
01.07.2013  TARİHİNDE HAKKÂRİ MERKEZİNDE SALDIRIYA UĞRAYAN VE 
YAKILAN NİL DERNEĞİNE İLİŞKİN GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME RAPORU 

 
MAZLUMDER GENEL MERKEZİ 

  
  
OLAY  
           
01.07.2013 tarihinde Hakkâri Merkezinde 30-40 kişilik bir grup tarafından 
Pehlivan Mahallesi Musa Anter Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binada 
faaliyet gösteren Nil Derneği’ne taş, sopa ve Molotof kokteyli ile saldırı 
yapılmıştır.  Olay üzerine MAZLUMDER Genel Merkezi adına Hakkâri Şube 
Başkanımız Cengiz Şen ve şube başkan yardımcımız Yaşar Kaplan’dan oluşan 
iki kişilik heyetimiz, olay yerine intikal etmiş ve olayın görgü tanıkları ile 
konuşarak olay yerinde gözlemlerde bulunmuşlardır. 
 

  
GÖRGÜ TANIKLARI: 
 
 

Mehmet KAYA (65 yaşında, Mahalle Sakini) 
Ben derneğin hemen yanındaki binanın sahibiyim. Derneğin ne faaliyetler 
yaptığını bilmiyoruz. Bazen tanımadığımız şahıslar derneğe gelip gidiyor. 
Akşamları kimse dernekte kalmıyor. Dün akşam saat 21.30 sıralarında 30, 
40 kişilik yüzü kapalı bir grup dernek binasına saldırdılar. Çatısını ateşe 
verdiler. Büyüyen alevler benim evimin çatısına sıçradı. Çoluk çocuğumu 
zar zor evden çıkarabildim. Defalarca dernek yetkilileri ile görüştük. Ya 
burayı koruyun ya da derneğinizi buradan taşıyın diye ricada bulunduk. 
Fakat bizi dinlemediler. Her olayda mutlaka buraya saldırı oluyor ve biz çok 
tedirgin oluyoruz. Bizim isteğimiz bu derneğin mahalle içerisinden 
taşınmasıdır. Evim zarar gördüğü için sabaha kadar dışarıda kaldık. Hiçbir 
yetkili şu ana kadar gelip halimizi sormuş değil. Fakat sabah saatlerinde 
polisler gelip dernekte inceleme yapıp gittiler.  Kimse bizim ne halde 
olduğumuzu sormuyor. 
 

Cafer CADIROĞLU  (56 yaşında, Mahalle Sakini) 
Şimdiye kadar birçok kez bu derneği yakma girişiminde bulundular. Fakat 
biz mahalleli olarak bize de zarar geleceğini bilerek buna engel olduk. 
Dernek sahiplerine birçok kez buna bir çare bulmalarını istedik. Fakat bizi 
dinlemediler.  Dün akşam ki grup çok kalabalıktı. Kimse engel olamadı. 
Bizim isteğimiz sadece huzurdur. Hepimiz bu derneğin buradan taşınmasını 
istiyoruz.  
  
 
 



 

  
Necman ERTUŞ (30 yaşında, Mahalle Sakini) 
Derneğin hemen arkasında oturuyorum. Yüzleri kapalı 50- 60 kişilik bir grup 
Lice olaylarını protesto etmek için eylem yapıyordu. Akşam saatlerinde 
dernek binasını ateşe verdiler. Bu dernek Cemaat Evi olarak biliniyor. Her 
olayda burası saldırıya uğruyor. Geçen sene Ramazan ayında da derneğe ses 
bombası bırakıldı. Büyük bir patlama oldu. Bütün mahallenin camları kırıldı. 
Büyük bir korku ve panik yaşandı. Buna rağmen dernek yöneticileri herhangi 
bir önlem almadılar. Bu dernek yüzünden huzurumuz kaçıyor. Bir an önce 
yetkililerin buna bir çare bulmasını istiyoruz. 
 

Süleyman HEZER (Dernek Çalışanı):Hem yetkililerle hem de mahalle 
sakinleri ile muhatap olan Süleyman HEZER tüm ısrarlarımıza rağmen olayla 
ilgili beyanat vermekten kaçındı.  
 
 
 

HEYETİN YAPTIĞI TESPİTLER    
         

1-Görgü tanıklarınca saldırının, 28.06. 2013 tarihinde 
Diyarbakır’ın  Lice ilçesine bağlı Hezan(Kayacık) köyünde 
karakol yapımına karşı gösteri yapan köylülere askerler 
tarafından ateş açılması olayına tepki olarak yapıldığı ifade 
edilmiştir. 

  
2-Hakkâri’de ortaya çıkan her toplumsal olayda adı geçen Nil     
Derneğinin saldırıya uğradığı mahalleli ve görgü tanıklarınca ifade 
edilmiştir. 
  
3-Nil Derneği sıklıkla saldırıya uğradığı için dernek binasının tüm 
kapı, pencere ve balkonları çelik muhafazalarla korunduğu 
gözlemlenmiştir. 
  
4-Yaptığımız görüşmeler neticesinde derneğin sadece gündüz 
saatlerinde faaliyet gösterdiği akşam saatlerinde kapalı olduğu ve 
olay esnasında da içeride kimsenin bulunmadığı tespit edilmiştir. 
  
5-Binanın her toplumsal olayda saldırıya uğrayacağı bilindiği halde 
güvenlik güçleri tarafından herhangi bir güvenlik önlemi alınmadığı 
tespit edilmiştir. 
  
6-Saldırıda taş, sopa ve molotof kokteyli kullanılmıştır. Saldırı 
esnasında civarda oturan bina sakinleri ve çocukları korku ve panik 
yaşamış, evlerini terk etmek zorunda kalmışlardır. 



  
7-Atılan molotof kokteylleri sonucu binanın çatısı tamamen 
yanmıştır. Bina içerisindeki daire kapılarının çelik olmasından 
dolayı dairelere zarar gelmemiştir. Pencerelerin büyük 
çoğunluğunun camları kırılmıştır. 
  

8-Yangının büyümesiyle çevrede konut olarak kullanılan diğer 
binalara da zarar verdiği tespit edilmiştir. Çevredeki binaların 
zararlarına ilişkin henüz valilik tarafından herhangi bir zarar ziyan 
tespiti yapılmamıştır. 
  

9-Yangını söndürmeye çalışan itfaiye görevlilerinin yetersiz olması 
sonucu, yangını söndürmeye çalışan mahalle sakinlerden birkaç 
kişinin dumandan zehirlendiği ve hastaneye kaldırıldıkları tespit 
edilmiştir. 
  

10-Mağdur derneğin yöneticileri olayla alakalı açıklama yapmaktan 
kaçınmışlardır. 
  

11-Devlet yetkililerinin olaydan sonraki gün sabah saatlerinde 
sadece olay ile ilgili rapor tuttukları, dernek çalışanları dışında 
mahalleli diğer mağdurlarla görüşmediği mahalle sakinlerinin 
beyanlarından anlaşılmıştır. 

                            

 

HEYETİN GÖRÜŞÜ 
 

1- Pek çok toplumsal olayda hedef haline gelen bir derneğin bu olayda 
da saldırıya uğrayacağı ihtimalinin gözden ırak tutulması ve herhangi bir 
tedbir alınmamış olması, kamu yöneticilerinin makul izahına muhtaçtır. 

 

2- 01.07.2013 tarihinde yapılan ve örgütlenme özgürlüğünü ihlal 
mahiyeti taşıyan bu saldırının aydınlatılıp, ihmali olanlar ve sorumlular 
yargı önüne çıkarılmalıdır. 
 

 


