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Ali Tekdağ
Doğum Tarihi: 1.1.1953 Doğum Yeri: Kadıköy / Diyarbakır
Kaybedildiği Tarih: 13.11.1994 Kaybedildiği Yer: Dağkapı semti Suriçi / Diyarbakır
Akıbeti: Gözaltında Kayıp (Polis, Jitem)

İlk olarak 1982 yılında gözaltına alınarak tutuklanır. 1985 yılında tahliye olur. Katledilinceye
kadar toplam 19 defa gözaltına alınır. Bundan dolayı bir müddet İzmir’e yerleşir sonra tekrar
Diyarbakır’a döner. 12.02.1993 yılında kardeşi Mehmet Tekdağ faili meçhul bir şekilde katledilir.
Kendisi DEP’nin aktif üyesidir. Olay günü eşi ile birlikte alış veriş yapmak için Dağkapı semtine
gelir. Burada telsizli, silahlı sivil giyimli 3–4 polis tarafından takip edilir. Gözaltına alınacağını
anlayınca kaçar polisler ateş açarak onu durdururlar ve beyaz bir minibüsle götürürler.
Çevredeki askerler ve trafik polisi olaya hiçbir müdahalede bulunmaz. Ertesi gün eşi Hatice
Tekdağ Diyarbakır DGM Başsavcılığına başvuruda bulunur. Ancak sürekli oyalanarak gözaltı
inkar edilir. Olaydan 45 gün sonra tutuklanan Seyfettin Demir adlı bir kişi Ali Tekdağ ile Çevik
Kuvvet’te aynı hücrede tutulduğunu belirtir. 21.01.1996 tarihinde “JİTEM Subay’ının İtirafları”
başlıklı bir gazete haberinde JİTEM mensubu bir Subay Ali Tekdağ’ı nasıl öldürdüklerini anlatır.
"Ali Tekdağ gözaltına alındıktan sonra, önce çevik kuvvet işkence merkezinde sonra Pirinçlik
askeri üssünde sorgulandı. Daha sonra, Alman zırhlı personel taşıyıcısıyla Silvan'a getirildi.
Buraya getirildiğinde saç sakal bir birine karışmıştı. Ben o zaman operasyon timindeydim. Ali
Tekdağ itirafçıların bilgisi dahilinde gözaltına alınmıştı. 90. günün sonunda hiç bilgi vermemişti.
Plastik naylon yakılarak cinsel organını dağlamışlardı. Tecavüz edilmişti, kasapların kullandığı
çengelle. 120 günün sonunda operasyon timindeki komiser yardımcısı Timuçin ve Boğa lakaplı
komutan tarafından silahla tarandı ve öldükten sonra tanınmaması için üzerine benzin
dökülerek yakıldı. Daha sonra Silvan Diyarbakır arasında bir dere kenarındaki nadaslı bir tarlaya
götürüp zırhlı bariyerde bulunan kazma ve kürek aracılığıyla gömdük. Tekdağ'ın ölümünü hem
OHAL Valisi hem Asayiş Kolordu Komutanı hem de Diyarbakır Emniyet Müdürü biliyor."
İtiraflara rağmen sorumlular cezalandırılmadı. Bunun üzerine Tekdağ'ın eşi Hatice Tekdağ,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuruda bulundu. 15 Ocak 2004 tarihinde AİHM,
Türkiye'yi 28 bin Euro'luk tazminata mahkum etti. Türkiye tazminatı ödedi ancak failleri adalet
önüne çıkarmadı.
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