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4. 1 milyar Türk Lirası fidye verilecektir.
Kendilerini "Osmanlı Türk İntikam Tugayı" olarak tanıtan zat, bölgedeki bütün DEP
il ve ilçe yöneticilerinin çocuklarının öldürülmesi kararını aldıklarını da belirtmiştir.
Isak Tepe, telefonda kendisiyle yirmi dakika konuşan sesin, daha önce kendisini ve Bitlis'
teki tüm parti il başkanlarını Tugaya çağırarak, kendilerine dörtbuçuk saat brifing veren Tat
van 6. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Korkmaz Tağma'nm sesi olduğunu belirtmektedir.
Bu çok önemli bir iddiadır, Yüce Meclis tarafından ciddiye alınarak araştırılmalıdır. Telefon
daki ses, 4 ve 8 Ağustos 1993 tarihlerinde babasını aradığında, sesinin banda net bir şekilde
alınmış olmasından dolayı şu anda elde en azından kanaat yürütülebilecek bir delil de mevcut
tur. Yüce Meclis, bu iddiayı araştırabilecek en yetkili kurum durumundadır.
Kaybolma olayından sonra Ferhat Tepe'nin fotoğrafları Bitlis Valiliğince bütün illerin em
niyet birimlerine dağıtıldığı halde, 2 Ağustos'ta bulunan cesedin, 8 Ağustos günü, kaçıranla
rın telefonla babasını arayarak, oğlunu Hazar Gölünde boğduklarını ve cesedinin Elazığ Dev
let Hastanesi morgunda olduğunu bildirmesine kadar, Elazığ Emniyet Müdürlüğünün iki gün
morgda bekletilen ve sonra "sahipsiz" diye gömülen cenazeyi teşhis edip, ailesine bildirmemesinin nedenleri de mutlaka açığa çıkarılmalıdır.
Bu çirkin saldırıyla, özgür Gündem Gazetesinin şahsında özgür basın ve Demokrasi Par
tisinin şahsında özgür siyasî faaliyet hedef alınmış bu olayla Bitlis'te halka korku salınması
hedeflenmiştir. Yirmi yılı aşkın bir süredir Türkiye'de "kontrgerilla" diye adlandırılan karan
lık güçlerin varlığının tartışıldığı dikkate alındığında, bu olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılma
sı, Parlamentomuz açısından mutlaka gerekli ve zorunludur.
Bitlis İlinde örgütlü bulunan DYP, ANAP, SHP, RP, CHP, DEP ve BDP îl başkanlarının,
büyük bir hassasiyet göstererek, bu olay karşısında ortak tavır geliştirmeleri, demokrasinin vaz
geçilmez ve temel unsuru olan siyasî partilerin duyarlılığı açısından örnek bir tutumdur, Böl
gedeki olağanüstü koşullar dikkate alındığında, Yüce Meclisin de daha büyük bir duyarlılık
ve sorumlulukla olayı araştırmasının, demokrasinin ve özgür siyasî faaliyetin güvencesi olaca
ğına inanmaktayız.
,
Uluslararası Af örgütü gibi saygın insan hakları kuruluşlarının olayın üzerinde hassasi
yetle durduğunu dikkate alarak ve kişilerin can güvenliğinin devletin sorumluluğu altında ol
duğu gerçeğinden hareketle, bu olayın tüm boyutlarıyla araştırılması ve aydınlatılmasının, devletin
itibarı açısından da önemli olduğunu düşünmekteyiz.
Parlamentomuzun bu konuda göstereceği hassasiyetin bu tür çılgınca eylemlere girişenler
karşısında en büyük barikatı oluşturacağı inancıyla, Anayasanın 98 ve İçtüzüğümüzün 102 ve
103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını öneriyoruz. 12 Ağustos 1993
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