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Rapor notu: 

 

Bu raporda yer alan veriler, basın organlarında çıkan haberlerin 

taranması ve şubemizce yürütülen çalışmalar kapsamında edinilmiş 

bilgilerle hazırlanmıştır. Verilerdeki istatistik bilgiler kesin değildir. 

Konu ile ilgili güncelleme çalışmaları devam etmektedir. 
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DEĞERLENDĠRME 

Bu ülkede soğuk bir kış gecesi, çoğu çocuk olmak üzere 34 sivil Kürt yurttaş, sınır hattında 

savaş uçakları ile bombalanarak katledildi. Tarihin sayfalarına kanlı bir vahşet, acımasız bir 

katliam olarak geçen bu insanlık dışı saldırının üzerinden tam 3 yıl geçti. Kavramların 

anlatmak için karşılık bulmakta zorlandığı bu katliamın failleri, aradan geçen üç yıla rağmen 

hala ortaya çıkarılmadı. Devlet aklı ve siyasal iktidar, katliamın faillerini sır gibi sakladı. 

  

Açılan soruşturmalarla katliamın failleri askeri yargı organlarına havale edilerek korunmaya 

çalışıldı! Etkin bir soruşturma olmadığı gün gibi ortada olan bu süreçten elbette, adalet 

çıkması beklenemezdi. 

 

Yaşamını yitiren 34 Kürt yurttaşın aileleri, akrabaları, arkadaşları, köylüleri gibi Türkiye’de 

yaşayan bütün halklar, bu katliamın yarattığı acıyı hiç unutmadı. Failler ve sorumlular ortaya 

çıkarılıp yargılanmadıkça da, bu acı hiç dinmeyecek, unutulmayacak. 

 

Roboski’li aileler, her hafta Perşembe günleri, katliamda yaşamını yitiren çocuklarının mezarı 

başında bekleyip adalet talep ediyorlar. Hukuk ve demokrasi ile yönetilen bir ülke olduğu 

iddiasında bulunan devletin yapması gereken, katliamı aydınlatmak, failleri yargılayıp 

cezalandırmaktır. Bunun yerine, katliamın aydınlatmasını talep eden Roboski’li ailelere ve 

onlarla dayanışma gösteren onlarca insana soruşturma ve davalar açıldı, cezalar verildi.  

 

Türkiye, yakın tarihinde aydınlatılmamış ve hakikate erdirilmeyi bekleyen katliamlarla anılan 

bir ülke. Türkiye siyaset tarihinin ve toplumsal yaşamının kırılma noktası olan 12 Eylül 

darbesinin hemen öncesinde Maraş, Çorum ve sonrasında ise Sivas, Güçlükonak, Gazi 

mahallesi olayları, Diyarbakır Cezaevi ve 19 Aralık Cezaevi katliamlarının failleri ve siyasi 

sorumluları hala ortaya çıkarılmamış, katliamlar aydınlatılmamıştır. Cumhuriyet tarihindeki 

Kürt isyanlarına yönelik katliamlar, Ermeni Soykırımı yine bu ülkenin geçmişi ile yüzleşmek 

zorunda olduğu hakikatlerdir. Toplumsal barışın yolu geçmişi gizlemeden gerçek bir 

yüzleşme ve hakikati sağlamakla tesis edilebilir. 

 

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi olarak, görünürlüğü zayıf insan hakları 

ihlallerine yönelik başlatmış olduğumuz çalışmalar kapsamında yeni ve spesifik bir raporla 

daha sizlerle bir aradayız. Son 5 yılda sınır hatlarında yaşanan ölüm ve yaralanma olaylarını 

konu edindiğimiz bir rapor hazırladık.  

 

Sınır hatlarında, özellikle de son yıllarda gündeme gelen ölüm ve yaralanma olaylarına ilişkin 

inceleme ve araştırmalarda bulunduk. Her 3 olaydan 2’sinin ölümle sonuçlandığını gördük. 

Sınır ticareti, akrabalık bağları ve ziyaretleri, sınır hatlarına yakın bölgelerde ikamet etme ve 

hayvan bakıcılığı, savaş ve göç gibi nedenlerle sınır hatlarından geçiş yapan insanlara, sınır 

hatlarında bulunan güvenlik güçleri tarafından uyarı yapılmadan yaşam hakkına yönelik 

saldırıda bulunulmaktadır. Vurulan insanların baş, karın ve yaşamsal fonksiyonlarını 

etkileyebilecek vücut bölgelerinden vurulmaları düşündürücüdür.  

 

Raporumuzun genel bilançosuna bakıldığında, son 5 yılda yüzün üzerinde insanın yaşamını 

yitirmiş olduğu, yine onlarca insanın kalıcı fiziksel tahribatlarla karşı karşıya kalabilecek 
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şekilde ağır yaralandığı görülmektedir. Sınır hatlarında yaşanan hareketlilikle, insanların 

vurularak yaşam haklarının ihlal edilmesinin yasal bir hakkın kullanımı olarak görülmesi, 

yaşam hakkı ihlallerinde artış yaşanmasına neden olmaktadır.  

 

Yine 2012 yılından bu yana Suriye’de yaşanan gelişmelerle birlikte Özerlik ilan edilen Rojava 

bölgesine yönelik, Suriye ve Irak’ta türeyen soykırımcı silahlı çetelerin saldırıları sonucu 

çatışmalar yaşanmıştır. Yaşanan çatışmaların ülkemizin sınır hattına yakın olması ve silahlı 

çetelerin hedef gözeterek bu alanlara yönelik saldırıda bulunması, Urfa’nın Suruç ve 

Ceylanpınar ilçeleri başta olmak üzere sınıra yakın bölgelerde bulunan yurttaşların ölümlerine 

ve yaralanmalarına neden olmuştur. Devlet, görünür olan bu tehlike karşında pasif bir tutum 

izlemiş ve yurttaşların yaşamını güvenceye alacak tedbirler geliştirmemiştir.  

 

Rojava Kantonlarında yaşayan yüz binlerce Kürt yurttaşın, ülkemizde bulunan Kürtlerle yakın 

akrabalık bağları bulunmaktadır. Savaş ve bürokratik engellemeler nedeniyle sınır kapılarının 

çoğu zaman kullanımına izin verilmemesi üzerine, ziyaretler amacıyla geçişlerin tel örgülü 

sınır boylarından yapıldığı görülmektedir. Bu geçişlerde sınırda nöbet tutan askerlerin, sınır 

geçişinde bulunan yurttaşları baş ve göğüs bölgelerini hedefleyerek vurduğu görülmektedir. 

Aynı durumun İran askerleri açısında da geçerli olduğunu belirtirken, Türkiye’nin İran, Suriye 

ve Irak’ta yaşayan Kürt yurttaşların ülkemizdeki akrabalarını ziyaret edebilecekleri şekilde 

yasal açılımlar yapması gerektiğine inanıyoruz. Uluslar arası bir sorun olması itibari ile 

Birleşmiş Milletler’in (BM ) bu konu ile ilgili bir çalışma başlatması gerektiği düşünüyoruz 

ve çağrıda bulunuyoruz. 

 

Bizler İnsan Hakları Savunucuları olarak, konu ile ilgili taleplerimiz şu şekilde ifade etmek 

istiyoruz; 

 

 Roboski katilamı ile ilgili derhal etkin bir soruşturma başlatılmalı, failler ve sorumlular yargı 

önüne çıkarılarak cezalandırılmadır.  

 Türkiye yakın tarihinde yaşanan katliamların aydınlatılması ve toplumsal barışın inşa 

edilebilmesi için ‘Hakikatleri Araştırma Komisyonu’ kurulmalı, geçmiş ile yüzleşme 

sağlanmalıdır. 

 Sınır hatlarında yaşanan yaşam hakkı ihlalleri ile ilgili etkin soruşturmalar yapılmalıdır.  

 Savaş ve göç sebebiyle sınır hatlarına yakın bölgelerde yaşanan silahlı çatışmalar sebebiyle, 

sınır hattına yakın bölgelerde yaşayan insanların güvenlikleri sağlanmalıdır. 

 Savaş ve göç sebebiyle sınır hatlarına yakın bölgelerde yaşanan silahlı çatışmalar sebebiyle, 

ülkemize mülteci veya sığınmacı talebi ile gelen insanların güvenlikleri sağlanmalıdır, sınır 

hatlarında bekletilmemeli, geçişlerine koşulsuz izin verilmelidir. 
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2009 – 2014 YILLARI ARASI 

SINIR HATLARINDA ÖLÜM VE YARALANMA  
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KADIN - - - - 2 1 - 1 - 5 3 5 

ÇOCUK - - 1 2 24 1 - - 2 5 4 4 

TOPLAM 5 5 9 19 51 21 12 23 13 23 20 39 
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Tablo – 2 

 
YIL 

 
2009 

VURANLAR ĠRAN 

ÖLÜ 5 
YARALI 5 

 
YIL 

 
2010 

VURANLAR TÜRKĠYE ĠRAN 

ÖLÜ 1 8 
YARALI - 19 

 
YIL 

 
2011 

VURANLAR TÜRKĠYE ĠRAN 

ÖLÜ 43 8 
YARALI 9 12 

 
YIL 

 
2012 

VURANLAR TÜRKĠYE ĠRAN BELĠRSĠZ 

ÖLÜ 2 5 5 
YARALI 1 7 15 

 
YIL 

 
2013 

VURANLAR TÜRKĠYE ĠRAN ERMENĠSTAN BELĠRSĠZ 
SĠLAHLI 

ÇETE 

ÖLÜ 6 1 1 4 1 
YARALI 1 - - 21 1 

 
YIL 

 
2014 

VURANLAR TÜRKĠYE ĠRAN 
SĠLAHLI 

ÇETE 

ÖLÜ 13 - 7 
YARALI 20 2 17 
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SINIRDA VURULANLARA ĠLĠġKĠN AYRINTILI VERĠLER 

      

       
 

 2009 

 ÖLÜ YARALI 

ERKEK 5 5 

KADIN - - 
ÇOCUK - - 

 

 

*17 ġubat 2009 tarihinde, Van’ın Başkale İlçesine bağlı Bölekli Köyü Yelliharman 

Mezrası'nda ikamet eden Turan Kaya ve yeğeni Bayram Kaya, sınır hattına yakın bölgede 

İran askerleri tarafından açılan ateş sonucu vurularak yaralandı.  

 

*11 Haziran 2009 tarihinde, Van’ın Başkale İlçesi sınırında bulunan Gelenler Köyü'nde, 

Yakup Işık isimli bir genç mazot kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle İran askerleri tarafından 

vurularak öldürüldü.  

 

*01 Ekim 2009 tarihinde, Van'ın Özalp İlçesi'ne bağlı Koçkıran Köyü'nde ikamet eden 

Metin Kutpınar ile Beşir Kutpınar adlı kardeşler, mazot getirmek için gittikleri İran sınırında 

İran askerlerinin açtıkları ateş sonucu vurularak yaralandılar.  

 

*15 Kasım 2009 tarihinde, Van'ın Saray İlçesi'ne bağlı Bakışık Köyü'nde ikamet eden Ferit 

Büyükdağ (22) adlı yurttaş, sınır hattında İran askerleri tarafından vurularak öldürüldü.  

 

*22 Kasım 2009 tarihinde, Van'ın Başkale İlçesi'ne bağlı Koçdağı Köyü'nde ikamet eden 

Bilal Çakır isimli yurttaş, yanına aldığı mazot bidonları ile sınırdan köyüne döndü. Köye 

getirdiği mazot bidonlarından birinin eksik olduğunu fark edince, tekrar sınıra gitti. Sınırda 

mazot bidonlarını arayan Çakır,  İran askerleri tarafından vurularak öldürüldü.  

 

*29 Kasım 2009 tarihinde, Van'ın Başkale İlçesi’nin İran sınırına yakın Koçdağı Köyü'nde 

ikamet eden Oktay Demir isimli yurttaş, İran askerleri tarafından öldürüldü.  

 

*27 Aralık 2009 tarihinde, Van’ın Başkale ilçesi Böğrüpek Köyü dışında koyunları otlatan 

köy çobanı Aydın Yelekçi, sınırda İran askerleri ile karşılaştı. Koyun isteyen askerlerin 

isteğini kabul etmeyen Yelekçi, önce dövüldü daha sonra da silahla vurularak yaralandı. 

Askerlerin yaralı halde olay yerinde bıraktığı Yelekçi, yakınlarından yardım istemesi üzerine, 

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.  

 

*31 Aralık 2009 tarihinde, Van'ın Başkale İlçesi'nin İran sınırında bulunan Marêxape 

Köyü'nde ikamet eden Xalid Ehmedî (18) isimli Kürt, İran askerleri tarafından vurularak 

öldürüldü.  
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 2010 

 ÖLÜ YARALI 

ERKEK 8 17 

KADIN - - 
ÇOCUK 1 2 

 

 

*02 Ocak 2010 tarihinde, Van’ın Başkale İlçesi'nden Türkiye'ye geçmek isteyen İran 

vatandaşı Kemal Azizzade  (21) isimli yurttaş, İran askerleri tarafından sınırda silahla 

vuruldu. Ağır yaralanan Azizzade, Van'da tedavi altına alındı.  

 

*22 ġubat 2010 tarihinde, İran'ın Urmiye kentine bağlı Sere Beldesi'nden, Hakkari’nin 

Yüksekova İlçesine bağlı Esendere Beldesi'ne geçmek isteyen İran vatandaşı 3 Kürt, İran 

askerleri tarafından tarandı. Asker ve korucuların açtığı ateş sonucu soyadı öğrenilmeyen Saci 

(25) isimli kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar Urmiye Devlet 

Hastanesi'nde tedavi altına alındı.  

 

*11 Mart 2010 tarihinde, Van'ın Saray İlçesi'ne bağlı Kurucan Köyü'nde İran askerlerinin 

açtığı ateş sonucu İran vatandaşı Nasır Hüseyin Sarmalu (28) isimli kişi yaralandı. Omzundan 

yaralanan Sarmalu, Van Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. 

 

*26 Mart 2010 tarihinde, Van’ın Özalp İlçesine bağlı Yukarı Balçık Köyü'nün Türkiye-İran 

sınırında, mazot kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla İran askerleri tarafından uyarı yapılmadan 

açılan ateş sonucu 15 yaşındaki Erol Uğur vurularak yaşamını yitirdi, Özcan Uğur (25) ise 

yaralandı. Mazot kaçaklığında kullanıldıkları iddia edilen 10 atın ise, İran askerlerince canlı 

bir şekilde yakıldığı iddia edildi. Arkadaşlarının yardımıyla Van Araştırma Hastanesi'ne 

getirilen Özcan Uğur'un hayatı tehlikesinin olmadığı açıklandı.  

 

*27 Nisan 2010 tarihinde, Van'ın Özalp ilçesine bağlı Yukarıturgalı Köyü'nün Türkiye-İran 

sınırında mazot kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen Eşref Bargin (23) ve Volkan Bargin (17) 

isimli yurttaşlara, İran askerleri tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu kalbine kurşun 

isabet eden Eşref Bargin yaşamını yitirdi. Volkan Bargin ise vücuduna isabet eden 4 kurşunla 

ağır yaralandı. Köylüler tarafından olay yerinden alınan ağır yaralı Volkan Bargin, Van 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırdı. Olaya tanık olan görgü tanıkları; Türkiye 

askerlerinin Volkan ve Eşref Bargin'in sınıra doğru kovaladığını, bunun üzerine İran askerleri 

tarafından yakalandıklarını ve sağ yakaladığı kuzenleri kurşuna dizdiğini ileri sürdü.  

 

*05 Haziran 2010 tarihinde, Van’ın Özalp İlçesi'nin Aşağı Turgalı Köyü'nden İran'a geçmek 

isteyen Ömer Dağdeviren (19) isimli yurttaş, İran askerleri tarafından tarandı. Köylüler 

tarafından yaralı olarak sınırdan alınan Dağreviren, Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  

 

*30 Haziran 2010 tarihinde, Van'ın Saray ilçesine bağlı Bakışık köyünde yaşayan ve kaçak 

akaryakıt getirmek için İran'a geçtiği iddia edilen Fatih Özlener (20), Yaşar İşikay (19) ile 

Zafer Ö. (13) açılan ateş sonucu yaralandı. Yaralılar yakınlarının yardımıyla Yüzüncü Yıl 
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Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine götürüldü. Saldırının İran askerleri 

tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü.  

 

*01 Temmuz 2010 tarihinde, Van'ın Özalp İlçesi'ne bağlı Aşağı Turgalı Köyü'nde İran 

sınırında bulunan Aksipi bölgesinde kaçakçılık yaptığı belirtilen Sinan Gümüş (19) isimli 

köylü, İran askerleri tarafından vuruldu. Gümüş olay yerinde yaşamını yitirdi.  

 

*23 Temmuz 2010 tarihinde, Van’ın Özalp İlçesi Oymaklı Köyü’nde Osman Keskinkaya 

(46) adlı köylü, İran askerlerinin açtığı ateş sonucu göğsünden yaralandı. Keskinkaya, 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı. 

 

*28 Ağustos 2010 tarihinde, Van'ın Saray İlçesi'ne bağlı Sırımlı Köyü'nde yaşayan Şerafettin 

Güleryüz (26) isimli köylü, 6 arkadaşıyla mazot getirmek için gittiği İran'ın Belasor 

Köyü'nden dönerken, İran askerleri tarafından vuruldu. Saldırı sırasında sırtında aldığı 

kurşunla ağır yaralanan Güleryüz, olay yerinde yaşamını yitirdi. 

 

*31 Ağustos 2010 tarihinde, Van Başkale ilçesine bağlı sınır köylerinden olan Kocaköy 

köyü ile İran'ın Kozalaş Köyü arasında mazot kaçakçılığı yapan İran vatandaşı 4 kişi, sınırı 

geçtikleri sırasında İran'ın Kozalaş Sınır Karakolu tarafından fark edilince ateş açıldı. Açılan 

ateş sonucu, bacağından yaralanan Gaffar Xalili (22), Emin Muradi (23) Türkiye sınırına 

geçerek Gelincik Karakoluna sığınırken, ismi öğrenilemeyen diğer bir yaralı ise yanındaki 

arkadaşıyla birlikte tekrar İran'a geçiş yaptı. Başkale Devlet Hastanesi'ne tedavi amacı ile 

getirilen yaralılar Muradi ile Xelil'in, tedavisi bittikten sonra sınır dışı edilecekleri belirtildi. 

 

*22 Eylül 2010 tarihinde, Van’ın Özalp İlçesi Damlacık Köyü’nde Taner Kurucan (15) 

isimli çocuk, mazot kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla İran askerleri tarafından açılan ateş sonucu 

yaralandı. Köylüler tarafından Van Yüzüncü Yıl Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kurucan, 

tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  

 

*09 Ekim 2010 tarihinde, Van'ın Başkale İlçesi'ne bağlı Güvendik Köyü'nden, İran'da bir 

akrabalarının düğününe gitmek için yasal olmayan yollardan geçiş yapmak isteyen Türkiye 

vatandaşı Ekrem Şahin (20) ve İran vatandaşı Cevad Akacani (15) isimli yurttaşlar, İran 

topraklarına geçtikleri sırada İran askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı. Yaralılar, yakınları 

tarafından sınırdan alınarak köye getirilerek tedavi altına alındı.  

 

*16 Kasım 2010 tarihinde, Van'ın Özalp İlçesi'ne bağlı Yukarı Turgalı Köyü'nde oturan 18 

yaşındaki Murat Eskinyar, sabah saat 04.00 sıralarında İran sınırından Türkiye'ye geçiş 

yaptığı sırada İran askerleri tarafından silahla tarandı. Eskinyar, ensesine aldığı kurşunla olay 

yerinde yaşamını yitirdi.  

 

*18 Kasım 2010 tarihinde, İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 18 yaşındaki Afgan uyruklu 

Ali Can isimli genç, İran askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı. Yaralı olarak bir çoban 

tarafında bulunan Can, Yüksekova Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına 

alındı.  

 

*02 Aralık 2010 tarihinde, Van’ın Saray İlçesi'ne bağlı Sırmalı Köyü'nden İran'a geçmek 

isteyen Hoy kentine bağlı Beresork İlçesi nüfusuna kayıtlı soyadı öğrenilmeyen Cebrail isimli 
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İranlı Kürt yurttaş, Türk askerleri tarafından Nezirbey Karakolu'ndan açılan ateş sonucu 

yaşamını yitirdi.  

 

*12 Aralık 2010 tarihinde, Van’ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Köyü'nden İran'a 

akaryakıt almak için geçen Mehmet Keskin (18), Akif Yıldız (18) ve Zakir Turgut'a (24) 

isimli yurttaşlar, İran askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralandı. Zakir Turgut ve 

Mehmet Keskin isimli yaralılar, yaralı halde atları ile kaçarak köye geldi. Başkale Devlet 

Hastanesi'nde tedavi amacıyla götürüldükleri sırada yaralılardan Mehmet Keskin (18) yolda 

yaşamını yitirirdi. Akif Yıldız isimli köylünün ise yaralı olarak İran askerleri tarafından 

gözaltına alındığı ve İran'a götürüldüğü belirtildi.  

 

 

 2011 

 ÖLÜ YARALI 

ERKEK 25 19 

KADIN 2 1 
ÇOCUK 24 1 

 

 

*11 Ocak 2011 tarihinde, Diyana’ya bağlı Xakurke alanında bulunan Geliyê Reş’e bağlı 

Bermizê köyünde otomobili ile hareket eden Nizar İsmail, Türk askerlerinin araca ateş açması 

sonucu ağır yaralandı. İsmail, çevre köylerde yaşayanlar tarafından hastaneye kaldırılarak 

tedavi altına alındı.  

 

*29 Ocak 2011 tarihinde, Van'ın Özalp İlçesi Yukarı Tulgalı Köyü'nde İran'dan mazot 

getirmeye giden Recep Dağgezen (15) ve Cumali Altun (18) isimli köylülere İran askerleri 

tarafından ateş açıldı. Dağgezen kafasından vurularak olay yerinde yaşamını yitirirken, Altun 

ise kolundan hafif yaralandı. Yaşamını yitiren Dağgezen ve hafif yaralı Altun, ambulansla 

Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  

 

*03 ġubat 2011 tarihinde, Van’ın Özalp İlçesi’ne bağlı Yukarı Balçıklı Köyü ve Çaldıran’ın 

Çilli Köyü’nden, Türkiye-İran sınırını akaryakıt kaçakçılığı yapmak amacıyla yasadışı 

yollarla geçtiği iddia edilen Ömer Pay (15) ve Suat Baykara (15) isimli çocuklar, İran 

askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamlarını yitirdi. Pay ve Baykara ile birlikte olan Hüsnü 

Baykara isimli yurttaş ise yaralandı.  

 

*23 Mart 2011 tarihinde, Van'ın Saray İlçesi'ne bağlı Korucan Köyü'nde İran'a mazot 

getirmeye giden Yaşar Vural (15) ile Turgay Vural (17) isimli çocuklara, İran askerleri 

tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu karnından yaralanan ve 2 saat olay yerinde kalan 

Yaşar Vural yaşamını yitirdi. Arkadaşının yardımına koşan Turgay Vural (17) ise, yakın 

mesafeden askerlerin açtığı ateş sonucu yaralandı. Ayağından yaralanan Turgay Vural olay 

yerinden kaçtı. Turgay ve Vural'ın atları da öldürüldü.  

 

*14 Nisan 2011 tarihinde, Van’ın Özalp İlçesi Aşağı Koçkıran Köyü'nde ikamet eden Eyüp 

Talayman (55) ile Adil Parlakel (51) isimli köylülere, kaçak yollarla İran'a geçtikleri ve sınır 

ihlali yaptıkları iddiasıyla İran askerlerince ateş açıldı. Talayman açılan ateş sonucu yaşamını 
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yitirirken, Parlakel ise karnından yaralandı. Yaralı Parlakel telefonla köylülerine ulaşarak 

yardım istemesi üzerine harekete geçen köylüler olay yerinde yaşamını yitiren Talayman ile 

yaralı Parlakeli Özalp Devlet Hastanesi'ne getirdi. Hastanede tedavi altına alınan Parlakel, 

tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.  

 

*15 Mayıs 2011 tarihinde, Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Alan Karakolu'ndan İran'ın Zive 

kentine bağlı Helece Köyü'nden pancar toplamak için 502 ve 503 rakamlı sınır taşları 

yakınlarında bulunan bir gruba top atışı yapıldı. Top atışında İran'ın Zive kentine bağlı Helece 

Köyü nüfusuna kayıtlı Kadriye İslami isimli kadın hayatını kaybetti. İsmi öğrenilemeyen 3 

kişi ise yaralandı.  

 

*27 Haziran 2011 tarihinde, Türkiye-İran sınırında bulunan Geliyê Gohi alanından 

Türkiye'ye getirdiği mazotu bıraktıktan sonra tekrar İran'a geçen ve soy ismi öğrenilemeyen 

Şîrzat (22) adlı bir Kürt genci,  İran askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.  

 

*25 Temmuz 2011 tarihinde, İran ordusu’nun Federal Kürdistan Bölgesi'nde bulunan 

Xakurkê ve Xinêrê alanlarına yönelik yaptığı bombardımanda gerçekleştirdiği top atışlarının, 

Xinêrê'deki Kela Şin mıntıkasında bulunan Mêrga Mîra yaylalarında yaşayan köylülere isabet 

etti. Top atışlarından 1 sivilin hayatını kaybettiği, 4 sivilin de yaralandığı belirtildi. 16 

Temmuz'dan bu yana devam eden operasyonlar sırasında Qeladize'ye bağlı Zelê bölgesindeki 

Sune köyünde de 1'i kadın 4 kişinin top atışları nedeniyle yararlandığı kaydedildi. 

 

*21 Ağustos 2011 tarihinde, Türkiye'nin Kandil dağına yönelik Türk savaş uçaklarının 16 

Ağustos tarihinde başlayan ve devam eden hava saldırılarının 5. gününde, Kurtekê yolu 

üzerinde bulunan Gollê Köyünde hava saldırısından kaçanların bulunduğu sivil bir otomobil 

hedef alındı. Araçta bulunan 4’ü çocuk, 1’i kadın toplam 7 sivil Kürt yaşamını yitirdi. 

Yaşamını yitirenler arasında 6 aylık bir bebeğin ve 4 yaşında bir çocuğun olduğu kaydedildi. 

Yaşamını yitirenlerin isimleri şöyle: Huseyin Mustafa, Hacı Mam Kak, Vêzan Huseyin, Zana 

Huseyın, Sonya Şemal, Solin Şamal, Xunav Huzeyr. Saldırıdan sonra çekilen fotoğraflarda 

yaşamını yitirenlerin kol, bacak ve kafalarının ayrı taraflara saçıldığı, bir çocuğun ise 

annesinin kucağında can verdiği görüldü. 

 

*15 Ekim 2011 tarihinde, Van’ın Özalp İlçesi Damlacık Köyü sınırında, İran'a mazot almaya 

giden köylülere dönüş yolunda iken İran askerleri tarafından ateş açıldı. Açılan ateşten 

korunmak için kaçmaya çalışan köylülerden Erdal Yılmaz (22), sağ bacağından iki ayrı 

yerden vurularak yaralandı. Köy sakinlerinin olayı duyması ile olay yerine gitmek istediği, 

ancak İran askerlerinin buna izin vermediği öğrenildi. Damlacık Jandarma Karakolu'ndan 

yardım isteyen köylülere askeri yetkililer, "Gidin kendiniz alın, biz gitmeyiz" cevabını verdiği 

iddia edildi. Yaralı Yılmaz, sabah saatlerine kadar olay yerinde bekletildiği ve müdahale 

edilmediği için kan kaybından yaşamını yitirdi.  

 

*23 Kasım 2011 tarihinde, Federal Kürdistan Bölgesi'nde bulunan Süleymaniye'nin Ranya 

İlçesi'ne bağlı Soregulê, Deregulê, Şêredê ve Meredo köylerine Türk savaş uçakları tarafından 

hava saldırısı gerçekleştirildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre; bombalanan Meredo 

köyünde Mehmet Bayiz adlı çobanın ağır yaralandığı, 48 küçükbaş hayvanın ise telef olduğu 

bildirildi.  
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*28 Aralık 2011 tarihinde, Şırnak'ın Uludere (Qılaban) İlçesi'ne bağlı Ortasu (Roboski) 

Köyü'nde, Federal Kürdistan Bölgesi sınırına yakın bölgede kaçakçılık yapan ve 17’si çocuk 

olduğu öğrenilen 34 kişi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait F-16 savaş uçaklarının 

bombardımanı sonucu yaşamını yitirdi. Şivan Encü (13), Muhammed Encü (13), Bedran Encü 

(13), Erkan Encü (13), Orhan Encü (19), Savaş Encü (14), Serhat Encü (15), Celal Encü (15), 

Selahattin(karker) Encü (16), Salih Ürek (16), Bilal Encü (16) Yüksel Ürek (16), Şerafettin 

Encü (17), Mahsun Encü (17), Cemal Encü (17), Vedat Encü (17), Aslan Encü (17), Özcan 

Uysal (18), Salih Encü (18), Adem Ant (19), Şirvan(şêrvan) Encu (19), Nevzat Encü (19), 

Cihan Encü (19), Hüseyin Encü (20), Fadıl Encü (20), Seyithan Enç  (21), Hamza Encü (21), 

Abdulselam Encü (22), Mehmet Ali Tosun  (23), Nadir Alma (25), Zeydan Encü (25), Hüsnü 

Encü (30), Osman Kaplan (41), Selim(selman) Encü (38) isimli yurttaşlar yaşamını yitirken, 

Hasan Ürek, Servet Encü, Davut Encü ve Hacı Encü isimli yurttaşlar ise ağır yaralandı.  

 

 

 2012 

 ÖLÜ YARALI 

ERKEK 12 22 

KADIN - 1 
ÇOCUK - - 

 

 

*09 Ocak 2012 tarihinde, Van’ın Saray İlçesi'ne bağlı Sırımlı Köyü Nezerbey bölgesinde, 

İran'dan mazot getirdikleri belirtilen Murat Özkaplan (18) ve Mustafa Özkaplan (18) isimli 

yurttaşlar, İran askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralandı. Yaralılar, Van Bölge Eğitim 

Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.  

 

*11 ġubat 2012 tarihinde, Van’ın Saray İlçesi’ne bağlı Beyaslan Köyü'nde ikamet eden ve 

geçimini sağlamak amacıyla mazot kaçakçılığı yapan Reşat Karahancer (30), İran sınırına 2 

kilometre kala İran askerlerinin açtığı ateş sonucu kafasından vurularak yaşamını yitirdi. 

Karahancer’in yanında bulunan arkadaşları Aziz Beled ve Metin Üste isimli yurttaşlar ise, 

İran askerleri tarafından tutuklandı.  

 

*24 Mayıs 2012 tarihinde, Van'ın Başkale İlçesi'nde sınırı ihlal ederek ilçeye bağlı Kaşkol 

Köyü'ndeki akrabalarının ziyaretine gelen İranlı Ubeyt Mıradi (30), köydeki ziyaretinden 

sonra İran'a geçmek istedi. İran sınırına kısa bir mesafe kala yaya olarak sınır geçmeye çalışan 

Miradi, İran askerlinin açtığı ateş sonucu ağır yaralandı. Sınırda devriye görevi yapan Türk 

askerleri tarafından olay yerine ambulans çağrılarak Başkale'ye götürülmek istenen Miradi, 

ambulansın olay yerine gelmesini beklediği sırada yaşamını yitirdi.  

 

*08 Haziran 2012 tarihinde, Federal Kürdistan Bölgesi sınırından, Hakkari’nin Şemdinli 

ilçesine bağlı Yufkalı (Nirdoşe) Köyü'ne giriş yapmak isteyen bir grup kaçakçı, bölgedeki 

askerler tarafından tarandı. Taranan kaçakçılardan İranlı Feredin İsamedarin adlı yurttaş 

yaralandı.  
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*30 Haziran 2012 tarihinde, Rojava’nın Kobani kentinden Türkiye’ye geçmek isteyen Ebas 

Henifi Elo isimli Suriye vatandaşının, sınırda nöbet tutan Türk askerleri tarafından vurularak 

yaşamını yitirdi. 

 

*24 Eylül 2012 tarihinde, Türkiye-Rojava sınır bölgesinde konuşlanmış Türk askerlerinin, 

Rojava’nın Afrin kentine bağlı Deşta Şidyan bölgesinde hayvanlarını otlatan çobanlara ateş 

açtığı ileri sürüldü. Açılan ateş sonucu yaralanan Reşid Xazik’i (46) isimli çoban, kaldırıldığı 

hastanede kan kaybından yaşamını yitirdi. 

 

*03 Ekim 2012 tarihinde, Suriye'nin Tel Abyad bölgesinden yapılan havan atışları sonrası 

birkaç havan mermisinin Urfa'nın Akçakale İlçesi'ne bağlı Yeni Mahalle'deki Toprak 

Mahsulleri Ofisi (TMO) bahçesi ve çevresine düşmesi sonucu meydana gelen patlamada 5 

kişinin yaşamını yitirdiği, 2’si ağır 12 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, Akçakale 

Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.  

 

*05 Ekim 2012 tarihinde, Hakkari’nin Yüksekova ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta ki 

İran sınırında bulunan Onbaşılar Köyü’nde evlerine gitmekte olan Gurgin Kaya 

yönetimindeki 34 YP 3392 plakalı araca İran askerleri tarafından ateş açıldı. Meydana gelen 

olayda araçta bulunan 5 kişiden Hakkı Bala (40) yaralandı. Yaralı Bala, yakınları tarafından 

Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.  

 

*07 Ekim 2012 tarihinde, Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’ne 25 kilometre uzaklıkta bulunan 

Kayalar Köyü’nün Mağaraönü Mezrası’nda yakınlarının ziyaretine gelen Urmiye’nin Deleze 

Köyü’nde ikamet eden Fırames Saidi (23) isimli yurttaş, sınırı geçerken İran askerleri 

tarafından vuruldu. Yaralı bir şekilde sürünerek Türkiye sınırına yetişmeye çalışan Saidi, 

yurttaşların yardımıyla, Şemdinli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.  

 

*18 Ekim 2012 tarihinde, İran'dan mazot alarak Van’ın Saray ilçesi üzerinden Türkiye giriş 

yapan İran Kürtlerinden Sadık Hüseyinî'ye, ilçeye bağlı Yamanyurt köyündeki Türk askerleri 

tarafından ateş açıldı. Saldırı sonucu yaralanan Hüseyinî, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) 

Prof. Dr. Dursun Odabaşı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.  

 

*25 Ekim 2012 tarihinde, İran'ın Hoy kentinden getirdikleri kaçak mazotla Van'ın Saray 

ilçesine geçmek isteyen Mikail ve Cebrail Abbas isimli İranlı 2 Kürde, sınır noktasında İran 

askerleri tarafından ateş açıldı. Vücutlarına isabet eden çok sayıda kurşunla yaşamlarını 

yitiren iki yurttaş, İran askerleri tarafından sınırdan alınarak, Hoy kentine götürüldü. 

 

*07 Kasım 2012 tarihinde, İran ve Federal Kürdistan sınırları içinde bulunan Qandil bölgesi, 

Diyarbakır'dan kalkış yapan Türk savaş uçakları tarafından bombalandı. İran ve Kürdistan 

sınırındaki Soregulê köyü yakınlarında yapılan bombardımanda kaçakçılık yapan İran'ın 

Piranşar kentine bağlı Bodolê köyü nüfusuna kayıtlı 3 çocuk babası Mam Elî (45) ve 

Mahabad'a bağlı Zêvê köyü nüfusuna kayıtlı Şepûl Loqman (19) adlı genç yaşamını yitirdi. 

Serdeştê'ye bağlı Çeko köyü nüfusuna kayıtlı Ebûbekir Çeko (23) ve soy ismi öğrenilemeyen 

Federal Kürdistanlı Rêbaz isimli kişi yaralandı. Rêbaz isimli yurttaşın bir ayağının koptuğu 

bildirildi.  

  

*08 Kasım 2012 tarihinde, Türkiye – Rojava sınır hattında yaşanan çatışmalar sırasında, 

Urfa'nın Ceylanpınar ilçesi’ne gelen mermiler 19 yaşındaki Ömer Ver’i göğsünden yaraladı. 
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Ver, Urfa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Halime İnci isimli kadın ise isabet eden bir kurşun 

nedeniyle yaralandı.  

 

*22 Kasım 2012 tarihinde, Urfa'nın Ceylanpınar ilçesi sınırında bulunan Mehmet Akif Ersoy 

Mahallesi'nde bulunan Atatürk İlköğretim Okulu'nda öğretmenlik yapan Yunus Tosun, 

Suriye’den seken kurşunlara hedef oldu. Karın boşluğuna denk gelen bir mermiyle yaralanan 

Tosun, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

 

 

 

 2013 

 ÖLÜ YARALI 

ERKEK 11 13 

KADIN - 5 
ÇOCUK 2 5 

 

 

*21 Ocak 2013 tarihinde, Urfa'nın Ceylanpınar ilçesi Aydınlık Mahallesi'ndeki evinde 

yemek yiyen Ahmet Özer adlı yurttaş, Rojava’nın Serêkaniyê kenti yönünden geldiği 

belirtilen bir kurşunla yaralandı. Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özer'in 

durumunun ağır olduğu öğrenildi.  

 

*22 Ocak 2013 tarihinde, İran'dan Esendere'ye benzin getiren Şükrü Sehrai (45) isimli 

yurttaş, Kotol Dağı'nda İran askerleri tarafından açılan ateş sonucu vuruldu. Yaralı olarak 

sürünerek Türkiye sınırına geçen Sehrai, aşırı kan kaybı nedeniyle yaşamını yitirdi.  

 

*25 Ocak 2013 tarihinde, Urfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde, Rojava’nın Serêkaniyê kentinden 

geldiği belirtilen kurşun, Ceylanpınar Belediyesi'ne ait oto ekipliğinde görev yapan Halil 

Ertuğrul adlı işçinin omzuna saplandı. Yaralanan Ertuğrul, hastaneye kaldırılarak tedavi altına 

alındı.  

 

*26 Ocak 2013 tarihinde, Rojava’nın Serêkaniyê ilçesinde YPG güçleri ile silahlı çete 

mensupları arasında yaşanan çatışmalar sırasında, Urfa’nın Ceylanpınar'ın Mevlana 

Mahallesi'ne isabet eden kurşunlardan biri 7 yaşındaki Gamzenur Yıldırım adlı çocuğu 

göğsünden ağır yaraladı.  

 

*27 Ocak 2013 tarihinde, Rojava’nın Serêkaniyê ilçesinde YPG güçleri ile silahlı çete 

mensupları arasında yaşanan çatışmalar sırasında, Urfa’nın Ceylanpınar ilçesine isabet eden 

kurşunlardan biri Mizgin Yılmaz (10) adlı çocuğu bacağından ağır yaraladı. Ailesi tarafından 

Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz'ın tedavi edildikten sonra taburcu edildiği 

öğrenildi.  

 

*26 Haziran 2013 tarihinde, Suriye ordusunda askerlik yapan 21 yaşındaki Mecit Havaş'ın 

ordudan kaçarak Türkiye'ye sığınmak için, Rojava sınırından Ceylanpınar'a geçmek isterken 

Türk askerleri tarafından vurularak yaşamını yitirdiği iddia edildi. İsmini vermek istemeyen 

Urfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanından alınan bilgiye göre, 
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Havaş'ın ailesini yanına alarak Rojava'dan Ceylanpınar'a geçmek isterken Türk askerleri 

tarafından silahla vurulduğu kaydedildi.  

 

*17 Temmuz 2013 tarihinde, Rojava’nın Serêkaniyê (Resulayn) kentinde YPG güçleri ile El 

kaide bağlantılı El Nusra Cephesi üyeleri arasında yaşanan çatışmalar sırasında, Urfa’nın 

Ceylanpınar ilçesine isabet eden mermilerden biri evinde oturan Cumhuriyet Mahallesi 

Muhtarı Nezir Atilla’yı kolundan yaralandı. Atilla, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne 

kaldırılarak tedavi altına alındı.  

 

 

*18 Temmuz 2013 tarihinde, Rojava’nın serêkaniyê (Resulayn) kentinde yaşanan çatışmalar 

sırasında, ateşlenen uzun namlulu bir tüfekten çıkan bir mermi, Urfa’nın Ceylanpınar 

ilçesinde bulunan 19 yaşındaki Ali Benice'ye isabet etti. Karın boşluğundan yaralanan Benice, 

Urfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nd tedavi altına alındı.  

 

*26 Temmuz 2013 tarihinde, Rojava’nın Serêkaniyê (Resulayn) kentinde YPG güçleri ile El 

kaide bağlantılı El Nusra Cephesi üyeleri arasında yaşanan çatışmalar sırasında, El Nusra 

üyeleri tarafından atıldığı belirtilen iki top mermisi Urfa'nın Ceylanpınar ilçesi Cumhuriyet 

Mahallesi'nde bulunan Şükrü Kahraman'a ait tarlaya düştü. Top mermisinin düşmesi sonucu 

Kahraman ve 2 çocuğu yaralandı. Kahraman, hastaneye kaldırılırken, yapılan tüm 

müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.  

 

*16 Temmuz 2013 tarihinde, Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan M. Akif Ersoy 

Mahallesi’ndeki evlerine ağır makineli bir silahtan gelen kurşun isabet etmesi sonucu Mehmet 

Gündüz (16) isimli yurttaş başından vurularak ağır yaralandı. Bir hafta boyunca yaşam 

mücadelesi veren Gündüz, tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve 

Sinir Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi'nde 24 Temmuz günü yaşamını yitirdi.  

 

*17 Temmuz 2013 tarihinde, Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan ve sınır kapısına yakın 

Gençlik Parkı’nda oturduğu sırada kalbine isabet eden kurşunla yaralanan Mahsum Ertuğrul 

(17) yurttaş, kaldırıldığı Urfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde aynı gün yaşamını yitirdi. 

İsmi öğrenilemeyen bir kadın da isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralandı. Ancak yarası 

ciddi olmadığından tedavi edilip taburcu edildi.   

 

*01 Ağustos 2013 tarihinde, Kars’ın Arpaçay ilçesinde, Mustafa Ülker (35) isimli yurttaşın 

Ermenistan sınırına geçen hayvanını almaya gittiği sırada, Ermeni askerlerince açılan ateş 

sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi. Çobanın cenazesi Ermenistan sınırından teslim alındı. 

Konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Kars Valisi Eyüp Tepe,  Ermenistan topraklarına 

geçen hayvanını almaya giden Ülker'in, hayatını kaybettiğini öğrendiklerini söyledi.  

 

*02 Ağustos 2013 tarihinde, Rojava'nın Serêkaniyê (Resulayn) kentinde yaşanan şiddetli 

çatışmalar sırasında patlayan topların şarapnel parçaları, Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 

bulunan ve basın mensuplarının kaldığı öğretmenevine isabet etti. Hasan Azger isimli yurttaş 

isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle kolundan yaralandı. Azger, sevk edildiği Viranşehir 

Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavinin ardından taburcu edildi 

 

*03 Ağustos 2013 tarihinde, Rojava'nın Serêkaniyê (Resulayn) kentinde yaşanan şiddetli 

çatışmalar sırasında, Urfa'nın Ceylanpınar ilçesine isabet eden kurşunlar nedeniyle ilçede 

http://www.aa.com.tr/tr/mod/tag/kars
http://www.aa.com.tr/tr/mod/tag/ermenistan
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yaşayan 45 yaşındaki Ramazan Zeybel göğsünden ağır şekilde yaralandı. Zeybel, Urfa 

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği sırada yolda yaşamını 

yitirdi.  

 

*11 Ağustos 2013 tarihinde, Rojava'nın Serêkaniyê (Resulayn) kentinde, yaşanan şiddetli 

çatışmalar sırasında, Urfa’nın Ceylanpınar ilçesine isabet eden kurşunlar nedeniyle, sınıra 

bitişik Mevlana mahallesinde ikamet eden 19 yaşındaki Emrullah İbek adlı yurttaş yüzünden 

ve göğsünden yaralandı. Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbek’in, yapılan tedavinin 

ardından taburcu edildi.  

 

*18 Ağustos 2013 tarihinde, Rojava'nın Serêkaniyê (Resulayn) kentinde yaşanan şiddetli 

çatışmalar sırasında, Urfa’nın Ceylanpınar ilçesine atılan bomba ve mermiler, 33 yaşındaki 

Salih İnce isimli yurttaş ile 16 yaşındaki Meral İleri isimli bir çocuğa isabet etti. Yaralanan 

İnce ve İleri, yakınları tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına 

alındı.  

 

*22 Ağustos 2013 tarihinde, Rojava'nın Serêkaniyê (Resulayn) kentinde yaşanan şiddetli 

çatışmalar sırasında, Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Aslan Ege, Ahmet Akkurt, 

Fatma Alagöz (70), Medine Alagöz ve Veysi Bayram (35) isimli yurttaşlar, kendilerine isabet 

eden kurşunların nedeniyle yaralandı. Yaralı yurttaşlar Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne 

kaldırılarak tedavi altına alındı. 

 

*27 Ağustos 2013 tarihinde, Rojava'nın Serêkaniyê (Resulayn) kentinde yaşanan şiddetli 

çatışmalar sırasında, Urfa’nın Ceylanpınar ilçesine isabet eden kurşunlardan biri Süleyman 

Doğantekin adlı yurttaşı karnından yaraladı. Doğantekin, Urfa M. Akif İnan Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.  

 

*30 Ağustos 2013 tarihinde, Rojava'nın Serêkaniyê (Resulayn) kentinde yaşanan şiddetli 

çatışmalar sırasında, Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan evinin balkonunda durduğu 

sırada Hiznegül Turan (30) adlı yurttaş başına isabet eden mermiyle yaralandı. Ceylanpınar 

Devlet Hastanesine kaldırılan Turan, buradan Urfa Devlet Hastanesine sevk edildi.  

 

*09 Ekim 2013 tarihinde, Van'ın Saray ilçesine bağlı Kapıköyü (Heretîl) köyünde mazot 

ticareti yaptığı öne sürülen İran nüfusuna kayıtlı Senar Xalibi (26) isimli Kürt yurttaşın, 

köyün içinde Türk askerleri tarafından omzundan vurularak katledildiği belirtildi.  

 

*28 Ekim 2013 tarihinde, Rojava’nın Til Xelef ve Esfar Neccar bölgelerine El-Kaide 

bağlantılı El Nusra üyeleri tarafından saldırıları gerçekleşti. Serêkaniyê kent merkezindeki 

sivil yerleşim alanlarının hedef alındığı saldırılar sırasında, mermilerden bir tanesi Urfa’nın 

Ceylanpınar ilçesinde bir eve isabet etti. Evin avlu bahçesinden geçen havan mermisi, evin 

penceresini delerek odanın arka tarafında yatağında uyumakta olan 32 yaşındaki İdris 

Akgül'ün başına isabet etti. Akgül olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Derya Akgül ise 

yaralandı.  

 

*28 Ekim 2013 tarihinde, Rojava’nın Til Xelef ve Esfar Neccar bölgelerine El-Kaide 

bağlantılı El Nusra üyeleri tarafından saldırıları gerçekleşti. Serêkaniyê kent merkezindeki 

sivil yerleşim alanlarının hedef alındığı saldırılar sırasında, Urfa’nın Ceylanpınar ilçesine 

bağlı Yenişehir Mahallesi 140. Sokak'ta yaşayan İslim Karaoğlan (36) isimli kadının sırtına 
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mermi isabet etti. Yakınları tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaoğlan 

tedavi altına alındı.  

 

*17 Kasım 2013 tarihinde, Rojava'nın Qamişlo kentinden Türkiye sınırını geçmeye çalışan 3 

Rojavalı, Nusaybin'e bağlı Yeniyol köyü mevkinde bulunan mayınlı alanı geçip, İpek yoluna 

geldi. Buradan köye doğru ilerleyen Rojavalı yurttaşlara bu sırada askeri zırhlı araçtan ateş 

açıldı. Açılan ateş sonucu Arap asıllı Amir Ehmed Abdullah ve kardeşi Yasir Ehmed 

Abdullah ile Kürt yurttaş Mihemed Zahir Amir isimli Rojavalı yurttaşlar olay yerinde 

yaşamını yitirdi. Olayın ardından Mardin Valiliği  tarafından "Yasadışı yollardan sınırı 

geçmeye çalışan bir gruba, görev değişimi maksadıyla Nusaybin'den il merkezine intikal 

etmekte olan Polis Özel Harekat timi tarafından, Nusaybin- Kızıltepe yolunun 9'uncu 

kilometresinde müdahale edilmiş, olay esnasında Suriye uyruklu 3 şahıs hayatını 

kaybetmiştir" şeklinde açıklamada bulunuldu.  

 

*01 Aralık 2013 tarihinde, Genelkurmay sitesinde yayınlanan habere göre, Kilis 

Gülbaba'daki 1’inci Hudut Alay Komutanlığı Mehmet Yaylacı Hudut Karakol sorumluluk 

sahasında bir aracın Suriye'den Türkiye'ye doğru yaklaştığının tespit edildiği, aracın ''dur'' 

ihtarına uymaması üzerine ateş açıldığı iddia edildi. Açılan ateş sonucu, hafif yaralı bir Türk 

vatandaşı ile Suriye uyruklu bir kişinin yakalandığı belirtildi.  

 

*30 Aralık 2013 tarihinde, Rojava'dan Türkiye'ye geçmek isteyen Yusuf Ahmed (29) isimli 

Rojava’lı yurttaş, sınırda bulunan Türkiye askerleri tarafından "dur" ihtarına uymadığı 

iddiasıyla vurularak yaşamını yitirdi.  

 

 

 2014 

 ÖLÜ YARALI 

ERKEK 13 30 

KADIN 3 5 
ÇOCUK 4 4 

 

 

*17 ġubat 2014 tarihinde, Şırnak’ın Uludere ilçe Roboski köyü civarında bulunan Beyaz 

Tepe'de 15 nolu sınır taşının bulunduğu alanda "güvenlik yolu"nun yapılmaması için taciz 

ateşi yapıldığı belirtildi. Açılan ateşe askerin de karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma 

yaşandı. Meydana gelen çatışmanın ardından bölgeye sevk edilen çok sayıda skorsky ve kobra 

tipi helikopter, sınır hattını havadan ağır silahlarla taradı. Bu sırada sınır ticareti yapan 70’e 

yakın yurttaş ise iki ateş arasında kaldı. Açılan ateşin arasında mahsur kalan 70'e yakın 

Roboskili yurttaşa da askerler tarafından ateş açıldığı belirtildi. Askerin açtığı ateş sonucu 

Nihat Encü'nün ayağından hafif şekilde yaralandığı iddia edildi.  

 

*07 Mart 2014 tarihinde, Rojava yurttaşı iki aile Cizre sınırı üzerinden Türkiye'ye geçmek 

istediği sırada Katran (Bazıxt) köyü civarında İpekyolu'na yakın bir yerde jandarma 

tarafından silahla tarandı. Jandarmanın taraması sonucunda 8 kişiden oluşan aileden Xerdal 

Hüseyin, Ala Ali isimli kadınlar ve Melta Ali isimli Rojavalı yurttaşlar ayaklarına sıkılan 
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kurşunlar nedeniyle yaralandı. Yaralılar, katran köylüleri tarafından Cizre Devlet Hastanesi'ne 

götürüldü. 

 

*14 Mart 2014 tarihinde, Rojava'nın Kobanî kentinden, akrabalarının bulunduğu Suruç 

ilçesine gelmek için Etmanik köyü civarında sınırı geçmeye çalışan 32 yaşındaki Kobanîli 

Eladinê Qavaz, Türkiye askerleri tarafından vuruldu. Olay yerinde yaşamını yitiren Qavaz'ın 

cenazesinin Kobanî'ye götürüldüğü öğrenildi. 

 

*08 Nisan 2014 tarihinde, Rojava'nın Kobani Kantonu ile Til Ebyad kentleri arasında kalan 

ve Urfa'nın Suruç ilçesi ile sınır olan Kultep köyünde koyunlarını otlatan 16 yaşındaki 

Ferman Salih’in, sürüden sınıra doğru kaçan 2 koyununu almak için sınıra doğru gittikten 

sonra koyunlarını alıp geri dönerken Türkiye askerleri tarafından silahla bacağından 

vuruldu.Yaralanan Salih,  Kobani Hastanesi'nde tedavi altına alındı.  

 

*18 Mayıs 2014 tarihinde, Yanında bulunan babası ve iki çocuğu ile birlikte Rojava'nın 

Derik kentinden Türkiye tarafına geçmek isteyen 28 yaşındaki Saada Darwich isimli Rojava’lı 

kadın, Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Kuştepe Köyü Şabaniye mezrası yakınlarında Türk 

askerlerinin açtığı ateş sonucu vuruldu. Karnından vurularak yaşamının yitiren Darwich, 

ambulansla Cizre Devlet Hastanesi morguna getirildi.  

  

*19 Mayıs 2014 tarihinde, Türkiye'de yaşayan ve babaannesini görmek için gittiği 

Rojava’dan dönen 13 yaşındaki Ali Özdemir'in isimli çocuk, Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki 

Şenyurt Sınır Kapısı mevkiinde Türkiye askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vuruldu. 

Başına gelen kurşunun sağ şakağından girerek sol şakağından çıkmasıyla her iki gözünü 

kaybettiği belirtilen Özdemir, Mardin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.  

 

*28 Haziran 2014 tarihinde, Kilis'ten, Rojava’nın Efrin Kantonu'na geçmek isteyen 18 

yaşındaki Ehmed Mihemed isimli bir genç, sınırı geçtikten sonra kantonun Şera bölgesinde 

yer alan Dêrsiwane ve Şiltehtê köyleri arasında Türk askerlerinin açtığı yaylım ateşi sonucu 

karnından aldığı kurşunlarla ağır yaralandı. Efrin kentindeki Avrîn Hastanesi'ne kaldırılan 

Mihemed, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 

 

*22 Temmuz 2014 tarihinde, Rojava’da sınırının 200 metre gerisinde kendine ait tarlasında 

çalışan Xurşit Haci Ahmed (39) isimli Rojava’lı köylü, Katran Sınır Karakolu’na bağlı Türk 

askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.  

 

*22 Temmuz 2014 tarihinde, Rojava-Kilis sınır hattında sınırı geçmeyen çalışan ve soyadı 

öğrenilemeyen 40 yaşındaki Hasan adlı kişinin, Kürt Dağı bölgesinde bulunan Süngütepe 

köyü civarında vurulduğu Türk askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralandı. Tedavi için 

Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan, yolda yaşamını yitirdi.  

 

*06 Ağustos 2014 tarihinde, Rojava’nın Kobeni Kantonu’ndan Türkiye sınırına geçmek 

isteyen Cuman Bilal Osi (39) isimli Rojava’lı, Türk askerlerinin açtığı ateş sonucu ayağından 

vurularak yaralandı. Osi’nin aşırı kan kaybından yaşamını yitirdiği belirtildi.  

 

*07 Ağustos 2014 tarihinde, Rojava’dan Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınır hattından 

geçmek isteyen ve kaçakçı oldukları belirtilen 3 kişi ile Telhamut Mülteci Kampı'na 5 

kilometre uzaklıkta bulunan Ateşoğlu Hudut Karakolu'na bağlı Türk askerleri arasında 



ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ (ĠHD) DĠYARBAKIR ġUBESĠ 

SINIR HATLARINDA MEYDANA GELEN  

YAġAM HAKKI ĠHLALLERĠ  

RAPORU 
 
 

19 
 

çatışma yaşandığı belirtildi. Olayda 2 kişi askerlerce sağ yakalanırken, 1992 doğumlu Yusuf 

İbrahim adlı kişi başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Ağır yaralanan Yusuf İbrahim 

kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. 

  

*10 Ağustos 2014 tarihinde, İran'ın Mirgever kasabasına bağlı Heleç köyü nüfusuna kayıtlı 

ve soy ismi öğrenilemeyen Zero (24) isimli yurttaş, 2 gün önce kaybettiği hayvanlarını 

aramak için çıktığı arazide İran askerlerin açtığı ateş sonucu yaralandı. Hakkari'nin Şemdinli 

ilçesine bağlı Alan köyü yakınlarında gerçekleşen olayda ayağına kurşun isabet eden Zero, 

yurttaşlar tarafından sivil araçlarla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  

 

*11 Ağustos 2014 tarihinde, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinin Yeşilova köyünde yaşayan Dinç 

ailesi, Federal Kürdistan da bulunan akrabalarını ziyaret ettikten sonra sınırı geçip evlerine 

gidecekleri sırada, Mamreşa bölgesinde bulunan karakoldan askerler yurttaşların üzerine ateş 

açtı. Açılan ateş sonucu aile üyelerinden Ayhan, Sihat, Habib ve Fergeng isimli yurttaşlar 

çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen köylülerin yardımı ile yaralananlar, tedavi 

edilmek üzere Derecik Sağlık Ocağı’na götürüldü.  

 

*12 Ağustos 2014 tarihinde, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yapan İhlas Haber Ajansı 

(İHA) muhabiri Ayhan Dinç, IŞİD üyesi olduğu ileri sürülen şahısların sınırdan geçeceği 

bilgisi üzerine sınırda yaşanan hareketliliği takip etmek amacıyla gittiği sınır hattında Türk 

askerlerin açtığı ateş sonucu yaralandı. Mermi isabet etmesi sonucu sol kolu kırılan ve 

Şemdinli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Dinç, sınıra henüz ulaşmadan askerlerin 

ateş açtığını belirtti.  

 

*19 Ağustos 2014 tarihinde, İran’ın Urmiye şehri Tıl Gever ilçesine bağlı Embe köyü 

nüfusuna kayıtlı Dêhkan Birudedî adlı kişi, akraba ziyareti için Hakkari’nin Şemdinli ilçesine 

bağlı Soğuksu köyüne gittiği sırada, sınırda bulunan Şehidan bölgesinde İran askerlerinin 

açtığı ateş sonucu ağır yaralandı. Göğsünden vurulan Birudedî’nin İran askerleri tarafından 

Urmiye Devlet Hastanesi’ne götürüldüğü bildirildi.  

  

*04 Eylül 2014 tarihinde, Rojava'dan Dêr Siwan köyünden Türkiye’nin Kilis iline geçmeye 

çalışan Mihemed Eli (14) isimli çocuk, Türk askerleri tarafından açılan ateş sonucu ağır 

yaralandı. Vücuduna 3 kurşunun isabet eden Eli, Efrin Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına 

alındı. 

 

*04 Eylül 2014 tarihinde, Rojava’nın Efrin Kantonu’na bağlı Merseva köyünde ikamet eden 

Mustafa Husin’in, Kilis’e geçmek istediği sırada Süngütepe Bölük Komutanlığı’na bağlı Türk 

askerlerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerinde yaşamını yitiren Husin’in naaşı 

yakınları tarafından alınarak, Efrin’e götürüldü. 

 

*05 Eylül 2014 tarihinde, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi ile Federal Kürdistan Bölgesi sınır 

bölgesinde bulunan Yeşilova köyünün Anadağ mezrasında Türk askerleri ile kaçakçılık 

yaptığı iddia edilen köylüler arasında gerginlik yaşandı. Askerler, köylülere gaz bombası ile 

müdahalede bulundu. Müdahale sırasında askerin açtığı ateş sonucu Davut Beşer isimli 

yurttaş kolundan yaralanırken, İbrahim Beşer isimli yurttaş ise askerler tarafından atılan gaz 

kapsülünün sırtına isabet etmesiyle yaralandı. Yaralanan yurttaşlar olay yerine gelen 

ambulanslarla Derecik Sağlık Ocağı'na götürülerek tedavi altına alındı.  
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*21 Eylül 2014 tarihinde, Rojava’nın Kobanê Kantonu’na bağlı Aşme köyünden Serxetin 

Aşmeya Jorîn köyüne ailesi ile birlikte geçmek isteyen 13 yaşındaki Fatme İzettin Osman, 

Türk askerlerinin açtığı ateş sonucu silahla vuruldu. Ağır yaralanan çocuk, Birecik Devlet 

Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

 

*27 Eylül 2014 tarihinde, Urfa’nın Suruç ilçesi Dewşen köyünde Kobanê’ye destek amaçlı 

açtıkları çadırlarda nöbet eylemi gerçekleştiren kitlenin üzerine, IŞİD çeteleri tarafından 

havan topu atıldı. 6 adet havan topunun atıldığı saldırıda 4 adet havan topu, yurttaşların 

bulunduğu bölgeye isabet etti. Havanlardan seken şarapnel parçalarının isabet ettiği Şebnem 

Ay adlı kadın ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, Dewşen köyünde bulunan 

ilk yardım sağlık ekibince tedavi altına alındı. Bir adet havan ise direniş nöbetindeki 

yurttaşların araçlarının bulunduğu bölgeye isabet etti. Bir araç paramparça olurken, üç araç da 

hasar gördü. 

 

*29 Eylül 2014 tarihinde, Rojava'nın Cizirê Kantonu'nun Qerman köyünde yaşayan ve 

Mardin'de bulunan akrabalarının yanına gitmek isteyen Ciwan Behçet, Meshut İsmail ve 

Xıdvan Emin isimli yurttaşlar, Şenyurt'a bağlı Karadoğan mevkinde sınırı geçmek istedi. 

Ancak Türk askerleri tarafından yakalanan yurttaşların askerler tarafından öldüresiye 

dövüldüğü belirtilildi. Feci şekilde dövülen yurttaşlardan Ciwan Behçet'in yaşamını yitirdiği, 

Meshut İsmail ve Xıdvan Emin isimli yurttaşların da ağır yaralandığı öğrenilirken, öldüresiye 

dayak atan askerlerin daha sonra Behcet'in cansız bedenini ve diğer iki yaralıyı sınır tellerinin 

üzerinden Rojava sınırına attığı iddia edildi.  

 

*09 Ekim 2014 tarihinde, Mardin’in Nusaybin ilçesi’nde,  IŞİD çetelerinin Kobane 

Kantonu'na yönelik saldırıları sırasında yaşamını yitiren YPG'li Selman Turan için 

düzenlenen cenaze törenine katılan onbinlerce kişi, tören ardından Qamişlo-Nusaybin 

arasındaki sınırı kaldırarak sınırdan geçiş yaptı.  Kitlenin sınırdan geçisi sırasından askerler, 

ateş açarak müdahalede bulundu. Askerlerin açtığı ateş sonucu Qamişlo'nun Hileliye 

Mahallesi'nde oturan 8 yaşındaki Beşir Remezan Arif isimli çocuk yaşamını yitirdi.  

 

*27 Ekim 2014 tarihinde, Rojava’nın Kobanê Kantonunu tam karşıdan gören Urfa’nın Suruç 

ilçesi Etmanik Köyü'ne IŞİD çeteleri tarafından ateş açıldı. Bu sırada yakınlarının yanında 

bulunan Kobanêli 23 yaşındaki Ehmed Kalo boynundan aldığı mermiyle yaralandı. Kalo, 

ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Urfa Mehmet Akif 

İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kalo'nun, omzunda olan merminin 

omurilik bölgesinde olduğu belirtildi. 

 

*03 Kasım 2014 tarihinde, Urfa’nın Suruç ilçesi Siwêdê Köyü mevkiindeki ara bölgede 

araçlarının yanında duran Kobanêli Necip Reşad Seydî (32) adlı yurttaş, IŞİD çeteleri 

tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi. Görgü tanıkları, Kobanê'nin Jibilfereç Köyü'nden 

olan Seydî'nin ara bölgedeki aracının yanına giderken, IŞİD çeteleri tarafından baldırından 

vurulduğu ve sınırda bekleyen Türk askerlerinin yaralı halde bekleyen Seydî'nin alınmasına 2 

saat boyunca izin vermediği ve bu nedenle kay kaybından yaşamını yitirdiğini kaydetti.  

  

*06 Kasım 2014 tarihinde, Urfa’nın Suruç ilçesi Boydê köyünde insan zinciri oluşturmak 

isteyen bir grup sanatçı kitlesine, askerler gaz bombaları ve gerçek mermilerle müdahalede 

bulundu. Müdahale sırasında aralarında sanatçılarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. 

Aynı anda sınırın öte tarafında bulunan yurttaşların üzerine de gaz bombası ve gerçek 
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mermiler kullandığı belirtilirken, ismi öğrenilemeyen bir kadının başından aldığı kurşunla 

yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren kişinin kimliğine ulaşılamadı. 

 

*07 Kasım 2014 tarihinde, IŞİD çetelerinin Kobanê Kantonuna yönelik saldırılarına karşı 

Urfa’nın Suruç ilçesinde bulunan sınır hatlarındaki köylerde destek eylemlerinde bulunan 

yurttaşlara ve sınırın öte tarafında bulunanlara yönelik polis ve askerler tarafından gaz 

bombalı ve gerçek mermili müdahale gerçekleşti. Müdahale sırasında sınır hattından 

Kobanê'ye geçmek istediği sırada Kader (Kadriye) Ortakaya (28) isimli yurttaş, açılan ateş 

sonucu vurularak yaşamını yitirdi.  

 

*08 Kasım 2014 tarihinde, IŞİD çetecileri ile YPG güçleri arasında devam eden şiddetli 

çatışmalar sırasında, Kobanê'nin batısında bulunan Tilşeîr bölgesinde sınır hattında kalan 

binlerce Kobanêli yurttaşa IŞİD çeteleri tarafından havan topları ile saldırı gerçekleştirildi. 

Sivil yurttaşların kaldığı alana en az 5 havan topu atıldığı tespit edildi. Sivillerin bulunduğu 

alana düşen havan toplarının patlaması sonucu 7 yaşındaki Dilber İbrahim, 1 çocuk babası 26 

yaşındaki Egit Nebo ile 4 çocuk babası Nebo Elî isimli yurttaşlar yaşamını yitirirken, İbrahim 

İbrahim, Agıri İbrahim, Mahmud Ebas isimli yurttaşlar ise yaralandı. Yaşamını yitiren 

yurttaşların cenazeleri ve yaralı yurttaşlar Kobanê'deki hastaneye kaldırıldı. 

 

*10 Kasım 2014 tarihinde, Kilis'in merkeze bağlı Deliosman Köyü'nde askerle kaçakçılar 

arasında çıkan çatışmada köy sakini 28 yaşındaki Kasım Özdemir seken kurşunlarla 

ayağından vuruldu. Oğlunun vurulduğunu gören 55 yaşındaki Mehmet Özdemir ise ona siper 

olmak isteyince kurşunlara o da hedef oldu. Özdemir de ayağından vuruldu.  

 

*11 Kasım 2014 tarihinde, IŞİD çetecileri ile YPG güçleri arasında devam eden şiddetli 

çatışmalar sırasında, Kobanê'nin batısında bulunan Tilşeîr bölgesinde sınır hattında araçlarının 

bulunduğu yerde konumlanan Kobanêli yurttaşlara IŞİD çeteleri tarafından havan toplarıyla 

saldırı gerçekleşti. Peş peşe 3 kez atılan havanlı saldırıda, 17 yaşındaki soyadı öğrenilemeyen 

Rezan ve 60 yaşındaki Ubeyt Mihemed isimli yurttaşlar yaşamını yitirdi, 8 yaşındaki 

İwaEbdo adlı çocuk ise kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Vücutlarının 

çeşitli yerlerine isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle yaralanan AsîmanElî (50), Mihemed 

Bekir (21), Mistefe Adem (13), Omer Elî (24), Munir Mehmud Ebdo (5), Ebdilkadir Xelîl 

(51), Munir Ebdo (50) ile Evdila Qaso (24) isimli Kobanêli yurttaşlar, Suruç Devlet 

Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Saldırıda hafif şekilde yaralanan ve isimleri öğrenilemeyen 

2 sivil yurttaşta Kobanê’deki hastanede tedavi altına alındı. 

 

*04 Aralık 2014 tarihinde, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Melikbaş köyünde yaşayan 

10 çocuk babası Mehmet Arıkboğa (45) isimli yurttaş, İran'dan Türkiye topraklarına geçmeye 

çalıştığı sırada kaçakçılık yaptığı iddiası ile Türkiye tarafında bulunan askerlerin açtığı ateş 

sonucu, ensesinden aldığı kurşun ile olay yerinde yaşamını yitirdi. Köye 5 kilometre uzaklıkta 

bulunan sınır hattında öldürülen Arıkboğa'nın cenazesi otopsi işlemleri için İlçe Devlet 

Hastanesi'ne kaldırıldı.  Arıkboğa'nın, "dur" ihtarı dahi yapılmadan ateş açılarak vurulduğu 

iddia edildi.  Olay yerinde inceleme başlatıldı.  

  

*05 Aralık 2014 tarihinde, Urfa’nın Suruç ilçesi ile Rojava’nın Kobanê Kantonu arasında 

bulunan sınır hattında, 25 yaşındaki Eso Salih Xillo sınırın Türkiye tarafından geçtiği sırada 

askeri panzer tarafından kovalanmaya başladı. Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından 

panzer motosiklete çarptı ve Xillo yere düştü. Ardından asker yere düşen Xillo’nun üzerine 
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aracı sürerek ezdiği iddia edildi. Yarım saat olay yerinde bekletilen Xillo olay yerine gelen 

ambulansa değil ezildiği askeri araca bindirildi. Suruçla olayın yaşandığı bölge arası 15 

dakika olmasına rağmen yaklaşık 2 saat sonra Suruç Devlet Hastanesi’ne getirilen Xillo’nun 

durumunun ağır olduğu bildirildi. Olay anını anlatan görgü tanıklarından Kobanêil Celal 

Bozan, kendisinin ara bölgede bulunan aracına bakmaya geldiği sırada yaşananlara tanık 

olduğunu söyledi. Askerin bir süre yaşanan kovalamacanın ardından yere düşen Xillo’yu 

kasıtlı olarak ezdiğini kaydeden Bozan, “Çeteler çalmasın diye ara bölgede araçlarının 

başında duran çok sayıda insan var. Bunlara asker ekmek yemek vermiyor. Aç susuzlar, Xillo 

ile telefonda konuştuk. Yemek almak için motosikletle sınır geçiyor. Gözümüzle gördük önce 

motosiklete çarptı ardından yere düşünce kasıtlı olarak ezdiler” diye konuştu.  Xillo, asker 

gözetiminde ambulansla Urfa’ya götürüldü.  

 

*18 Aralık 2014 tarihinde, Kobanê'nin doğusunda kalan Qeremox köyüne bağlı Heyho 

mezrasından gelen DAİŞ çetecileri Türkiye tarafından bulunan tren yolunun dibine kurdukları 

doçka ile Urfa’nın Suruç ilçesi Perepere köyünü kurşun yağmuruna tuttu. Yaklaşık 2 saat 

boyunca kurşun yağmuru altında kalan köyde evinde kendini korumaya çalışan İslim Müso 

isimli 30 yaşındaki Kobanêli göğsüne aldığı mermi ile ağır yaralandı. Ağır yaralanan Müso 

çetecilerin saldırıyı durdurmasının ardından köylüler tarafından Suruç Devlet Hastanesi'ne 

kaldırıldı. Müso'nun çete saldırıları nedeniyle Kobanê'den gelerek Perepere köyüne 

sığınanlardan olduğu öğrenildi. Müso Suruç Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından 

Urfa'ya sevk edildi. 

 


