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-OLAY 

Ağrı’nın Diyadin İlçesi kırsalında 11 Nisan 2015 tarihinde çıkan çatışmada ölümler ve 
yaralanmalar yaşanmıştır. Uzun süredir devam eden çatışmasızlık ortamında yaşanan 
bu olayla ilgili farklı kesimlerden farklı açıklamalar yapılmış, olayın özellikle çözüm 

sürecinin geleceğine yönelik ciddi kaygıların oluşmasına sebep olduğu görülmüştür. 

-RAPORUN  AMACI 

Ağrı ili Diyadin ilçesi Yukarı Tütek köyünde çıkan çatışma ile ilgili araştırma ve inceleme 
yaparak kamuoyunu bilgilendirmek ve benzeri olayların önüne geçmek için bir insan 

hakları örgütü olarak katkı sunmaktır.  

-HEYETİN OLUŞUMU 

Olayların hemen akabinde MAZLUMDER Genel Merkezi’nin koordinasyonunda 
aşağıdaki heyet teşekkül ederek Ağrı’da araştırma ve incelemelerde bulunmuştur. 
Heyet Üyeleri;Ahmet AKSOY(MAZLUMDER Diyarbakır Yönetim Kurulu Üyesi), Doğan 
ÖZLÜK (MAZLUMDER Muş Temsilcisi), Güven TATLI(MAZLUMDER Ağrı Şube Başkan 
Yardımcısı),Levent ÇEĞİL(MAZLUMDER Ağrı Şube Başkanı), Mehmet 
ASLAN(MAZLUMDER AĞRI Yönetim Kurulu Üyesi), Mehmet Can 
ÇAĞLAYAN(MAZLUMDER Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi),Mehmet Cüneyt 
SARIYAŞAR(MAZLUMDER İstanbul Şube Danışma Kurulu Üyesi),Nihat 
POLAT(MAZLUMDER AĞRI Yönetim Kurulu Üyesi),Yakup ASLAN(MAZLUMDER Van 
Şube Başkanı),Yüksel ASLAN(MAZLUMDER Ağrı Şube Yönetim Kurulu Üyesi), (Yavuz 

ÜBEYLİ(MAZLUMDER AĞRI Yönetim Kurulu Üyesi) 

 

-Ağrı Diyadin’de Yaşanan Çatışmalarla ilgili Yapılan Resmi Açıklamalar- 
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Genelkurmay Başkanlığı’nın 11 Nisan 2015 tarihli yaptığı açıklama: 

“11-12 Nisan 2015 tarihinde Ağrı İli Diyadin İlçesi Yukarı Tütek Köyü bölgesinde Bölücü 
Terör Örgütü mensupları tarafından organize edilen ve “Bahar Şenliği” olarak 
isimlendirilen etkinlikte Bölücü Terör Örgütü’nün propagandasının yapılacağı, 
vatandaşlarımıza seçimde destekledikleri adaylara oy vermeleri konusunda baskı 
uygulanacağı yönünde bilginin alınması üzerine, Kamu Düzeninin bölgede sağlanması 
için Ağrı Valiliğinin talimatı ile Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca 15 Timden oluşan 
Güvenlik Gücü 10-11 Nisan gecesi bölgeye sevk edilmiş, bölgede tertiplenme esnasında 
unsurlarımıza Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristler tarafından uzun namlulu 

silahlarla ateş açılmıştır...” 

http://www.radikal.com.tr/turkiye/pkk_diyadinde_guvenlik_guclerine_ates_acti-

1333504 

** 

 

11 Nisan 2015 Ağrı Valiliği’nin 11 Nisan 2015 tarihli yapılan açıklama: 

"Valilik, Diyadin İlçesine bağlı Yukarı Tütek köyünde, 11 Nisan 2015 günü düzenlenecek 
olan fidan dikme etkinliğine katılacak vatandaşların güvenliğini sağlamak maksadıyla 
bölgede görevlendirilen güvenlik güçlerimize terör örgütü mensupları tarafından açılan 

ateş sonucu çatışma meydana gelmiş olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir." 

http://www.radikal.com.tr/turkiye/pkk_diyadinde_guvenlik_guclerine_ates_acti-

1333504 

 

11 Nisan 2015 / İçişleri Bakanlığı: 

ANKARA - (11.04.2015)-  11 Nisan 2015 günü Ağrı ili Diyadin İlçesine bağlı Yukarı 
Tütek köyü civarında silahlı terör örgütünün vatandaşlarımıza baskı uygulayacağı ve 
terör örgütünün propagandasının yapılacağı bilgisi üzerine kamu düzeninin sağlanması 
amacıyla ilgili birimlerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Bölgede görevlendirilen güvenlik 
güçlerimize terör örgütü mensupları tarafından ateş açılmış ve ilk ateşte 4 askerimiz 
çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. 

https://www.icisleri.gov.tr/basin-acoklamasi 

 

11 Nisan saat 16:00 / Cumhurbaşkanı Erdoğan / Sakarya’da halka hitap 
ederken: 

“Ağrı Diyadin'de askerlerimizi hedef alan saldırıda ülkemizdeki barış ortamını 
dinamitlemeyi, çözüm sürecini baltalamayı amaçlayan bölücü terör örgütü aziz 
milletimizin güvenliğini sağlamak için fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimize bir 
saldırıda bulundular. Bu saldırıyı huzurunuzda şiddetle kınıyorum. Şu anda çatışmalar 
hala devam ediyor. 25 terörist askerlerimize karşı şu anda bir çatışmanın içinde. Şimdi 

http://www.radikal.com.tr/turkiye/pkk_diyadinde_guvenlik_guclerine_ates_acti-1333504
http://www.radikal.com.tr/turkiye/pkk_diyadinde_guvenlik_guclerine_ates_acti-1333504
http://www.radikal.com.tr/turkiye/pkk_diyadinde_guvenlik_guclerine_ates_acti-1333504
http://www.radikal.com.tr/turkiye/pkk_diyadinde_guvenlik_guclerine_ates_acti-1333504
https://www.icisleri.gov.tr/basin-acoklamasi
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malum siyasi parti, işte bu bölücü terör örgütünün bu eylemleriyle oy toplamanın 
gayreti içerisinde. Ben diyorum ki, eğer demokrasi diyorlarsa, eğer temel hak ve 

özgürlük diyorlarsa bunun yolu silahtan geçmez, bunun yolu sandıktan geçer." 

http://www.ntv.com.tr/turkiye/25-terorist-askerlerimize-karsi-catisma-

halinde,tC4Kvehb2UexVYjwsM3qbA 

** 

Ağrı Valiliği’nin 11 Nisan 2015 tarihli yaptığı ikinci açıklama: 

İlimiz Diyadin İlçesine bağlı YukarıTütek köyünde, 11 Nisan 2015 tarihinde 
vatandaşların güvenliğini sağlamak maksadıyla bölgede görevlendirilen güvenlik 
güçlerimize terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu çatışma meydana 
gelmiş, çatışmada 1 Üsteğmen 3 Uzman Çavuş olmak üzere 4 güvenlik görevlimiz 
yaralanmıştır.  Bir Uzman Çavuş’un durumu ağır olup, yaralılar Ağrı Devlet 

Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. 

Çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirilmiş ve 1 terörist yaralı olarak yakalanmıştır. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

Ağrı Valiliği 

http://www.agri.gov.tr/habergoster.asp?id=2326 

** 

13.04.2015 / Genelkurmay’dan yapılan açıklama: 

11 Nisan 2015 tarihinde Ağrı ili Diyadin ilçesi, YukarıTütek köyü bölgesinde Bölücü 
Terör Örgütü mensubu teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan dört personelimizin, 
havadan tahliyesi esnasında bölgeye gelen vatandaşlarımızın, yaralı personelimize 
yardımı takdire şayan bulunmuş, vatandaşlarımızın Türk Askerine olan bağlılığının ve 
sevgisinin ne denli büyük olduğunu göstermiş, milletimizin birlik ve beraberliğinin güzel 

bir örneğini teşkil etmiştir. 

Vatandaşlarımıza teşekkür eder, sağlık ve mutluluk dolu güzel ve huzurlu günler dileriz 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

http://www.milliyet.com.tr/genelkurmay-dan-agri-aciklamasi-gundem-2043145/ 

 

** 

13.04.2015 / Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı 

Tuğgeneral Ertuğrulgazi Özkürkçü’nün AA’na verdiği demeç: 

"Ağrı'da yaralı personelimize askerlerimizin yanında yer alarak yardım eden 
vatandaşlarımızın 'canlı kalkan' olarak tanımlanmasını, TSK olarak kabul etmiyoruz. 
Vatandaşlarımızın gösterdiği bu davranış, her türlü takdirin üzerindedir ve bölgedeki 

http://www.ntv.com.tr/turkiye/25-terorist-askerlerimize-karsi-catisma-halinde,tC4Kvehb2UexVYjwsM3qbA
http://www.ntv.com.tr/turkiye/25-terorist-askerlerimize-karsi-catisma-halinde,tC4Kvehb2UexVYjwsM3qbA
http://www.agri.gov.tr/habergoster.asp?id=2326
http://www.milliyet.com.tr/genelkurmay-dan-agri-aciklamasi-gundem-2043145/
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vatandaşlarımızın teröre karşı olduklarını gösteren en güzel tepkidir. Olayın birkaç gün 
öncesinde, gerek istihbarat birimlerimizden bize gerekse Ağrı Valiliğine gelen ihbarlar 
üzerine, Sayın Vali'nin talimatıyla 'Bahar Şenlikleri'nde gerekli güvenlik tedbirlerini 
almak ve çıkabilecek olaylara karşı kamu güvenliğini sağlamak maksadıyla; Vali 
tarafından, asayiş ve kolluk kuvveti olan Jandarma unsurları görevlendirilmiştir. 

Güvenlik nedeniyle alınan bu önleyici tedbirin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgisi 

bulunmamaktadır..." 

http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/04/13/tskdan-cok-kritik-agri-aciklamasi 

** 

13. 04. 2015 / İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama: 

04 Nisan 2015 tarihinde Ağrı İli Doğubeyazıt İlçesi Güngören Köyü’nde düzenlenen 
etkinliğe Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensupları gelerek örgüt lehine propaganda 

yapmışlardır. 

Demokrasilerde propaganda yapmak demokratik bir hak iken, “silahlı propaganda” 
yaparak  halkın hür iradesinin baskı altına alınması ise asla kabul edilemez. 

Görevlendirilen jandarma birimlerimize terör örgütü mensupları tarafından ateş açılmış 
ve bu ilk ateşte 4 jandarmamız yaralanmıştır. Çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirilmiş 
ve bir terörist yaralı olarak yakalanmıştır. Bölgeye geçiş sırasında saldırı olması, kamu 
düzenine ilişkin hassasiyetimizi doğrulamakta ve alınan tedbirlerin gerekliliğini 

göstermektedir. 

Sabah saat 05:10 sıralarında birliklerimizin üzerine BTÖ mensuplarınca açılan yoğun 
ateş neticesinde yaralanan 4 jandarmamızın tahliye edilebilmesi için bölgeye sevk 
edilen Taarruz ve Skorsky helikopterleri,  BTÖ mensuplarının yoğun ateşi nedeniyle 
tahliye işlemini gerçekleştirememiş, ateş esnasında taarruz helikopterlerinden biri 

isabet almıştır. 

Bu esnada jandarmamız kendilerine ait uyku tulumları ile yaralılarımızı helikopterlerin 
bulunduğu yere nakletmeye çalışırken, bölgeye giren vatandaşlar yaralıların 
kendilerinin de yardımıyla tahliye edilmesini talep etmiş, akabinde yaralıların taşındığı 

uyku tulumunun kenarından tutmak suretiyle taşıma faaliyetine katılmışlardır.   

Gerek yaralı jandarmalarımızın, gerekse yaralı terör örgütü mensubunun, helikoptere 

bindirilerek tahliyeleri sağlanmıştır. 

https://www.icisleri.gov.tr/basin-aciklamasi13042015 

 

 

Ağrı Valiliği / 14. 04. 2015: 

Ağrı Valisi Musa Işın, Diyadin ilçesine bağlı YukarıTütek köyünde yaşanan terör 
saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, seçim sürecine girilmesiyle terör örgütü PKK 

http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/04/13/tskdan-cok-kritik-agri-aciklamasi
https://www.icisleri.gov.tr/basin-aciklamasi13042015
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mensuplarının halkın üzerinde baskı kurup, vatandaşı korkutarak bir partiye oy toplama 

gayreti içerisine girdiklerini belirtti. 

4 Nisan 2015 tarihinde Doğubayazıt Güngören köyü Kule mezrasında Abdullah 
Öcalan'ın doğum günü münasebetiyle müzikli etkinlik tertip edildiğini anımsatan Vali 

Işın, "Buraya HDP mensupları gitti ve bunların gitmesine engel olmadık" diye konuştu. 

Bahar etkinliği altında bir müzikli festivali yapacaklarını düşündüklerini anlatan Vali Işın, 
şöyle devam etti: 

"Ancak daha sonra o bölgede bulunan teröristlerin de bu etkinliğe katıldıkları ve burada 
konuşma yaptıklarını tespit ettik. Bu konuşmanın da teröristlerden birisi bu seçimde 
mutlaka herkesin HDP'ye oy vermesi gerektiğini aksi takdirde köylülerin ve muhtarların 
cezalandırılacağını ifade etmiştir. Dolayısıyla vatandaşlarda bu manada ciddi bir 
tedirginlik meydana gelmiştir. Vatandaş, özgür iradesiyle oyunu kullanmaktan mahrum 
hale getirilmeye çalışılmaktadır. En son 10 Nisan 2015 günü Diyadin ilçesi YukarıTütek 
köyünde fidan ekimi ya da ağaçlandırma yapılacağı bilgisi bize gelmiştir. Aynı şekilde 
buraya terör örgütü mensuplarının da katılacağı bilgisini edindik. Vatandaşların buraya 
toplatılarak seçime yönelik propaganda yapılacağı halkın tehdit edileceği, oy 
vermeyenlerin cezalandırılacağı şeklinde bize bilgiler intikal etmiştir. 11 Nisan 2015 
tarihinde, olayın meydana geldiği günde askeri birliklerimiz YukarıTütek köyünde tedbir 
almak amacıyla sabaha karşı görevlendirilmişlerdir. Oraya hareket ettiklerinde köyün 
yakınında çadırı fark etmişlerdir. Çadırdaki kişilerin ellerini kaldırarak dışarıya 
çıkmalarını anons etmişlerdir ancak içeriden bir teröristin uzun namlulu silahla ateş 
etmesi üzerine güvenlik güçlerimiz buna karşılık vermiştir. Meydana gelen ilk çatışmada 
bir üsteğmenimiz ve 3 uzman çavuşumuz olmak üzere toplam 4 askerimiz 

yaralanmıştır." 

HDP eski ilçe başkanı Budak hakkındaki iddialar 

Vali Işın, olayda ölen HDP eski ilçe Başkanı Cezmi Budak'ın, PKK'ye mensup devşiren, 
dağa insan gönderen, lojistik sağlayan ve milislik yaptığına dair ellerinde bilgiler mevcut 
olduğunu belirterek, "Bir gün önceden PKK mensuplarıyla buluşmak üzere YukarıTütek 
köyüne gitmiş ve ateş açılan çadırın içinde teröristlerin yanındayken çatışma esnasında 
vurulmuştur" şeklinde konuştu. 

"PKK'li teröristler tarafından ağır silahlar ve roketatarlar kullanılmıştır" 

PKK mensuplarının daha önceden gelip köye çadır kurduklarını ifade eden Vali Işın, 
şunları ifade etti: 

"Askerlerimiz orada toplanacak olan insanlarımızın hem güvenliğini sağlamak hem de 
teröristlerin oraya gelerek vatandaşa propaganda yapmalarını ve onları korkutmalarını 
engellemek gayesi ile görevlendirilme yapılmıştır ancak köye gidildiğinde PKK 
mensuplarının zaten köye önceden geldikleri ve çadır kurdukları görülmüştür. Meydana 
gelen çatışmada helikopterlerimiz görevlendirilmiş ancak PKK'li teröristler tarafından 
ağır silahlar ve roketatarlar kullanılmıştır. 25 kişinin olduğunu düşündüğümüz 
teröristlerin kullandığı mermi ve mühimmat var olan, kullanılabilecek, onların üzerinde 
taşıyabilecek mühimmatın çok çok üzerinde olduğunu gördük. Çünkü çatışma 14 saat 
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sürmüştür. Bu çatışmada çok silah, mühimmat, roketatarlar ve ağır silahlar 

kullanılmıştır. Dolayısıyla daha önceden oraya yığınak yaptıklarını düşünüyoruz." 

Çatışma başlandığında helikopterlerin güvenlik güçlerine yardımcı olmak üzere 
görevlendirildiğini anımsatan Vali Işın, helikopterlerden bir tanesinin silahından 

vurulduğunu ve helikopter silahının kullanılamaz hale geldiğini belirtti. 

"İddialarının tümü yalan ve iftiradır" 

Işın, tespitlerine göre 5 PKK'li teröristin öldürüldüğünü söyleyerek, şöyle konuştu: 

"Bir terörist ağır yaralı olarak bizim helikopterimizle taşınarak kent merkezine getirildi. 
İlk müdahalesinin ardından Erzurum'a sevk edilmiştir. Bizim yaralılarımız çatışma 
alanında kaldıklarından dolayı helikopterlerle almaya gayret gösterdik ancak 
teröristlerce yapılan ateş sonucu helikopterlerle alamadık. Civar köylerden gelen 
vatandaşlar çatışma alanına girdiklerinden dolayı vatandaşlarımız zarar görmesin diye 
güvenlik güçlerimiz ateş kesmişlerdir. Bunun üzerine askerlerimiz yaralılarımızı 
bulundukları yerden almaya çalışırken orada bulunan bazı vatandaşlar da yardım 
etmeye çalışmışlardır. Askerlerimiz aynı zaman da hem yaralı olan askerlerimizi hem 
de teröristi taşıyarak getirmişlerdir ve helikopterle Ağrı il merkezine getirilmişlerdir. 
'Canlı kalkan olarak oraya gidenler tarafından askerler kurtarıldı, askerler orada ölüme 
terk edilmişti, 15 asker ölüme gönderilmişti' tarzındaki iddialarının tümü yalan ve 
iftiradır." 

"Yaralı askerleri güvenlik güçleri taşımış, bazı vatandaşlar da yardımcı olmuştur" 

Türkiye'de başka bir silahlı gücün olmasının meşru olmadığını vurgulayan Vali Işın, 

sözlerini şöyle tamamladı: 

"Türkiye'de sadece silahlı kuvvetler ya da güvenlik güçlerimiz, polisimiz, jandarmamız 
ve silahlı kuvvetlerimiz vardır. Burada vatandaşı öldürerek, tehdit ederek ve haraç 
toplayarak iradesini zorla etkilemeye yönelik hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir. 
Vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için her türlü tedbiri aldık ve almaya 
devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın seçimlerde özgür iradesini ortaya koyması için de 
her tülü tedbiri ortaya koyacağız. Yapılan bu faaliyet tamamen vatandaşlarımıza yönelik 
yapılmak istenen zorbalık ve cebri tehditleri ortadan kaldırmaya yöneliktir." 

http://www.agri.gov.tr/habergoster.asp?id=2327 

** 

Olay günü olay yerine yakın yerden medyanın aktardıkları: 

EFKAN ALA: SALDIRIYI YAPANLAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ 

Erzurum’da milletvekili adayları ile birlikte  Ak Parti  İl Başkanlığı'ndaki tanıtım 
toplantısına katılan eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Ağrı’nın Diyadin İlçesi'nde PKK’li 

teröristlerin açtığı ateş sonucu 4 askerin yaralanmasıyla ilgili açıklama yaptı. 

 

http://www.agri.gov.tr/habergoster.asp?id=2327
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Olayda  bir jandarma üsteğmen ile 3 uzman çavuşun yaralandığını belirten Efkan Ala, 
"4 jandarmamız yaralanmıştır. Onlara acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun dileklerimi 
bütün milletimize iletiyorum. İnşallah kısa zamanda sağlıklarına kavuşurlar. Bu saldırıyı 

düzenleyen teröristler de etkisiz hale getirilmiş" dedi. 

YOLLAR TUTULDU, HELİKOPTERLER UÇUYOR 

Ağrı'nın Diyadin İlçesi'ne bağlı Yukarı Tütek Köyü'nde bu sabah PKK'lilerin askerlere 
ateş açması sonucu 1 üsteğmen ile 3 uzman çavuşun yaralanmasından sonra bölgeye 
sevk edilen takviye timlerin operasyonu sürüyor. Diyadin ile Yukarı Tütek'e giden yol 
üzerindeki ilk köy olan Boyalan'da konuşlanan askerler, bölgeye giriş çıkışları kontrol 
altına aldı. Askeri helikopterler bölgede operasyona destek veriyor. 

Güvenlik güçleri, olası saldırıya karşı güvenlik önlemi alırken Yukarı Tütek Köyü'ne 15, 
Diyadin'e 4 kilometre uzaklıktaki Boyalan Köyü'nde yaşayan 70 yaşındaki Ahmet Çifti, 

oğlunun da KKTC'de asker olduğunu ve yaşanan olaylara üzüldüğü söyleyerek ağladı. 

HDP İL BAŞKANI: ONLAR DA ŞENLİĞE KATILACAKTI 

Diyadin'in Boyalan Köyü'ne gelen HDP Ağrı İl Başkanı Sabri Tayfur bugün Yukarı Tütek 
Köyü'nde 'Bahar Festivali' ve fidan dikme etkinliğini planlandığını anlattı. PKK'lileri 
kastederek "Onlar da şenliğe katılacaktı" diyen Sabri Tayfur, Boyalan Köyü'ne geliş 

nedenini açıklarken şöyle dedi: 

"Biz parti olarak bu tür kaos ortamını bertaraf edebilmek için de buraya geldik. Özellikle 
Diyadin merkezde sivil kesimi tamamen durdurduk. Sadece heyet olarak buraya geldik. 
Bu savaşın önüne geçebilmek için, insanların ölmemesi için kendimizi kalkan olarak 
ortaya atacağımızı söyledik. PKK ile devlet güçleri arasında çatışma çıktığını söylüyorlar. 

Onlar da burada şenliğe katılacaktı" diye konuştu. 

'CANLI KALKAN OLMAK İSTİYORUZ' 

Boyalan köyü yakınlarında bekleyişlerini sürdüren vatandaşlardan Mustafa Demir, 
gazetecilere yaptığı açıklamada, çatışmayı durdurmak amacıyla bölgeye gitmek 
istediklerini söyledi. Böylesi üzücü bir olayda kimsenin ölmesini istemediklerini ifade 
eden Demir, "Biz halk olarak bu çatışmayı durdurmaya gidiyoruz. Sabahtan beri 
diyoruz, fakat bırakmıyorlar. Biz canlı kalkanız, hiç kimsenin ölmesini istemiyoruz" 
ifadelerini kullandı. Vatandaşlardan Kazım Çiçek de olayı haber alır almaz çatışma 
bölgesine gitmek üzere yola çıktıklarını belirterek, "Çatışmayı durdurmak için bir konvoy 
halinde çatışmanın yaşandığı yere gidecektik. Boyalan köyünde askerler önümüzü 
kestiler, bırakmadılar. Şimdi de yine gitmek istedik ama polis durdurdu" dedi. Çözüm 
sürecine sahip çıkmak adına çatışma bölgesine giderek geceyi orada geçirmek 

istediklerini anlatan Çiçek, kimsenin ölmesini istemediklerini dile getirdi. 

(DHA - AA - RADİKAL) 

http://www.radikal.com.tr/turkiye/pkk_diyadinde_guvenlik_guclerine_ates_acti-

1333504 

** 

http://www.radikal.com.tr/turkiye/pkk_diyadinde_guvenlik_guclerine_ates_acti-1333504
http://www.radikal.com.tr/turkiye/pkk_diyadinde_guvenlik_guclerine_ates_acti-1333504
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Erdoğan`dan HDP`ye Ağrı cevabı 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ağrı/Diyadin`de yaşanan çatışmayla ilgili "Çatışma 
provokasyondur, tezgahtır" diyen HDP Eş Başkanı Demirtaş`a yanıt verdi: Bir 
provokasyon varsa bu devletin değil terör örgütünün güdümündeki partinin kurguladığı 
provokasyondur. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi 
ve beraberindeki heyeti kabulünde bir konuşma yaptı. Erdoğan Ağrı`nın Diyadin 
ilçesinde PKK ile askerin karşı karşıya kaldığı saldırıyla ilgili ayrıntılar verdi. Erdoğan, 
olayla ilgili açıklamaları nedeniyle HDP`den gelen açıklamalara sert tepki gösterdi. 

Erdoğan Diyadin`de yaşananlar için "Çatışma değil bir tezgâh yaşandı, provokasyon 
yaşandı" yorumunu yapan HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş`a yanıt verdi:  
"Bir provokasyon varsa bu devletin değil terör örgütünün güdümündeki partinin 
kurguladığı provokasyondur. Yaralanan jandarma personelinin kendi haline terk 
edildiği, güya jandarma yaralı halde bırakılmış, siviller, onların mensupları gelip almış. 
Bunların tümü külliyen yalandır. Yaralıları almak üzere bölgeye giden helikopterlere 
ateş açıldığı için askerler zor şartlarda hastaneye ulaştırıldı, siviller kendi istekleriyle 
askerlere yardım etti. Bu meselenin istismarı vicdana ve ahlaka sığmaz."  
  

`Planlı bir operasyon değil` 

Erdoğan Diyadin`de yaşananların planlı bir operasyon olmadığını söyledi, ayrıntıları 
anlattı:  
"Diyadin İlçesi`nin bir köyünde ağaç dikme etkinliği yapılacağı bilgisi ulaşıyor. Daha 
önce benzer adla yapılan etkinliklerde vatandaşlara seçim tercihleriyle ilgili baskı 
yapıldığı haberleri nedeniyle valilik izin vermiyor. Buna rağmen katılımcıların güvenliği 
ve bölücü terör örgütünün istismarına izin vermemek için güvenlik kuvvetleri tedbir 
alıyor. Jandarma birimlerimizden birinin üzerine Tendürek Dağı üzerinden ateş açılıyor. 
Burada etkinliğe katılan vatandaşlara yönelik bir zor kullanma ya da özel olarak 
planlanmış bir operasyon sözkonusu değil. Sadece bölgeye gelenlerin güvenliği ve terör 
örgütünün istismarının önlenmesine dönük tedbir alınıyor. Güvenlik güçlerimiz ateş 
karşısında misliyle karşılık veriyor. İlk ateşte 4 jandarma personeli yaralanıyor, daha 
sonra terör örgütü mensubu 5 kişi ölü, biri yaralı ele geçiriliyor." 
 

http://nabizhaber.com/haber/erdogandanhdpyeagricevabi-2715.html  

 

 

 

 

 

 

Heyetin Yaptığı Görüşmeler 
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I- İHH Ağrı Şubesi İle Yapılan Görüşme 

 

İHH Ağrı Şube Başkanı Kerem ANIĞI: İşin doğrusu biz de rapor hazırlayabilir miyiz 
diye düşündük, bu anlamda çok fazla bilgi kirliliği var. Seçim haline girildiği için bilinçli 
olarak çarpıtmalar da var. Ve ayrıca bu olay karanlık bir olay gibi görünüyor. Biz olayı 
öyle anlıyoruz. Bir şeyler öğrenebilir miyiz diye genel merkez yöneticimiz Gülden 
Hanım’la da görüştük. Genel Merkezimiz de yakında ilgileniyor. 

Çatışmada öldürülen Cezmi Budak’ın kardeşi imam Ramazan’ı ziyaret ettik. 
Sağolsun bende anlatabilirim dedi uzun bir oturumumuz oldu tabi onlar da bazı şeylere 
vakıf değiller. Tabi anladığımız kadarı ile olaya vakıf olan 3 kişi var bizzat olayın 
içerisinde olan kişiler bunlar. Bunlardan bir tanesi zaten vefat etmiş biri de ağır yaralı.  

Şu an insanların ençok focus yaptığı şey İlk atışı kim açtı. İlk ateşi kim açtıysa 

suçlu odur. Bir bakıma bu işi başlatan da odur. 

Yani bu bahar şenlikleri her sene düzenlenen, her sene dediğim yakın zamanda 
1-2 yıldır düzenleniyor. En azından geçen sene de düzenlendiğini biliyoruz. Bundan 

herhalde 1 hafta önce Doğubeyazıt’ta aynı tarzda bir organizasyon düzenlenmiş. 

Vefat eden arkadaşımız eski HDP ilçe başkanı, sizler de biliyorsunuz. Bu 
organizasyonu organize eden arkadaşlardan bir tanesi de şuan yaralı.  Meya-der diye 

bir derneğin üyelerinden. 

Sabah erken oluyor çatışma, yani cenazenin olduğu yere baktığımızda çadır falan 

yok , hani ben mantık yürütünce…. 
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Yani oradaki şey velev ki çatışma başlarken çadırın içindeyse Cezmi, askerlere 
doğru koşarken ‘durun siviller var yapmayın’ derken vurulmuş olabilir. Böyle bir 

açıklama olur çünkü düştüğü yer kayalık alan. 

Şu gerçek ki PKK’nin rahatça hareket ettiği yerlerdir o bölge. 

Bu olay gerçekleştikten sonra yani saatler sonra aile olayı duyuyor. Ziyaretimizde 

ailenin bize anlatımı şöyle oldu. 

”‘Biz çatışmanın olduğunu duyduk ama kim çatıştı ne vardı bilmiyorduk.’ Bizim 
biraderimizin orda olma ihtimalini düşünmüyorduk çünkü evden geç çıkmıştı. 
Dolayısıyla daha gitmemiştir diye düşündük. Bazı asker yaralanmalarından 
bahsediliyordu. Tabi bir müddet sonra Cezmi vurulmuş haberini duyunca; biz olay 
yerine gittik. 6 saat boyunca bizi bırakmadılar. Artık biz zorlayınca merkezden izin 
aldılar. Olay yerine girdiğimizde tabi vefat etmişti. Biz yukarı giderken yukarıdan bir 
ambulans geliyordu Taşlıçay Hastanesi’ne bağlı bir ambulans. Biz durdurduk dedik ‘yav 
bir cenaze var işte’. Onlar: ‘hayır cenaze falan yok, bize bildirilmedi’ dediler. Tabi biz 
gittik ,meğerse canazeyi halk araçların çıkabildiği yere kadar omuzlarında sırtlarında 
taşımışlar oradan da normal sivil münibüse bindirmişler öyle getirmişler ve nihayetinde 

Diyadin Devlet Hastanesine ulaştırmışlar.” 

Ayrıca orada olanlar şöyle diyor: ‘‘savcı teşhiş etmeye gelmedi, kimseyi de 
göndermediler. Çatışmanın yaşandığı alana da ‘olay yeri inceleme’ falan kimse gelmedi 

ki gelseler olay belki farklı bir havaya dönüşebilirmiş.’’ 

Olaylar esnasında halk tam bir galeyan halindeymiş. 

-MAZLUMDER Heyeti: Kimler taşıdı yaralıları? 

O yakın köydekiler.. ‘‘O, şenliğe sadece Diyadin’den değil çevre ilçelerden de 

insanlar gelmişti. Şenlik çatışma olunca gerçekleşmemiş.’’ 

Savcı otopsiye gelmeyince cenazeyi Erzurum’a sevkettiler. Aile önce karşı çıkıyor 
abi diyor ki kime güveneceğiz kimden hesap soracağız dolayısı ile ben kardeşimi 
defnedeceğim. İnsanlar ikna ediyor. Abisi diyor ki ben kendim gittim ‘vücudunda 6 tane 
kurşun vardı.’ Abisi savcıya sormuş yakından mı uzaktan mı ateş edilmiş diye. Savcı 
uzaktan görünüyor ama nihayeti raporla anlaşılacak demiş. Abisi sonra cenazeyi almış 
gelmişler.  

-MAZLUMDER Heyeti: Sabaha karşı mı asker iniyor ? 

-Anladığım kadarıyla, asker gece pusuya yatmış. 

-MAZLUMDER Heyeti: PKK ile çatışma nasıl başlamış? PKK şenliğe mi 
geliyormuş? 

-Öyle bir halk yok ortada. Bu ihtimalin olabilmesi için, öyle olabilmesi için 09.00-

10.00 bulması gerekiyor ki halkın geldiği saat… 

Yani benim tahminim arkadaşların da anlattığı; olay olur olmaz bu arkadaş 
vurulmuş çünkü olay olur olmaz bu arkadaş araya girmiş.  Ağırlıklı kanaat de budur. 
Yani Cezmi ilk ateşte vurulmuş belki de o vurulduktan sonra askerler vurulmuş. 
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Halk şunu diyor “Devlet PKK’nin nerede olduğunu çok iyi biliyor, bu bölgenin 
PKK'nin bölgesi olduğunu da çok iyi biliyor. Yani şimdi karşı karşıya olan bir durum yok. 
Anlatılanlardan çıkan sonuç bu, yani hani arazide yürüyorsunuz ve karşınıza çıkıyor yok 

böyle bir şey. Diyadin’de, bu insanların orda olduğunu herkes bilir. 

İHH Üyesi 1: Bölge PKK’nin olduğu bölge. Arazi şartları gereği zaten ulaşım zor. PKK, 
ulaşımın zor olduğu bu bölgede duruyor. 

-MAZLUMDER Heyeti: Devlet PKK’nin orda olduğunu biliyor mu ? 

Kerem  ANIĞI :Halk da, PKK’nin orda olduğunun herkes tarafından bilindiğini 

söylüyor. 

-MAZLUMDER Heyeti:  Daha önce de yapılan etkinliklerde de güvenlik 
önlemi alınmış fakat güvenlik önleminin etkinlik alanından çok daha uzakta 
olduğu söyleniyor. Yani PKK ile karşılaşmamak için daha önce özen 

gösterilmiş. Doğru mu? 

Kerem ANIĞI: Doğrudur. Bizim duyumlarımız da o yönde. 

-MAZLUMDER Heyeti:  Peki bu  şenlikler ne için yapılıyordu, bir  propaganda 
amaçlı mıydı yoksa PKK mensuplarıyla ailelerinin buluşması için yapılan bir 

organizasyon muydu, ne içindi ? 

Kerem ANIĞI: Doğubeyazıt'ta da birkaç gün önce buna benzer bir etkinlik yapılmış. 
Yani etkinlik yapılmış tam olarak neye hizmet ettiğini bilmiyorum ancak etkinliğe giden 

kitle HDP-BDP kitlesi… 

-MAZLUMDER Heyeti:  Şenliğe zorla götürülmeler var mı? 

Kerem ANIĞI: Hayır. 

-MAZLUMDER Heyeti:  Gitmek istemeyen köylülere baskı kuruluyor mu ? 

Kerem ANIĞI: Köylüler konusu ayrı bir olaydır, orasını bilemiyoruz. 

-MAZLUMDER Heyeti: Genel anlamda bir baskının olduğu duyumunu aldık. 
Siz ne düşünüyorsunuz öyle bir baskı var mı? Şenlikler bağlamında değil, 

genel anlamda  ? 

Kerem ANIĞI: Belki bizim STK olmamız açısından bu baskıyı hissetmiyoruz ama, bazı 
insanların rahatça konuşamadıklarını biliyorum. İşte konuşursak birileri bizi mahkemeye 
çağrılabilir. Duyumlarımıza göre o mahkeme denen  sistemin bir dönem çok fazlasıyla 
işlediği yönünde. İşte para tahsilatıdır, ceza kesilmesidir vs… Bu tür olaylar var. Ama 
bundan 1- 2 hafta önce burada yerel mahkeme aktörleri diye bilinen kişiler resmi 
mahkemece gözaltına alındı ve galiba 3-5 kişi tutuklandı. 

İHH Üyesi 1: Bu bölgedeki örgüt mahkemlerine halkın büyük bir talebi de var. Adam 
mesala birinden alacağı varsa, direk oraya gidiyor, çok çabuk hallediliyor. Bürokrasi 
yok! Hatta duyduğumuza göre Trabzonlu biri bile alacağı için örgüt mahkemesine 
gitmiş! 
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İHH Üyesi 2: Vatandaşın biri bir problem yaşamış,  arkadaşlara daha önce de 
anlattım. Babası Patnos’ta 30 yıllık muhtar kendisi de İstanbul’da çalışıyor. Köyde bir 
olay cereyan ediyor. 25 yaşında biri, 7-8 yaşında bir kıza tecavüz etmeye çalışmış.  
Mağdur aile muhtara geliyor diyor ki böyle bir olayla karşılaştık. Muhtar da kızın elinden 
tutuyor, karşı ailenin evine gidiyor niye böyle yaptınız ‘bu yaptığınız doğru değil biz 
müslümanız’ sonra burada bir çatışma oluyor bir kavga oluyor, önce tartışma peşinden 
silahlı bir kavga oluyor. Muhtar yedi yerinden vuruluyor. Muhtarın kardeşi de muhtarı 
vuran şahsı olay yerinde öldürüyor. Olay o gün içerisinde böyle sonuçlanıyor. Tabi olayı 
daha sonra belki basından duymuşsunuzdur. Sırrı Sakık araya girdi ve 4000 kişiye 

yemek verilen olay diye meşhur oldu. 

İHH Üyesi 2: Sonra bu şahıs kendisi anlatıyor. İstanbul HDP il teşkilatında da görev 
alıyor yani kendisi fikriyat olarak zihinsel anlamda da onlara yakın biri. Bu şahıs ailesinin 
bu mağduriyetini duyunca buraya geliyor tabi bu arada amcası ve babası yakalanmış 
oluyor cezaevine girmiş oluyor. Vatandaş geliyor, önce Sırrı Sakık ile görüşüyor durumu 
ve ailenin mağduriyetini izah ediyor. Sonra bu arkadaş diyor ki “Sırrı Sakık geldi bizi 
ziyaret etti. Sonra birileri devreye girmeye çalıştı. Bir şekilde iki aileyi bir araya getirme 

noktasında devreye girdiler.”  

Sonra bir gece hakkını arayan bu şahsa bir mektup geliyor. Mektubu wahatsapp’tan 
çekmişti bana da gösterdi. Mektup YPG armalı mühürlü. Bu mektupta şunlar yazıyor, 
deniliyor ki ‘birkaç gün içinde evinizi yükleyin, götürün, taşının; ‘biz size defalarca 
uyarıda bulunduk siz bu uyarıları dinlemediniz dolayısıyla bunun bedelini ağır ödersiniz.’ 
Tabi bu mektup gelmeden önce evi de iki kere taranıyor. Yani kim taradı diye bir şey 
de demiyor ama muhtemelen örgüt… Mesele şu;  tecavüz etmeye çalışan ailenin iki 
ferdi ‘‘gerillanın’’ içinde. Dolayısıyla onlar gücü buradan alıyor. Hani bizim aile olayı 

falan oluyor. 

Şimdi vatandaş diyor ki ‘ben gittim savcıya, savcı bana dedi ki git onların kendi 

mahkemesinde çöz’ tabi bu onun kendi beyanı. 

İHH Üyesi 3: Tabi tabi aynen öyle. Valiye gittim diyor. “Vali bana dedi ki kardeşim 
onların kendi mahkemesi ise kendi mahkemesi ben ne yapabilirim.” Bunların hepsini 
tek tek dolaşmış, önce bütün devlet kanallarını tek tek dolaşmış. Savcı bizatihi yani 
onun dediği bu, bu işi biz çözemeyiz onlar çözer demiş. Tabi bütün bunlar bu şahsın 

bize aktardıkları. Ne kadar doğru bilemeyiz. 

İHH Üyesi 1: Ha bir de ben burada sadece PKK’yi falan yermek için söylemiyorum 
ama gelmek istediğim nokta şu. Yani bu bölgede insanlar PKK ile Devletin kendi 
mekanizması arasında eriyor, yani bu sadece PKK’nin baskısı veya Devletin baskısı 

değil. 

-MAZLUMDER Heyeti: Bu bahsettiğiniz  malum şahısın süreci nasıl bitti? 

İHH Üyesi 3: Süreç hala devam ediyor 

İHH Üyesi 2: Hayır altı yüz bin lira ama onun dediği şey bu bakın. Söylediğine göre 

altı yüz bin lira ceza ödemiş dağa 

-MAZLUMDER Heyeti: Örgüt mahkemesi ceza mı kesmiş? 
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İHH Üyesi 3: Dağa 600 bin lira ceza ödemiş. 

MAZLUMDER Heyeti: Peki taşındılar mı? Taşınmalarına gerek kaldı mı? 

İHH Üyesi 1: Hayır hayır buradalar. İşte geliş sebebi de oydu işte ‘’biz arazimizi 
ekemiyoruz, hayvanlarımızı sattık bize nasıl destek olabilirsiniz’’? Mağduriyetimiz de bu 
düzeyde nasıl çözüm bulabilirsiniz? Ama burada olayı sadece PKK’ye yuvarlayıp devletin 
burada uyguladığı bu sistematik tabiri caizse mahkum etme olayını bir tarafa 
bırakmamak lazım yoksa öyle biz sadece bu bölgenin bugün yaşadığı şeyleri bilmiyor 
muyuz! Yıllarca bu bölgede devletin ne zulümlere ne haksızlıklara ne katliamlara imza 
attığını ve hala bu bölgede kalıntılarının olduğunu biliyoruz. Şimdi biraz önce Yalova’dan 
bir arkadaş aramış, bu olayın aslını öğrenmeye çalışıyor nedir diye? Şimdi basın, 
Başbakan, Cumhurbaşkanı bu olay bu kadar mı muallak bırakılır? Bu kadar mı önyargı 
ile yaklaşılır? Hayır niye terörist diyorsun ki bu arkadaşa (Cezmi Budak)? Şimdi siz biz 
dün de arkadaşlarla gece 10’a kadar bu konuyu tartıştık bir basın açıklaması yazamadık. 
Niye? Çünkü mesele hakkaten çok incitici. Şimdi siz bir adama silahı bırak siyaset yap 
diyorsunuz, adam siyaset yapıyor yine terörist olmaktan kurtulamıyor. Bir kere 
Müslümanların da aklını başına alması lazım yani bugün sen BDP’liye silahı bırak siyaset 
yap diyen adam olarak terörist diyorsa yarın MAZLUMDER’liye de terörist der İHH’lıya 
da terörist der. Bunun önünü de hiç kimse alamaz. Bu hesabının doğru yapılması lazım. 
Yoksa bugün bana dokunmuyor ben tarafımı tabiri caizse güçten yana koyayım yarın o 
güç döner… ki tarih bunun binlerce örneğine şahittir. Ne yazık ki bu da böyle Ak Parti 
örneği hakikaten bu durum bizi çok incitmiştir. Yani biz tabiri caizse Ak Partinin Kürt 
Sorunu ile ilgili çözümünü işte destekleyen bunu bir çok yerde anlatan yeri geldiğinde 
Ak Partici diye kabul edilen, bununla bu bölgede yaftalanan insanlar olmamıza rağmen 
bu olay çok acıttı bizi. Ya siz bir adamı öldüreceksiniz, öldürdünüz bari hakkını teslim 
edin biz öldürdük deyin en azından insanlar vicdanlarında desin ki ya Ramazan hoca 
(Çatışmada öldürülen sivil Cezmi BUDAK’ın kardeşi) desin ki asker öldürdü ve kabul 
etti. Hiç bir şey istemiyoruz sadece asker… hükümet desin ki asker vurdu öldürdü. Ama 
hem öldüreceksin hem de siyasallaş diyeceksin. Siyasallaşacak elinde silah olmayacak, 

öldüreceksin sonrada bunun üstünü örtmek için terörist diyeceksin. 

Yani dolayısıyla bu işin hocam yenilir yutulur hiçbir tarafı yok. Yani bu işi alıp 
benim kendi vicdanımla alıp hiçbir yere koyamıyorum. Ben Diyadin’de bir yıl memurluk 
yaptım orda bir çok esnafı tanırım orda taziyeye gittik yani ben şu an çok eminim şuan 

Ağrı’da hiçbir Ağrılı idareci amir bu adamların taziyesine uğramamıştır, hiçbiri… 

İHH Üyesi 1: Bence bizim burada ki tek sıkıntımız bu Müslümanlar da algılara oynuyor. 
Kardeşim bu adam haksız yere öldürüldü mü? Farzedelim ki bu adam Vali Beyin dediği 
gibi PKK’ye adam devşiriyor. Bu adam silahlı mı?  değil. Öldürmeyin, çatışmayın diyor 
mu? diyor. Buna yüzlerce adam şahit bu adam hangi insafla hangi vicdanla öldürülüyor? 
Yani araya giriyor kendini kalkan ediyor ‘çatışmayın  bak benim elimde silah yok 
arkadaş öldürmeyin’ diyor. Şimdi biz bunu alıp nereye koyacağız? Siz-biz Müslümanlar 
olarak nereye koyacağız? Bu adam kafir diyelim hiç Müslüman değil kafirin teki diyelim. 
Öyle olsa bile biz bunu hangi vicdana haykıracağız? Nasıl bu adam öldürüldü ama 
öldürülmeyi hak etti diyeceğiz? Sonra bizim desteklediğimiz Başbakan bizim 
desteklediğimiz Cumhurbaşkanı orda durup diyecek ki bu adam teröristtir. Peki onlar 

buna vicdanlarında yer ettiler ya bizler Ağrının bir vatandaşı olarak? 
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İHH Üyesi 1: Biz dün de arkadaşlarla bunu tartıştık. Biz bu konuda Altan Tan’ın 
yaklaşımını tasvip ediyoruz. Yani Altan Tan şu çağrıda bulundu ve çok samimi 
Müslüman hassasiyetiyle dedi ki ‘‘Allah rızası için PKK yerinde dursun,  kardeşim dursun 
sürece zarar vermesin’’. Biz bunu paylaşıyoruz bizim de isteğimiz keşke PKK’li 
arkadaşlar gelmeseydiler. Çünkü -yani siz konuşmuşsunuzdur kendi aranızda- yani PKK 
gelip orda kime propaganda yapacak zaten hepsi taraftarı. Ben gidip katılmıyorum hani 
bana propaganda yapabilir ya da M. hocama propaganda yapabilir ama oraya 
gidenlerin hepsi hali hazırda birfiil bu işe çalışan insanlar… 

MAZLUMDER Heyeti: Ramazan hoca(öldürülen sivil Cezmi BUDAK’ın 

kardeşi) orda mıydı? Ve ya etkinliğe gidecek miydi? 

İHH Üyesi 1:Hayır gitmemiş gitmeyecekti de. Öğlen saatlerinde abisinin 
öldürüldüğünü duyunca gitmiş. Yani çatışma bölgesine halk bırakılmıyor. Hatta bir kısmı 

asker bırakmamasına rağmen 5-6 kilometre yaya yürüyüp alana ulaşmaya çalışıyor. 

 

 

 

II- Yaralı askerlerin taşınmasına yardım eden Muhsin KULA : 

 

-Bir gün öncesinden bizim haberimiz vardı. Tendürek’te yapılacak ağaç şenliği 
ile ilgili biz de Doğubeyazıt halkı olarak davetliydik. Saat 8-9-10 gibi orada bulunmamız 
istenmişti. Biz sabah halkla beraber ilçede toplandık. Yola çıkmaya hazırlanırken o 
arada haberler gelmeye başladı, çatışma var operasyon var diye. Tabi bir anda halkta 
bir tedirginlik oldu. HDP Diyadin İlçe başkanlığındaki arkadaşlarımız  da operasyonu 
doğruladılar; evet bir operasyon var ve bizim alana gitmemizi engelliyorlar dediler. 
Alanda birkaç arkadaşımız var onlardan haber alamıyoruz dediler. Biz de kendi 
aramızda karar verdik dedik ‘bir şekilde ulaşmamız gerek’. Doğubeyazıt’ın çıkışında 
yoğun bir güvenlik önlemi alınmıştı. Hem jandarma karakolu hem de polis tarafından. 
Arkadaşlarla araçlara bindik köy yolunu kullanarak, askeri noktaları atlatarak geçelim 
dedik. Çünkü her 2 noktada bir durdulacağımız kesindi. Her giden araç durdurulmuştu. 
Hem Doğubayazıt kontrollerini hem de Diyadin girişindeki jandarma karakolunun yoğun 
durdurmalarını ara yollardan geçerek Diyadin içine geldiğimizde, orada herkes tabi 
tedirgin bekliyordu. Biz de ne oldu mesele nedir diye görüş alışverişinde bulunduk. 
Durumun çok vahim olduğu ortaya çıktı. Sürekli asker gidiyor ama bizden kimsenin 
alana gitmesine izin verilmiyor. 

Asker sürekli sevkiyat yapıyordu o arada. Biz de Sırrı (Ağrı Belediye Başkanı) 
başkanla da görüştük. Sonra başkan dedi ki: “Ben valiyle görüştüm, dar bir heyetin 
oluşturulmasına izin verebileceklerini önerdim.’’ Biz de bütün ilçe başkanları olarak, 
Doğubeyazıt, Diyadin ve Ağrı başkanları, bir de İnsan Hakları Derneğinden birkaç 
avukat arkadaşla birlikte 15 kişilik bir heyet oluşturduk, dedik ki ‘‘gidelim en azından 

olay yerine ulaşalım, ne olduğunu gidip kendi gözlerimizle görelim’’. 

-MAZLUMDER Heyeti: Sizden önce kimse alana gidebildi mi ? 
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-Kimse gitmedi. İzin vermemişler. Biz bir minibüse bindik, Diyadin çıkışına 
giderken Boyalar Köyü-Kostka dediğimiz yerde durdurulduk. Askerler orada bir kontrol 
noktası oluşturmuş, kimseyi geçirmiyorlar ama sürekli de asker sevk ediyorlar. Oradaki 
askeri yetkiliyle görüştük. Dedik buradaki durum nedir? Bize dediler: ‘‘operasyondan 
çok bilgimiz yok, fakat 7 yaralımız var ve yaralılarımızı alamıyoruz.’’ Bu oradaki yetkili 
komutanın ifadesiydi. ‘‘Sizin de gidişinize izin veremeyiz güvenlik sorunu var’’ dedi. 

Valilikten bize böyle bir talimat gelmediği sürece kimsenin oraya geçişine izin vermeyiz. 

-MAZLUMDER Heyeti: Tam olarak hangi noktada oldu bu? 

-Boyalar köyünde. Diyadin’den çıkışta. Biz orada valiyle de irtibata geçtik. İl 
başkanımız valiyle görüştü dedi ki ‘‘yaralı asker olduğu söyleniyor. Biz de gönüllü olarak 
bu işe müdahil olalım diyoruz. Oradan askerleri de alalım, operasyonları da 

durduralım.’’ 

Kim nasıldır, ne oluyor bilmiyorduk. Sadece askeri yetkilinin “bizim 7 yaralımız 
var” bilgisini biliyorduk. Sürekli asker helikopterlerinin alanda dolaşması  da bizleri 
tedirgin etti. Biz artık işin vahametinin fazla olduğunu hissediyorduk. Vali ‘‘ben kesinlikle 
izin veremem’’ dedi. ‘‘Güvenliğinizi sağlayamayız’’ diyorlardı. Biz dedik ki güvenliğimizin 
sorumluluğunu üstleniyoruz. Kabul etmedi. Gideceğiz dedik bu sefer asker bizi 
durdurdu, önümüzü kesti. Biz de bu sefer arkadaşlarla tekrar karar aldık, geriye 
çekildik, alana, araziye dağıldık, oradan biraz uzaklaştık. Koşmaya başladık. Asker bize 
yetişmeye çalıştıysa da; tabi bize yetişemedi. Oradan da bizim Diyadin’deki insanlarımız 
da harekete geçmeye başladı, onlar da değişik alanlardan, kim nereden dağılabildiyse 
askeri noktaya takılmadan araziye herkes dağılmaya başladı. Biz önden çıktık, alana 
yaklaşık, 13:00 civarıydı yani askerden kaçtığımızda, varmamız 16:30’u geçmişti. 3.5 
saatten fazla bir yol yürüdük. Mesafe yaklaşık 20 km’den fazladır. Biz o mesafeyi 
yürümek zorunda kaldık. Kayalık alana, kırsal dediğimiz o taşlık alana gelmeye yakın 
5-6 helikopter sürekli uçuş halindeydi. Bunlardan 2 tanesi alanı sürekli tarıyordu, ateş 
ediyordu. Özellikle gerilla arkadaşların olduğu bölgeyi vuruyordu. Herhalde askerin 
üzerindeki sıkışmışlığı aşmaya çalışıyordu. Biz taşlığa geldiğimizde üzerimizde 2 
helikopter alçak uçuşla sürekli bizi kontrol ediyordu ve tahminen bilgi veriyordu ki biz 

alana yaklaştığımız zaman o helikopter ateşi kesti. 

Biz siviller olarak alana girmiştik. Girecek duruma geldiğimizde de helikopterler 
çekildi. O tepelerin 2 tanesinde askerler durmuştu. Orada da bizi uyardılar. Anonslarla 
‘girmeyin’ falan diye ama biz devam ettik. Bu arada biz alana vardığımızda bir platform 
oluşturulmuştu o ağaçların dikileceği yere. Platforma vardığımızda herhangi bir ses 
yoktu. Atış falan yoktu. Bizim alanda asker olduğu noktasında da bilgimiz yoktu. Biz 
öylesine gidiyorduk artık karşımıza ne çıkacağı noktasında herhangi bir bilgi sahibi 

değildik. 

Platformu geçtikten sonra biraz üst tarafa çıktığımızda Cenap ve Cezmi 
arkadaşların yerde olduğunu gördük. Cezmi arkadaş zaten vefat etmişti. Cenap yaralı 
bir şekilde iki taşın arasına sığınmıştı. Üzerine bir şeyler örtmeye çalışmıştı, montunu 
falan yarasının üstüne. Biz ilk olarak onlara müdahale ettik. Ne oldu dedik, ‘‘şu ekip bizi 
vurdu’’ dedi. Biz o ana kadar orada askerin halen durduğu noktasında bir bilgimiz yoktu. 
Yani asker o anda herhangi bir şekilde bizi de vurabilirdi. O noktadaydık. Arkadaşlar 
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hemen platformun 50 metre ötesindeydiler. Biz Cenap’ın yarasını filan tampon etmeye 

çalıştık. O arada bizimle gelen birkaç genç arkadaş askerlerin bulunduğu noktaya çıktı. 

O arada hiçbir atış yok. Kimse ateş etmiyordu. 2 saat filan susmuştu. Tahmin 
edersem helikopterler biz varmadan o alanı vurdukları için gerilla arkadaşlar kendi 

güvenliklerini sağlamak için… 

Askerler de üst taraftaydı. Biz askerlere varmamıştık. Asker bizimle gerilla 
arasındaydı. Biz askerlere vardığımız zamana gerillanın bizlerden daha ilerde daha 
yukarıda olduğunu öğrendik.  Biz askerlerin yanına çıktığımızda askerler çok kötü bir 
durumdaydı. Psikolojik olarak ruhen hepsi sinmiş, korkudan, sabahın beşinden 
vurulmuş askerler o saate kadar yaralı 12 saat gibi bir zaman. 20-25 kadar asker vardı. 
Bazı arkadaşlar tabi o arada tepeliğin ön tarafına, gerilla arkadaşların şehit düştüğü o 
yere doğru gittikleri için oradan da bağrışmalar geldi. Burada bir arkadaşımız daha şehit 
düşmüş diye. O öfkeyle genç arkadaşlar askere bazı yaklaşımlar göstermeye çalıştıysa 
da biz engellemeye çalıştık. Biz sakinleştirdik ve askerlere dedik ki ‘‘siz burada ne 
yapıyorsunuz?’’ Dediler ki ‘‘biz burada sıkıştık, bizi burada ölüme bıraktılar, biz hiçbir 
şekilde çıkamıyoruz, kafamızı kaldırdığımız anda vuruluyoruz.’’ Biz dedik ki ‘‘size 
yardımcı olalım buradan çıkaralım’’. Dedi ki ‘‘kalkamıyoruz, sizinkiler her kalkanı 
indiriyorlar. Orada tepede keskin nişancılar var biz kalkamıyoruz.’’ Biz sizin güvenliğinizi 

alacağız dedik. 

En önce biz 15 kişi yetişmiştik. Arkadan da yardım etmek için gelmeye devam 
ediyorlardı. Gerilla grubu, bizi fark ediyorlardı. Biz alanın daha düzlük noktasındayken 
bile bizi görüyorlardı. Düzlükten geldiğimiz için herkes bizi tam olarak görüyordu. Artık 
alana girdiğimiz biliniyordu. Arkadaşlar da o noktada hiçbir atış yapmıyordu. Zaten 
daha sonra kendileri de geldiler, ‘‘biz kimseyi öldürmek için ateş etmedik, biz askerleri 
yaralayacak şekilde ateş etmeye çalıştık, çünkü kendimizi savunduk.’’dediler. 

-MAZLUMDER Heyeti: PKK Mensupları mı söyledi bunu? 

-Kendileri söyledi evet. ‘‘Biz cenazemizi alırken de yaralılarımızı alırken de biz 

öldürmek için vurmadık. İsteseydik hepsini öldürebilirdik’’ dediler. 

-MAZLUMDER Heyeti: PKK Mensuplarının, ölen ya da yaralananlardan 

haberleri var mıydı? 

-Kendi arkadaşlarının şehit düştüğünden haberleri vardı, ama bizim iki sivil 
arkadaşın durumlarından çok haberleri yoktu. Artık uzaktan dürbünle falan görmüşlerse 
de bilmiyorum. Gerilla gece saat 03:30 gibi şehit düşüyor, ilk kendi alanlarına sızma 
olduğunda. Gerilla ilk temas gece 03:30 gibi oldu dedi. Çadırdan hemen çıkar çıkmaz 
vuruluyor. Biz gerillayı kaldırdığımızda silahı omzundaydı, yani atış durumunda değildi. 
Hiçbir mermi de atmamıştı. Gerilla gayri ihtiyari bir şekilde kafasını çadırdan çıkardığı 
anda kafasından vurulmuştu zaten. Ondan sonra 2-3 kurşun daha almıştı. O ilk atışla 

birlikte içerdeki diğer gerillalar da karşılık veriyor. Çadırda 3 gerilla varmış. 

-MAZLUMDER Heyeti: PKK mensupları askerler çadırın karşısına 

konuşlandığı zamana kadar hiç fark etmemişler mi askerlerin geldiklerini ? 

-Konuşlandığı nokta tepelik, askerler Ket köyü bölgesinden sızma yapmış. Birinci 
tim, çadırın alt tarafına tepeliğe çıkmadan askerler orada mevzileniyor. Gerilla çıkar 
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çıkmaz da keskin nişancılar tarafından vuruluyor. Sonra da bu iki Gerilla çıkar çıkmaz 
da bir yandan onlarla çatışmak bir yandan da hakim olmak için tepeye çıkıyorlar. Bu 
arada diğer Gerillalar tepeden müdahale etmeye başlıyor. Bu tepenin etrafı da çıplak 
olduğu için asker orada sıkışıyor. Buraya yerleşen diğer tim de yarım ay şeklinde 
tepelerde yerleşmiş. Zaten biz gittiğimizde halen oradaydılar. Biz askerlere sizi buradan 
çıkaracağız dedik. Birkaç genç arkadaşı gerillanın olduğu tarafa ayakta dizdik. Gerilla 
bizi gördüğü zaman ateş etmez dedik. Gençler ayakta durdu, onlar yavaş yavaş ayağa 
kalkmaya başladı. Baktık askerlerden 5 kişi yaralıdır. Yaralılar da öyle bir durumda ki 
vurulan olduğu yere düşmüştü, hiç kimse müdahale bile etmemişti. Kendi arkadaşlarına 
ilk yardımı bile yapmamışlardı. Biz birer birer kaldırdık, bir yandan malzemeleri 
topluyorduk. Askerler de bizim insanımızdır sonuçta, hepsi tükenmişlik psikolojisi 
yaşıyorlardı. Gözlerinden mimiklerinden, bıçak atsan kan akmaz derler ya o haldeydi 
arkadaşlar. Biz onları kesinlikle düşman olarak görmüyoruz. Sonuçta kendi ifadeleri de 
var, “biz burada emir kuluyuz, bizi buraya gönderdiler biz geldik.” Görüntüleri de 
izlediniz belki, bizi buraya gönderenlere sorun diyor. Askerler oraya ne için geldiklerinin 

çok da bilincinde değillerdi belki de. 

-MAZLUMDER Heyeti: Askerlerin aralarında korucu var mıydı? Araziyi 

biliyorlar mıydı ki yani bu kadar yaklaşmışlar? 

-Korucu yoktu. Birisi onlara noktayı göstermiş. O noktaya kadar onları korucular 
getiriyor tahminimizce. Yol gösteren koruculardır. Hatta bize, sizin alana girmenizle 

beraber korucular çekildi denildi. 

-MAZLUMDER Heyeti: Askerler Patnostan mı gelmişti? 

-Yok askerler Patnos ya da Doğubeyazıttan değildi. Dışarıdan Erzurum, Van 
bölgesinden gelmiş olabilirler çünkü öyle Doğubeyazıt’tan geldiklerine dair bize bir şey 
belirtmediler. Biz askerleri tek tek kaldırdık, bir taraftan malzemelerini de topluyorlar. 
Bu arada yaralı askerleri de, başbakanın alnından öptüğü üsteğmen ismi Mehmettir, 
omuz kısmından kurşun almıştı ve yaralıydı ve düşerken de kolunu kırmıştı. ‘‘Kalkamıyor 
musun?’’ dedim, ‘‘kalkamıyorum kolum düşüyor’’ dedi. Napalım, sarmamız gerekiyor 
dedi. Askerden el kundağı aldık, sağlı sollu el kundaklarını bağladık tulumları 
bağladıkları ince kemerlerle sıkıca bağlayıp kaldırdık. Yürüyebiliyor musun dedim, 
yürürüm dedi. Birkaç adım attı, çok kan kaybetmişti, tansiyonu filan düştü, baktık 
bayılıp düşmek üzere. 3 arkadaşı tulumların içinde 5-6-10 kişi zorla tutarak sürüne 
sürüne ben kaydım hatta, vücudumun bir tarafı komple sıyrıldı. Bir ara baktık tulumların 
kenardan tutulacak yeri  bile yok kemerlerimizi çıkarıp tulumların altına gererek öyle 
indirdik. Bir şekilde indirdik. 2 askerin yaraları biraz daha hafifti, onlar arkadaşların 
kollarına girerek indirildiler ama 3 tanesini o şekilde tulumlarla zorla indirdik. İndirirken 
de gerillanın görebileceği noktadan indirdik çünkü en kolay yolun olduğu taraftı ve 
gerilla bizi karşıdan görüyordu. Askerlerle beraber iniyorduk, o noktadan hiçbir şekilde 
atış veya taciz söz konusu olmadı. 

-Biz başta güven versin diye gençleri gerillanın olduğu tarafa dizdik ama asker 
kalkınca artık öyle disiplin kalmadı. Herkes yardım etme noktasında, bazıları da öfkeyle 
bağrışmalar da oluyordu. Yani o anlamda biz ilk anda siper yaptık. Daha sonra artık 
siper olayı yoktu hepsi açıktaydı ama karşı taraftan hiçbir şekilde bir müdahale gelmedi. 
Biz hepsini tek tek indirdik. Cenap ve Cezmi arkadaşların olduğu noktaya kadar getirdik, 
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sonra döndük sırt çantalarını aşağı getirdik. 5’i yaralıydı diğerleri de kendilerini bile 
taşıyacak psikolojide değildiler. Yaralıların yerde kalan malzemelerini de bizim 
arkadaşlarımız, ben kendim 2 çantayı askeri aracın yanına kadar taşıdım. Bu arada 
rütbeli asker anons geçti askerlere inmeleri noktasında. Önce onlara yakın olan birinci 
tim indi. Daha sonra diğer tim indi. 

-MAZLUMDER Heyeti: 25 kişi dışında en yakındaki askerler nerede 

konuşlanmıştı? 

-En yakını yaklaşık 100-150 mt uzaktaydı. 

-MAZLUMDER Heyeti: İlk gelen ekip askerlerden yaklaşık kaç kişiydiler? 

-Her biri 20-25 kişilik olmak üzere 3 tim vardı. Yukarıdan gelenler de baya 
kalabalık oldu. Çünkü biz de platformun orada askeri araçlar da geldiğinde onlar da 
indi yaklaşık 70-80 kişi. Bunlar oraya sızan timlerdi. Diğerleri biraz daha geri planda 
cephe almışlardı. Köyün tam üst tarafında bir tepelik var, orada askeri araçlar 
durmuştu. Büyük ihtimalle bizim görmediğimiz başka noktalarda da askerler vardı. 

Çünkü biz akşam döndüğümüzde baya yoğun asker vardı. 

-MAZLUMDER Heyeti: Çatışmanın olduğu yere yakın değiller miydi? 

-Cephenin önünde bu 3 tim vardı bizim gördüğümüz kadarıyla. Ama Doğubeyazıt 
tarafına bakan taraflarda mutlaka vardılar çünkü orada da güvenlik alınmıştı. Biz oraları 

göremedik tabi. 

-MAZLUMDER Heyeti: Diğer taraflarda yaralı var mıydı? 

-Diğer 2 timde. Oraları biz görmedik. Gelen askerlerden yoktu ama bizden 
yaklaşık sabah 11.00-12.00 civarında helikopter yaklaşık 3 kişiyi almıştı. Ben yaralı 
sayısını askerin verdiği bilgi üzerinden teyid ediyorum. Bize 2 komutan 7 yaralımız var 
dedi. Ama biz 5 kişiyi aldık. 2 tanesi hafifti yürüyebiliyordu, ama 3 tanesi ağırdı, baya 

kan kaybetmişti. 

 

-MAZLUMDER Heyeti: Helikopter pistine gidene kadar orada bir münakaşa 

oldu mu? 

-Bütün yaralıları biz yerleştirdik. Cenap arkadaşı da biz yerleştirdik. Biz orada 
karşılaştığımız ilk timin komutanına dedik ki ‘‘siz yaralılarınızı da bizim yaralılarımızı da 
götürün ama saygı gösterin, biz nasıl saygılı olduysak.’’ ‘‘Kesinlikle yardımcı olacağız’’ 
dediler. Bazı arkadaşlar Cenap arkadaşı vermeme eğilimindeydi zarar verebilirler diye. 
Biz dedik ki eğer bu yapılana karşı bir şey yapılırsa demek ki yapılacak bir şey yok. Ama 
Cenap arkadaşın durumu kötüydü. Hem yaraları ağırdı, hem çok kan kaybetmişti. Biz 
onu orada sırtlayıp götürmemiz çok zaman kaybı ve zorlanmasına sebep olacaktı. Kendi 
aramızda riski aldık artık. Dedik onu teslim edelim ama yanına birini daha verelim. 
Babası veya kız kardeşiyle göndermenin doğru olacağına karar verdik. Biz onu 
bindirirken de dedik ki “bakın bu bizim size emanet ettiğimiz bir yaralımızdır.” Oradaki 
tim komutanı da özellikle anonsla bir ambulans istedi. Hem 2 cenazemiz vardı hem 
başka yaralı arkadaşlarımız da vardı, kesinlikle gönderecem dedi. Ama tabi platformun 
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olduğu noktadan karşı tepeden askerleri akrepler götürdüğü için o aradaki şeyi, aracın 
içinde geçenleri bilmiyoruz. Fakat duyduğumuz kadarıyla da ben Cenap arkadaşın 

kardeşiyle de birebir görüşmedim, bir taciz bi haksızlık olmuş. 

Hatta televizyonda da biz onu söyledik. Eğer biz insanlara o kadar davranmışsak 
birileri de çıkıp Cenap İlboğa ismini kişiliğiyle terörist diye yaftalıyorsa bir gerilla olarak 
bir PKK’li olarak yaftalıyorsa bu da bir ahlaksızlıktır. Araçtan sonraki kısmını ben 
bilmiyorum. Biz oradan arkadaşları bindirdik. Geri kalanlarını da yolcu ettik aşağı doğru 
gidene kadar. Biz sonra döndük kendi cenazelerimizi aldık. Cezmi arkadaşımıza bir 
sedye yaptık. 

-MAZLUMDER Heyeti: Ne kadar mesafe yürüdünüz? 

-Gerilla arkadaşların olduğu sarı çadırdan platformun ön tarafına kadar yürüdük. 
Yaklaşık 150-200 mt, kayalıktır. Biz oradan indirdik, düz alana ağaçların dikileceği 
noktaya araçlar geldi. Biz o sırada araçlara naklettik. Zırhlı araçlar. 4-5 yaralıyla cenap 
arkadaşları araçlara bindirdik, eşyalarını da bütün malzemelerini de oraya kadar 
indirdik, ondan sonra 70-80 asker alandan aşağıya indiler. 

-MAZLUMDER Heyeti: Siz müdahale ettikten sonra hiç silah patladı mı? 

Kesinlikle, patlamadı. O saatten sonra da bizim halktan da 70-80 kişi oraya 
varmıştı. Bizde kalabalık bir grup oluşmuştu. Yapacağımız fazla bir şey yoktu zaten. 
Gerilla arkadaşların cenazeleri bizde kalsın dedik. Biz de Cezmi arkadaşa bir sedye yapıp 
onu sırtladık kendi imkanlarımızla Boyalan köyüne kadar getirdik. Orada askeri noktada 
tekrar bizi durdurdular cenazeye filan baktılar. Bizi indirdiler, aracı aradılar, cenazeyi 
teşhis ettiler, komutanlar Cezmi arkadaşı tanıyorlardı herhalde, baktılar bu odur dediler. 
Biz de dedik ki yani bu durumda daha da gerginlik istemiyoruz, bırakın cenazemizi 
götürelim. İlk başta bizi sarmaya çalıştılar ama çok da zorluk çıkarmadılar. Biz dedik 

biz silahsızız, bizi 4 taraftan sarmanıza gerek yok. Ondan sonra bizi bıraktılar, geldik. 

 

-MAZLUMDER Heyeti: Medyayı takip etmişsinizdir. Medyanın haberlerinde 

özellikle gözünüze çarpan hangi ayrıntı sizce göz ardı ediliyor? 

-Birincisi; ilk günden beri hükümet kanadından, cumhurbaşkanından hepimizi 
terörize etme, hepimizi PKK ile eşdeğer göstererek illegalize etme tutumu var. En son 
benim hakkımda da demiş ki ‘‘o köşeden tutan da korucumuzdur’’. Bu ahlaki olmayan 
bir tutumdur. Bizim sicilimiz belli. Benim sabıka kaydıma girse, benim hakkımda kaç 
tane dava açtığı belli. Ben Doğubeyazıt DBP ilçe başkanıyım. Orada bulunan diğer 
arkadaşları da tek tek sayabilirim, hepsi bizim ilçe başkanlarımız, ilçe eş başkanlarımız, 
belediye eş başkanlarımız. Hepsi yönetici. Sadece biz alana yetiştikten sonra gelen 10-
15 kişilik genç arkadaşlar yetişti. Bu noktada Türk halkının bilmesini istediğim nokta 
şu: biz orada kendi arkadaşlarımızın vurulduğunu gördüğümüz halde hiçbir askere 
düşmanca yaklaşmadık, öfkeyle yaklaşmadık. Genç arkadaşların üslubu sorun olduysa 
da biz hiçbir şekilde buna izin vermedik. Ama bugün geldiğimiz noktada bir hükümet 
yetkilisi çıkıp TSK teşekkür ederim derken bile şunu diyor, ‘‘işte bu bizim halkımız.’’ 
Hayır bu bizim halkımız, onların halkı değil. Bu, gerçekten mücadelesiyle 40 yıllık 
mücadelesiyle bu Kürt halkının birlikte yaşama verdiği değerdir. Türkiye halkıyla birlikte 
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yaşama verdiğimiz değerdir. Biz cenazemiz yerdeyken bile bir başkasına cenaze ve ölü 
acısı yaşatma peşinde olmuyoruz. Bu noktada hepimize haksız davranılıyor. Ama bakın 
biz orada bu mücadeleyi bu çabayı verirken bile birisi kalkıp bizi korucu ilan edecek, 
birisi sadece ucundan tuttu diyecek. Oradaki hiçbir asker kürt değildi, biz silahını alıp 
çekseydi belki sesini çıkaracak psikolojisi bile yoktu, ama biz yine de şuna inanıyoruz; 
kandırılmış hiçbir insan suçlu değildir. Bu insanlar kandırılmış. Oraya gönderilirken, 
orada ölüme terk edilirken de şu hesaplanmıştı: Türkiyenin dört tarafına cenazeler 
gitsin, milliyetçilik artsın, biz de onun üzerinden politikalar yapalım. 

-MAZLUMDER Heyeti: Askerler ne maksatla gönderildiklerine dair herhangi 

bir şey söylediler mi? 

-Görüntüler işin bir saat sonra başlayan kısmına ait görüntülerdir. Biz birçok şeye 
müdahale ettikten sonra görüntü almaya başladılar. İlk andan çekilmeye başlansaydı 
elimizde çok daha büyük verilerimiz olurdu. Askerlere ilk yaklaştığımızda biri dedi “ben 
daha bir kurşun bile atmamışım, bizi burada ölüme bıraktılar, siz gelmeseydiniz biz bu 
gece burada ölürdük. Bize demişler ki bir operasyondur.” Ama ne için, ne amaçlandı, 
askerlerin hepsi şunun farkında ki öldürülmeye gelmişlerdi. Hepsi ölüme gönderilmişti. 
Askerler şunu kendi aralarında söylüyorlardı ‘‘bizim ne suçumuz var, biz sonuçta emir 
kuluyuz’’. Bir tane asker birine dedi ki ‘‘senin mesleğin nedir’’, dedi ki ‘‘ben inşaatlarda 
çalışıyorum’’. Dedi ki ‘benim de mesleğim budur.” Arkadaşlar da dedi ‘‘bu işi yapacağına 
git hamallık yap. O da dedi “doğrudur, bu iş yapılmaz’’. Veriler elimizde yok ama bunlar 
aramızda geçmiş. Mesela o üsteğmen bizim arkadaşı çağırdı, ‘‘eğil dedi, ben de barış 

sürecini destekliyorum, böyle olmasını ben de istemiyorum’’ dedi. 

 

 

III- Diyadin Vekil Kaymakamı Ejder AYDIN 

 

Bizler bu konuda il olarak vali bey dışında bir bilgi vermeme veya konuşmama şeklinde 

bir karar alındı. 
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Keşke yaşanmasaydı. Bir de açıkçası olay doğudan ilden koordine edildiği için ben 

sizlerden çok farklı bir şey bilmiyorum aslında. Orda bir festivalin yapılacağını biliyorduk 

da, o festivali yaptırıp yaptırmama gibi konularda onların hepsine ilde karar veriliyor.  

Biz müdahil olmadık bu süreçte. 

Zaten ben Diyadin kaymakamı da değilim. Taşlıçay kaymakamıyım. Diyadin 

kaymakamımızın tayini çıktığı için yeni kaymakam gelene kadar 10-15 gündür 

bakıyorum buraya. Bu da bize denk geldi. 

Bir gün buraya gelip bakıyorum, bir gün oraya (Taşlıçay) gidiyorum, gidiş geliş 

yapıyorum.  

- MAZLUMDER Heyeti: Bildiğimiz kadarıyla daha önce de bu tür festivaller 

oldu ve bir olay da yaşanmadı. Burada neden böyle bir şey oldu? 

Dediğiniz doğru, Ağrı dağında yapıldı. Fakat burada ne değişti? Dediğim gibi, inanın 

olaya müdahil olacak bir irademiz ve katkımız hiç yok.  

- MAZLUMDER Heyeti: Ama yani, mülki erkan olarak siz de işte birkaç yıldır 

bu tür şenliklerin yapıldığı ve özellikle çözüm sürecinin atmosferine uygun 

bir müsamaha olduğunu biliyorsunuz?  

Medyaya da yansıdı zaten. Bu Ağrı’daki festivalin görüntüleri yansıdı. Şimdi yapılmadı 

desek, inkar etmiş oluruz.  

Aslında şimdi bir mesele var, toplumsal olaylara müdahale ile ilgili bir kanun var…. Bu 

Ağrı’daki festivale baktığımızda örgüt üyelerinin gelip katıldığını, propaganda yaptığını 

görüyoruz. Aslında bu da doğru değil. Sen toplumsal bir faaliyet yapıyorsan, bir ağaç 

dikme festivali yapıyorsan oraya örgütün gelmesi ve olaya müdahil olması doğru değil. 

- MAZLUMDER Heyeti: Şimdi gece saat 3 civarı bir konuşlanma olduğuna dair 

bilgi aldık. Gündüz festival olacak vs. Bu ön hazırlık yapmak isteyenler de 5-

6 civarı gitmişler alana. Daha sonra malum acı hadise yaşandı. Anladığımız 

kadarıyla 3-5 saatleri, çok erken bir saat. Güvenlik önlemi almak için 

olağanüstü erken bir saat. Toplumsal gösteri için güvenlik önlemi almak 

amacıyla bir iki saat önce gitmesi yeterli olur… Burada arada önemli bir saat 

farkı var. Sanki operatif bir karar ve programı yaptırmama kararına yönelik 

bir algı var gibi? 

Kaçta oraya konuşlandılar, nasıl oldu, ne zaman gittiler. Bu konuda benim bir bilgim 

yok. Ben sadece olaydan sonra ilçe merkezinde güvenlik tedbiri almak için geldim. 

Bunların hepsi vali beyin kararı. Bir de vali bey de biliyor, benim buranın kaymakamı 

olmadığımı.   

-MAZLUMDER Heyeti: Sizden önceki kaymakamın gidişiyle ilgili çeşitli 

söylentiler? 
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Evet, Hasan beyin gitmemesi için 62 muhtarın 52’sinin Ankara dilekçe verdiği 

söyleniyor. Buna rağmen gönderiliyor. Oysa 3 ay sonra yaz kararnameleri var. 

Kararnameden önce alınması çok saçma bir şey. Bir buçuk sene burayı idare etmişse, 

biraz daha kalabilirdi, 3 ayda burayı batırmaz ya. Önce bir kaldı dendi, bakanla 

görüştüler tamam dendi. Sonra değiştirildi görevi. Şu anda Tunceli vali yardımcısı.  

23 Mart itibariyle ben buradaki göreve de başladım.   

 

 

 

IV-  Yaralı Cenap İLBOĞA’nın Ailesi ile Yapılan Görüşme 

11 nisan 2015 tarihinde Ağrı Diyadin  YukarıTütek (Tendürek) 
köyünde asker ile PKK arasında çıkan çatışmada yaralanan sivil Cenap 

İLBOĞA’nın babası Nurettin İLBOĞA’nın beyanı aşağıdaki şekildedir: 

-Bu iş keşke olmasaydı. Biz bu memlekette hepimiz biriz.  Atalarımız, 
dedelerimiz, babalarımız beraberce yaşamış, beraberce bu toprağı, beraberce bu vatanı 
kazanmışlar. Keşke öyle olmasaydı.  Ama şimdi siyaset gittikçe ilerliyor. Herkes  kendi 
görüşüne göre “işte böyle değil, böyledir.” diyor. Varsa demokrasi hepimiz memleket 

için, vatan için, millet için olmalı.Hepimizin isteği; kimse zarar görmesin. 

Yaşadığımız bu asırda her şey ilerlemiş, her şey çok çok güzel olmuş. Seçim için 
veya bir menfaati için veya bir çıkar için memleketi bölüp de “falankes şudur, falankes 
budur.”  demek olmuyor. Cenabı Allah’ın adaleti onu demiyor. Diyor insansınız, insan 
gibi yaşayın. Kardeşsiniz, Cenabı Allah sizi yaratmış, kimi uzun kimi kısa, kimi beyaz 
kimi siyah, kimi esmer kimi renkli. Demiş ki “Elestü bir Rabbikum / [Ben sizin Rabbiniz 
değil miyim?]” ben sizi yarattım, sınıf sınıf, ırk ırk; sizi birbirinizi tanıyasınız. Hepiniz 
Adem ve Havva’dansınız, kökünüz birdir. Temsilen: Bir orman bir yere giderseniz, bir 
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ağaç bir fidanı  güzeli neyse onu kesip getirirsin, dikersiniz. Bakarsın ağaç yeşerdi, bu 
dalı bir tarafı, öbürü bu tarafa, çeşit çeşit. Halbuki kökü birdir. İnsanoğlu da ayni 
öyledir. Bizim istediğimiz, bizim yaşadığımız, nasıl eskiden beraberce yaşamışız, nasıl 
bu memleket bu toprağın üzerine şey olmuşuz. İstediğimiz, yine Allah’tan temennimiz 
budur. Ya Rabbi hayra tebdil et. Başka bir şekilde olmaması lazımdır ve olmayacaktır. 
Çünkü şiddetle, nefretle hiçbir şeye varamazsın. Bir misal var diyor “güzel, tatlı dille 

yılanı delikten çıkarırsın.” 

Bu iş, bu mesele festival olmuştur. Cumaçay’da olmuş, Ağrı Dağında olmuştur, 
Çemçe’de olmuştur. Eee burada bu hazırlık yapılmış ama nasıl bir düşünce, mesela yer, 
hiç kimse bir kötü niyeti olmamak şartıyla. Ben diyorum keşke olmasaydı. Ama olan 
olmuş, biten bitmiş. Gene de iyi düşünmek lazımdır. Memleketin selameti, refahı, 
huzuru neyse yine o olması lazımdır. Böyle birbirimizden nefret edip, birbirlerimize 

düşman gözüyle bakıp, bununla hiçbir yere varamayız. 

Bu sonda, bu güvenlik paketi meclisten geçti. Valilere, amirlere, şeylere selahiyet 
verildi. Acaba bu görevin başında iyi insan mı, kötü insan mı [var?]. şimdi 
anlayamıyoruz. Genelkurmay başkanımız diyor “Ben Ağrı Diyadin halkı, Tendürek’te 
hareketlerine ben saygı duyuyorum ve teşekkürlerimi iletiyorum. Bu her iki ateşin 

aralarına girip de bu askerlerimizi kurtaran insan, demek iyidir.” 

Benim oğlum da yaralıdır. 3 kurşun yemiştir. Hastahanededir. Sağolsunlar, sizler 
gibi insanlarımız gelip bir şey öğrenmek isterler. Benim bildiğim kadarıyla, ben 
bildiğimden fazla bir şeyler çıkarıp ne de şey olurum. [Ne biliyorsam onu söylerim, ne 
eksik, ne fazla.] Çünkü bunu sizler neyi duyarsanız onu yazarsınız, neyi görürseniz onu 
yaparsanız. Ona sebep, inancınız olsun, bu yedinci güne girmiş, ben şahsen bir baba 
olarak Erzurum’a gittim, görüşemedim, görüşemedim. Durumu neyse, durumu neyse 
3 kurşun yemiştir. 2 kurşunu deliklerden girer, bir kurşunu da burdan, burdan çıkmış. 
Bir kurşunu da burdan böyle sıyırıp gitmiştir. Ama oradaki insanlar bilemiyorum. Acaba 
bunu asker mi yaptı, acaba bunu korucular mı yaptı, acaba bunu başka istemeyen, 
memleketi kötüye götüren insanlar mı? Siz hepiniz görüyorsunuz. Büyük metropollerde, 

peki  bunlar, bu insanlar nerden çıkıyor? Nasıl gelir, nasıl giderler? 

Giden, bu kızımdır. Gitmiştir, kardeşinin yanında kalmıştır. Neyi görmüşse, o size 
anlatsın. Ben hepinize, sizin bu gelişinize çok sevindim, çok memnun oldum. Ben 

hürmet ve teşekkürlerimi sizlere sunuyorum, sağolun, varolun. 

 

Cenap İlboğa’nın kardeşi Sevgi İLBOĞA’nın  beyanı aşağıdaki şekildedir: 

-Tabi, zaten oraya ilk giden abimle Cezmi’ydi. Onlar sivil olarak, canlı kalkan 
olarak oraya gittiler zaten. Yaralı askerlerin orada olduğunu söylediler. Hani o askerleri 

kurtarmak için kendilerini siper ettiler. 

- MAZLUMDER Heyeti: yani o zaman bir çatışma başlamıştı, sonradan mı siz 

gittiniz? 

Sevgi: Çatışma başlamıştı, sonradan gittik evet. Sonradan gittiğimizde, orda yaralı 
askerlerin olduğunu öğrendik. Hani o yaralı askerleri biz alalım ordan, alıp gelelim. 
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Onlar da insan evladı, onlar da bizim kardeşimiz sonuçta. Hepimiz insanız bu dünyada 

değil mi? 

-MAZLUMDER Heyeti: Siz Cezmi ile Cenap’tan sonra mı gittiniz, birlikte mi 

gittiniz? 

Sevgi:Hı hı, sonra, sonradan gittim. 

-MAZLUMDER Heyeti: Yani oraya ilk varan, çatışma olduğunu duyan ve ilk 

varan Cezmi ile Cenap? 

Sevgi: İlk Cezmi ile Cenap gitti. 

-MAZLUMDER Heyeti: Saat tahminen kaç sularındaydı? 

Sevgi: Valla, saati tam olarak hatırlamıyorum da sabah oldu. 

-MAZLUMDER Heyeti:  Gün aydınlanmıştı yani? 

Sevgi: Hı hı, gün aydındı, böyle yedi buçuk-sekiz civarı. İlk onlar gitti. 

-MAZLUMDER Heyeti: Peki ne zamandan beri çatışma olmuş? 

Sevgi: Akşamdan beri, gece ikide. Sabah on bir on ikiye kadar öyle devam etmişti. 
Onlar önceden gitti, hani yaralı askerleri almak için önceden gitmişti. Biz hemen onların 
arkasından gittik. 

-MAZLUMDER Heyeti: Peki asker, orda, yani çatışma olunca başka askerler 

sizi engellemedi mi? 

Sevgi: Zaten, oraya askerler engel koymuştu önlerine. Çevik kuvvet, özel hareket, 
‘‘gitmenize izin vermeyeceğiz falan’’ diyorlardı. Biz de “Orada yaralı askerler var, onları 
alıp gelelim. Ölüyorlar sonuçta orda. Siz gitmiyorsanız, izin verin biz gidip alalım.” dedik. 

İzin vermediler, biz araziden gittik zaten onları almak için. 

-MAZLUMDER Heyeti: yani Cezmi, sen ve Cenap araziden mi gittiniz? 

Sevgi: Hı hı, aynı aynı. Onlar gitti, biz hemen arkalarından gittik zaten. 

MAZLUMDER Heyeti: yani birlikte gittiniz, onlar önden mi vardılar? 

Sevgi: Tabi, onlar önden varmışlardı. Biz oraya gittiğimizde askerlerin, orda 4-5 asker 
yaralı vardı. Bir arada toplanmıştı. Tabi orada yaralı olmayan askerler de vardı. Oraya 
gittiğimizde bir gerilla şehadete ulaşmıştı. Cezmi de ilk kurşunla zaten yaşamını 
yitirmişti. Ve abim orda yaralıydı. 

-MAZLUMDER Heyeti: Siz  askerlerin yanına doğru giderken mi size ateş 

edildi? 

Sevgi: Zaten biz oraya gittiğimizde ateş sesleri geliyordu. Çatışma sesleri geliyordu. 

- MAZLUMDER Heyeti: Siz çatışmanın içine mi girdiniz? 
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Sevgi: Biz çatışmanın içine, hani askerlerin bizim,  yani Cenap’la, Cezmi’den haberimiz 
yoktu, onların yaralı olduğundan. Biz sadece askerleri kurtarmak için oraya koştuk. Tabi 
yaralı askerleri kurtarmak için oraya gittik ve onların yaralı olduğundan haberdar 

değildik. Oraya gittiğimizde sonradan öğrendik işte Cezmi ile Cenap’ın vurulduğunu. 

-MAZLUMDER Heyeti: ilk gidenler vurulmuş anlaşılan, doğru mu? 

Sevgi: İlk gidenler vuruldu. Ondan sonra halk oraya akın edince.. 

- MAZLUMDER Heyeti: Cezmi helikopterden mi vurulmuş? 

Sevgi: Büyük ihtimalle karadançünkü helikopterle ateş yoktu. Karadan vurulmuşlardı 
onlar. Biz oraya gittiğimizde yaralı askerleri ilk gördük. Ondan sonra Cenap’la, Cezmi’yi 

orda gördük. 

-MAZLUMDER Heyeti: Peki bu arada PKK nerde, uzaklığı-yakınlığı tahminen? 

Sevgi: Yani askerler bir tepede toplanmıştı, onlar da aşağıda. Yani onları birbirinden, 
zaten siviller ayrılmıştı. Zaten tek PKK’li orda vurulmuştu, o da orda yaşamını yitirmişti. 

Aralarında 50 metre mesafe vardı. PKK ile Cenap, Cezmi arasında. 

-MAZLUMDER Heyeti: PKK mensupları ile Cenap ve Cezmi yan yanaydılar 
yani? 

Sevgi: Yok yok, şöyle şöyle. Cezmi şurda sehpanın orda, Cenap hemen burda, PKK’li 
de biraz daha yukarısında. Ve askerler de zaten bir şeyde toplanmıştı. Siviller o esnada 
yaralı askerleri, kimi sırtında taşıyordu, kimi yanda taşıyordu, hani kurtarmak için. O 
esnada aşağı indirdiler. Sonra Cezmi orada yaşamını yitirdi zaten. Aldığı ilk kurşunla 
yaşamını yitirdi. Biz sonra da abim Cenap baya bi yaralanmıştı. Biz sadece bacağından 
olduğunu sandık. Sonra belinden, bi de omuzundan sıyırmıştı zaten kurşun. 5 kurşun 

yemişti. 

-MAZLUMDER Heyeti:  5 kurşun, babanız 3 dedi? 

Sevgi: Yok, tam bilgisi olmadığı için. 5 kurşun yemişti. Sonra orda askeriye aracı geldi 
işte. Abim Cenap’la yaralı askerleri beraber askeriye aracına bindirdik. Orda askeri aracı 
çamura takıldı. Çamura takıldığı için çıkamadı. Sonra biz onları aldık, sırtımızda 
taşıyarak alanın dışına çıkardık. Alan dışından tekrar askeriye aracına bindirdik. Orda 
helikopter geldi. Ve orda askerlerden biri şöyle söylüyordu bize: “Hani bize kurşun 
sıkanı biz sırtımızda mı taşıyacağız?” gibi sözler kullanıldı bir uzman çavuştan. İşte bize, 
kurşun sıkanı biz sırtımızda mı taşıyacağız? Hani ben orda dedim ki: ”Hepimiz insan 

evladıyız burda.” 

-MAZLUMDER Heyeti: Bunu abiniz için mi söyledi, yoksa? 

Sevgi: Evet, taşıyorduk ya, zaten yaralı askerleri helikoptere bindirmişlerdi, abimi 
bindirecektik. Orda işte, arkadaşlar orda diyor ki: “Bize yardım edin, diğer askerlere. 
Bize yardım edin de kaldıralım beraber.” O da diyor ki, hani bana kurşun sıkana ben 

sırtımda mı taşıyacağım? 

Hani biz orda dedik ki, zaten benim abim de yaralı ve ona kurşun sıkan da 
askerdir. Biz askerleri sırtımızda taşıyıp buraya kadar getiriyoruz ama. Yani biz burda 
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bir ayrımcılık yapmadan, zaten orda canlarını o askerler için feda ediyorlar. Kurtarmak 

için canlarını feda ediyorlar. 

Helikoptere bindirildi. Orda, helikopterde, herhangi bir fiziki veya sözlü 

müdahale olmadı. 

 

 

-MAZLUMDER Heyeti: Siz helikoptere bindiniz mi, Cenap’ın yanında? 

Sevgi: Hı hı, ben abimle beraber bindim helikoptere. Ben abimle beraber bindim. Orda 
sözlü veya fiziki bir şiddete uğramadı. Ta Ağrı’ya kadar, beraber geldik. Ağrı karakolun 
bahçesinde helikopter indirildi. Orda bizi ayırdılar zaten. 

-MAZLUMDER Heyeti:  Peki, önce helikoptere almamışlar herhalde abinizi? 

Sevgi: Yok, önce şey dediler. Hani dediğim gibi. Bize kurşun sıkanı biz sırtımızda mı 
taşıyacağız falan. Yaralı askerler de vardı. Hani halkın o yaralı askerleri indirdiğini 

görünce sonradan aldılar. Hı hı, sonradan ikna oldular zaten. 

-MAZLUMDER Heyeti: Ama, duyumlarımıza göre sanki bir pazarlık geçmiş 
gibi. Eğer siz helikopterle bizim yaralılarımızı almazsanız, biz de askerleri 
vermeyiz diye? 

Sevgi: Zaten öyle olmasaydı, bizim yaralılarımız almıyorlardı. Hı hı, abimi 

almayacaklardı. 

Sevgi: Yani, şöyle bir şey vardı orda, orda yaralı askerler vardı. Askerler kan kaybından 
gidiyordu ve halk, sivil olmasa ve benim abimle beraber bu halk olmasa; o askerler 

gidiyordu. Yani gidiyorlardı, 15 asker orda ölüme terkedilmişti. 

-MAZLUMDER Heyeti: Kaç yaralı vardı, siz gördünüz mü, 15’i de yaralı mıydı? 

Sevgi: Yani 15’i hepsi yaralı değildi. Hepsi yaralı değildi, ama birçoğu yaralıydı 
bunlardan. Orda şöyle, zaten yaralı askerleri mesafe, zaten orda gelip kendi askerlerini 
bile alamıyorlardı. Hani orda askerler ölüme terkedilmiş. Kan kaybından giden askerler 

var. 

-MAZLUMDER Heyeti: Çatışma olduğu için mi gelemiyorlardı, yoksa? 

Sevgi: Hayır, hayır, terkedilmişlerdi. Oraya gitselerdi, gidip alabilirlerdi. 

-MAZLUMDER Heyeti: Peki abiniz, yerel bir kıyafet mi giymişti? 

Sevgi: Hayır, abim sivil kıyafetliydi. Zaten sivil kıyafet, üstünde cüzdanı da vardı.  

Sevgi: Hayır, hayır. Zaten karakolun bahçesinde helikopterden bizi indirdikleri zaman 
hani beni şeye aldılar, göz altına. Kürtçe ve Türkçe bir şey yaptılar, sorgudan geçirdiler. 
İşte abin terörist mi, abin çatışmaya mı gitmiş, bilmem ne. Ben de o esnada abimin 
kimliğini çıkarıp verdim. Dedim ki: “Üstünde herhagi bir silah çıktı mı?  Hayır. Gerilla 
kıyafeti var mı? Hayır.” Orada kimliğini çıkardım verdim, dedim gidin araştırın. Ve orda 
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bana deniliyor ki, diyor ki: “abine hiçbir zarar gelmeyecek. Kılına bile zarar 
gelmeyecek.” Çünkü ambulansa almadılar beni. Orda abimi devlet hastanesine 

götürürken, ambulanstan indirirken orda bir darp olayı oluyor. 

-MAZLUMDER Heyeti: Bu bilgiyi nasıl edindiniz, gören var mı ? 

Sevgi: Zaten orda gören var, görüntüleri de var yani. Yaralı halde orda darp ediliyor. 

 

-MAZLUMDER Heyeti: Ambulanstan indirilirken mi? 

Sevgi: Ambulanstan indirip hastanenin içine girerken zaten orda özel kuvvet, çevik 
kuvvet hepsi orda, özel hareket falan hepsi orda. Orda bir darp olayı oluyor. Ciddi 
anlamda bir darp oluyor, o yaralı haliyle. Hastanenin içine götürürken, odada, orda bir  

şey yapıyorlar, infaz etmeye çalışıyorlar. Evet bir odada makasla öldürmeye çalışıyorlar. 

- MAZLUMDER Heyeti: Hastanede mi ? 

Sevgi: Hastanede bunu yapan da polisler. 

-MAZLUMDER Heyeti: Bunu nasıl öğrendiniz? 

Sevgi: Zaten gören var. Birebir tanığı var. 

-MAZLUMDER Heyeti: Bu arada Cenap baygın mı, yoksa kendinde mi? 

Sevgi: Yani baya kan kaybetmiş. 5 kurşun yiyen bir adam nasıl kendinde olabilir ki. O 
kadar kan kaybı yaşayan. Üstünde sivil şeyleri vardı. Orda ciddi anlamda bir darp olayı 
var ve o esnada bana karakolda şey deniliyor: “Senin abine hiçbir zarar gelmeyecek. 
Biz senin abine gittik baktık, gayet iyi, bilinci yerinde. Hiçbir şey yapmamışlar orda.” 

İşte senin abin, tekrar, tekrarlıyorlar. Bu sefer de Kürtçe konuşan bir polis 
getirmişler. İşte senin abin gerilla bu, bekar evli?” Ben de aynen şunu söyledim. Dedim 
ki ben size iki dilde de anlatıyorum. Üstünde sivil kıyafeti vardı. Ve orda şöyle fiziki 
müdahale yapıyorlar abime, şey psikolojik baskı: “Ben PKK’yim, oraya çatışmaya gittim. 
Ben oraya çatışmaya gittim.” 

-MAZLUMDER Heyeti: Şu an görüştürüyorlar mı sizi? 

Sevgi: Yok yok, şu an görüştürmüyorlar. 

-MAZLUMDER Heyeti: Peki, neden dolayı, yani gerekçeleri ne? 

Sevgi: PKK’li olduğunu söylüyorlar. 

Sevgi’nin evdeki ağabeyi Turgay İlboğa:Erzurum’a gittiğimiz akşam polisler bizi 
zaten görüştürmüyorlardı. Hani kardeşiyiz falan dedik. Kesinlikle görüş yasağı falan var 
dediler. Biz gözaltı, bir tutuklama kararı var mı, yok mu dedik. Varsa, tamam 
görüşmeyebiliriz. Ama şu anda savcılık kararı, hiçbir şey yok. Sadece, onlar kolluğun 
keyfi muamelesi. Hani polislerin keyfi muamelesi. Orda bir on saniyelik görüşmemizde 

“askerler resmen bizi taradı.” dedi. Yani ilk Erzurum’a gittiği zaman. 
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-MAZLUMDER Heyeti: Sen ne zaman görüştün abinle, yeni mi görüştün? Ne 

dedi? 

Turgay: Ben dün görüştüm, bir de ameliyattan çıktıktan sonra görüştüm. 

Sevgi: Ve şöyle bir şey de var. İlk Erzurum’a gittiği an, ilk gün ameliyat olması 

gerekirken ilk gün ameliyat etmiyorlar. 

Turgay: Hani, Erzurum’a gittiğimizde çevik kuvvet orda hazır bekletiliyordu. Hiçbir 
şekilde bizi abimle falan görüştürmediler. Sadece bir röntgen çekildiği zaman, ara 
koridordan bir on saniye gördük. Perişan bir haldeydi. “Askerler resmen bizi taradı.” 
dedi. “Yani biz canlı kalkan olarak oraya gittik. Ölümlere karşı çıkmak için oraya gittik. 
Hani, TC’nin bize verdiği mükafat bu. Bizi ölümle mükafatlandırdı. Bizi mermilerle, 
kurşunlarla mükafatlandırdı.” 

Yani adalet istiyoruz. Ondan sonra röntgen falan çekildikten sonra yoğun bakıma 
alındı. Yoğun bakımda zaten bir gün bekletildi. Hani ameliyat olması gerekirken, ertesi 
gün sabah 10’da ameliyata aldılar. Ameliyat yaklaşık 3 saat falan sürdü. Saat 2’de falan 
bitti. Şu sol bacağında zaten platin falan var. Kurşun göğüs kısmını sıyırmış. Zaten bu 
sol kol ve omuz kırık. İşte doktordan aldığımız bilgi o. Şu an kendisi hâlâ yoğun 
bakımda. Zaten kendisi polis nezaretinde. Dün görüşmeye gittiğimde. Çorba falan 
vermeye kalkıştım. Polislerin aynen bana dedikleri şey şu: “Hani, konuşmayacaksın.” 
Niye dedim? İşte savcılık kararı. Kararınızı gösterin dedim. İşte yazılı bir karar yok, sözlü 
karar var dediler.  O zaman keyfi muamele yapıyorsunuz dedim. Git şikayet et, istediğin 

yere şikayet edebilirsin dediler. 

Zaten başbakanın da verdiği görev var onlara. Sınırsız yetki var. Onlara 
güvenerek şu anda keyfi muamele uygulanıyor. Ailesiyle beş dakikalık 
görüştürülmüyor. Görüştürüldüğü zaman konuşma yasağı var. Hani resmen şu anda 

yoğun bakımda tecrit altında. Hani yaşadıklarımız bu. 

Sevgi: Ve ameliyata alınırken de polisle beraber ameliyata alınıyor. Polisin kendisi de 
ameliyata giriyor. Ve karakolda özellikle şunu uyguladılar bana. Özellikle hani şu soru 
soruluyor. Şöyle bir ifade verdirmeye çalıştılar. Hani “benim abim oraya çatışmaya gitti” 
gibi sözler. “Hani oraya canlı kalkan değil de, sivil değil de; bir PKK’li olarak gitti, oraya 

çatışmaya gitti” gibi ifadeler kullandırtmaya çalıştılar. 

Turgay: Abim, biliyorsunuz MEYADER Ağrı temsilcisi. Yani sürekli valilikle, savcılıkla 
sürekli dilekçe veren bir insan. Yani böyle sürekli, hafta bir defa, haftada iki defa 
savcılığa, emniyete giden bir insan nasıl bir gerilla olur? Ya da nasıl bir örgüt üyesi 
olabilir? Mademki örgüt üyesi ise, o zaman gözaltına alacaktınız. Askerleri kurtaran bir 
insan, canını feda eden bir insan. Şimdi kalkmış kendi rantınız, kendi siyasetiniz için, 
kendi iktidar korkunuz için yani günah keçisi arıyorsunuz. Yani cumhurbaşkanı kalkıyor 
işte: “Sivil halk askeri kurtarmadı.” diyor. Görüntüler var. İktidardan korkuyorsunuz, 

onu kaybetmekten korkuyorsunuz. 

-MAZLUMDER Heyeti: Kimler peki, kim böyle bir plan yapabilir? Burda niye 

böyle bir şey oldu, sizce? 

Sevgi: Hiçbir fikrim yok, yani kalkıp da birilerine. Ama Ak Parti ilçe teşkilatının eli var 
deniyor. Onlar işte gerillalar halka baskı uygulama için işte AK Parti’ye oy çıkarmamak 
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için şey yapıyorlar. Yani bir dakika, eğer mantıklı düşünmek gerekiyorsa. Eğer ben AK 

Parti’ye oy veriyorsam, benim bu festivalde ne işim var? Gitmem ki zaten. 

 

-MAZLUMDER Heyeti: Öyle psikolojik, sosyal baskı falan var mı gitmek için? 
Örneğin o köylü veya yakın köylü olup da festivale katılmadıktan sonra 

fişlenen, uyarılan, kızılan vs var mı? 

Sevgi: Yok, hayır, kesinlikle. Yani bugün Diyadin’in nüfusu 25 bin 30 bine yakın. Gidin 
hepsine teker teker sorun. Gerillalar gelmiş size hani AK Parti’ye değil de, HDP’ye oy 

vereceksin baskısı var mı? Yani kesinlikle iktidarın yalanı. 

-MAZLUMDER Heyeti: Bu tür şenliklere işte PKK mensuplarının da geldiği 
konusu bütün bu çevrede bilinen bir konu. Yani bunula ilgili bir önlem, yani 
bu sefer buna müsaade etmeyeceğim tarzında bir önlem, uyarı oldu mu?  

Turgay: Böyle bir ikaz kesinlikle olmadı. Devlet veya kolluk tarafından böyle bir ikaz 
olmadı. İşte sabah saatlerinde millet oraya gittiği zaman işte çatışma bölgesi var. Tabi 
sivil halk da bir kısmı geçmişti o tarafa. Hani “çatışma var, sizi geçirmiyoruz.” deniyor. 
Yani yaralı askerler falan denildikten sonra ambulans, siviller yaralı. Devlet hastanesi 
şey göndermiyor, ambulans göndermiyor. Ondan sonra bir tane ambulans geçti, bir 
yarım saat sonra geldi, kimse yok. Demek ki ambulansı oraya göndermemişler, izin 

vermemişler. 

Sevgi: Yok yok, kimseyi geçirmiyorlar. Zaten biz oraya gittiğimiz zaman halkı oraya 
almıyorlardı. Israrla bunu Sırrı Sakık kendisi valiyle konuşuyor. Diyor ki orda yaralı 
askerler var. Bizim sivillerden haberimiz yok. Yaralı siviller var mı yok mu onu 
bilmiyoruz. Orda Sırrı Sakık valiyle konuşuyor, diyor ki vali bey, orda yaralı askerler var. 
Biz onları gidip alıp gelelim. Hani siz gidemiyorsanız veya gitmiyorsanız, orda askerleri 
ölüme terkediyorsunuz. Bırakın da biz gidip alalım o askerleri. Ve orda askerleri almaya 

izin vermiyorlar. 

- MAZLUMDER Heyeti: Siz de hazırlık için o saatte mi gidiyorsunuz? Yani siz 

önce normal organizasyon hazırlığı için mi gidiyorsunuz? 

Sevgi: Tabi, orada festival var, bir barış için oraya fidan dikmeye gidiyoruz. 

-MAZLUMDER Heyeti: Saat kaçta takriben? 

Sevgi: Sabah saatlerini olduğunu biliyorum da. 

-MAZLUMDER Heyeti: Çatışmadan çok sonra yani? 

Sevgi: Çatışmadan sonra evet. Orda silah sesleri geliyor ve orda hani beraber 
gidiyoruz. Cezmi ile Cenap önden gidiyor. Bizler de hemen arkasından gidiyoruz zaten. 
Baya vardı orda, baya kalabalık vardı. 

-MAZLUMDER Heyeti: Kaç kişi vardı? 
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Sevgi: Valla böyle ilk gidişte 100-150 kişilik grup vardı yani. Önceden 20 kişi gittik, 
sonra arkasından baya bir gruplar gelmeye başladı. Yara yara gidiyorlar. İlk başta izin 

vermiyorlar. 

 

-MAZLUMDER Heyeti: Çatışma seslerinin geldiği yerle fidan diktiğiniz yer 

farklı mı? 

Sevgi: Yok yok, zaten hemen bir üstü. Zaten çatışma sesi olduğu zaman merkeze de 
ses geliyordu. 

-MAZLUMDER Heyeti: Peki askerin gidemediği yere siz nasıl gittiniz? 

Sevgi: Yani orda askerler ölüyor. Hani biz dedik ya, siz gitmiyorsunuz, biz halk olarak 
canlı kalkan olarak gidip alalım o askerleri. Hani halk oraya gittiği zaman belki o silah 

sesleri susar ve o askerleri kurtarırız. 

-MAZLUMDER Heyeti: Biz gitsek, PKK  ateş eder, demediniz mi? 

Sevgi: Yok yok, ateş etmez. Zaten o esnada ateş kesilmişti. Gerilla ateş etmedi. 

Turgay: Zaten dikkat ederseniz, mesela yaralanan askerler ufak yerlerden sıyrık alarak 
yaralanmışlar. Ve o kadar az mesafeden ki, gerilla istese o 15 tane askeri orda yani 
öldürür. Hani imkanı yok orda kurtulamazlar. 

-MAZLUMDER Heyeti: Ne kadar mesafe vardı aralarında? 

Turgay: Yaklaşık, size şöyle söyleyeyim, bir 100-200 metre kadar var aralarında. 
Askeriye ile gerilla arasında. Tabi halk da o arada bu araya koşmaya çalışıyor. Yani en 

azından sussun silah. 

Sevgi: Yani gerilla öldürmek istese, çok rahat orda o askerleri orda öldürebilir. Hiç 
gözünü kırpmadan 15 askeri orda öldürebilir. Yani öldürmek için ateş açmıyor, sadece 
kendini savunmak için. Ve orda sivil arkadaşların yaralandığını görünce, o esnada ateş 

açıyor zaten gerilla. 

-MAZLUMDER Heyeti:  Genelkurmay açıklamasında olayın başlangıcını şöyle 
anlatıyor: ‘‘askerler oraya tedbir amacıyla gidildiğinde’’ çadır diye bir 
tanımlama kullanıyor. Çadırın içerisinde PKK mensuplarının olduğu 
farkediliyor. Teslim ol, çık dışarı çağrısına silahla karşılık verince ateş açıldı. 

Bu çadır denilen şey nedir? Var mı orda çadır, çadırdan kasıt ne? 

Turgay: Orda çadır dedikleri platform. Platform yani, atıyorum genelkurmay şu anda 
açıklamasında MEYADER temsilcisi olan sivil bir insanı, örgüt üyesi olarak şey yapıyor. 
Pek fazla şey yapmamak lazım. 

-MAZLUMDER Heyeti: Yani platformda PKK silahlı mensupı da olmuş olabilir, 

çadırdan kasıtları platform mudur? 

Turgay: Platforma çadır diyorlar ve orda benim abime de diyorlar ki orda ‘‘gerilla’’ 

olarak çatışmaya gitmiş, sivil olmadığını ileri sürüyorlar. 
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-MAZLUMDER Heyeti: Platform ne zaman kuruldu orda? 

Turgay: Platform ondan bir gün önce kuruldu. Evet orda kurulu platform. Bir gün 

önceden kuruldu yani. 

-MAZLUMDER Heyeti: Yaralıları taşıyanlar arasında korucu var mıydı? Oraya 

ilk varan siviller kimler ve korucu da var mı? 

Turgay: Sayın cumhurbaşkanına şunu sormak istiyorum. Madem orda ilk kurtaran 
korucular ise, yani orada korucu köyleri ise, korucuları tehdit ediyorlarsa; bu korucular 
nasıl oraya gidebiliyor. 

-MAZLUMDER Heyeti: Cenap’ın kıyafetleri mensupların giydiği kıyafete 

benziyor mu? 

Sevgi: Yok yok, hayır, zaten sivil kıyafetle. Şöyle bir şey var bak. Ben buna açıklık 
getirmek istiyorum. Orda yaralı askerlerin olduğunu duyuyoruz ve oraya gidiyoruz. 
Oraya zaten ilk varan Cezmi ile Cenap olduğu için hani karşıdaki onun sivil olduğunu 
bile bile karşısında durup onu tarıyor. Üstünde sivil kıyafeti zaten, hastaneye 
götürürken de zaten kıyafeti jandarmada. Üstünde sivil kıyafeti var. Cezmi’nin de 
Cenap’ın da. Hani üstünde herhangi bir silah var mı? Hayır. Bunlar oraya zaten çatışmak 
için gitmemişler. Orda o yaralı askerleri zaten kurtarmak için gitmişler. Eğer ki oraya 
çatışma için gitmişlerse, niye yaralı askerleri kurtarıyorlar? Niye askerleri kurtarma 

pahasına canlarını veriyorlar? 

-MAZLUMDER Heyeti: Yaralı askerlere doğru Cezmi ve abiniz gidiyor ise, 
doğrudan yüzlerine doğru mu kurşun almıştılar? 

Turgay: Zaten Cezmi arkadaş direk şurdan ilk kurşunla şehadete ulaştı. Kardeşim de 
şu omurga kemiği dedikleri şeyden bi de kalça kısmından. Kurşun kalça kısmından 

sıyırıyor. 

-MAZLUMDER Heyeti: Peki sizler nasıl girdiniz çatışma alanına, sizlere ateş 

edildi mi? 

Sevgi: Zaten o esnada halkın, hani kalabalık bir grup gittiği için karşılıklı durdu zaten. 
Çatışma durdu. Hani siviller gitti ya oraya. 2 sivil zaten yaralı. Orda yaralı askerler var, 
bu insanlar da askerlerin… evet ateş kesildi. Helikopter zaten gidip gelmeye devam 

ediyordu. Ateş her iki tarafta da kesildi zaten. 

-MAZLUMDER Heyeti: Yaralananların veya ölenlerin PKK’nin silahıyla 

yaralanma veya ölme ihtimali yok mu? 

Turgay: Ben doktor raporuna baktım. Yani kardeşimin vurulduğu şey, G3. Yani gerilla 
da G3 kullanmadığına göre. Yani raporda G3 mermisiyle yaralandığını söylüyor. 

Sevgi: Yani ben, şu çatışmada veya şu şeyde ben şunu çıkarıyorum. Oraya barış için 
fidan dikilmeye gidiliyor ve bir barış süreci var. Biz iki tarafın da ölmesini istemiyoruz. 
Eğer askerlerin, sadece askerlerin ölmesini istemiş olsaydık, abim de Cezmi de öyle; 
eğer onlar da sadece askerlerin ölmesini isteseydi; kendi canlarını orda koyup gidip o 
askerleri kurtarmazdı. Yani almaya gitmezlerdi. Ama barış sürecini bozmak isteyen 
birçok inan var. Başta AKP olmak üzere. Yani askerleri, orda 15 askeri ölüme terkeden 
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bir devlet var karşımızda. Ve diyor ki orda siviller değil de, korucular kurtarmış onları. 

Askerleri almaya korucular gitmiş. Zaten bunun boy boy görüntüsü var. 

Turgay: O zaman kurtaran korucuları göstersin. 

Sevgi: Evet, göstersin, tek bir fotoğrafını göstersinler yani. Zaten korucular eğer 

askerleri kurtarmaya gitmiş olsaydı, orda askerleri ölüme terketmezlerdi. 

-MAZLUMDER Heyeti: Siz askerlerle yaşadığınız diyalogdan bahsedebilir 

misiniz?  

Sevgi: Valla orda ilk gittiğimizde şöyle bir şey söyleniyor. Zaten görüntüsü de var 
bunun. Hani diyor ki siz niye bu sivilleri öldürmeye kalkıyorsunuz? Niye ateş 
açıyorsunuz? Onlar da diyor ki, aynen şu, ben buna birebir şahit oldum. Diyorlar ki, 
“biz buraya zorla gönderildik. Bizi buraya zorla gönderdiler. Yani resmen ölüme 
gönderdiler. Bize değil de gidin bizim üstümüze sorun” diyor askerler. Bunu yapanlara 
söyleyin diyen askerlerdi. Ben buna birebir şahit oldum yani. Bunun görüntüsü de var 
hatta. Diyorlar ki biz buraya gelmek istemiyorduk. Biz buraya gelmeye hani çok da 
meraklı değildik. Bizi buraya ölüme gönderdiler ve zorla gönderdiler ve biz buraya 
bunun için de geldiğimizi bilmiyorduk. Ta ki buraya gelene kadar, hani ne için 
geldiğimizi de bilmiyorduk diyordu askerler. Yani orda askerleri zorla ölüme gönderen 

bir devlet var karşımızda. 

-MAZLUMDER Heyeti: Siz kaç asker taşıdınız ordan? 

Sevgi: Zaten orda tüm yaralı askerleri siviller taşıyordu. Yaralı olmayan askerlerle 
beraber aşağı taşıyorlardı, araçlara bindiriyorlardı. 

-MAZLUMDER Heyeti: Kaç yaralı asker vardı tahmininizce? 

Sevgi: Valla orda zaten hepsi toplanmışlardı üst üste hepsi yaralı. Biz orda sivil 
arkadaşlarımızın da yaralı olduğunu gördüğümüz zaman artık bizim arkadaşlar o 
askerleri indirdikleri zaman böyle tahminen 4 diyorlar, ama dörtten fazla olduğundan 
eminim yani. Çünkü o esnada sayamıyorsun kaç kişi olduğunu. Can pazarı var ortada 
zaten. Askerler ölüyor. Sen o esnada kaç askerin öldüğünü sayamazsın zaten. 

-MAZLUMDER Heyeti: Yetkililer 5 örgüt mensupının öldüğünü ısrarla 

açıklıyorlar? 

Sevgi: Yok yok hayır. “Orda tek bir 'gerilla' şehadete ulaşmıştı.” 

-MAZLUMDER Heyeti:  Siz onu gördünüz mü orda? 

Sevgi: Zaten orda aralarında hani dediğim gibi, hemen bir üstünde gerilla vardı. Zaten 
bir taşlar arasında yaralı askerler toplanılmıştı. Ve onların arasında gerilla ile Cezmi ile 

abimin arasında 50 metre vardı. Ve aynı mesafede… 

Turgay: Şimdi pek medyaya inanmamak lazım. Mesela TSK şimdi şey diyor. Ölen 5 
tane terörist var.  Ee tamam da varsa, bunların cesedi nerde? Değil mi? Yani işte yaralı 
asker yok. Sen yaralı asker yok diyorsun. GATA’da yaralı askerlerin boy boy fotoğrafları 

gösteriliyor. Yani açıkça birbiriyle çelişkilerini ortaya koyuyorlar. 
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Sevgi: Yani orda basında sürekli şöyle bir şeyle yansıtılıyor. İşte 5 PKK’li, 5 terörist 
öldürüldü. Bir terörist de ağır yaralı olarak ele geçirildi deniyor. Ama orda ben şunu 
yine iddia ediyorum. Orda savaşmaya değil, sadece barış için, bu barış sürecinin 
bozulmaması için kendi canlarını feda ederek yaralı askerleri kurtarmak için oraya 
gittiler. Ve üstünde sivil kıyafeti var zaten. Eğer PKK’li olursa, cebinde cüzdanı 
veyahutta nüfus şeyi var mıdır, kimliği var mıdır? Orda bir PKK’li cebinde kimliğini veya 

cüzdanını taşır mı? 

-MAZLUMDER Heyeti: Orda ‘‘canlı kalkanlar’’ dışında PKK’nin olmasını nasıl 
yorumluyorsunuz? Neden var, zaten var mı? 

Sevgi: Valla orda zaten şöyle bir şey var. Başta da söylediğim gibi, oraya barış için 
fidan dikilmeye gidiyor. Ve PKK de oraya kesinlikle, hani şöyle bir şey de yansıtılıyor. 
HDP’liler veyahutta PKK’liler gidip köylüleri tehdit ediyor oy oranın yükseltmek için. 
“HDP’ye oy verin” gibisinden bir şey var, bir yansıtma var. Eğer ki PKK bunları tehdit 
ederse; bunları festival günü mü tehdit ediyor? Festivalin veyahutta festivalin olacağı 
ayda mı tehdit ediyor? Şöyle bir şey kafaya yatıyor mu: PKK gidiyor halkı tehdit ediyor, 
HDP’ye oy vereceksiniz. Peki bu PKK bunu düşünmüyor mu? HDP’ye oy vereceksiniz 
tehdit ederek, festival gününde mi tehdit ediyor. Festival gününde eğer PKK bunları 
tehdit ederse; niye bu halk o tehdit edilen köye gidip de askerleri kurtarıyor? Niye o 
köy gitmiyor da, niye halk gidiyor? Kendi canını ortaya koyarak niye o askerleri almaya 
gidiyorlar? Yani bunu da biraz düşünmek gerekiyor. Orda zaten ateş edilirse o siviller 
hepsi ölmez miydi? PKK istese bunu yapmaz mıydı? Tehdit ettiği köyü zaten taramaz 
mıydı? Onları, hepsini öldürürdü. Ama PKK böyle bir şey yapacağına ben inanmıyorum. 
Kalkıp da halkı tehdit ederek veyahutta halka zorla baskı yaparak HDP’ye oy verin 
gibisinde, öyle bir şeyde katılmamıştır kesinlikle. 

-MAZLUMDER Heyeti: Bahsettiğiniz görgü tanıkları kim? 

Sevgi: Valla onlar sadece vicdanı olan insanlardır. Bunların görüntüsü, zaten yüzünde 
de darp izleri var. Hani silahla yüzüne vurulduğu zaman şişi var, vücudunda darp izleri, 
ciddi anlamda hırpalamışlar. Orda toplanan çevik kuvvet ve özel hareket. Tabi şöyle bir 
şey var. Biz Ağrı’ya gelene kadar hiçbir şey yok. Hani sözlü veyahutta fizik bir şiddet 
yok. Kız kardeşine yani bana yönelik de öyle bir şey yok. Karakola götürülüyorum orda 
apar topar. Ve orda sanki bir katliam var da hepsini biz yapmışız gibi hepsi, tüm 
askeriye oraya toplanmıştı. Karakolda: “Senin abin iyidir, işte biz gittik baktık durumu 
iyidir.” Ve abimle de görüşmeme izin vermiyorlar. Hani biz sonra seni götürürüz falan. 

Hem Kürtçe hem Türkçe ifadeye alınıyorum. 

-MAZLUMDER Heyeti: Ne kadar tuttular sizi karakolda? 

Sevgi: Valla bir buçuk saate yakın tuttular.  Kendi arabalarıyla beni oraya alıp ablamın 
kapısına bırakıyorlar. Hani biz seni oraya göndermeyiz işte. Hastaneye gidersen, seni 
terörist sanıp orda bir izdiham çıkacak. O esnada meğerse benim abimi darp ediyorlar. 
O yaralı haliyle bir işkenceye maruz kalıyor, darp ediliyor, hastaneye götürülürken bir 
odaya alınıyor ve orda öldürmeye çalışıyor. Hani bu niye kız kardeşinin yanında olmadı? 
Hani kız kardeşi yanında olursa devletin çirkin yüzü ortaya çıkar, kirli yüzü ortaya çıkar 
işte. Benim yanımda benim abimi işkence yaptılar. Yani can güvenliğinden halen emin 

değiliz. 
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-MAZLUMDER Heyeti: Bir avukat devreye girdi mi sizinle alakalı olarak? 

Turgay: Tabi, telefonunu da size veririm. Ondan önce zaten milletvekilimiz geldi, Halil 
Aksoy kendisiyle görüştü. Yani şu anda herhangi... ben dün başhekimle de görüştüm. 
Şu anda herhangi bir hayati riski yok. Yani kendisi yoğun bakımda, ama hani açık 
yaralar olduğu için enfeksiyon kapma olasılığı yüksek. O yüzden yoğun bakıma alındı. 
Yani şu anda sadece o yüzden. Ama başında zaten 24 saat polis var, sivil polisler var. 

Sevgi: Zaten o günden sonra da ben hâlâ da abimi görmedim, halen de görmedim. 
Son durumunu da görmedim. En son yaralı halini gördüm. Orda bizi ayırdılar ve daha 

da görüştürmüyorlar. 

-MAZLUMDER Heyeti: Çatışmaya dönersek. Gece saat 2-3’ten, sabah 7-8’e 

kadara ancak 4-5 saat eder. 15 saat deniyor? 

Turgay: Size şöyle söyleyeyim. 15 saat süren bir çatışma yok. Yani bu 15 saat falan 
dedikleri, yaralıların orda bekletilmesi. Kardeşim saat 8 civarı falan yaralanıyor. Akşam 

saat 9’da Ağrı devlet hastanesine getiriliyor. 

- MAZLUMDER Heyeti: O arada hiç çatışma olmuyor mu? 

Turgay: Hayır hayır. 

- MAZLUMDER Heyeti: Yani esas çatışma orda 4-5 saat sürdü. 

Turgay: Evet, Cezmi arkadaşın şehadete ulaşması ve abimin orada yaralanmasından 

sonra, zaten orda çatışma kesiliyor. 

-MAZLUMDER Heyeti: Kaç kişiydiniz tahminen orda askerleri taşıyan? 

Sevgi: İlk gittiğimizde 20 kişi, sonra 30 kişi böyle böyle kalabalık oldular. 

-MAZLUMDER Heyeti: Daha çok Diyadinli mi, o komşu köylerden mi? 

Sevgi: Yani hem Diyadinli, Patnoslu, yani her yerden vardı. Festivale gelenler gelmişti 
zaten. Herkes, herkes. Ve orda sivillerin de yaralı olduğunu bilen halk da zaten artık 
gelmeye başladı. Bize sivillerin yaralı olduğu bilgisi verilmiyor zaten. Bize sadece ilk 
deniliyor ki 4 asker tek yaralı deniyor. Hani biz de gidip o askerlerle sonuçta, zaten 
bunu bize diyen jandarma. “Orda bizim yaralı askerlerimiz var.” Biz de dedik ki: “Siz 
almaya gitmiyorsanız, hani gidemiyorsanız; biz gidip alalım.”  
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IV-Olay Yeri Görüşmeleri ve Saha Araştırması 

Çatışma bölgesine köylü bir rehber aracılığıyla intikal eden MAZLUMDER 
Heyeti, çevre köylerde saha gözlemleri yaptıktan sonra çatışmanın 
yaşandığı kayalık arazide PKK Mensupları tarafından fark edilip, durduruldu. 
Mensupların uyarısıyla; elektronik cihazlarını kapatan Heyet, kayalık 
arazide fotoğraf çekilmesine izin verildikten sonra, çatışmada yer alan 2 

mensubun sözlü beyanını almıştır. 

-Çatışma Bölgesindeki PKK Mensuplarının Beyanları:  

Asker geceleyin tepenin arkasındaki köyden sızma yapıyor. Nöbet tutmakta olan  üç 
kişilik bir mangamız bunu fark edemiyor. Bu arkadaşlara gece 03.00-04.00 saatlerinde 
ateş açılıyor. Ardından bizimkiler de karşı ateş açıyor. Burada bir arkadaşımız ’’şehit’’ 
düşüyor, diğer iki arkadaşımız ise son anda oradan(yukarda ki kayalıkları işaret ederek) 
verilen destekle kurtulabiliyor. 

Askerlerin bir grubu bu kayalık(yaralı askerlerin taşındığı noktayı göstererek) kısımda 
sıkıştı. Bizler de mevzilerimizden ateş açtık. Mevzi aldıktan sonra keskin nişancılarımız, 
mevzisinden başını çıkaran her askeri vurdu. İlerleyen saatlerde Helikopterler gelip 
bizlere yukarıdan ateş açtı.   

Burası bizim savunma alanımız. Buraya gelmek, bize savaş açmak demektir. 

Burada yıllardır varız. Fakat çözüm süreci dolayısıyla önder Öcalan'ın çatışmazlık 
kararına bağlıyız. Devlet tarafı barışı ilerletecek iradeyi göstermiyor. Eğer ortada bir 
süreç varsa bunda ısrar eden PKK ve önder Öcalan’dır. 

MAZLUMDER Heyeti: Bu yaşanan çatışmadan önce, en son ne zaman 
çatışma yaşandı bu bölgede?  

PKK Mensubu: Bundan önce 2012’de bir operasyon düzenlenmişti. Bizler biraz 
geriye çekildik ve çatışma yaşanmadı. 

MAZLUMDER Heyeti: Neden burdasınız?  

PKK Mensubu: Biz 20 yıldan beri buradayız ve bunu sadece halk değil; devlette 
biliyor. Buraya yakın mevzilerimiz var. Buradan itibaren(Kayalıkların başladığı noktayı 
göstererek) PKK’nin bölgesi. 

 

 

-Saha Gözlemleri 
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-Fidan dikilmek için hazırlanan yer: Y.Tütek köyünden yaklaşık 2,5 km. uzakta 
Tendürek dağı volkanik akıntısı kayalıkların içinde iki top sahası büyüklüğünde bir açık 
alanın bir kenarında yaklaşık bir dönümlük kısmın sıralı şekilde makinelerle kazıldığını 
ve dikime hazır edildiği görüldü, 
-Platform diye anılan lastik tekerlek üstü mavi-beyaz kasalı ve brandalı, aracın bu 
sahanın yanında ve taşlık arazinin dibinde olduğu görüldü. Araçta hiçbir çatışma 
belirtisi, mermi izi olmadığı tespit edildi. 
-Platform aracının yanında, şenlik için getirilen pankart ve afiş malzemelerinin kayaların 
kenarına bırakılmış olduğu tespit edildi. 
-Arazinin üst kotlarına gidildiğinde,tanıkların ‘‘Cezmi Budak’ın vurulduğu yer’’ diye 
işaretledikleri yer tespit edildi. Askerler ile örgüt militanlarının arasında olmadığı, 
askerlerin arka (köye bakan) cephesinde bir yer olduğunu ve askerlerin bulunduğu 
yüksek yerden 5-6 adam boyu aşağı kotta olduğunu tespit edildi. Bu mevzinin giriş 
yerinin örgüt militanlarının cephesine açık olduğu, köy yönünde ise dik bir yamaç 
şeklinde taşlıktan olduğu tespit edildi.  
-Bu mevzi tepeliğin alt kotunda giriş denilebilecek yerde korunaklı bir dairesel oturma 
alanının olduğu görüldü. İlk karşılaşma bu noktada gerçekleşiyor. Militanların beyanına 
göre hava şartlarından dolayı portatif çadırla barınıldığı, görülen emarelerle de ortada 
ateş yakıldığı tespit edildi.   
 
 

 
Çatışmanın yaşandığı bölgeden uydu fotoğrafı 
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V- Ölen Cezmi BUDAK’ın ağabeyi Fevzi BUDAK Görüşmesi 

-MAZLUMDER Heyeti: Sizden öncelikle olay günü yaşadıklarınızın neler 

olduğunu, olay yerinde neler gerçekleştiğini öğrenmek istiyoruz? 

Cezmi sabahleyin saat 6’da arkadaşları ile birlikte şenlik alanı dediğimiz yerde 
ağaç dikmeye gidecekti. Önceden herkese yayınlanmıştı, tweetler atılmıştı. Hükümet 
de biliyordu, Diyadin ve çevresindeki halk da, sivil toplum örgütleri dahil herkes bu 
etkinlikten haberdardı. Cumartesi günü bir şenlik düzenlenecekti ağaçlar ekilecekti 
zaten olay yerine gitmişseniz görmüşsünüzdür ağaç ekiminin yapılacağı alanın önceden 
kazılmış hazırlanmış olduğunu. Bunlar erkenden gidip eşya götürüyorlar, çay vb. şeyler 
götürüyorlar ki gelen millet faydalansın diye. Bunlar gittikten sonra saat 8-9 gibi alana 
gitme yasağı ilan ediliyor. Hükümetin polisleri tarafından eski hastane boyalar köyünün 
yolu üzerinde yol tutuluyor. Askeriye de boyalar köyünün içinde milleti içeriye 
bırakmadı. Gelenlere çatışma olduğunu söylediler. İşimizden dolayı etkinliğe 
katılamadık ama öğleden sonra saat 03.30-04.00 civarı milletten çatışma olduğunu, 
ölen olduğunu duyduk. Medyadan da teyit ettiğimiz kadarıyla ölenlerin asker olduğunu 
söylediler. Sivil kayıplardan bahsetmediler. Saat 4 civarı mesaj geçti. Akrabalarımız da 
arayıp Cezmi öldü diyorlardı. Nasıl ölmüş diye sordum? Hükümet öyle açıklama yapmış 
dediler. Biz hemen olay yerine gitmeye çalıştık. Önce yaralıdır dediler, ondan sonra 
öldüğü söylentileri yayıldı. Biz Boyalar köyü yoluna doğru ilerlerken şehir merkezinde 
polisler geçişimize izin vermediler. Sivillerden herhangi bir ölü ve yaralının olmadığını 
söyleyerek sadece 4 askerin yaralandığını, onların da helikopterle alandan 
uzaklaştırılacağını söylediler. Biz onlarla tartıştık. İçeri giremeyeceğimizi anlayınca 
mahalle aralarından geçerek boyalan köyüne vardık. Burada da askeriye bizi bırakmadı. 
Üstleriniz kim diye sorduk. Bir yüzbaşı çıktı karşımıza. Komutanım dedik bizim 
kardeşimiz ölmüş, öldürülmüş dedik. Bunlar da herhangi bir sivil kaybının olmadığını 
söylediler, yaralı askerlerin olduğunu helikopter ile götürüldüğünü söylediler. 
Komutanın yanında onun (Cezmi’nin) yanındaki arkadaşları aradık. Arkadaşlar dediler 
ki hükümet ambulansları boş gönderdi. Yaralı ve cenazelerimizi elde taşıyarak köye 
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doğru getiriyoruz. Bu görüşmeden sonra tekrar komutana yüklendik: “bakın 
arkadaşlarımız cenazelerimizi elde taşıyarak getiriyorlar. Bırakın da gidip cenazemizi 
getirelim.” Yüzbaşı da üstleri ile görüşme yapıp bize döneceğini söyledi. O gitti bu sefer 
bir albay geldi. Albay da “öyle bir durumun olmadığını söyledi. Biz kendi başımızın 
çaresine bakamıyoruz sizinle nasıl uğraşalım? Yaralılarımız orada araçlarımızla mahsur 
kalmış durumda sizi nasıl bırakalım?”  dedi. Biz de “komutanım madem ki siz 
yapmıyorsunuz bizden 2-3 kişiyi bırakın gidip cenazelerimizi alalım” dedik. Baktık 
olacağı yok telefonu getirip cenazenin yanındaki arkadaşla komutanı görüştürmek 
istedik bakalım cenaze elle mi, ambulansla mı, helikopterle mi getiriliyor kendisi 

duysun. 

Arkadaş komutana da ölü ve yaralıların olduğunu herhangi bir kurtarma ekibinin 
olmadığını ölü ve yaralılarımızı kendi imkanlarımızla (elde taşıyarak) getirdiklerini 
söyledi. Komutanım dedim durumu siz de duydunuz bırakın iki kişi cenazemizi alıp 
gelelim dedim. 15-20 dakika gidip tekrar geldiler. “Haydi kendinize bir araç tahsis edip 
gidin dediler. Biz sizin güvenliğinizi sağlayacak durumda değiliz.” Dediler. Biz de “zaten 
siz bizim güvenliğimizi sağlayamıyorsunuz zaten arkadaşlarımız öldü, zaten sivil 
vatandaşı öldürmüşsünüz neyin güvenliğinden bahsediyorsunuz” dedik ve çıkıp gittik. 
Tütek Köyü sınırını geçtikten sonra yolda ellerinde fenerle yürüyen vatandaşları gördük. 
Sonra bir minübüs önümüzden geçti durdurup sorduk: ‘‘Hayırdır cenaze nerde?’’ 
Cenazenin araçta olduğunu söylediler. Arabaya atlayıp cenaze kafilesine dahil olduk. 
Yolda gördüğümüz birkaç kişiyi de minübüse alıp Boyalan Köyüne doğru yol aldık. Köye 
varınca askerler yine bizi durdurdular. Komutan beni tanıdı durumu izah ettim. 
“Arabada cenaze var” dedim inanmadı,sonra  minübüsteki yolcuların tamamını 
indirerek silah ve fenerlerle cenazeyi incelediler. Cenazeyi gördükten sonra yola devam 
etmemize müsaade ettiler. Saati tam hatırlamamakla beraber 08:30-09:00 olduğunu 
tahmin ediyorum. Sonra cenazeyi alıp, Diyadin Devlet Hastanesi’ne getirdik çünkü  
otopsi için ikinci bir defa mezardan çıkarılmasını istemedik. Diyadin Devlet 
Hastanesi’nde tam 3 saat doktor ve savcının gelmesini bekledik. Öfkeden ve 
ağlamaktan sinirlerimizin bozulduğunu hissettik. Cenazemizi alıp defnetmeyi düşündük. 
Ancak yakınlarımız ikinci kez mezardan çıkarılabilme ihtimaline karşı uyarınca 
beklemeye karar verdik. Cenazemiz morgta iken hastanede hiç kimse yoktu. Hastane 
tamamen sivil vatandaşa kalmıştı. Ne askerler vardı, ne polis, ne savcı ve ne de doktor. 
Sonra hastane müdürü geldi kendisine: ‘’Cenazemizle ilgilenmeyecekseniz, biz 
başımızın çaresine bakalım.’’ dedik. Sonra hastane müdürü kaymakamla mı savcıyla mı 
görüştü bilemiyorum ama bir ambulans geldi ve cenazeyi Erzurum’a götüreceğiz 
dediler. Erzurum’a doğru yol alırken Diyadin çıkışında askerler tarafından tekrar 
durdurulduk. Ambulansla gitmemize rağmen yine yolumuzu kestiler. Sonra yine 
kaymakamla irtibata geçtik. Kaymakam emriyle, iki polis eşliğinde Taşlıçay’a kadar yol 
aldık. Taşlıçay’daki polisler bizi Ağrı’ya kadar, Ağrı’daki polisler Horasan’a kadar, 
Horasan’daki polisler Pasinler’e kadar, Pasinler’deki polisler Hasankale’ye kadar, 
Hasankale’deki polisler Erzurum’a kadar götürdüler. Dönüşte de tekrar aynı rezalet 
uygulamaya maruz kaldık. Bildiğimiz duyduğumuz gördüğümüz bu kadar. Otopsiden 
sonra Diyadin’e geldik, cenazemizi yıkayıp defnettik. 
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-MAZLUMDER Heyeti: Cenazeyi inceleme fırsatınız oldu mu? Kaç mermi izi 

vardı? Gözünüze çarpan anormal bir şey var mıydı? 

Merminin bir tanesi keskin nişancılar tarafından şahdamarına isabet ettirilmişti. 
Ayak ve değişik yerlerinde de 3-4 tane mermi izi vardı. Toplam 5 mermi izi vardı. 
Boynundaki mermi derinlere girdiği için çıkarılmamıştı. Otopside bulunmadığımız için 
teferruatına vakıf değiliz. 

Tabi. Arkadaşlardan aldığım duyumları da paylaşayım. Olayı ve imdat çağrısını 
telefonlarından duyan arkadaşlar yollar asker ve polisler tarafından kesildiği için 
yürüyerek olay yerine ulaşmaya çalışmışlar. Olay yerine ulaştıklarında askerler perişan 
bir vaziyetteymiş. Ağlayanlar , sızlayanlar yardım isteyenler… İsmail arkadaşın dediğine 
göre olay yerine ulaşan  bazı vatandaşlar sinirlenip saldırmaya kalkıştılar. Biz de bunlara 
engel olmaya çalıştık, bunlar zaten emir kulu onlar da bizim çocuklarımız kardeşimiz. 
Bunlar da başkalarının çocukları onlara saldırmaya hakkımız yok diyerek engelleyip 
askerlerin taşınmasına yardım ettik. Birkaç tanesi ağlayarak bizlere teşekkür etti. 
Televizyon izleyen arkadaşlar devlet erkanının 5 PKK’linin öldürüldüğüne dair 
açıklamalar yaptığını söylediler. 5 PKK’li öldürülmüşse hani diğer dördü nerede? Bize 
çözüm mözüm diyorlar, çözüm bunun neresinde? Ben daha ne diyeyim ki şimdi? 4-5 
tane ağaç dikilecek, herkes bunun farkında hükümet gece keskin nişancılarını oraya 
gönderiyor. Helikopterlerini dağın üstünden havalandırıyor. Biz kabul ettik, inşallah 
Allah kabul etmez diyoruz. 

Biz barış olsun istiyoruz kan aksın istemiyoruz. 40 yıldır kan akıyor nereye kadar. 
Asker ölüyor bizden ‘‘gerilla’’ ölüyor bizden.. biz de şaşırıp kaldık. İnşallah bu barış gelir, 
herkes rahat olur. Ama bazı insanlar rant peşine düşmüşler. Sandalye davasına 

düşmüşler. Onları da artık Allah’a havale ediyoruz. Yeter yani bu kadar yeterli. 

-MAZLUMDER Heyeti: PKK Mensupları ile asker zaman zaman karşı karşıya 
geliyormuş. Şu zamana kadar kayda değer bir çatışma da zuhur etmiş değil, 
mümkün olduğunca biribirlerinden uzak durmaya çalıştıklarını öğrendik. Siz 

buna benzer örneklere şahit oldunuz mu? 

Şahit olmadım ama çok duydum. Ama şunu söylebilirim ki yakın zamanda hem 
valimiz gitti hem de kaymakamımız. Bu ikisinin gidişiyle beraber Ağrı komple değişti. 
Diyadin kaymakamını çok severdik. Kaymakam gittikten sonra ilçenin 60 muhtarından 
52 tanesini Ankara’ya gönderdik. Efgan Ala o zaman içişleri bakanıydı, kabul etti sayın 
kaymakamı bıraktılar. Seçim sürecinde tekrar değiştirdiler. Efgan Ala’nın Yerine gelen 
bakan bizim kaymakamı direk Tunceli’ye atadı. Bizim kaymakam  milletçe seviliyordu. 
Bazı Rantçılar bunu hazmedemediler. Çünkü bu adam doğruluk üzerineydi. Bir örnek 
vereyim; eskiden herkesin evine 32 torba kömür giderdi. Kaymakamın gelişiyle bu 
rakam 45’e çıktı. Hatta bu kömürleri kapılarımıza kadar bıraktılar. Eskiden ihaleleri 
istedikleri kişilere veriyorlardı. Bu kaymakam gelince bu durum normal düzenine girdi. 
Bu durumu rantçılar kabullenemedi. Şikayet üstüne şikayet aldı bu kaymakam. Tabii 
sözlerini buna geçiremeyeceklerini anlayınca kaymakamı değiştirmeye çalıştılar ki bunu 
başardılar da.. 

-MAZLUMDER Heyeti: Operasyona katılan askerlerin Diyadin’den değil de 
Patnos’tan getirildiğini söyleyenler var. Bunun hakkında ne 

düşünüyorsunuz? 
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Biz de duyduk her bir timi bir yerden aldıklarını söylüyorlar. 

Çatışmadan sonra askerleri orada ölüme bırakmışlar da zaten. Siviller gelmeseydi 
askerler kan kaybından hayatını kaybedeceklerdi. Askerler sivil yaralıyı araçlarına 
koymak istememişler. Halk askerlerle pazarlık yapmış eğer bizim yaralıyı da araca 

almazsanız askerleri size teslim etmeyiz diye. 

-MAZLUMDER Heyeti: Devlet erkanından herhangi bir yetkili taziyenize gelip 
başsağlığı dileklerinde bulundu mu? 

Hayır devlet erkanından hiç kimse taziyemize gelmedi. Belediye başkanları ve 

milletvekili adayımız Leyla Zana geldi sadece. 

-MAZLUMDER Heyeti: Peki Diyadin dışında başka bir yerin kaymakamı 

değişti mi? 

Duyduğumuz kadarıyla sadece bizim kaymakam değiştirilmiş. Eski kaymakam 

döneminde hiçbir olumsuz olay gerçekleşmedi. 

 

 

VII- Diyadin Belediye Eş Başkanı Hazal Aras ile yapılan görüşme: 

 

Şimdi 11 Nisan günü BDP ve HDP öncülüğünde fidan dikme etkinliği yapılacaktı. 

Daha önce bu etkinlik geçen senenin devamında bu yıl da Doğubayazıt’ta 

gerçekleşmişti. Bir ağaç dikme olacaktı, bahar şenliği şeklinde geçecekti. Müzik grupları 

olacaktı, halaylar çekilecekti, fidanlar dikilip dönülecekti. Sabahın erken saatlerinde 

bütün ilçe ve köyler helikopter sesleriyle uyandı. Biz sabah erken saatte, sekiz civarında 

ilçe teşkilatı önünde toplandık. Operasyon başlatıldığı söylendi, sabah saatlerinde. 

Yaralı askerler de olduğu söylendi, biz kalabalık bir grupla hareket ettik. Bizi Boyalan 

köyü önünde durdurdular. Askerler geçişimize izin vermedi. Çatışmanın devam ettiğini, 

geçemeyeceğimizi ve dört yaralı askerin olduğunu söylediler. Henüz o saate kadar 

kendi yaralılarımızdan haberimiz yoktu. Öldürülen arkadaşımız Cezmi Budak ve Cenap 

İLBOĞA’dan haberimiz yoktu. 7-8 kişilik bir heyet oluşturduk. Belediye eş 

başkanlarından ve ilçe başkanlarından oluşan bir heyet… Dedik ki hem yaralı askerleri 

alalım ve hem de biz oraya gidersek çatışma ortamı son bulur. Komutanla konuşmamız 

bir sonuç vermedi. Sonra bize “eğer yaralı askerleri alabileceğinizi iddia ediyorsanız Vali 

beyle konuşun. Sonuçta biz vali beyin talimatıyla buradayız. Eğer izin verirse biz de sizi 

göndeririz. Bize talimat versin hemen göndeririz sizi. Eğer yaralıları alabilecekseniz 

hemen göndeririz.” Dediler. 

-MAZLUMDER Heyeti: Peki bu anlattıklarınız o anda mı gelişti? 



 44 

Hayır. İlçe binasının önünden ayrılmadan böyle bir program yaptık. Dedik ‘yaralı 

kalkan olarak gideceğiz ve eğer verirlerse yaralı askerleri oradan alacağız. Ve hem de 

çatışmayı durdurmuş olacağız.’ Bizim Cezmi ve Cenap’tan haberimiz yoktu. Daha sonra 

valiyle diyalog için Sırrı SAKIK ve BDP il eş başkanlarımız devreye girdiler, ancak vali 

hiçbir şekilde buna müsaade etmedi. Gerekçe olarak da “heyetin can güvenliğini 

sağlayamam” şeklindeydi. İzin vermediler. Ama siz de bu yapının çok dirayetli ve inatçı 

olduğunu bilirsiniz. Biz dağlara, tepelere vurup yola koyulduk. Bir müddet sonra 

arabamız geldi, ama arkadaşlar 3-4 saatlik bir yürüyüşle oraya vardılar. Onlar tam yaralı 

askerlerin olduğu mevziye ulaştılar. Biz ise çatışmanın ortasında kaldık. Belediye 

başkanları ve eş başkanlarıyla çatışmanın ortasındaydık. Biz askerlere daha yakındık. 

Tütek köyünün hemen yukarısındaki tepedeydi, askerler de orada mevzilenmişlerdi. 

‘Gerillalar’ da karşı taraftaydı. Elbette yaralı askerler değil de diğer bekleyen askerlerin 

tarafındaydık. Bizim araziyi iyi bilen partili arkadaşlarımız farklı yollardan yaralı 

askerlerin yanına ulaşmışlardı. Yaklaşık altı kişilik bir grup geliyordu, biz onların sivil 

olduğunu gördük. Askerler onlara nişan alıyorlardı. Biz araya girdik ‘sivildirler vurmayın’ 

dedik. Onları o şekilde durdurduk. O askerlere de gerilla roket atacakmış, dürbünle bizi 

gördükleri için vazgeçmişler. Hem o sivillerin ve hem de askerlerin zarar görmesinde 

biz önleyici bir rol oynadık. Sonra canlı kalkanlar gidiyor, bakıyorlar askerler yaralı. 

Onların taşınmasında yardımcı oldular. Bu basına da yansıdı. Orada askerler şunu 

söylüyorlar: “Sizi barışla kandırıyorlar, ama bizi de savaşa gönderiyorlar. Bizi onlar 

gönderdi, siz şimdi bizi suçlu görüyorsunuz ama biz onların talimatıyla geldik. Yaralı 

askerler helikoptere kadar taşınıyorlar. Bizim bir arkadaşımız da yaralı, onu da 

helikoptere bindiriyorlar. Kız kardeşi de onunla birlikte biniyor. Yaralılar önce Ağrı devlet 

hastanesine getirildi. Arkadaşımız sedye üzerindeyken, özel harekatçılar tarafından 

saldırıya uğradı. Orada hastanedeki bazı doktorlar araya giriyor. “Yaralıdır, karışmayın” 

diye. Acildeki doktorlar. Onların arasında anestezi uzmanı bir doktorun olduğu 

söyleniyor ama başka kimler var bilmiyorum. Onlar yaralıya saldırıya müdahale 

ediyorlar ve daha sonra Erzurum’a gönderdiler. Ertesi gün biz heyet olarak bir araya 

geldik. Van vekilimiz Nazmi Gür, bir de ağrı vekilimiz Halil Aksoy, Sırrı Sakık, Mukaddes 

Kubilay, işte Doğubayazıt Ruhat Özbay ve kalabalık bir halk kitlesiyle çatışma yerine 

gittik incelemelerde bulunduk. Gazeteci Ahmet Şık da gelmişti. İncelemelerde 

bulunduk. Söylenen şu: “Bizim bir katliam yapmamız istendi.” Olayın çıkma sebebini 

kendi görüşlerimle açıklayayım. HDP’nin barajı aşacağı kesinleşince ve HDP’nin barajı 

aşması, MHP ve CHP’nin oylarını korumaları durumunda AKP de kendi başına iktidar 

olamayacak. Milletvekilleri sayısı 260’a kadar düşecek. Dolayısıyla son zamanlarda ciddi 

bir iktidar olmama kaygısı var. Son zamanlarda yapılan anketlerde ciddi manada oy 

kaybına uğradığı da söyleniyor. HDP’nin barajı aşması ihtimali ciddi endişelere sebep 

olmaktadır. Dolayısıyla bu provokasyonun bununla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu 

valiyle Efkan Ala arasındaki diyalogdan da bellidir. Bugün bu diyalog basına yansıdı. Bu 

arada araziyi bilmeyen, tanımayan askerleri gerillanın hakim olduğu bir alana 

bırakıyorlar. Adeta “bunları vurun” diyorlar. Sonra PKK’nin ve BDP’nin barışı sabote 

ettiğini söyleyecekler. Ve dolayısıyla bu sürecin PKK’den dolayı tıkandığını 
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söyleyecekler. Kamuoyunu bu noktada etkileyebilmek için kendi askerlerini ölümü 

gönderiyorlar. Emin olun bu böyledir. Bunun böyle olduğunu vali ve Efkan Ala arasında 

geçen telefon konuşmalarından da net bir şekilde anlıyoruz. Mesela Efkan Ala şöyle 

diyor, değişik yerlerden 10-15 asker koyun, renkli olsun. Öyle olsun ki cenazeler her 

yere gitsin. Afyon’a gitsin, Ankara’ya, İstanbul’a gitsin, Rize’ye gitsin ki HDP oraya 

gidemesin. Propaganda yapmak için giremesin, bu böyle bir provokasyondur. Bunun 

ilk ayağı Roboski’de katırların öldürülmesiyle başladı aslında. Şimdiye kadar katırların 

öldürülmesine kimse tanık oldu mu? Yıllarcadır katırlarla kaçakçılık yapılır ve hiçbir 

zaman böyle bir olaya rastlanmamıştır. Ama yüzlerce katır vuruluyor. Sebep nedir? Tek 

sebep halkı galeyana getirmektir. Halkı ayaklandırmak, refleks vermelerine vesile 

olmaktır. Orda olmadı, provokasyon tutmadı. Bu kez de Diyadin seçildi. Bildiğiniz gibi 

Diyadin AKP’nin merkeziydi, ama seçimleri 2014’te biz aldık. Ağrı’da şimdi birinci sırada 

Leyla Zana gibi Kürt mücadelesinde sembol isimlerden biri var. Dolayısı ile çok büyük 

farkla AKP’yi sandığa gömeceğimiz açıktır. Zaten Efkan Ala da böyle söylüyor. Bize 

küfrederek söylüyor. 2014’te belediyeyi kaptırdıklarını söylüyor. Genel seçimlerde böyle 

olmaması gerektiğini vurguluyor. Bu tezgah bundan ibarettir. Ama çok acımasızca bir 

tezgahtır. Askerleri gözden çıkarıyorlar, PKK gerillalarını zaten gözden çıkarmışlar. 

Kendi askerlerini bu şekilde gözden çıkarmaları inanın kanımızı donduruyor. Biz orada 

ısrarla askerleri kurtarmak isterken, ben komutana şunu diyorum: “Biz o askerleri, 

yaralıları alıp geleceğiz. Saatlerdir kan kaybediyorlar. Bunları alıp gelelim.” Çok ısrarcı 

olduk, ama izin vermediler. İsteselerdi izin verirlerdi. 

 

- MAZLUMDER Heyeti: Şu anda buraya bir kaymakam vekaleten bakıyor. 

Ondan önceki kaymakamın gidiş sebebi nedir? 

Şimdi Taşlıçay kaymakamı vekaleten bakıyor. Bundan önceki kaymakam 

demokratik bir yapıya sahipti ilişkilerimiz iyiydi. Kaldığı sürece hiçbir sorun yaşamadık, 

halk da seviyordu, muhtarlar da. Birlikte organizeler yapabiliyorduk. Diyaloglarımız 

iyiydi. Tarafsız bir konumu vardı. Elbette devletin buradaki temsilcisidir, ancak 

insanlarla diyalogu iyiydi. Onu görevden aldılar, bütün itirazlara rağmen. Belirli rant 

çevreleriyle çatışma yaşandığı için gönderildi. Halkın ısrarına rağmen, muhtarların iki 

kez Ankara’ya ve bir kez Ağrı’ya gitmelerine rağmen gönderildi. Daha önceki Vali onu 

göndermek istemedi, Ağrı’ya almak istedi ancak o kalmak istemedi. Gönderildi, eski vali 

de gitti. Ağrı valisiyle ciddi bir polemik yaşamadık doğrusu, ama fazla bir diyalogumuz 

da yoktu. Diyadin’de ciddi bir barış ortamı vardı. Diyadin’de dört parti seçime girdi, biz 

yüzde elli oyla hepsinin toplamı kadar oy aldık. Seçildikten hemen sonra biz gerçekten 

herkesin belediyesi olduk. AKP’nin de, MHP’nin de, BDP’nin de. Yerel yönetimin hemen 

akabinde cumhurbaşkanı seçimleri oldu biz oylarımızı yüzde yirmi daha artırdık. Yüzde 

yetmiş küsurlara çıktı oylarımız. Öylesine bir huzur ortamı vardı ki.. Korucularda bile 

ciddi bir memnuniyet vardı, çünkü onların da talepleri yerine getiriliyordu. Yani gerçek 

anlamda model olabilecek bir belediyecilik yapmaya başladık. Parti felsefemizden 
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kaynaklı bunu hayata geçirdik. Çok ciddi bir huzur ortamı vardı. Mesela Kobanê ve 

Newruz şenlikleri yaptık, hiçbir taşkınlık olmadı, hiçbir saldırı olmadı. Her şey normal 

gidiyordu, takı 11 Nisan sabahı helikopter sesleriyle uyandığımız güne kadar. Ondan 

sonra bir kaos başladı. 

- MAZLUMDER Heyeti: Şimdi bir provokasyondan bahsediyorsunuz. Peki 

hükümeti de aşan bir provokasyondan söz edilebilir mi? 

Biz eskiden derin devletten söz ediyorduk. Bir olay olduğu zaman derin devlete 

havale ediyorduk. Ancak şimdi derin devlet ile devlet bütünleşmiş durumdadır. Devleti 

ve hükümeti aşan karanlık güçler olduğuna inanmıyorum. Bizzat karanlık güçlerin 

hükümet tarafından yönlendirildiğini düşünüyorum. Devletin kendisi derinleşti. Eski 

derin devleti tasfiye ederek, şimdiki karanlık güçlerin işleyişini meşrulaştırmış oldular. 

- MAZLUMDER Heyeti: Konuşmalarınızdan devletin çok da barış yanlısı 

olmadığı anlaşılıyor, oysa cumhurbaşkanı sonuna kadar barışın arkasında 

duracaklarını ilan etmişti. Bu konuda ne dersiniz? 

Bir takiyecilik var. Bir taraftan savaş hazırlığı yapıp, diğer yandan barış 

diyemezsiniz. Böyle bir şey yoktur. Böyle bir şey doğa kanunlarına aykırıdır. Komplolar, 

operasyonlar düzenleyeceksin ve bir taraftan savaş hazırlığı yapacaksın. Ardından barış 

diyeceksiniz.. burada bir paradoks var. Çok ciddi bir paradoks var. O yönüne 

katılmıyoruz. Görüşmeler başladığından beri hükümet hep bir oyalama politikaları 

içerisinde. Çok somut, çok ciddi adımlar atmadı. Mesela en somut adımları atmasını 

beklediğimiz anda Güvenlik Paketi’ni çıkardı. Yine en hassas noktalardan biri olan hasta 

tutsaklar var. Şu anda kanser olan, ölüm döşeğinde olan tutsaklar var bunların tahliye 

edilmesiyle ilgili olarak en ufak bir adım atılmadı. Aslında bunlar yaşam ile ölüm 

arasında duruyorlar. Buna dönük bir adım atılmazken, yasal herhangi bir uygulama 

yapılmazken, ülkeyi bir polis ve jandarma devletine dönüştürme varken, güvenlik 

yasaları geçirilirken nasıl bir barıştan söz edeceğiz. Peki barış, ama nasıl bir barış! 

Karşıdaki gücü etkisiz bırakmak, gerektiğinde öldürmek değildir. Oradan gelen talepleri 

karşılamak, doğru anlamaktır. Hukuksal ve anayasal düzenlemeler yapmak ve bunları 

belli bir hukuksal çerçeveye oturtmaktır. Haklarını tanımaktır. Barış bu şekilde olur. 

Onurlu, ahlaklı bir barış bu şekilde olur. Ama biz onurlu bir barışı bugüne kadar 

görmedik. Biz alttan alıyoruz. Bu süreci götüren hep biziz aslında. Sürece umutla bakan 

da biziz. Umutla baktığımız için hep ‘biraz daha sabredelim, iyi olacak’ diyen de biziz. 

Barışa bu şekilde yaklaşıyoruz. 

- MAZLUMDER Heyeti: Bu şenlikleri belediye mi düzenledi? Bir de ağaç 

dikilen yer şahıs arazisi mi yoksa kamusal alanlar mı? Ağaç dikiminde 

herhangi bir itiraz geldi mi? 

Hayır belediyenin bir organizesi değil. HDP ve BDP örgütleri organize etmişler. 

Oradaki çalışmalarda da belediyenin değil de sivil kesimlerin araçları çalışmalar 
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yapmışlar. Arazi Tütek köyü mezrası. Ağaç dikimi konusunda herhangi bir itiraz 

gelmedi. Ağaç çukurlarının kazılmasında da belediyeden herhangi bir araç vermedik. 

Biz köylere araç vermiyoruz ve bizim araçlarımız sadece ilçe merkezinde çalışır. Çok 

mecbur kalmadığımız sürece bunu yapmıyoruz. Mesela kışın köyde toprak kazılmıyordu, 

mezar kazımı için gönderdik. O da verirken çok sorun yaşadık, çünkü biz köylere araç 

vermiyoruz. Sadece vidanjör, gider köylere ve o da makbuz karşılığında. İtfaiye aracı, 

cenaze aracı gider. 

- MAZLUMDER Heyeti: Şenlik için izin alınması söz konusu muydu? Ve ya izin 

gerekiyor mu? 

Herhangi bir izin gerekmiyor. Newruzlar, 1 Mayıslar izne tabidir, bunun için tertip 

komiteleri oluşturulur ve izin alınır. Tertip komitesi herhangi bir şey olması durumunda 

ondan sorumludur. Ama bunun için izne gerek yoktur. Kırsalda yapılan bir etkinlik 

olduğu için izin almaya gerek görülmemiştir. Diyadin’de ilk kez ağaç dikme etkinliği 

olacaktı. Ağrıda, Doğubayazıt’ta daha önceleri ağaç dikme etkinlikleri olmuştu, ama 

bizde ilk defa olacaktı. Bugüne kadar bu bölgelerde bu anlamda hiçbir sıkıntı olmadı. 

Devlet gerilla ile halkın buluşmasının olduğunu da biliyordu. Ağrı dağında da 

Doğubayazıt’ta da buna benzer etkinlikler olmuştu ve şimdiye kadar bir sorun 

yaşanmamıştı. Diyadin’de bu ilk defa olacaktı, o da olamadı. 

Asker taşıyanlar, genellikle Doğubayazıt, Patnos ve Taşlıçay’dan gelen arkadaşlardı. Siz 

de bölgeyi dolaştınız neler olduğunu gözünüzde canlandırabiliyorsunuz. Mesele 

askerlerin ölümcül yerlerine vurulmamış. Daha çok ayaklarına sıkılmış. Gerçekten bir 

katliam yaratılmak isteniyordu. Bu yaratılabilinirdi. 28 dakikalık bir görüntü var, eğer 

ona ulaşabilirseniz. Bunun Dicle ve Doğan Haber Ajansında olabileceğini düşünüyorum. 

O görüntüde askerler de teşekkür ediyor ve ‘suçlu biz değiliz’ diyorlar. 

İkinci eş başkan Nizamettin ÖZDEN: Biz birinci noktayı geçip ikinci askeri noktaya 

geldiğimizde durumu anlattığımızda onlar da şaşırmışlardı ve “neden size izin 

vermediler. Oradaki komutanlar neden bize bilgi vermediler ki” dediler. İlgin olan 

buydu. Bir de eğer biz on dakika geç gitseydik orada birkaç genç vardı, onlar da 

vurulacaktı. Nişan almıştı askerler, biz önüne geçtik. Burada daha büyük bir katliam 

olabilirdi. 

Hazal Aras: Yani çok üst düzey düzenlenen bir provokasyondur. Saldırıdır demiyorum. 

Oradaki askerin bundan hiç haberi yok. Yapılan kumpastan haberdar bile değiller. Bizim 

görüştüğümüz komutanların da haberi yok. Bugün yayınlanan diyalogda, bir albayın 

buna karşı çıktı söyleniyor. “Ben kuzuyu neden kurda teslim edeyim” diyor. Ben bu 

diyaloga inanıyorum, zamanı geldiğinde çıkacak ortaya. Bizim görüştüğümüz komutan 

bu zincirin son halkasıdır. Çok üst düzeyde hazırlanan bir programdır. Biz oraya 

gittiğimizde ateş ettiler, üzerimize gaz bombaları attılar. Birden gerginlik çıktı ateş 

ettiler. Onlardan biri bizim Ağrı belediye meclisi üyesi Melik arkadaşımızın kafasına gaz 

bombası attılar. Boyalan köyünde çok yakın mesafeden attılar. Yoğun bir gaz bombası 
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sıktılar. Gözlerimizi açamadığımızdan açtıkları ateşin gerçek mermi mi yoksa plastik 

mermi mi olduğunu bilmiyoruz. 

Kareyi tamamlamanız lazım. Mesela Genel Kurmay teşekkür etti, Cumhurbaşkanı 

“ucundan tutmuşlar” dedi. Gerçekten kendilerini rezil rusva ettiler. Peki bu raporlar ne 

zaman tamamlanacak? 

Diyadin eş başkanı Nizamettin ÖZDEN: Hani barış sürecinde operasyon diyemeyiz. 

Orada askerlerin bulunması neyle izah edilecek. İçişleri bakanı orada değil ki onu 

korusunlar. Güvenlik de denirse, devletin hiçbir makamı oraya gitmemiştir. Valiyi 

korumak, kaymakamı korumak için ordaydık da diyemezler. Dağlarda da gerilla var. Bu 

halkı gerilladan mı koruyacaklar. Halkı mı koruyorlardı. Biz buna operasyon dersek barış 

sürecini baltalamış oluruz. Güvenlik dersek, kendi kendimizi yalanlamış oluruz. Oraya 

giden insanlar silah zoruyla gitmiş değil. Yani askerin orada ne işi vardı? 

Hazal Aras: Ha bunu söylüyorlar. Gerilla oraya inecekti ve halka baskı yapıp seçimde 

oy isteyeceklerdi. Baskı yapılacak deniliyor, ama zaten oraya giden halk canı gönülden 

oylarını veriyor. Biz yüzde ellilik oyumuzu yüzde yetmişe çıkarmışız. Biz bu bölgenin 

insanı olarak iyi biliyoruz ki, bir yerde polis ve asker varsa onların orada olmaları bizim 

güvenliğimiz için değildir. Hayatımızın tehdit edilmesi anlamına geliyor. Biz yaşamımızla 

bunu tecrübe etmişiz. Mesela Ağrı’da bir sivil polis otosu bana yaklaştı, arabayı sürdü 

üzerime apartmana kadar. Ben suç duyurusunda bulundum. Savunmalarında, benim 

güvenliğimi sağlamak için orada olduklarını söylediler. Yani bu hikayeleri çok 

dinlediğimiz için. 

Ben son olarak bir şey söylemek istiyorum. Savaşın, silahın olduğu yerde hukuk susar. 

Savaşın olduğu hiçbir yerde hukuk kendisini gösterememiştir. Tamamen susar. Sadece 

silahların sesi gelir kulağımıza. 
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VIII- Yaralı Askerlerin Taşınmasına Yardım Eden Ferit YUSUFOĞLU 

 

- MAZLUMDER Heyeti: Siz gördüklerinizi bize anlatarak başlayın, biz size 

arada soru sorabiliriz. 

İsmim Ferit Yusufoğlu. Biz bu ağaç dikme festivalinin olduğunu önceden 
öğrendik.  İşte o olayın olacağı gün cumartesi tarihinde biz de sabah buradan 
arabalarımızla yola çıktık. 

-MAZLUMDER Heyeti : Saat kaç gibi yola çıktınız? 

Saat 09.00 civarıydı, 09.30  yanılmıyorsam. Yolun ilçenin çıkışında bir askeri 
barikatın olduğunu gördük. Aramaların yapıldığını gördük. 

-MAZLUMDER Heyeti : Hangi ilçe? 

Bulunduğumuz ilçe, Taşlıçay ilçesi. Evet. Oraya giderken aramanın olduğunu 
gördük. Yani artık Türkiye’de alışılmış bir durum bu bölgenin insanı olarak yolda bir 
arama varsa bir sıkıntı vardır.  Sıkıntı olduğunun emaresini hissettik, yani bir sıkıntı 
var herhalde çünkü arama yapılıyor kimlikler alınıyor, GBT kontrolü yapılıyor, ondan 

sonra bırakılıyor. 

Diyadin’e devam ettik. Diyadin girişte tabi arkadaşlar tarafından bazı bilgiler 
verildi. Yollar kapatılmış, sorun var herhalde. Diyadin’in çıkışında da arama yapılıyor, 

dendi. Biz ona rağmen devam ettik yolumuza. Diyadin’in çıkışındaki bu köye vardık. 

- MAZLUMDER Heyeti : Boyalan köyü mü? 

-Kürtçe ismi “Kurtka” köyü girişinde askeri bir barikatın kurulduğunu tekrar 
gördük. Sayıları önemsenecek epey bir askeri grubun evlerin üstünden tutun, yollara 
kadar böyle bir kalabalık askeri grup vardı. Biz de gittik öne doğru yürümeye başladık, 
arabaları park ettikten sonra. Orda partililerle, gelen arkadaşlarla askeriyenin böyle bir 
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temasları oldu. “Gidilsin mi, neden gidilmiyor, neden izin verilmiyor?” tartışmaları 
yapıldı. Tekrar arkadaşlarımız bize dedi ki “Bu bir provokasyon olabilir, merkezdeki 
insanlarla konuşmuşuz geri gidin” diye. Gençlik grubu biz dedik ki yani bir sorun var. 
Kesin bir operasyon bi şey vardır bırakın biz yürüyelim, biz buna engel olalım, gidelim. 
Hatta askeri yetkililere dedik ki  ‘‘ya arkadaşlar biz sadece onlar için gitmiyoruz. Sizin 
için de gidiyoruz. Siz de bizim kardeşlerimizsiniz. Kan akmasın, insanlar ölmesin diye. 
Biz sadece onu engellemek için gidelim’’ dedik. Artık operasyonun olduğu herhalde 
biraz anlaşılmıştı. Söylentiler duyumlar, işte gece 03:00’te bir operasyon yapılmış, fakat 
karşılık alınmayınca ve biraz da geri dönün işte bu provokasyona, herhangi bir durumla 
karşılaşmayalım diye geri Diyadin merkeze döndük. Yaklaşık 2 saat yani 12:00 
civarlarına doğru bir operasyonun olduğu, kayıpların olduğu söylendi. Bunun üzerine 

tekrar o köye döndük. 

-MAZLUMDER Heyeti:  Saat kaç gibi döndünüz ? 

-12:30 -13:00 civarlarıydı. Tekrar bir engellemeyle karşı karşıya kalındı. Bunun 
üzerine biz tekrar aynı şeyleri söyledik. Yani kan akıtılmasın, bırakın bu insanlar gitsin 
engel olalım anlamında söyledik, fakat askeriye kesinlikle bunun izninin verilmeyeceğini 
söyledi. Biz de dedik ki yol bu tek değil ki. Dağlar alanlar bizim dedik, dağa doğru açık 

alanda doğru koştuk daha doğrusu. 

 

- MAZLUMDER Heyeti : Kaç saat yürüdünüz? 

Yani yürümek herhalde 3.5 saati buldu. Yani biz araziye yöneldiğimiz zaman 
bunlar şeylerden bize saldırı yaptılar. Askerler bize saldırdı. Neydi o? Gaz bombası atıldı. 
Defalarca atılmasına rağmen biz arayı iyice açtık, yani bir kilometre köyden uzaklaştık 
sonra tekrar dağa yöneldik. Engellemeleri aştık. Yani epey bi grup halktan artık araziye 

doğru yürüyüşe geçildi. Oraya ulaştığımızda 120 kişiyi bulmuştuk. 

- MAZLUMDER Heyeti : Hangi köye? 

-Tütek,  direk Tendürek’e gittik. Çatışma yerine biz gittik. Yani köyün yolunu 

biz kullanmadık. Sadece araziden gittik. 

-MAZLUMDER Heyeti: Çatışma yerinde askerleri gördünüz mü? Askerler 
sizin ne tarafınızdaydı? 

-Gördüm. Sağ tarafımızdaydı. Çünkü biz giderken soldan gittik. Sağdan bu 
Tendürek’in dibine doğru gittik. Yüksek tepenin solundan gittik, fakat bizim daha 
sivillerin gelişi devam ediyordu, tabi aralıklarla kimisi hızlı yürüdü. Yürümeyenler vardı. 
Yaşlılar vardı. Vardığımızda bu tepede hakim tepedeki panzerler askeri araçlar harekete 
geçti. Hatta bu sona doğru bi kaçtane arkadaşımız kalmıştı. Biz geri döndük dedik acaba 
onları göz altına almak için mi gidiyorlar diye.  Panzer nerdeyse bizimle 20 metreye 
yakın geldi. Biz geri döndük o arkadaşlarımızı almasınlar diye. Biz o düşünce ile geri 
döndük. Fakat onlar bizim hareketliliğimizi görünce beklediler. Yani arkadaki diğer 
gurup da gelince biz olay yerine tabi bizden önce gidenlerin bağırtısını, çağırtısını 
duyduk. Arkadaşların biri bir hengame koptuğunu farkettik yani. Bunun üzerine biz 
hareketlendik. Vardığımızda bi arkadaşın çığlıkları işte “Bütün gerillalar şehid edilmiş” 
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çok kayıp var denilmesiyle biz tabi şok yaşadık. Sadece ben gözlerimi böyle bi 

çevirdim… 

-MAZLUMDER Heyeti: Nereye vardığınızda? 

-Tam çatışmanın olduğu alanda. Bizden önce askerler çekilmişti. Son bir iki asker 
taşınıyordu. Yalnız yerde gerilla giysili arkadaşları gördüm yani üzerinde o kapşonlar 

örtülmüştü. Yaralı vardı, orda inleyen bir arkadaş vardı. 

-MAZLUMDER Heyeti: Kaç kişi vardı? 

-Bir kişi orda inliyordu yani bacağından yaralanmıştı. Biz biraz tabi o kadar çok 
kişi öldü diyince ben kendim şoka girdim. Bağırtılar, çağırtılar, bi yandan o yerdeki 
arkadaşın taşınması için herkes bir şeyler yaptı. Ben iki tahta getirdim. O arkadaşı 
üstüne koyduk. Panzerler kapıyı açtı. Biz askerlere boşaltın dedik yaralı gitsin diye. O 
arkadaşı taşıdık. Döndüğümüzde iki arkadaşın şehit edildiğini gördük. Yani hatta ben o 
arkadaşın Cezmi Budak arkadaşın gözleri kapanmamıştı,  bismillah dedim gözlerini 
kapamaya çalıştıysam da gözlerini kapatamadım. Ve o noktada tabi duygusal bi şey de 
yaşadım. Tekrar askerlere dedik ki hemen çekileceksiniz, tabi halktan birazda 
gençlerden insanlar tepkileşti. 

 

-MAZLUMDER Heyeti: Siz çatışma alanına vardığınızda çatışma devam 

ediyor muydu? 

-Bu orta köy -Rahmankul diyoruz Kürtçesi- Türkçesi nedir bilmiyorum. Biz oraya 
vardığımızda taramalı tüfeğin sesine benzer bazı sesler duydum ama o esnada 
çatışmaya şahit olmadık sadece yerde yatan üç kişiyi gördük. Bizim oraya girmemizle 
birlikte askerler biraz daha rahat bize yanaştılar. Yani tam alanın içine geldiler. 

-MAZLUMDER Heyeti:  O an  yakın mevzide olan askerleri mi 

kastediyorsunuz? 

-Tepelerde konuşlananlar geldi. Onlar da geldi. Yani halkla temasa girdiler. Yani 
tam o çatışmanın olduğu alana girdiler. Orda yani bunlar yaşanıyor. Ben sadece kendi 
gözümle baktığım için ben yaşadıklarımı anlattım. 

-MAZLUMDER Heyeti: Yaralılar ve asker dışında herhangi silahlı birilerini 

gördünüz mü? 

-Yo yo ‘‘gerillalar’’ yoktu. Yani ‘‘gerillalar’’ görünmüyordu. Askerler geldi. 
Askerlerde her tarafı kapatmışlardı. Biz o yaralı arkadaşı bizden önceki askerler de 
götürülmüştü. Yani ben vardığımda bir askeri sedyede arkadaşları taşıyarak 
götürüyorlardı. Biz diğer yaralı arkadaşı da götürünce tabi arkadaşlar da o öfkeyle 
birazda o anlık psikolojiyle,  askerlere işte ben kendimde o rütbeliye dedim ki “işte 
beğendiniz mi yaptığınızı? Bak Tayyip Erdoğan’ın başkan olabilmesi için bu kanın 
dökülmesi gerekmiyor. Artık görün, bu ülkenin vatandaşısınız.” Ne kadar asker olsa da. 
Asker dedi ki “Vallahi ben hiç kurşun sıkmamışım.” Dedi “ben kurşun sıkmamışım.” Dedi 
“bizimle alakalı bi şey değil.” Belki insanları yatıştırmak için mi, yoksa gerçekten o da 
mecbur emir verildiği için mi, emir geldiği için mi öyle dedi. Onu bilmiyorum. Onun 
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dışında diğer arkadaşlar, yanındaki arkadaşlar askerlere falan sözlü sataşmalarda 
bulundular biraz.“Yaptığınızı beğendiniz mi? Barış süreci dediğiniz bu muydu? Bunun 
seçime kurban edilmemesi lazımdı, bu canların bak yaptığınız doğru değil.” Öyle 
deyince tabi biz askerlere dedik ki artık siz çekilin dedik. Buradan geri çekilin ayrı bir 
şey yaşanmasın diye. Askerler emir aldı tabi komutanından yavaş yavaş çekildi. 
Askerlere geri çekilin dedi halk. Askerler de geri çekilmeye başladı. Herkes geri çekildi. 
Ondan sonra şehit olan sivil arkadaşı götürdüler. Biz orda kaldık biraz. ‘‘Gerilla’’ 
arkadaşın üstünü örttük. Karanlık çökünce geri döndük. 

-MAZLUMDER Heyeti: PKK tarafına, sizlerden veya sizlerden önce seslenip 
askere denildiği gibi “Siz de çatışmayı bırakın, vurmayı bırakın.” diyen oldu 

mu? 

-Zaten ‘‘gerilla’’ yoktu. Ondan sonra geldik. Atış da yoktu.  Ama diğer bölgelerde 
mesela askerlerle gerilla karşı karşıya geldi. Gerilla mevzilerdeydi, ama askerler 
görünüyordu. Gerilla onlara ateş etmedi yani. Halkın gelmesiyle beraber hepsi durdu 

yani. Asker de biraz o güvenle geldi. 

-MAZLUMDER Heyeti: Ama çatışmanın mesafesine bakıldığında 50 metre 
mesafede yukarı kayalıklara doğru asker var, Örgüt mensupları aşağıda 
mı? 

-Şimdi şöyle anlatayım. Yani sivillerin gelmesiyle beraber o tepedeki askerler 
de geldi, hepsi. Panzerler geldi, o çadırın hemen dibine geldi. O çatışmanın olduğu 
yere. 10 metreydi zaten, aşağıya indirdik. Tabi ki o tepelerde hemen hemen bir 100 

metreye yakın var yani. 

 

 

IX-Ağrı Valisi Musa Işın ile yapılan görüşme: 

 

-MAZLUMDER Heyeti: 11 Nisan gecesi yaşanan olayla ilgili olarak 

görüşlerinizi almak isteriz. 
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Vali: Kendi köyümüzde güvenlik önlemi alıp, PKK’nın şenlik yapılacak alana inmesine 
izin vermemek amacıyla önlem alınmıştı. Daha önceki bir şenlikte PKK mensupları 
platforma inip propaganda yapmışlardı. Biz oraya PKK’nın geleceğini tahmin etmiyor 
değildik. Bunun dışında vatandaşın şenlik yapmasına, ağaç dikmesine olumlu 
bakıyoruz. Sadece PKK’nın oraya inip racon kesmesine izin vermek istemedik. 

Güvenlik güçleri 3:40’ta oraya gidiyorlar. Arada bir çadır görünce, teslim olması için 
çağrıda bulunuyorlar. Arkadaşlarımız yaralı bir halde orada 14 saat çatışmayı 
sürdürdüler. Yaralılarımızı alamadık. Çatışma olduğundan oraya gitmek isteyen 
vatandaşlara da müsaade etmedik. 

Oraya her taraftan insanlar akın akın gelmişlerdi, büyük bir organizeydi. 

Vatandaşlar oraya gitmek için baskı yaptılar, bırakmadık. Ancak patika yollardan ve 
çatışmaya yakın köylerden oraya kalabalık bir halk kitlesi gidince çatışma durdu. 4:30 

civarında çatışma kesildi. Bir terörist yaralı olarak yakalandı. 

Gece çatışma başlayınca her iki taraf da mevzileniyor. Ancak teröristler hakim bir 

alana mevzileniyorlar. 

 

-MAZLUMDER Heyeti: Bir alanın güvenliğini almak maksadıyla, PKK 

mensuplarının bulunduğu alanda gece vakti güvenlik önlemleri almaya 

çalışmak sorgulandı mı? 

Vali: Gece konusuna gelince... Bu bir askeri karardır, konsepte göre hareket edilir. 

Elbette teröristlerin ne yapacakları hesaplanmadığı için gece hareket etmek tercih 

edilmiştir. Sanki Türk askerleri kendi topraklarında istedikleri gibi hareket 

edemeyecekleri gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. 

Seçim süresi boyunca bu güvenlik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. PKK, baskı yapıyor. 

Daha iki gün önce iki kız çocuğunu dağa götürdüler. Ailesi buraya gelip ağladı. Bu olayla 

ilgili olarak, neden gece gidildiği konusunda eleştiriler var. Bunun nasıl ve ne zaman 

olacağı konusunda kararı veren güvenlik güçleridir. 

-MAZLUMDER Heyeti: Helikopterlerden vatandaşlara ateş edildiği iddia 

ediliyor? 

Vali: Helikopterden halka ateş açıldığı konusu yalandır. İlk olarak elli kişilik bir askeri 

birlik gidiyor oraya. Ve ondan sonrasında çatışma yaşanıyor. Görüştüğünüz insanların 

çoğu örgütün baskısı altındadır ve bundan dolayı da size doğruyu söyleyemezler. Şu 

anda Tendürek dağında PKK’nin durduğu noktaları biliyoruz, istense farklı bir tutum 

takınılabilir. Barış Sürecini örgüt yanlış anlıyor. Silahlarıyla birlikte ülkeyi terk etmeleri 

gerekirken, şehirlerde durdular ve bununla yetinmeyip silahlarıyla şehirlere, kasabalara 

ve köylere kadar iniyorlar. Kobani eylemlerinden bu yana Kamu Güvenliği konusunda 

sürekli üst düzey demeçler veriliyor. 
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4 Nisanda Doğubayazıt’ta yapılan ağaç dikme şöleninde propaganda yapılmış 

olmasından dolayı biz bu kez buna müsaade etmek istemedik. Bu, devletin 

hükümranlığıyla ilgili bir girişimdir. 

-MAZLUMDER Heyeti: Sayın Vali bunun Güvenlik Paketi ile bir ilgisi var mı? 

Vali: Bu olayın güvenlik paketiyle hiçbir ilişkisi yoktur. Amaç, PKK’yı böyle bir 

girişimden, organizeden caydırmaktır. Devlet istese onları, bir gün içerisinde imha 

edebilir. Evet barış sürecini önemsiyoruz. Ancak Çözüm Süreci bahanesiyle bazı 

yetkililer her şeye göz yumuyorlar. Bu duruma düşmemek için olaylara müdahale 

ediyoruz. Ben de bu bölgenin çocuğuyum. Bingöllüyüm ve bölgenin hassasiyetlerini iyi 

biliyorum. 

-MAZLUMDER Heyeti: Orada vurulan iki kişinin sivil olduğu söyleniyor. 

Onlarla ilgili bir bilgi var mı? 

Vali: Vurulan 2 kişi PKK ile çatışma başladığı zaman oradaydılar. Silah kullanıp 

kullanmadıklarını bilmiyorum. Ama çatışma alanında bulundukları için terörist olarak 

kabul ediyoruz. Vurulan bu insanların dosyaları da kabarıktır. Onlar çatışma 

alanındaydılar ve vuruldular. Bundan sonra da bu tür etkinliklerde güvenlik önlemleri 

almaya devam edeceğiz, ancak bunu önceden açıklayacak ve duyurusunu yapacağız. 
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X- Ağrı Belediye Başkanı Sırrı SAKIK ile yapılan görüşme: 

 

Sırrı SAKIK: Biz her ne söylüyorsak, sözümüzün arkasındayız. Kapalı kapılar arkasında 
bir şey söyleyip, başka bir yerde farklı şeyler söylemek gibi bir durum olmaz. Bundan 
dolayı kayıtlar açık kalsın. 

Şimdi burada aslında 2014 seçimlerinden bu bugüne, kenti germek istiyorlar. 
İşin özü bu. Ben buraya geldikten sonra Ağrı. Neden Ağrı? Çünkü buralar uzun 
zamandan beridir, iktidar partisinin kalelerinden biri. Türkiye’nin en yoksul kentiyiz. 
Ama iktidar burada kale oldu. 2014 seçimlerinden sonra kenti kanatmak istediler ama 
biz müsaade etmedik. Ağrı’lı arkadaşlarımız da bilir aldığımız bir seçime hile karıştırmak 
istediler. Biz buna müsaade etmedik, birkaç kez itiraz ettiler, sonuç değişmedi. Ama 
sonradan sandıklara müdahale ettiklerini tespit ettik. Baktık kenti kanatacaklar… 
Türkiye’nin dört bir tarafından buraya polis, asker sevkiyatı yaptılar. Üç gün içerisinde 
sandıkları epeyce değiştirmişlerdi, biz buna da müsaade etmedik. Aldığımız seçimi, 
Yüksek Seçim Kurumunun açıklamış olduğu sonucu görmemize rağmen. Kenti 
kanatacaklarından, kan akıtacaklarından, barış sürecine zarar vereceklerinden endişe 
duyduğumuz için aldığımız seçimden feragat ettik. Çünkü sadece Ağrı kanamayacaktı, 
Türkiye’nin tamamı kanayacak, barış süreci zarar görecekti. Biz arkadaşlarımızla 
istişareler yaptık. Bunun sonunda 500 milletvekilliği ve belediye başkanlığı da varsa, 
eğer bir tek damla kan akacaksa biz bu hakkımızdan feragat ederiz. Hakkımızdan 
vazgeçtik. Ağrı’yı bir beladan kurtardık. Yani iktidar bütün gücüyle, sadece iktidar değil 
devleti de yanına alarak hareket etti. Neden Ağrı? Ağrı, Serhat bölgesinde bir kalptir. 
Kürtlerin önemsediği bir kenttir. Çünkü cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar en 
büyük isyanların yaşandığı yer burasıdır. Burada on binlerce insan katledildi. Bu Ağrı’da 
yaşayan her insanın atası katliamdan geçmiş bir kentten bahsediyoruz. Ben de bunun 
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için geldim. Yani kazanılmış bir bölgeye asla gitmem. Bana Diyarbakır’ı da, Van’ı da, 
Mardin’i de verseler kazanılmış bölgeye gitmem. Bu benim üçüncü seçim bölgemdir. 
Yani Muş’ta kazanıp buraya geldim. Barış sürecine bir katkı sunacaksa ben varım. Barış 

için ben buradayım. 

Ağrı bizi sahiplendi, bize sahip çıktı. Yani Ağrı’lılar burada devleti yendi. Bizim 
arkadaşlar HDP barajı aşacak mı diyorlar. Aslında Ağrı barajı aşmış zaten. Mesajı verdi. 
Burada uygulanan politikayı, algıyı iyi yönetirseniz baraj sorunumuz olmaz. Biz yüzde 
yirmi beşlerdeydik, AK Parti yüzde yetmişti. Başbakan buraya geldi mahalle mahalle 
dolaştı. Arkadaşlarımız da bilir. Hergün bakanlar buraya geliyordu. Burası bir konferans 
kentine dönüşmüştü. Böylesi bir süreçten, Ağrı’yı kazasız belasız bir noktaya getirdik. 
Ağrı seçimleri akşamı çıktık bunu söyledik. Buradan çok önemli bir mesaj çıkıyor. 
Aslında devlet Ağrı halkının ortaya koyduğu bu onurlu duruşu anlayabilirse barışı daha 
da büyütebilir. Biz geldiğimiz zaman Ağrı halkına biz buralara olağanüstü hizmetler 
getirmeyeceğiz, sadece biz Allah’tan korkarız. Yalan söylemeyiz, paranızı çalmayız. 
Onlar size büyük vaatlerde bulundular, biz ise burada barışı büyütmeye geldik. Yani bu 
kentte barışı büyütebilirsek, Kürtler dağda isyan etmeyecek kentlerde demokratik 
mücadele verecekler. Ve halkımız da bize inandı. Tayip beye büyük saygı ve sevgi var. 
Ancak halkın gücünden daha büyük güç de yoktur. Buradan bir rahatsızlık doğdu. 
Bunları neden anlatıyorum? Ağrı neden hedef seçildi ve hala böyle! Ağrı’yı hep böyle 
kanatmak istediler. Ama Ağrı halkıyla biz, bir sağduyu oluşturup kanamasına müsaade 
etmedik. Ben bundan birkaç gün önce sosyal medyada, twitter hesabımdan söyledim. 
Dedim ki, burada hayat Rus ruleti gibi nerede, ne zaman patlayacağı belli olmaz. Ama 
eninde sonunda patlayacak. Çünkü bir şeyler tahmin ediyorum. Uçakla misafirler 
geliyor. Uçağın içi asker, polis dolu. Neden polis, asker dolu olsun. Sokaklara bakıyoruz, 
durmadan geriliyor. Hemen arkadaşlarımızı tutukladılar. Bu arkadaşlarımızı 2009’da 
dinlemeye almışlar 2015’te tutukluyorlar. Böyle devlet olurum mu? Arkadaşlarımız 
kendi aralarında konuşmuşlar, kalkıp ilçe başkanlarını alelacele tutukluyorlar. Kenti 
germeye çalışıyorlar. Beni baskı altına almaya çalışıyorlar. Söylediğim her şeye dava 
açıyorlar. Dün de bizim teşkilatlarımıza Serik’te saldırı vardı. 2014 seçimlerinde de aynı 
saldırılar oldu. Üyelerimiz öldürülmüştü, ilçe teşkilatları saldırıya uğramıştı. Saldırıyı 
yapanlar aynen şunu söylüyorlardı: ‘Biz Mustafa Kemal’in askerleriyiz!’ İşte ellerinde 
bayraklar, başlarında ilçe kaymakamı. Gidip linçi gerçekleştiriyorlar. Ben de kürsüden 
şöyle dedim: Siz Mustafa Kemal’in askerleri değil generalleri olsanız ne yazar. İt sürüleri 
ne yapar! Şimdi bundan dolayı onlarca dava açmaya, Türkiye’yi germeye çalışıyorlar. 
İt dedim bağışlayın, şimdi itoğlu itler diyorum. Gidip halkı linç edecekler, öldürecekler 
bu cenahla ilgili bir dava açmayacaksınız, ama bizim hakkımızda dava açacaksınız. Siz 
M. Kemal’i, İsmet İnönü’yü çok mu seviyorsunuz? Hayır! Sadece kenti germeye 
çalışıyorsunuz. Bütün arkadaşlarımız bu kentte yaşıyorlar. Bu kentin bir gerçeği var. 
Ağrı nereye gidiyor? Bildiğiniz gibi her kentte bizim ‘rusipi’lerimiz, melalarımız, 
büyüklerimiz var. Rusipilerimizden, yaşlılarımızdan bir heyet oluşur ve onlar barışı 
sağlarlar. Kavgayı önlerler, barışı sağlarlar. Her ilde varlar. Aslında Anadolu’nun her 
tarafında varlar. Şimdi bunlardan bir grup var, dernekleri de var. Yaşları yetmiş seksen 
civarındadır. Bunları alelacele tutukladılar. Konuyu valiyle görüştüm, paylaştım. ‘Ne 
oluyor, Allah aşkına. Senin doğduğun memlekette de bu var benim memleketimde de. 
Türkiye’nin her tarafında bu var.’ Bana cevaben: “Ee para alınmış verilmiş.” Dedi. 
Bunun her tarafta olduğunu söyledim. Bazı yerlerde bunun adı tazminattır, buralarda 
da kan parası alınır. Bazen bana böyle bir sorunu çözmemi söylüyorlar. Aileler mağdur 
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olunca kimi zaman ben cebimden 10 bin, 15 bin gibi bir para ödüyorum. Yemek 
paralarını ödüyorum. Bu şehirde sulhun sağlanması için. Siz de kalkıp bu yaşlı insanları 
tutukluyorsunuz. Bu durum sadece Ağrı’da oldu. Bu yakın zamanlarda. Ardından hiçbir 
şey yokken, siz gidip gördünüz. Tendürek dağının eteklerinde bir platform kurulmuş. 
Ben de gittim. Çatışma yerlerinde kan izleri vardı. Arkadaşlarımla, medya ile gittim. Bu 
tip etkinlikler çok uzun süredir oluyor. Çok uzun süredir şenlikler oluyor, ağaç dikimleri 

oluyor. Piknikler oluyor. 

- MAZLUMDER Heyeti: Burada kaçıncı defa yapılıyor bu ve benzeri 
organizasyonlar ? 

-Vallah tam bilmiyorum. Ama her zaman oluyor. Şimdi dört Nisanda 

Doğubayazıt’ta olmuş. 

-MAZLUMDER Heyeti: 4 Nisan’da yapılan etkinlikte 12 örgüt mensupının 
platforma silahlarıyla çıktığı ve havaya ateş açtığı söyleniyor. Siz bu konuda 

ne düşünüyorsunuz? 

-Doğrudur. Biz de diyoruz ki bu iki taraf nasıl barışır. Şimdi dağın eteklerine ağaç 
dikilecek. Çok masumane bir hareket. Ya PKK ağaç dikiyorsa alkışlamanız lazım. Yani 

kim ki ağaç dikiyorsa. Gelişmiş ülkelerde doğayı şekillendirenler taktirle karşılanır. 

- MAZLUMDER Heyeti: PKK sivil kıyafetleriyle ağaç dikme şenliğine katılsa 
ve Habur’da olduğu gibi devletin sinir uçlarına dokunmasa daha iyi olmaz 
mı? 

-Devlet samimi değil. Her şeyi seçimlere endeksliyor. Hepimizi seçimlerin 
kurbanı yapıyor. Benim de şöyle bir şey deme hakkım olmaz mı acaba? Geçen sene 
bu zamanlar. Bu şenlik dedikleri şey Tendürek eteklerinde oluyor. Ne oraya çok yakın 
köyler var, ne orada bir yol kesme var. Peki ben devlete soruyorum. Geçen sene 
Diyarbakır’da, Lice’de örgüt yolu kesti. Aylarca sürdü. Niye sağduyu egemendi? Seçim 
yoktu. Niye bugün hiçbir şey yokken (ben de valiye söyledim) gidip gece sızma 
yapıyorsunuz? Gidip pusu kuruyorsunuz? Hani amacınız gerilla ile halkın buluşmasını 
engellemek ise, bunu yolu yordamı bu değil. Akşam gidersiniz hepsinin göreceği 
şekilde. Netice olarak hepimiz bu topraklarda yaşıyoruz. Yani bunun için dahi olmaya, 
üst düzey komutan olmaya gerek yok. Orada dolaşırsınız, gerilla da ‘ha burada asker 
var, yollarımız kesişmesin’ der. Yahut da sabahın erken saatlerinde gidersiniz, onların 
göreceği şekilde onlarda aşağıya inmezler. Çünkü siz önemli bir projeyi hayata 
geçiriyorsunuz, barış projesini gerçekleştiriyorsunuz. İnsanlar eğer barış projesini 
uygularken, bunun ötesinde pusu kuruyorsa bunun adı alçaklık ve kalleşliktir. Bakın 
Türkler 99’da da gerilla geri çekildiğinde gidip tuzak kurdular 500 Kürt gencini 
öldürdüler. Şimdi siz görüşmeler yapıyorsunuz, bunlarla barışacaksınız. Gidip tuzak 
kurarak (ben bunu valiyle paylaştım). Niye sızma yaptınız, neden tuzak kurdunuz? 
Oraya gelen arkadaşlarımızdan ikisi ‘biz siviliz’ demelerine rağmen, birini öldürüp, 
diğerini yaraladınız? Gerilla küçük bir çadırdalar. Arkadaşlarımız vurulunca onlardan 
biri çıkıp bakıyor, o da vuruluyor. Kendilerinden eminler ve barış sürecinde böyle bir 
şey olabileceğine ihtimal vermiyorlar. Barış süreci var ve çatışma akıllarından bile 
geçmiyor. 
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Yanlış yaptılar, bakın vali.. Bu ülkede yöneticiler aldıkları derste bir de yalan 
söyleme dersi var. Devletin günahının üstünü örtmek için yalan söylemeyi de 
öğreniyorlar. Bunu valiye de söyledim. Bunu parlamentoda da söyledim. Devletin 
günahını örtmek için yalan söylüyorlar. Sorun burada yaşıyor. Şehir dışındaydım, vali 
beyi aradım ne yapılması gerekiyorsa biz hazırız dedik. Arkadaşlarımız gitti fedakarlık 
yaptılar. Eğer beni biraz dinlemiş olsalardı, oraya hemen giriş yapacaktılar ve belki de 
çatışma erken bitecekti. Yaralı askerleri bizim arkadaşlarımız sırtlayıp, oradan 
kurtardılar. Vali beni aradı teşekkür etti, ardından Genel Kurmay teşekkür etti. Ondan 
sonra başlandı HDP ve BDP nasıl olur böyle bir şey yaptılar? Denilmeye başlandı. 
Aslında bu Kürtlerin barışa ne kadar susadıklarını ve önemsediklerini gösteriyor. Bunu 
içlerine sindiremedikleri için, İçişleri Bakanı alelacele mesajlar veriyor. Arkasından 
cumhurbaşkanı. Mesele deniliyor ki: 5 gerilla öldürüldü diyorlar. Ben de feryat 
ediyorum, ya öldüyse gösterin. Bir tane gerilla ölmüş, siz niye yalan söylüyorsunuz? 
Veya beş on gerilla ölse mutlu mu olacaksınız? Siyaseten bunu malzemeye 
dönüştürüyorsunuz. Demek ki hesabınız burada. Öyle olmadığı halde neden çok ölü 
olduğunu yaymaya çalışıyorsunuz? Ya da o askerleri neden orada yalnız bıraktınız? O 
askerler orada kalsalardı, kendi ifadeleridir gece sabaha kadar donacaklardı. Ya da kan 
kaybından gideceklerdi. Şimdi düşünün Türkiye’nin, Kürdistan’ın dört bir tarafına 
cesetler gidecekti. Şimdi bu bile bunların bu konuda samimi olmadıklarını gösteriyor. 
Yani bu topraklardan bir cehennemden cennete geçiş süreci yaşanıyor. Ben bunun için 
buradayım. Allah da şahidtir bana Ağrı’yı kompile de verseler ben gelmem. Ama barış 
için bana bir şey düşüyorsa, bunun ucunda ölüm de varsa gelirim. Bunu Ağrılılarla 
kürsüde de paylaştım. Ben sadece sizin kanalizasyonunuz, suyunuz için gelmedim. 
Böyle bir görevim de yok. Eğer devlet bana böyle bir görev atfediyorsa, Kürt hareketi 
atfediyorsa ben ikisini de reddederim. Evet ben size hizmet de getireyim, ama ben barış 
için buradayım. Bu topraklarda barış, yani cehennemden cennete geçiş süreci var. 
Aslında bu zebaniler bizim bu geçişimizi istemiyorlar. Görebildiğim bu. Bu topraklarda 
barış olsun istemiyorlar. Yoksa biz buralardayız, bizim buralarda olmamız onlar 
açısından da bir nimet. Burada bir barışı nasıl örebiliriz, hayata geçirebiliriz. Bu barış 
süreci devam ettiğinde de söyledik… Yahu tek taraflı bilgilendirme var, yargılama var. 
O diyor şunu yaptın, bunu yaptın. Yani devlet diyor ‘sen yaptın!’, PKK diyor ‘ben 
yapmadım’. Peki ne yapılabilir? Vicdanlardan, yani vicdan hareketi oluşturulabilinir. 
Üçüncü göz. İçinde Mazlumder’in de olduğu vicdan sahibi sivil toplum örgütleri ve bu 
ülkenin bilinen şahısları olurdu. Bunun adı Hakikatleri Araştırma Komisyonu da 
olabilirdi, Üçüncü Göz de olabilirdi. Mesela bugün çıkar gelirdi, Diyadin’de ve Ağrı’da 
araştırırdı. “Ey kardeşim PKK, vallah sen suçlusun!” derdi ve PKK de çıkar bir 
özeleştiride bulunurdu. Veya “Ey devlet, ey vali Vallah biz geldik araştırdık siz 
kusurlusunuz!” derdi. O zaman hiç kimsenin söyleyecek tek sözü olmazdı. Misalen 
parlamento. Bakın siz çıkıp gelmişsiniz. Teşekkür ederim. Ama parlamento, bu ülkenin 
parlamentosu sizden daha önce aktif davranması gerekirdi. Çünkü ben çağrıda 
bulundum, iktidar partisinin, ana muhalefet partisinin gelip araştırmada bulunması için 
çağrıda bulundum. Heyet incelemede bulunmuş dediler. Heyet nedir? Buradaki ilçe 
yönetiminden birileri gitmiş. Ben kimseyi küçümsemek için söylemiyorum. Ama bu bile 
hareketi ne kadar küçümsediklerinin göstergesidir. Eğer parlamento, grup 
başkanvekilleri bir heyet oluşturup oraya göndermiş olsalardı ve buraya geldiklerinde 
de bizimle işbirliği için bir çalışma yapsalardı; kimin kusuru varsa ortaya çıkmış olurdu. 
Kim yapıyor bunu, cumhurbaşkanının görüşüne uygun birkaç kişi rapor hazırlıyor ve 
gönderiyor. Cenazeler diyorlar, cenazeler yok ortada. Onun için ben bunun bir yol 
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kazası olduğuna inanmıyorum. Yıllardır bu topraklarda yaşıyoruz. Gerilla, asker 
karşılaşır talihsiz şeyler olur. Buna yol kazası dersiniz. Ama bu o kadar planlı projeli 
hazırlanmış ki.. 2014 seçimlerinde iki kez seçimi kazandık. İktidar partisinin dokuz seçim 
sonrasında yenildiği tek yer burasıdır. Bunu hala içlerine sindiremiyorlar. Tapeler ne 
kadar doğrudur bilemem, İçişleri Bakanı ile vali arasında geçen konuşmalarda bizlere 
küfürler var. Canları sağolsun. Bakanı arayacağım ve ‘küfretmişsen canın sağolsun’ 
diyeceğim. Tabi doğru olup olmadığını da bilmiyorum. Biraz bilgi kirliliği de var. Elimde 
delil olmadan kimseyi suçlamak istemem. Ben bu şehre geldiğimde eski belediye 
başkanının baştan sona hırsız olduğunu söylediler. Bütün şehir ‘hırsız, hırsız’ diye 
bağırıyordu. Ama ben bir gün böyle demedim. Allah’tan korkarım, kimseye böyle bir 
şey diyemem. Demedim de. Sonra çıktım geldim, baktım kent az söylemiş. Bu şehri 
komple çalmışlar. Müthiş bir hırsızlık var. Ve eğer belediyeleri böyle yönetiyorlarsa vay 

bizim halimize. Korkunç bir şey. 

-MAZLUMDER Heyeti: Devlet, ‘örgüt, şehirde ve kırsalda halka baskı yapıyor 
ve biz bunu önlemek zorundayız’ diyor. Altan Tan’ın ‘imkan dahilinde örgüt 
dağdan inip, halkın içine karışmasın.’ diyor… 

Kimse afaki şeyler söylemesin.. 

- MAZLUMDER Heyeti:Peki Barış Süreci konusunda yeterli hassasiyet 

gösteriliyor mu? Örgütün halk üzerinde baskısı var mı? 

Eli silahlı olan insanların adil davrandıklarını söylemek hakkaniyetle bağdaşmaz. 
Elbette olayı biraz saptırıyorlar. Tendürek’ten öte bir yer var mı! Hayır. Altan da bu 
konularda değerlendirmeler yapıyor. Onun söyledikleri bazı insanların hoşuna gidebilir 
ama insan biraz vicdanlı olmalı. Nereye gidecekler. Altan beye de sormalıyız: ‘Altan bey 
gerilla buradan öteye nereye gidecek veya gitmelidir?’ Bana bir yol göstersinler, onu 
söyleyeyim. Bakın şunu da söyleyeyim. Ben o gece Ahmet Hakan’ı aradım. Kardeşim 
yayın yapıyorsunuz, birçoğunuz Ağrı’yı bilmiyorsunuz. İçinde Altan da var, benim 
arkadaşım. Dostum. İnsan bir arar, “Sırrı kardeşim senin kentinde ne var, ne yok?” 
Öyle afaki ve uzaktan gazel okumakla bu işler olmaz. Devletin günahlarının yanına bir 
günah daha koyarak sorunu çözemezsiniz. Eğer gerilla gelse bir yol kesse, şunu yapsa, 
bunu yapsa.. Sonra ben gerillanın sözcüsü de değilim. Yine her defasında bu hareketin 
içinde elli kez onların yanlışlarını her defasında yüzlerine vuranlardan biri de benim. 
Ama bu olayda, Tendürek’ten öteye bir yol yok. Devlet kibirli davranıyor. Bir de bazı 
konularda, asparagas bilgiler veriyor. Diyor ki, ‘seçim propagandası yapmak için 
gelmişler’. Kitle bizim kitlemiz. Bizi sevmeyen hiç kimse oraya gitmez. Daha önce kazılar 
yapılmış, fidanlar götürülmüş. Bizim arkadaşlar çalışmışlar, oraya platformu 
götürmüşler. Bilmem şunu yapacaklarmış.. Oraya sadece ağaç dikmek için gitmişler, 
yaptıkları tek şey buydu. Orada müzik çalacak, oynayacaklar. Hatta piknik yapacaklardı. 
İlginçtir, ben cenazeyi almaya giderken de gördüm o kitlenin ellerinde çayları, 
yiyecekleri vardı. Böyle bir olay için gidiyorlar oraya. Devlet ise onların oy devşirmek 
için oraya gittiklerini söylüyor. Şimdi biz eğer otuz yıllık mücadelemizde, kırk yıllık 
emeğimizde bu halkın yüreğinde yer edinememişsek baskıyla gelen her oyu reddederiz, 
haram sayarız. Bunu Tayyip bey geldiği zaman da Ağrı’nın göbeğinde “burada baskı 
var, baskı uygulanıyor. Oy devşiriliyor” dedi. Ben de o gitmeden hemen şöyle dedim 
‘Ey Ağrı’lılar bizden size tek bir tehdit gelirse alçaklıktır. Ama siz de bana tehditle oy 
verirseniz en büyük alçaklığı yapmış olursunuz.’ Bakın biz bunu söyleyenlerden biriyiz. 
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Eğer biz Ağrı halkının kalbinde yer edinememişsek, bunu tehditle yapamayız. Onların 
bahsettiği köyde 40-50 tane seçmen var, büyük bir kısmı bize ve bir kısmı da Ak Partiye 
oy veriyor. Olayı bu tarafa çekmeye gerek yoktur, oy devşirme gibi. Olayın diğer bir 
yanı, bu çatışan taraflar her şeye rağmen hassas davranmalıdırlar. Biraz da üç yıllık 
süreç içerisinde gördüğüm şu: Biraz rehavet var. Gerilla da nasıl olsa barış süreci var 

düşüncesiyle rahat davranıyor. 

-MAZLUMDER Heyeti: Sayın başkan iki gündür yaptığımız görüşmelerden, 
özellikle Diyadin Belediye Başkanı Hazal hanım ile yaptığımız görüşmede 
edindiğimiz bilgilere göre sizin elinizde bazı veriler varmış. Bir de 28 

dakikalık bir videodan bahsediyorlar, bahsedilen video elinizde var mı? 

-Arkadaşlarımızın topladığı veriler medyaya düştü. Fotoğraf ve videolar kısmen 
de olsa yayınlandı. O videoyu İmralı heyetine verdiler. Maalesef bende öyle bir görüntü 
yok. Ben her şeyi şeffaf yaparım. Yine de arkadaşlarımızla bir diyalog kurulsun, eğer 
varsa size versinler. O görüntülerde öfkenin ötesinde insanlık dersi vardı. Şimdi burada 
arkadaşlarını öldürmüşler, bazıları da yaralı buna rağmen askere yardıma koşuyorlar. 
Abisi ağır yaralı olmasına rağmen, gidip askere sarılıyor ve o yaralı askeri omuzlayıp 
kurtarıyor. Burada insanlık dersi vardır. Devlet ise kibirli, öylesine tepeden bakıyor ki.. 
Bunu bile içine sindiremiyor, yani bu kibir dünyasından kendisini kurtarmalıdır. 
Kardeşim siz kimsiniz, sizin bizden ne üstünlüğünüz var, Allah rızası için. Sizi Allah 
yarattı, bizi de. Siz Araplar, Farslar, Türkler bizden ne istiyorsunuz! Bizi insan yerine 
neden koymazsınız. Kürdün sizden bir talebi yok. Sadece insanca yaşamak istiyor. 
Sadece baskı ve şiddet. 15 Nisan’da burada Ağrı’nın kurtuluşu vardı. Vali benim de 
törene katılmam için ısrar etti. Neden kurtarmışlar? Ağrılılar Allah aşkına söyleyin, Ağrı 
kimden kurtulmuş? Ağrı sonradan şehir olmuş. Ağrı isyanından sonra Doğubayazıt’a 
kızmışlar yeni şehri kurmuşlar. Peki bu yeni şehri kimden kurtarmışsınız. Gelin bu şehri 
sefaletten, yoksulluktan kurtarın. Bundan kurtarmıyorsunuz, zulümden 
kurtarmıyorsunuz her yıl şekli olarak kurtuluş kutlamaları yapıyorsunuz. Ogün üç kişiyle 
kutladılar, seneye bir kişi de gitmez. Türkiye artık bunlardan arınması lazım. Yani 
hakkaniyeti, adaleti, kardeşliği nasıl inşa edebileceksek o şekilde birlik oluşturup 
hareket edelim. Bilgiye dayalı, kardeşliğe dayalı çalışma yapmamız lazım. Baskıya 
dayalı, şiddete dayalı.. Şimdi bu son çıkardıkları Güvenlik Yasası, bunun altyapısıydı. 
Şimdi bu seçimler için Allah korusun daha bizi nelere feda edecekler, hiç bilmiyoruz. 
Ama koşullar ne olursa olsun, bizim tarzımız, tavrımız, duruşumuz bu topraklarda kanın 
akmaması için Vallahi çaba sarfetmektir. Koşullar ne olursa olsun biz sağduyunun 
saflarında saf tutacağız. Onların oyununa gelmeyeceğiz, teşhir edeceğiz. İnsanca bir 
adım atarlarsa, biz on adım atmaya hazırız. Bizim diğer siyasi partilere karşı herhangi 
bir düşmanlığımız yok. Gelsinler halkın iradesine özgürce bir şekilde gidelim. Yani eğer 
halk sizi yüreğine basmışsa, yüreğinde yer edinmişseniz bizim buna söyleyecek bir 
şeyimiz yok. Biz düşman değiliz, siyasi partiyiz, rakibiz. Rakip oyu ile hareket edeceğiz. 
Şimdi bir taraftan Kürd’e diyor ki, ‘silahtan vazgeç’. Ee tamam silahtan vazgeçsin, o 
zaman demokratik seçimlerde neden hilelere başvuruyorsunuz? Bugün siz 531 trilyon 
hazineden yarım parası aldınız, biz bir lira bile almadık. Peki biz bu toprakların evladı 
değil miyiz? Bizim vergimizle hazineden aldığınız parayla bize karşı güç 
oluşturuyorsunuz. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan seçim kanunu ile, generallerin 
getirdiği yasaya sığınıyorsunuz, barajı getiriyorsunuz. Peki Kürt ne yapsın? PKK şöyle 
yapsın, böyle yapsın. Bizim arkadaşlarımız da, ‘PKK şöyle etsin, böyle etsin’ diyorlar, 
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peki kardeşim PKK ne yapsın? PKK’nin üst düzey yetkilileri çıktı, “biz Öcalan’ın ortaya 
koyduğu projenin arkasında duruyoruz. Saldırı bizim işimiz değil. Kavga bizim işimiz 
değil. Biz bu süreci bu hale getirenlerin karşısında sağduyunun saflarında yer alacağız. 
Ama hala oralarda çıkıp, biraz mesafe koymak adına haydi onlara da bir şey söyleyeyim 
deniliyor. Yav kim bir şeyleri eksik yapıyorsa, onlara bir şey söyle. Birilerine mesaj 
vermek için bir yerlere bir şeyler söylemek.. Biz hepimiz sizin kadar bu siyasetin 
içindeyiz. Ama siyasetin bir etiği vardır, bir ahlakı vardır. Yani kapalı kapılar arkasında 
farklı bir şeyler konuşmak, başka yerlerde farklı şeyler konuşmak, şirin görünmek. 
Vallah hiç öyle bir derdimiz yok. PKK yanlış yaptığı zaman eleştirenlerden, yakasına 
yapışacaklardan biriyim. PKK’yi eleştireceğiz de, PKK silahlı bir örgüttür. Artık PKK 
Ortadoğu’da bir vicdan hareketidir. Artık devasa bir harekete dönüşmüştür, Türkmen’in 
yanında duran. Ezidi’nin yanında durabilen bir harekettir. Ortadoğu’da Arapların umudu 
olan bir hareket, ardık buralarda bir çatışmanın, kavganın içerisinde olması kabul edilir 
bir durum değildir. Vallahi böyle bir çatışmanın içerisinde olmaması için elimizden ne 
geliyorsa onu yapacağız. 

- MAZLUMDER Heyeti: Bu operasyonun mülki amirlerin değişmesiyle bir 

ilişkisi var mıdır? 

-Vallahi dilim varmıyor. Hep böyle mülayim geçişler yapıyorum. İnşallah şöyle 
olmuştur diyoruz ama, bunun bir yol kazası olduğunu düşünmüyorum. Burada ciddi 
hesaplar, kitaplar vardı. Bu hesapları bizim arkadaşlarımız boşa çıkardılar. Yani vali yeni 
buralara geldi. Buraların hepsinin sıkıntısı bu, biz hepimiz kobayız. Osmanlı zamanında 
sürgün yeri Malta idi. Osmanlı cumhuriyete dönüştükten sonra sürgün yerleri buralar 
oldu. Burada yargının da kobayıyız, gidin bakın hepsi gencecik çocuklar. Doktorlar, 
yargı hepsi gencecik insanlar. Bilgi, birikim, tecrübe yok. Şimdi bakın eğer gerçekten 
bu devlet bu topraklarda bir şeyler inşa etmek istiyorsa, bu toprakların ruhundan 
anlayan insanları buralara getirmesi lazım. Şimdi buralarda herkes, bir an önce saatin 
beş olmasını ve bir an önce oradan kaçışı bekliyor. Takvimlerini tıpkı askerin teskeresini 
bekler gibi çizmeleri gibi, bir an önce buralardan gitmeyi düşünüyorlar. Buraya gelen 
valiler de böyle. Aslında devlet buralardaki politikalarını yeniden gözden geçirmeli. Ben 
bunu valiyle görüşmemde de söyledim. Biraz alındı. Ama ben bunun kendisiyle ilgili 
olmadığını söyledim. Devlet bunu bir politika olarak uyguluyor. Yeni vali burada 
deneyim kazanacak. Yeni hakim burada deneyim kazanacak. Doktoru, hemşiresi, 
öğretmeni burada deneyim kazanacak. Ya kardeşim biz kobay değiliz ki! Bakın Kürt 
hareketi, benim otuz yıllık bilgi ve birikimim var bana dedi ki ‘sana bir görev düşüyor’. 
Başım gözüm üstüne dedim. Ben de büyük şehirlere gitmesini ve birinci ikinci sırada 
yer almasını bilirim. Kürt hareketi böyle bir şeye önem veriyorsa, devletin de 
politikalarını gözden geçirmesi lazım. Tabi niyet okuyuculuk yapmam ama valinin bu 
olaydan binlerce defa pişman olduğunu düşünüyorum. Ama herkes topu birbirine 
atıyor. Genel Kurmay benim haberim yok diyor. Vali, bütün bunları benim kendi başıma 
yapmam mümkün değil diyor. Olay böyle bir şey. Bu olay operasyon olmakla birlikte 
cehalet var. Ben gidip operasyon bölgesini gördüm. Gece vakti sızma yapıp, operasyon 
yaparsanız bunun samimiyetle bir ilişkisi olmaz. Siz gece vakti korucuların da desteğini 
alarak gece oraya sızma yaparsanız bu barışın ruhuyla bağdaşmaz. İşte askerlerin nasıl 
oraya gittikleri konusunda net bir bilgi yok. Eğer yoldan gittilerse görenler olmuştur. 
Ancak helikopterle mi oraya indirildiler, yoksa koruculardan mı yardım aldılar belli değil. 
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İşte biz bu kısmını bilmiyoruz. Eğer Diyadin üzerinden geçiş yaptılarsa, halk zaten onları 

görür. 

- MAZLUMDER Heyeti: Sayın Başkan Cezmi BUDAK’ın vurulma saati 

biliniyor mu? 

Saatini tam olarak bilmiyorum ama havanın aydınlık olduğu ve onları 
gördüklerinde sivil olduklarını söyleyip ellerini kaldırdıkları söyleniyor. Ellerini kaldırıp 
‘biz sivil insanlarız’ diyorlar. Ama askerlerin oraya gidişi gece saat ikiden sonradır. Bu 
konuda elimde net bir bilgi yok. Bunlar sadece benim bildiklerim, duyduklarımdır. Bir 
şey daha var. Belki bu konuda katkınız olur, Cezmi sivil bir arkadaşımız öldürülüyor. 
Diğer bir arkadaşımız Cenap, o da partili sivil bir insan. Şimdi bu arkadaşımız terörist 

olarak nitelendiriliyor ve tutuklanmak üzere bekletiliyor. 

 

 

 

 

XI- AK Parti İl Başkanı Abdurrahman ÇETİN ile yapılan görüşme: 

 

Abdurrahman ÇETİN: Şimdi efendim ilimizde doğrudur sıkıntılı bir süreç yaşandı, biz 
de olaya vakıfız. Bizzat olayı yaşayan değil de olayı takip eden biri olarak size bilgi 
vereceğiz. Orada olan olay bizi üzmüştür. Özellikle çözüm sürecinde bizim de Ak Parti 
olarak itinayla canımız pahasına korumaya çalıştığımız, barış sürecinin bozulmaması 
için son derece hassasiyetle davranan parti mensuplarından biriyiz. Basını ve dünya 
basınını takip ediyorum sanki orada çok doğal bir şey varmış, masumane bir şekilde bir 
ağaç dikimi varmış gibi ve orada birileri zulmediyor gibi lanse ediliyor. Oysa ki, şunu 
öğrenmek istiyorum.. Ondört saat boyunca silahların ve mermilerin bitmediği ve taciz 
için orada bulunan o grubun ne için orada bulunduğunu kimse izah edemiyor. Kimse 
bunu sormuyor. O insanlar orada toplanırken, o kadar mermi ve mühimmatı nereden 
getirdiklerini kimse sormuyor. Orada sadece sükunet ve güvenliğe sağlamak üzere 
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orada bulunan kolluk kuvvetlerinin görevlerini yaptıkları esnada kendilerine yönelik bir 
saldırıya karşı göstermiş oldukları refleks üzerinde neden bu kadar duruluyor. Yani 
bizim ilimiz ısrarla farklı bir şekilde yansıtılmak isteniyorsa, ilimiz sağduyulu bir ildir. 
Daha önceki referandum olaylarında Ak Partimize yüzde doksanlara destek veren bir 
ilimizdir. Ve bu millet bu bilinçtedir. Kürdün, Lazın, Çerkezin, Türkün birleştiği noktanın 
kardeşlik olduğunun herkes bilincindedir. Devir artık eski devir değildir, herkesin her 
çocuğun cebinde interneti vardır. İletişim alanlarını, sosyal medyayı iyi kullanabilen bir 
milletimiz var. Böyle bir duruş içerisinde, hadise manidardır bana göre. Yani bir ilçe 
başkanımızın köyünün seçilmesi ve orada şenlik ya da şenlik adı altında belli çadırlar 
kurularak.. Duyumlara göre diyorum, bizim duyumlarımız böyle. Gözümüzle gördüğüz 
bir şey değildir. Orda ondört saat boyunca bir taciz ateşi yapılarak bir şeyler 
oluşturulmaya çalışılmıştır. Düşündürücüdür. Biz cumhurbaşkanının başlattığı, 
başbakanımızın özenle sürdürdüğü ve bölge halkının ümitle baktığı barış sürecine önem 
veriyoruz. Böyle bir süreçte oy oranı açısından, oy oranını kendilerine yönlendirip bir 
üstünlük sağlamaya çalışmaları için böyle bir yola başvurmaları milletimiz tarafından 

hoş karşılanmamaktadır. 

-MAZLUMDER Heyeti: Ak Parti ilçe başkanının olduğu o köyde yaşayanları 

Ak Partiye oy vermemek üzere bir yönlendirme olmuş mu?  

-Hayır öyle bir şey olmadı. Köyle alakası yok. Alan hakimiyeti oluşturmak, vatandaşın 
gözünü korkutmak için bana göre amaçlı yapılan bir harekettir. Bir Ak Partili biri olarak 
değil de bir Ağrılı vatandaş olarak söylemek gerekirse, buradaki halkımız örgütten 
korkar. Bir şey söyleyeyim, hepimiz inançlı insanlarız ve yine bu ülkede inancını 
yaşayanların dışında kalanlara da saygımız var. Ancak şunu söylüyorum, insan malına, 
canına ve namusuna el uzatanlara karşı çıkarız. Bu, imanımızın gereğidir. Şimdi burada 
duranların masumiyeti var. Vatandaşın orada şenlikten başka aklından geçirdiği bir şey 
yoktur. Ak Partililerin, kardeşlerimizin bir şenlik varsa katılmalarından daha doğal bir 
şey olamaz. Yani orada bir ağaç dikme, ağaç dikme festivali varsa herkes buna katılmak 
ister. Biz buna karşı değiliz. Siyasal propagandalara da karşı değiliz. İnsanların 
kendilerini ifade etmelerinden daha doğal bir hakları olamaz. Ancak benim merak 
ettiğim uzun süreli taciz ateşleri ve hatta bir helikopterin yaralanmasına yol açacak bu 
kadar mühimmatın vatandaşta bulunması mümkün mü? Vatandaşlarımızın bu olayla 
hiçbir ilgisi yok. Devletimiz ile örgütün zamanlı mı, zamansız mı diyebileceğimiz bir 
karşılaşması sözkonusu olmuştur. Böylesine gelişen bir harekettir, bizimle bir ilgisi 
yoktur. 

-MAZLUMDER Heyeti: Bir daha böyle zamansız karşılaşmanın olmaması için 

nasıl bir önlem almak gerekir? 

-Bütün devlet erkanının, siyasi aktörlerin cumhurbaşkanından, başbakanımıza 
kadar bir söylemleri, çağrıları oldu. Bunu İmralı Heyetinin çağrılarında da görüyoruz. 
Yani silahlar bırakılacak, kardeşlik havası içerisinde kim siyaset yapacaksa yapacak.. 
Kardeş kardeşi öldürmek istemiyor. Çetevari yapılanmalarla halkın üzerine gidilmemeli. 
Bütün bu söylemlere rağmen örgüt neden malum partiyle bir araya geliyor. Malum 
şenlikte o partiyle neden ilişki kuruyor! Barış heyetinin, İmralı Heyetinin, 
Cumhurbaşkanının söylemlerine rağmen neden bir arada bulunuyorlar. Bunun önüne 
neden geçilmiyor. Bu bizim çağrımız olsun. Lütfen artık silahlı mücadeleyi bırakıp, 

siyaset yapsınlar. 
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- MAZLUMDER Heyeti: Siz böyle bir çağrıyı diğer siyasi partilerle müzakere 

etmek için bir araya gelebilme imkanı bulabiliyor musunuz? 

-Hayır kesinlikle böyle bir şey için bir araya gelemiyoruz. Sebebini söyleyeyim: 
Biz burada legal ortamda siyaset yapıyoruz. Mesela biraz acı bir olaydır, belki ama 
anlatayım. Ben bir seçim karargahı kiralıyorum. Vatandaş bana ‘30 bin’ diyor, tamam 
diyorum. Akşam olunca ‘ben yanlış hesap yaptım 40 bin’ diyor, ben tamam diyorum. 
Sonra bir kez daha ‘ancak 50 bin olabileceği’ni söylüyor onu da kabul ediyorum. Ama 
en sonunda ‘kusura bakmayın, burayı size veremem. Benim çoluk çocuğum var. Başıma 
bir şeyler gelmesinden korkuyorum’ diyor. Kimin tehdit ettiğini öğrenmek isteyince de 
‘beni bu olaya karıştırmayın’ diyor. Benim ilçe başkanıma ‘istifa et ve buraları terk et’ 
diye tehditler var. Yine ilçe belediye başkanına istifa etmesi yönünde tehditler var. Bu 
ilde sekiz tane belediye başkanlıklarımız var. Şimdi böyle bir yapı var. Ben bir il başkanı 
olarak inancımızla siyaset yapalım diyorum. Hangi inançtan olursa olsun, onlara saygı 
duyarak kardeşçe siyaset yapabilmenin imkanını oluşturmalıyız. Bakın ben bu şehirde 
il başkanı olduğum zaman ilk ziyaret ettiğim kişi Sırrı Sakık oldu. Bugüne kadar daha 
kapımızı çalan olmadı. Biz düşman değiliz ki. Bu ilde hükümetin partisinin il başkanıyız. 
Bu ilde başka partiden olan il başkanları, belediye başkanları bu ilin mensuplarıdır ve 
kardeşçe geçinmemiz gerekir. Şimdi ben bu olaylara baktığım zaman, Doğu ve 
Güneydoğu olaylarının son bulması için silahların bırakılması ve kardeşçe yaşanmasının 
gerektiğine inanıyorum. Silahla bir şeyin çözülemeyeceğinin artık herkes farkında 

olmalıdır. Olay bunun çok ötesine geçmiştir. 

-MAZLUMDER Heyeti: Çatışmalı ortama tekrar dönülmemesi için neler 

yapılabilir? 

-Hani diyorlar ya askerin o saatte orada ne işi var. Asker görevini yapıyor. Bu 
olayların öncesine de bakmak gerekir. Örnek olarak dört Nisanda Doğubayazıt’ta 
yapılan şenliklere bakın. Google’ye yazdığınız zaman bu şenlikle ilgili görüntüler 
karşınıza çıkıyor. Korkmadan olaylara yaklaşıldığı zaman gerçekler ortaya çıkacaktır. 
Korkmadan gerçekleri olduğu gibi aktarmak adına, meclis üyelerimizin, ilçe 
başkanlarımızın istifa etmesi neden sorgulanmıyor. Bir kardeşimize başörtüsünden 
dolayı saldırılar oluyor, Türkiye çalkalanıyor. Burada 15-16 yaşında çocuklar dağa 
kaçırılıyor kimsenin sesi çıkmıyor. Birilerine söylediğimiz zaman “elimizden bir şey 
gelmiyor!” diyorlar. Peki bu konularda hassasiyet gösteren devletimiz, görevini 
yapmasın mı? Şimdi buna şahit oluyoruz, adam geliyor “benim namusumla oynuyorlar” 
peki ben gidin biraz daha sabredin, sizin namusunuzla biraz daha oynasınlar mı 
diyeyim.. İnsan ne için yaşar, malı, canı ve namusu için. Şimdi gelip diyorlar ki ‘bize 
kırk bin lira vereceksiniz’. Şehir kenarlarına yaklaştıkça bunların sayısı aşacaktır. Bunu 
örgüt adına yapanlar da olabilir. Şimdi bir çete oluşur ve eline bir keleş alıp insanları 
tehdit edenler olabilir. Devlet bunlara karşı önlem almak zorundadır. Devletin zafiyeti 

varsa ve oralar boş bırakılmışsa siz ne yapabilirsiniz! 

-Burada vatandaşın aldığı bir tehdidi gidip yargıya anlatması sözkonusu olmuyor. 
Korkuyor. Diyadin bir başlangıçtır ve biz siyasiler, STK’lar buna göz yumarsak yeni 
olaylar olur. Eğer biz dersek ki “orada örgüt var güvenlik güçlerinin arada ne işi var. 
Asker o saatte orada ne arıyor. Örgüt milletin içine girsin, yine malına ve çocuklarına 
el uzatsın oraya buraya götürsün” o zaman kimse bir şey söyleyemez. Ben oraya ne 
zaman ve ne için gidildiğini bilmiyorum. Ama devletin bir bildiği var ki o saatte oraya 
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gitmiştir. Herhalde devlet cinnet içerisinde değildir. Devletin bildiği şey nedir, istihbarı 
bilgi, ortam dinlemeleri, takipler altı aylık, yedi aylık, sekiz aylık ta 4 Nisan Doğubayazıt 

şenliklerinden bahsediyoruz. Devlet izleyecek ve buna müsaade etmeyecektir. 

- MAZLUMDER Heyeti: 11 Nisanda yaşanan çatışma ile ilgili olarak sizin 

mülki erkan ve diğer yetkililerle bir iletişiminiz oldu mu? 

-Bizim vatandaşlarımıza gelebilecek en küçük bir sıkıntı bizi üzer. Orada 
vatandaşlarımızın da askerimizin de yaralanması bizi üzmüştür. Diyadin’de bizim 
arkadaşlarımız gidip taziye dileklerinde bulundular. Örgüt elemanları konusunda biz 
bunu yapmayız. Örgüt elemanları nerede olurlarsa olsunlar, başlarına ne gelirse gelsin 
ben onların karşısındayım. Bir il başkanı olarak bunu söylüyorum. Kan akıtmaya devam 
etmemelidirler. Söz vermişler sözlerinde dursunlar. İyi oldu, kötü oldu demiyorum. Ama 
biz Ağrı olarak bundan huzursuzuz. Bütün görüşmelerimizde herkesin huzursuzluğunun 
had safhada olduğunu gördüm. Sayın valimiz, emniyet müdürümüz, tabur 
komutanımız, ilçe başkanlarımız bu olaydan oldukça rahatsızdırlar. İlimizden ne 
istiyorlar. Biz huzurlu bir iliz. Kimseye bir vadimiz olmamış. İlla Diyadin’e ‘gelin sizi 
besleyelim’ dememişiz. Birileri yapmışsa oraya gitsinler. Biz istemiyoruz örgütü, örgüt 
elini Ağrı’dan çeksin. Biz herkesin kardeşlik havası içerisinde yaşamasını istediğimiz 
huzurlu bir iliz. Ağrı yıllardan beridir böyle bir hava içerisinde yaşıyor. Diyarbakırlısı ile, 
Vanlısıyla, Elazığlısıyla nasılsak Sinoplusu, Urfalısı, Maraşlısı bizim için fark etmiyor. 
Manisalısı da öyle. Biz etnik kimliğe dayalı yaklaşım içerisinde olmayan bir iliz. Biz bunu 
çoktan aştık. Biz ümmetçi bir zihniyetten gelen insanlarız. Gelenek ve göreneklerimize 
baktığımız zaman Ağrı’nın en iyi esnaflarının Lazlar olduğunu görüyoruz. Balıkesirli 
esnafların Patnos’ta esnaflık yaptıklarını biliyoruz. Bitlisli esnafın da buralarda halkla 
bütünleştiğini görüyoruz. Öyle hemşericilik ve milliyetçilik yapan bir şehir değiliz. Biz 
etnik milliyetçiliğe dayalı bir kent de istemiyoruz. Biz Kürtüz, Allah bizi Kürt olarak 
yaratmıştır. Kürtlüğümüzle övüneceğiz. Kürt olduğumuz için de kimseye verecek 
hesabımız yoktur. Biz Kürt olarak doğmuşsak, bu topraklarda Kürt olarak yaşamaya da 
hakkımız var. Ama demek değil biz Kürtçüyüz. Biz Kürtçü değiliz, ümmetçiyiz. 

Peygamber efendimizin emri neyse biz ona uyarız. 

Şimdi biz Diyadin’de Doğu Anadolu’yu besleyecek, finansa edecek bir tesis 
kurmuşuz. Yani Diyadin’de eksi otuz derecede domates yetiştiriyoruz. O Tendürek 
denilen yerde mangal keyfi yapmış biriyim. Ne zaman bu işin içine silah giriyorsa, o 
zaman her şey bozuluyor. Yatırım diyorsunuz, şu anda Diyadin’de üniversite açılıyor. 
Doğubayazıt’ta üniversite binası bitmek üzeredir. Bizim yaptığımız hizmetlerin haddi, 
hesabı yok. Vatandaş cebindeki parayı görmek istiyor. Örgüt vatandaşın cebinde para 
olduğunu anladığı zaman, vatandaşın sırtına biniyor parasını almak istiyor. Ağrı’nın 
birçok şimdi başka şehirlerde büyük projeler yapıyorlar. Ve hatta şimdi Ağrı-
Doğubayazıt yolunu yapan yine bizim batıda büyük işler yapan arkadaşımızdır. Peki 
neden şehrimizi yatırım yapılmıyor. Şehir çöl gibi duruyor. Bunlar demagojik laflar değil. 
Üniversitemiz de var, fabrikamız da var. Şu anda Çorlu’da 13 tane Doğubayazıtlının 
fabrikası var. Niye burada yapmıyor. Sıfır vergi, elektrikten muaf, yüzde altmış beş hibe 
ve işçi sıfır. Neden yapmıyorlar, karşısında silahlı bir örgüt var. Silah var, adam 
öldürülüyor. Lütfen bunu batıda yaptığımız sohbetlerdeki gibi anlamayalım. Herkes 
örgüte destek vermiyor ki. Bizim de kaderimiz böyle. Bir yönden sınır, bir yönden İran 
ve bir yandan örgüt. Bizi seçtiler son zamanlarda. Belediyemizi dışarıdan atadılar. Daha 
önceki belediyemiz buradandı, iyiydi. Onlar da buradan birini atasalardı. Belediye 
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başkanını hergün televizyonda görüyoruz. Neden halkın içine girmiyor? Neden benim 
yanıma gelmiyor? Belediye başkanım değil mi, gittim ziyaret ettim neden o da gelip 
beni ziyaret etmiyor? Milletvekili adaylarımız var. Soruyorum, Leyla Zana Ağrı’ya uygun 

bir aday mıdır? 

-MAZLUMDER Heyeti: Leyla Zana, ‘Barış Sürecini Tayyip Erdoğan yürütebilir’ 
diyen bir Milletvekili, sizce de bu önemli değil mi? 

-Ona bakarsanız Yılmaz Ensaroğlu’da barış sürecinin mimarıdır. Van’da kan 
akarken, Diyarbakır’da kan akarken gidip oralarda aday olmaları daha doğru olurdu. 
Biz bu söylemlerimizi içimizden gelen, birikmiş ezikliğimizi gerçekten bu bölgeden 
kaynaklı sıkıntılarımızı yansıttık. Biz sizleri çok seviyoruz. Sizin sivil toplum örgütü olarak 
çok vicdanlı durduğunuzu biliyorum. Ben siyasete girmeden önce Ağrı Mazlumder ile 
ilişki içerisindeydim. Ancak bu alanda size büyük bir sorumluluk düşüyor, siz her 
kesimle ilişki içerisindesiniz. Lütfen onlara söyleyin artık silahları bıraksınlar. Silahları 
bırakırlarsa çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur. Kimse kimseye insanlık dersi vermesin. 

-MAZLUMDER Heyeti: Ağrı’daki bu olay neden oldu ve daha öncesinde 

Diyadin kaymakamı neden başka yere atandı? 

-Belki size farklı bilgi vermişlerdir. Ben objektif duracağım. Ben Ak Parti il 
başkanıyım. Benim için kaymakam, ilçe başkanı ve başka partilerin ilçe başkanları da 
aynıdır. Şu anda öyle bakıyorum, anlatırken. Emin olun Diyadin’de o köyün seçilmiş 
olması seçimle ilgilidir. Biraz açık konuşayım. Gönderilen vekiller, belediye başkanları 
örgütün buraya bir açılımıdır. Oy artırma anlamında, başka bir tabirle orayı istila etmek 
amacını taşıyor. Van’dan, Hakkari’den oyların büyük bir kısmını alıyorlar. Buradan Kars 
ve Erzurum’a açılmak istiyorlar. 

Kaymakama gelince o bizim genç bir arkadaşımızdı. Tahriklere geldi. Onu kimse almadı. 
Kendi kendini gönderdi. Bakın söylüyorum size bunu lütfen aynen yazın. Elli iki 
muhtarın geri gelmesi için başvurması… Ya siz STK temsilcisisiniz muhtar devleti yönetir 
mi? Milli eğitime vekil öğretmen alımıyla ilgili yazı gelir. Biz de siyaset yapıyoruz. Ben 
yaşadığım olayları anlatıyorum. Bunu başka yere çekmeye gerek yok. Yedek 
öğretmenler, belli bölümlerden mezun olanlar arasından seçilir. Onun dışındakiler 
alınmaz. Şimdi kaymakama gitmişler.. Olayın çıktığı yeri bilin öyle konuşun. 
Kaymakamın eline de bir yazı gitmiş ve almaması söylenmiş. İlçe başkanı da bu 
durumdan haberdar. Ama malum arkadaşlardan bir istek gidiyor. BDP’den gidiyorlar ve 
bunların alınmasını talep ediyorlar. O da “Zaten ben Maraşın Kürtlerindenim getirin 
alayım, ben de sizdenim” diyor. Bunu bana kim anlattı. O zaman onların yanında olan 
Ak Partili bir muhtar anlattı bana. Bu arkadaşları alıyor göreve başlatıyor. Sonra başka 
biri gidiyor ve ‘ben Diyadinliyim beni de alacaksın’ diyor. O da ancak bu kadını 
alabileceğini söylüyor. Zorluyor. Yapmayınca bakanlığa dilekçe veriyor. Bakanlık 
müfettiş gönderiyor. Hadise bu açık ve net. Bunu bir yere çekiyorlar. İlçe başkanına, 
araçlarına bağlıyorlar. Yok şunu aldı verdi. Başka şeylerle bağdaştırıyorlar. Devlet o 
kadar zayıf mıdır ki, bir ilçe başkanı bunu kaldır desin kaldırsınlar…İki adamın sözüyle 
hareket etsin. Bu kadar zayıf mı? Müfettiş gelip araştırıyor, araştırmada altından başka 
şeyler de çıkıyor. İçişleri bakanlığına bu rapor gidince onu görevden alıyorlar. Bize 
geldiler, seçim döneminde alınmamasını istedik. Ancak onlar aleyhte bir rapor olduğunu 
söylediler. Müfettiş raporuna göre bu adamın suç işlediğini ve orada durmasının 
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mümkün olmadığını söylediler. Ne yapıyor kaymakam saatin yedisinde. Ben bir il 
başkanıyım şimdi çağrıda bulunayım 20 tane muhtarı bir araya toplayamam. Saatin 
yedisinde hepsini topladı ve onlara İçişleri bakanlığına gitmelerini söyledi. ‘Gidin deyin 
ki biz kaymakamımızdan memnunuz, gitmesini istemiyoruz.’ Valiye de gittiler, bana da 
geldiler. 60 tane imzalı dilekçeyi bana da verdiler. Dedim ki, ‘siz muhtarsınız, size ne 
kaymakamdan! Biri gider biri gelir, bunlar görevli insanlardır. Neden bu insan üzerinde 
bu kadar duruyorsunuz, yaşamınızı ona endeksliyorsunuz? Size bir şey mi verecek?’ 
Tabi ki cevap alamadım. 

 

 

 

XII- Ağrı HDP İl Yönetimi ile Yapılan Görüşme 

 

HDP Ağrı İl Eş Başkanı Sabri Tayfur:Bu yeni bir olay değil. Ağaç dikme kampanyası 
yeni değil. Bizim iki yıldır bir barış süreci sözkonusudur. Bizlerse bu barış sürecine 
destek amaçlı böyle bir kampanya düzenliyoruz. Yani daha doğrusu halklar arasında 
barış, kardeşlik  simgesi olan bir kampanyadır. Başka bir amacı yok. Bu senede baharın 
gelişiyle bizler böyle bir kampanyayı Diyadin ilçemizde de yapmak istedik. Maalesef 
daha önceden buranın projesi farklı insanlar tarafından bizim haberimiz olmadan 
geliştirildi. Netice itibariyle de orda iki insanın ölümü, bir insanın yaralanmasına sebep 
oldu. Onun için biz de buradaydık, öğle saatlerinde bende gittim.  Tendürek(Tütek) 
köyü vardır. Onun aşağısında bir köy daha vardır(Boyalı köyü).  Orda çok sayıda 
askerlerin, yani devasa bir askeri yığınağın olduğunu biz gözlerimizle gördük. 
Dolayısıyla biz baya bir tartıştık da, olağan üstü hali andırmayacak bir vaziyet var dedik 
kendilerine.  Hayırdır, bu topluma halka zarar getirir. Biz endişeliyiz diye kendilerine 
söyledik. Valiliğin emridir dedi bin başıydı herhalde. Ondan sonra ben bizim milletvekili 
arkadaşlarla telefonla irtibat da kurdum. Bu olay için bir an önce yetkililerle diyaloga 
girmelerini istedik. Tabi bu gecikmeli olarak oldu. O etapta ben bizim sadece 
milletvekilleriyle de sınırlı kalmadım. AKP’nin milletvekiliyle de görüşme yaptım. Fatma 
Salman Kotan Ağrı milletvekili. Dolayısıyla mevcut hükümetin milletvekili. İçişleri bakanı 
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derhal, hatta biraz daha doğrusunu söylemek gerekirse vahim bir ortamın ortaya 
çıkmaması açısından bir şekilde yani yalvardık desek doğrudur. Çünkü orda gerçekten 
vahim bir durum vardı. Kimse zarar görmesin diye gerekirse yalvarırız yani, o insanların 
ölümündense yalvarmayı tercih ettik yani. Ama maalesef olmadı. Daha sonra ben 
valiyle de görüştüm. Valiye gerekli asker üzerinde gerekli emri verilmesi açısından yani 
önümüzü açması açısından orada dört tane askerin yaralı olduğunu söylediler. Hem 
askerin kendisi söyledi hem de vatandaşlar söyledi. O yaralı askerleri orda getirilmesi 
açısından, ölmemeleri için biz valiye taleplerimizi sunduk ama valide bunu söyledi. Ben 
sizi gönderemem orda tehlikeli bir durum vardır. Can güvenliğiniz olmaz. Ben sizi bile 
bile ölüme gönderemem. Aynen bu kelimeyi kullandı. Ama buna karşılık ben inadına 
askerin ölümüne razısınız, işte orda asker ölecek kimse gidip getiremeyecek, bu insanlık 
dışıdır dedim. Bu yaklaşım doğru değildir. Neticede telefonu kapattı. Baya bir sohbet 
ettik tartıştık. Kendi telefonu kapattı. Daha sonra orda baktık ki kazıcılar da gelmiş. 
Baharın gelişiyle stabilize yolların bozulması söz konusu. Askeri araçların o dağlık 
kesime çıkması mümkün değil. Çıkması için de kazıcılar getirdi, tırlarla. Biz tırların 
gitmesini engelledik. Bırakmadık çünkü gitseydi gerçekten farklı bir durumla 
karşılaşabilirdik vahim bir durumla karşı karşıya gelebilirdik. O yüzden engelledik. 
Tartışmalar oldu. Ondan sonra askerler.. 

-MAZLUMDER Heyeti: O tırlarla ne yapılacağını düşünüyordunuz, o 

kazıcılarla. 

-Yolu aça aça dağa gidecekler. Kırsala yolu açmak için. Ama bırakmadık. 
Tartışma sonucunda askerler gaz bombalarını attılar. Kapsüller bir arkadaşımızın 
kafasına, sırtına isabet etti. Daha sonra biz halk olarak biraz geri çekildikten sonra 
gerçek kurşunları halkın üstüne sıktılar yani. 

-MAZLUMDER Heyeti: Peki normal şartlarda askeri araçlar oradan 

geçemezler miydi? 

Sabri Tayfur: Sizin gittiğiniz yerden sonra belirli bir kesim dağ yolu var yani. Siz oraya 
gidememişsiniz. Oraya ulaşmak için araçların gitmesi içinde dozerleri(?) getirmeliler. 
Yolu açarsa gidilebilir. O yol sonrasında paletli kazıcılar olursa kazıp doldurarak yol 
açabiliyor. Ama biz onlara engel olduk. Zaten plan önceden yapılmış bir plandı. Orda 
15-20 tane askeri ölüme gönderme planı vardı. Orda ölümle sonuçlanacak bir plan yani. 
Bu olay Türkiye’nin belirli illerine göndermek, kaos ortamını yaratmak, seçimi sabote 
etmek, amaç sadece buydu. Şükürler olsun halkımız partimiz bunu bertaraf edebildik. 

Yani daha doğrusu kendi kazdıkları kuyuya kendileri düştüler. Öyle diyebiliriz yani. 

DTK Temsilcisi: Gerilla da çok duyarlı davranmış.Tabi insaflı davranmışlar.  Ölüm 
atışını yapmamışlar. Hepsi basit yerlerden yaralanmışlar. Bu durum onu gösteriyor. 
Ölüm atışını yapabilirlerdi. Çok şükür yapmamışlar. 

Sabri Tayfur: Bizim bir adresimiz var. Binanın bir adresi var. Girdiniz oradan değil mi? 
Sonuç itibariyle yani şimdi iki yıldan itibarendir bir çözüm süreci barış süreci adı altında 
hiç kimsenin ağlamadığı güzel günler geçirdik. Bununla birlikte bir de seçim arifesi 
başladı. HDP’nin bir de Türkiye genelinde yükselişi söz konusu. Yani tamamen seçime 
endeksli bir ranttır. Siyasi bir rant elde etmek için karanlık güçlerin halkı mağdur etmesi. 
Bir daha bu gözyaşının dökülmesinden bir daha birilerinin emekleri üzerinden bir daha 
iktidara sahip olma, yani iktidarı paylaşacak bir yapının olmadığının bir göstergesidir. 
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Yani sabote etmek, Türkiye halklarının hepsini mağdur etmek. Bunlar bunun 

göstergesi. Biz öyle değerlendiriyoruz. Olmaması gerekirdi yani. 

Bu vali buraya geldiği günden itibaren gerçekten 12 Eylülü aratmayan 
yaklaşımlarla bu halka yaklaşıyor. Yani köşe başlarında panzerlerin durması, polislerin 
durması. Ne olduysa bu seçimler birilerini herhalde korkuttu yani biz öyle görüyoruz. 
Hatta bunun geçmişini ben biraz araştırdım. Şemdinli’de bir görev yapmış. O görev 
esnasında halka yaklaşımı aynı bu denli. Yani Ağrı Türkiye’nin hem en gariban, 
garibanlığıyla da huzurlu bir ortamın olduğu bir bölge yani. Gerçekten bu tür davranışlar 
halkı da kaygılandırıyor. Parti olarak bizleri de kaygılandırıyor. Yani buna da şükürler 
diyoruz. Yani böyle bir sınırlamayla yetindiyse bu da halkın vermiş olduğu destek 
veyahut halkın iradesiyle engellenen kaos ortamını engellediysek ne mutlu bize diyoruz. 
Sonuç farklı boyutlara da varılabilirdi. Örnek demin söylediğim gibi 20-25 askerin orda 
ölmesi, Türkiye’nin farklı illerine taşınması, halkın huzurunun bozulması. Yani bu 
olayların tamamen seçim huzurunun bozulmasından başka hiçbir anlam taşımadığını 

düşünüyoruz. 

Sabri Tayfur: …Ağrı Türkiye’nin hem en gariban ve garibanlığıyla huzurlu bir ortamın 
olduğu bir bölge. Ama bu tür davranışlar halkı da kaygılandırıyor, bizleri de 
kaygılandırıyor. Buna da şükürler diyoruz yani böyle bir sınırlamayla yetindiysek bu da 
halkın vermiş olduğu destekle bu kaos ortamını engelleyebildiysek ne mutlu bize 
diyoruz. Sonuç farklı boyutlara da varabilirdi. Demin de söylediğim gibi 20-15 tane 
askerin orada ölümü, ülkenin farklı illerine taşınması, Türkiye genelindeki halkın 
huzurunun bozulması… Bu, seçimleri sabote etmekten başka bir şey değil. 

-MAZLUMDER Heyeti: Farklı bir provokasyon vs. söz konusu oldu mu? 

Sabri Tayfur: Halk boyutuyla, provokasyon olamaz zaten. Zorla oy almak mümkün 
değil, burası aşiret bölgesi. Her aşirette binlerce insan var. Ben mesela HDP olarak 
gidip birisine baskı uyguladığımda karşılığını alırım. O açıdan halk nezdinde böyle bir 
olayın olmadığını ben söyleyebilirim. Ben insanım diyen biri zulümden yana olabilir mi? 
En azından tavrını koymalı. Kim olursa olsun men etmeli. Zaten zulümden yana biri 
varsa biz parti olarak gönülden karşı koyduğumuz için halk bizi destekliyor. Zulümden 
yana olsak, belli bir avuç insanı barındırsak, yedirsek geri kalan yüzde doksanlık kısım 
ne olacak? Bize karşı kin ve nefret dolduracak. Şu anda AKP’nin pozisyonu budur. Yani 
Türkiye’deki genel yapıyı ele aldığınız zaman, Ağrı’daki genel yapı da budur yani. Belli 
bir avuca hizmet eden siyasi bir anlayıştır. Geriye kalan her şeyi açlıkla terbiye eden bir 
anlayıştır. Onun için şimdi, insanın içinden gelmeyen bir şey, zorla mümkün değil, 
olamaz. Bir de burası Ağrı, Kürtlerin yoğunlukta olduğu, %95 halkının Kürt olduğu bir 
il. 

-MAZLUMDER Heyeti: Bu şenlik meselesi il bazında mıydı yoksa Diyadin 
ilçesi ile mi sınırlıydı? 

Sabri Tayfur: Şenlikler genelde yılda bir yahut iki yerde olabiliyor. 

-MAZLUMDER Heyeti: HDP bütünlüğü içinde mi oluyor? 
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Sabri Tayfur: Tabii. Mesela bu olduğu zaman il ve ilçelerimizden zamanı olan, müsait 
olan arkadaşlar parti adına… 

-MAZLUMDER Heyeti: Organizasyonda siz de var mısınız? 

Sabri Tayfur: Organizasyon tamamen halk tarafından oluyor. Halkın talepleri üzerine 
bize geliyor. Halkın talebi olmadan biz de yapamayız. 

-MAZLUMDER Heyeti: Diyadin mi muhatap oldu yoksa Ağrı mı muhatap 
oldu? 

Sabri Tayfur: Aslında Diyadin ve Ağrı fark etmiyor. Biz siyasi parti olarak, bir ilçemizde 
bir karar alınmışsa biz onu uygularız. Diyadin olmaz, Eleşkirt olur… Fark etmiyor. 
Sonuçta parti teşkilatımızın çabasıyla gerçekleşen, tamamen barışa katkı sunmak 
amacıyla… Demin sorduğunuz soru için de; izin dediniz mesela, izin almak akıl işi değil. 
Bizim kendi arazimizdir, kendi dağımızdır, kendi yerleşim alanlarımızdır. Ağaç dikmek 
için birilerinden izin almak gibi bir mecburiyetimiz yoktur yani. 

-MAZLUMDER Heyeti: -Ağaç dikmekle ilgili mekânı seçerken daha verimli 
topraklar, alanlar da varken niçin burası tercih edildi? 

Sabri Tayfur: Tercihler farklı yerlerde de olabilir. Demek ki arkadaşlar en uygun yer 
olarak orayı bulmuşlar. Örneğin geçen sene Ağrı Dağının eteklerinde yaptık. Bizim 
burada Sinek Yaylası vardı, yüksek yerlerde… Yani seçilen mekân ile ilgili tehlike 
yaratacak bir durum kimsenin aklına gelmedi. 

-MAZLUMDER Heyeti: Bölgede iki üç senedir yaşanan şenliklerde dağdan 
mensupların da inip halkla görüştüğü, söyleniyor. Sizin çalışmalarınızda bu 
durum ne anlam ifade ediyor? Nasıl değerlendiriyorsunuz? 

DTK Temsilcisi: Müsaadenizle… Silahlı mücadele iki yıldır değil 40 yıldır var olan bir 
şey ve dünya âlem biliyor. ‘Gerilla’ da bu dağlarda var. Şimdi yaşanmıyor. Böyle olduğu 
için kalkıp bugün gündeme getirmek mantıklı değil. Kaldı ki bazı propagandalar 
yapılıyor, Sayın Abdullah Öcalan’ın da iyi niyet çağrısı var silahsızlanmaya yönelik. 
Bildiğiniz gibi daha öncesinde geri çekilmeye yönelik de bir yaklaşım vardı ama devletin 
hiçbir şekilde adım atmama durumu var. Orada gerilla var da niye çıkıyorsunuz demek 
bir şey getirmiyor çünkü zaten hep çıkılıyor, gerilla zaten orada, devlet bunu zaten 
biliyor. Devletin kendisinin de aynı şekilde yaylalarda festivalleri var, biz katıldık, Kars’ta 
yapıldı. O nasıl geliyor hiçbir çatışma veya baskı olmadan? (karışıklık) Alternatif 
mahkeme denilen şey bilinen ve yıllardır olan bir şey. Her yerde oranın ileri geleni vardır 
ve sonra gider, sorunu çözer. Kürdistan bölgesinde bunlar geçerlidir, kanaat önderleri 
vardır. Ben kendim batıda büyüdüm, orada da var. Ben bir yeğenimi kaybettim, batıda 
yaşıyorum, eğer biz olmasaydık kan gövdeyi götürürdü. Biz devreye girdiğimiz için 
insanlar duruyor. Hiçbir mahkemenin çözemeyeceği durumu sen kendi içinde çözersin. 
Bu açıdan bunların hepsi gerçekten bu toplumun sosyolojisine uygun şeyler. Adalet 
duygusu çok derindir. Bugün gerilla, Sayın Abdullah Öcalan ne diyorsa onun harfiyen 
peşindedir. Hiçbir şekilde başka bir kaynağa karşılık vermez. Bu olayda da kimsenin 
haberi yok asker gelecek de çatışma çıkacak… Zaten ilk vurulan taraf gerilla. Onun 
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vurulma sesinden sona halk ayağa kalkıyor. Biraz tabi denetimde alınmış, kobralar da 
devreye girmiş ve askerler orada kalıyor, çıkamıyor; çok bilinçli bir şekilde terk ediliyor. 

(siz de gördünüz, on metre yok orada) Yani karşıdan gelenin sivil olduğu görülüyor. 

DTK Temsilcisi: Tamamen yaratılmak istenen algı operasyonudur. Ben şöyle 
söyleyeyim bu Ağrı bir sonuç. Sonuç derken, aslında bakıldığında (sizler de takip 
ediyorsunuz ki izleme heyetinin olması konusunda özellikle Sayın Öcalan’ın bu yönlü 
biliyorsunuz talebi var) bir Rojava gerçekliğini takip ettiğinizde, birebir kim buna 

öncülük yaptı, silahları kim taşıdı… 

DTK Temsilcisi: Şunu ifade edeyim 4 Nisan biliyorsunuz Urfa’da zaten çok açık bir 
şekilde kutlanıyor. Biz ekolojik düşünüyoruz, fidan dikme gibi eylemlerimiz tabiki 
olacaktır. Aynı zamanda kadın özgürlükçü bakıyoruz ve böyle baktığımız için bir dizi 
farklı çalışmalarımız olacak ama şöyle söyleyeyim ki burada baskı oluşturan unsur 
bellidir. Buraya, Ağrı’ya geldiğimizde (daha öncesinde seçim nasıl yaşandı burada 
herkes biliyor) 

DTK Temsilcisi: Zaten biz canlı kalkanı buradan karar aldık. Yani böylesi bir şeye izin 
vermemek için alındı bu karar. Burada emniyetle çatıştık neden izin verilmediği 
noktasında. Zaten olayın önüne geçmeye çalışan biziz. Böyle bir şeyi durup izlemek bir 
insanın ölümünü izlemek nasıl bir şeydir? Biz bu durumu buradaki sivil toplum 
kuruluşlarının eş başkanlarıyla da birlikte burada biraz geç öğrendik ve ne pahasına 
olursa olsun canlı kalkan heyeti olarak gittik. Arkadaşların duyarlı bir şekilde 
yaklaşmasının sonucudur bu. Baktığınız zaman, oraya gittiğinizde çok farklı duyurularla 
da karşılaşılabilirdi. Bir sivil insanımız orada şehit düşmüş, bir gerilla orada şehit 
düşmüş, bir arkadaşımız orada yaralı… arkadaşlar oraya gittiklerinde aynı şeyi 
yapıyorlar zaten “kalkın. Burada kimse size bir şey yapamaz.” Bunu söylerken, 
karşından da öldürme amaçlı bir yaklaşım yok. Operasyon geri çekilsin, bu durum 
yaşanmasın. Aynen sizin söylediğiniz gibi, uzlaştırmak lazım. Toplumları karşı karşıya 
getirmenin hesabını yarın kimse veremez. Bu propaganda bizim partimiz tarafından 
gerçekleştirilen bir şey değil, biz mağdur olanız şu anda. Daha önce bir sürü festival 
yapıldı. Newrozdakinde mesela bir baskı söz konusu değildi, halkın kendisi kutluyordu. 
O açıdan kesinlikle bizim tarafımızdan öyle çatışmacı bir yaklaşım yok. Bizim 
yaklaşımımız şu yönde: devlet artık savaş konseptini bırakmalı, o stratejiyi 
benimsememesi gerekiyor. Ortadoğu’ya öncülük yapmak istiyorsa diyaloglar bu 
temennide gerçekleşmeli. Gerçekten toplumunu gözeten bir politika izleyecekse her 
şeyi siyasi malzeme haline getirmesi… Şu an çok ciddi tepki var Ağrı’da. Biz bunları 
sadece izlemedik, bütün insanlar izledi, gördü. 

Sabri Tayfur: Valinin açıkladığı bilgi tatmin edici bir bilgi değildir. Zaten biz öyle tatmin 
olmuyoruz. Çünkü, yaralı askerler yukarıda doğru ama aşağıdaki askerlerin yanında 
bizzat ben vardım. Çünkü, aşağıdaki askerlerin yukarıdakilere ulaşma şansı yok. 
Gitmiyorlar, gidemiyorlardı. Yaralı asker! Biz mesela demin diyorduk ya yaraları başka 
yerlerinde olmuş olsaydı –biz de, önümüzü kestiler, gecikmeli olarak gittik- 
kurtulamayacaklardı. Şimdi ben şunu söylüyorum; böyle bir şenliğin yapıldığından 
devletin haberi yok değildi. Ki, gerilla sadece buradaki dağlarla da sınırlı değil; 
Kürdistan’ın dört bölgesindeki bütün dağlarda mevcuttur yani gerilla. Şimdi ben niye 
hedef alındığını soruyorum 
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XIII- Ağrı Eğitim Bir-Sen Temsilcileriyle Yapılan Görüşme 

 

Eğitim Bir-Sen Temsilcisi 1: Şu süreçte devlet çekilirken sahaya PKK girdi. Devletin 
bıraktığı boşluğu onlar doldurdu. Alan hakimiyeti kurmaya çalıştı; köylüsünden 
şehirlisine bunu hissetmeyen insan yok. AKP en başından beri PKK’yi ya da onun siyasi 
uzantısı HDP’yi, BDP’yi muhatap almakla da burada bulunan muhafazakar insanları 
ciddi anlamda mağdur etti. Sadece onları muhatap alması onları burada güçlendirdi ve 
muhafazakar Kürt kesimi zora soktu. Çok ciddi anlamda bir mahalle baskısı uygulanıyor 

burada Müslüman Kürtler üzerinde. 

Çözüm sürecinde silahlı unsurlar sınır dışına çıkacaktı, öyle konuşuluyordu ki öyle 
anlaşılmıştı. Ama şehir sınırlarına kadar indiler. Şu anda dağ kadrosunun büyük 
çoğunluğu şehirlerde. Sonra siz çözüme giderken, siz çözüm sürecinin tarafısınız, bu 
barışı sağlamaya çalışırken niye hala adam devşiriyorsunuz? Şu son bir iki sene içerisine 

bakılsın, çözüm sürecinden önce mi yoksa sonra mı dağa çıkan çoktur? 

-MAZLUMDER Heyeti: Örgüt alan hakimiyetini kurmaya çalıştığı için mi 

devlet müdahale etti sizce? 

Eğitim Bir-Sen Temsilcisi 1: Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Diyadin'de ki 
arkadaşlarla da konuştum. Nasıl görüyorsunuz, ne oluyor dedim? Şenlik mi? Şenlik 
yapılacak Diyadin'de o kadar güzel yerler var ki. Muratın oraya iner yaparsın, 
kaplıcaların oraya iner yaparsın, niye özellikle Tendürek sınırı? Burada bir kere  iyi niyet 

yok. Silahlı unsurların oraya inip silahlı propagandasını yapması söz konusu. 

-MAZLUMDER HEYETİ: Peki bu silahlı unsurlar propagandasını kime 
yapıyor? 
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Eğitim Bir-Sen Temsilcisi 1: Bir noktada o bölge insanına gözdağı veriliyor. 

-MAZLUMDER Heyeti: Peki o şenliğe gidenler, köylerden birtakım 

zorlamalarla mı gittiler, yoksa kendi inisiyatifiyle mi gittiler? 

Eğitim Bir-Sen Temsilcisi: Ağrı dağı eteklerinde yapılanlar var, silahlı unsurların inip 
orada propagandasını yapması var, tehditleri var. Normal vatandaş gelse katılsa 
problem değil ki. Bu tür olaylar öncesinden de var yani. Belki daha ileri boyutlara 
gidecekti. Seçim sürecine de gidiyoruz ki biz duyuyoruz muhtarlara tehditler 

gönderiliyor, HDP dışında oy çıkarsa sonunu siz düşünün diye tehditler gidiyor. 

-MAZLUMDER Heyeti: Örgüt mutlak hakim mi? 

Eğitim Bir-Sen Temsilcisi 1: Belediye seçimlerinde gördüğüm kadarıyla hakim. 

-MAZLUMDER HEYETİ: Hiç kimse Yargıya başvurmadı mı? 

Eğitim Bir-Sen Temsilcisi 1: Devlet hepsini biliyor zaten. Devletin güvenlik 

görevlileri hepsini kayıt altına alıyor. 

Ağrıdan kaçarak giden aileler var. Bu giden insanlar, kazancı güzel, rahatı güzel 
insanlar. Bunun bir sebebi yok mudur? Bunu ille de ağzıyla söylemesi gerekmez ki. 
Devlet bunu bilmiyor mu? Bu birincisi.  İkincisi devlet buna da müdahale etmeseydi ne 
olacaktı? Ben bunun içinde de bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Ben bundan 

rahatsızım. 

Eğitim Bir-Sen Temsilcisi 2:  Muhatap olarak karşınıza aldığınız kişi zaten 
bahsettiğiniz bu örgüt. Hükümet doğrudan bu örgütle masaya oturuyor mu? Oturuyor. 
Siz şimdi bu örgütü muhatap alarak barış sürecinin bir tarafı olarak göreceksiniz, ondan 

sonra da bir etkinlik yapıldığında gidip ona saldıracaksınız. Bu bir çelişki değil mi? 

Geçen kurban bayramında Murat Nehrinin kenarında 2 tane kamp kuruldu. Yaklaşık 
belki 45-50 tane dağ kadrosundan gelenler vardı. Üst tarafta da herkesin kullandığı yol 
vardı. Askeriye belki on defa oradan geçti ama hiçbir şekilde müdahale edilmedi. Belki 
2 bin tane insan gitti oraya. Taa on köy öteden adam eşini dostunu da alarak oraya 
gülmeye oynamaya düğüne gidercesine gitmiş. Şöyle bir baskı oluşturuyor; özellikle 
eleştirmemiz gereken nokta şurası: siz silahlı bir gücün etkisi altında siyaset yaparsanız 
kendinizden başkasına da yaşam hakkı tanımamış olursunuz ki böyle büyüyor. Bize 
diyorlar ki insanları zorla üye yapıyorsunuz onlara dayatıyorsunuz diyerek bizleri 
sindirmeye çalışıyorlar. Onların böyle bir politika geliştirmeleri kendileri için belki 
anlaşılabilir ama alanın bilinçli olarak terk edilmesi yapılan anlaşmaların bir gereğidir 

diye düşünüyorum. 

Eğitim Bir-Sen Temsilcisi 1: Tamamiyle bir ticari metaya dönüşmüş durumda bu 
mesele. Bence insani ve ahlaki yönleri yeniden kritik edilmek zorunda. Bu dil kullanılıp 
bu şekilde hareket edilseydi emin olun ilk 5 yılda bu dağ kadrosuna katılan insan 
sayısında müthiş bir azalma vardı. Çözüm süreci başladığından beri sayılar daha çok 

arttı. 

Ağrı halkı bu olaylara çok da tevessül göstermiyor. Hatta son seçim sürecinde dışarıdaki 
yönlendirmelerle bunlar oldu. Hatta 2009 seçimlerindeki olaylarda  da medyada boy 
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boy gösterildi. Dışarıdan gelen insanları Ağrı’nın yerli halkı kabul etmedi. Hatta biz sizin 

için geldik siz bizi kabul etmiyorsunuz dediler. 

MAZLUMDER Heyeti: Dağa çıkan sayısı hız kazandı dediniz. Zorla alıkoyma 

var mı? 

Eğitim Bir-Sen Temsilcisi 1: Zorla alıkonulma yok. Altyapı oluşturuluyor. 2 hafta 
önce Anadolu lisesinden 2 kız öğrenci gitti. Ağrı’dan ayrılıp Van’a gittiler. Onlardan birisi 
geldi. Bir tanesi de gelmesi daha. 

MAZLUMDER Heyeti: Eğitim Bir-Sen olarak, Diyadin’de yaşanan hadisede 
üyelerinizden tanıklar var mı? Böyle bir hadisede Eğitim Bir-Sen nasıl 

davranıyor? 

Eğitim Bir-Sen Temsilcisi 1: Bizler genel merkezin izlemiş olduğu politikaları izlemek 
zorundayız ki lokal hareket etme durumumuz yok. Bu anlamda özellikle başkan Ahmet 
Gündoğdu’nun Doğu ve Güneydoğu’yla ilgili özel olarak yaptığı toplantılarda lokal 
hareket etmeyi men etmişti. Bazı sıkıntılar doğurduğundan dolayı genel merkezin 

politikasına paralel gidiyor bizim izlediğimiz politikalar da. 

Silahların susmasını istiyoruz, bölgeye barış gelmesini istiyoruz. Diyadin’de kaplıcalar 
var, zaman zaman gidiyoruz. Adamlar bize orada çok güzel şeyler yapabilirsiniz dedi 
ama biz de silahların susmasını bekliyoruz. Terör bitmeden biz buraya çivi çakamayız. 

İnsanların kendilerini güvende hissetmeleri lazım. 

MAZLUMDER Heyeti: Hem Devlet kanadında hem de Örgüt kanadında 
aklınızda kalan başka sorularınız var mı? 

Eğitim Bir-Sen Temsilcisi 1: Olayın kendisi zaten şüpheli bir durum. Şehrin 
göbeğinde adamlar mahkeme kurarken devlet niye müdahale etmedi? Ve ya o kadar 
kamp kurdular niye o zaman müdahale edilmedi? Bugün ne oldu müdahele edildi peki? 
Yazılıp çizilenlere, ‘‘paralel’’ medyanın bunları kullanma üslubuna bakıyorsunuz sanki 
tuzak var gibi yani. 

Eğitim Bir-Sen Temsilcisi 2: En nihayetinde silahsızlanma olayı var. fakat diğer 

taraftan çalışmalara bakıyorsunuz hedef olarak bir silahsızlanma olayı göremiyorsunuz. 

Eğitim Bir-Sen Temsilcisi 1: Hükümetin kendi içinde de çatlaklar var aslında, bu 
bizde de şüphe uyandırıyor. Çözüm sürecinin gerçekten içeriği nedir? Bunların yaptığı 
gizli anlaşmalar var mı? Yoksa diğer tarafta bu işin başındaki PKK, BDP, Kandil ve 
Öcalan her biri farklı bir açıklama yapabiliyor zaman zaman. Hepsini bir fotoğrafa 
yerleştiriyorsunuz bir taraftan da kırsalda şehirde üye çalışmaları hepsi devam ediyor. 

Bu işin sonunda nereye varacağını siz göremiyorsunuz. Her iki tarafta da bir netlik yok. 

MAZLUMDER Heyeti: Siz bu yaşanan süreci nasıl okuyorsunuz? Devletten 
ne gibi sorumluluk bekliyorsunuz? 

Eğitim Bir-Sen Temsilcisi 1: Toplumsal nedenleri var, önce bir bu toplumsal 
nedenlere inmek gerekiyor. Kürtlerin kimlik talebi, kendi haklarının verilmesi talebi son 
derece insani, son derece ahlaki analarının ak sütü kadar helal şeylerdir. Bunların bu 
güne kadar verilmemiş olması devletin ayıbı. Devlet bu hakları birer lütuf gibi 
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kullanmaksızın bu hakları kendi vatandaşı olan Türk vatandaşıyla tamamiyle farksız 
olarak Kürtlerin bütün haklarını zaten vermekle yükümlüdür. Bunu bir lütuf olarak 
görmemeliler. Mesela bu hükümetin ilk dönem yaptığı icraatler hepimizi çok 
ümitlendirdi. Ve hepimiz çok sevindik. Çünkü ülkeyi ileriye götürecek, insanlar 
arasındaki ilişkilerin daha insani daha müslümanca belki, olabilecek şeyler yapıyordu. 
Biz hepimiz de ümitlenmiştik. Ama daha sonraki süreçte bu meselenin sanki pazarlık 
meselesine dönüştürülmesi, pazarlık üzerinden bu işin çözülmeye çalışılması doğal 
olarak şöyle olumsuz bir sonuç üretti: Kim güçlüyse masada kalan o kaldı. Bu işin 
muhatabı kim? Diyelim ki bu işi yıllardır kendileri için ideolojik olarak siyaseten algılayan 
insanlar var coğrafyada, bedel de ödemişler, bu işin mücadelesini de vermişler. 
Dolayısıyla bu iş tamamiyle onların üzerine kaldı. Halbuki bu, bir pazarlık meselesine 
dönüştürülecek bir olay değildi. Kürtlerin talep ettikleri bu meseleler kendiliğinden 
verilmeliydi zaten. Hatta devlet gerekirse özür dilemeliydi bu konularda. Çünkü sonuçta 
bu Kürtlerin hakları. Ama pazarlık meselesine dönüştürülünce ne oldu? Masada en 
güçlü olan rakip kaldı. O en güçlü olan rakip, ya da kimse artık bu işin savunucusu, 

onlar bugün kendi karşılarında olan hiçbir alternatife yaşam hakkı tanımadılar. 

 

 

 

 

XIV- Ağrı Eğitim-Sen Temsilcileri ile Yapılan Görüşme 

Eğitim-Sen Yöneticisi-1: Gelişen olay çok tasvip etmediğimiz ve çok da açıkçası 
sonuçları itibariyle bölgeyi etkileyen, çözüm sürecini etkileyebilecek olumsuz bir durum. 
Haliyle, insan hakları açısından düşündüğümüzde, eşitlik ve adalet açısından 
düşündüğümüzde çok da adil (sonuçları itibariyle) gerçekleşen bir olay değil. Cezmi 
Budak eski HDP ilçe başkanı, kendi yerinde çok sevilen sayılan bir arkadaş, yaralanan 
diğer arkadaş da MEYADER temsilcisi. Arkadaşlar, bölgeye fidan dikmek amacıyla 
gidiyorlar, fidan dikiminin ardından bir şenlik olacak ama tabi iki üç yıldır bu tür şenlikler 
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ya da bu tür fidan dikimi esnasında dağdan bir grup gerilla da geliyor, şenliklere 
katılıyor. Olağan haliyle iki üç yıldır gerçekleşen durum böyle. (Çok öyle, medyadan 
yansıdığı gibi birileri halka baskı yapacak, zorla bu partiye üye verin diyecek…) Zaten 
öyle oraya gelen insanlar HDP’ye yakın insanlar, onların yaptığı etkinliğe katılacak olan 
insanlar. Haliyle, oradaki insanlara propaganda yaparak baskı yaparak verilecek oyları 
etkilemek gibi bir durum yok. Zaten insanlar gönül verdikleri için oraya gidiyorlar. 
Medyadakiler manipülasyon amaçlı. Zaten gördünüz, o bölgedeki yukarıtüteğin 
muhtarını ben çok yakinen tanıyorum, CHP ilçe başkanını tanıyorum, onlar açıklama 
yapıyorlar diyorlar ki; (zaten bizim köyümüz 45 seçmenin olduğu, yaklaşık 30’un 
üzerinde AKP’ye oy çıkan bir köy.) Eğer baskı olmuş olsaydı, bundan önceki seçimlerde 
bir baskı olurdu ve ona göre seçmen tercihini yapardı. Sonuçları itibariyle bu durum 

bizi gerçekten çok etkiledi. Halk da çok üzgün ve etkilenmiş durumda. 

-MAZLUMDER Heyeti: Peki siz o bölgeye gidebildiniz mi? 

Eğitim-Sen Yöneticisi-1: Daha önce gitmiştim, bölgeyi biliyorum. TV’den, bir 
program yapmak amaçlı iki tane gazeteci arkadaş gelmişti, onları ben götürmüştüm, o 

bölgeyi yakinen çok iyi biliyorum. 

-MAZLUMDER Heyeti: Çatışma bölgesinde yaşananlarla ilgili neler 
aktarabilirsiniz bizlere ? 

Eğitim-Sen Yöneticisi-1: Biz iki gün önce, ikinci gün taziyeye gittiğimizde, canlı 
şahitlerden bir tanesi (yani oradaki yaralıları birebir taşımış kendisi) anlatıyor. Diyor ki 
ben yürüdüm, yürüdük, alana gittik baktık ki birkaç arkadaş (askerlerden) 
yaralanmışlar, gerillanın cenazesi hemen çadırın önünde duruyor (gerillanın kendi çadırı 
var orda) biraz ötesinde Cezmi Budak arkadaşın cenazesi duruyormuş bir de o yaralı 
arkadaşın üstüne gidiyorlar hatta öldüğünü zannediyorlar, elleri hareket edince yüzünü 
okşayıp beni tanıdın mı diyor evet hatırladım diyor yaralı. Birebir gören bir arkadaş. 
Asker bizi görünce “lütfen bize yardım edin bizi buradan kurtarın” dedi diyor. Yani 
medyadan yansıdığı kadarıyla gerçekten oraya götürülmüş, bir bölgeye askerler 
bırakılmış ve askerler 10-15 kişiydi yaralanan ve yanlarında bekleyen 5-6 kişi, terk 
edilmiş, sanki bilinçli olarak komplovari bir tarzda terk edilmiş, o iki grup birbirine girsin, 

öldürsün tarzında yaklaşılmış. 

Eğitim-Sen Yöneticisi-1: Başka askerlerin yardım etme imkânları vardı ama 
gitmediler yani terk edilmiş onlar orada ve arkadaşım diyor ki biz karşı taraftan 
görüyorduk gerillaları. Müdahale de etmiyorlardı ateş de etmiyorlardı. İlk ateşte zaten 
onlar düşüyor yaralanıyorlar daha sonra da arkadaşlar araya girince onlar ateş 
etmemeye başlıyor ve diyor ki biz yaralıları o alandan çıkardık. Askerlerle de konuştuk 
dedik biz size yardımcı olalım, bizim arkadaşlardan biri de yaralı onu da alalım dedik, 
bu şekilde gelişiyor. 

-MAZLUMDER Heyeti: - Peki, bu arkadaşlarınızla iletişim kurma imkânımız var mı? 

Eğitim-Sen Yöneticisi-1: Telefonla olmaz ama birebir görüşmek isterseniz... 

Bilmiyorum görüşsünler mi?... Arkadaş  devlet memuru… 

-MAZLUMDER Heyeti: Gerçekte ne oldu burada?  
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Eğitim-Sen Yöneticisi-2: Yani, ayrıca bu etkinlik fidan dikme olayı bu seneye mahsus 
bir olay da değil. Üç dört yıldır sürekli yapılan bir şey ve devlet bunu biliyor. Ağrı 

merkezde, Doğu Beyazıt’ta… 

-MAZLUMDER Heyeti: Sizin tahmininizce bu olayın sebebi ne olabilir? 

Eğitim-Sen Yöneticisi-3: Bundan bir buçuk ay önce Suruç’a gittim gelirken Dicle 
üzerinden geldim. Yolun sol tarafında Dicleli gençler çadır kurmuş, önünde PKK bayrağı, 
hemen yolun karşı tarafında karakol var, onun hemen arkasında gerilla alanı ve aynı 
zamanda şehitlik var. Şimdi sizin de belki bildiğiniz gibi 1930’lardan beri Ağrı üzerinde 
bir politika var ve en son bundan bir hafta on gün önce uzlaşma heyetinden biri 25 
yaşında 5 arkadaş gözaltına alındı, şu anda cezaevindeler. 

-MAZLUMDER Heyeti: Bu insanların örgütle bir ilgisi var mı? 

Eğitim-Sen Yöneticisi-2: Bu insanlar halkta saygınlığı kabul edilen kanaat önderleri 

ama örgütle aralarında organik bir bağ varsa onu bilemiyorum. 

 

-MAZLUMDER Heyeti: Bu operasyon ne adı altında yapılıyor bundan 

haberiniz var mı? 

Eğitim-Sen Yöneticisi-2: Sözde KCK’nin mahkemesi, örgütün mahkemesi. 

Eğitim-Sen Yöneticisi-1: Savcının iddianamesinde hacı hocamın da söylediği gibi 

KCK’nin yargı müessesesi. 

Eğitim-Sen Yöneticisi-2: Ama şöyle de bir gerçeklik var mesela ben feodal bir 
aileden geliyorum geçmişte kaymakam bey resmi bir toplantıda iki köy arasındaki 
sorunu çözmek için babam devreye girdiğinde kaymakam babamı misafir de ediyor 
hani bu, toplumun gerçeğinde var olan bir şey. Her zaman din adamları ve kanaat 
önderi insanlar olaya müdahale ederler, uzlaşı yaparlar. Bunların çok ciddi yaptırımı 
da yoktur. Bildiğimiz kadarıyla bu insanlar kimse için bir tehdit unsuru değil. Biz şu 
ana kadar kimseye baskı yaptıklarını, ceza verdiklerini duymadık. Bağlantıları varsa 

bile kimseyi cezalandırdıklarına dair bilgimiz yok. 

Eğitim-Sen Yöneticisi-1: Bölge şu anda tabi ülke genelinde olduğu gibi bir seçim 
süreci yaşayacak. Bu bölgede yaşanan yani Kürdistan’da yaşanabilecek bir sorun haliyle 
tüm Türkiye’yi etkiliyor ve seçim süreci üzerinden birileri açıkçası oy devşirmek 
amacıyla bunu yapmış olabilirler, ben de o kanaatteyim. Bu kadar her şey yolunda 
giderken ve üç dört yıldır bir çatışmasızlık hali varken (öyle bir şey ki ben Diyadinliyim 
ve şahidim, orada gerilla geliyordu şehrin ortasından geçiyordu, asker görüyordu, halk 
müdahale etmiyordu, silahlı mıydı? Hayır hayır silahlı değil yani biliniyordu gerilla 
olduğu diyorum bir çatışmasızlık hali vardı) ne oldu da birden seçime iki ay kala böyle 
bir olay patlak verdi? İnsanların tercihlerini, oy verirken, sonuç itibariyle, bu durumların 

neye dönüşebileceğini biliyoruz. 

 

XV-OLAY YERİNDEN FOTOĞRAFLAR 
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Çatışmanın Yaşandığı Kayalık Bölge 

 

Askerlere ait bazı kıyafet ve eşyalar(Çatışma Bölgesi) 
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Askerlerin siper olarak kullandığı kayalıklar 

 

 

Fidan dikilmesi düşünülen kazılı alan 
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Desteğe gelen güvenlik güçlerinin konuşlandığı tepeler. 

(Çatışmanın yaşandığı kayalık araziden çekildi) 

 

Açılan ateş sonucu;Cezmi BUDAK’ın öldürüldüğü ve Cenap İLBOĞA’nın yaralandığı yer 
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PKK Mensuplarının, kayalıklar arasına kurdukları çadırın bulunduğu nokta. 

 

 

 

Boş kovanlar ve askerlere ait bazı eşyalar 
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Bahse konu olan etkinlik(Şenlik) için kurulan platform ve etkinlik alanı. 

(Çatışma,Platformun arkasında bulunan kayalık bölgede yaşandı) 

 

Etkinlik(Şenlik) alanı, fidanların dikileceği kazılı alan, platform ve çatışma alanından 

genel görünüm. 
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TESPİTLER 

 -11 Nisan 2015 tarihinde HDP Diyadin İlçe Başkanlığı tarafından, ağaç dikme etkinliği 
çerçevesinde bir şölen düzenlenmek istenmiş; şölen için platform kurulup, fidanların 
dikileceği arazi kazılmıştır.  

-Heyetimizin yaptığı görüşmeler neticesinde;11 Nisan günü gece 03:00-03:30 
saatlerinde söz konusu çatışmanın bulunduğu bölgeye güvenlik güçlerinin intikal ettiği 
anlaşılmıştır. Yapılan tüm görüşmelerden çıkan sonuca göre, söz konusu etkinliğin 
yapılacağı alanda güvenlik güçlerinin operasyon amacıyla olay yerine intikal ettiği 
anlaşılmaktadır. Devlet güçlerinin müdahale etme hakkının olup olmadığı tartışması bir 
yana, benzer etkinliklerin geçmiş yıllarda da yapıldığı ve güvenlik güçlerinin Çözüm 
Süreci boyunca özellikle çatışmadan uzak durduğu herkesçe bilinmektedir. 11 Nisan 
gecesi örgütün dağ kadrolarına müdahale kararının kim veya hangi kurum tarafından, 
ne için kararlaştırıldığı halen belirsizdir. 

-Heyetimizin yaptığı saha araştırmasına göre, sivillerin bulunduğu noktanın TSK 
mensuplarının gerisine düştüğü ve PKK mensuplarının mevzilendiği yerin görüş 
açısından uzak olduğu anlaşılmakta ve dolayısıyla sivillerin iki ateş arasında kalmadığı 
anlaşılmaktadır. Kaldı ki devlet yetkililerinin yaptığı açıklamaların hiçbirisinde yaşamını 
yitiren ve yaralanan şahısların örgüt tarafından hedef alındığına dair bir beyan 
bulunmamaktadır. Devlet yetkililerince yapılan açıklamalarda yaşamını yitiren 
sivillerden Cezmi Budak ve yaralanan Cenap İlboğa örgüt mensubu olarak tanımlansa 
da heyetçe yaptığımız tüm görüşmelerde söz konusu şahısların HDP tabanından olup, 
sivil ve silahsız oldukları Devlet dışında Ağrı toplumunun tüm kesimlerinin kabul ettiği 
ortak bir olgudur. Orada bulunmalarının sebebi ne olursa olsun, silahsız ve sivil olan bu 
şahısların “dosyalarının kabarık olduğu” gerekçesiyle yaşam haklarının ihlale uğraması 
kabul edilemez.  

-Çatışma belli aralıklarla yaklaşık 14 saat sürmüştür. PKK ve TSK arasındaki çatışma 
sivil halkın müdahalesi sonrasında sona ermiş ve sivil halkın yardımıyla yaklaşık 150 
metrelik kayalık araziden yaralıların taşındığı, yaralanan askerler ve sivil Cenap 
İLBOĞA’nın helikopterle bölgeden uzaklaştırıldığı ve yaşamını yitiren Cezmi BUDAK’ın 
sivil araçla bölgeden uzaklaştırıldığı anlaşılmıştır. PKK’nin ise, yaralanan ve ölen 
mensuplarını kamplarına taşıdığı anlaşılmaktadır. Yaralıların taşınmasına korucuların 
katıldığı iddiasına dönük somut bir bulguya rastlanmamıştır. 

- Muhatapların beyanından anlaşıldığı üzere söz konusu etkinlik alanlarına PKK 
mensuplarının bir süreliğine katıldığı anlaşılmaktadır. PKK, çözüm ve çatışmasızlık 
sürecinin yarattığı atmosferin de etkisiyle bu etkinlikleri bi anlamda kendi tabanıyla 
buluşmak için değerlendirdiği anlaşılmaktadır. 

-Bazı toplumsal kesimler, siyasi kesimler ve resmi yetkililer ile yapılan görüşmelerden 
anlaşıldığına göre PKK’nin bu tür etkinlikler aracılığıyla halka HDP lehine baskı kurduğu 
ve silahlı propaganda yürüttüğü, bu tür propagandalar ile oraya gelmeyen ve 
desteklemeyen halk kesimlerini de etkileyip, korku saldığı iddiaları bulunmaktadır. 
HDP’ye yakın toplumsal ve siyasi kesimler ise; söz konusu etkinliklere katılanların 
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tamamına yakınının zaten HDP’liler olduğu, bu nedenle bu iddianın temelsiz olduğunu 
ifade etmektedirler.  

-Güvenlik güçleri ile PKK arasında çatışmanın gerçekleştiği alanda ‘Çözüm Süreci’ 
öncesi ve sonrasında da PKK mensuplarının var olduğu bilinmekte ve çatışmadan sonra 
yaptığımız saha araştırması neticesinde çatışmanın yaşandığı bölgede  bulunmaya 
devam ettikleri anlaşılmaktadır. 

-Bölgeye Keşif Uçağı, Silahlı Helikopterler ve karadan da takviye Komando Birlikleri sevk 
edilmiş olmasına rağmen çatışmanın içerisinde kalan yaralıların orada terk edilmiş 
olduğu iddialarına yönelik kamu otoritesinin tatmin edici bir cevabı halen olmamıştır.  
 
-Devletin farklı kurumları ve tüzel kişilerinin beyanlarında gözle görülür farklılıklar tespit 
edilmiştir. Buradaki çelişkiler Ağrı’da yaşanan çatışmanın vehametini ve soru işaretlerini 
daha da arttırmaktadır. 
 
-Raporlama süreci devam ederken Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 
tedavi gören Cenap İLBOĞA, taburcu olduktan hemen sonra Örgüt üyesi olduğu 
gerekçesiyle tutuklanmıştır.  

 

DEĞERLENDİRME 

-Barışın tarafı olan tüm muhataplar (Devlet, PKK, Halk ve diğer toplumsal ve siyasi 
kesimler) barışa uygun atmosferin oluşabilmesi, silahlı çatışmaya zemin sağlayacak 
fiziksel koşulların ortadan kalkması, siyasi sorunların demokratik zemine taşınabilmesi 
ve halkın siyasi tercihlerinde kendisini daha özgür hissedebileceği koşulların sağlanması 
için güçlü bir irade göstermelidir.  

- Ağrı/Diyadin olayında kusuru bulunanların etkin bir soruşturma ile yargı önüne 
çıkarılmaları gerekir. Olayın bir provokasyon olduğu konusundaki kuşkuların bertaraf 
edilmesi için yetkilerle donatılmış bir bağımsız Araştırma Komisyonu oluşturulmalıdır.  

-Çözüm Süreci’nin atmosferine uyum sağlayamayan ve olayda kusuru olan kamu 
görevlilerinin görevlerinden el çektirilmesi gerekmektedir.    

- Olaya müdahale etmek üzere bölgeye giden vatandaşlara helikopterlerden ateş 
açıldığı, gaz bombası atıldığı yolundaki söylentiler araştırılmalı; halkı geren, tedirginlik 
yaratan işlem ve uygulamalardan kaçınılmalı, şiddete dönüşme ihtimali bulunmayan, 
yasal çerçevedeki toplantı ve etkinliklere müdahale edilmemelidir. 

-Çözüm Süreci’nin getirdiği çatışmasızlık ortamının kalıcılaşması, PKK ve TSK arasında 
çatışma yaşanmaması için, özellikle kırsal bölgelerde, sürecin ruhuna uygun hassasiyet 
içinde davranılmalıdır. 

- İnsan Hakları ihlali doğuran olaylarda kasıt, hata, ihmal, ihlal veya kusuru bulunan 
kamu görevlileri ile ilgili etkin ve adil idari ve cezai soruşturmalar yapılarak sorumluların 
cezalandırılması yoluna gidilmelidir.  
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-Sağlık kurumunda yaralı Cenap İLBOĞA’ya müdahale veya darp konusundaki iddialar 
araştırılmalı ve kusuru olanlar yargı önüne çıkarılmalıdır. 

- Bu ve benzeri olaylarda Çözüm Süreci’ne de zarar veren açıklamalardan kaçınılmalı 
ve kamuoyu mümkün olduğunca doğru bilgilendirilmelidir. 

-Genel seçimler başta olmak üzere, halkın iradesini hedef almaya matuf her türlü 
girişime karşı gerekli tedbirler alınmalıdır. Siyasi tercihleri bastıracak tüm güç 
odaklarına karşı; halkı güvende hissettirecek önlemler alınmalıdır. 

-Ağrı Diyadin Tendürek kırsalında olduğu gibi; toplumdaki “olgu-algı çatışması” 
üzerinden sert siyasi mesajlar vermek yerine; yaralı askerleri kurtarmak için seferber 
olan sivil halkın, barışa olan inancı üzerinden mesajlar okunmalı ve barış hep birlikte 
inşa edilmelidir. 

 

 

 

SONUÇ 

Sayısız provokasyon girişimlerine rağmen bugüne kadar devam edip Kürt Sorunu’nu 
çözme yolunda hayati önem taşıyan Çözüm Süreci’nin en büyük özelliği silahların 
susması ve kalıcı barışı hedeflemesidir.  

Şimdiye kadar defalarca tekrarlanmış benzer etkinliklerden birine, seçim arifesinde 
sabaha karşı güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlenmesinin, seçim sonuçlarını 
etkilemenin yanı sıra, büyük bedeller karşısında yasalaşmış, hükümet programında yer 
almış ve barışı isteyen tüm toplumsal kesimler tarafından içselleştirilmiş olan süreci 
imha edeceğinin hesap edilmemiş olması kabul edilebilir değildir. 

Çözüm Süreci’ni akamete uğratabilecek en büyük tehlike sürecin soğumaya 
bırakılmasıdır. Kamuoyunda Dolmabahçe Mutabakatı olarak bilinen uzlaşı çerçevesi bir 
an evvel hayata geçirilmeli ve eş zamanlı olarak PKK’nin de silahlı mücadeleyi bırakma 
girişimini hayata koyması gerekmektedir. Silahlı güçlerin şehir kırsallarında varlığı, her 
an için devlet veya örgüt içi provokasyonlara açık alan bırakmaktadır. Böylece Ağrı ve 
benzeri olayların tekrar etme tehlikesi her zaman mevcuttur. Sonuç olarak tüm tarafları 
ve Türkiye kamuoyunu Çözüm Süreci’ne sahip çıkmaya davet ediyoruz.  
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