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A. OLAY YERİ – KONYA MERAM İLÇESİ HAKKINDA BİLGİ 

Meram, Konya il sınırlarında yer alan; kuzeyinde Derbent ve Selçuklu, doğusunda Karatay, 

batısında Beyşehir ve Seydişehir ve güneyinde Akören ve Çumra ilçelerinin yer aldığı bir 

ilçedir. İlçede tarımsal alanların çok olduğu görülmektedir ve çokça bulunan ve sit alanı 

kapsamında değerlendirilen yerlerde yapılaşmaya izin verilmemektedir.  Tarım ve hayvancılık 

ilçe ekonomisinin temelini oluşturmaktadır. 2020 Türkiye İstatistik Kurumu 2020 verilerine 

göre Meram ilçe nüfusu 344.549 kişidir.  

Konya ili, Meram ilçesinde yer alan Bahçeşehir Mahallesinin nüfusu 12.130’dur. Hasanköy 

Mahallesi daha önce müstakil muhtarlığa sahipken civardaki yakın birkaç Mahalle ile birlikte 

Bahçeşehir Mahallesine dahil edilmiştir. Meram ilçesinde Güneydoğu ve Doğu Anadolu 

bölgesinden göç eden Kürt aileler yerleşik olarak yaşamaktadır. Meram ilçesi Hasanköy 

Mahallesinde Van, Muş, Kars, Siirt ve Ağrı illerinden göç etmiş 8 aile (yaklaşık 20-25 kişi) 

yaşamaktadır. Bu da mahallenin tüm nüfusunun yaklaşık yüzde biri demektir.  Mahallede 

ağırlıklı olarak Konya’nın farklı ilçeleri başta olmak üzere Aksaray, Kırşehir, Kayseri vs. İç 

Anadolu bölgesinden insanlar yaşamaktadır. Dedeoğluları ailesini katleden şüpheli Mehmet 

Altun’un memleketi olan Konya’nın Bozkır ilçesinden mahallede yaklaşık 40 aile ve 100’den 

fazla insan yaşamaktadır. 

Meram ilçesi Çarıklar köyünde ise 21 Temmuz 2021 tarihinde Diyarbakırlı Dal ailesine bir 

saldırı gerçekleştirildiği ve Hâkim Dal isimli vatandaşın öldürüldüğü basına yansımıştır.  

B. GİRİŞ 

Konya’nın Meram ilçesinde son dönemde meydana gelen bir dizi olay kamuoyunun olduğu 

gibi bizlerin de dikkatini çekmişti. Dedeoğulları ailesinin linç edilmesi, Dal ailesine yönelik 

saldırı akabinde Dedeoğulları ailesinden yedi kişinin katledilmesi ile neticelenen olaylar 

hakkında ‘’ırkçı saldırı‘’ iddiaları gündeme gelmişti. Yaşanan hadiseler ile ilgili olarak “ırkçı 

saldırı” ve “husumete dayanan sebepler” şeklinde iki ayrı iddia süreç içerisinde dile 

getirilmiştir.  

Hak İnisiyatifi Derneğini temsilen 8 ve 9 Ağustos 2021 tarihlerinde olay yerine giden 

heyetimiz, ilk olarak 12 Mayıs 2021 ve 30 Temmuz 2021 tarihlerinde DEDEOĞULLARI ailesine 

yönelik gerçekleştirilen saldırılara ve katliama ilişkin tespit ve incelemeler yapmak üzere 

çeşitli görüşmeler gerçekleştirmiştir. 

Bu rapor çalışması, yaşanan menfur vahim hadisenin iki aile arasındaki şahsi husumetlerden 

mi kaynaklandığı yoksa ırkçı saikle mi gerçekleştirildiği hususunu aydınlatma; kamu 

görevlilerinin bu hadisenin yaşanmasında ihmallerinin olup olmadığı, bu hadise karşısında 

nasıl bir tutum takındıklarını gözlemleme; son olarak da olayın sosyolojik boyutlarına ilişkin 

bir takım tespitler yapma ve böylece bir bütün olarak hakikate ulaşma arzu ve çabasına 

dayanmaktadır.  
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HEYETİMİZİN ÜYELERİ 

C. OLAY ÖZETİ 

Dedeoğulları ailesi, kan davası gerekçesiyle yaklaşık 26 yıl önce Kars’tan Konya’ya göç etmiş 

ve ağırlıklı olarak hayvancılıkla geçimini sağlayan 6 çocuklu bir ailedir. Ailenin, katliamdan 

kurtulan tek ferdi olan Çetin Dedeoğulları, İngiltere’de yaşamaktadır. Aile yaklaşık 26 yıl 

boyunca Konya’nın Meram ilçesinde yer alan Bahçeşehir Mahallesi (daha önce Hasanköy 

Köyü/Mah.) ,Hasanköy Caddesinde bulunan evde ikamet etmiştir. 

Ramazan Bayramının arife gününe denk gelen 12 Mayıs 2021 tarihinde, saat 22.30 sularında 

ailenin yaşadıkları evin bahçesine torpil atılması üzerine avluya çıkan aile bireyleri içlerinde 

silahlı ve sopalı kişilerinde olduğu (dava dosyasında yer alan 9-12, soruşturma dosyasına 

yansımayan beyanlarına göre ise yaklaşık 20-30 kişilik) bir grup tarafından saldırıya 

uğramıştır. Söz konusu saldırı, Dedeoğulları ailesinin komşusu olan Keleş ailesinin üyelerinin 

de içinde bulunduğu bir grup tarafından gerçekleştirildiği iddia edilmiş ve bu yönde gerek 

kolluğa gerek Savcılığa ifade verilmiştir. Dedeoğulları ailesi üyeleri saldırı sonucu ağır şekilde 

yaralanmış, ailenin bazı üyeleri yoğun bakımda tedavi görmek durumunda kalmıştır. Aynı gün 

Keleş ailesinden 6 kişi tutuklanmış, tutuklanan 6 kişiden 4’ü sonraki süreçte tahliye edilmiştir. 

Olayın akabinde Dedeoğulları ve Keleş ailelerine yönelik, mahkeme tarafından “Çağrı Üzerine 

Koruma” tedbirine karar verilmiştir. 
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12 Mayıs saldırısı sonrasında Dedeoğulları ailesi, saldırganların serbest bırakılması üzerine 

çeşitli kurumlara koruma talebi içeren dilekçeler sunmuş,  ikamet ettikleri evin 4 yerine 

güvenlik kamerası taktırmıştır. 

Katliam tarihinden önce 22 Mayıs 2021 tarihinde Dedeoğulları ve ailesinin yaşadığı evin 

yakınına bir aracın geldiği ve aracın içerisinden tanımadıkları birisinin küfür ve hakaretler 

ederek -sizi buradan kaldıracağız- dediği, dava dosyasında yer almaktadır. Bu olay dahilinde 

Serpil, Yaşar ve Barış Dedeoğullarının ifadesine başvurulmuştur. Serpil, ifadesinde aracın 

içinde Ahmet Keleş, Ramazan Çalık ve Ali Keleş’in bulunduğunu, aracın evin yakınından 

uzaklaşmasından sonra Lütfi Keleş’in evinden Şerife Çalık, Hatice Keleş ve Merve Şen’in çıktığı 

ve kendilerine hakaretler ederek -sizi buradan çıkaracağız- dediğini söylemiştir.  

30 Temmuz tarihinde ise aile bireylerinin ikamet ettikleri eve giden KELEŞ ailesinin akrabası 

Mehmet ALTUN, aile bireylerine dönük katliam gerçekleştirmiş, akabinde yanında getirdiği 

bir bidon benzinle evi ateşe vermiştir. Aile üyelerinden Çetin Dedeoğlu olay sırasında 

yurtdışına gitmek üzere yola çıktığı için katliamdan sağ kurtulabilmiştir. 

Kamuoyuna yansıyan kamera kayıtlarında fail Mehmet ALTUN’un söz konusu evin avlusunda 

aile bireylerine silah doğrultarak ateş ettiği görülmektedir. 

Katil zanlısı Mehmet ALTUN kolluğa verdiği ifadesinde katliamdan önce kiraladığı bir 

otomobil ile eve geldiğini, ailenin çocuklarından Barış Dedeoğulları’nın evde olmadığını 

öğrenmesi üzerine geri döndüğünü, Barış Dedeoğlu’nun eve dönmesinden sonra eve tekrar 

geldiğini, evin avlusunda belirli bir süre Dedeoğulları ailesi üyeleri ile konuşarak onları 

şikâyetten vazgeçirmeye çalıştığını söylemiştir. İfadesinin devamında ise silahı sakladığı 

poşetten çıkarıp aile üyelerine kurşun sıktığını, aile üyelerinden birinin eve kaçması üzerine 

camdan ateş ederek onu da öldürdüğünü, şarjörde merminin bitmesi üzerine şarjörünü 

yenileyip Dedeoğulları ailesi üyelerinin her birinin başını hedef alarak tekrar ateş ettiğini, 

sonrasında ise yanında getirdiği bir bidon benzin ile evi ateşe verdiğini belirtmiştir.  

Maktullerden 19 kurşun çıkmıştır.  Ailenin bağlı halde bulunan köpeği 3 kurşun yarası almış 

ve katliamdan yaralı olarak kurtulmuştur. 

Bu katliamda hayatını kaybedenlerin isimleri şu şekildedir; 

Yaşar Dedeoğulları 

Serap Dedeoğulları 

Serpil Dedeoğulları 

Sibel Dedeoğulları 

İpek Dedeoğulları 

Metin Dedeoğulları 

Barış Dedeoğulları 

 

Katil Mehmet ALTUN katliamdan 6 gün sonra akrabalarının yaşadığı Bozkır ilçesinde 

yakalanmıştır. 
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D. KATLİAM HAKKINDA BİLGİ TALEP ETMEK ÜZERE RANDEVU TALEP ETTİĞİMİZ 

KURUMLARIN LİSTESİ 

 

- Konya Valiliği 

- Meram İlçe Kaymakamlığı 

- Meram Belediye Başkanlığı 

- Konya Cumhuriyet Başsavcılığı 

- Konya Barosu 

- İHD Konya Temsilciliği 

- Bahçeşehir(Hasanköy) Mahallesi Muhtarlığı 

- Adalet ve Kalkınma Partisi 

- Cumhuriyet Halk Partisi 

- Halkların Demokratik Partisi 

- Milliyetçi Hareket Partisi 

- İyi Parti 

- Saadet Partisi adına Konya Milletvekili Abdulkadir KARADUMAN 

- Demokrasi ve Atılım Partisi 

- Gelecek Partisi 

E. YAPILAN GÖRÜŞMELER 

I. DEDEOĞULLARI Ailesinin Avukatı Abdurrahman Karabulut ile Yapılan Görüşme 

 

DEDEOĞULLARI VE DAL AİLELERİNİN AVUKATI ABDURRAHMAN KARABULUT İLE 
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“Diyarbakır’da çatışma olduğu haberi çıkıyor ve Lütfi Keleş bütün Kürtleri sinkaf ederim 

şeklinde küfrediyor. Bu bir kaç kez tekrarlanıyor ve asıl husumet o zaman başlıyor.” 

“Hem hukuki olarak hem de ailenin anlatımlarıyla olaya vakıfım. 10 sene önceki olay 

kamuoyuna basit bir kedi mevzusu diye yansıtılıyor. Yaşar amca’nın anlattığı olaya göre; 10-

11 sene önce komşu Lütfi Keleş, Yaşar Amca’yı tarlada yardım için çağırıyor. Yardım için 

gittiğinde haberde Diyarbakır’da çatışma olduğu haberi çıkıyor ve Lütfi Keleş bütün Kürtleri 

sinkaf ederim şeklinde küfrediyor. Bu birkaç kez tekrarlanıyor ve asıl husumet o zaman 

başlıyor. Yaşar Amca öyle söyleme bütün Kürtler PKK’lı mıdır, diye karşılık verince tartışma 

yaşanıyor. Daha sonra karşılıklı hakaretleşmeler oluyor. 12 Mayıs’a kadar ufak tefek tacizler 

oluyor, ancak adli vaka olarak yansımıyor. 12 Mayıs 22.30 arife günü evin bahçesine torpil 

atılıyor ve aile dışarı çıkar çıkmaz taşlarla, sopalarla saldırıya uğruyorlar. Müvekkil ifadesine 

göre organize bir şekilde 50-60 kişi, aralarında silahlı olan kişilerle saldırı düzenleniyor ve aynı 

gün 6 kişi tutuklanıyor. 15 Haziran’da olay bana intikal etti ve 17 Haziran’da diğer faillerin de 

isimleri verilerek tutuklama talep ettik. Tespit edilemeyen diğer kişiler için HTS ve BAZ 

istasyonu araştırması istedik. Ayrıca saldırıların devam edeceğinden korktuğumuz için 

koruma talebinde bulunduk. Tutuklanan 6 kişiden 4’ü tahliye edildi. Tahliye sebebi olarak 

somut delil olmadığı şeklinde matbu gerekçeler gösterildi. Tahliye edilenler daha sonra evin 

çevresine gidip tehditvari hareketlerde bulunmaya devam ettiler. Katliamı gerçekleştiren kişi 

tutuklanan 6 kişi arasında değil. Söz konusu bu tahliyelerin hepsine itiraz edildi ancak savcılık 

tarafından hiçbir dilekçeye cevap verilmedi. Ardından sabah saatlerinde Diyarbakırlı Dal 

ailesinin saldırı haberi geldi. “ 

 

 

“Hakim Dal yerde 7-8 kişi tarafından silah, taş ve sopalarla darp ediliyor jandarmanın gözü 

önünde. Bu darp esnasında birisi Hâkim Dal’a sırtından ateş ediyor ve Hakim Dal orada 

vefat ediyor.” 

 

Dal ailesi yine Konya’nın Meram ilçesine bağlı Çarıklar Köyünde kalmaktadır. Gece saat 11 

civarında yaklaşık 50-60 kişi kamyonlara binmek suretiyle ve silahlı şekilde saldırıyı 

gerçekleştiriyorlar. Olay yerinde o anda bir çoban ve 12-13 yaşlarında yeğenleri var. Çoban 3 

amcasını arıyor. Hakim Dal hemen olay yerine geliyor. Hamdi Dal tabi gecikmeli geliyor. 

Hakim Dal ve Hamdi Dal olay yerine gelince 3 jandarma olay yerindedir. Jandarmanın 

ifadelerinde de olay yerinde 50-60 kişinin olduğu söyleniyor. Bunlar taşlarla ve sopalarla 

müvekkillerime ve araçlarına saldırıyorlar. Bu arbede esnasında Hakim Dal yerde 7-8 kişi 

tarafından silah, taş ve sopalarla darp ediliyor jandarmanın gözü önünde. Bu darp esnasında 

birisi Hâkim Dal’a sırtından ateş ediyor ve Hakim Dal orada vefat ediyor Jandarmanın gözü 

önünde. Jandarma kendisi söylüyor bunu, ifadelerde var. Jandarma tedbir amaçlı dahi 

havaya ateş etmiyor. Burada ciddi bir güvenlik zafiyeti var. Bu hususların hepsi olay yerindeki 

kişilerin ifadeleri ile doğrulanmıştır. Ve bu olay üzerine sadece 1 kişi tutuklanmıştır. 

Dedeoğulları ailesinde saldırıyı gerçekleştirenler ile saldırıya uğrayanlara, her iki tarafa, çağrı 

üzerine koruma kararı verilmiştir. Bizim istediğimiz olayın vahameti sebebiyle yakın 

korumadır. Dal ailesi olayı bu şekilde. Her iki olay da kamuoyuna yansıyor. Dedeoğulları 

olayında daha sonra 22 Mayıs’da birileri Dedeoğulları evine gelerek saldırı ve karşılıklı 
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hakaret şeklinde olay oluyor. Hakaretler de yine ırkçı ifadeler var. Biz ülkücüyüz, sizleri 

buradan kaldıracağız, şeklinde ifadeler var ve bunlar dosyaya yansımış. Ancak devlet 

yetkilileri ve savcılık hiçbir uyarımızı hiçbir talebimizi dikkate almadı ta ki bu katliam 

gerçekleşene kadar. 

 

Dedeoğulları olayında 12 Mayıs’tan sonra 22 Mayıs’ta da saldırı gerçekleşince ailenin tek sağ 

kalan oğlu Çetin Dedeoğulları tedbir mahiyetinde 24 Mayıs’ta eve 4 tane kamera takıyor. 

Sanığın ifadesinden anlaşıldığı gibi öldürme kastıyla geldiği çok açık ve net. Katil aileyi çok da 

yakından tanıyan biri değil. Bunu kendisi de söylüyor. Birileri aile hakkında çok detaylı bilgi 

vermiş. Katil daha önce saldırıyı gerçekleştirenlerden Ayşe Keleş’in erkek kardeşi.” 

 

“Whatsapp grubu kuyumcu olan Harun Keleş’in oğlu Ali keleş tarafından kurulmuş. 

WhatsApp grubunda olanların hepsi tutuklanıyor ancak grubu kurmuş olan Ali Keleş’in 

sadece bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alınıyor şüpheli olarak değil. Şu anda serbest.” 

 

 “Polis WhatsApp grubu tespit etmiş. Bunu zaten tutuklananlar,  gözaltına alınanlar da 

söylüyor. 12 Mayıs’taki olaydan sonraki hukuki gelişmeleri takip etmek için kurulduğu 

söyleniyor. Grupta kaç kişi var tam olarak bilemiyoruz. Katil, aileyle ilgili bütün bilgilere sahip. 

Evde kamera olduğunu biliyor ve kamera kayıtlarını yok etmek için evi yaktığı iddiası doğru. 

Diğer ifade verenlerin beyanına göre Whatsapp grubu kuyumcu olan Harun Keleş’in oğlu Ali 

Keleş tarafından kurulmuş. WhatsApp grubunda olanların hepsi tutuklanıyor ancak grubu 

kurmuş olan Ali Keleş’in sadece bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alınıyor şüpheli olarak değil. Şu 

anda serbest.” 

 

 

 

“12 Mayıstaki linç olayından sonra yapılmış olan ihlallerle ilgili cuma günü yeni taleplerde 

bulunuldu ancak ihmallerle ilgili henüz herhangi bir hukuki yola başvurulmadı. Gerek valilik 

olsun gerek bakanlık olsun gerekse de savcılık hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. 

Başsavcı artık olayla kendisi ilgileniyor. Dosyadaki önceki savcı değişti. Şu an soruşturmayı 

Başsavcı yürütüyor.“ 

 

“Yaşar Amca bana barıştırmak için birilerinin araya girmiş olduğunu söyledi ve Mustafa 

Kalaycı onlar Kürt ve ben onlarla barışma sürecinin içine girmem, demiş. Ayrıca Meram 

Ziiraat odası başkanı, biz bunları Cuma günü taleplerimizde de söyledik, tanık olarak 

ifadesinin alınmasını istedik. Barışma sürecinde ne yaptılar ne yapmadılar, neler söylendi. 

Yaşar Amca tahliyeler konusunda MHP Konya milletvekilinin etkisi olduğunu söyledi. Yaşar 

Amca bu bilgileri bir komşudan aldığını söyledi. Ayrıca komşular, bizim arkamızda milletvekili 

var, sen barış istiyorsan barışma, seni buradan kaldıracağız, demiş. 

Dal ailesi ve Dedeoğulları ailesine yapılan saldırılar kesinlikle ırkçı saiklerle işlenmiştir. 

Dal ailesinin ifadelerinde de bu mevcut. Vurun Kürtleri, öldürün teröristleri şeklinde 

söylemlerin olduğunu kendileri söylüyorlar. Ve Dal ailesine yapılan saldırıdan önce 2017 ve 

2020 tarihlerinde birileri otlara, tarlalara zehir atmak suretiyle müvekkillerimin hayvanlarını 
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zehirlemişlerdir. Köylülerin Tarım İl Müdürlüğüne, bunlar tarlalarında terörist besliyorlar, 

şeklinde şikayetleri mevcuttur. Bunlar Tarım İl Müdürlüğü kayıtlarında sabittir. 3-4 gün önce 

olay yeri keşif mahallindeydik. Uyarılarımıza rağmen savcı ciddi ihmalkâr davrandı. Onların 

ifadelerine göre güya koyunlar kendi tarlalarına zarar vermiş. Öyle bir iddia kabul edilse dahi 

tarla sahibi kendi gelmeliydi. Tarlanın sahibinin adı Zekeriya Korkmaz. Keşif sırasında 

sorduğumuz sorulara göre Zekeriya Korkmaz saldırı akşamı olay yerinde değildi. Tarla 

sahibinin birebir baskında olmadığı ve 50-60 kişinin bir araya gelerek yaptığı saldırının 

mallarını korumak saikiyle olmadığı açıktır. Olay 21 Temmuz'da olmuştur ve bu olay üzerine 

sadece 1 tutuklama olmuştur. Tutuklama taleplerimizle ilgili sonuçları beklerken 30 

Temmuz'da Dedeoğlu ailesinin katliamı oldu. Bu saldırının ardından savcılık artık etkin bir 

soruşturma başlatmış ve titizlikle incelemeler yapmaktadır. 

 

Dal olayında; Hamdi Dal olay yerine gelip jandarmalara “Olay büyümesin zararları neyse 

giderelim” şeklinde beyanda bulunuyor. Bu talebi muhtara iletilirken muhtar arkasında 

kamyonla 50-60 kişinin olduğu grup taşlarla, sopalarla saldırmaya başlıyor. Bunlar yazılı 

ifadelerde mevcuttur. Bu sırada arbede başlıyor ve Hamdi Dal, kardeşi Hakim Dal yerdeyken 

olayı defetmek amacıyla havaya bir el ateş ediyor. Köydekiler ise jandarmaya nasıl ateş 

edersin, diye provokasyon yaratıyorlar. Jandarmanın olaya müdahale etmeme gerekçesi ise 

gece karanlıktı, diyerek sebep buluyorlar. Ancak acziyetlerini kabul ediyorlar. Olay yerinde 3 

tane jandarma personeli bulunmaktadır.  

 

 Cenaze günü (cumartesi günü) saat 15:45-16:00 saatleri arasında avukatlık ofisimin telefonu 

çalmış ve ofis çalışanı Kevser telefonu açmıştır. Telefondaki kişi -o şerefsizin bu şekilde 

konuşması doğru mu en yakın zamanda kendimi ona tanıtacağım- diyerek telefonu 

kapatmış” 

 

Dedeoğlu ailesinin bulunduğu mahalle dağınık bir mahalle fakat en uzaktaki ev 40 metre 

mesafede. Olayı duymamaları mümkün değil. 

 

“Öldürülen kızlardan Sibel ya da Serpil ikisinden biri (tam olarak hangisi olduğu bilinmiyor) 

Süleyman Soylu'ya ulaşmaya çalışmış ve CİMER'e yazı yazmış, tehlike altında olduğuna dair 

Süleyman Soylu’ya yazmış olduğu mesaj kayıtları bulunuyor (İçişleri Bakanı Süleyman 

Soylu’nun resmi sosyal medya hesabı kastediliyor).  

 “Katliam günü katil 17:59’da eve ilk olarak girişini sağlıyor daha sonra evden çıkıyor ve 

18:20’de ikinci gelişi sağlıyor. Bu 2 saat arasındaki sinyaller için savcılığa başvuruda 

bulunduk.” 

II. İHD Konya Temsilcisi Cihan Alıcı’nın Beyanları 

“Konya milliyetçi muhafazakâr bir yerdir ve ırkçı saldırılar sürekli düzenleniyor Av. 

Abdurrahman Bey’in siyasi davalarla ilgilenen bir kişi olması sebebiyle ofisine de saldırılar 

düzenlendi." 
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”Haziran seçimlerinden sonra ırkçı saldırılar arttı, Kürt inşaat işçilerine saldırılar düzenlendi 

ve ciddi yaralanmalar meydana geldi. Konya milliyetçi muhafazakâr bir yerdir ve ırkçı 

saldırılar sürekli düzenleniyor. Av. Abdurrahman Bey’in siyasi davalarla ilgilenen bir kişi 

olması sebebiyle ofisine de saldırılar düzenlendi,  bu saldırılar bireysel değil ırkçı saldırılardır. 

Faillerin cezasızlıkla koruma altına alınması insanlara güç veriyor. Dedeoğulları saldırısı da 

organize bir saldırıdır,  bunlar cinnet cinayeti değil planlanmış birer cinayettir bu cinayetler 

canavarca hislerle işleniyor.” 

III. Eski Meram Ziraat Odası  Başkanı Ali Ataiyibiner ile Yapılan Görüşme 

“Katliam günü sert bir poyraz vardı. Rüzgar ters yönde esiyordu. Bu nedenle (olay yeri 

benden) 1 km uzaklıkta ama (buna rağmen) silah sesini duymadım..” 

 

“Yaşar Dedeoğulları, 2000’li ya da 90’lı yıllarda geldi. Yaşar Dedeoğulları’nın evinin üç 

tarafının da mülkiyeti bana aittir, sadece evin arkası vukuatlı olan evle komşudur. Sosyal 

medyada çıkan mevzuların hiçbiri doğru değildir. Şayet ırkçılık olmuş olsaydı adam buraya 

gelmezdi. Biz komşuyduk kendileriyle. Irkçılık olsaydı bu adam 30 yıl burada yaşamazdı. 

İnsanlar sinirlenince olaylar farklı yerlere çekilebilir. İnsanın kişiliğiyle alakalı. Dünyada 7 

milyar insan yaşıyor, herkes farklı ırktan. İşin özü hatanın kabul edilmesi ile ilgili. Dedeoğulları 

ailesini dünya tanıdı. 3 kız, 3 oğlan, anne-baba yaşıyor, hepsi bekar. Hayatta olan oğlan da 

bekar.  

Lütfi Keleş’in şimdiki evinde daha önce Settar isimli biri yaşıyordu. Benim gördüğüm ve 

bildiğim kadarıyla Settar ile Yaşar’ın arası pek iyi değildi. Aralarında bazı durumlar oldu ama 

dövüşmediler. Settar daha sonra kalp krizi geçirdi, çocukları malları sattı gitti. Yaşar geldikten 

yaklaşık 10 sene sonra Keleşler o evi satın aldılar.  

Yaşar Dedeoğulları Karslı’dır. Burada Yaşar Dedeoğulları’na Kürt Yaşar derler. Herkesin bir 

lakabı vardır. Mesela bana da Yetim Ali diyorlar. Kars’tan kan davası yüzünden geldiği ve 

soyadını değiştirdiği söylendi. Yaşar da husumeti gütmemek için buraya geldi. Bizle de hiçbir 

husumeti yoktu. Yaşar Bey 3 bekar kız çocuğu ve 2 bekar erkek çocukla birlikte yaşıyor. Bu 

yanına baktın o yanına baktın, kedin geçti, senin oğlan bunu yaptı onu yaptı mevzusudur 

bütün husumet. Namus meselesi kesinlikle yoktur.. 

..Bütün yazılı ifadeleri dinledim. İfadeler bildiğim kadarıyla Mayıs ayındaki ilk husumetten 

sonra oldu. O günkü kavgalarının sebebi, Veli Keleş’in oğlu veya yeğeni bayramdan 2 gün 

önce bir torpil atıyor. Olabilir, olmayadabilir. Torpili atan çocuk. Eşler de kavga edebilir. 

Komşudur kedi gider, bahçeye de doğurur. Önemli olan hatayı kabul etmek, özür dilemek. 

Çocuktur bunlar. Olabilir. Çocuklar veya yeğenleri torpil atmış, Yaşar Bey niye attınız, demiş. 

Karşı taraf ne var lan Kürt, çocuktur atar demiş. Sonra mevzular büyümüş. Herkes bakmak 

istediği yeri görür. Olay yerinde ben yokum, ben komşuların anlattığı ifadeyi söylüyorum. O 

gün ağız dalaşı olduktan sonra ertesi gün toplanıyorlar. Ben dedim bu olay çok ceza alır. 

Yaşar haklı da olsa haksız da olsa, çok ceza alır bu olay. Sözün boyutu aşılmış. Türklük te olsa, 

Kürtlükte olsa… 
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...Katliam günü sert bir poyraz vardı. Rüzgar ters yönde esiyordu. Bu nedenle 1 km uzaklıkta 

ama silah sesini duymadım... 

..İlk olayda da iknci olayda da aileyle hiç temasım olmadı. Aralarını bulmam için iki taraftan 

da öneri gelmedi. Yaralama olayından sonra annemi kaybettim, kızımı gelin ettim, o yüzden 

Dedeoğulları ailesini ziyaret etmedim. 15 gün sonra da olay oldu.  Olay sonrasında taziyeye 

de gidemedim. 

”Olay sonrası bir kısım şüphelilerin serbest bırakılmasına inanamıyorum. Gerek yaralama, 

gerek haneye tecavüz, gerekse üç kişiden fazla oldukları için örgüt olarak 

değerlendirilmesinden dolayı... Benim kimseyle bir husumetim yok. Keleşlerin evine de gider 

gelirim. Keleşlerle Dedeoğulları izole halde değiller.  

Evler tarım arazileri içinde, o yüzden evler biraz aralıklı. Buraya imar yeni geldi. Yaşar 

Amcanın da orada yaklaşık 1000 metre arazisi var.  

 “Katil, Keleş’lerin kaynıdır. Burada yaşamıyor”  

 “Yaşar’ın oğlu Barış eczacıya gidip, biz bunlarla baş edemeyeceğiz o yüzden eve 

kamera taktık, buraları terk edip gideceğiz, demiş. Yaşar, ben memleketi terk ettim geldim 

hiçbir şey gözümde değil diyordu, ee diğer aile de kalabalık bir aile.”  

 “Kimse benim kapımdan girip kardeşimi darp edemez. Lütfi’yi Yaşar’ı araştırmak 

yerine burada hukuk ihlali var, onu araştırın. Esas suçlu hukuk, adalet mekanizmasında sıkıntı 

var. Devletin asıl vazifesi Yaşar’ın evini korumak. Yaşar devlete asi de olabilir, bağlı da. 

Erzurumlu, Karslı, Siirtli aileler var. Irkçı saldırı olsaydı bunların hepsini temizlememiz 

gerekirdi. Her şey planlı, azmettirici kim onu bulmak lazım.”  

- Aynı görüşmede hazır bulunan Adem Bey’in beyanları: “Yaşar beylerden bilgi 

almamız mümkün değil. Irkçı saldırı dendikçe, olayın gerçek boyutu kaçıyor. Bu 

olay da aslında komşu kavgası ama azmettiren ırkçı tutumlar olabilir. Söylentiye 

göre kadın (Ayşe Keleş) kendi ailesi daha çok olay çıkarır diye kardeşine(katil) 

söylüyor.” 

 

IV. Dedeoğulları Ailesinin Akrabaları İle Yapılan Görüşmeler ve Taziye Evi Ziyareti  

- Yaşar Dedeoğulları’nın Kardeşi Cengiz Bey 

“MHP Milletvekili meselesini Süleyman Soylu'ya söyledim. Süleyman Soylu kim söyledi, 

diye tepki gösterdi, sonra da olayı başka yere çekmeyin, dedi” 

 “Aile içi sorunlardan dolayı memleketten geldik ancak büyük bir sorun yoktu sadece olay 

büyümesin diye Konya’ya taşındık. Bu olayla ilgili aleyhe konuşulanları kabul etmiyorum. 

Buraya geldikten sonra herhangi bir tartışma, sorun söz konusu değildi. Keleş ailesi takmıştı. 

“ 
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“O mahallede hiç Kürt yok. Yani varlar ama evleri 300-400 metre uzaklıktalar. Sadece 2 ev 

yanyanadır o da Yaşar’la Lütfi’nin evi. Yaşar’ı, Saraçoğlu mahallesine getirmeye çalışıyorduk 

ancak sonra bu olay yaşandı. İlk linç olayının yaşandığı gece tarlada çalışan adam o gece 30 

değil 50-60 kişi vardı, dedi. Metin, Bursa’da çalışıyor. İzne gelmişti. Olay günü Keleşlerden biri 

Yaşar Amcaların motorunu almaya çalışmış. Eve torpil atılınca, Barış dışarı çıkıp niye buraya 

attınız, diyor ve 50-60 kişiyi görüyor. Komşular bu olay üzerine hiçbir şey yapmadılar. Belki 

bir iki kişi geçmiş olsuna geldiler sonra herkes evine çekildi.” 

“Bir genç işten dönünce sesleri duyup eve gidiyor, eve gittiği esnada herkesi kanlar içinde 

görüyor, sonra kendi evine gidip polisle ambulansı arıyor. Polis de, ambulans da hemen olay 

yerine gitmiş. Biz olay yerine gittiğimizde polis de, ambulans da oradaydı.” 

MHP Milletvekili meselesini Süleyman Soylu'ya söyledim. Süleyman Soylu kim söyledi, diye 

tepki gösterdi, sonra da olayı başka yere çekmeyin, dedi” 

“Yaşar’a buradan kaldıracağım diyen kişi komşu değil, 3 km uzaklıktaki kişidir.” 12 Mayıs'taki 

linç girişiminden sonra bir gün Dedeoğulları ailesinin bahçe duvarından içeriye atlayan 

birisinin: “Biz ülkücüyüz, siz Kürtsünüz, sizi buradan kaldıracağız, buradaki yerlerinizi bırakıp 

gideceksiniz” diye tehdit ettiğini, Yaşar Dedeoğulları’ndan bizzat duydum. Bence, 

Dedeoğulları ailesi Kürt oldukları için katledildiler.  

“Ben olay yerine gidince polisler beni olay yerine almadı. Üstüne polislerden o gün dayak 

yedik.”  

“Yaşar 12 Mayıs'taki olaydan sonra hep biz sırtımızı devlete döndük, devlet bizi korur, 

diyordu.” 

 

YAŞAR DEDEOĞULLARI’NIN KARDEŞİNİN EVİ / TAZİYE ALANI 
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DEDEOĞULLARI AİLESİNİN EVİ 

 

KATLİAM ESNASINDA BAĞLI OLAN VE KATLİAMDAN YARA ALARAK KURTULAN, AİLENİN KÖPEĞİ CESUR 
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DEDEOĞULLARI AİLESİNİN BİRARADA OLAN MEZARLARI 

- Yaşar Dedeoğulları’nın Amcasının Oğlu Halis BORAN 

“Bir kişi tek başına bu kadar organize çalışabilir mi?” 

“Yaşar benim yanıma geldi. Bir gün Keleşler yardım için Yaşar Bey’i çağırıyorlar. Para almadan 

Yaşar yardıma gidiyor. Bu olay, Yaşar Beylerin taşınmasıyla 2011 yılları arasında oluyor. 

Birlikte çalışırlarken Diyarbakır’daki asker ölümleri haberlere yansıyor ve Lütfi Keleş, Kürtlerle 

alakalı kötü söylemlerde bulunuyor. Bu birkaç kez tekrarlanınca, Yaşar müdahale ediyor. Lütfi 

Keleş’in, MHP'li biri ile resmi bağı var mı, bilmiyoruz. 12 Mayıs’tan 2 gün önce Lütfi, Yaşar’a 

“Kürt ben seni buradan kaldıracağım” demiş. İlk linç olayından sonra Metin 4 gün yoğun 

bakımda kaldı, diğerleri çeşitli yerlerinden yaralandı. Metin hastanede Çetin’i görüntülü 

arayıp  bizi bu hale getirdiler, demiş.  

“12 Mayıstaki olaydan sonra Aile Bakanı aileye ulaşıp biz bu olayın arkasındayız, çözeriz 

bunu, dedi. Aile Bakanı'yla sürekli iletişim halindelerdi ama hiç cevap alamadılar. 12 

Mayıs'taki linç olayından sonra sadece 2 kişi tutuklu kaldı. Diğerleri serbest bırakıldılar. O 

yüzden sürekli tehdit ediyorlardı. Yaşar bunun üzerine 12 Haziran'da valiliğe, 12 Temmuz'da 

İl Emniyet Müdürlüğüne, 19 Temmuz'da da Kaymakamlık'a dilekçeyle başvuru yaptı. Ancak 

hiçbirinden sonuç alamadı. Keleşler bırak burayı git, şeklindeki tehditlerine devam 

ediyorlardı. Yaşar Amca bizzat bana bu adam Mhp'li beni burada barındırmıyor, dedi. Bayram 

namazında caminin önünde Keleşler, Barış’ı sıkıştırıyorlar. Yaşar birebir bana MHP Konya 

vekilinin Keleş ailesini koruduğunu söyledi. Arkalarında bu milletvekilinin olduğu da köydeki 
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bir takım insanlar tarafından söylenmiş. Bir hafta on gün boyunca Yaşar Amca'nın ağzından 

bu adamın adı düşmedi. Cengiz Amca da, Yaşar Amca'nın ağzından, bu vekilin ismini çok 

duymuş ve arkalarında MHP Konya Milletvekili olduğunu başka bir akrabamıza da söylemiş. 

Devlet yetkilileri olayı senden benden iyi biliyor, sadece bir laf söylemiyorlar. Polis o gün 

koruyacağına şimdi geliyorsa, bu doğru bir şey değil. Endişe yaratıyor. Kim gelirse gelsin bu 

olayın Kürt olduğu için (Yaşar Dedeoğulları'nın) başına gelmediğini söyleyemez. Bakın size 

söylüyorum, katliamdan sonra sıra yakınlarına gelecek yakınları da niye konuştunuz, diye 

içeri alınacaklar. Korkmuyorum. Konuşuyorum ben. Ben kendimi, ailemi savunuyorum 

sadece. Neden Cumhurbaşkanı çıkıp bunlar sizin iyi günleriniz, diye konuşuyor? Bu bizim iyi 

günümüz mü? Daha taziye çadırımız yerdeyken katiller serbest bırakıldılar. Bu ülkenin hiç mi 

vicdanı yok. Bir kişi tek başına bu kadar organize çalışabilir mi?" 

“Ben Yaşar Bey’le çok yakınım. 10-11 yıl önce Yaşar ile Veli (Lütfü Keleş’i kast ediyor) Keleş 

arasında bir tartışma yaşanıyor,  Diyarbakır’da ölen askerler için. Veli Bey Kürtlere küfrediyor 

ve Yaşar Bey'e: “Benim ülkücü olduğumu Türk olduğumu bilmiyor musun Kürtleri 

savunuyorsun?"  demiş. Linç olayından sonra sadece 2 kişi tutuklu kaldı. Serbest bırakılanlar: 

“Geleceksin dilekçeni vereceksin ve buradan gideceksin” diye Yaşar Amca'yı tehdit ettiler. 

Yaşar Amca da: "Tamam barışayım ama niye yerimden yurdumdan çıkayım” demiş. Yaşar Bey 

üç dilekçe ile resmi makamlara başvurdu ancak hiçbirinden sonuç alamadı. Yaşar 

Dedeoğulları, kendi halinde biriydi. Şimdi de kalkıp bu olayı başka yere çekmeyin, diyorlar. 

İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve bu ülkeyi yönetenler bu olayı başka yöne çekmeye 

çalışıyorlar.” 

(O sırada Halis Bey'e konuşabileceğimiz bir komşu var mı, diye sorduk ve Ertürk Karaca’nın 

hem Keleş ailesini hem de Dedeoğlu ailesini tanıdığı ve olaylara tanıklık ettiği için 

konuşabileceğini söyledi. Kedisiyle o esnada yapılan ilk görüşmede bizimle konuşacağını 

söyledi ancak çok kısa bir süre sonra Halis Bey'i arayarak görüşmek istemediğini söyledi.) 

 

- Türkan Hanım (İpek Dedeoğulları’nın kardeşi)’ın beyanları: 

“Komşulardan Türk olanlardan hiçbiri taziyeye gelmedi.” 

“O gün diyalize gitmiştim, ben olayı diyalizden geldikten sonra öğrendim. Çetin’i aynı gün 

İngiltere’ye gitmesi için yolcu etmişlerdi. O yüzden o gün onları ziyarete gidecektim ama 

henüz ziyarete gidemeden bu olay yaşandı. Olay yerine gidince bile hepsinin öldüğünü 

anlamadık, sadece kavga ettiklerini düşünüyorduk. Benim oğlum olay yerinde eve girmek 

istedi ama polisler tarafından darp edildi bu yönde doktor raporu da vardır. Benim gelinim 

Türk. Gelinim ve ailesiyle bir sorunumuz olmadı ama komşuların hepsi, siz Kürtsünüz biz 

Türküz diye hiçbir zaman komşuluk yapmadılar. Komşulardan Türk olanlardan hiçbiri taziye 

ziyaretine gelmedi. “ 

- Yaşar Dedeoğulları’nın amcasının oğlu Erol Şan’ın beyanları: 
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-  
- YAŞAR DEDEOĞLU’NUN YEĞENİ EROL ŞAN İLE GÖRÜŞME 

 

“Para ile arsaları almayı teklif etmişler ve değerleri ne bir ise biz iki verelim demişler. Yaşar 

Amca cevap olarak biz niye gidelim isterseniz siz gidin, demiş.” 

 

"Olaydan bir gün sonra valinin telefonu üzerinden, Cumhurbaşkanı aradı; başsağlığı diledi. 

Sana söz veriyorum aileye sen de benim adıma söz ver, biz bu insanları yakalayıp yargıya 

teslim edeceğiz, dedi." 
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DEDEOĞULLARI’NIN AKRABALARINA TAZİYE ZİYARETİ VE GÖRÜŞME 
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"Ben de dedim ki; biliyorum siz bu insanları yakalayıp yargıya teslim edeceksiniz, belki iyi de 

ceza vereceksiniz ama bunun bize faydası ne olacak? Bizim yedi ölümüz geriye kalkacak mı? 

Bizim tek amacımız böyle cinayetler olmasın. O da dedi bizde istemiyoruz, böyle şeyler 

yaşanmasın ama cani caniliği yapmış… Sonra İsmet amcam konuştu dedi ki: "Başımıza gelen 

İsrailliler, Filistinlilere yapmıyor; bize neden yapıldı?" 

"HDP genel merkezinden heyet geldi ve taziye masraflarını biz üslenelim, dedi. Sonra 

AKP’den iki kişi geldi onlar da teklif etti. Biz de taraflı olunmaması için reddettik. Ebubekir 

Bey (Vali Özel Kalemi) üzerinden Valiliğin teklifini illetti ve biz de valiliğin bütçesinden olması 

şartı ile kabul ettik. Vali temsilcisi Ebubekir hep taziye evindeydi." 

"Vali Bey de bana bu olayı farklı yerlere çekmeyin, iki aile arasındaki husumettir, dedi. Ben de 

dedim bu iki aile arasında husumet değildir, Kürt aileye yapılan katliamdır. Vali Kürt aile 

dersen farklı yerlere gider, dedi. Ben de hatta bir TV röportajında bütün Türkiye’nin değil 

sadece Kürtlerin başı sağ olsun, dedim, çünkü katledilen kişiler Kürttür." 

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aradı ve Antalya’da olduğunu söyledi ve başsağlığı diledi. 

İçişleri Bakanı'na dedim bu olayı kimler yönlendirdi, kimler gönderdi, neden bu kadar 

öfkeliydi, bizler bilmek istiyoruz. O da ben size telefonda da söyledim, size söz veriyorum, 

kimler ve kim olduğunu bulacağız, söyledi. İçişleri Bakanı'nın sözleri üzerine ben dedim ki bu 

insanları kimler yönlendirdi, biz bunu bilmek istiyoruz." 

"12 Mayıs'tan sonrası bir tarihte Yaşar Abi bana bir adamın arabuluculuk için geldiğini ve bu 

husumet /gerginlik aradan kalksın, dediğini aktardı.Ben de dedim ki  bizim HDP İl Başkanı da 

dedi, araya kimi istiyorlarsa sokalım, bu gerginlik kalksın. Ben de bunu Yaşar Amca'ya 

aktardım.  Tuncer Bakırhan da bunu söyledi. Karslı HDP PM üyesi, Alican Önlü, Tunceli Vekili 

beni aradı dedi ki bu olayı arabulucu ile çözelim. Yaşar Amca dedi ki, yargı süreci başladı artık 

olay yargıya taşındı. Eğer barışırsak onlarda tutuklanma olmayacak, biz onların 

tutuklanmasını istiyoruz. Yargı sürecinin sonucuna göre durumu değerlendirelim, dedi. 

Arabuluculuk teklifi gelen kişi/kişilerin kim olduğunu bilmiyorum.’’ 

‘’Yaşar Abi bana bir kadının kendisine koruma verelim dediğini ama adını bilmediğini söyledi. 

Koruma teklifini kadın bireysel olarak sağlamayı, ayarlamayı teklif ettiğini söyledi Yaşar amca. 

Bir yetkiliydi ama bilmedim kim olduğunu.’’ 

‘’Avukat Karabulut’un bürosuna gittim. Yaşar Abi, Çetin, Metin ve Barış oradaydı. Şewket 

Herki, Rudaw muhabiri, geldi sonrasında büroya ve hatta röportaj aldı, avukat ile sonra gittik 

evde aile üyeleri röportaj aldı. Hatta yengem biraz çekingen kaldı, dedik istersen Kürtçe veya 

Türkçe konuş sonra o da röportaja katıldı.’’ 

‘’Beni Keleş ailesinden arayan olmadı ama ben duyum aldım. Olay günü keleş ailesi demiş ki 

olayı bizden bilmesinler, olayın bizim ile alakası yoktur. Hatta o gece bizim gençler tepki 

vermek istedi, biz izin vermedik ve dedik sakin olalım." 

‘’Hatta Yaşar Amca'ya burada teksin bizim (akrabaların) oturduğumuz bölgeye gel, dedik. O 

da artık olan olmuş ne yapayım, dedi ve yok dedi. Hatta Sibel dedi biz çıkmak istiyoruz ama 

sonra diyecekler korktular. Ben dedim bırak öyle desinler." 
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"Yaşar abinin bahçesine Mayıs'ta olan saldırı öncesinde de Molotof ya da torpil gibi bir şey 

atılmıştı." 

"Yaşar abinin 5-6 bin metre kare arazisi vardır, değeri bir buçuk-iki milyon eder. Onun ordan 

çıkmasını istiyorlardı. Keleş ailesi arsa için teklifte bulunmuşlar ve gitmezsen seni yok ederiz 

gibi tehditlerde bulunmuşlardır. Para ile arsaları almayı teklif etmişler ve değerleri ne bir ise 

biz iki verelim, demişler. Yaşar Amca cevap olarak biz niye gidelim isterseniz siz gidin, demiş. 

Komşu Keleş ailesi ise biz 20-30 eviz demiş. Yaşar Amca demiş siz tek aile isterseniz gidin biz 

diğer aileler ile komşuluk yapmaya devam ederiz." 

 ‘’Bir milletvekilinin tahliyelerde etkisi olduğunu Yaşar Amca beyan etti. Hatta onlar, Keleş 

ailesi bizim arkamızda vekilimiz var diye tehdit etmişler öncesinde, diye Yaşar Amca söyledi. 

Hacı Zeki, Kıbrıs’tan gelen, söyledi tahliyelerde milletvekilinin etkisinin olduğunu, o söyledi 

hatta İçişleri Bakanına." 

‘’Katil ateş ederken videodan farklı tarafa doğru toz- duman oluşuyor. Çapraz ateş olabilir. 

Keleş ailesinin evinin tarafından çapraz ateş olabilir bence.’’ 

"Cesetlerde olan 19 mermi vardı. Yaşar abide 5, yengemde 2, barışta 3 tane vardı. Toplamda 

7 kişiye 19 kurşun sıkılmış ve 3 tane vücutta çıkmış.  Bütün mermiler aynı kurşundan mı 

çıkmış ben bilmiyorum.Katil tek silah kullanmış. Bence çapraz ateş vardı ve o adam köpeğe 

ateş etmedi. Videoda oluşan toz benim çok dikkatimi çekti; acaba arka taraftan mı çapraz 

ateş oluştu yoksa kurşunlardan mı toz oluştu bilemiyorum ve beni şüphelendiren bir durum. 

Çaprazdan kastım Lütfi Keleşgilin evidir." 

‘’Yaşar abinin kapısına gelmişler ve tehdit etmişler; gelenler Keleş ailesindenmiş. Biz 

ülkücüyüz, sizi burada yaşatmayacağız, demişler" 

‘’Yaşar Amca'nın sürekli tedirgin olması ve katledilmekten korktuğunu belirtmesinin sebebi 

sürekli tehdit ediliyordu ve davadan çekilmesini söylediğini söylüyorlardı ve o sebeple öyle 

söylüyordu.’’ 

 

V. Olaya Karışmayan Komşularla Yapılan Görüşmeler 

- Komşu Hüseyin: ‘’Dedeoğulları ailesi aldığını vermeyen cinsten birileriydi. Benim 

birebir ticaretim olmadı ama duyum alıyordum. Mesela saman alıyordu ama 

parasını vermiyordu. Olayın oluşundan sonradan haberdar olduk. Biz olaylardan 

sonra geçmiş olsuna ve taziyeye gitmedik.’’ 

- Komşu Döndü: "Hiçbir şeyden haberim yok. Ses duymadım. Polisler gelince 

haberim oldu. Biz olaylardan sonra da geçmiş olsuna ve taziyeye gitmedik.“ 

 

- Komşu Mümin: "İnsan insana bunu yapar mı? Allah’ın verdiği canı yine Allah alır. 

Olay günü bir takırtı duydum. Yörükler sandım. İnsan insanın tarlasını kıskanır mı 

hiç? Biz olaylardan sonra geçmiş olsuna ve taziyeye gitmedik.” 
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- Komşu Mustafa: ”Dedeoğulları ile Keleşler sürekli didişiyorlardı. Buradan taziyeye 

kimsenin gideceğini sanmıyorum. Ben ilk saldırıdan sonra geçmiş olsuna gittim. 

Yaşar Amca ilk zamanlarda Lütfi’ye baskın geliyordu. Sonra çocuklar büyüyünce 

Lütfi baskın gelmeye başladı. Yaşar Amca bir şeylerden dolayı Ayşe’ye sürekli 

sövüyordu. İlk linç olayındaki kalabalık grubu bilmiyorum. Bu son olaydan sonra 

taziyeye gitmedik. 

- Komşu Ayşe: "Hiç kimseyle ilişkim yok. Silah seslerini duymadım. Biz olaylardan 

sonra geçmiş olsuna ve taziyeye gitmedik.” 

 

- İsmini Vermek İstemeyen Yakın Komşusu 

“Yaşadığımız yerde koruculuğa zorlandığımız için 2010 yılında buraya taşındık. Burada bizi 

sevmezler ama kimseyle de bir husumetimiz yoktur.”  

            -    İsmini vermek istemeyen yakın komşu (katliam sonrası eve giden ilk kişi) 

“… Linç olayından sonra bir gün Ayşe Keleşi gördüm ve geçmiş olsun, dedim ne gerek vardı 

öyle yaptınız, bak sen de içeri girdin, dedim. Ayşe de bana cevaben: 'Aslanlar gibi gidip 

yattım, aslanlar gibi çıktım' dedi.” 

“Saat 18:10-18:30 arasında silah sesleri duydum. Silah sesini duyduktan yaklaşık 10 dakika 

sonra ben Yaşar Amca'nın evine gittim. Ben yine kavga ediyorlar sandım. Gittiğimde yerde 

cesetleri gördüm. O katilin arabası da oradaydı. Ben 4-5 dk ile kurtuldum. Sonra eve döndüm 

hemen polislerle ambulansı aradım. Komşuları çağırdım yardım edin, diye ama kimse 

gelmedi. Evden de siyah bir duman çıkıyordu. Polislere haber verdikten yaklaşık 25 dakika 

sonra polisler ve ambulans geldi... İlk geldiğim yıl Keleşlere çalışmaya gittim. Sonra başka bir 

komşuyla siyaset ile ilgili tartıştık. Tartışma esnasında karşı taraf Kürtlerle ilgili ileri geri 

konuştu. Tartışmanın üzerine Ayşe Keleş yanımıza geldi ve niye tartıştığımızı sordu. 

Tartışmanın siyasi bir kavga olduğunu anlayınca bana: 'Ben bir şey diyemem. Sen böyle 

diyorsun, bak senin evin yanacak' dedi. O kavgadan sonra bir daha hiçbir zaman Keleşlerin 

evine gitmedim bazen Ayşe Keleş geliyordu ama ben hiç gitmedim… Linç olayından sonra bir 

gün Ayşe Keleş'i gördüm ve geçmiş olsun dedim ne gerek vardı öyle yaptınız bak sen de içeri 

girdin dedim. Ayşe de bana cevaben: 'Aslanlar gibi gidip yattım, aslanlar gibi çıktım' dedi. İki 

ailenin hanımlarının arası hiç yoktu. Ayşe’nin kardeşi katil hiç gelip gitmezdi buraya. 12 

Mayıs'taki olayda kalabalık bir grup vardı o an herkes kaçtı, kaç kişi vardı net bilmiyorum.” 

"Yaşar Amca, birinin duvardan atlayıp ben ülkücüyüm sizi buradan kaldıracağız, diyen kişiyi 

bize anlatıyordu.”  

“Hiç kimsenin barışmaya niyeti yoktu. Ayşe’nin küçük oğlu bir gün Ayşe’ye 'Kars’tan bir 

başkan geldi bizi barıştırmaya ama bize değil, Yaşar Amca'nın evine gitti. Barışmayacağız, 

demiş." 

VI. Esnafla Yapılan Görüşmeler 

- Eczacı Mürsel Yaşar.  
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(Eski Ziraat Odası Başkanı Ali İyiatabiner’in iddiasının sorulmasına cevaben): 

“Barış buraya gelip biz bunlarla baş edemiyoruz. O yüzden eve kamera taktık. Burayı satıp 

gidecez, şeklindeki hiçbir beyanı yoktur.  Biz buralı değiliz, tanımayız hiç kimseyi" 

‘’Barış sessiz, sakin biriydi; motoru ile gelip annesi için ilaç alıp giderdi.’’ 

 

VII. Bahçeşehir (Hasanköy) Mahallesi Muhtarı ile Yapılan Görüşme 

 

BAHÇEŞEHİR (HASANKÖY) MUHTARI HİDAYE KÜÇÜK İLE GÖRÜŞME 

“Kız alıp verdik, Türk Kürt kavgası olmaz.” 

“Muhtar oldum olalı 2 aileyi tanıyorum. Aralarında kırgınlık olsa da ileri gidecek düzeyde 

değildi. Ben aralarındaki kavgayı görmedim. Yaşar Dedeoğlları’nın takriben 5-10 bin metre 

arazisi vardı ama tam olarak bilmiyorum… İki tarafla da birebir barış görüşmeleri yaptım. 

Keleş ailesi genelde tarımla uğraşan bir ailedir. Burada her bölgeden insan vardır. Kız alıp 

verdik, Türk-Kürt kavgası olmaz. Yaşar Dedeoğulları devlete bağlı biriydi. Çok detaylı bir 

bilgiye sahip değilim. Mahallemiz çok büyük, herkesi birebir bilme şansım yok. Ama iki aile de 

mükemmeldi. Benim haricimde arabuluculuk yapan kişileri duydum ama kim olduklarını 

bilmiyorum. Olay günü ilk ihbarı yapanların kim olduklarını bilmiyorum." 

VIII. Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ ile Yapılan Görüşme  
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“Soruşturma titizlikle yürütülüyor. Bu şehirde 50 yıldır yaşıyorum. Bu zamana kadar hiç böyle 

şeyler olmadı. Bu bir ırkçı saldırıdır, ifadeleri doğru değildir. Ancak soruşturma aşamasının 

sonunda iş o noktaya dayanırsa kimse bu sonuçla yüzleşmekten çekinmemelidir. İlerleyen 

aşamalarda olayın ırkçı saldırı olmadığı ortaya çıkacaktır. Söylemlerin hiçbiri Konya gerçeğini 

yansıtmıyor ve biz buna izin vermeyiz…. Dosyadaki ihmaller ve tahliyeler bana bir şey 

düşündürmüyor. Dosyada ihmal var mı, bilgim yok. Dosyayı bilmiyorum okumadım. Ama 

benim her şeyden haberim olur. Mesela linç olayında bahsedildiği gibi 30-40 kişi yoktu, olay 

yerinde 9 veya 7 kişi vardı… 12 Mayıs'taki linç olayından sonra olaya dahil olmadık. Konya’da 

sürekli kriminal vaka oluyor. Her kriminal olaya dahil olamayız. O dönem baro seçimleri de 

vardı ve onunla uğraşıyorduk.”  

IX. Başsavcı Vekili Ramazan Okur ile yapılan görüşme 

 “Olay üzerinde titizlikle duruyoruz. Olayı çok yönlü olarak araştırıp tüm ihtimaller 

üzerinde duruyoruz. Başsavcı olay ile bizzat alakadardır. Etkin bir soruşturma yapılabilmesi 

için dosya yeni bir savcıya tevdi edildi.” 

“Olayın ırkçı saikle işlendiği kanaatinde değiliz ancak arada ırkçı bir takım sözler vardır, 

hatta küfürleşme de olabilir, bu da halk arasında yaşanan her husumette karşılaşılabilecek 

derecede normaldir. Bu küfürleşme ve hakaretleşme; kızgın tarafın karşı tarafın ayıbı 

olarak gördüğü bir eksikliğini,  lakabını dile getirmek suretiyle kendini tatmin etme amacı 

gütmesi gibi bir durumla aynıdır. Yoksa olayda salt bir ırkçı saik aranamaz, soruşturma 

sonucunda şayet nefret suçuna dair herhangi bir izlenim ve kanaate varılması durumunda 

elbette bununla yüzleşmeliyiz. Yine gerek Hakim Dal olayı, gerekse de Dedeoğlu ailesi 

olayları ile ilgili olarak etkin tutuklamaların olmaması hususunda biz bir inisiyatif alamayız. 

Buna Sulh Ceza Hakimlikleri karar verir. Katliamı gerçekleştiren şahsın ifadesine bizzat 

katıldım. Şahıs dengesiz; ancak akli dengesi bozuk değil. Savunma makamının adli rapor 

alma girişimleri olmayacaktır, olsa bile bir sonuç alamazlar. Olayın perde arkasında daha 

gizli daha derin bir amacın güdülmüş olabileceği ihtimali üzerinde şimdilik durmuyoruz 

ancak olayda azmettiricilerin olduğu ihtimalini değerlendiriyoruz. Ancak soruşturmanın 

selameti açısından şimdilik bu konuda edinmiş olduğumuz bilgileri kamuoyuyla 

paylaşamıyoruz. 

Dal ailesi olayı ile ilgili de dosya tekrar değerlendirmeye alınmış, önceki gün ise olay 

yerinde keşif yapılmıştır. Şu an için bir tutuklu olduğu doğrudur, ancak somut delil 

olmadan herhangi bir şey yapılması da mümkün değildir." 
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BAŞSAVCI VEKİLİ GÖRÜŞMESİ SONRASINDA - HEYETİMİZİN ÜYELERİ 

X. Keleş Ailesinin Eski Avukatı Cengiz Bey ile Yapılan Görüşme 

‘’Bu tip toplumsal infiale dönüşen olaylarda Konya Barosundan, Diyarbakır Barosu veya 

İzmir Barosu gibi reaksiyon göstermesinin beklenmesi haksızlık olur zira Konya Barosunun 

bu yönde bir geleneği ve alt yapısı olmadı.” 

‘’Hem 12 Mayıs, hem de sonrasındaki menfur olay kesinlikle ırkçı saikle patlak vermemiştir. 

Evet, belki ilk olayda ve sonrasındaki sürtüşmeler esnasında kalabalıktan birileri ırkçı 

söylemde bulunmuş olabilirler. Dedeoğlları ailesi de aşiret bağlarını öne sürmüştür. Olay 

aslında kedi meselesinden tevarüs etmiştir. Yaşar Dedeoğulları, karşı ailenin kedisi kendi 

bahçesinde yavrulayınca, karşı komşunun ev hanımına küfür ve hakaretler etmiştir. Olayın 

çıkış sebebi olarak gösterilen şehit aileleri rivayeti kanaatimce doğru değildir.‘’ 

‘’Irkçılığın ruhsal bir hastalık olduğunu düşünüyorum, Konya’da ırkçı saikle herhangi bir 

husumetin meydana gelmesinin mümkün değil. Orman yangınlarının, yol kesmelerin, Dal 

Ailesi hadisesinin bu olayda etkisi olmuş mudur, bunu tam olarak bilemeyiz ancak son 

zamanlarda siyasette milliyetçi söylemler tırmanışta ve bu durum beni endişelendiriyor. Ben 

apolitik, Neşet Ertaş, Aşık Veysel’den ilham alarak kendine bir hayat felsefesi edinen, 

Türkiye’nin gelecek ufku için de bu arzuda bulunan biriyim.’’ 

‘’Bu tip toplumsal infiale dönüşen olaylarda Konya Barosundan, Diyarbakır Barosu veya İzmir 

Barosu gibi reaksiyon göstermesinin beklenmesi haksızlık olur zira Konya Barosunun bu 

yönde bir geleneği ve alt yapısı olmadı. Reaksiyoner olmaktan ziyade uzlaşmacı, pasif ve 

eyyamcı bir barodur. Konya Barosunun o seviyeye gelebilmesi için epey bir zaman geçmesi 
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gerekiyor. Zaten, Konya avukatları da genel olarak apolitik eğilimlidir. Seçime; sosyal 

demokrat, muhafazakar, milliyetçi ve apolitik diye tabir edilebilecek 4 grup girdi ve 

bunlardan apolitik olan grup iki kat oy farkıyla seçimi kazandı. Tüm bu nedenlerden dolayı 

Konya Barosunun bu tip olaylarda etkin bir inisiyatif alması neredeyse imkansızdır.’’ 

"Dedeoğlu ailesinin avukatı Abdurrahman Bey olayları yer yer çarpıttı, ajite etti ve özellikle 

sosyal medyada gerçeğe aykırı şekilde değerlendirdi. WhatsApp grubunun kuruluş nedeni 

aslında gerçekte o aile üyelerinin kalabalık gruplar halinde büromu sık sık ziyarete gelmesi 

üzerine, şahsım bu iş yükünü kaldıramadığından kendilerine aralarından bir temsilci seçin, 

dememdir. Bunun üzerine aile üyelerinden Kuyumculuk yapan Harun’un dava sürecini takip 

etmek üzere diğer aile üyelerini organize etme, hatta avukatlık ücretinin toplanması 

hususunda bu whatsApp grubunu oluşturdu. Bu durum soruşturmanın ilerleyen 

aşamalarında daha iyi anlaşılacaktır." 

"Her iki tarafın avukatının barış hususunda görüşmesi vardı, ancak son olayın yaşanması 

üzerine bu çaba başarısızlıkla sonuçlandı." 

"Ailenin avukatlığından çekilmen kamuoyunda bir takım spekülasyonların önüne geçmek 

amacıyla, bilinçli bir tercih ile oldu. Çünkü daha evvel A. Öcalan davasında mağdur ailelerin 

avukatıydım."   

 

XI. Siyasi Parti İl Temsilcilikleri ile Yapılan Görüşmeler 

1. Gelecek Partisi Konya İl Başkanlığı İle Yapılan Görüşme  

Deniz Bey: "Ben Çetin Dedeoğluları ile çocukluk arkadaşıyız. İlk husumet 11-12 yıl önce 

başladı. Dedeoğulları ailesi ilk zamanlar Keleş ailesinin yanında işçi olarak çalışıyordu. Yıllarca 

sürtüşmeler devam etti. Sürtüşmenin nedeni Dedeoğulları ailesine yönelik olarak söylenen 

siz buradan gideceksiniz, söylemidir. Sürtüşmenin temelinde ırkçılık saiki var. 12 Mayıs 

saldırısında 30-35 kişi vardı. İlk saldırıda (12 Mayıs) tutuklanan 5 kişiden 3’ü tahliye edildi (2’si 

hala tutuklu). Koruma tedbiri alınmalıydı. Katliam 18:30 - 19:00 civarında gerçekleşti. 

Katliama uğrayan ailenin yakınları olay yerinde kolluk kuvveti tarafından coplarla darp 

edilmişti ve vücutları simsiyahtı. Olay yerinde cenaze sahiplerini kelepçeleyip coplamışlar. Dal 

ailesi olayında 50-60 kişinin için 3 jandarma gönderilmiş. Olayı organize eden kişi muhtar. 

Katil zanlısı işi gücü olmayan hırsız biri. Silahı nereden buldu? Aracı nasıl kiraladı? Araç 

kiralama parasını nasıl buldu? Katliamdan sonra fail 18 dakika olay yerinde beklemiş, daha 

sonra benzini alıp evi yakmış.” 

Diğer İl Yöneticisi: "4 kameradan 3’ünün çalışmadığını söylemiş emniyet. Irkçılık kesinlikle 

var, mahallenin yüzde sekseni Kürt. (BİLGİ YANLIŞLIĞI VAR) Zanlı yakalandığında üstü başı 

tertemizdi ve kendisi teslim olmuş." 

Hasan Ekici: “Devletin başındakiler kutuplaştırmayı arttırıyor, barış ve sağduyulu bir söylem 

yok. Çatışmayı körükleyen söylemler liderler tarafından dillendiriliyor. Bu olayın temelinde 

kitlesel bir çatışma yok, ırkçılık temeli var. “ 
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GELECEK PARTİSİ İL TEMSİLCİLERİ İLE 

2. Deva Partisi Konya İl Başkanlığı ile Yapılan Görüşmeler 

Seyit Bey: "İki ayrı olay var. Hakim Dal ve Dedeoğulları ailesi olayı. Hakim Dal ve ailesi 

kalabalık bir aile ve ikametleri 30 yıllık süreye dayanıyor. Çarıklar bölgesinde ise 20 yıla 

yakındır yaşıyorlar. Meram Ziraat Odası Başkanlığından edindiğim bilgiye göre sürüsü 

bölünen kişi muhtara haber ediyor ve olay yerindeki yeğen Hakim Dal kardeşini arıyor. Dal 

ailesi Jandarmayı arayarak olay yerine gidiyorlar. Meram Ziraat Odası Başkanlığından aldığım 

bilgiye göre o havza 10 bin küçük baş hayvanı barındırır. Ancak o arazide 25 bin küçük baş 

hayvan var deniliyor başkan tarafından. Ayrıca başkan hayvancılık yapıp da etrafına zarar 

vermeyen yoktur, dedi. Biz daha sonra olayla ilgili Kayyuk Muhtarıyla görüştük. Bu tür 

olayların her zaman yaşandığı söylendi. Bu olayın diğerlerinden farkı Dal ailesinin araziye 

vermiş oldukları zararı sürekli inkar etmesi ve biz yapmadık demesinden kaynaklanıyor. 

Olayla ilgili Vali, Muhtar ve Karatay Ziraat Odası ile görüşmeler yaptık. Dedeoğlu ailesi olayı 

da bazı yönleriyle benzer. Komşuluk ilişkisi sonrasında yaşanan bir darp olayı söz konusu. 

Sadece ırkçı saiklerle bu olayın yaşanmış olması doğru gelmiyor. Irkçı cümleler kurulmuş 

olabilir belki ama bunlar öncü etmenler değildir. Irkçı söylem vardır demek ne kadar zorsa, 

yoktur demek de o kadar zordur.”  

İl Başkan Yardımcısı Sefa Bey: (Beyanlarında ısrarlarımıza rağmen olay özelinde bilgi 

vermeyip tamamen siyasi bir konuşma ve parti propagandası yaptığı için beyanları kayda 

alınmamıştır) 
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DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ İL TEMSİLCİLERİ İLE 

Partinin Avukatlarından: ”Aile katledilene kadar ben iki kez tarafın avukatı Abdurrahman 

Bey'e ulaştım. Linç olayından sonra dosyanın genel merkezimizce incelenmek istediğini 

mümkünse bilgi ve belge verilmesini avukattan belli zaman aralıkları ile iki kez istemiş 

olmama rağmen avukat hiçbir bilgi paylaşmadı bizimle. Husumetin tarafların çocuklarından 

kaynaklandığını düşünüyorum. “ 

Parti YK üyelerinden: "Bazı kesimler bu olayı kendi lehine çeviriyor. Olaydan 12 saat sonra 

HDP cenahında hemen olayın ırkçı saiklerle işlendiği ve ırkçı söylemler olduğu söylendi. Irkçı 

söylem olduğunu söylersek birilerinin bundan fayda sağlayacağını düşündüğümüz için böyle 

bir açıklama yapmadık. Her iki tarafın da haklarını hukuki yollarla elde etmek istedikleri ve 

saldırgan niteliklere sahip olmadığını 11 yıllık sürede uyuşmazlıkları sürekli yargı yoluyla 

çözmeye çalıştıklarından anlıyoruz.” 

3. HDP Konya  İl Başkanlığı ile Yapılan Görüşmeler 

Gıyasettin Almaz: "İl binamız geçmişte 1-2 kez yakıldı, 2-3 yıldır nispeten rahatız. Dış kapıya 

bile demir parmaklık taktık. Konya’daki tüm Kürtler duyarlıdır; özellikle Cihanbeyli ve Kulu 

ilçeleri. Saldırı ırkçı bir saldırı mı yoksa münferit bir olay mı, Konya Kürtleri bunun ayrımını 

yapabilir. Konya’daki Kürtler farklı bir ruh haline sahiptir. Dedeoğlları katliamı planlı ve 

organize bir katliamdır. Geldikleri köyün komşuları onlardan böyle bir katliamı bekleriz, zaten 

şiddete meyilliler demişler. Hakim Dal olayında ise 50-60 kişi var, iddia edilen tarla sahibi olay 

yerinde yok. Dal ailesi zarar varsa zararı ödeyelim, diyor. Muhtar organize etti. Jandarmanın 

kendi tutanağında da 50-60 kişi vardı deniliyor. Hakim Dal yerde yatarken jandarmanın 

önünde öldürülüyor, ailenin araçları pert haldeydi. Sadece ırkçı saiklerle gerçekleşti. Dal ailesi 

Hayvancılıkla geçimini sağlıyor, kimseyle husumetleri yok. 
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HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ İL TEMSİLCİLERİ İLE 

Bu katliamın çözümü adına: 

• Kurumlarla çözülmez, sorun sistemseldir. 

• Siyasi erk doğru isim koymalı, cezai müeyyide uygulamalıdır. 

Temel amaç Kürtleri bu bölgeden çıkarmak, göndermek. İpek Dedeoğlları, ektiğimiz bağ-

bahçeyi kaldıralım ondan sonra buradan gidelim, demiş. 12 Mayıs saldırısında, İpek 

Dedeoğlu’nun hem kolu hem de bacağı kırılmış. Yaşar Dedeoğlu’nun ise kafasına dikiş atılmış. 

Zanlının bir azmettiricisi var, ondan güvence almış olmalı. Sizden talebimiz elinizde ne varsa 

paylaşın, aileyi sahipsiz bırakmayın ve bu olayın takipçisi olun. Bu işin adını doğru koymak 

lazım.” 

4. CHP Konya İl Başkanlığı ile Yapılan Görüşme 

İl Başkanı: “Ben cinayetin işlendiği gün olay yerine gittim. Konya’daki Türk-Kürt yerleşimi 

gettolaşma tarzında değildir. Her apartmanda her mahallede hem Kürtler, hem de Türkler 

bulunur. Bizim partimizde de Kürtler var. Sanık henüz yakalanmadan Akp-Mhp ırkçı saldırı 

değildir, dedi. HDP ise ırkçı saldırıdır, dedi. CHP olarak biz ise hiçbir açıklama yapmadan çıplak 

bir gözlem yaptık. Ben morgun önüne de gittim ve orada bulunan akrabalarla görüştüm, 

bana bunun ırkçı bir saldırı olduğunu söylediler. Konyalılar sert insanlardır. Chp bile konya da 

marjinal bir grubun başı olarak hedef gösterildi. Birden fazla kez partimiz saldırıya uğradı. 

2018 yılında seçim koordinasyon ekibimiz 200 kişilik bir grup tarafından saldırıya uğradı. Bir 

kişi bile gözaltına alınmadı. Ben de genelde ezilen ve Konya’da karşı grup olarak görüldüğüm 

için net bir şekilde ırkçı saldırı değildir, diyemiyorum ancak tek başına ırkçı saldırı olduğunu 

düşünmüyorum. Çünkü sadece ırkçı saikle bu katliamı düzenleyecek yeterlilikte ve bilinçte 
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değil. Mesela 7 kişinin aynı anda öldürülmüş olması ırkçı bir saldırı olabileceğini akla 

getiriyor. Mevcut konjoktürde herkesin görmüş olduğu ortaklaşa baskıya Kürt baskısı 

denilirse yanlış bir değerlendirme olur.” 

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ İL TEMSİLCİLERİ LE 

F. SONUÇ 

DEDEOĞULLARI ailesinden yedi kişinin katledilmesinin akabinde yetkili makamların katliamın 

nedenine ilişkin adeta ortak kanaat olarak dile getirdikleri kökeni yıllar öncesine giden bir 

husumet olduğu iddiası ilk günlerden itibaren ulusal basına yansımıştır. Henüz ciddi bir 

soruşturma yürütülmemiş, olaya ilişkin bir iddia hazırlanmamışken ve iddianame 

hazırlanmadan kökeni geçmişe uzanan bir husumet iddiası etrafında bu katliamın izah 

edilmeye çalışılması soruşturmanın geleceğini etkileyecek bir mahiyet taşımaktadır. Ayrıca 

yakın dönemde gerçekleşen saldırıların işaret ettiği tehlikelere yönelik bir önlem alınmamış 

olması ve sonuçta bir katliama açık kapı bırakılmış olması çok ciddi ihmaller olduğunu 

gösterdiği gibi saldırganların teşvik edilmiş olabileceğine dair şüpheleri de güçlendirmektedir. 

Bu rapor hazırlanırken elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda tespitlerle beraber öneri ve 

taleplerimiz şu şekildedir: 

 

TESPİTLER 

1- Katliam sonrası henüz soruşturma başlamadığı halde gerek adli, gerek idari, 

gerekse de siyasi yetkililer tarafından, olayın ırkçı saiklerle gerçekleşmediği ve iki 

aile arasında gerçekleşen husumetten ibaret olduğu belirtilmiş, maktullerin 

akrabaları “olayı başka yönlere çekmemeleri” yönünde ikaz edilmişlerdir. Bu 
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süreçte basında yer alan ilgili haberlerin niteliği ağırlıklı olarak yetkililerin 

tanımlamalarına paralel şekilde yer almıştır. 

2- Dedeoğulları ailesi ve akrabalarının ikamet etmiş olduğu bölgelerde yaşayan 

Kürtler ekonomik nedenler, koruculuk dayatması, kan davası gibi başlıca 

nedenlerle oraya göç etmişlerdir. 

3- 2021 yılı içerisinde söz konusu bölge imara açılmış, bölgedeki alanlar arsa 

hükmüne geçerek değerlenmiştir. 

4- İki ailenin 11-12 yıl süren husumeti sürecinde bölgede yer alan siyasi partiler ve 

sivil toplum kuruluşlarının bu husumeti giderici bir rolleri gözlemlenmemiştir.  

5- Tahliye edilen şüphelilerin Dedeoğulları ailesini tehdit ettiği, şikâyetten 

vazgeçmeye ve evini terk etmeye zorladığına yönelik ciddi ifade ve bulgular 

bulunmaktadır.  

6- 12 Mayıs 2021 tarihinde Dedeoğlları ailesinin uğradığı saldırıdan sonra bütün aile 

üyeleri darp edilmiş olmasına rağmen, saldırıya katılan herkesin tespiti ve 

yargılanarak cezalandırılması yönünde etkin soruşturma yürütülmeyerek izlenen 

cezasızlık politikası, 21 Temmuz tarihinde Dal ailesinin linç edilmesine ve Hakim 

Dal’ın öldürülmesi sonrasında etkin bir soruşturma yapılmayarak bu cinayete 

katılan herkesin cezalandırılacağına yönelik bir mesaj verilmeyişi, 30 Temmuz 

tarihinde Dedeoğlları ailesine yönelik gerçekleştirilen katliama zemin 

hazırlamıştır.  

7- Katil Mehmet Altun’un söz konusu bölgede ikamet etmemesine rağmen 

Dedeoğlulları ailesine ait evin detaylarından haberdar oluşu, o gün için kiralık 

araç, silah ve (açıktan benzin satışlarının tamamen yasak olmasına rağmen) 

benzin temin etmesi, ifade tutanakları, aktarımlar, kamera kayıtları, bu katliamın 

organize bir biçimde işlendiği yönünde izlenim uyandırmış olup, aile üyelerini 

yaraladıktan sonra biten mermilerini yenileyerek bütün aile fertlerinin her birinin 

başına silahla ayrıca ateş etmesi ve evi ateşe vermesi failin ailenin evine tüm aile 

fertlerini kesin öldürme maksadıyla gittiğini göstermektedir. 

8- Söz konusu bölgeye çeşitli tarihlerde göç ederek yerleşen Kürt komşulara yönelik 

Kürt olduklarına atıfla tahkir edici ifadelerin kullanıldığı görülmektedir. Bu tahkir 

edici ifade ve hitaplara maruz kalanlar kendilerini savunmak üzere müracaat 

edeceği güvenilir ve etkin soruşturma yapacak bir kamu otoritesinin varlığına 

inanmamaktadırlar. 

9- Saldırganların yerel idari otoriteler nezdinde muteber siyasetçiler tarafından 

korunduğu ve cezasız bırakılmalarının sağlandığı yönünde mağdur yakınlarının 

inançları ve güçlü iddiaları bulunmaktadır. Aynı zamanda maktul Yaşar 

Dedeoğulları'nın katliam öncesinde çekilmiş bir kamera kaydında benzer iddiaları 

dile getirmektedir.  
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10- Katliamın duyulmasından sonra olay yerine gelen DEDEOĞULLARI ailesinin 

akrabalarının kolluk güçleri tarafından şiddete maruz kaldığı anlaşılmaktadır.  

11- DEDEOĞULLARI ailesine 12 Mayıs'taki ilk saldırı ulusal basına yansımış ve 

kamuoyunda tepki çekmiştir. Ardından 21 Temmuz’da aynı ilçede yine Kürt olması 

nedeniyle saldırıya uğrayıp öldürüldüğü iddia edilen Hakim DAL cinayeti de ulusal 

kamuoyunda tepki çekmiştir. Bu süreçte DEDEOĞULLARI ailesinin hem adli ve 

idari makamlara hem de İçişleri Bakanı ve CİMER’e çeşitli yollarla korunmalarını 

talep etmek üzere müracaatları olmuştur. Fakat buna rağmen ne yereldeki adli ve 

idari otoriteler, ne de merkezi otoritelerin hiçbir önlem alma çabalarına 

rastlanmamıştır.  

12- Her iki aile arasındaki husumetin kaynağı hakkında farklı iddialar olmakla birlikte 

genel olarak yaklaşık 11 yıl önce askerlere yönelik gerçekleşen bir saldırı sonrası 

Lütfi Keleş’in Kürtlere hakaret etmesine karşın, Yaşar Dedeoğulları’nın itiraz 

etmesi üzerine düşmanlık başladığı ifade edilmiştir. Aile fertlerinin anlatımlarına 

göre husumetli oldukları bu 11 yıllık süreçte Kürt oldukları sürekli bir şekilde 

vurgulanmış, bu nedenle 26 yıldır yaşadıkları yeri terk etmeleri istenmiştir. Hem 

bu söylemler, hem de hiçbir komşunun geçmiş olsuna ve taziyeye gitmemiş 

olması ırkçı motivasyonun olduğuna işaret etmektedir. 

13- Dedeoğulları ailesinin akrabalarının anlatımlarından süreç içerisinde kendilerine 

dönük soruşturmaların açılması kaygısı gözlemlenmiştir. 

14- Dedeoğulları ailesinin akrabaları ve bazı komşularının beyan verirken isimlerinin 

deşifre edilmesinden kaçındıkları, bazılarının ise beyan vermekten kaçınması 

güvenlik kaygısı taşıdıkları yönünde kanaatimizi güçlendirmiştir. 

15- Kriz niteliği taşıyan süreçlerde kamuoyuna yansıyan ırkçı ve ayrımcı söylemler, 

nefret temelli saldırılara neden olmaktadır. Orman yangınlarının olduğu günlerde 

katliamın gerçekleşmesi bir tesadüf olmadığı kanaatindeyiz. Yine aynı günlerde 

sivil vatandaşlar tarafından yol kesme ve kimlik kontrolü gibi yasadışı eylemlerin 

gerçekleştirilmiş olması yaşanan cinayetlerden ayrı değerlendirilmemelidir. 

 

TESPİTLER VE ÖNERİLER 

1- Kamu yetkililerinin ve siyasi parti yetkililerin bu ve benzeri süreçlerde 

Türkiye’de ırkçılığın olmadığı, nefret suçuna rastlanmayacağı gibi peşin hüküm 

içeren söylemleri yaşanan mağduriyetlerin üzerini örtmeye yaramaktadır. 

Henüz etkin bir soruşturma ve hazırlanmış iddianame dahi yokken, suçların 

hangi kategoride ele alınacağını belirleyen söylemler mağdurların aleyhine bir 

soruşturma sürecinin işlemesine neden olmaktadır. Irkçılık ve nefret suçları ile 

mücadelenin tek etkin yolu inkâr değil, bunun tespiti ve hem adli süreçlerde 

hem de kamuoyu nezdinde hesaplaşmanın yürütülmesidir. 
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2- Kürtlerin yaşadıkları illerden göç etmelerine temel neden teşkil eden 

-Koruculuğu kabul ettirmeye dönük baskılar ortadan kaldırılmalı, 

-Kan davalarını ortadan kaldırıcı çözümler geliştirilmeli, 

-Geçim kaygısıyla Türkiye’nin batısına doğru kalıcı veya mevsimlik işçilik için 

gidilmesine karşın ekonomi politikaları devreye sokulmalı 

Böylece bölge sakinlerini göçe zorlayan başlıca nedenler ortadan 

kaldırılmalıdır.  

3- DEDEOĞULLARI ailesine yönelik 12 Mayıs’ta düzenlenen ilk saldırı sonrasında 

ve Hakim DAL’ın ölümüne yol açan saldırı karşında işletilen cezasızlık 

politikaları başta olmak üzere nefret söylemlerine ve nefret suçlarına yönelik 

cezasızlık politikaları sonlandırılmalıdır. Dedeoğulları ailesine ve Hakim DAL’a 

yönelik saldırı ve cinayetlerde gerekli önlemleri almayan kolluk görevlileri ile 

etkin soruşturma yürütmeyen sorumlular açığa çıkarılmalı ve haklarında 

soruşturma açılmadır. 

4- Katliamın önceden tasarlanmış olduğu, failin katliam öncesinde edindiği ve 

katliamı işlerken kullandığı çeşitli araç gereç ve imkanları soruşturma 

sürecinde dikkate alınmalı, bu katliamın olası ortaklarını tespit ederek 

yargılanmaları ve bunun sonucunda cezalandırılmaları sağlanmalıdır. 

5- Kürtlere yönelik nefret suçlarına zemin hazırlayan Kürt kimliğine ve Kürtçenin 

kullanımına yönelik olarak; kamu yetkilileri, siyasiler, yazılı ve görsel yayın 

organlarının ırkçı söylemleri salt bu raporu konu alan Dedeoğulları ve Dal 

ailesine yapılanlar değil aynı zamanda tarlada çalışan Kürt işçilere, Kürtçe şarkı 

söyleyen bir şarkıcıya veya sokakta Kürtçe konuşanlara yönelik saldırı ve linç 

şeklinde netice vermektedir. Dolayısıyla yukarıda sayılan kesimlerin nefret ve 

ayırımcılık içeren dilden uzak durmaları gerekmektedir. Ayrıca bu tür 

söylemler cezasız bırakılmamalıdır. 

6- Görüşmelerde vurgulanan, maktul Yaşar Dedeoğulları'nın görüntülü kamera 

kaydında ifade ettiği siyasi bir partinin milletvekilinin 12 Mayıs’ta yapılan 

saldırıyı gerçekleştirenlerin salıverilmesini sağladığı iddiası dikkate alınarak 

soruşturulmalıdır.  

7-  DEDEOĞULLARI ailesinin hem adli ve idari makamlara hem de İçişleri 

Bakanlığı ve CİMER’e çeşitli yollarla korunmalarını talep etmek üzere 

müracaatları olmuştur. Buna rağmen gerekli önlemlerin adli ve idari 

mercilerce dikkate alınmamış olması hususu soruşturulmalı, sorumlular açığa 

çıkarılmalıdır. 
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8- DEDEOĞULLARI ailesinin yakınlarının cinayet sonrasında olay yerinde maruz 

kaldığı kolluk şiddeti ayrıca soruşturulmalı ve aileyi cezalandırma tutumunun 

devamı olabilecek bu durumun sorumluları açığa çıkarılmalıdır.  

9- Bu tür suçların nefret ve ırkçı saiklerden başkaca saikler de barındırmasının 

nefret ve ırkçı saikleri ortadan kaldırdığına dönük yaklaşım terk edilmelidir. 
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