 1949 Cenevre Sözleşmesi hükümleri geçerliymiş” algısı
verecek şekilde adlandırmaktadır. Örneğin, yol kesme “yol kontrolü”, insan kaçırma
“gözaltı”, alıkoyma “tutukluluk”, kaçırılan vatandaş / kamu görevlisi “esir”, v.b. Buna göre,
“düşmanla işbirliği yapmaktan” şüphelendiği kişileri gözaltına alıp, sorgulamak ve duruma
göre serbest bırakmak ya da cezalandırmak yetki ve otoritesine sahip, belirli bir bölgede
hakimiyet kurmuş “alternatif devlet” imajı yaratılmak istenmektedir.
Tablo bu kadar net ve ortada iken, kaçırılan vatandaşlar ve akıbetleri hakkında, ilgili devlet
kurumları tarafından hazırlanan ve/veya kamuoyuna açıklanan herhangi bir rapora
ulaşılamamakta, ailelerine bilgi verilmemekte, TBMM‟de muhalefet milletvekillerinin soru
önergeleri ya cevaplandırılmamakta ya da tatmin edici olmayan cevaplarla geçiştirilmektedir.3
Hükümet‟in görevi, “terör örgütünün propaganda yapmasının önüne geçmek” mazeretine
sığınarak bu olayları TBMM ve halktan gizlemek, üstünü örtmek değil; istihbarat ve güvenlik
güçlerinin bu eylemler daha meydana gelmeden önlemeye, kaçırılanları kurtarmaya ve
faillerini yakalamaya yönelik bir işlev görmesini sağlamaktır.
Bu çalışmada; kaçırılan ve/veya akıbetlerinden haber alınamayan vatandaşlarımız / kamu
görevlilerimiz hakkında bilgilendirme yapılmasının yanı sıra, AKP Hükümeti‟nin bu konuda;
- TBMM ve kamuoyunu nasıl yanılttığı ve gerçekleri gizlediğine,
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Aydın Şahin, Engin Ekşi, Doğan Yaman, Yaşar Gökçe, Mehmet Karaca, Murat Fatih Diktaş, Yunus Çaça,
Levent Yabangülü isimli askerler ile 1993‟de Bingöl‟de kaçırılan öğretmen Bektaş Gürsel Avcı.
3

Bu çalışma, yukarıda sıralanan nedenlerle kamuoyunu bilgilendirmek ve kaçırılan vatandaşlarımızın
kurtarılabilmesi amacıyla Hükümet‟in konuya dikkatini çekmek üzere hazırlanmıştır. Sadece medyada yer alan
haberlerin taranması suretiyle hazırlandığından eksikler bulunabilir.

- Nasıl bir istihbarat ve güvenlik skandalına, buna bağlı olarak kaçırılan / alıkonan vatandaş
ve kurtarma operasyonları adı altında şehit sayımızın artmasına yol açtığına,
- Devleti terörle mücadelede nasıl acze düşürdüğüne,
- Kaçırılan vatandaşların / kamu görevlilerinin ailelerini nasıl mağdur ettiğine,
örnekleriyle değinilmektedir.
Bu raporun 10 Ağustos 2012 tarihinde CHP internet sitesinde yayınlanan ve 12 Ağustos
2012‟de CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün‟ün terör örgütü tarafından kaçırılmasıyla
tüm medya organlarında da geniş yer bulan ilk halindeki bilgi, tespit ve değerlendirmelere
iliĢkin olarak, BaĢbakan Erdoğan ve AKP Hükümeti tarafından hiçbir yalanlama
getirilmemiĢtir. (Rapor tarihinden bu yana geçen 1 aylık sürede 37 vatandaşımız daha
kaçırılmıştır)

II.

HAZĠRAN 2011 SEÇĠMLERĠ SONRASI DÖNEME AĠT ĠSTATĠSTĠKĠ
VERĠLER

Medya taraması sonucunda ulaşılan verilere göre, PKK Terör Örgütü tarafından 12 Haziran
2011 seçimlerinden bu yana;


Son bir yıllık dönemde toplam 182 vatandaş kaçırılmıştır.
(Örgüte eleman temini için tehditle ya da kandırılarak kaçırılan çocuklarla ilgili sayısal
veri bulunmadığı için, sadece aileleri tarafından güvenlik güçlerine kaçırıldığı
bildirilen 9 çocuk bu araştırmaya dahil edilmiştir)



11 Kasım 2011‟de Kocaeli Belediye‟sine ait Kartepe deniz otobüsünün içindeki 24
yolcu ve mürettebatla kaçırılması olayı hariç, bütün kaçırma olayları Doğu ve
Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟nde (158 kişi) gerçekleşmiştir.



Kartepe deniz otobüsündeki 24 kişi, SAT komandolarının gerçekleştirdiği operasyon
sonucu kurtarılmıştır.



Kaçırma olaylarının aylara göre dağılımı şöyledir:
-

Temmuz 2011:
5
Ağustos 2011: 14
Eylül 2011:
35
Ekim 2011:
2
Kasım 2011:
24
Aralık 2011:
5
Mayıs 2012:
32
Haziran 2012:
11
Temmuz 2012: 12
Ağustos 2012: 33
Eylül 2012:
9
TOPLAM:

182



5 Aralık 2011 - 13 Mayıs 2012 tarihleri arasında kaçırma olayı yaşanmamıştır.



Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟nde kaçırılan 158 kişiden 97‟si, yani yaklaşık
üçte ikisi son 4 aylık dönemde (13 Mayıs 2012‟den bu yana) kaçırılmıştır.



Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟nde kaçırılan 156 kişiden;

-

115‟i örgüt tarafından serbest bırakılmış,
3‟ü kaçarak kurtulmuş, 4
2‟si ölü olarak bulunmuş, 5
Örgüt tarafından alıkonulan 38 kişinin akıbetlerinden (yaşayıp
yaşamadıkları, nerede tutuldukları) ise haber alınamamaktadır.



Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟nde kaçırılan 158 kişiden devlet birimlerinin
istihbaratı ve düzenlenen operasyonlar sonucu kurtarılabilen kimse olmamıştır.



Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟nde kaçırılan 158 vatandaşın tamamına yakını,
terör örgütünce yol kesme eylemi yapılarak kaçırılmıştır.



Kaçırılan vatandaşlardan -AKP Gürpınar İlçe Başkanı Hayrullah Tanış dışındaserbest bırakılanlar da, kaçırıldıkları yerde ya da çok yakınında serbest bırakılmıştır. (2
Temmuz 2012‟de kaçırılan ve 50 gün süre ile PKK‟nın alıkoyduğu Tanış, 23
Ağustos‟ta K. Irak‟ta Mazlumder Van Şubesi Başkanı ve İHD Başkanı‟na teslim
edilmiştir)



Bölgede kaçırılan 158 kişinin mesleki dağılımları şöyledir (Kaçırılanların üçte biri
kamu görevlisidir) :
52‟si kamu görevlisidir: 14 Öğretmen, 17 Korucu, 9 Asker, 5 Muhtar, 1 CHP
Milletvekili, 1 Kaymakam Adayı, 1 Polis, 1 Mühendis, 1 Avukat, 1 Memur, 1 Sağlık
Teknisyeni.
Diğerleri (106): 29 İşçi, 26 Sürücü, 20 Köylü, 10 Çocuk, 5 Teknisyen, 5 İşadamı, 5
Vatandaş, 2 AKP İlçe Başkanı (Diyarbakır-Kulp ve Van-Gürpınar), 1 AKP İl Başkanı
(Hakkari), 1 AKP Eski İlçe Başkanı (Diyarbakır-Sur), 1 Gazeteci, 1 İngiliz Turist.



Kaçırılan vatandaşlardan 2‟si kadındır. 6



Kaçırılanlardan 1 kişi İngiliz‟dir.7

4

12 Ağustos 2011‟de Diyarbakır / Lice‟de kaçırılan er Aykut Çelik 19 Eylül 2011‟de; 7 Eylül 2011‟de Şırnak /
Beytüşşebap‟da kaçırılan bir korucu kısa süre sonra; 21 Haziran 2012‟de Bitlis-Diyarbakır karayolunda kaçırılan
er Vahdettin Kaya ise 5 Temmuz 2012‟de kaçarak kurtuldu.
5

30 Ağustos 2011‟de Tunceli / Ovacık‟da kaçırılan taksi şoförü İbrahim Ergil ile 19 Eylül 2011‟de Siirt /
Eruh‟ta kaçırılan Abdullah Öztürk ertesi gün silahla öldürülmüş olarak bulundu.
6

22 Mayıs 2012‟de Lice‟de kaçırılan 10 köylünün arasında bulunan bir kadın ile Van / Çatak ilçesi Büyükağaç
köyünde, 1 Temmuz 2012‟de kaçırılan Zümeyra Can isimli kadın korucudur Serbest bırakılmışlardır.
7

PKK, 1991-1997 arasında turist kaçırma eylemlerinde bulunmuş, ancak hepsini kısa sürede serbest bırakmış ve
bu tür eylemleri 1997-2008 döneminde hız kesmiştir. Daha önce 8 Temmuz 2008‟de Ağrı Dağı‟nda teröristlerce
kaçırılan 3 Alman dağcı da, 20 Temmuz 2008‟de serbest bırakılmıştır.



Bölgede kaçırılan 158 kişinin kaçırıldıkları bölgelere göre dağılımı şöyledir:
33‟ü Diyarbakır, 26‟sı Hakkari, 18‟i Tunceli, 17‟si Bitlis, 15‟i Şırnak, 12‟si Van, 11‟i
Siirt, 11‟i Iğdır, 8‟i Bingöl, 4‟ü Elazığ, 2‟si Osmaniye, 1‟i Ağrı civarında kaçırılmıştır.



Örgüt tarafından alıkonulan ve akıbetleri bilinmeyen 38 kişi mevcuttur. Bunlardan;
21‟inin ismi basında yer almış, 5 çocuğun ismi baş harfleriyle verilmiş, 12‟sinin
ismine ise yer verilmemiştir.



Alıkonan / Akıbetleri bilinmeyen 38 kişinin mesleki dağılımları şöyledir:
13‟ü kamu görevlisidir: 6 Asker, 1 Polis, 1 Kaymakam Adayı, 1 Memur, 1
Korucubaşı, 3 Korucu
Diğerleri: 2 İşçi, 7 Sürücü, 9 Çocuk, 4 Vatandaş (2‟sinin kimlikleri bilinmiyor), 1
Köylü, 1 AKP Diyarbakır-Sur eski İlçe Başkanı, 1 AKP Hakkari İl Başkanı



Söz konusu 38 kişinin alıkonuldukları süreye göre dağılımları şöyledir:
2‟si 14 ay, 2‟si 13 ay, 2‟si 12 ay, 1‟i 11 ay, 5‟i 10 ay, 2‟si 3 ay, 6‟sı 2 ay, 6‟sı 1 ay,
12‟si son iki hafta içinde kaçırıldı / halen alıkonmakta.



Söz konusu 38 kişinin kaçırıldıkları bölgelere göre dağılımı şöyledir:
12‟si Hakkari, 9‟u Diyarbakır, 7‟si Şırnak, 5‟i Van, 3‟ü Bitlis, 2‟si Tunceli civarında
kaçırılmıştır.

III.

AKP HÜKÜMETĠ’NĠN TUTUMU:

Devletin, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlama sorumluluğu vardır. Oysa, söz konusu
kaçırma olayları önlenememekte, zemini ortadan kaldırılamamakta, failleri büyük ölçüde
yakalanamamakta ve kaçırılanların hiçbiri kurtarılamamaktadır. Bu tablo, hem siyasi iradenin,
hem de istihbarat birimleri ve güvenlik güçlerinin görev ve sorumluluklarını yerine
getirmedeki zafiyet ve yetersizliklerini ortaya koymaktadır.
1. Konu, Meclis’ten ve halktan gizlenmektedir.


Devlet ve hükümet yetkilileri, tüm ısrarlarımıza rağmen, kaçırılan vatandaşlar,
kimlikleri ve akıbetleri konusunda herhangi bir açıklama yapmamaktadırlar. Ailelerine
dahi bilgi vermemektedirler. Devlet kurumlarının hazırladığı ve ulaşabileceğimiz
hiçbir bilgi ve rapor mevcut değildir.
Bu konuda bilgi edinme talepleri
reddedilmektedir.



Muhalefet milletvekillerinin soru önergeleri cevaplandırılmamakta ya da baştan savma
ve çelişkili bilgiler verilmektedir.



İçişleri Bakanı, soru önergelerine yanıt olarak şimdiye dek 2 kez rakamsal veri
açıklamıştır. Bakan, 16 Şubat 2012 tarihli önerge cevabında “PKK/KCK terör örgütü
tarafından 12 Haziran 2011 tarihinden bu yana 85 vatandaşın kaçırıldığını, 75’inin
serbest bırakıldığını” bildirmiştir. 25 Nisan 2012 tarihli önerge cevabında ise;
“PKK/KCK terör örgütü tarafından Haziran 2011 tarihinden bugüne kadar kaçırılan
vatandaşlarımızdan 7’si halen alıkonulmaktadır” ifadesine yer vermiştir. Serbest
bırakılanların dışındakilerin kimliklerine ve akıbetlerine (yaşayıp yaşamadıkları ya da
nerede alıkonuldukları) değinilmemiştir. Medya taraması sonucu ise, 12 Haziran 201116 Şubat 2012 tarihleri arasında “85 vatandaşın kaçırıldığı, 71‟inin serbest bırakıldığı,
2‟sinin ölü bulunduğu, 12 vatandaşın alıkonulduğu ve/veya akıbetinin belli olmadığı”
bilgisine ulaşılmıştır.



Sadece son bir yılda kaçırılan ve alıkonulan 38 kişi değil, 1992-1997 döneminde terör
örgütü tarafından kaçırılıp, bunca yıldır akıbetlerinden haber alınamayan 10 civarında
askerimiz ve 1 öğretmenimiz daha mevcuttur. (Askerler; Aydın Şahin, Engin Ekşi,
Doğan Yaman, Yaşar Gökçe, Mehmet Karaca, Murat Fatih Diktaş, Yunus Çaça,
Levent Yabangülü ile Öğretmen Bektaş Avcı). 10 yıldır iktidarda olan bu Hükümet,
sadece kendi döneminde kaçırılanların değil, bu askerlerimizin ve öğretmenin
kurtarılmalarının da sorumluluğunu üstünde taşımaktadır.



Aynı şekilde, terör örgütüne eleman temini amacıyla çeşitli vaatlerle kandırılarak ya
da tehditle kaçırılarak küçük yaşta ailelerinden koparılan çocuklar da, bu kapsamda
Hükümet tarafından üstüne gidilmesi gereken önemli bir konudur.

2. Kaçırılan vatandaĢların aileleri mağdur durumdadır.


Kaçırılan vatandaşlarımızın aileleri, Hükümet tarafından bilgisiz, ilgisiz ve psikolojik
destekten yoksun şekilde, kendi hallerine bırakılmışlardır. Eşleri, çocukları, annebabaları gözleri yaşlı, acı ve endişe içerisinde kurtarılmalarını beklemektedir. Her bir
aile ayrı bir trajedi yaşamaktadır.



İşte örnekleri: Tam bir yıldır örgütün elinde tutulan Uzman Çavuş Zihni Koç‟un hasta
annesinin tek dileği, oğluna sağ salim kavuşmaktı. Anne Gülsüm Koç, hasta yatağında
Başbakana yalvarıyordu. “Çocuğum gelsin, en büyük ilaç o” diyordu. Ama oğluna
kavuşamadan 1 Şubat‟ta vefat etti. Baba Veysel Koç ise, “devlet tarafından ne
arayan, ne soran var, ne de telefona cevap veren” diyerek sitemini dile getiriyor.
Astsubay Söpçeler‟in Kırklareli-Babaeski İlçesi‟nde yaşayan eşi Saime Söpçeler, “Bir
alo dese, bir sesini duysam yeter…” diyor üzüntü içinde. Polis Nadir Özgen‟in annesi
Müşerref Özgen de “Ne arayan var ne de soran... Oğlumu unuttular!” diyor. 13
Mayıs‟da kaçırılıp 28 Haziran‟da serbest bırakılan AKP Kulp İlçe Başkanı Veysel
Çelik‟in sözleri ise başka bir açıdan ibret vericidir: Çelik “hiç bir AKP yetkilisinin
ailesi ve yakınlarına geçmiş olsun dileğinde dahi bulunmadığını öğrendiğini”
söyleyerek partisinden istifa etmiştir.



Bu ailelerin hemen hepsi maddi açıdan çok zor durumdadırlar. 10 Eylül 2011‟de VanÇatak‟da kaçırılan ve halen rehin tutulan polis memuru Nadir Özgen‟in babası Hidayet
Özgen diyor ki; “Bize oğlumuz bakıyordu. O kaçırıldıktan sonra borçları, kredileri biz
ödemeye çalıştık. Amirini aradım. Maaşının dondurulduğunu söylediler.” Buna karşı
Maliye Bakanı‟nın açıklaması ise, tam bir sorumsuzluk örneğidir. Bakan, önlem
olarak “PKK parayı çekemesin diye, rehin polis memurunun maaş hesabını
dondurduklarını” açıklamıştır. Yani Hükümet, maaşını ailesine verecek bir formül
yaratmak yerine, çözümü hesabını bloke etmekte bulmuştur. ATM‟nin güvenlik
kamerası ve sonrasında MOBESE kamera kayıtlarından takiple belki de yerlerini
tespit etmenin mümkün olacağı dahi akıllarına gelmemiştir.



Kaçırılan vatandaşlardan herhangi bir işte çalışmayanlar ile kaçırıldığı sırada vatani
görevini yapmakta olanların, eş ve çocukları ile bakmakla yükümlü oldukları kişilere
ekonomik mağduriyetlerinin önlenebilmesi açısından mali yardımda bulunulduğuna,
sağlık giderlerinin karşılandığına ya da psikolojik destek hizmeti sağlandığına dair
herhangi bir bilgi de mevcut değildir.

3. Kaçırılan vatandaĢlar konusu bir istihbarat ve güvenlik skandalıdır, Hükümet
terörle mücadelede devleti acze düĢürmüĢtür.



İçişleri Bakanı, bir soru önergesine verdiği cevapta, “Vatandaşlarımızdan bir kısmının
yol kesme suretiyle kaçırıldığı, aynı eylemde kaçırılmayan diğer şahısların
ifadelerinden ve ayrıca terör örgütüne yakın basın yayın organlarında çıkan
haberlerden anlaşılmıştır” ifadesini kullanmıştır. Görüldüğü üzere, kaçırılanlar
hakkında bilgi edinme yöntemleri (aynı eylemde kaçırılmayan vatandaşlardan ya da
PKK‟ya yakın basın-yayın organlarından) hükümetin aczini ve istihbarat birimlerinin
yetersizliklerini ortaya koymaktadır. Bu acizlik değildir de, nedir? Acizlikse, İçişleri
Bakanlığı koltuğunda nasıl oturmaktadır? Ya da MİT hangi işlere bakar? Terör
örgütüne yakın basın-yayın organlarında çıkan haberleri mi takip eder sadece?



Yine İçişleri Bakanı “kaçırılan kaymakam adayının yerini biliyoruz, Kuzey Irak’ta”
diye açıklama yapmış; güvenlik güçleri ise, kaymakam adayının kaçırıldığı tarihten 8
ay sonra yine kaçırıldığı yerde, yani Diyarbakır-Şenyayla bölgesinde kurtarma
operasyonu düzenlemiştir. Bu durum ya ne yaptıklarından haberleri, ya birbirleriyle
koordinasyonları olmadığını, ya da kamuoyunu aldattıklarını göstermektedir.



Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟nde kaçırılan vatandaşlardan ilgili devlet
birimlerinin istihbaratı ve düzenlenen operasyonlar sonucu, kurtarılabilen tek bir
vatandaşımız / kamu görevlimiz mevcut değildir. Aksine, kaçırılan vatandaşları
kurtarmak için düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şehit ve yaralımız
bulunmaktadır. Sağlıklı bir istihbarat verilmeden, kaçırılanların yerleri tespit
edilmeden mi operasyon düzenlenip, bu gencecik fidanlar ateşe atılmaktadır?
İstihbarat zafiyetinin bedeli Mehmetçiğin kanıyla mı ödetilmektedir?



Kaldı ki, Türkiye‟de siyasetçilerin özel yaşamlarının, Genelkurmay Başkanı‟nın
konuşmalarının dahi dinlenmesi, izlenmesi, kayıt altına alınması, artık sıradan olaylar
haline gelmiştir. Durum böyle iken, vatandaşlarımızı kaçıran teröristlerin konuşmaları,
irtibatları ve yerleri bu kadar süre içinde nasıl tespit edilememektedir? Bu zafiyet
nereden kaynaklanmaktadır? O zaman, MİT‟in, ABD ile anlık istihbarat paylaşımının,
insansız hava uçaklarının varlık sebebi ve işlevi nedir?



Kenan Erenoğlu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ve üstelik ulusal sınırlarımız içinde
teröristlerce kaçırılan ve bir yıldır kurtarılamayan ilk ve tek mülki idare amiri, ilk
Kaymakam Adayıdır. Devletin bir Mülki İdare Amiri, askeri, polisi, korucusu,
teröristlerce kaçırılabiliyor, bir yıldır kurtarılamıyor ve kaçıranlar yakalanamıyorsa,
sıradan vatandaşların kendi güvenliklerinden emin olmaları mümkün değildir.



İşin daha da acı tarafı; kaçırılan vatandaşlardan serbest bırakılanların hepsi, ya tam
kaçırıldıkları yerde, ya da çok yakınında serbest bırakılmaktadırlar. Terör örgütü,
istihbarat ve güvenlik güçlerine, adeta şu mesajı vermektedir: “Burnunuzun dibinde
kaçırıyoruz, saklıyoruz, aynı yerde de serbest bırakıyoruz. Ama ne yerimizi tespit edip

bizi yakalayabiliyorsunuz, ne de düzenlediğiniz operasyonlarda kaçırdıklarımızın bir
tekini kurtarabiliyorsunuz. İnisiyatif bizim elimizde…”


Örgütün elinden kendi imkanlarıyla kaçıp kurtulan er Aykut Çelik, ifadesinde şunları
demektedir: “38 gün boyunca Kandil’de değil, kaçırıldığım bölge olan DiyarbakırMuş arasında dolaştırıldım. Örgüt, kırsalı evi gibi kullanıyordu, günün her anında bu
bölgede çok rahat şekilde dolaşıyor hatta karşıdaki askeri birliği gözetliyordu.”
Serbest bırakılan AKP Kulp ilçe Başkanı Veysel Çelik de aynı şeyi söylemektedir:
“Kaçırıldığım yere yakın, hatta aynı yerde serbest bırakıldım. Türkiye sınırları dışına
çıkarılmadım. Türkiye sınırları içerisinde dolandım. Kurtarma Operasyonu sırasında
da bölgedeydik. Ama hiç bir şey de olmadı…”



Bu tablonun özeti şudur:
- Teröristler, Doğu ve Güneydoğu‟da saatlerce yolları keserek vatandaşımızı, kamu
görevlimizi kaçırıyor.
- Ulusal sınırlarımız içinde, elini kolunu sallaya sallaya oradan oraya götürüyor.
- İstediği zaman getirip, aynı yerde serbest bırakıyor.
- Ne acı ki, AKP milletvekili İdris Bal‟ın söylediği gibi; demek ki “bu ülkede
girilemeyen yerler” var.. Ve Başbakan‟ın “herşey kontrolümüz altında” sözleri gerçeği
yansıtmıyor.
- Kurtarma operasyonları düzenleniyor ama kurtarılan bir tek kişi bile yok. Aksine, bu
operasyonlarda pek çok şehit ve yaralımız var.
- Bunların hiçbirini MİT‟in ruhu bile duymuyor. Aynen yüzlerce terörist ağır
silahlarıyla defalarca Irak sınırımızı delik deşik ederken, aynı anda pek çok koldan
toplu katliam gibi saldırılar düzenlerken duymadığı gibi.
- Ya da duyuyor duymasına da, gereğini yapmasını önleyen bir şey var.
Bu bir istihbarat ve güvenlik skandalı değilse, nedir?



Üstelik, Başbakan‟ın Özel Temsilcisi ve MİT, İmralı‟da Öcalan ile yıllarca temas
sürdürdüler. Oslo‟da PKK‟lı teröristlerle defalarca müzakere yaptılar. Aralarındaki
müzakere ve mutabakatlarda, 12 Haziran 2011 seçimleri dışında örgütün eylemlerinin
hız kesmesi hiç gündeme gelmedi. Seçimlerden sonra ise, hem terör saldırılarının
sayısı ve çapı büyüdü, hem art arda çok sayıda vatandaşımız kaçırıldı. Bu durum,
“Başbakan‟ın ve MİT‟in sessizliğinin ardında başka hesaplar, başka pazarlıklar da mı
var” sorusunu akla getirmektedir. Sorumluluktan kurtulmak için apar topar yasa
değişikliklerinin yapılması, bu kanaatimizi güçlendirmektedir. Suriye‟nin kuzeyinde
yaşanan gelişmeler, fiili bir özerk Kürt bölgesi oluşturulması da, bu konuda
şüphelerimizi artırmaktadır.



Oysa aynı Başbakan, Türk İstihbaratı‟na görev vererek Hamas‟ın İsrailli asker Gilat
Şalit‟i, İsrail‟in ise 1027 Filistinli tutukluyu serbest bırakmasını sağlayabilmektedir.
Başbakan, kendi ülkesinin vatandaşları için de böyle bir duyarlılık, niyet ve güce sahip
olup olmadığını ortaya koymalıdır.



Son 4 aydır kamuoyu “terör örgütü silah bırakacak” “ABD ve Irak da devrede”
denilerek ve bazı Kürt kökenli siyasetçilerle görüşülerek oyalanmaktadır. Oysa, son 4
ayda 100‟den fazla şehit ve çok sayıda yaralı verilmiş, sadece bu dönemde 97
vatandaşımız kaçırılmıştır. Silah bırakmak isteyen örgüt, eylemlerini neden
tırmandırsın? Neden Barzani‟nin desteğiyle Suriye‟nin kuzeyinde Batı Kürdistan
kurmak için harekete geçsin? Bu bağlamda, silah bıraktırmak için devrede olduğu
söylenen güçler ve siyasetçiler, niyetlerini ve terör örgütü üzerinde ne kadar etki sahibi
olduklarını göstermek istiyorlarsa işe kaçırılan vatandaşlarımız ve kamu
görevlilerimizi serbest bıraktırmakla başlamalıdırlar.



Oslo görüşme kayıtları, Wikileaks ve Stratfor belgeleri ile Suriye ve Şemdinli‟de
yaşananlar dikkate alındığında, şu açıkça ortaya çıkmıştır:
“Terörle mücadele ve Kürt meselesi konusunda siyasi irade, AKP Hükümeti‟nin
elinde değildir.” Doğru olan tek mutabakat ve çözüm zemini, TBMM çatısıdır.

IV.

CHP TUNCELĠ MĠLLETVEKĠLĠ HÜSEYĠN AYGÜN’ÜN KAÇIRILMASI

CHP Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün, 12 Ağustos 2012 akşam saatlerinde Ovacık‟tan
Tunceli‟ye dönerken, aracı şehir merkezine 30 kilometre kala Fırtına Veli çeşmesinde silahlı 2
PKK'lı terörist tarafından durdurulmuştur. PKK'lılar, araçta bulunan Akşam Gazetesi
muhabiri Kadir Merkit ve Aygün'ün danışmanı Deniz Tunç'u silah tehdidiyle araçtan
indirmiştir.8 Milletvekili Aygün, 48 saat sonra serbest bırakılmıştır.
PKK terör örgütünün Hüseyin Aygün‟ü neden kaçırdığı, kendini Halk Savunma Güçleri–HPG
olarak adlandıran biriminin açıklamasında şu şekilde gerekçelendirilmiştir: “12 Ağustos günü
Dersim-Ovacık yolu üzerinde HPG Dersim eyaleti güçleri tarafından CHP Milletvekili
Hüseyin Aygün gözaltına alınmıştır. H. Aygün, Kürdistan halkına ve gerillaya yönelik devletin
özel savaş politikalarının bir yürütücüsü olduğu yönlü halkımızdan gelen yoğun şikayetler göz
önünde bulundurularak; sömürgeci Türk devletinin Dersim'e ve Dersim halkımıza yönelik
yürüttüğü özel savaşa, asimilasyoncu ve parçalayıcı politikalara, yine Dersim'de geliştirilmek
istenen barajlara dikkat çekmek ve H. Aygün'ün bu kirli politikaların hizmetine girmemesi
gerekliliğini hatırlatmak amacıyla göz altına alınmıştır. Gerekli idari ve hukuki işlemlerin
tamamlanması ardından H. Aygün kısa süre içerisinde serbest bırakılacaktır”
Başbakan Erdoğan ise, kaçırılma olayını öğrenmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada;
“Konu İçişleri Bakanlığımız takibinde. 2 kişi bırakılmış. Güvenlik güçleri takipte. Umarım
hızlı sonuç alırız. Bölücü terör örgütünün neler yapmak istediğini ortaya koyması açısından
önemli. Bunlar beklediğimiz şeyler.” ifadesini kullanmıştır.
Aygün‟ün alıkonduğu süre içinde ve serbest bırakıldıktan sonra başta Başbakan Erdoğan
olmak üzere bazı AKP milletvekillerinin “Aygün’ün aslında kaçırılmadığı, kaçırılma
olayının PKK ile danıĢıklı-dövüĢ olduğu” yönündeki açıklamaları, ibret vericidir.9
Başbakan Erdoğan, 1 Eylül 2012‟de Kanaltürk TV‟de katıldığı programda, “konuyla ilgili
kamuoyu araştırması yaptıklarını ve halkın büyük bölümünün de Aygün’ün kaçırılmış
olmasını inandırıcı bulmadığını” söyleyerek, gazetecilerin “Sizin düşünceniz nedir”
sorusunu “Şüphelerim var, inanmıyorum” şeklinde cevaplandırmıştır.
BaĢbakan’ın, son bir yılda kaçırılan 200’e yakın vatandaĢ/kamu görevlisi ile hala
örgütün alıkoyduğu kaymakam, asker, polis hatta kaçırılan AKP Ġl ve Ġlçe BaĢkanları
için de sözde kamuoyu yoklaması yaptırıp, gerçekten kaçırılıp kaçırılmadıklarına bu
yoklama sonuçlarına göre karar verip-vermediği bilinmemektedir. Ancak, terör örgütü

8

Akşam Gazetesi Muhabiri ve danışmanı, şahit oldukları olay sırasında 20 dakika süre ile direnen Aygün ile
teröristler arasında, şu diyaloğun yaşandığını açıklamıştır: “PKK: Bize direnme. Partinin kararı. Birkaç gün
bizim misafirimiz olacaksın. Aygün: Beni tanıyorsunuz. Tunceli milletvekiliyim. Yaptığınız yanlış. PKK:
Geleceksin, yoksa zor kullanırız. Aygün: Ben sizinle gelmeyeceğim. İsterseniz öldürün. Bugüne kadar
Tunceli'nin ve Alevilerin çıkarlarını korumak için çalıştım. PKK: Direnmemeni söyledik. Bizimle gelmezsen
kafana sıkarız. Aygün: Gelmeyeceğim isterseniz sıkın.”
9

Örnek: AKP Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar, 12 Ağustos 2012: “PKK, CHP'li Huseyin Aygün'ü misafir
etmiş! Muhabbetiniz bol olsun, olsun da millet bu numarayı yemez! Toplum, PKK sanıklarının hamiliğine
soyunan Aygün'ü CHP'li değil bir BDP'linin kaçırılması gibi algıladı. Yani inandırıcı bulmadı. Bu tepkisizlik,
Allah korusun "oh olsun" mantığından değil, perde gerisinde eylemin danışıklı dövüş olma ihtimalinedir.”

serbest bırakmadıkça, “kurtarılan bir tek vatandaş / kamu görevlisinin dahi bulunmaması”,
Başbakan‟ın bu yönteme başvurduğuna ilişkin şüphe uyandırmaktadır.
İktidarda bulunduğu 10 yılda “hiçbir kaçırma eylemini önleyemeyen, kaçırılan bir tek
vatandaşı, kamu görevlisini hatta kendi AKP yetkililerini dahi kurtarmayan ve/veya
kurtaramayan, kurtarma operasyonlarında pek çok şehit verilmesine yol açan ve faillerini
yakalayamayan, MİT‟i terör olaylarının önlenmesi ve aydınlatılmasında değil Oslo‟da
teröristlerle müzakerelerde kullanmayı tercih eden” Başbakan ve Hükümet; CHP
milletvekilinin kaçırılması gibi kamuoyundan gizleyip, üstünü örtemeyeceği bir olay meydana
gelince, böyle akıl almaz bir iddiayı gündeme getirebilecek kadar sorumluluk ve ciddiyetten
uzak bir tutum sergilemiştir.
Başbakan “iddia sahibi, iddiasını ispatla mükelleftir” sözünü çok sık kullanmaktadır. Bu
noktada, teröristlerle Oslo pazarlıklarını önce inkar edip belgeleri ortaya çıkınca kabul etmek
zorunda kalan BaĢbakan ve AKP Hükümeti’ne düĢen görev, “Aygün‟ün kaçırılmasının
danıĢıklı-dövüĢ olduğu iddialarını, Aygün ile PKK arasında kaçırılma olayını organize
etmek için ne tür temaslar yürütüldüğünü kanıtlayan belgelerini kamuoyuyla
paylaĢması ve gerekli idari ve yasal süreci baĢlatmasıdır.”
Diğer taraftan CHP olarak, Başbakan ve AKP Hükümeti‟nden şu soruların cevabını
beklemekteyiz:
1. ĠçiĢleri Bakanlığı, Aygün ve CHP’li bölge milletvekillerini neden uyarmadı ve
neden güvenlik önlemleri almadı? BaĢbakan, “milletvekili kaçırılacağını bildiği”
halde neden bu konuda talimat vermedi? CHP ve MHP milletvekillerine
yapılmayan uyarı ve sağlanmayan güvenlik, AKP milletvekillerine sağlandı mı?
-

Emniyet Genel Müdürlüğü‟nün 81 ilin Emniyet Müdürlüğü‟ne Aygün‟ün
kaçırılmasından bir süre önce bir yazı göndererek; “PKK‟nın özellikle Doğu ve
Güneydoğu Bölgesi‟nde alan hakimiyeti yaratmak için AKP, CHP ve MHP‟li
milletvekillerini kaçırabileceği uyarısında bulunduğu, ayrıca bir bakanın da adının
verilerek, bu yönde çok duyarlı ve dikkatli olunmasını istediği” yönünde medyada
yer alan haberler yalanlanmamıştır.

-

Üstelik Başbakan Erdoğan, CHP Tunceli milletvekili H. Aygün‟ün kaçırılmasının
ardından yaptığı ilk açıklamada; “Bunlar beklediğimiz şeyler” ifadesini
kullanmıştır.

-

Başbakan ve İçişleri Bakanı, “Hüseyin Aygün ve diğer bölge milletvekillerimizin
neden konudan haberdar edilmediği ve güvenliklerinin sağlanmadığı, ayrıca CHP
milletvekillerine yapılmayan uyarı ve sağlanmayan güvenliğin AKP
milletvekillerine yapılıp yapılmadığı konusunda açıklama yapmalıdır.

2. MĠT (Genelkurmay’ın MĠT’e devredilen GES Komutanlığı’nın dinlemeistihbarat imkanları da elinde iken) PKK’lı teröristler arasındaki telsiz ve/veya

telefon görüĢmelerini, dolayısıyla görüĢmelerin yapıldığı koordinatları neden ve
nasıl tespit edemedi?
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-

Donanım ve teknik personel açısından TSK'nın en ileri teknolojiye sahip
komutanlıklarından biri olan Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı
(GES) Başbakan‟ın talimatıyla Kasım 2011‟de MİT‟e devredilmiştir. GES‟in;
“Türkiye‟nin en yüksek kapasiteli istihbarat ve dinleme üssü olduğu,
dinleyemeyeceği hiçbir cihazın olmadığı, elindeki elektronik sistemlerin ne MİT‟te
ne Emniyet‟te ne de Jandarma‟da bulunmadığı, bölge ülkeleri üzerinde elektronik
izleme yapabilecek sistemlere sahip olduğu, dinleyemeyeceği veya izleyemeyeceği
hiçbir bir iletişim aracının olmadığı” ileri sürülmektedir.

-

Oysa, Milletvekili Aygün, kaçırıldığı süre içinde Bahoz Erdal kod adlı PKK‟nın
üst düzey yöneticisi Fehman Hüseyin‟in kendisini kaçıran teröristlerle (ellerinde
herhangi bir telsiz ya da telefon cihazı görmemekle beraber, yanlarına ara sıra
gelen başka PKK‟lıların ifadesine göre) irtibat kurarak talimatlar verdiğini
söylemiştir.

-

Aygün serbest bırakıldıktan sonra, söz konusu telsiz görüşmelerinin kaydı
medyada yer almıştır.10

“CHP'li Aygün'ün kaçırılmasının detayları ortaya çıktı”, Milliyet Gazetesi, 17 Ağustos 2012:

Milletvekili Hüseyin Aygün‟ün kaçırılmasının ardından Kandil‟de bulunan ’Dr. Bahoz Erdal’, 13 Ağustos
günü saat 10.30-11.00 arasında Tunceli’deki grupla telsiz irtibatı kurup, kaçırılma olayına sert tepki
gösterdiği belirtildi. ‟Roj‟ telsiz kodlu Bahoz Erdal ile sözde Dersim sorumlusu ‟Munzur‟ telsiz kodunu kullanan
Serdar Özdemir ile aralarında şu konuşmalar geçti:
- Roj: Hüseyin Aygün gerçekten bize bağlı birimler tarafından mı kaçırıldı? Bu doğru mu, ya da farklı güçler mi
kaçırmış?
- Munzur: Doğrudur, Azad’ın grubu almış. Şu an Azad’ın yanında, durum gece yarısından sonra bana bildirildi.
- Roj: Bu nasıl iştir, bu nasıl bir eylemdir? Dersim’in yapısını bilmiyor musunuz? Bula bula Hüseyin Aygün’ü
mü buldunuz. Bu doğru bir eylem değil, asla kabul edilmez bir eylem türüdür. Size adam kaçırın dedik ama bu
kadarı doğru değil. Böyle bir eylem yapılacaksa, önceden ana karargahın onayı alınmalı, merkezi karar olmalı
bu durum tam bir başıboşluk.
- Munzur: Doğrudur, bizim de böyle bir talimatımız olmadı. Azad arkadaşın grubu kendi inisiyatifini kullanarak
milletvekilini kaçırmış. Dersim eyaletinin aldığı bir karar değil.
- Roj: Biz size kendi inisiyatifinizi kullanarak her türlü eylem yapın dedik. PKK gerçeğini anlamanız, bilmeniz
lazım. Neden bireysel davranılıyor? Neden otorite kurulmuyor? Bu nasıl bir eylem, yönetimin haberi yok.
Kimsenin haberi yok, alınan bir karar yok. Dersim gibi hassas bir coğrafyada Hüseyin Aygün kaçırılıyor, bu
durumu nasıl düzeltecekseniz düzeltin.
- Munzur: Anlaşıldı, talimatınız ne ise yerine getirelim.

-

MİT / GES görevlileri, PKK‟lılar arasındaki bu iletişimi ve iletişimin yapıldığı
yerlerin koordinatlarını tespit edememiş, kayıt altına alamamış mıdır? Tespit etmiş
ancak yetkililere mi bildirmemiştir?

-

Ya da, PKK'nın iletişim alt yapısını kuran güçler, uyduya çıkan konuşmalar için
özel şifre koymuş ve bu şifre mi kırılamamıştır?

-

Medyada yer alan, Aygün‟ün kaçırılması konusunda PKK‟lılar arasındaki
görüşmeleri kim /hangi birim tespit etmiş, kayıt altına almış ve medyaya kim
/hangi birim ve neden Aygün serbest bırakıldıktan sonra servis etmiştir?

-

Gerçekten böyle bir telsiz konuşması mevcut mudur, yoksa psikolojik bir
operasyon çalışması mıdır?

-

Kandil ve Tunceli arasında hangi teknolojiye sahip bir telsizle böyle bir görüşme
yapılması mümkündür? Böyle bir telsiz konuşması mevcutsa, Bahoz Erdal kod
adlı teröristin Kandil‟de değil Türkiye sınırları içinde bulunduğuna mı işarettir?

-

Bahoz Erdal‟ın PKK‟lılarla iletişimi zamanında tespit edilemiyor ve gereği
yapılamıyorken; Tunceli kırsal sorumlusu 'Munzur' kod adlı teröristin Hüseyin
Aygün'ün kaçırılmasından 24 saat önce aynı bölgedeki 'Murat' ve Kandil'deki
'Celal' kod adlı teröristlerle yaptığı aşağıdaki konuşmalar, -istihbarat birimleri
tarafından şifrelerinin çözüldüğü belirtilerek- nasıl medyada yer alabilmiştir?
- Munzur'dan Murat'a: Araç Tunceli Ovacık'a geldi, izliyoruz...
- Munzur'dan Celal'e: Foça'dan sonra sıra bizde. Talimat Kandil'den geldi. Bu son
iş çok ses getirecek.
-Celal'den Munzur'a: Evet, planladığımız gibi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti istifa
etmek zorunda kalacak.

-

Kaçırılma olayından 24 saat önce Munzur ve Celal kod adlı teröristlerin böyle bir
telsiz konuşması yaptığı tespit edildiyse, neden gereği yerine getirilmemiştir?

-

PKK teröristlerinin kaçırma eylemlerinde birbirleriyle kurdukları telsiz-telefon
irtibatlarının tespitine ilişkin benzer sorular, sadece milletvekili Aygün için değil
kaçırılan tüm vatandaş ve kamu görevlilerimiz açısından da geçerli olup, Hükümet
tarafından cevaplandırılmalıdır

3. ĠçiĢleri Bakanlığı Aygün’ün 12 Ağustos’ta kaçırılmasından 10 gün sonra
harekete geçerek, inceleme yapmak üzere bir mülkiye baĢmüfettiĢi, bir jandarma
müfettiĢi ve bir polis müfettiĢi görevlendirmiĢtir. Konunun incelenmesi için bu
kadar geç harekete geçilmesinin sebebi nedir?

V.

12 HAZĠRAN 2011 SEÇĠMLERĠNDEN BU YANA ÖRGÜT TARAFINDAN
ALIKONULAN VE AKIBETLERĠNDEN HABER ALINAMAYAN
VATANDAġLAR

1. ABDULLAH SÖPÇELER : Lice 2. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı‟nda
görevli, Kırklareli-Babaeski doğumlu Astsubay Başçavuş. 9 Temmuz 2011‟de
Diyarbakır-Bingöl karayolu, Ziyarettepe mevkiinde kaçırıldı.
2. ZĠHNĠ KOÇ : Amasyalı Uzman Çavuş. 9 Temmuz 2011‟de Diyarbakır-Bingöl
karayolu, Ziyarettepe mevkiinde kaçırıldı.11
3. KENAN ERENOĞLU : Muş Valiliği‟nde Kaymakam adayı. 12 Ağustos 2011‟de
Diyarbakır-Muş Karayolu Şenyayla bölgesinde kaçırıldı.
4. ERHAN ĠNAN : Minibüs sürücüsü. 13 Ağustos 2011‟de Hakkari-Şemdinli İlçesi
Ortaklar Köyü yakınlarında kaçırıldı.12
5. XXX : Kamyonet sürücüsü. 21 Ağustos 2011‟de Hakkari Şemdinli ilçesi, Silo
yaylası yakınlarında kaçırıldı.
6. NADĠR ÖZGEN : Aydın‟lı Polis memuru. 10 Eylül 2011‟de Van-Çatak ilçesinde
kaçırıldı. 13
7. KEMAL EKĠNCĠ : Şırnak Çakırca Tugay Komutanlığı‟nda görevli Gaziantep‟li
Uzman Çavuş. 1 Ekim 2011‟de Şırnak‟da kaçırıldı.
8. H.A. : Hakkari-Çukurca‟da 10-12 yaşları arasında çocuk. 5 Aralık 2011‟de, aileleri
güvenlik güçlerine çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığı şikayetinde bulundu.
Örgüte eleman temini için kaçırıldıkları düşünülüyor.
9. ġ.Ç. : Hakkari-Çukurca‟da 10-12 yaşları arasında çocuk. 5 Aralık 2011‟de, aileleri
güvenlik güçlerine çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığı şikayetinde bulundu.
Örgüte eleman temini için kaçırıldıkları düşünülüyor.
10. Ġ.Ç. : Hakkari-Çukurca‟da 10-12 yaşları arasında çocuk. 5 Aralık 2011‟de, aileleri
güvenlik güçlerine çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığı şikayetinde bulundu.
Örgüte eleman temini için kaçırıldıkları düşünülüyor.
11. A.A. : Hakkari-Çukurca‟da 10-12 yaşları arasında çocuk. 5 Aralık 2011‟de aileleri
güvenlik güçlerine çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığı şikayetinde bulundu.
Örgüte eleman temini için kaçırıldıkları düşünülüyor.
12. M.A. : Hakkari-Çukurca‟da 10-12 yaşları arasında çocuk. 5 Aralık 2011‟de, aileleri
güvenlik güçlerine çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığı şikayetinde bulundu.
Örgüte eleman temini için kaçırıldıkları düşünülüyor.
11

Tek dileği oğluna sağ salim kavuşmak olan ve hasta yatağında Başbakana “Beni bir tek oğlum iyileştirir, ne
olur onu kurtarın” diye yalvaran Zihni Koç‟un annesi Gülsüm Koç oğluna kavuşamadan 1 Şubat 2012‟de vefat
etti.
12

İHD Diyarbakır Şubesi tarafından hazırlanan bir raporda sürücü Erhan İnan‟ın serbest bırakıldığı belirtilmekle
birlikte, medyada bu yönde bir bilgiye ulaşılamamıştır.
13

Polis Özgen, Kurban Bayramı‟nda 6 Kasım 2011 tarihinde PKK‟nın yayın organı TV ekranında kaydedilmiş
görüntülerinde “Neden bizimle ilgili bir çaba yok? Sivil toplum örgütleri neden harekete geçmiyor? Başbakan
bizimle neden ilgilenmiyor?” diye soruyordu.

13. XXX : 7 Haziran 2012‟de, Diyarbakır- Bingöl karayolunun 70‟inci kilometresinde
Fis Ovası mevkiinde kaçırıldı.
14. XXX : 7 Haziran 2012‟de, Diyarbakır- Bingöl karayolunun 70‟inci kilometresinde
Fis Ovası mevkiinde kaçırıldı.
15. XXX : Van / Çatak ilçesi Konalga Köyü‟nde yapımı devam eden bir karakolun
inşaatında işçi. 3 Temmuz 2012‟de Çatak İlçesi‟ne 25 kilometre uzaklıktaki Narlı ile
Konalga köyleri arasında bulunan Kato Dağı yakınlarında kaçırıldı.
16. XXX : Van / Çatak ilçesi Konalga Köyü‟nde yapımı devam eden bir karakolun
inşaatında işçi. 3 Temmuz 2012‟de Çatak İlçesi‟ne 25 kilometre uzaklıktaki Narlı ile
Konalga köyleri arasında bulunan Kato Dağı yakınlarında kaçırıldı.
17. XXX : Şırnak / Beytüşşebap‟ta sürücü. 4 Temmuz 2012‟de Beytüşşebap ilçesinde
yol kesen PKK‟lı teröristler, Mutluca köyünden Mezra beldesinde askeri karakol
inşaatına kum taşıyan iki kamyonu Ilıcak köyü kırsalında yakıp, sürücülerini kaçırdı.
18. XXX : Şırnak / Beytüşşebap‟ta sürücü. 4 Temmuz 2012‟de Beytüşşebap ilçesinde
yol kesen PKK‟lı teröristler, Mutluca köyünden Mezra beldesinde askeri karakol
inşaatına kum taşıyan iki kamyonu Ilıcak köyü kırsalında yakıp, sürücülerini kaçırdı.
19. XXX : Tokatlı TIR sürücüsü. 5 Temmuz 2012‟de Ağrı-Van karayolunda yol keserek
10 TIR, bir kamyonet ve bir otomobili yakan teröristlerce kaçırıldı.
20. XXX : Kamyonet sürücüsü. 5 Temmuz 2012‟de Ağrı-Van karayolunda yol keserek
10 TIR, bir kamyonet ve bir otomobili yakan teröristlerce kaçırıldı.
21. RAMAZAN BAġARAN: Asker. PKK‟lı teröristler, 6 Ağustos 2012‟de Lice-Bingöl
karayolunu Tuzla köyü yakınlarında keserek, Şanlıurfa‟dan Trabzon‟a giden yolcu
otobüsünde bulunan ve memleketlerine izinli olarak giden 3 askeri araçtan indirip
kaçırdı.
22. HADĠ ĠZLĠ : Asker. PKK‟lı teröristler, 6 Ağustos 2012‟de Lice-Bingöl karayolunu
Tuzla köyü yakınlarında keserek, Şanlıurfa‟dan Trabzon‟a giden yolcu otobüsünde
bulunan ve memleketlerine izinli olarak giden 3 askeri araçtan indirip kaçırdı.
23. REġAT ÇEÇAN: Asker. PKK‟lı teröristler, 6 Ağustos 2012‟de Lice-Bingöl
karayolunu Tuzla köyü yakınlarında keserek, Şanlıurfa‟dan Trabzon‟a giden yolcu
otobüsünde bulunan ve memleketlerine izinli olarak giden 3 askeri araçtan indirip
kaçırdı.
24. NECDET DEMĠR: Hakkari-Şemdinli‟ye bağlı Yeşilova köyü yakınlarında, 7
Ağustos 2012‟de yolu kesen bir grup PKK üyesi tarafından araçtan indirilerek
kaçırıldı. Demir'in köy korucusu olan babasının 1990 yılında girdiği bir çatışmada
şehit olduğu belirtildi.
25. FERHAT ATAMAN: Şırnak-Beytüşşebap İlçesi sanayi sitesinde tamircilik yapan 12
yaşında çocuk. Aynı zamanda ilçenin BDP‟li Belediye Başkanı Yusuf Temel'in
akrabası olan Ataman, PKK‟lılar tarafından dağa kaçırıldı.
26. DĠYAR TEMEL: Şırnak-Beytüşşebap İlçesi BDP‟li Belediye Başkanı Yusuf
Temel‟in oğlu olan 12 yaşında çocuk. 23 Ağustos 2012‟de medyaya yansıyan
haberlere göre; Ferhat Ataman, Diyar Temel ve Kadri Ulaş isimli çocukların
Belediye‟de çalışan bir şahıs tarafından örgüte satıldığı iddiası, ilçede günlerce süren
büyük çatışmalara sebep oldu.

27. KADRĠ ULAġ: Şırnak-Beytüşşebap İlçesi‟nde muhtar Cevdet Ulaş‟ın oğlu olan 12
yaşında çocuk.
28. ABDÜBASĠT AYDIN: Yüksekova-Dağlıca yolunu 11 Ağustos 2012‟de kesen bir
grup terörist, Yeşiltaş Karakolu‟na erzak ve askeri malzeme taşıyan bir TIR‟ı
yakarak, şoför Abdübasit Aydın‟ı kaçırdı.
29. SADĠ ÖZATAK: Hakkâri Köy Korucuları Derneği Başkanı. 20 Ağustos 2012‟de
Hakkari‟nin Yeni Mahalle semtindeki evinden çıktıktan sonra haber alınamayan
Özatak‟ın ve yanında bulunan Musa Temel‟in kaçırıldığı PKK‟ya yakınlığıyla bilinen
bir televizyon kanalından duyurulmak suretiyle öğrenildi. Özatak‟ın kaçırılmasından
11 gün önce de evinin önündeki aracı kundaklanmıştı.
30. MUSA TEMEL: Hakkâri Köy Korucuları Derneği Başkanı Sadi Özatak ile birlikte
20 Ağustos 2012‟de kaçırıldı. Özatak ve Temel‟in Mezran ve Bağlar Mahallesi
ulaşımını sağlayan Katremas Köprüsü civarında yolunu kesen PKK‟lılar tarafından
kaçırıldığı iddia edildi.
31. HAMĠT ÇELĠKKANAT: Diyarbakır Sur ilçesi AKP eski İlçe Başkanı. 21 Ağustos
2012‟de özel aracıyla ailesiyle birlikte bayramlaşma ziyaretine giden Çelikkanat‟ın
yolu Dicle İlçesi'ne bağlı Aşağıyokuşlu Köyü yakınlarında bir grup PKK‟lı tarafından
kesildi. PKK‟lılar, kardeşi ve ailesini bıraktıktan sonra Çelikkanat‟ın otomobilini
ateşe vererek silah zoruyla dağlık alana doğru kaçırdı.
32. MAHSUN YUVALAK: 16 yaşında, Şırnak'ın Silopi ilçesi Görümlü Beldesi'nde de
Cudi Dağı eteklerindeki merada çobanlık yaparken 25 Ağustos 2012‟de kaçırıldı
33. MECĠT TARHAN: AKP Hakkari İl Başkanı, Avukat. 3 Eylül 2012‟de merkeze
bağlı Oğul köyü yakınlarında otomobiliyle ilerlerken önünü kesen PKK‟lılarca
kaçırılan Mecit Tarhan‟ın otomobili ve cep telefonu Oğul köyü yakınlarında bulundu.
34. XXX : Korucu. 8 Eylül 2012‟de Bitlis il merkezine bağlı Aşağı Ölekli köyü yolu
ayırımını kesen PKK‟lılarca 3 korucu kaçırıldı.
35. XXX : Korucu. 8 Eylül 2012‟de Bitlis il merkezine bağlı Aşağı Ölekli köyü yolu
ayırımını kesen PKK‟lılarca 3 korucu kaçırıldı.
36. XXX : Korucu. 8 Eylül 2012‟de Bitlis il merkezine bağlı Aşağı Ölekli köyü yolu
ayırımını kesen PKK‟lılarca 3 korucu kaçırıldı.
37. DENĠZ BEYAZGÜL : Tunceli-Ovacık ilçesine bağlı Çambulak Jandarma
Karakolu‟na ekmek taşıyan aracın sürücüsü. 12 Eylül 2012‟de aracın yolunu kesen
teröristlerce kaçırıldı.
38. ALĠ HIDIR KILIÇ : 12 Eylül 2012‟de Tunceli‟nin Ovacık ilçesine bağlı Çambulak
Jandarma Karakolu‟na ekmek taşıyan aracın önünü kesen teröristlerce kaçırıldı.

IV.

14

12 HAZĠRAN 2011 SEÇĠMLERĠNDEN BU YANA KAÇIRILAN TÜM
VATANDAġLAR:



09 TEMMUZ 2011: (Diyarbakır-Bingöl karayolunda biri astsubay, biri uzman çavuş
ve biri sağlık teknisyeni 3 kişinin kaçırılması. 1‟i serbest bırakıldı) Diyarbakır-Bingöl
karayolu, Ziyarettepe mevkiinde 9 Temmuz 2001‟de yol kesen PKK‟lı grup, Lice 2.
Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı‟nda görevli Astsubay Başçavuş Abdullah
Söpçeler (34), Uzman Çavuş Zihni Koç ve Bingöl Genç İlçe Devlet Hastanesi'nde
görevli Sağlık Teknisyeni Aytekin Turhan Uz‟u (32) kaçırdı. Sağlık teknisyeni
Aytekin Turhan Uz, 15 Eylül 2011 gecesi Diyarbakır'ın Lice ile Bingöl'ün Genç ilçesi
arasındaki bir yerde PKK‟lılar tarafından yoldan geçen bir kamyona bindirilerek
serbest bırakıldı.14



14 TEMMUZ 2011: (Tunceli‟de 2 işçinin kaçırılması. Serbest bırakıldılar.) TunceliOvacık karayolunun Güneykonak köyü mevkisinde yol kesen PKK‟lı grup, Ovacık'ta
yapımı devam eden askeri hizmet binası inşaatında çalışan 2 işçiyi kaçırdı. Mustafa
Arıkan ve Murat Keskin isimli iki işçi, 19 Temmuz 2011‟de Yaylagünü Köyü
yakınlarında serbest bırakıldı.



07 AĞUSTOS 2011: (Bingöl‟de 1 işadamının kaçırılması. Serbest bırakıldı) Bingöl'lü
işadamı Abdullah Tuz, Adaklı İlçesi'ne bağlı Ferez Köyü'nde kaçırıldı. 9 Ağustos
2011‟de Adaklı ile Karlıova ilçeleri arasında bulunan Karacehennem Ormanlığı
bölgesinde serbest bırakıldı.



09 AĞUSTOS 2011: (Bingöl‟de 3 işçinin kaçırılması. Serbest bırakıldılar) Bingöl ili
Karlıova ilçesi Devecik Köyü civarında bulunan Hidroelektrik Santrali inşaat
Şantiyesi‟ndeki 3 işçi (Mehmet Akif Uslu, Mehmet Uslu ve Emrah Ayan) bir grup
PKK‟lı tarafından kaçırıldı. 27 Ağustos 2011‟de serbest bırakıldılar.



12 AĞUSTOS 2011: (Lice-Şenyayla bölgesinde 1 kaymakam adayı ve 1 erin
kaçırılması. Er, kaçarak kurtuldu.) Diyarbakır Muş Karayolu Şenyayla bölgesinde
karayolunu keserek araçları durduran PKK teröristleri, Muş Valiliği‟nde Kaymakam
adayı olan Kenan Erenoğlu (30) ile Mardin'deki birliğinden izinli olarak memleketi
Bulanık'a giden er Aykut Çelik'i (21) kaçırdı. Er Aykut Çelik, 19 Eylül 2011 günü
Kulp ilçesi kırsalında örgütten kaçarak kurtuldu.



13 AĞUSTOS 2011: (Hakkari‟de 1 şöförün kaçırılması) Hakkari-Şemdinli İlçesi
Ortaklar Köyü yakınlarında bulunan Silo Yaylası‟nda konuşlanan askeri birliğe

PKK tarafından yapıldığı yazılan açıklamada, kaçırılan 3 kişinin Lice kırsalında tutulduğu ve bunlara Cenevre
Sözleşmesi'ne göre 'savaş esiri' muamelesi yapıldığı kaydedildi.

malzeme taşıyan bir minibüs, bir grup PKK‟lı terörist tarafından ateşe verildikten
sonra, sürücüsü Erhan İnan kaçırıldı.


21 AĞUSTOS 2011: (Bitlis‟de 5 teknisyenin kaçırılması. Serbest bırakıldılar. ) BitlisTatvan ilçesi kırsalında arazideki baz istasyonlarını tamir etmek için giden 5 teknik
eleman (Adnan Başak, Cezayir Karaca, Niyazi Turgut, İhsan Danışman ve Mehmet
Burak) bir grup PKK‟lı tarafından kaçırıldı. 2 kişi (Adnan Başak ve Mehmet Burak)
26 Ağustos 2011‟de kaçırıldıkları Yelkenli Köyü yakınlarında serbest bırakıldı. Diğer
3 kişi ise, 11 Eylül 2011‟de Tatvan-Hizan Karayolu üzerinde bulunan Simek Köyü
yakınlarında serbest bırakıldılar.



21 AĞUSTOS 2011: Hakkari‟nin Şemdinli ilçesinde askerî birliklere malzeme
taşıyan bir kamyonet, yine Ortaklar köyünde Silo yaylası yakınlarında PKK‟lılar
tarafından ateşe verilerek yakıldıktan sonra, sürücüsü kaçırıldı.



30 AĞUSTOS 2011: (Tunceli-Ovacık‟da 1 taksi şoförünün kaçırılması. Ölü bulundu)
Ovacık‟ta taksicilik yapan İbrahim Ergil, 3 arkadaşı ile piknik yaparken, 2 PKK‟lı
tarafından "Seninle konuşmamız lazım, duyduğumuz ve aldığımız bilgilere göre devlet
ile işbirliği yapıyorsun bu nedenle seni götüreceğiz" diyerek kaçırıldı. 31 Ağustos
2011‟de uzun namlulu silahla öldürülmüş olarak bulundu.



07 EYLÜL 2011: (Şırnak‟ta 5 köy korucusunun kaçırılması. 1‟i kaçarak kurtuldu, 4‟ü
serbest bırakıldı) Şırnak‟ın Beytüşşebap İlçesi‟ne bağlı Mezra Beldesi‟ndeki 5 köy
korucusu kaçırıldı. Koruculardan biri, PKK‟lıların elinden kurtulmayı başararak
beldeye dönüp güvenlik güçlerine haber verdi. Köy korucuları Mahmut Yalçın,
Mehmet Ali Kahraman, Saffet Timur ve Nesim Timur, 2 Ekim 2011‟de Mezra
yakınlarında serbest bırakıldı.



8 EYLÜL 2011: (Siirt‟te 8 işçinin kaçırılması. Serbest bırakıldılar) Siirt-Şirvan İlçesi
yolu üzerindeki Tavan Mevkii'nde bulunan özel bir şirkete ait baraj şantiyesi kalabalık
bir PKK'lı terörist grubu tarafından basıldı. Şantiyedeki 10 iş makinesi ve araçlar
yakıldı. Kaçırılan 8 işçiden 4‟ü yürümekte zorluk çektikleri için kısa süre sonra, Hacı
Kozludereli, Ali Çatak, Doğan Dönekli ve Doğan Kaz adlı 4 işçi ise 2 Ekim 2011‟de
serbest bırakıldı.



10 EYLÜL 2011: (Van‟da 1 polis memurunun kaçırılması.) Terör örgütü, Van-Çatak
ilçesinde Polis Memuru Nadir Özgen‟i kaçırdı. Hala örgütün elinde Polis memuru
Özgen.



16 EYLÜL 2011: (Tunceli‟de 4 kişinin kaçırılması. Serbest bırakıldılar) TunceliÇemişgezek İlçesi'nde 4 kişi (Paşacık Köyü muhtarı Sinan Biçici ile 3 kardeşi)
kaçırıldı. Aileleri, tehdit edilmeleri üzerine durumu güvenlik güçlerine bildirmediler.
17 Eylül 2011‟de serbest bırakıldılar.



18 EYLÜL 2011: (Bingöl / Adaklı‟da 1 muhtar, 1 sürücü ve 1 köylünün kaçırılması)
Bingöl‟ün Adaklı Ilçesi Kaynakdüzü Köyü Karakoç Mezrası‟nda minibüsüyle giden
Turan Fıratoğlu‟nu durduran PKK‟lılar Aşağı Yamurlu Köyü‟ne giderek Muhtar
Abdurrahim Öztürk ile bir köylüyü de kaçırdılar. Anılan kişiler kısa süre sonra serbest
bırakıldı.



19 EYLÜL 2011: (Siirt / Eruh‟da kaçırılan 1 vatandaşın ölü bulunması) Eruh ilçesine
bağlı Yanılmaz köyünden ilçe merkezine gitmekte iken teröristlerce kaçırılan
Abdullah Öztürk (38), Şırnak - Eruh yolu kenarında ölü bulundu.



22 EYLÜL 2011: (Diyarbakır / Lice‟de 1 asker-öğretmenin kaçırılması. Serbest
bırakıldı.) Diyarbakır‟ın Lice İlçesi Baharlar Köyü İlköğretim Okulu‟nda askeröğretmen olarak görev yapan Mehmet Gözbaşı, PKK‟lılar tarafından kaldığı
lojmandan kaçırıldı. Gözbaşı, 12 Ekim 2011 günü Baharlar köyü yakınında serbest
bırakıldı.



26 EYLÜL 2011: (Elazığ ve Diyarbakır‟da 8 öğretmenin kaçırılması. Serbest
bırakıldılar.) Elazığ‟ın Arıcak İlçesi‟nde 4 (Yoğunbilek köyü öğretmenleri Gökhan
Yıldız, Abdullah Karan, İrfan Sarıkaya ve İsmail Yücel), Diyarbakır‟ın Hazro
İlçesi‟nde 1 (Çiftlibahçe Köyü İlköğretim Okulu Öğretmeni Ahmet Ürün), Lice
ilçesinde ise 3 (Lice ilçesinin Dolunay köyünde görev yapan 2 öğretmen: Tekin Çakır,
Talip Maçin), Çavundur köyünde görev yapan 1 vekil öğretmen: Remzi Savaş)
öğretmen kaçırıldı. Ahmet Ürün, Tekin Çakır, Talip Maçin ve Remzi Savaş, 4 Ekim
2011‟de serbest bırakıldı. Gökhan Yıldız, Abdullah Karan, İrfan Sarıkaya ve İsmail
Yücel ise, 5 Ekim 2011‟de Arıcak‟ın Çevrecik Köyü yakınlarında serbest bırakıldı.



26 EYLÜL 2011: (Tunceli / Pülümür‟de 1 köy korucusunun kaçırılması. Serbest
bırakıldı) Tunceli‟nin Pülümür İlçesi'nde 1 geçici köy korucusu (İsmail Gürbüz -28)
kaçırıldı. Korucu Gürbüz, 15 Ekim 2011‟de yine kaçırıldığı Tunceli-Erzincan karayolu
üzerinde serbest bırakıldı.



27 EYLÜL 2011: (Diyarbakır‟da 3 öğretmenin kaçırılması. Serbest bırakıldılar)
Diyarbakır'ın Lice İlçesi Birlik Köyü İlköğretim Okulunda görevli 3 öğretmen (Tubay
Yalçın-20, Ümit Eşer-29 ve Merdal Aksoy-26) lojmanlarından kaçırıldı. 6 Ekim
2011‟de serbest bırakıldılar.



01 EKĠM 2011: (Şırnak‟da 1 uzman çavuşun kaçırılması) Şırnak Çakırca Tugay
Komutanlığı‟nda görevli Gaziantep‟li Uzman Çavuş Kemal Ekinci kaçırıldı.



09 EKĠM 2011: (Siirt-Şırnak karayolunda 1 işçinin kaçırılması. Serbest bırakıldı) 09
Ekim 2011 tarihinde Siirt-Şırnak karayolunda bulunan bir kum şantiyesini basan

teröristler, araçları yaktıktan sonra 1 işçiyi de yanlarına alarak bölgeden ayrıldı. İşçinin
daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.
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11 KASIM 2011: (Kocaeli‟nde içinde 24 kişinin bulunduğu deniz otobüsünün
kaçırılması. Kaçıran terörist öldürüldü.) 18 yolcu, 4 mürettebat ve 2 stajyer personelin
bulunduğu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi‟ne ait „Kartepe‟ deniz otobüsü kaçırıldı.
SAT komandolarınca düzenlenen operasyon sonucu PKK‟lı terörist Mensur Güzel
öldürüldü, yolcular ve personel kurtarıldı.



05 ARALIK 2011: (Hakkari-Çukurca‟da küçük yaşta 5 çocuğun örgüte eleman temini
için kaçırılması) Hakkâri‟nin Çukurca İlçesi‟nde yaşları 10 ile 12 arasında değişen
H.A., Ş.Ç., İ.Ç., A.A. ve M.A. adlı çocukların aileleri, güvenlik güçlerine giderek
çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığı şikâyetinde bulundu. Yapılan araştırmalar
sonucunda 5 çocuğun Çukurca bölgesindeki PKK'lı teröristler aracılığı ile kaçırılıp
Çukurca‟nın güneyinde bulunan örgüt kampına götürüldüğü tespit edildi.



13 MAYIS 2012: (AKP Kulp İlçe Başkanı Veysel Çelik‟in kaçırılması. Serbest
bırakıldı.) Diyarbakır‟ın Kulp İlçesi ile Muş karayolunun Şenyayla Mevkii‟nde yolu 2
saat boyunca çift yönlü trafiğe kapatan PKK‟lılar, AKP Kulp İlçe Başkanı Veysel
Çelik'i kaçırdı. 28 Haziran 2012‟de serbest bırakılan Çelik, “hiç bir AK Partili
yetkilinin ailesine ve yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulunmadığını hatırlatarak,
hem partiden istifa edeceğini hem de siyaseti bırakacağını” açıkladı. Ayrıca,
“Kaçırıldığım yere yakın hatta aynı yerde serbest bırakıldım. Ben Türkiye sınırları
dışına çıkarılmadım. Türkiye sınırları içerisinde dolandım. Operasyonda ordaydım,
bölgedeydik. Ama hiç bir şey de olmadı. Operasyonun 3 ncü gününde operasyon
bölgesinden uzaklaştırıldım. Hep yürüdük, ormanlık alanda, dere yataklarında,
kayalıklarda kaldık.” 15



18 MAYIS 2012: (Bitlis‟de 1‟i köy muhtarlığı da yapan 6 korucunun kaçırılması.
Serbest bırakıldılar) Bitlis-Hizan karayolunun 35'inci kilometresinde, Çeltikli Köyü
yakınlarında 6 korucu (Aralarında Çeltikli köyü muhtarı ve aynı zamanda köy
korucusu Arafat Melek'in de bulunduğu İlyas Demir, Davut Melek, Fesih Bodur,
Sıddık Bodur ve Burhan Çapar) kaçırıldı. Korucular, 30 Mayıs 2012‟de yine aynı
bölgede serbest bırakıldılar.



19 MAYIS 2012: (Eruh‟ta 1 çocuğun kaçırılması. Serbest bırakıldı.) Siirt/Eruh İlçesi,
Kemerli Köyünde ikamet eden A.A. isimli vatandaş (çocuk), 19 Mayıs 2012 günü saat

Veysel Çelik “AK Parti ilçe başkanlığı yapmamdan dolayı kaçırıldım, sorgulandım. Bana, „Bizim,
siyasetçilerimiz tutuklanıyor, belediye başkanları ve yöneticiler hemen hemen bütün mensupları tutuklandı
hükümet tarafından‟ deyip bu yüzden onlar beni Kulp İlçe Başkanı olarak yakaladı.” Diyarbakır Valisi Mustafa
Toprak ise Çelik‟in “ellerinde bulunduğum süre içinde bana iyi davrandılar” sözüne tepki gösterdi. Vali Toprak;
“Döndükten sonra operasyonlarda şahadete eren polis memurumuza başsağlığı dilemek varken, bunu unutarak
'çok iyi bir şekilde davrandılar' açıklamalar yapması hakikatten hepimizi üzmüştür” ifadelerini kullandı.

21:00 sularında PKK mensuplarınca kaçırılmıştır. Örgüt, vatandaşı 21 Mayıs günü
Eruh ilçe kırsalında serbest bırakmıştır.
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22 MAYIS 2012: (Lice‟de 1‟i kadın 10 köylünün kaçırılması. Serbest bırakıldılar.)
Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Bayırlı Köyü'nde PKK tarafından kaçırılan 10 köylü,
27 Mayıs günü serbest bırakıldı. PKK‟lıların kaçırdıkları köylülerin ailelerini kimseye
haber vermemeleri yönünde tehdit ettiği için yetkililerin 2 gün olaydan haberdar
olamadığı bildirildi. Lice İlçe Jandarma Komutanlığı‟na götürülen köylülerin „susma
haklarını‟ kullanmak istedikleri belirtildi.



28 MAYIS 2012: (Iğdır‟da 2‟si kamu görevlisi 10 vatandaşın kaçırılması. Serbest
bırakıldılar) Ağrı Dağı eteklerindeki (Iğdır) Korhan Yaylası'nda bölgede turizm ve
dağcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi için yapılan bir tesisin inşasında çalışan –İl Özel
İdare Müdürlüğü‟nde görevli bir mühendis ile bir avukat- 2‟si kamu çalışanı 10 kişi,
PKK üyeleri tarafından kaçırılmış ve 3 araç yakılmıştı. 5 Haziran günü 7 kişiyi
bırakan teröristler, 13 Haziran gecesi de kalan 3 kişiyi (mühendis Mehmet Tan,
müteahhit Fikri Güner ve marangoz Zafer Alagöz) serbest bıraktı.



31 MAYIS 2012: (Tunceli‟de 4 işçinin kaçırılması. Serbest bırakıldılar. ) Tunceli
merkez Uzuntarla köyü Samanlı mezraası yakınlarında özel bir inşaat firmasına ait
araç yakılarak, içindeki 4 işçi (Serdar Doğan, Sıdık Çimtay, Şevki Patır ve Muzaffer
Tuncer) kaçırıldı. 8 Temmuz 2012‟de Kutudere`de Gökçek Jandarma Karakolu`na 3-5
kilometre mesafede serbest bırakıldılar.



02 HAZĠRAN 2012: (Bingöl‟de 1 İngiliz turistin kaçırılması. Serbest bırakıldı)
Bingöl- Diyarbakır karayolunun Tabantepe Mevkii'nde yol kesen teröristler
Diyarbakır- Trabzon yolcu otobüsünde bulunan 1 İngiliz turisti (James Masami
Miyazaki-Ross) kaçırdı. İngiliz turist, 3 Haziran 2012‟de Bingöl'ün Genç İlçesi kırsal
kesiminde serbest bırakıldı.



07 HAZĠRAN 2012: (Tunceli‟de 2 köylünün kaçırılması. Serbest bırakıldı) TunceliOvacık ilçesine bağlı Yeşilyazı köyünde Feramuz Şen ve Ali Rıza Düşkün adlı 2
köylü kaçırıldı. 12 Haziran 2012‟de Ovacık ilçesi kırsalında serbest bırakıldılar.16



07 HAZĠRAN 2012: (Diyarbakır-Lice‟de 1‟i asker 3 kişinin kaçırılması. Asker
serbest bırakıldı.) Diyarbakır- Bingöl karayolunun 70'inci kilometresinde Fis Ovası
mevkiinde yolu kesen teröristler, Erzurum Narman'daki birliğinden hava değişimi ile
Gaziantep‟in Araban İlçesi'ndeki ailesinin yanına giden jandarma er Ali Sabancı ile 2
kişiyi kaçırdı. Er Sabancı, 29 Haziran 2012‟de serbest bırakıldı.

İHD Diyarbakır Şubesi Raporu‟nda anılan şahısların bölgede gece silahlarıyla dolaştıkları ve gayri resmi bir
şekilde koruculuk yaptığı iddia edildi. Şen ve Düşkün‟ün geçtiğimiz yıl da aynı gerekçelerle HPG‟liler
tarafından alıkonuldukları ve daha sonra serbest bırakıldıkları belirtildi.



18 HAZĠRAN 2012: (Iğdır‟da 1 kepçe operatörünün kaçırılması. Serbest bırakıldı)
Iğdır-Aralık ilçesinin Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Serdar Bulak Yaylası‟na giden
yolun yapımında çalışan özel şirket, bir grup PKK‟lı tarafından basıldı. Kepçeyi ve
şirketin şantiyesini ateşe veren PKK‟lılar, kepçe operatörü Abdülgarip Ekin‟i de
kaçırdı. Ekin, 5 Temmuz 2012‟de kaçırıldığı bölgede serbest bırakıldı.



21 HAZĠRAN 2012: (Bitlis‟de 1 asker, 2 öğretmenin kaçırılması. Öğretmenler serbest
bırakıldı. Er, kaçarak kurtuldu.) Bitlis-Diyarbakır karayolunun 30‟uncu
kilometresindeki Buzlupınar Mevkii‟nde cenaze götüren konvoya saldırarak 2 köy
korucusunu yaralayan PKK‟lı teröristler, 1 asker (Vahdettin Kaya) ile 2 öğretmeni
kaçırdı. Öğretmenler Mehmet Örk ve Ömer Sürücü, 25 Haziran 2012‟de Bitlis
merkeze 20 kilometre mesafedeki Çeltikli köyü kırsalında serbest bırakıldı. Er
Vahdetin Kaya 5 Temmuz 2012‟de kaçarak kurtuldu.



30 HAZĠRAN 2012: (Tunceli / Ovacık‟da 1 sürücünün kaçırılması. Serbest bırakıldı)
Tunceli Ovacık‟a bağlı Kuşlıca ve Karaoğlan jandarma karakoluna ekmek taşıyan araç
sürücüsü Murat Varlıel ormanlık alanda kaçırıldı. 2 gün sonra serbest bırakıldı.



1 TEMMUZ 2012: (Van / Çatak‟ta biri kadın 2 korucunun kaçırılması. Serbest
bırakıldılar) Çatak İlçesi‟ne 15 kilometre uzaklıktaki Büyükağaç Köyü‟nde koruculuk
yapan Zümeyra Can ve onu aramaya giden eşi korucubaşı İsmail Can PKK‟lılar
tarafından kaçırıldı. Zümeyra ve İsmail Can, 12 Temmuz 2012‟de kaçırıldıkları
bölgenin yakınlarında serbest bırakıldı.



2 TEMMUZ 2012: (Van‟da AKP Gürpınar İlçe Başkanı‟nın kaçırılması. Serbest
bırakıldı.) AKP Gürpınar İlçe Başkanı Hayrullah Tanış, Van‟daki evine geldiği sırada
3 PKK‟lı tarafından silah zoruyla otomobilinden indirilerek kaçırıldı. Terör örgütünün
Tanış‟ı serbest bırakacağını bildirmesinin ardından, Mazlumder Van Şubesi Başkanı
Fuat Değer ve İHD Başkanı Ömer Işık, Tanış‟ın kardeşleri ile birlikte ŞırnakSilopi‟den K. Irak‟a geçerek 23 Ağustos‟ta AKP İlçe Başkanı‟nı teslim aldı.
Mazlumder Van Şubesi Başkanı Fuat Değer, “sınırdan sonra kendilerini PKK
üyelerinin bir araca bindirdiklerini, Zaho‟ya doğru gittiklerini daha sonra bir bahçe
içinde Hayrullah Tanış‟ın getirilerek teslim edildiğini” açıkladı. Ayrıca, “Kürtçe bilen
Tanış‟ın militanların konuşmalarından örgütün daha önce kaçırdığı Kaymakam ve
polisin de kendisiyle aynı yerde tutulduğunu anladığını ancak hiç karşılaşmadıklarını”
da bildirdi.



3 TEMMUZ 2012: (Van / Çatak‟ta 2 işçinin kaçırılması) Çatak İlçesi'nin Konalga
Köyü‟nde yapımı devam eden bir karakolun inşaatında çalışan 2 işçi, Çatak İlçesi‟ne
25 kilometre uzaklıktaki Narlı ile Konalga köyleri arasında bulunan Kato Dağı
yakınlarında kaçırıldı.



4 TEMMUZ 2012: (Şırnak / Beytüşşebap‟ta 2 sürücünün kaçırılması) Beytüşşebap
ilçesinde yol kesen PKK‟lı teröristler, Mutluca köyünden Mezra beldesinde askeri
karakol inşaatına kum taşıyan iki kamyonu Ilıcak köyü kırsalında yakıp, sürücülerini
kaçırdı.



5 TEMMUZ 2012 : (Ağrı-Van karayolunda 2 sürücünün kaçırılması) Van‟ın Çaldıran
ile Ağrı‟nın Doğubeyazıt ilçesi arasında Tendürek geçidinde yol kesen teröristler 10
TIR, bir kamyonet ve bir otomobili ateşe verdikten sonra Tokat‟lı 1 TIR sürücüsünü
ve 1 kamyonet sürücüsünü de kaçırdı.



29 TEMMUZ 2012: (Hakkari-Merkez Elmacık Köyü muhtarının kaçırılması. Serbest
bırakıldı) Hakkari merkeze bağlı Elmacık Köyü‟nde muhtarlık yapan AKP Merkez
İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çakır PKK‟lılar tarafından kaçırıldı. Bir hafta
sonra serbest bırakılan Çakır, partisinden istifa edip BDP‟ye katıldı.



31 TEMMUZ 2012: (VAN-Saray İlçesi‟nde Koçbaşı köyü muhtarı ve kardeşinin
kaçırılması. Serbest bırakıldılar) Van-Saray İlçesi‟nden 30 kilometre uzaklıktaki
Koçbaşı Köyü‟ne giden yolcu minibüsündeki Muhtar Tahirhan Özgün ve kardeşi
Haydarhan Özgün köye 10 km. kala teröristlerce kaçırıldı. İran sınırına yakın bir
bölgede minibüs ve Haydarhan Özgün‟ü bırakan PKK‟lılar, muhtar Tahirhan Özgün‟ü
alarak dağlık alana kaçtı. Tahirhan Özgün, 4 Ağustos 2012‟de serbest bırakıldı.



06 AĞUSTOS 2012: (Lice-Bingöl karayolunda 3 askerin kaçırılması.) Lice-Bingöl
karayolunu Tuzla köyü yakınlarında kesen teröristler, Şanlıurfa'dan Trabzon'a giden
yolcu otobüsünde bulunan ve memleketlerine izinli olarak giden 3 askeri, araçtan
indirip kaçırdı.



06 AĞUSTOS 2012: (Tunceli-Ovacık karayolunda 1 müteahhitin kaçırılması) 6
Ağustos 2012‟de Tunceli-Ovacık karayolu 56. kilometresinde yol kesen PKK'lılar
karakol yapımını üstlenen METKA Anonim Şirketi sahibi Bingöllü Müteahhit Adem
Ekelek'i kaçırdı. Ekelek, 13 Ağustos 2012‟de serbest bırakıldı.



07 AĞUSTOS 2012: (Hakkari-Şemdinli‟de Yeşilova köyü yakınlarında bir köylünün
kaçırılması) Necdet Demir (26) isimli genç, Yeşilova köyü yakınlarında yolu kesen bir
grup PKK üyesi tarafından araçtan indirilerek kaçırıldı. Demir'in köy korucusu olan
babasının 1990 yılında girdiği bir çatışmada şehit olduğu belirtildi.



11 AĞUSTOS 2012: (Yüksekova-Dağlıca yolunda bir sürücünün kaçırılması)
Yüksekova-Dağlıca yolunu kesen bir grup terörist, Yeşiltaş Karakolu‟na erzak ve
askeri malzeme taşıyan bir TIR‟ı yakarak, şoför Abdübasit Aydın‟ı kaçırdı.



12 AĞUSTOS 2012: (Ovacık-Tunceli karayolunda, CHP Tunceli milletvekilinin
kaçırılması. Serbest bırakıldı.) CHP Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün, 12 Ağustos

2012 akşam saatlerinde Ovacık‟tan Tunceli‟ye dönerken, aracı şehir merkezine 30
kilometre kala Fırtına Veli çeşmesinde silahlı 2 PKK'lı terörist tarafından durduruldu.
PKK'lılar, araçta bulunan Akşam Gazetesi muhabiri Kadir Merkit ve Aygün'ün
danışmanı Deniz Tunç'u silah tehdidiyle araçtan indirdi. Milletvekili Aygün 48 saat
sonra serbest bırakıldı.


13 AĞUSTOS 2012: (Hakkari-Yüksekova‟da 11 sürücü ve 2 işçinin kaçırılması.
Serbest bırakıldılar) Yüksekova İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan
Köprücük ile Kadı Köyü arasında bulunan hafriyat alanına gelen PKK‟lılar, havaalanı
inşaatında kullanılan 11 kamyon ve 1 iş makinesini ateşe vererek, 11 sürücü ve 2 işçiyi
yanlarına alarak bir kamyonla uzaklaştı. Kaçırılanlar aynı gün serbest bırakıldı.



16 AĞUSTOS 2012: (Diyarbakır-Kulp İlçesi‟ne bağlı Uygur köyünde 1 memurun
kaçırılması. Serbest bırakıldı.) Diyarbakır-Kulp İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
Müdür Vekili Ubeydullah Sancar, 16 Ağustos 2012 gecesi Kulp İlçesine bağlı Uygur
köyündeki evi PKK'lılar tarafından basılarak kaçırıldı. Sancar‟ı kapısının önünde
duran resmi araç ile kaçıran örgüt mensupları aracı köy dışında ateşe verdi. 30
Ağustos gecesi köyü yakınlarında serbest bırakıldı.



20 AĞUSTOS 2012: (Hakkâri Köy Korucuları Derneği Başkanı ile yanındaki kişinin
Hakkari‟de kaçırılması) Hakkâri Köy Korucuları Derneği Başkanı Sadi Özatak, 20
Ağustos 2012‟de kaçırıldı. Hakkari‟nin Yeni Mahalle semtindeki evinden çıktıktan
sonra haber alınamayan Özatak‟ın ve yanında bulunan Musa Temel‟in kaçırıldığı
PKK‟ya yakınlığıyla bilinen bir televizyon kanalından duyurulmak suretiyle öğrenildi.
Özatak‟ın kaçırılmasından 11 gün önce de evinin önündeki aracı kundaklanmıştı.
Özatak ve Temel‟in Mezran ve Bağlar Mahallesi ulaşımını sağlayan Katremas
Köprüsü civarında yolunu kesen PKK‟lılar tarafından kaçırıldığı iddia edildi.



21 AĞUSTOS 2012: (Diyarbakır Sur ilçesi AKP eski İlçe Başkanı‟nın Dicle İlçesi
Aşağıyokuşlu Köyü yakınlarında kaçırılması) Diyarbakır Sur ilçesi AKP eski İlçe
Başkanı Hamit Çelikkanat, 21 Ağustos 2012‟de özel aracıyla ailesiyle birlikte
bayramlaşma ziyaretine giderken, yolu Dicle İlçesi'ne bağlı Aşağıyokuşlu Köyü
yakınlarında bir grup PKK‟lı tarafından kesildi. PKK‟lılar, kardeşi ve ailesini
bıraktıktan sonra Çelikkanat‟ın otomobilini ateşe vererek silah zoruyla dağlık alana
doğru kaçırdı.



21 AĞUSTOS 2012: (Ağrı - Diyadin İlçesi‟nin Atadamı Köyü‟ne bağlı Kurt
Mezrası‟nda kaçırılan 1 köylü. Serbest bırakıldı) 21 Ağustos‟ta kaçırılan Ahmet Meriç
(57), 1 Eylül 2012‟de serbest bırakıldı.



22 AĞUSTOS 2012: (Van-Çatak ilçesi ile Siirt‟in Pervari ilçesi arasında 1 vatandaşın
kaçırılması. Serbest bırakıldı) Van-Çatak ilçesi ile Siirt-Pervari ilçesi arasında yol

kesen teröristler, Seyfettin Saca isimli bir şahsı kaçırmış, kısa süre sonra serbest
bırakmıştır.

17



23 AĞUSTOS 2012: (Şırnak-Beytüşşebap İlçesi‟nde 12 yaşında 3 çocuğun
kaçırılması) 23 Ağustos 2012‟de basına yansıyan haberlere göre; anılan tarihten 2
hafta önce, Şırnak-Beytüşşebap İlçesi sanayi sitesinde tamircilik yapan ve aynı
zamanda ilçenin BDP‟li Belediye Başkanı Yusuf Temel'in akrabası olan 12 yaşındaki
Ferhat Ataman, PKK‟lılar tarafından dağa kaçırıldı. Ataman ailesi çocuklarının
belediyede çalışan Mağdur Cin ve kardeşleri tarafından örgütün dağ kadrosuna
satıldığını iddia ederek Cin ailesiyle tartıştı. Yusuf Temel, aşiret reislerini de devreye
sokarak olayın çözülmesi için gayret sarf etti, ancak çözüm bulunamadı. Ardından
terör örgütü yandaşlığıyla suçlanan Veysi Cin'in, Belediye Başkanı Yusuf Temel‟in 12
yaşındaki oğlu Diyar Temel ile muhtar Cevdet Ulaş‟ın oğlu Kadri Ulaş‟ı (12) götürüp
PKK‟ya teslim ettiği öne sürüldü. Olay üzerine ilçede günlerce süren çatışmalar
başgösterdi.17



25 AĞUSTOS 2012: (Ağrı-Doğubayazıt ile Van-Çaldıran arasındaki Tendürek
dağında 1 kepçe operatörünün kaçırılması. Serbest bırakıldı) Ağrı'nın Doğubayazıt
ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçesi arasında bulunan Tendürek Dağı'nda karayolunda
genişletme çalışması yapan 'Vantaş' firmasına ait şantiyeyi basan 5 PKK'lı, 1 TIR, 2
kamyonet ve 1 kepçeyi ateşe verdi ve 22 yaşındaki kepçe operatörü Zeydin Sargot'u
yanlarına alarak kayıplara karıştı. Sargut, 27 Ağustos‟ta Doğubeyazıt-Çaldıran ilçeleri
arasındaki bir mevkide serbest bırakıldı.



25 AĞUSTOS 2012: (Şırnak-Silopi ilçesi Görümlü Beldesi'nde 1 çobanın
kaçırılması) Cudi Dağı eteklerindeki merada çobanlık yapan 16 yaşındaki Mahsun
Yuvalak, merada babasıyla birlikte hayvan otlatırken PKK'lılar tarafından örgüte
eleman temini amacıyla kaçırıldı.

23 Ağustos 2012 tarihli medya haberlerine göre;
- “BDP'li başkan, oğlunun kandırılarak dağa götürüldüğünü belirterek, suçladığı Cin ailesiyle gerginlik yaşadı.
İddialara göre Cin ailesi de, "Git örgütü ikna et getir." cevabını verdi.
-Yusuf Temel, terör örgütüyle görüşerek oğlunun kendisine verilmesini istedi. Ancak teröristler, çocuklar için 56 bin Euro verildiğini söyleyerek, iade talebini kabul etmedi. Terör örgütü, BDP'li başkana, "Dağa çıkan bir kişi
bir daha geri dönemez." diyerek çocukları vermedi.
-İlçeye dönen belediye başkanı ile diğer iki aile, Cin ailesiyle kavga etti. Veysi Cin ilçeyi terk etti. Aşiret
liderlerinin araya girmesiyle taraflar sakinleşti. Ancak iki gün önce Belediye Başkanı Temel'in aracının önünü
kesen Cin ailesi, başkanı linç etmek istedi. Başkanın burnunu kıran Cin ailesi, arabada bulunan belediye
başkanının oğlu Mazlum Temel'in de ayağını kırdı. Başkanın evi de taş yağmuruna tutuldu. Bu olayı haber alan
Temel'in akrabaları ise, Cin ailesinin evlerini silahla taradı. Üçüncü kez çıkan kavgada Temel ailesinden TEDAŞ
Şefi Tahir Akdağ ile Hasan, Cihat, Welat, Hüsnü ve İskender Akdağ silahla yaralandı. Mağdur ve Mehmet Cin
ise aldıkları taş ve sopa darbesiyle hastaneye kaldırıldı.
-İlçede gerginliğin devam etmesi üzerine BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ile Jirki, Mankuran, Gevdan ve
Grevyan aşiretinin önde gelenleri tarafları barıştırmak için büyük gayret sarf etti. Grevyan aşiretine mensup
Belediye Başkanı Yusuf Temel'in, Cin ailesinden 7 kişinin ilçeyi terk etmesi karşılığında barışabileceği şartı
kabul edilmedi. Aşiret liderleri ilçeden ayrılırken Hakkâri'de yaşayan Grevyan aşiretine mensup 15 araçlık
konvoy Başkan Yusuf Temel'e destek amaçlı ilçeye geldi. Güvenlik güçleri yoğun güvenlik önlemi alırken
tarafların yeniden kavga edebileceği belirtiliyor.”



26 AĞUSTOS 2012: (Şırnak-Güçlükonak ilçesine bağlı Fındık bucağında 1
sürücünün kaçırılması. Serbest bırakıldı) Şırnak-Güçlükonak ilçesine bağlı Fındık
bucağında askeri birliğe erzak taşıyan Halil Esendemir (55) isimli traktör sürücüsü,
teröristlerce kaçırıldı. Esendemir, 31 Ağustos‟ta serbest bırakıldı



29 AĞUSTOS 2012:(Şırnak-Eruh yolunda 1 sürücünün kaçırılması. Serbest bırakıldı)
Şırnak-Eruh yolunu keserek, kamyon yakan teröristler, Mehmet Ali Naz isimli
kamyon şoförünü de kaçırmıştır. M. Ali Naz, 31 Ağustos‟ta serbest bırakılmıştır.



03 EYLÜL 2012: (Şırnak‟ın Beytüşşebap İlçesi‟nde 1 gazetecinin kaçırılması. Serbest
bırakıldı) Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2 Eylül 2012 gecesi yaşanan çatışmayı takip
etmek için bölgeye giden İlke Haber Ajansı muhabiri gazeteci Abit Dündar, dönüşte
Beytüşşebap'a 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve çatışmada havaya uçurulan Hamam
Köprüsü'nde saat 18.00 sıralarında teröristler tarafından kaçırılarak dağlık alana
götürüldü. Abit Dündar, aynı gün serbest bırakıldı.



3 EYLÜL 2012: (Hakkari‟de AKP İl Başkanı‟nın kaçırılması) AKP Hakkari İl
Başkanı, Avukat Mecit Tarhan, Merkeze bağlı Oğul köyü yakınlarında otomobiliyle
ilerlerken önünü kesen PKK‟lılarca kaçırıldı. Mecit Tarhan‟ın otomobili ve cep
telefonu Oğul köyü yakınlarında bulundu.



3 EYLÜL 2012: (Osmaniye‟de maden ocağı basılarak, taşeron şirketin sahibi 2
kişinin kaçırılması. Serbest bırakıldılar) Osmaniye merkeze bağlı Hacı Dağı Fenk
yaylasındaki maden ocağına gelen bir grup PKK‟lı 2 iş makinesini ateşe verdikten
sonra maden ocağındaki taşeron şirketin sahibi Ziya Ateş ile ortağı Recep Çelik‟i
kaçırdı. Ateş ve Çelik kısa süre sonra serbest bırakıldı.



8 EYLÜL 2012: (Bitlis il merkezine bağlı Aşağı Ölekli köyü yolu ayırımında 3
Korucunun kaçırılması) Bitlis il merkezine bağlı Aşağı Ölekli köyü yolu ayırımında,
bir grup terörist tarafından yol kesilerek, Bitlis'ten Çeltikli köyü istikametine giden bir
araç durduruldu. Durdurulan araçta bulunan 3 köy korucusu kaçırıldı.



12 EYLÜL 2012: (Tunceli-Ovacık ilçesinde 1 sürücü ve 1 vatandaşın kaçırılması)
Tunceli-Ovacık ilçesine bağlı Çambulak Jandarma Karakolu‟na ekmek taşıyan aracın
sürücüsü Deniz Beyazgül ile yanında bulunan Ali Hıdır Kılıç, 12 Eylül 2012‟de aracın
yolunu kesen teröristlerce aracın yakılmasının ardından kaçırıldı.

V.

12 HAZĠRAN 2011 ÖNCESĠNDE ALIKONULAN VE AKIBETLERĠNDEN
HABER ALINAMAYAN VATANDAġLAR

Terör örgütünün insan kaçırma eylemlerinin, 1 Nisan 1990‟da Şırnak‟ta bulunan Türkiye
Kömür İşletmesi‟ne baskın düzenleyerek -sonradan serbest bıraktıkları- 7 işçiyi kaçırmaları
ile başladığı söylenebilir. 05 Ağustos 1991‟de Hakkari / Şemdinli‟de Samanlı Jandarma
Karakolu‟na saldıran teröristler, 7 askeri kaçırmak suretiyle de, güvenlik güçlerine yönelik
kaçırma eylemlerini başlattılar. (Askerler, 18 Ekim 1991‟de Zagros Dağları‟nda bir grup
gazeteciye teslim edilerek serbest bırakıldı.)
1990-1999 döneminde çok sayıda asker, korucu, yerel siyasi ve vatandaş kaçıran örgüt, 19992005 arasındaki dönemde kaçırma eylemlerinde hız kesti. Bu dönemde kaçırılanlardan büyük
bölümü serbest bırakılmış olsa da, bazıları 20 yıl olmak üzere örgüt tarafından alıkonan
ve/veya hala akıbetlerinden haber alınamayan 10 civarında asker olduğu ileri sürülmektedir.
1992-1999 döneminde kaçırılan ve akıbetleri hakkında bilgi bulunmayan askerlerden isimleri
tespit edilebilenler aşağıdadır: 18
1. AYDIN ġAHĠN: Sökeli Jandarma Er. 15 Mayıs 1992‟de Şırnak-Şenoba bölgesindeki
Taşdelen Karakolu‟na düzenlenen saldırıda kaçırıldı. Kızılhaç görevlileri, Aydın
Şahin‟e ulaştı ve 27 Temmuz 1992‟de yazdığı mektubu ailesine ulaştırdı. Şahin‟den
bir daha haber alınamadı.
2. ENGĠN EKġĠ: İzmirli Jandarma Er. 15 Mayıs 1992‟de Şırnak-Şenoba bölgesindeki
Taşdelen Karakolu‟na düzenlenen saldırıda kaçırıldı. Uluslararası Kızılhaç
Örgütü‟nden gelen bir mektupla, Ekşi'nin PKK'nın Haftanin kampında tutulduğu
belirtildi.
3. DOĞAN YAMAN: Malatya doğumlu Jandarma Er. 20 Temmuz 1992‟de HakkariÇukurca Sivritepe Jandarma Karakolu‟ndan kaçırıldı. Babasına bir ay sonra yazdığı
mektupta 5 arkadaşıyla birlikte rehin tutulduğunu iletti. Yaman'dan bir daha haber
alınamadı.
4. YAġAR GÖKÇE: Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş. 24 Ağustos 1992‟de BatmanSason Karayolunu kesen teröristler tarafından arabası durdurularak kaçırıldı. Bir daha
haber alınamadı.19
18

Abdullah Öcalan davasına aileler adına müdahil olarak katılan Avukat Çiler Nazife Koşar, CHP milletvekili
Melda Onur ile görüşmesinde; Öcalan'a kayıp askerleri sorduğunu ve “Ben yakalanmadan -1999’dan önce- 10,
15 asker vardı ama isimlerini bilmiyorum” yanıtını aldığını ifade etmiştir.
19

Ağabeyi Yavuz Gökçe‟nin “Koalisyon hükümeti döneminde Sayın Devlet Bahçeli'ye mektup yazdım. Bana
gönderilen cevapta, bazı teröristlerin ifadesine göre kardeşimi kaçırıldıktan 3 gün sonra infaz etmişler. Ama
kardeşim şehit kabul edilmiyor” ifadeleri basında yer almıştır.

5. MEHMET KARACA: Jandarma Er. 7 Nisan 1995‟de yapılan sınır ötesi harekat
sırasında Metina Dağları eteklerinde komando bölüğüne yapılan baskında kaçırıldı.
Uluslararası Af Örgütü sorumlusu Jonathan Sudgen, 19 Mayıs 1998‟de ailesine
yazdığı mektupta, “biri yaralı üç Türk askerin PKK tarafından götürüldüğünü”
söyledi.
6. MURAT FATĠH DĠKTAġ: Jandarma Komando Er. 7 Nisan 1995‟deki baskında
kaçırıldı. Uluslararası Af Örgütü, yaşadığına dair tanıkların bulunduğunu bildirdi.
Ancak Genelkurmay şehit ilan etti.
7. YUNUS ÇAÇA: Jandarma Er. Mehmet Karaca ve Fatih Diktaş ile 7 Nisan 1995‟teki
komando bölüğü baskınında kaçırıldı. Bir daha haber alınamadı.
8. LEVENT YABANGÜLÜ: Piyade Komando Çavuş. 27 Kasım 1998‟de Türkiye Irak
sınırında görev yapan helikopter, PKK tarafından vuruldu. Helikopterin düştüğü yerde
yapılan aramalarda bulunamadı ve Yabangülü‟nden bir daha haber alınamadı.
Adı geçen askerlere ilaveten, 24 Ekim 1993‟te Bingöl‟de Yeniköy İlköğretim Okulu'nda
öğretmenlik yaparken okul lojmanından teröristler tarafından kaçırılan Bektaş Gürsel
Avcı‟dan da bir daha haber alınamamıştır.20

20

Avcı‟dan uzun yıllar haber alınamaması nedeniyle büyük maddi sıkıntıya düşen eşi ile iki çocuğu tarafından
açılan dava sonucu 10 yıl sonra Bingöl Asliye Hukuk Mahkemesi'nce 30 Ekim 2003 tarihinde verilen "gaiplik"
kararı sonrası, dul ve yetim aylığı bağlanırken, ikramiye olarak 1993‟teki değeriyle 20 YTL hesabına
yatırılmıştır. Avcı‟nın Terörle Mücadele Yasası kapsamına alınıp şehit kabul edilmemesi üzerine CHP
tarafından konu TBMM gündemine getirilmiştir. Dönemin İçişleri Bakanı A. Aksu, Bektaş Avcı'nın hukuken
“ölü” sayılsa da terör eylemi nedeniyle şehit edilen bir kamu görevlisi sayılamayacağı bu nedenle de durumunun
Terörle Mücadele Kanunu kapsamına girmediği yanıtını vermiştir.

VI.

CHP’NĠN
KAÇIRILAN
FAALĠYETLERĠ

VATANDAġLAR

KONUSUNDAKĠ

CHP milletvekilleri, konuya ilişkin olarak yazılı ve sözlü soru önergeleri, Meclis araştırma
önergesi vermek, basın toplantısı düzenlemek, Genel Kurul konuşmalarında dile getirmek ve
kaçırılan vatandaşların aileleriyle temas kurmak suretiyle hassasiyetlerini sergilemeye devam
etmişlerdir. CHP‟nin bu çabalarının ve sorularının Hükümet tarafından karşılıksız bırakılması,
konuyu unutmak ve/veya unutturmak istemeleri nedeniyle, mevcut durumu ortaya koymak ve
kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla medya kaynaklarına dayalı böyle bir çalışma yapma
ihtiyacı doğmuştur.
24. Dönem 2. Yasama yılında, milletvekillerimiz kaçırılan vatandaşların akıbetleri, ailelerinin
durumları hakkında hükümete 16 soru önergesi ile 74 soru yöneltmişlerdir. Bu önergelere
erişmek için;
-20 Eylül 2011 / 115 : Mehmet S. Kesimoğlu
-18 Kasım 2011 / 489: Umut Oran
-31 Ocak 2012 / 3760: Gürkut Acar
-2 Şubat 2012 / 3823 : Dilek Akagün Yılmaz
-13 Şubat 2012 / 4182: Mehmet S. Kesimoğlu
-13 Şubat 2012 / 4183: Mehmet S. Kesimoğlu
-13 Mart 2012 / 5276 : Mehmet S. Kesimoğlu
-13 Mart 2012 / 5317 : Mehmet S. Kesimoğlu
- 16 Mart 2012 / 5532 : Metin Lütfi Baydar
- 16 Mart 2012 /5533 : Metin Lütfi Baydar
- 9 Nisan 2012 / 6311 : Haydar Akar
- 18 Nisan 2012 / 6533 : Yıldıray Sapan
- 18 Nisan 2012 / 6537 : Mehmet Ali Ediboğlu
- 7 Mayıs 2012 / 7207 : Mehmet S. Kesimoğlu
- 7 Mayıs 2012 / 7228 : Mehmet S. Kesimoğlu
- 14 Mayıs 2012 / 7326 : Ali Rıza Öztürk
Ayrıca, milletvekillerimiz Mehmet S. Kesimoğlu 20 Şubat 2012‟de, Melda Onur, Ergin
Özkoç, Haydar Akar ve Erdal Aksünger ile birlikte 16 Mayıs 2012‟de, Bülent Kuşoğlu ise 10
Ağustos 2012‟de TBMM‟de konu ile ilgili basın toplantısı düzenlemiş; 16 Mayıs 2012‟de
Meclis araştırma önergesi de verilmiştir.

KAÇIRMA OLAYLARININ AYLARA GÖRE
DAĞILIMI
TOPLAM: 182 VATANDAŞ
09 Temmuz 2011 - 13 Eylül 2012
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DOĞU - GÜNEYDOĞU BÖLGESİNDE KAÇIRILAN VATANDAŞLARIN
MESLEKİ DAĞILIMLARI
TOPLAM: 158
52

Kamu Görevlisi 52
Diğer 106
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KAÇIRILAN VATANDAŞLARIN MESLEKİ
DAĞILIMLARI
TOPLAM: 158
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Öğretmen 14
Korucu 17
Asker 9
Muhtar 5
Milletvekili 1
Kaymakam Adayı 1
Polis 1
Mühendis 1
Memur 1
Avukat 1
Sağlık Teknisyeni 1
İşçi 29
Köylü 20
Sürücü 26
Çocuk 10
Teknisyen 5
İl Başkanı 1
İlçe Başkanları 2
Eski İlçe Başkanı 1
İşadamı 5
Belirtilmemiş 5
Gazeteci 1
İngiliz Turist 1

ÖRGÜT TARAFINDAN ALIKONULAN VE AKIBETLERİ BİLİNMEYEN 38 KİŞİ
MEVCUTTUR
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Korucu 4
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Sürücü 7
Çocuk 9
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Kimlikleri Bilinmeyen 2
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İl Başkanı 1
İlçe Başkanı 1
Köylü 1
İşadamı 1

Söz konusu 38 kişinin kaçırıldıkları
süreye göre dağılımları
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