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A) GİRİŞ 

Şırnak ili İdil İlçesinde Valilik duyurusu ile 16 Şubat 2016 günü saat 23.00 itibariyle 
başlatılan sokağa çıkma yasağı 31 Mart 2016 günü saat 04.30’a kadar devam ettirilmiştir. 31 
Mart 2016 günü sokağa çıma yasağı kısmi olarak kaldırılmış ve akşam 21.30 ile sabah 04.30 
arasında yasağın devam ettirileceği duyurulmuştur.  

Sokağa çıkma yasağı İdil’e hâkim bir noktada bulunan Dirsekli köyü ve bütün ilçe 
merkezinde uygulanmıştır. Operasyonların 8 Mart 2016 itibariyle bittiği aynı gün ulusal 
basına bildirilmiş ve daha sonrasında arama-tarama faaliyetlerinin devam ettirildiği 
aktarılmıştı. Yine basına düşen bilgilere göre, yasak süresince çatışmalar hendek ve 
barikatların bulunduğu Yeni Mahalle ve Turgut Özal Mahallerinde devam etmişti. Bu süreçte, 
28 bin civarında nüfusa sahip olan ilçe merkezinde yasak başlangıcının hemen öncesinde 
nüfusun en az % 80’inin ilçeyi terk ederek komşu ilçe ve köylere göç ettiği bilgisi hem 
basından hem de görüşmeler sürecinde ilçe halkından öğrenilmiştir.  

43 günü aşkın bir süre devam eden sokağa çıkma yasağı boyunca ilçedeki yaşanan durumu 
aktaracak bilgi kanalları oldukça sınırlıydı. Bu süre zarfında iddia edilen hak ihlallerini 
yerinde ve zamanında gözlemlemek mümkün olamamıştı.  

Süresiz yasağa çıkma yasağının kaldırılması sonrasında MAZLUMDER Çatışma İzleme ve 
Çözüm Grubu adına ilçede incelemeler yaparak iddia edilen hak ihlallerine dair tanıkları 
dinlemek ve ilçedeki son durumu gözlemlemek için bir heyet oluşturulmuştur. Mardin, 
Şırnak, Gaziantep ve Bursa illerinde bulunan üyelerimizden oluşturulan bir heyetle iki güne 
yayılan bir süreçte çeşitli görüşmeler yapılmıştır. Resmi ve siyasi temsilciler ile görüşülmeye 
çalışılmış, mahalle ve evler ziyaret edilmiş, ulaşabildiğimiz İdilli ailelerden bilgi alınmıştır. 

B) HEYETİN OLUŞUMU VE GÖZLEM SÜRECİ 

22 Nisan Cuma günü İdil’e varan heyetimiz daha önceden talep ettiği randevular 
doğrultusunda ilk olarak İdil Kaymakamı ve Başsavcısı ile görüşmeye çalışmıştır. Kaymakam 
ile talep edilen görüşme önce yerinde bulunamadığı daha sonra ise uygun olamadığı için 
gerçekleşememiştir. Buna rağmen iletişim bilgilerimiz bırakılmış, görüşme talebimizin daimi 
olduğu belirtilerek karşılık beklenmiştir. Aynı gün Başsavcı ile yapılan görüşme sonrasında 
ise Belediye Eşbaşkanları ile görüşülmüştür. Devamında çatışmaların yaşandığı ve tahribatın 
yoğun olduğu iki mahallede gözlem yapılmış, mahalle sakinleri ile görüşülerek sürecin öncesi 
ve yasak sürecine dair bilgi edinilmiştir. Bu gözlemler esnasında mahalle muhtarları ile de 
iletişim kurulmaya çalışılmış fakat sürece dair ayrıntılı bilgi edinilememiştir.  
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23 Nisan Cumartesi günü ise Ak Parti, Hüda Par ve HDP İlçe Başkanlıkları ile talep ettiğimiz 
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Gözlemlerimiz bu ziyaretlerin ardından sonlandırılmıştır. 
Gözlem sürecine katılan heyet üyelerimizin isimleri aşağıdadır:  

Mardin Şubemizden Sinan Kızılkaya (Genel Başkan Yardımcısı), Şube Başkan Yardımcısı 
Ayetullah Aşıti ve üye Mustafa Emin Büyükcoşkun; Şırnak Şubemizden Şube Başkanı 
Abdullah Ekinci ve Şube Başkan Yardımcısı Adnan Şanlı; Gaziantep Şubemizden Şube 
Başkanı Sabri Sayan ve üye Mehmet Benzer; Bursa Şubemizden Şube Yöneticilerinden Enes 
Gündüz (GYK üyesi). 

Ziyaretlerimiz esnasında Kaymakamlıktan talep edilen randevu gerçekleşmediği, HDP İlçe 
Başkanlığı ile Yeni Mahalle ve Turgut Özal Mahallesi Muhtarlarıyla yapılan görüşmelerde 
genel değerlendirme dışında bir bilgi alınamadığı için rapora dâhil edilememiştir.  

Bu aşamadaki tüm çalışmalarımız, daha önceki raporların hazırlanışında olduğu gibi dernek 
üyelerimizin kendi imkânları ve gönüllü katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Raporlama 
çalışması yapılırken dışarıdan herhangi bir maddi yardım ya da destek alınmamıştır.  

C) İSMİ TESPİT EDİLEN CAN KAYIPLARI  

Sokağa çıkma yasağı süresince hayatını kaybeden kişilerin bilgisine ilk olarak basın 
aracılığıyla ulaşılmaya daha sonra saha gözlemleri boyunca erişebildiğimiz kaynaklardan 
bilgiler teyit edilmeye çalışılmıştır. Elde ettiğimiz bilgiler yasak boyunca gerçekleşen can 
kayıplarına dair eksiksiz bir liste oluşturmayı mümkün kılmamıştır. Buna karşın isimleri 
öğrenilebilen aşağıdaki kişilerin can kayıplarının nerede ve nasıl gerçekleştiği gibi hususların 
kamu otoritesince araştırılarak ortaya çıkarılması ve şüphe bırakmayacak şekilde kamuoyuyla 
paylaşılması gerekmektedir. Çatışma sürecinde hayatını kaybeden güvenlik güçlerinin (polis, 
asker ve korucu) bilgileri Genelkurmay Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 
kamuoyuna açıklandığı için bu isimler ayrıca listelenmemiştir.  

1. 23.02.2016 - M. Sadık Bozderi (57 yaş) 

2. 24.04.2016 – Vedat Gürbüz (24) 

3. 02.03.2016 – Aziz Akan (30) 

4. 02.03.2016 – Mazlum Kapalıgöz (17) 

5. 02.03.2016 – Orhan  Abay (16)  

6. 07.03.2016 – Sevilay Yıldız (15) 

7. 07.03.2016 – Fatma Elarslan (13) 
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8. 07.03.2016 – Kader Şakar (18) 

9. 07.03.2016 – İdris Eltimur (23)  

10. 10.03.2016 – Ramazan Gümüş (14)  

11. 10.03.2016 – Mete Ağırhan (15) 

12. 10.03.2016 – Ahmet Varlı (15) 

13. 10.03.2016 – Veli Aşar (18) 

14. 10.03.2016 – Harun Dündar (18) 

15. 10.03.2016 – Hacı Karakaş (30)  

16. 14.03.2016 – Derviş Ersoy (20) 

17. 14.03.2016 – İrfan Çağlar (24) 

Ayrıca İdil’de ölümü daha önce gerçekleşmiş olup, 10 Mart 2016’da Mardin Devlet Hastanesi 
morgunda akrabaları tarafından teşhis edilen cenazelerin isimleri şöyledir:  

1. Yunus Aslan (26)  

2. Tajdin Gasyak(Gazyan) (18) 

3. Okan Emektar (28) 

4. Servet Serkan Yıldız (19) 

5. Sozdar Gasyak (Gazyan) (18) 

6. Abdullah Ecevit (39) 

7. Şevki Geldisöz  

Gerek bazı basın-yayın organlarına yansıyan, gerek heyetimize aktarılan ve sayısı/niteliği 
yetkililer tarafından henüz resmi bir açıklamayla bildirilmediği için kamuoyunun hakkında 
aydınlatılmadığı tüm bu ölüm vakalarının nerede ve ne şekilde gerçekleştiği, yaşam hakkının 
kim tarafından, nasıl ihlal edildiği gibi hususlar, çok yönlü bir inceleme, araştırma ve 
Başsavcılık tarafından yürütülmesi gereken bir soruşturmanın konusudur. Şayet hayatını 
kaybeden bu kişilerin çatışan tarafla (PKK veya YDGH/YPS) bir ilişki içinde olduğu iddia 
ediliyorsa, bu hususta da kamuoyunun şüpheye yer bırakmayacak şekilde kamu otoritesi 
tarafından aydınlatılması gerekmektedir. İlgili mercilerin, söz konusu kişilerin kimliği, ölüm 
yeri, ölüm şekli vb. konularda iddia edilen tüm noktaları titizlikle soruşturmaları, sorumluları 
her kim olursa olsun açığa çıkarmaları, haklarında gerekli yasal işlemleri yapmaları ve bu 
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süreçte ortaya çıkan sonuçlarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmeleri büyük önem arz 
etmektedir. 

Yasak bitimi sonrasında ise; Hidayet Tek (4) isimli çocuğun 13.04.2015 tarihinde evinin 
bahçesinde bulduğu bomba ile oynarken bombanın patlaması sonucu, yine Müslüm İlhan (8) 
isimli çocuğun 07.05.2015 tarihinde bahçede bulduğu bir mühimmat ya da patlayıcının infilak 
etmesi sonucu öldüğü öğrenilmiştir. Bu ölümlere yol açan mühimmatın devlet envanterindeki 
patlayıcıdan mı çatışan tarafın kullandığı mühimmattan mı kaynaklandığı kamu otoritesince 
açıklığa kavuşturulması gereken bir husustur. 

D) GÖRÜŞMELER VE TANIKLIKLAR 

a) KURUMSAL GÖRÜŞMELER 

İdil Başsavcılığı Görüşmesi  

Daha önce randevu talep etmemize rağmen talebimize cevap verilmediği için İdil Adliyesine 
gidilerek Başsavcı ile görüşme talebimizi tekrar ilettik. Başsavcı makamında iş yoğunluğu 
nedeniyle kısa bir süre ağırlayabileceğini belirterek sorularımıza cevaplar verdi.  

Başsavcı; yasak ilanı ve operasyon öncesinde ilçeyi görmemiz gerektiğini, operasyon 
öncesinde iki mahalleye girmenin mümkün olmadığını, bu iki mahallenin hendek, barikat ve 
patlayıcı düzenekleri ile dolu olduğunu belirtti. Yasağın ilanı öncesinde, operasyon söylentisi 
olduğu için, bu mahallelerde halkın %90’ının ilçeyi terk ettiğini, operasyon süresince sivil 
halkın zarar göreceği durumun kendiliğinden ortadan kalktığını, operasyonlarda 59 kişinin 
öldüğünü ve bu kişilerin tamamının silahlı olduğundan emin olduklarını söyledi.  Ölenler 
arasında 16 yaş altı isimlerin durumunu sorduğumuzda; operasyon esnasında, yüzü kapalı 
birinin elinde silah varsa onun artık çocuk olarak tanımlanamayacağını ve silahlı bir unsur 
olarak değerlendirilmesinin normal olduğunu belirtti. Başsavcının verdiği bilgiye göre 
cenazeler otopsi ve teşhis için önce Mardin’e, fakat daha sonra yer sıkıntısı olunca 
Şanlıurfa’ya gönderilmiş. Mardin’e giden cenazelerden kimliği henüz tespit edilmeyen 7 ya 
da 8 cenazenin bulunduğunu söyleyerek, avukatların otopsiye girmemesi gibi bir durumun da 
söz konusu olmadığını, aksine yasak süresince avukat aradıklarını fakat bulmakta 
zorlandıklarını belirtti.  

Belediye Başkanlığı Görüşmesi 

İdil’de Belediye binası tamamen yıkıldığı için Belediye’nin taşındığı Kültür Merkezine 
giderek burada Eşbaşkanlar Mehdi Aslan ve Nevin Oyman Girasun ile görüştük. Sokağa 
çıkma yasağı öncesine dair genel değerlendirmelerle beraber yasak süreci ve sonrasında 
yaşanan durum hakkında tanıklıklarını dinledik.  
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“7 Haziran sonrası, bıçakla kesilir gibi, kamu yöneticileri ile ilişkimiz kesildi. Yani çarşıda 
karşılaştığımız, polis memurları diyeyim, emniyet müdürleri falan, bu sefer birbirimize ayrı 
bir gözle baktık. Ve ondan sonra ki süreç öylece başladı. Zaten ondan sonraki süreçte, İdil’de, 
bu bölgede yaşayıp da ben rahat bir uyku çektim diyen insanın aklından şüphe ederim. Biz 
uyuyamadık. Çünkü gecenin bir saatinde bir bakıyorsun gum gum gum, o büyük silahlarla 
zıplıyorsun o yatağından. Özellikle 1 Kasım’dan sonra, 1 Kasım’dan sonra tamamen ipler 
koptu, çatışmalar da 1 Kasım’dan sonra başladı. 1 Kasım’dan önceydi, bir defa barikatlar 
yapıldı bu bölgelerde, o barikatlar kapatıldı. Hatta biz kendimiz kapattık. Vali beyle görüştük, 
giden vali beyle. Neyse kapatıldı. O süreç öyle çok hengameli geçti. Yani dediğim gibi biz 
belediye eş başkanları olarak düşünürdük, ne yapabiliriz? Artık hizmet de durdu. Bazı günler 
oturduğumuz yerde bir bakıyorduk gum gum gum silah sesleri. Yüz üstü yere yatıyorduk. İşte 
sokağa çıkma yasağı ilan edilmeden 3 ay önce, ha bugün geldi ha yarın geldi, ha bugün 
gelecek ha yarın gelecek. O psikoloji her şeyden daha kötüydü. Yani biz artık diyorduk ki, 
yarabbi bir an önce gelsin de, bilelim evet geldi. Artık bir eve mi kapanacağız, bir yere mi 
kaçacağız, ne yapacaksak yani bilelim. İki ayımız en az, öyle geçti. Sonuç itibariyle 16 
Şubat’ta ilan edildi.  

16 Şubattan önce Ocak, Aralık ayında, bu gruplara nüfuz etme imkanı yok muydu? Onları 
ikna etme, ya da bunu yapabilecek kimse yok muydu burada? Operasyonun önünü alabilecek 
bir hamle yapabilme şansı yok muydu? 

Yani bize öyle bir teklif gelseydi, belediye eşbaşkanları olarak ya gelin bir aracı olalım. 
Çünkü biz belediye başkanıyız. Belediye eşbaşkanıyız. O da bizim görevlerimizden, yani 
halka hizmet nasıl bizim boynumuzun borcuysa, halkın huzuru da bizim boynumuzun borcu. 
O noktada bize bir teklif gelseydi biz ona kesinlikle yok demezdik. Girerdik ve üstümüze ne 
düşüyorsa onu da yapardık.  

Sizin düşünmeniz gerekir miydi bu teklifi? 

Botan’da onu düşünmek öyle kolay değildir. Çünkü burası öyle bir yer ki bir saat sonra neyin 
ne olacağını bilemiyorsun. Yani düşünün, yani dilim varmıyor söylemeye, bir refüje bomba 
konulmuş, panzerin önüne, kaymakam beye telefon açtım, dedim durum ne? Dedi üç tane 
şehidimiz var, dedim başımız sağ olsun. Sırf belediyenin refüjüne konulduğu için, şu anda 
refüjlerimiz kaldırılmış. Refüjlere acımıyoruz, acıdığımız en büyük şey 30 yıllık, 40 yıllık 
ağaçlar. Şimdi böylesi bir ortamda neye müdahale edebilirsin ki? Yani deyim yerindeyse iki 
arada bir derede kaldık belediye olarak. Nevin Başkanla yardımcımız ölümden döndüler. Bir 
yangın oluyor, itfaiyeyi gönderiyor arkadaşlar.  O esnada ‘biz yangın çıkarıyoruz, siz de 
itfaiyeyi gönderiyorsunuz’ diye gençlik öfkeleniyor. Arabanın sağ tarafına ateş edilmişti, 
Allahtan camlara denk gelmemiş. Camlara denk gelseydi şimdi Nevin arkadaş Allah 
göstermesin burada olmazdı. Niye, biz bir yeri yakmışız, siz kim oluyorsunuz yaktığımız yere 
itfaiye gönderiyorsunuz? Böyle düşünülüyor. Şimdi karşı taraf da aynı şekilde düşünüyor. 

Yasak süresince halkın ihtiyaçları nasıl giderildi?  
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Belediye fiili olarak yetkisizleştirildi. Yani çıkan araçlar bile onların izniyle, yani en ufak bir 
cenaze arabası bile veya su taşıma tankerleri bile yetkisizleştirilip izin ve bin bir zahmetle 
ancak götürülebildi. Bizim yetkimiz o an neredeyse donduruldu. Ancak emniyete 
kaymakamlığa rica minnetle bazı haberdar olduğumuz yerlere su veya cenaze arabası 
gönderebildik. Fiili yetkisizleştirmeyle karşılaştık.  

İnsanlar kalmış mıydı Yeni Mahalle ve Turgut Özal Mahallesinde, yoksa hepsi boşaltılmış 
mıydı? 

İdil; Silopi ve Cizre’den biraz farklı oldu. Çünkü Silopi ve Cizre’ye daha önce sokağa çıkma 
yasağı geldi. Cizre’de yaşanan o bodrum vahşetleri görülünce, yani ister istemez burada 
durman için ya sahabe olacaksın ya bilmem nerenin militanı olacaksın. Çünkü bodrumlarda 
görüldü. Yani Cizre’yle, Silopi’den farklıydı burası. Yani diyebiliriz ki kimse kalmadı. 
Bodrumu gözüyle görüyor. Televizyonda akşam izliyor. Bodrumun nasıl havan toplarıyla 
dövüldüğünü görünce buranın boşalması çok hızlı oldu. Yani çok az sayıda insan kaldı. Turgut 
Özal’la Yeni Mahalle’den çatışma sesleri duyuyorduk. Bir Süryani arkadaşın evinde kaldık. 
İki tane ilçe eşbaşkanı, ikimiz ve bir de Milletvekili Ferhat (Encü) arkadaş aynı evdeydik. 
Yani o evde kaldığımız süre bir cehennemdi. Cehennemin ötesi. Yani tank sesi geliyor, top 
sesi geliyor. Yetkiler de zaten elimizden çekildi. Bir gün, traktörle on iki cenaze geldi. Bir iki 
saat sonra beş cenaze daha geldi. Cenazeler traktörlerle taşınıyordu. İşte 20. güne 
geldiğimizde internette, televizyonda dinledik, operasyon bitti. Yani deyim yerindeyse biz bir 
oh çektik. Operasyonlar bitti bundan sonra en azından zarar ziyan olmaz. Maalesef 20. 
günden sonra hergün bomba sesleri, havan sesleri… artık dumanlar. Operasyonlar bitti 
dendikten sonra Turgut Özal’daki evler ve Yeni Mahalledeki evler yandı. Bazı evlere girdik. 
Dışarıdan baktığın zaman diyorsun ki bu evin camları kırık. İçeri giriyorsun ev yanmış. Ama 
çok ilginçtir ev yanmış; buzdolabı erimiş, çamaşır makinesi erimiş, demirleri dökülmüş, ama 
pencerenin önündeki perde duruyor. Yerdeki kilim duruyor. Yani bu artık hangi ilaçladır, 
hangi teknikledir onu anlamakta da zorluk çektik. Turgut Özal’da yakılmayla birlikte özellikle 
çökertilme. Bizim HDP binası şu anda arsadır. İki katlı. Altında market vardı. Bitişiğinde 
yanılmıyorsam Hüdaparcı arkadaşların dükkânı da vardı. Onlar da o ateşle yandılar. Yani 
bombayla çökertildi. Ondan sonra marketin eşyalarıyla, molozlarıyla birlikte kamyonlara 
dolduruldu. Şu anda dümdüzdür. HDP’nin sadece anahtarı kaldı. Belediye binamız çatışma 
bölgesinde değildi. Zaten göreceksiniz. Her iki çatışma bölgesinin ortasıydı ama yani onun 
yan tarafındaki yerler korunmuşsa o da korunabilirdi. Mesela 20. gün bitti denildikten sonra 
tahminimizdir, birileri bu hocanın evidir, bu Mehdi’nin evidir, bu Nevin’in evidir, bu böyledir 
ve öyle girişmişler. Mesela ilçenin zengin ailelerinden biri. Bunlar mobilyacılık yapıyorlar, 
beyaz eşya satıyorlar. Fakat bitirdiler adamları, bir kızları YPS’deymiş diye iddia edildi diye. 
Abisi il genel meclisi üyesidir. Abisi bizi aradı cenaze arabasıyla ilgili yardımcı olsanız, dedi. 
Hayırdır dedim. Galiba dedi, bizim kız kardeşimiz de ölmüş. Tamam dedik biz söyleriz 
cenaze arabasına. Duyulduktan sonra depoları, mağazaları, evleri defalarca mesela yakıldı… 
İtfaiyeci aradı başkanım şeye gidiyoruz. Başkanım falanların (aynı aile) evi yanmış. Karşılıklı 
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binaları vardır. 5 katlı, 16 daire toplam. Mahallede de var 2 katlı. O beyaz eşya gidiyorsun 
kömürleşmiş.  

Hangi tarihte yakıldığı belli mi?  

Tarih işte operasyonlar bitti dendikten sonra. Cenazeler artık yavaş yavaş netleşti. Kim kimin 
oğludur, kim kimin kızıdır. Yani kızın ölümünden bir iki gün sonra. Yakılmada şöyle. Bize 
dediler evleri yanıyor. Dedim İtfaiye gönderin. İtfaiye gitti. Dedim ne yaptınız? Başkanım 
söndürdük geldik. Yarım saat sonra başkanım tekrar yandı. Şimdi sokağa çıkma yasağı var. 
Dışarıda kimse yok. Tekrar nasıl yanar? Başkanım tekrar yandı. Tamam gidin. Gittiler 
söndürdüler evleri döndüler. Bir, bir buçuk saat sonra başkanım işte atölyeleri yanıyor. 
Atölyeleri söndürdüler. Söndürdük geldik. Tekrar. Nedir? Depoları yanıyor. Vesaire. Yani 
atölyesi, evi, deposu nesi varsa… Şimdi YPS’li olanlar kim, biz bilmiyoruz ama burada ölen 
çocukların birçoğu da zaten 12, 13, 14, 15 yaşlarında. Bunların hepsi için bizi aradılar. Cenaze 
aracı için. Yardımcı olduk. Telefonlarla yardımcı olduk. Yani toplasan yaşları 20’yi geçmez. 
Sayıları da 20’yi geçmez.  

Cenaze hizmeti verdiğiniz kişilerin listesini yaptınız mı? 

Valla liste olarak ben günlük tutuyordum. Kimlik teşhisi yoktu o zaman. Yani bize diyor ki 
işte, benim çocuğum Mardin morgunda tespitini yaptım. Bana yardımcı olun. Cenaze aracı 
için. Gömme için yardımcı olun. Zaten burada dört kişi gömüldü. Aileler getirmediler buraya 
gömmeye. Hakaretlerden dolayı. Çünkü sordum, imam geliyor mu? Dedi imam yok. Peki 
fatiha, telkin falan okunuyor mu? Biri ağladı öyle telefonda, dedi başkanım ne telkini ne hali 
ya. Hatta ilk götürülen cenaze için şu söylenmiş: Açın çukuru gömün. Bizim mezarcı demiş, 
valla ben onu yapamam. Dini vecibeler neyse ben onu yerine getireceğim. Yani ilk baştaki 
şeyler, gömün, üstünü örtün, gidin. Yani dördüncü cenazeydi galiba. Ondan sonrası kimse bizi 
aramadı. 

Çatışmalarda ölen sivil var mı? 

Şimdi ilk sokağa çıkma yasağının ilan edildiği günün akşamıydı. Dirsekli köyünde de sokağa 
çıkma yasağı gelmişti. İdil’i bilen arkadaşlar… Stratejik bir köy. Her iki mahallenin de 
kontrol edebildiği bir yer olduğu için orayı da şey etmişlerdi. Bize telefon açtılar. Bir vatandaş 
kalp krizi geçirdi. Hacı Ramazan.. soy ismi neydi… Soy ismini şimdi hatırlamıyorum. İşte 
acil araç lazım. 112’yi aradık. 155’i aradık. Hatta onun için ilçe komutanlığını da aradım. 
Sedat Bey’i, tamam başkanım dedi, ilgileniriz. İlgileniriz de adam kalp krizinden gitti. Allah 
rahmet eylesin. İkinci bir şey, Sadık Bozderi. O vatandaş da bizi aradı. Başkanım dedi böyle 
böyle. Sizin evin hemen ötesinde, orada dedi bir evde mahsur kalmışım. Bana yardımcı olun. 
Orada çatışma yoktu. Onun üzerine kaymakam beyi aradık. Emniyet müdürünü aradık. İlçe 
Jandarma Komutanlığını aradık. Dedik bir vatandaş. Söyledik fırıncı bir vatandaştır. Zaten 
hemen fırının arkasında evi. Tamam dediler. Akşama kadar ondan haber aldık. Ondan sonra 
telefonu kapandı. Telefonu kapandıktan sonra bir haber alamadık. Üçüncü gündü bize dediler. 
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Ambulans gitmiş, fakat telefonu kapalı olduğu için ulaşamamışlar ona. Bir gün sonra da ölüm 
haberini duyduk. Evin içinde ölü olarak bulunmuş. Bizi aradığında yaralı değildi.  

%  

Sokağın içinden ağır silahla vurulan bir bina  

Belediye olarak şu anda yardım ulaştırabiliyor musunuz? 

Engelleniyor. Bazen işte yasal izin almadınız. Bize kağıt sunmadınız. Bize bilgi vermediniz 
tarzı bahaneler üretiliyor. Bunlar yapıldığında da, vay aracın üzerinde maşallah yazıyor. Yasal 
mevzuatı yerine getirdiğimizde de bize farklı bahanelerle araç bağlanıyor, ceza kesiliyor. Yani 
bir araca 9 milyar ceza kesildiğini gördük. Sadece fazla tonaj nedeniyle. Bu tarz bahaneler de 
var. Hatta dün bizim dağıttığımız malzemelere kaymakamlık el koyacağını, vakıf  tarafından 1

dağıtılmasını istediğini söyledi. Yani el koydu. Biz şu an halen vermemişiz ama düşünceleri, 
istekleri bizim değil de vakfın dağıtması. Hani biz şey dedik. O da hayrını yapsın. Biz de 
hayrımızı yapalım. Ama belediye nedense engelleniyor. Elektrik, su yok mesela mahallelerde. 
Yeni Mahalle yeni yeni toparlandı biraz. Elektriği falan ve suyu da az hani, her taraf değil de. 
Borulara tadilat yapıldı ama şu an Turgut Özal’da ne elektrik var ne su var. Temel yaşam 
şeyleri bunlar. Halen evlerini toparlayamadılar. Yani biz jeneratörlerle ancak onların biraz su 

 Kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kastediliyor.1
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ihtiyacını giderebiliyoruz. Kuyuları var. Esas bizden istenen, hasar tespiti yapmamamız. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın dışında hiçbir hasar tespiti kabul edilmeyecek diye dün de 
evvelki gün de anons edildi.  Şimdi erzak içinde hakeza. İlk günlerde su bile vermediler, hatta 
bağırdık. Yani sudur Allah’ın nimeti, susuz yaşanmaz.  

İlk hafta zaten hiç bırakmadılar dokunalım, 5 tane kepçemiz onların elinde. Araç diyor bizden 
habersiz bir metre bile gitmeyecek. Nereye gidecekse biz izin verirsek gidecek, izin 
vermezsek gitmeyecek. Şu an bile öyledir. Sadece cenaze arabası. Cenaze arabası da pardon, 
o da dün gidecekti. Bana dediler nereye gidecekse bize söyleyeceksin. Sudan tutun, ya dedik 
sıcak yemektir. İnsanların evi yanmış, yıkılmış, sokaktadır. Yok dediler. Velhasıl kaymakam 
beyle sağ olsun telefonlarla şu bu. O şekilde geçiştirdik. Sonuç, dün kesinlikle dedi, ya Sosyal 
Yardımlaşma Vakfına teslim edeceksiniz ya da dağıtmayacaksınız. Biz de dedik teslim 
etmiyoruz. Yani gelen bu erzak, bu gıda bizim çağrılarımız üzerine derneklerden, 
belediyelerden geldi. Dün en son kaymakam bey ile tartıştığımızda yani dedim ben bunu 
anlamakta zorlanıyorum. Yani dedim bu belediyenin 110 tane personeli var. Bu Sosyal 
Dayanışma Vakfı dediğimiz vakıf evet dedim bizim vakfımız ama yani topu topu toplasan 3-5 
arkadaş orada çalışıyor. 110 kişilik personeli olan bir devlet kurumuna niye güvenilmiyor, 
niye biz ona teslim edeceğiz?  

İki mahallede epey mekan tahrip oldu. Şimdi insanlar evlerine dönecek. Yerleşim sıkıntısı var 
mı? 

Şimdi İdil çok büyük bir yer değil. Halkın bizden çadır talebi vardı. Yani bize bir çadır getirin. 
Biz hem arsamızı, yerimizi, yurdumuzu terk etmeyiz. Çünkü istemiyorlar o yıllarca 
yaşadıkları yeri terk etmeyi. Yani bir beş aylığına da olsa özlüyorlar. Bize çadır verin diye 
taleplerde bulunmuşlardı. Biz de o talebe karşı isimleri vesaire kayıtlarıyla birlikte çadır 
göndermeye çalıştık ama kaymakamlığın söylediği şey çevre kirliliği yarattığı için biz çadıra 
izin vermiyoruz. Çadır veremezsiniz. Peki ne yapılması gerekiyor? Bir çözüm de verilmiyor 
bize. Yani o kişiler orada kalacak. Kendi başlarının çaresine baksınlar. O molozlar görüntü 
kirliliği yaratmıyor da, kendine yaşam kuracak çadır görüntü kirliliği yaratacakmış. Biz hasar 
tespiti yaptırdık TMMOB’la Gap Belediyeler Birliği’nin desteğiyle, onu da yapana kadar akla 
karayı seçtik. Onlar bu sokaktan geliyorlardı bizimkiler kaçıyordu öbür sokağa. Kimisi de işte 
gıda dağıtıyorum adı altında. Çünkü Cizre’de de arkadaşlar anlattılar raporlar çok birbiriyle 
çelişiyor. Bizimkilerin yazdıkları, yıkım kararı çıkardığı binalarla Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın çıkardığı birbirinden farklı. 

Mahalleler ne şekilde tahrif edilmiş? 

Özellikle Turgut Özal Mahallesi, evler en küçüğü bir dönüm üzerindedir. Bir dönüm üzerine 
ev yapılmış geri kalanı da bahçe. Şimdi su da bol olduğu için bakıyorsun bahçede yok yok. 
Armudundan, elmasından yani akla ne meyve gelirse mutlaka ekmişler. O bahçenin içinde 
tank kendine cadde yapmış. Sokağı döneceğine avlunun ortasından vurmuş geçmiş. Altında 
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ağaçlar. Yani ağaç diye bir şeyde doğru dürüst orada bırakılmadı. Yani onun için biz onların 
tümünü değerlendireceğiz. Avukat arkadaş söyledi. Onların tümünü bekliyoruz. 

Hüda Par İlçe Başkanlığı Görüşmesi  

İdil’de mahalle ziyaretleri sonrasında Hüda Par İlçe Başkanlığı ile görüşmek üzere daha 
önce talep ettiğimiz randevu talebi doğrultusunda İlçe Başkanı Mehmet Hamit Ersoy ile kendi 
evinde görüştük. Yasakların öncesinden başlayarak hem kendi yaşadıklarını hem de ilçedeki 
genel duruma ilişkin gözlemlerini aktardı.  

“Siz daha önce vurulmuşsunuz galiba, ne zaman oldu? 

Geçen yıl Kasım seçiminden önce Eylül’ün 27’siydi. Belediyenin biraz ilerisinde bizim bir 
üyemiz vardı. Gençlikten (YDGH) kişiler evinin orada çukur kazdılar, mayın döşediler. Bizim 
üyemiz de dedi, bu yaşa gelmişim ancak bu evi yapmışım, yapmayın dedi. Adamı dövdüler. 
Ondan sonra o da köylülere telefon etmiş, telefonu da almışlar ondan. Sonra biz oraya gittik, o 
esnada bizim arkadaşları taramışlar. Biz de bilemiyorduk tam ne olduğunu. Ben oraya 
gittiğimde olay durmuştu, dönüşümüzü yaptık. O sırada benim arabayı taradılar, ben 
bacağımdan yaralandım, benim arabama 13 tane kurşun değdi. Ben tarandıktan sonra benim 
akrabalarım dahi geçmiş oldun diyemediler. İnsanların ilişkisini bu kadar koparttılar.  

Bizim bu insanlardan çekmediğimiz kalmadı. Bu iki mahallede insanlara çok iş verdiler. 
Barikatlar, çukurlar, mayınlar döşediler. İdil’de bir yıl önce başladı, ufak tefek. Cizre’den 
gelen misafirlerimiz bir yıl önce orada barikatların başladığını söylemişti, onlardan iki ay 
falan sonra burada başladı. Kasım seçiminden önce barikatlar vardı. Ama o zaman sadece bir 
mahallede idi. Polis de müdahale etmiyordu. Bir sefer müdahale etti, üç kişi öldü, iki kişi de 
yaralandı hatta kepçeyi de yaktılar ama millet ayağa kalktı, isyan etti. Sonra da bişey 
yapamadılar.  

Sanki öyle oluyordu ki devletin gücü yetmiyormuş görünüyordu. Ticaret kalmadı, huzur 
kalmadı, ev mahremi kalmadı. Kürtlerin ekmeği yoksa da mahremi vardı. İnsan her şeye razı 
olur ama mahremin gidişine razı olmaz.  

Evin mahremi nasıl gitti? 

Dediler ki kapılar açık olacak, polis geldiğinde gelip hepiniz tenekelere vuracaksınız biz de 
içinize karışacağız, bizi taramasınlar yakalamasınlar diye.  Bu şekilde muhafaza olacaklardı. 
Yapılıyordu da. Bir sabah emniyet bir eve baskın yaptı belki dört beş bin insan o mahalleye 
gitti, herkes karıştı ve onları kurtardılar. Bir arkadaşımız bunların (YDGH) öncülerine dedi ki; 
sizin yolunuz yol değildir, bu kadar tahribat yapıyorsunuz. O da demiş ki; bu yol değilse  halk 
niye bize destek veriyor. Zaten yasak başlayınca kimse kalmadı, %5 bile kalmadı. Millet 
Cizre’den ders aldı. Milletin çıkışına da ilk başta izin vermediler. Ama Aralık ayının 20’sinde 
millet artık göç etmeye başladı. Öyle bir noktaya geldi ki, millet ne zaman yasak başlayacak 
diye beklemeye başladı. Millet onların yüzünden göç etti. Eve girdiler balyozla, bu taraftan 
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vurup bu taraftan çıktılar. Dama çıkıyorlardı, büyük matkaplarla damları deliyorlardı, Gençlik 
(YDGH) bunu yapıyordu. Okulların ara tatili gelince herkes öğretmenlerle beraber kaçmaya 
başladı. Bazı evleri de gençlik yaktı, çatışma esnasında eve sıkışmışlarsa orayı yakıp duman 
çıkartıyorlardı ki insansız hava aracı onları görmesin ve kaçabilsinler.  

PKK’nin ilçelere gelişi barış süreci ile başladı. Bir genç bir gün bana dedi ki, bir evde 60 
Keleş iki roketatar gördüm. Akşamları gençlere veriyorlarmış, nöbet tutturuyorlarmış. Bizim 
duyduğumuz, İdil’de 400 Keleş ile nöbet tutulduğu idi. Bunu devlet de başında beri biliyordu.  

%  

Muhtemelen geçiş için duvarları delinmiş ve ardından uzaktan vurulmuş bir bina 

Devlet bir gündüz bilinen o eve baskın yapıp alamaz mıydı silahları? 

Baskın yapıp o Keleşkofları devlet alabilirdi ama o zaman bu millet PKK’ye daha sıcaktı. 
Devlet de diyordu ki, bu millet arkasındadır ve yanaşmıyordu. Sanki onların yüzünü görsünler 
ve bana muhtaç olsunlar istiyordu.  

Son yasak geldiğinde kim kaldı bu iki mahallede? 

Kimse kalmadı, iki mahallede. Halk yoktu. Hatta bizim mahallede de kimse kalmadı o zaman.  

YDGH’den bir kısmı çıkarken bir kısmı kaldı diyorlar.  
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Çocuklarını ikna eden aileler alıp götürdü. İkna edilemeyenler kaldı. Çözüm sürecinde bu 
gençleri özellikle dağa götürdüler. Oraya götürüldüler sonra eğitimden geçirilip getirildiler.  
Burada Turgut Özal Mahallesi onların (YDGH) kampıydı. Sağlık ocağı, okul onların 
elindeydi, hatta ambulansa da el koymuşlardı. Hatta ben de orada vurulduğumda polisler 
cesaret edip beni alamadılar. Sonra benim oğlum gelip beni aldı, polisler akrepten inmeden 
beklediler orada. Ben o olayda herkesi sakinleştirdim, ‘ufak bişey’ dedim. Yoksa, 13 kurşun 
arabama değdi deseydim o zaman çok kötü olurdu, bizim arkadaşlar da karşılık verirdi. Bizi 
çatışmanın içine çekmek istediler ama çok şükür biz soğukkanlı davrandık. Elhamdülillah ki 
öyle yapmışız. En kötü yargıda bile insan bir şekilde yargılanır. Ama o dönem çocuk 
sayılacak biri hem hakimdi, hem tetikçiydi, hem doktordu. Her an bizim eve saldırı olabilir 
diye korkuyorduk, iki balkondan gözlüyorduk etrafı. Kasım seçiminden önce bir ara askerler 
nöbet değişimi yapamayacak kadar kışladan çıkamaz oldular. Korucular köyden geldi ve 
nöbet değişimini sağladı. Burada kalan çocuklar, gençler gönüllü olarak kaldılar. Kaçamadığı 
için burada kalan kimse yok, isteyen herkes buradan kaçabildi. Sadece bir sivil vardı, bir 
fırıncı idi, onun evine de bir PKK’li girmiş deniyor, oradan ateş açınca o da vurulmuş. Bunun 
dışında sivil kimse olduğuna dair bir bilgimiz yok. YDGH/YPS gençlerinin yaşı 14’ten 
itibaren başlıyordu. Aralarında dağ kadrosu olanlar da vardı. Turgut Özal Mahallesi ve Yeni 
Mahallenin yarısında barikatlar yaptılar. Barikatların bir kısmı iki metre idi. Çevre kırsaldaki 
gerillalar bir ara hep buraya geldi, eğitim yaptılar. 

İnsanlar daha önce okullar boykot edilmesin diye onlara gitti. Kabul etmediler, hiç konuşmayı 
bile kabul etmediler. Evimizin önüne bomba yerleştirildiğinde biz bunu emniyete imha etsin 
diye söyledik,  ama bişey yapmadılar, beklediler. Gençlik içinde yer alan biri yasağın ikinci 
günü gitti emniyete teslim oldu, nereye ne koyulmuşsa hepsini emniyete söylemiş. Daha önce 
de belki tüm bilgileri aktarıyordu. Ama sadece o değil, birçok kişi bombaların yerini emniyete 
haber vermişti. Emniyet arama yaptığında bütün bombaların yerini biliyordu. Yeni mahallede 
bir sefer çatışma oldu, ondan sonra bir grup kaçtı ve çatışma Turgut Özal’da devam etti. 
Çatışma bittikten sonra da birini yakaladılar, onun da yer göstermeleri oldu. 

Çatışma bittikten sonra arama tarama yapılırken evlerin yakıldığı söyleniyor. 

Doğrudur, öyle bir şey de var. Bizim tahminimize göre daha sonra bir ekibin evleri yaktığını 
tahmin ediyoruz. Hatta önceki ekipler daha iyiydi bile deniyor. PKK’li olduğu düşünülen bazı 
evleri yaktılar, çoğu da normal vatandaşların evi. Operasyondan sonra yanan evler, arama 
yapılırken mesela evlerde bir PKK sembolü görmüşlerse yakmışlar.  Mesela benim 
kardeşimin evini yakmışlar, çünkü onun evinin dış duvarına Apo’nun resmi yapılmıştı, evi 
tüm eşyaları ile beraber yakmışlar. Kardeşim, ben vurulduktan sonra olay olmasın diye bir de 
zaten barikatlar vardı hiçbir eşyasını alamadan evinden çıkmıştı. Operasyon esnasında polisler 
ev yakmadı, insanlar memnundu. İlk başta çatışmalar bittikten sonra evler arandı, kapıları 
kapatıldı bir zayiat olmadı, ama daha sonraki ekip bunu yaptı. 
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PKK taraftarları da kendilerine yakın olmayan kişilerin evine girip çatışma yeri olarak 
kullandılar. Bu evler de çatışmadan çok zarar gördü. PKK taraftarı olmayanların evi de mevzi 
olarak kullanıldığı için harap oldu. YDGH de evlere çok zarar verdi.  

Helikopterle 12 kişinin tarandığı, kurşunlarla paramparça edecek şekilde öldürüldükleri 
söylenenler var.  

Hatta onların içlerinde % 40 raporu olan bir deli de vardı. Onların içinde biri kendi vücuduna 
bomba bağlamış diyorlar, belki de o şekilde ölenler olmuştur. Ama kaçan grupta uçağın onları 
taraması da olabilir. Bu küçükler zaten cihazlardan dolayı çıkamıyorlardı, 3 kişi kendilerini 
ıslak battaniyeye sarıp  ve yavaş yavaş kaçmak için gitmişler. Kurtulduk zannedene kadar 2

asker hiç karışmamış. Arkadaşlarına telefon edip onlar da gelince hepsi öldürülmüş. Olayın bu 
şekilde geliştiğine dair bir duyum aldık. 

Asker bunları teslim alamaz mıydı? 

Onlar teslim olmak istemezdi. Ama öyle sanıyorum ki bu son operasyonlarda devlet de onlara 
teslim olma şansı vermedi. Kanaatim budur. Şimdi burada Gençliğin içindeki insanlarda 
telefon yok, basın yok. Üst düzeydeki insanlar onlara şöyle dedi. Bak biz Cizre’yi Silopi’yi 
Nusaybin’i aldık. Bu çocukları iki üç yıldır eğitiyorlardı. Çocukların evinde hangi 
televizyonun izleneceğine bile karışıyorlardı. Bu çocukları da PKK kurban etti, hesabı da 
tutmadı. Bu halk da iki ateş arasında kaldı. Aynı aileden dört kişi vardı, yaşları 14-15-16 idi. 
Bunların hepsi vuruldu.” 

Ak Parti İlçe Başkanlığı Görüşmesi 

23 Nisan Cumartesi günü randevu alarak ziyaret ettiğimiz Ak Parti İlçe Başkanlığında Başkan 
M. Emin Bozkurt ile görüşüldü.  Başkan görüşmeyi nezaketen kabul ettiğini, Genel 
Merkezlerinin gerekli açıklamaları yaptığını, sürecin hassasiyeti nedeniyle beyanat vermek 
istemediğini ve Genel Merkezlerinin de beyanat verilmemesi yönünde bir talimat verdiğini 
belirtti. Buna karşın sorduğumuz bazı sorulara cevap vererek; mağdur ailelere yardımlar 
yapıldığını, kimsenin mağdur olmaması için gayret gösterdiklerini, idari kurumların da halkın 
ihtiyaçlarıyla ilgilendiği yönünde görüş sundu.  

b) VATANDAŞ TANIKLIKLARI 

Bu bölümde, İdil’de görüşmeleri yaparken gözlemlediğimiz tedirgin hissiyat gözetilerek 
tanıkların kişisel bilgileri aktarılmamıştır. Heyetimiz mahalle içinde gezerken bazı noktalarda 
görüşmeye çalıştığımız ailelerin tedirgin olmasına neden olacak şekilde polis takibinin 
sürmesi hassas davranılmasını gerektirmiştir. Görüşme süresince bilgi aktaran bütün insanlara 

 Islak battaniyelere sarınma işleminin, görüntüleme cihazlarına karşı bir önlem olarak yapıldığı 2

düşünülmektedir.
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kimliklerin açıklanmayacağı sözü verilerek bilgi edinilmiştir. Bu nedenle kimlik bilgileri 
bizde saklı kalmak kaydıyla edindiğimiz tanıklıklar numaralanarak verilecektir.   

1 No’lu Tanık  

“Temmuzdaki süreçten sonra zaten hendekler kazılmaya başlandı. İlk biliyorsunuz Cizre’de 
başladı. Bir ara kapatıldı. Ondan sonra bizim mahallede de başladı. İşin açıkçası fazla bir 
önlem alınmadı. Önlem alınmış olsaydı bu seviyeye de zaten gelmezdi. Şimdi her ne kadar 
bazen konuşuyoruz, bize diyorlar ki niye bunu engellemediniz? Şimdi engelleyecek ne bir 
gücümüz var ne silahımız var ne bir şeyimiz var. Yani hendek başladığında zaten başladı. 
Hatta son 3 ay, yasak başlamadan son 3 ay seri bir şekilde bu sefer başladı. Kepçelere el 
koymalar, hendek kazmalar. Çuval doldurmalar. Ne bileyim, bomba yerleştirmeler. Kimseden 
ses çıkmıyordu, kimse müdahale etmiyordu. Zaten ilk Silvan’da başladı, yanılmıyorsam. 3 
Kasım’da Silvan’da başladıktan sonra yavaş yavaş millet artık o baskıyı hissetmeye başladı. 
Şimdi siz gerçekleri istiyorsunuz değil mi? Gerçekler şöyle; akşam devlet gelip trafolara ateş 
ederdi. Gündüz de bu Gençlikte olanlar. Şimdi bu gençliğe baktığın zaman %90’ı zaten 
mahallenin gençliği. Dışarıdan gelen, şuradan gelen, buradan gelen, hendek olmayan 
mahallelerden dahi gençler geliyordu. Gençlerin içinde sabıkalı olan gençler de vardı, yani bir 
çeteleşme, bir kümeleşme de oldu. Yani ciddi manada halk sıkıntı çekti. Gençler de zaten yolu 
kapatmışlar. Diyelim ki hastan var. Onu sırtlayıp eve götürmen gerek. Caddeden eve gidene 
kadar 8 tane hendek vardı. Düşünün mesela. Çekmediğimiz rezalet kalmadı. Hastayı düşünün, 
yaşlı hastayı düşünün, bu da bir eziyettir şimdi. İlla fiziki olarak bir baskı yapmasalar da bu 
zaten bir baskıydı. İnsan yaşamaz oluyor. Şimdi araç götüremiyorsun evine. Eskiden gece saat 
9 oluyordu, 10 oluyordu aracıma biniyordum. Evime gidiyordum. Sabah da geliyordum. 
Şimdi böyle olduğu zaman gece olmadan mecburi evime gitmek zorunda kalıyorsun. Gece 
gitmiyorsun. Gece olduğun zaman karanlıkta kim sana ne yapar ne eder, o telaş, o korku var 
yani. Zaten sokağa çıkma yasağı başlamadan bir ay, bir buçuk ay önce halk ilçeyi terk etti. 
Bizim mahallede yasak başladığında zaten %99 boşaldı. %1’lik de, jandarmanın o ön 
tarafında bazı evler var. Hendek zaten kazılmamıştı. Jandarma tarafı. O evler kalmıştı yoksa. 
Şimdi okullara da hoca gelmiyordu. Haklı olarak gelmiyordu. Adam yayan geliyor, 8 hendeği 
atlayana kadar gelmiyordu. Şimdi ikide bir mesela bir ilköğretim çocuğu, dersleri zaten 
bozuk. Yüzünü başını bağlıyordu, hocaya çık dışarı diyordu. E Ne yapacan şimdi? Yani haklı 
olarak gelmediler yani. Çocuklarımız okulsuz kaldı. Süreç dediğim gibi bu şekilde geldi. 
Operasyon zamanı başladığında taş üstünde taş zaten kalmadı.” 

2 No’lu Tanık  

“Şimdi mesele şu, bir yere bir hizmet veriliyorsa takdir etmek gerek ya da onunla yarışmak 
gerek. Şu anda İdil hizmetten mahrum bırakılıyor. Şu çukuru kapatmaya güvenlik nedeniyle 
izin verilemiyor, bir kamyon un getiremiyorsun. Şimdi onu indirip bindirip bir de başka araçla 
götür diyorlar ya da hepsini bir yere boşalt. Öyle yer yok.” 
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3 No’lu Tanık  

“İçeride kaldık. Bizzat buradaydık. 44 gün bir odada, hiç perdeleri bile açmadan kaldık 
içerde. Yani baya bir sıkıntı çektik gerçekten. Dışarı giden de öyle. Dışarı giden de Midyat 
gibi yerlere gittiler. Kira parası bulamayan oldu. Yani çocukları okula gidemeyen oldu. Maddi 
manevi sıkıntı çekenler oldu. İşte durum böyle. Şu an ev sahipleri geldiler. Zaten sağlam ev 
yok. Mermi değmeyen ev de. İçeride ne varsa yıkılmış, kırılmış. Yakıldı, kırıldı. Sağlam ev 
zaten yok. Duvar yok. Elektrik zaten hiç yok. Bir buçuk aydır mesela yasaktan bu yana 
elektrik yok. Şu an ihaleye vermişler. Bir ay sonra ya biter ya bitmez.” 

4 No’lu Tanık  

“Yazın akşam 8-9 gibiydi. Çocuklar dışarıda sohbet edip oynuyorlardı.  Panzer gelip işte 
şuradan ateş etti. Hepsi evine kaçtı. Panzer benim evimin önünde sabaha kadar sağa sola ateş 
etti. Hendek mendek meselesi değildi daha. Kızım bu odadaydı, oradan dışarı bakmasına izin 
veremezdik.”  

5 No’lu Tanık  

“Çatışmalar başlamadan önce mahalle boşaldı tabii. Biz de çıktık, kimse kalmadı mahallede. 
Gittiğimizde sapasağlamdı, sonra geldik baktık yıkılmış harap olmuş. Yeğenimi 8 Martta 
teşhis ettik ve defnettik. İdile bağlı bir köy defnettik. Burada gömmemize izin vermediler. Biz 
bir sıkıntı yaşamadık, çünkü ara yolları kullanıp köye gittik. Yeğenim öldürüldüğü gün burası 
yakıldı, aşağıdaki depo ile beraber. Yasağın kaldırılmasına 3 gün kala yakıldı, yeğenimin 
babasının evi de. Burada hendek ve barikat yoktu, hiçbir şey yoktu, çatışma var mıydı onu 
bilemiyorum. Biz gittikten sonra ne kadar çatışma oldu nasıl oldu bilmiyorum buralarda 
değildik ama sokağın diğer tarafında hendek vardı burada yoktu. Başlar başlamaz buradan 
itibaren kimse kalmadı, tek tük kaldıysa da güvenlik güçlerini arayıp beyaz bayraklarla 
çıktılar.  

Yeğeninizin nerde öldürüldüğünü biliyor muydunuz? 

Hayır, nerede öldürüldüğünü bilmiyoruz sadece çatışma esnasında öldürülmüş, onu biliyoruz. 
Aileden kimse kalmamıştı, bir tek o kalmıştı. 

Evlerinizin güvenlik güçleri tarafından kullanıldığı söyleniyor bu doğru mu? 

Ben bu konuda bişey söylemiyorum. Gidin kendi gözlerinizle görün mermi kovanlarını nasıl 
kullandıklarını. Aslında böyle olmasaydı daha iyiydi görüyorsunuz güvenlik güçleri şu an 
karşımızda. Ne kadar kısa kessek o kadar daha iyi müsait bir zamanda daha uygun şekilde 
konuşabiliriz.” (Aileyle görüştüğümüz süre içinde zırhlı bir araç sürekli bizi izlediğinden aile 
tedirgin olmuştu, bu durum gözetilerek görüşme bitirildi. ) 
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6 No’lu Tanık  

“Bundan önce sürekli hırsızlık yapan, rahatsızlık veren İdil’in bir grup genci vardı. Bunlar 
gençlik yapılanmasının içine girdiler son gün de çıktılar gene polise sığındılar. Mesela 
okulları yakanlar da bunlardı, zaman zaman yüzleri kapalıydı ama biz tanıyorduk. Örgüte de 
söylendi, tamam bildireceğiz diyorlardı. Okula gidip çocukları çıkarıyorlardı, şimdi de elini 
kolunu sallayarak geziyorlar. Hatta operasyon esnasında onları panzerlerin önünde de 
görmüşler.  Gençlik ilk başta halk tarafından sahiplenildi. Mesela ilk başta bu barikat falan 
yokken, mesela biri geldi benim arsama el koydu, mahkemeye gittiğinde dediler ki, gidin 
kendi aranızda bildiğiniz gibi halledin. Vatandaşlar da oraya yöneldi. PKK ile hiç yüzleşmek 
istemeyen insanlar da oraya yöneldi. İnsanlar artık dağa gidiyordu, dertlerini oraya 
söylüyordu. Hiçbir insan sokağı kapalı olsun istemez. Ama insan ona mecbur kalıyordu. Gelip 
alırlar diye korkuyordu bu sefer de.” 

7 No’lu Tanık  

“Eşyalarımın tamamı burada kalmıştı, görüyorsunuz binanın tamamı yıkılmış durumda. Ben 
çocuklarımla geri geldim ağlıyorlar evimize neden böyle oldu diye.  

Ne zaman çıktınız buradan? 

Valla daha çatışmalar başlamadan çıktık gittik, çocuklarımız korkuyordu, yasaktan önce 
çıktık. Tek bildiğimiz, evimiz sapasağlamdı görüyorsunuz işte, gittik geldik bu halde bulduk 
geldik. Bu mahallede hendek yoktu da nasıl yıkıldı bilmiyoruz. Hendek yoktu sadece şu 
ileride bir sokak vardı, orada vardı. 

Peki çıkıp nereye gittiniz?  

Valla ben çok yerde dolandım gittim geldim dolandım. Siirt’e gittim, Cizre’ye gittim, İdil’in 
köylerinde kaldım bir çok yerde kaldım. Yasak boyunca perişan olduk.  

Devlet yardımı almadınız mı bu süreçte?  

Hayır, hiç alamadım çünkü sabit durduğum bir yer yoktu. Başvurulara rağmen alamadım eğer 
sabit kaldığım bir yer olsaydı alabilirdim.  

Peki şimdi Nerede kalıyorsunuz? 

Şimdi ev kiraladık burada ama çocuklar kendi evimize gidelim diyor üzülüyorlar.  

Peki ev bulamayanlar ne yapıyor? 

Köylere gidiyorlar, Cizre’ye gidiyorlar mesela benim abim Cizre’ye gitti. Orada iş buldu bir 
şekilde.” 
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8 No’lu Tanık  

“Ciddi manada su sıkıntısı var. Su sondajları var. Tüm su sondajları kapatılmış yani. Artık 
nasıl kapatılmışsa. İçini doldurmuşlar, kapatmışlar. Malzeme atmışlar içine. Su sıkıntısı var. 
Gelen de perişan yani gerçekten perişan. Çadır talebinde bulunuyorsun. Çadıra izin 
verilmiyor. Yav burada şimdi şöyle bir durum da var; yani üzülerek söylüyorum ama bu siyasi 
çekişme vatandaşa negatif olarak yansıyor. Çünkü devlet belediyelerin ya da sivil toplum 
örgütlerinin içeriye gıda ya da yardım içeri sokmasına izin vermiyor. Devlet de yeteri kadar 
dağıtamıyor. Şimdi Vakıftan bugüne kadar, mesela yasaktan bu yana, toplam 250-260 koli 
yardım vermiş bizim mahalleye. Şimdi yetmiyor. İşte diğer kurumlar da, atıyorum herhangi 
bir toplum örgütü, kim olursa olsun, sonuçta biz yardım nereden geliyorsa, biz ona bakarız. O 
da düzenli dağıtamıyor. Mahallede dolaşılamıyor. Sonuç itibariyle 400 kadar ev yıkılacak bu 
mahallede. Nereden baksan 700-800 tanesi zaten hasarlıdır. Yamalıyor insanlar. Şimdi ciddi 
manada sıkıntı var. Şimdi evini onaracak olanın da elinde para yok. Şimdi nasıl onaracak? 
Ama şu an yani gerçekten en problemli nokta güvenlik politikası. Şu an kendilerince belki bir 
güvenlik şeyi alıyorlar ama bu biraz millete ters geliyor. Sen eğer çok baskı yaptığın zaman, 
örneğin dışarıda alırsın güvenliğini, içeride milleti rahat bırakırsın. Ama bu sefer içeride 
güvenlik kuvvetleri halktan daha fazla. Yani ikide bir kimlik çıkar. Nereden geliyorsun? 
Kimsin? Ne arıyorsun? Niye baktın? Niye ters bakıyorsun? Niye yan bakıyorsun? Artık millet 
bıktı yani. Sabah bazen şimdi ezanla beraber kalkıyorum mesela sabah namaz kılacağız. 
Namazdan önce Mehter Marşı. Yav kardeşim belki memur insan var. Yorulan insan var. 
Sabahın dördünde tüm mahalleyi dolaşıyorsun Mehter Marşı, şu bu tamam yani. Şimdi siren 
sesi bile çalsan millet rahatsız olur. Şimdi sadece Mehter Marşı çalınıyor diye demiyorum. 
Siren dahi çalsa, gecenin ikisinde üçünde mahalleyi dolaş siren çal çal çal millet rahatsız olur 
yani.” 
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%  

Yakılmış bir evin dıştan görünümü 

9 No’lu Tanık  

“Şuraya havan değmiş yukarıdan. Gelip aldılar. Olay Yeri İnceleme  geldi bir mermi daha 
vardı onu da aldılar. Bunu gelip aldıklarına göre parça tesirliydi, basıncı ölüme neden 
oluyormuş polis söyledi. Ateş şuradan garnizondan ateş açılmış, 500 metreden daha az 
mesafe. Zaten evin önünde başka bir engel olmadığında direkt burası hedef olmuş. 

Hendek var mıydı peki bu çevrede. 

Yok, burası askeri bölgeye yakın olduğu için burada pek yoktu hendek. Ama aşağı tarafta 
hendek barikat doluydu. Şimdi kirada kalıyoruz ama önemli değil bunlar. Ailemden yaşamını 
yitiren oldu, kirada kalmamın ne önemi var. Yeğenim öldü burada. 14 yaşındaydı. 
Bilmiyorum nasıl öldüğünü, ben onları sadece morgda gördüm. 35 gün morgda kaldım 
yaklaşık 40 cenaze gördüm. 

Peki nasıl vefat ettiler bir bilginiz yok mu? 

Bilmiyorum ki  gelen cenazeler boynu kırık, yanmış, kafatası çökmüş. Bir cenaze gönderdik, 
Siirt’e iki ailenin çıktı, parmak izi bir ailenin vücut başka ailenin. Birçok kişinin ölüsünü 
gördüm morgda. 
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Nasıl öldü peki bunlar? 

Tank, havan, parça tesirli bomba. Çatışma olduğunda o küçük çocuklar emin ol, ağlamışlardır. 
O psikoloji ile büyükler bile ayakta duramaz. Silahlı falan değildiler. Konutların oradaki 
okulda şu ileride ayrı ayrı ölmüşler. Cenazeleri önce traktör römorkuna koyup kum döker gibi 
hastaneye dökmüşlerdi. Daha sonra Mardin’e getirdiler. Kimse buralarda olmadığı için nasıl 
öldüklerini gören de yok, varsa da buralarda değil.  

Bu çocuklar burada mı kaldı? 

Evet. 

Aileleri çıkaramadı mı ikna edemedi mi? 

İkna değil de uzun mesele... Bunlar çocuk zulme karşı başkaldırmaya çalıştılar. 
Görüyorsunuz, şimdi bu zulüm değil mi. Bu saatten kimse sonra kimse bana bunu diyemez 
kendi ailemden toprağa cenaze verdikten sonra. Cenazeleri aldıktan sonra nasıl 
gömeceğimizin derdine düştük. 72 köyü var İdilin, 3-4 köyü izin verdi. 3 cenaze defnettik 
hatta birini teşhis edemedik. Sonra gelip dediler ki yanlış defnettiniz onunda bizim 
cenazelerden farkı yok, ona da her cuma Fatiha okuyorum. Ben bu 14 yaşındaki çocuklara 
saygı duyarım ama bu işin lafını edenlere.. Cenazelerde hoca yoktu, doğru düzgün Fatiha 
okuyamadık. Aile dışında kimse giremedi asker engel oldu. Bizim bütün kimliklerimizi 
aldılar. Bizim akrabalardan 9 kişinin evi yıkıldı cenazeler teşhis edildikten sonra bazı kişilerin 
cenaze başına gidecek kadar parası yoktu. Arkadaşları aradık onlar gelip götürdüler.” 

      10 No’lu Tanık  

“Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı deniyor ama aslında kaldırılmamış. Mesela iki gün önce gece 
11 civarı gelmiş demişler ki, ışıkları söndür. Kadın da Türkçe bilmiyor. Zaten o araçların sesi 
tam anlaşılmıyor, sesi biraz şey. Sonra bakmışlar ki ışığı söndürmemiş, o da eve saçaktan 
gelen hatta ateş etmişler, neredeyse 50’den fazla kurşun sıkmışlar.  

İdil’i diğer ilçelerden ayıran bir şey var. Hiçbir gazetecinin gelip haber yapabildiği bir yer 
değil burası. Mesela bütün Yenimahalle temizlenmişti, sonradan geldiler öyle bir çatışma var 
gibi.. ben biliyorum benim oturduğum sokakta oldu. Dün işyeri tarandı, emniyetle arasında 50 
metre var yok. Keyfi geldi öyle taradı belki de..” 
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%  

Yakılmış bir deponun iç görünümü 

11 No’lu Tanık  

“Mermileri sakladım, gazeteciler gelirse gösteririm diye. Bakın. (Bir torba fişek gösteriyor, 
üzerlerinde MKE yazısı okunuyor, bahçenin içinde palet izleri görülüyor.) Hepsini bahçeden 
topladım. Buradan okula doğru ateş edilmiş. (Gösterilen okula bakıldığında dışarıdan ağır 
silah izleri görülüyor. Okulun YDHG mensuplarının üslendiği bir yer olabileceği söyleniyor.) 
Bak şuraya da havan topu düşmüş, evin çatısına. Burada devlet kalmış. İçerde asker 
sandıkları, fişek kutuları var.  

Yasağın başlangıcına kadar burada kalmıştık biz. Burada askerin kaldığını kimse görmedi 
ama yemek yemişler, yatmışlar, bakın izleri hep var, konserveleri var. Bu delikleri de 
(duvarlardaki geçiş için açılan noktaları gösteriyor) PKK açmış. Bak bunlar, askerin kutuları 
(sandıklar üzerinde MSB Dış Tedarik Daire Başkanlığı yazıyor). Askerler buraya koltuk 
çekmişler, buradan da ateş etmişler.  Evden çıktıktan sonra da yangın fişeği atmışlar, 
yakmışlar (alt katı gösteriyor, alt kattaki bütün eşya yanmış halde.) Şimdi bu evin yıkım 
kararını vermişler.” 
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12 No’lu Tanık  

“Gelin hele bizim evin haline bakın. Bu felaketi görün köylere gittik, kaçtık. Gelin kocam da 
evin olduğu yerde, ölen hayvanlarımın olduğu yeri de görürsünüz. 

Kimse sizi engelledi mi? 

Valla dediler, gitmeyin dediler bişey yok dediler, ama çıktık gittik.  İnekler de samanlar da 
geldiğimizde kalmamıştı, artık yakıldı işte. Yasağın gelmesinden hemen sonra çıktık gittik 
çocukları da aldık gittik. Buralarda valla komşumuz falan kalmadı herkes gitti bakın zaten 
bütün komşularımız burada onlarında evleri yakılmış yıkılmış durumda. 

 (Komşusuna dönerek) Sizin eve birşey oldu mu?  

Birşey kalmadı ki hiç kimsenin evinde bişey kalmadı ki belki bir duvar kalmış ama artık kim 
yaşayabilir oralarda. Şimdi gidiyorsunuz başka yerlerde ev tutmaya, 300-350 lira. Kim 
ödeyebilir o parayı. Parayı veremezseniz de çıkıp gideceksiniz. Doğru olan o ki şu dönemde 
para almamalarıydı. Bari bir çadır falan alsaydık bir süre orada kalırdık. Başvurduk da aha 
gelmedi. 

Nereye başvurdunuz?  

Belediyeye başvurduk ama daha hiçbir şey gelmedi. Diyorum eve gelin görün tabaklara kadar 
her şey gitmiş.”  

13 No’lu Tanık  

“İki üç gün önce bir çocuğun elinde bomba patladı. Şimdi ilk başta söyledik biz güzel 
kardeşim. Şimdi olan olmuş, yeni bir sayfa lazım. Adam eğer ki rahat bir şekilde evin 
içerisindeki, sokaktaki, caddedeki, bahçedeki, evin damındaki yabancı cisimleri rahat bir 
şekilde size söyleyemiyorsa, ileride sıkıntı çıkar. Adam çağırıyor diyor evimde bomba var. 
Gidiyor azarlıyor. Koyarken neredeydin? Niye söylemedin? Yav kardeşim şimdi olan olmuş. 
Kaçtım, bilmiyorum, görmedim. Adam koymuş. İhbar ediyorum, gel diyorum, çıkar. Eğer sen 
beni azarlarsan, azarladığın zaman bu sefer vatandaş artık aramıyor. Korkudan aramıyor. 
Çekiniyor aramıyor. Şimdi böyle bir sıkıntı da var. Ha anlayışlı insanlarda var, değerli 
arkadaşlar da var. Söylüyoruz onlara, anlayışla karşılıyorlar. Ama ekseri terslediği zaman, 
vatandaş bu sefer korkudan söylemiyor. Ben söylesem bahçemde bir şey var gelip beni 
mahkemeye verir. Bunu yapar. Halbuki millet 3 ay önceden, yasak başlamadan 3 ay önceden, 
mahalleden çıkmaya başladılar. Yasak gelmeden bir ay önce zaten %90’ı mahalleyi terk etti. 
O süre zarfında adam neyi nerede götürmüşse, neyi nasıl yapmışsa, adam nereden bilecek? 
Hem şöyle bir şey var; zaten saat 5’ten sonra gece kimse dışarı çıkmıyor. Gündüz diyelim ki 
kim ne yapıyorsa yapıyordu. Gece zaten her şey diğerlerinin elindeydi. Gece adam istediği 
yere gidip dolaşıp koyar, şunu bunu yapardı.” 
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%  

Bir bahçede kalan mühimmat fişekleri 

14 No’lu Tanık  

“Bu derede 12 kişi vardı. İçlerinde 2 yaralı da vardı, içlerinde iki çocuk da vardı. 
Yakalayabilirlerdi ama öldürdüler. Neredeyse ceset diye bir şey kalmamıştı. Hepsi taranmıştı.  

Gençlik yapılanmasında 100-150’ye yakın çocuklar vardı, gitmek isteyenler gitti. Benim 
bildiğim kadarıyla 21 kişi kaldı, diğerleri aileleriyle gitti, bunu engelleyen kimse yoktu. 
Benim bildiğim 66 PKK’li öldürüldü, 21’i gençlik. Polis asker için 8 ölüm dendi ama daha 
fazlaydı bence.  

Halk içinde böyle bir şey vardı, biz çağırdık şimdi onları terk edip gidemeyiz diyen birileri 
vardı. Geldiklerinde halk sahip çıktı, zaten ilk geldiklerinde iki üç kişi vardı. Emniyette 
biliyordu, günü gelince gösteririz diyorlardı. En son yasak olmadan 20 gün önce Yeni 
Mahallede barikatlar oldu. İki panzer gelseydi silerdi.”  

15 No’lu Tanık  

“Evimiz harap olduğunda biz burada değildik. Sokağa çıkma yasağı ilan edildiği gün çıktık. 
Eşya falan almadık. Evimi gördünüz değil mi? İçerden yakmışlar. Bu evde de içerde bomba 
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patlatmışlar. Şimdi tamir edip tekrar yerleşeceğiz buraya. Çatışma bittikten sonra polis tüp 
bombalarını evin bodrumunda patlatmış. Duvarlar falan hep yıkılmış işte. Kalıp bağladık 
şimdi, beton döktük. Bombanın basıncından böyle olmuş. Üç dört tüp burada patlatılmış. 
Tüpler burada bulunmuş galiba, sonra içerde patlatmışlar. Tüp parçalarının hepsini attık. Top 
parçaları da vardı bu tarafta, duvarlara vurmuş. Bu ev sağlam olmasaydı, dayanamazdı.  

Diğer evimiz de tank ve topla harap edilmiş, yıkılmış. Sonra da içerden yanıktır, bakın. Tank 
evin sokağına gelip binayı dövmüş. Kimse yoktu o zaman burada. Herkes boşalttı. Yasak 
kalkmadan da evimiz yakılmış. Bütün eşyalarımız da içerde idi.  

Buradan çıktığımızda Midyat’a gittik. Yardım almadık biz. İlk başta bazı hanelere 500 TL 
yardım edildi ama sonra o da kesildi. Dün polisler gelip tespit ettiler, fotoğraf çekip eşyaları 
yazdılar, bilmiyorum ne olacak.   

Benim evladım öldü. Çocuktu, biz çıktık onlar içerde kaldı, öldürüldüler. Salı günüydü, 
pazara çıktık. Çocuklar pazarda gözümüzden kayboldu. Aradık bulamadık, sonra çıktık biz. 
Herkes kaçtı zaten. 15’ine yeni girmişti. Çocuk diğer mahallede Turgut Özal’da vurulmuş.  

Cenazesini Mardin’den aldık. Diğer çocuklar da vardı orada. … köyüne getirdik. Burada 
yasak vardı diye oraya defnettik. Kimse gelemedi cenazeye ama defnettik. İdil’e diğer 
çocuğun cenazesi getirildiğinde polisler ziyarete geldi. Çatışma bitmişti o zaman, çok hakaret 
ettiler. Bırakmadılar dua okunsun, hoca ordaydı ama bırakmadılar namazı kılınsın, telkini 
okutmadılar. Sağa sola da bakmayın dediler. Çatışma bittikten, asker çekildikten sonra 
buradan öteye hep polis yaktı. Biz içerden hiçbir şey çıkartamamıştık. 6 evim vardı şimdi 
evsiz kaldım. Kim yardım edecek kim el atacak.” 

16 No’lu Tanık  

“7 Hazirandan sonra bir yandan hendek kazmalar çoğaldı. Öbür tarafta her gece artık rastgele 
mahalleyi tarama, rastgele özellikle su bidonları (çatılardaki su depoları), lambalar, trafolar 
patlatılıyordu. Şimdi bazen söylüyorduk, gidiyorduk emniyete diyorduk, kardeşim 5 kişi 
suçludur, sen kalkıp mahallenin hepsinin trafosunu kesersen, öğrenci var, hasta var, diyaliz 
hastası var. Panzerler geliyordu, ateş ediyordu. Herkes duyuyordu. Gençlik diyoruz ya buraya 
gelirken biri sohbet ediyordu polislerle, belki bizim mahalleyi o mahvetti. Gençlikteydi. Her 
türlü pisliği yapıyordu. Şimdi polislerle kolkola. Biz bunu diyoruz. Halk zaten az çok çekti 
diğerlerinden. Az çok hataydı. E şimdi dağ başkadır, ilçe başkadır. Zaten hataydı. Millet zaten 
bıkmıştı. Bizde diyoruz ki kardeşim millet mademki bıkmıştı, bari siz operasyon yaptınız, 
evleri yaktınız. Ama operasyondan sonra yıktığınız, yaktığınız yaptığınız nedir.” 

17 No’lu Tanık  

“Çocuğum 15 yaşındaydı. Yasak ilan edildiği gün hava karardı biz çıktık. Sadece o kaldı. Biz 
koçeriz. Samanımızı kaldırdık. Oğlumun güvercinleri kaldı. Bize dedi ki, güvercinlerimi 
toplayıp ben de geleceğim. Toplamak için geldi karanlık oldu artık çıkamadı. Güvercinleri bu 
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evin damında tutuyordu. Biz o zaman eşyalarımızı, samanımızı yola koyduk. Sonra o geri 
gelince bir daha dönemedi.  

Cenazesini sokağa çıkma yasağı bittikten sonra gördük. İnternette gördük. Göbeğinde bir 
kurşun izi vardı, bir eli çamurluydu, bir eli yaranın üstündeydi. En son biri bizi aradı. Bana 
dedi, senin oğlunu öldürdük, internete bak oğlunu göreceksin. Tahmin ediyorum polistir. 
Direk bana telefon edip, internete bak dedi. Gizli numaradan aradı. Oğlumun telefonunu daha 
dün biri bulup bize verdi. Allaha çok şükür vücudu parçalanmamıştı, tek bir kurşun vardı, 
diğerlerinin vücudu hep parçalanmıştı. 

15. güne kadar sağdı. Ben telefonla konuştum. Baba dedi artık yemek kalmadı. Çatışmanın 
son günü beni aradı, oğlun öldü dedi. 15. günden sonra telefonu kesilmişti. Ondan sonra hiç 
haberim olmadı.  

Cenazeyi alanlar bana dedi ki, senin oğlunu barajın orada aldım. İdil’in içinde değil yani. 
Savcı falan yokmuş. Sadece traktörle almışlar cenazeyi. Mademki yakalamıştır, niye 
öldürdün. Cezası neyse versin, ben bundan şikâyetçiyim.  

Cenazemizi getirdik, defnettik. Polisler bize hakaret etti, küfür etti. Dedi ki, bu karga leşlerini 
gömün. Ben dedim ki, ya bu insandır insan. Ölmüştür, niye sen karga leşleri diyorsun. Ondan 
sonra dedi ki, sen fazla konuşuyorsun seni de öldürürüm, seni de onun yanına gömerim. Birisi 
vardı, saçı uzundu elinde bir fotoğraf makinası vardı, mezarın üstünde fotoğraf çekiyordu. Ne 
diyeceksin ki. Hiçbir şeye izin vermediler. Telkin verdirmediler. Zaten cenazeye sadece benle 
eşimi bıraktılar. Kimsenin cenazeye gelmesine izin vermediler.  

Geçen gün mevlid okutuyorduk kültür merkezinde. İmamları aldılar götürdüler. Çocukların 
fotoğraflarını kırdılar. Ben dedim, fotoğraflar size ne yaptı. Kendimi fotoğrafın üstüne attım. 
Beni de tekmelediler. Dedi ki, sen oğlunu bunlara bırakmasaydın. Ben dedim, izin vermedim 
mahsur kaldı, oğlum gitti fotoğraf kaldı. Bari fotoğrafları kırmayın.” 

18 No’lu Tanık  

“Yeni Mahallede ilk başta 4 gün boyunca daha önce tespit edilen yerler toplarla dövüldü. Bu 4 
günden sonra 2 gün göğüs göğse çarpışma oldu. 3. gün PKK geri çekildi, 4. gün mahalleyi 
terk etti. Toplam 8 gün yani. Ama 42. güne kadar, sokağın açılmasına kadar 20-30’a yakın ev 
yakıldı.  

Hendekler kazılırken karşı çıkanlar da oldu, münakaşa edenler oldu. Ama onlara yönelik bir 
şey ben görmedim. Bunların içinde benim duyduğum, bir evin kapısı kırılmıştı ailenin rızası 
dışında. Zaten toplantılarda söylüyorlardı, eğer evinizi terk ederseniz kapıyı açık bırakın, 
bırakmazsanız kırmak zorunda kalırız. Kapısı kırılan gelip küfür etmişti, biri ona silah 
çekmiş. Sonra örgüt o silahı çekeni sürgün etmiş.  
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Toplarla vurulduktan sonra panzerler girerken polisin birkaç kaybı oldu iki üç de panzer, ama 
sonradan birisi teslim olmuştu ve örgüt emir vermişti yerimiz belli oldu diye,  iki gün geri geri 
çekildiler. Onun dışında buralarda bir çatışma yaşanmadı. Sonradan bu evler yakıldı. Özellikle 
en son hafta birçok ev yakıldı. İçeriye bişey atılıyordu, boş olan evler yanıyordu ya boyanın 
etkisi ile…” 

19 No’lu Tanık  

“Operasyondan sonra evimi gördüm. Evimde inancınız olsun dört beş mermi izi vardı. Dört 
beş mermi izi. Bayrakta asmışlardı evime. Dedik tamamdır. Bayrak da asılmış. Zaten 
kumanyalar var burada, döşeklerimizi sermişler yere. Yatmışlar. Askeriye kalmış. Tamam 
dedik. Sıkıntı yok. Bak ben bizzat kendim gitmişim mahalleye. İki gün sonra da, işleri 
bitirdikten sonra da evi ateşe verdiler. Dedim ki bak durum böyle böyledir. Yav evime bayrak 
astınız, velev ki ben bir terörist dahi olsam, bayrak astıktan sonra o ev yakılmaz. Yav bayrağa 
saygı diyorum.  

Dedim ayıptır yani. Yav tamam yemeğinizi yediniz, içtiniz, çatışmalar bitti, het şey bitti. 
Bayrağı astın. Niye yakıyorsun evi. Polis diyor ki, bir ekip gelmiş diyor. Yüzleri maskeli 
diyor. Biz de bilmiyoruz kimdir, neyin nesidir. Polis kendisi söylüyor. Kimdir, neyin nesidir, 
diyor biz de bilmiyoruz. Adamlar girmiş, kimseyi dinlemiyor, kimseyi tınlamıyor. Ne amirini 
dinliyor, ne bizi dinliyor, kimseyi dinlemiyor. Yani bizzat benim evimi, hani başkasının 
demiyorum. Kendi evim. Operasyon bitmiş. Gitmişim ne televizyonum kırılmış, ne dolabım 
kırılmış, ne çamaşırlığım kırılmış, zaten evin içini gördünüz. Herşey evde. Hiçbir şey yok. 
Yemeğini yemiş afiyet olsun, çayını içmişler, yatmışlar, etmişler. Dedik tamam neyse, ondan 
sonra biz de yıkarız, temizleriz, bir şey olmaz. İki gün sonra da baktım itfaiyeci aradı. Dedi 
valla yangına gittik. Evi yakmışlar. Yani dedim lütfen git bizim yatak odamızda iki üç tane 
Kur’an’ı Kerim unutmuştuk. Yav sabah gittim baktım onlar da yanmış. Hâlâ zaten namaz 
tahtası var, rahle var kalmış orada yanmamış. Yani ne diyeceğini bilmiyorsun. Söyledim 
polislere dedim ah kardeşim. Ama o da itiraf etti dedi bir ekip gelmiş biz de bilmiyoruz. Valla 
dedi kimseyi dinlemiyorlar. Bizde bilmiyoruz. Dedi adamlar rastgele yakıyor. 
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Bir evin bahçesinden geçirilen tank yolu 

Yani kardeşim şimdi bu operasyonda bu şeyde yani mantıksız şeyler söylüyorlar. Yav hocam 
vatandaş nefes alacaktı. Ama operasyonu yapanlar, şefkat eli göstermiş olsaydı. Ama berbat 
ettiler. İşin tadını, dozunu da kaçırdılar. Mesela adam itibarlı bir korucuydu. Ne bileyim, sözü 
geçen biridir. Midyat’tan, köylerden gelmiş çatışmadan sonra. Çatışma bittikten sonra zaten 
20 gün sokağa çıkma yasağı devam etti. Kendileri geliyor. Refakat ettiler. Götürdüler evlerini 
gösterdiler. Dediler bak evin sağlam kardeşim, iki mermi değmiş bir şey olmaz. Bu sefer 
komşununkine baktı, diğerine baktı. Bu korucu arkadaş aradı hepsini, işte dedi eviniz 
sağlamdır, bir şey olmamış. Sonradan hepsini yaktılar. Yav bu dörtyüz hanenin yarısı hemen 
sonradan yakıldı yani. Ev de eşyalarıyla beraber yakıldı yani. Ya bu saklanacak bir şey değil. 
Biz bunu vali beye de söyledik. Kardeşim operasyon yapıyorsun, devletsin, gelirsin, yıkarsın, 
gerekirse tekrar yaparsın. Çünkü devletsin. Ayrısın. E sen kalkıyorsun orada Trabzonlu geldi 
bilmem ne yapacak. Yeşilin torunuyuz bilmem ne yapacaz. İşte bilmem çakıroğlunun bilmem 
neyiyiz işte şunu yapacaz. Yozgat’tan geldim bunu bunu yapacam. Yok işte Allah’ın 
ordusuyuz bize emir gelmiş. Yani öyle saçma sapan şeyler, yazılar. Yüzlerce yazı. Şimdi o 
yazıyı gören adam ne diyecek yani, nasıl sevinecek, nasıl birlikteliği düşünecek? E bunların 
hepsi önemli şeylerdir.” 
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20 No’lu Tanık  

“Polisler benzinliğin oraya gelip gece 7’den sonra, karanlık bastıktan sonra gelip ateş 
açıyorlardı, halk korksun diye. Hendek yoktu o zaman. Bir şekilde bişey çıksın diye, halk 
çekilsin diye. İki seçim arasında bunu çok yaptılar.”  

21 No’lu Tanık  

“Bu ilçede insanların % 99’un psikolojisi ben dahil yerinde değil. Travma geçirdik, onun için 
ne konuştuğumuzu nasıl davrandığımızı da bilmiyoruz. Şimdi bişey söyleyince hemen tehdit 
ediliyoruz. Diyorlar ki kimse ile konuşmayacaksın, şimdi biz de korkuyoruz. 

Seçim öncesinde mahalleye örgüt hakimdi. Güvenlik güçleri daha ziyade savunma 
pozisyonundaydı. Tabi mahalleye girdikleri zaman ayrım yapmıyorlardı, rastgele tarıyorlardı. 
Ama mahallelere girme şansı da neredeyse yoktu. Girdikleri yerde gözaltı oluyordu, halk da 
gözaltılardan korktuğu için… aslında bu olmasaydı belki de bu kadar çukur açma işlerine 
yönelmezlerdi. Mesela sokağı kapalı olan yerlerden gözaltı olmazdı, baskı olmazdı. Aslında 
ilk başta birkaç sokak kapatıldı, sonra gözaltılar başlayınca herkes dedi ki o zaman benim 
sokağım kapalı kalsın. 

Neredeyse İdil’de tahribata uğramamış çok az ev var. Yani adam oturmuş sigarasını atmış. 
Adam yatarken bile çizmiş duvarı. Barikatın olmadığı yerde de silahla elle çizmiş.”  

22 No’lu Tanık  

“Evi yaktıklarında kimse yoktu burada, herkes kaçmıştı. Burası banyo, fişeğin yeri burası 
(dışarıya açık penceresi olmayan ve duvarları sağlam olan banyoda gösterilen şofbenin motor 
kısmı tek kurşunla vurulmuş). Ateş yakmışlar işte duvarlar hep is. Döşekleri üst üste atıp ateş 
vermişler. Bu evin yanmasına hiçbir şey demiyorum, ama hem konaklamışlar hem de bütün 
ağaçlarımı kırmışlar, bahçemi dağıtmışlar (Bahçede meyve ağaçlarının dallarının kırılmış 
halini gösteriyor). Allahın nefesi geniştir ama bizim dardır. Ben geldim çatışmadan sonra 
burada gördüm askerleri, yatakları sermişlerdi, uzanıp yatıyorlardı. O zaman evdeki her şey 
sağlamdı. Yasaktan sonra geldim baktım her şeyi yakmışlar.” 

23 No’lu Tanık  

 “Yanlış değilsem 250 kişi bu operasyonlardan sonra bu operasyonlardan sonra, benim tabi 
net değil ama dağa çıkan olmuş. Şimdi burada bunu fark ettim. Dedim kaymakam beyin de 
karşısında dedim bak koskoca mahallede bir yeşil alan yok. Spor alan yok. Bu çocuklar dedim 
bak taş atıyor. Herkes öyle gülüyor. Bunlar ileride başımıza bela olacak. Hırsızlık yapanı 
alıyorlardı, kanun yasa yok, delil yok diyor ve bırakıyorlardı. Bir taş atana 3-5 yıl cezaevi 
verdiler. Sonra da ne oldu biliyor musun? O cezaevine giren çocuklar tam teşekkül oldu. 
Çıktıktan sonra hepsi zaten dağa gitti. O zaman da söyledim. Ondan sonra taş bitti. Molotofa 
geldi. Dedik ki kardeşim bak molotof. Ya gençlerle konuşun. Yani çözün bir yolunu.” 
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Bir evin içinde kalan mühimmat kutusu 

24 No’lu Tanık  

“Köylere ya da ilçeye gidenlere bazı yardımlar ulaştı. Para yardımı kumanya yardımı ama 
terör mağduru diye bir belge imzalattılar. Bir kısmı bunu kabul etmedi. Vakıflarda bunu 
imzalatıp öyle yardım ettiler. Kabul etmeyenler yardım alamadı. Halen de o var. Mesela bir 
kağıt var ellerinde, dedik ki halkın anlatmak istediği dilde dilekçesini versin. Nasıl söylemek 
istiyorsa öyle yapsın. Kabul etmediler, onlar bir dilekçe hazırlamışlar, bu olacak dediler. Yeni 
mahallede barikatın olmadığı bir yerde yasağın son günü bir ev yakıldı, itfaiye tutanağında da 
belli yani. Sonra adama dediler ki, terör diye başvuru yapacaksın. Adam dedi ki, benim evimi 
devlet yaktı, niye terör diyeyim ki. İmzalamadı, öyle kaldı. Şimdi mesela şu evin toplarla 
vurulmasını anlıyorum. Çünkü oradan biri ateş açmış, onlar da karşılık vermiş. Topuyla 
vurunca da doğal buluyorum ama bunlar bittikten sonra evi yakıyor tekrar yıkıyor, evin tam 
kolonlarına hedef alarak vuruluyorsa bunu anlamak mümkün değil. Evin bütün kolonlarını 
teker teker vurmuşlar. Seçerek yapmışlar. Mesela adamın çocuğu PKK tarafında diye böyle 
yapmış.” 
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25 No’lu Tanık  

“İlk başta gelseydiniz, insanların ağlayışları ile hıçkırıkları ile karşılaşırdınız, şimdi herkes 
umudunu kaybetmiş. Batıda herkes diyor, biz müslümanız, solcuyuz falan. Ya arkadaş bir kişi 
de gelip soramaz mı, İdil’de ne oldu? Şimdi artık Müslümanlık adı altında bu yapılıyor. Şimdi 
karşı tarafta adam artık nasıl namaz kılsın. Çocuklarıma artık bişey diyemiyorum. Ben biraz 
muhafazakar bir ailedenim, namazında niyazında bir insanım. Şimdi artık ben çocuklarıma 
namaz kıldıramıyorum. Baba eğer Müslümanlık buysa ben istemiyorum diyor. Adam tekbir 
getiriyor tarıyor. Elhamdülillah diyor öldürüyor. Şimdi bu acı bişey. Ya yapıyorsan bari 
Müslümanlık üzerine yapma.” 

TESPİT VE KANAATLER  

MAZLUMDER Çatışma İzleme ve Çözüm Grubu olarak ilçede gözlem ve inceleme yaparken 
yasak süresince ilçede kalan az sayıda aileyle beraber yasak bittikten evlerine geri dönen 
aileler ve çatışmada aile fertlerini kaybeden kişilerle görüşmeye çalıştık. Bununla beraber 
ilçedeki resmi yetkililer ve siyasi parti temsilcilerinin de kanaat ve görüşlerini aldık. Bu 
görüşmelerde edinilen bilgilerle beraber mahallelerde yapılan gözlemler sonucunda edinilen 
kanaatler doğrultusunda, gözlem süresinin kısıtlılığı ve elimizdeki bilginin sınırlılığı 
gözetilerek varılan kanaat ve tespitlerimiz şu şekildedir: 

1. Sokağa çıkma yasaklarının başlangıcı öncesinde, özellikle 7 Haziran ile 1 Kasım 
seçimleri arasında Yeni Mahalle ve Turgut Özal Mahallelerinde kurulan barikat ve 
açılan hendekler nedeniyle gündelik hayatın rutin akışı ciddi şekilde kesintiye 
uğramıştır. 1 Kasım seçimleri sonrasında ise sivillerin meskun olduğu alanlarda 
tuzaklayıcı bombaların yerleştirildiği öğrenilmiştir. Bu mahallelere YDGH 
mensuplarının hâkim olduğu öğrenilmiştir.  

2. Hendek ve barikatlar nedeniyle özellikle hasta ve yaşlıların temel sağlık hizmetlerine 
erişimlerinin kısıtlandığı, serbest dolaşım hakkının sınırlandığı, temel hizmetlere 
erişimin zorlaştığı anlaşılmıştır.   

3. Hendeklerin açıldığı, barikatların kurulduğu ve bombaların tuzaklandığı ilk dönemde 
güvenlik güçlerinin durumu izlediği ve engelleyici müdahale yapmadığı, buna karşın 
iki mahallede gece vakitleri zırhlı araçlardan rastgele ateş açtığı iddia edilmektedir.  
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4. Yasak öncesinde ilk sömestr boyunca eğitim hayatının özellikle iki mahallede ciddi 
şekilde kesintiye uğradığı, YDGH mensuplarının öğretmenleri ve öğrencileri 
engellediği yönünde güçlü iddialar bulunmaktadır.  

5. İlçe halkında farklı kişiler ve kesimlerin iddiasına göre, YDGH içinde yer alan ve 
mahalle içinde kötü namıyla tanınan bazı gençlerin, operasyonların başlangıcı ile 
beraber güvenlik güçlerine teslim olduğu, daha sonra yer gösterdiği, operasyonlar 
sonrasında çatışmasız dönemde gelişen tahribatta bu kişilerin rol oynadıkları ve halen 
güvenlik güçleri ile beraber çalıştıkları iddia edilmektedir. Bu kişileri tanıdığını 
söyleyen bazı ilçe sakinlerinin, bu kişilerin güvenlik güçleriyle ortaklığından endişe 
duydukları gözlemlenmiştir. Ayrıca mahallelerde yapılan görüşmelerde YDGH 
mensuplarının güçlü olduğu Turgut Özal Mahallesinde askeri nitelikli talim yaptığı 
iddia edilmiştir. 

6. Sokağa çıkma yasağının ilanından önceki iki ay boyunca ilçe halkının yasak ilanını 
tedirginlikle beklediği, zaman içinde bir kısmının göç ettiği ve son olarak 6 Şubat 
gecesi ilçedeki öğretmenlere hizmet içi eğitim semineri için ilçe dışına çıkışlarını 
belirten mesajın gönderilmesiyle beraber ilçe halkının da ilçeyi yoğun şekilde terk 
ettiği öğrenilmiştir. Yasağın duyurulduğu 16 Şubat 2016 tarihinde ise geride kalan ilçe 
halkının gün boyunca ilçeden çıktığı ve yasak başlangıcı ile beraber çok az kişinin 
ilçede kaldığı öğrenilmiştir.  

7. 28 bin nüfuslu ilçede ve nüfusun yaklaşık % 20’si ilçede kalırken, 14 bin nüfuslu Yeni 
Mahalle ve Turgut Özal Mahallelerinde ise sadece 80 kadar ailenin kaldığı tahmin 
edilmektedir. Bu ailelerin de hendek ve barikat olmayan ve çatışmanın yaşanmayan 
bölgede olduğu belirtilmiştir. Özellikle Cizre’de bodrum haberlerinin basından 
izlenmesi sonrasında ilçe halkının çok tedirgin olduğu ve ilçede kalmayı göze 
alamadığı farklı kaynaklarda benzer şekilde dile getirilmiştir.   

8. Operasyonlar ilk olarak Yeni Mahallede kısa sürede bitmiş (yaklaşık 8 gün) fakat 
Turgut Özal Mahallesinde 21. güne kadar devam etmiştir. 8 Mart itibariyle sonlandığı 
duyurulan operasyonların ardından arama-tarama faaliyetlerine devam edildiği 
söylenmektedir.  
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9. Operasyonların başlangıcından itibaren tank gibi ağır silahların iki mahalleye atış 
yaptığı, operasyon devam ederken bu tankların meskun mahale girerek müdahalede 
kullanıldığı birçok kaynak tarafından beyan edilmiştir.  

10. Operasyon boyunca ölenlerin bir kısmının 16 yaş altı çocuklar olduğu görülmektedir. 
Bu çocuklardan bazılarının aileleri ile yapılan görüşmelerde, yasak ilan edilen 16 
Şubat’taki karmaşa içinde kayboldukları ve ilçede mahsur kaldıkları beyan edildiği 
gibi bazıları için YDGH mensubu olup gruba bağlılıkları nedeniyle kaldığı da beyan 
edilmiştir. 

11. 16 yaş altı ilçede kalan çocukların, nasıl ve nerede öldüğünü kesin şekilde öğrenmek 
mümkün olmamışsa da; çatışma içinde yer alsalar bile sağ teslim alınacak şekilde 
operasyon yürütülmediği yönünde ailelerde yaygın bir kanaat bulunmaktadır. Yine 
gözlemlerimiz boyunca edindiğimiz izlenime göre; güvenlik güçlerinin henüz 
operasyon öncesinde, çatışma alanında 16 yaş altı çocukların yer aldığına dair 
istihbarat bilgisine sahip olduklarına işaret etmektedir.   Teyit edilmesi mümkün 
olmayan bazı aktarımlarda da görüleceği gibi, operasyonun sonlanışına doğru ilçe 
dışına kaçan YDGH/YPS mensubu çocuklar olduğu ve bu kaçışın güvenlik güçleri 
tarafından izlendiği ve bazılarının ölümlerinin ilçe dışında gerçekleştiği yönünde 
bilgiler bulunmaktadır. Bazı tanıklıklara göre parçalanan cesetlerin varlığı da bu 
şüpheleri güçlendirmektedir.  

12. Bununla beraber, PKK silahlı kanadı olan HPG tarafından Birleşmiş Milletler’in de 
desteklediği Cenevre Çağrısı adlı sivil toplum kuruluşuyla, 2013 yılında “Çocukların 
Silahlı Çatışmaların Etkilerinden Korunmasına Dair Taahhütname” imzalayarak bir 
takım yükümlülükler taahhüt etmiştir. İdil’de görüldüğü üzere PKK; her ne hal altında 
olursa olsun, bu çocukların kendi talepleri olduğunda dahi askeri bir eğitime kabul 
edilmeyeceği, silâhaltına alınmayacağı ve çatışma ortamı dışında tutulacağı yönündeki 
taahhüdünü yerine getirmemiştir. Kaldı ki, Cizre’de meskun mahalde yaşanan 
çatışmalardaki sonuçlar ortadayken İdil’de ölümcül bir çatışma olacağını tahmin 
etmemek mümkün değildi. Bu haliyle, çocukları ölümcül etkilenişe açık bırakacak 
çatışma tarzı kabul edilemez. Diğer taraftan Türkiye, BM’de imza koyduğu Çocuk 
Hakları Sözleşmesi ve bu sözleşmeye ek olan “Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil 
Olmamaları Konusunda Seçmeli Protokol” ile çocukların silahlı çatışmaların 
etkisinden korunması yönünde yükümlülükler üstlenmektedir. Operasyon süresince 
sözleşmede belirtilen bu yükümlülüklerin yerine getirilmediği düşünülmektedir. 
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13. Çatışma öncesinde İdil ilçe merkezine kırsaldan militanların gelmiş olduğuna yönelik 
güçlü iddialar bulunmaktadır. Diğer ilçelerdeki gözlem süreçlerimizde edindiğimiz 
kanaatten farklı olarak, İdil’de kırsaldan gelen militanların yoğun şekilde çatışma 
içinde yer aldığına yönelik bir kanaat oluşmuştur.  

14. Çatışmalar boyunca Savcılık iddiasına göre çatışan taraftan 59 kişi ölmüş, 
mahallelilerden edinilen bilgilere göre ise bu sayı 66’a kadar çıkmaktadır. Savcılık 
iddiasına göre ölenlerin tamamı silahlı iken, mahalle halkı ve aileler ile yapılan 
görüşmelerde çatışmada ölenlerin bazılarının sivil olduğu iddia edilmiştir. Çatışma 
boyunca ayrıca 8 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği öğrenilmiştir.   

15. Çatışma sürecinde hayatını kaybedenlerin cenazeleri olay yerinden alınırken olay yeri 
incelemesi yapıldığına dair bir bilgiye erişilmemiştir. Ulaşabildiğimiz aileler, 
cenazelerin güvenlik güçleri tarafından olay yerinden alındığı ve topluca morga 
götürüldüğü yönünde bilgi aktarmışlardır.   

16. Bazı cenazelerin gömülmesi esnasında güvenlik güçleri tarafından ailelere baskı 
yapıldığı, bazı güvenlik görevlilerin ailelere ve ölülere hakaret ettiği, cenazelere karşı 
dini vecibelerin yerine getirilmesine izin verilmediği yönünde farklı kaynaklardan 
benzer iddialar dile getirilmiştir.    

17. Diğer çatışma alanlarından farklı olarak İdil’de geçici köy korucularının çatışma 
sürecine daha aktif katıldıklarına yönelik iddialar dile getirilmiştir. Korucuların 
çoğunlukla belirli aşiret üyelerinden teşekkül etmesi de yerli halk içinde bazı 
karşıtlıkların güçlenmesine neden olabilecek bir etki taşımaktadır. Operasyon 
süresince İdil’in yerli halkından kişilerin ölmüş olması da yakınlarını kaybedenlerin 
öfke duymasına neden olmaktadır. İlçe halkından bir grubun başka bir gruba öfke 
duymasına neden olabilecek şekilde yerel farklılıklara dayalı böyle bir operasyon 
tarzından özellikle uzak durulmalıdır.  

18. İlçede çatışma esnasında hem PKK/YDGH mensuplarının hem de güvenlik güçlerinin 
sivil halkın evlerini üs olarak kullandığı, evlerin hedef olmasına ve tahribine neden 
olacak şekilde buralarda mevzilendiği anlaşılmıştır.  
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19. İlçe halkından birçok kişinin aktarımına göre, operasyonun bittiği açıklanan 8 Mart 
günü itibariyle sağlam olan birçok evin bu tarihten sonra yakıldığı veya yıkıldığı 
bilgisi edinilmiştir. Bazı aktarımlara göre, talimat dinlemeyen ve bağımsız davranan 
bir grubun özellikle bazı evleri seçerek yaktığı veya yıktığı iddia edilmektedir. 8 Mart 
sonrasında evlerinin sağlam olduğunu gördüğünü söyleyen bazı şahitler de yasak 
kalktıktan sonra evlerini yanmış olarak bulduklarını aktarmaktadırlar. Özellikle 
YDGH/YPS mensubu olup çatışmada ölen kişilerin ve geçmişte PKK mensubu üyesi 
bulunmuş bazı ailelerin evlerinin seçilerek yakıldığı yönünde iddialar bulunmaktadır. 
Yine, PKK sempatizanı olmadığı halde evlerinde bulunan herhangi bir yerel sembol 
veya dış duvarlarda yazılı slogan bulunması nedeniyle bazı evlerin yakıldığı ve tahrip 
edildiği iddia edilmektedir. 

20. Birçok sokakta tek kolonu patlatılarak üst beton tablanın çöküşüne neden olacak 
şekilde evlerin tahrip edildiği görülmüştür. Bazı evlerde ise birden fazla kolonun 
patlatıldığı ya da top ateşiyle hedef alındığı görülmüştür. Kontrollü ve tasarlanmış 
patlamalar olduğu izlenimi veren bu kolon patlatmalar, iddialara göre 8 Mart 
sonrasında da gerçekleşmiştir. Bu şekilde tahrip edilen evlerin tamamen kullanılamaz 
hale geldiği, görülmüştür. Görüştüğümüz kişilerin büyük kısmında bu kolon 
patlatmaların keyfi ve intikam amacıyla yapıldığı şüphesi bulunmaktadır. 

21. Mahalle ve sokaklarda hakaret ve tehdit içerikli yazılamalara sıkça rastlanmaktadır. 
Valilik ve Kaymakamlık talimatıyla bu yazılardan bir kısmının silindiği söylenmesine 
rağmen, yasağın bitiminden 22 gün sonra gerçekleşen ziyaretimizde dahi birçok farklı 
sokakta bu tür yazılara rastlanmıştır. Yazıların içeriği, yaşananların kolektif 
cezalandırma olarak yorumlanmasına ve hukuksuzlukların cezasız kalacağının 
düşünülmesine neden olabilmektedir. Bireysel davranış olmaktan ziyade sistematik bir 
tutum izlenimi veren bu yazılamalar, nefret ve öfke doğurabilmektedir.  
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Tek kolonu patlatılmış ve üst beton tablası çökmüş bir ev 

22. İlçe halkının sadece evlerinin değil aynı zamanda geçim kaynaklarının da zarar 
gördüğü bu süreçte birçok ailenin ciddi oranda yardıma ihtiyacı bulunmaktadır. Buna 
karşın sınırlı kaynaklardan yardım alabilen ilçede bu yardımların halka ulaşmasında 
bazı kısıtlamalar olduğu görülmüştür. Hem Belediye Eşbaşkanları ile yapılan 
görüşmede hem de mahalle halkından alınan bilgilerde görülmektedir ki, sınırlı 
düzeyde gelen yardımların bile halka ulaştırılması önünde resmi makamların 
kısıtlamaları söz konusudur. Aynı şekilde belediyenin, evi tahrip olanlardan talep 
edenlere çadır dağıtma yönündeki çalışmasının da engellendiği anlaşılmıştır.   

23. Evlerin bahçelerinde bulunan su kuyularının çatışma sürecinde kasıtlı olarak ev 
eşyaları ve çöplerle doldurulduğu iddia edilmektedir. Yaz aylarının yaklaşması ile 
beraber ilçe halkının su kaynaklarına erişiminde bu nedenle beliren sıkıntılara içme 
suyu alt yapısının tahribi de eklenince Belediyenin acil önlem alması gerekmektedir. 
Buna karşın Belediye Eşbaşkanları ile yapılan görüşmede “fiili bir yetkisizleştirme”ye 
maruz kaldıkları yönünde ilçe halkı tarafından da desteklenen iddia, temel ihtiyaçların 
giderimine yönelik endişeleri artırmaktadır.    
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24. Hasar tespit çalışmalarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirilmiş personeli 
haricinde başka bir grubun tespit yapmasına izin verilmeyeceğinin söylendiği 
Belediye Eşbaşkanları ile yapılan görüşmede belirtilmiştir. Başsavcılık görüşmesinde 
de hasar tespiti için başka bir gruba izin verilmeyeceği, çalışmanın Kaymakamlık 
eliyle koordine edileceği dile getirilmişti. Buna karşın Belediye tarafından çağrılan 
araştırmacıların resmi olarak yetkili olmasa da, herhangi bir ihtilaf durumunda mağdur 
lehine belgelendirme yapabileceği ve bu araştırmacıların sahada çalışmasının 
engellenmesi hukuki bir dayanaktan yoksun görünmektedir.  

25. Heyetimiz İdil gözlemlerini yaparken, diğer ilçelerdeki gözlem süreçlerinden farklı 
olarak yoğun şekilde güvenlik güçleri gözetimi ve takibine şahit olmuştur. İlçe 
halkının aktarımına göre, ilçe de yasak sonlandıktan sonra yoğun şekilde devriye 
görevi yapan güvenlik güçleri meskun ahalinin tedirgin olmasına neden olacak bir 
denetim yapmaktadır. İlçeye girişlerde rastladığımız sıkı gözetim ve arama faaliyeti 
ilçe içinde de sık rastlanan devriyelerle devam etmekte olup, günlük hayatı aksatacak 
düzeydedir. Bazı aktarımlara göre, güvenlik güçlerinin devriye faaliyetleri esnasında 
ilçe halkını tahkir ve taciz edici davranışlarına sık rastlanmaktadır. Bu durum 
operasyon sonrası günlük hayatın normalleşmesi önünde ciddi bir engel 
oluşturmaktadır. Resmi kaynaklar tarafından ilçenin silahlı unsurlardan arındırılmış ve 
arama-tarama faaliyetlerinin tamamlanmış olduğu söylenmesine rağmen, ilçeye 
girişler haricinde ilçe içinde de güvenlik güçlerinin yoğun denetimi ilçe halkında 
rahatsızlık oluşturmaktadır. Tanıklıklarda görüleceği gibi, zırhlı araçların 
megafonlarından mehter marşı, “ölürüm türkiyem” gibi sesli yayınların da özellikle 
geceleri halen yapılıyor olması keyfi/kışkırtıcı ve psikolojik baskı içeren tutumlara 
örnek gösterilmektedir.  
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Duvar yazıları 

26. Tanıklıklar vesilesiyle edindiğimiz bilgiler doğrultusunda, aşağıdaki iddialar 
karşısında kamuoyunun tatmin edici şekilde bilgilendirilmesi için resmi makamların 
gerekli açıklamalar yapması gerektiğini düşünüyoruz:  

• İlçe dışına göç eden ailelerin mağdur ve muhtaç durumuna düşmesini engelleyecek 
desteğin niçin sağlanamadığı,  

• Çatışmalarda özellikle yasal mevzuata göre de çocuk olarak değerlendirilmesi 
gereken kişilerin sağ teslim alınması için gerekli operasyonel hassasiyetin niçin 
gösterilmediği, bu çocukların teslim alınması için bir faaliyet icra edilip 
edilmediği, 

• Operasyon süresince gerçekleşen ölümler sonrasında güvenlik güçlerinin hâkim 
olduğu bölgede dahi olay yeri incelemelerinin niçin yapılmadığı, 

• Yasak sonrasında özellikle ilçe içinde güvenlik güçleri devriyelerinin vatandaşları 
taciz ve tedirgin edecek boyutta sürdürüldüğü, 
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• SYDV(Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı) dışındaki yardım dağıtımlarının 
niçin engellendiği, 

• Belediye’nin işlevsizleştirilerek hayatın normalleşmesi için gerekli temel kamu 
hizmetlerinin niçin engellendiği hakkında kamuoyunun bütün endişelerini 
giderecek açıklamalar yapılmalıdır.  

Ayrıca aşağıda belirtilen iddialar ve hususlar karşısında soruşturma açılması ve 
doğruluğu tespit edilen iddiaların failleri hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması 
gerektiği anlaşılmaktadır:  

• Ağustos 2015’den itibaren güvenlik güçlerinin özellikle rastgele ateş açması, 

• Yasak öncesi uzun bir süre boyunca bomba yerleştirilmesine ilişkin vatandaş 
ihbarlarının gerektirdiği etkisizleştirilme işlemlerinin yapılmaması, 

• Operasyon bitimi sonrasında sağlam olan birçok evin 23 günlük çatışmasız 
dönemde yakılması veya yıkılması, 

• Yasak dönemi sonrasında mehter marşı, ‘ölürüm türkiyem’ gibi marşların zırhlı 
araçların megafonlarından keyfi olarak yayınlanması, 

• Nefret ve tehdit içerikli duvar yazılarının yaygınlığı, 

• Su kuyularının eşya ve çöp ile doldurularak kullanılamaz hale getirilmesi, 

• Yasak boyunca vatandaşların meskenlerinin güvenlik güçleri tarafından keyfi 
olarak kullanılması ve ev eşyalarının tahrip edilmesi, 

• Cenazelerin gömülmesi esnasında bazı güvenlik görevlilerinin ailelere hakaret 
etmesi ve cenaze definlerinin dini usule uygun yapılmasının engellendiği. 

Son olarak;  

Şırnak ili İdil İlçesinde iki mahallede barikatların kurulmasıyla başlayan süreçte sokağa çıkma 
yasağının ilan edilmesi ve sonrasında yaşanan çatışmalar, ilçe halkının neredeyse tamamının 
ilçeyi boşaltmasına neden olmuştur. 43 gün süren sokağa çıkma yasağının kaldırılması 
sonrasında evlerine dönen ilçe sakinleri özellikle çatışmaların yaşandığı Yeni Mahalle ve 
Turgut Özal Mahallesinde yoğun bir tahribata şahit olmuşlardır. 8 Mart 2016’da 
operasyonların sonlandırıldığı ulusal basın ajanslarından duyurulmuş ve ilçede kalan az 
sayıda vatandaş da aynı yönde bilgi vermiştir. Buna karşın bu tarihten sonra arama-tarama 
faaliyetleri yapıldığı belirtilen 23 gün boyunca, ilçedeki evlerin çatışma dönemindekinden 
daha fazla tahrip edildiği kanaati edinilmiştir. İddialara göre güvenlik güçleri içinde bir 
grubun yaptığı bu tahribatlar gözlendiğinde evlerin kullanılamaz hale gelmesine neden olduğu 
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görülmüştür. İlçe halkının ekseriyetinde operasyonların bitimi sonrasında evlerin yakılması ve 
köşe kolonlarının patlatılarak üst beton tablanın çöküşüne neden olan tarzın, intikam amaçlı 
olduğuna yönelik bir hissiyat gözlenmiştir. Yine duvar yazılarını nefret ve tehdit içeriği 
toplumsal barışı zedeleyecek bir unsur olarak gözlemlenmiştir. 

Operasyon ve yasak süresince iddia edilen hukuksuzlukların ve keyfi uygulamaların herhangi 
bir soruşturmaya konu edilmemesi ise cezasız bırakılacağı yönünde bir kanaati 
doğurmaktadır. Bu durum, ilçe sakinlerinin adalete olan güvenini zedelemektedir. 20 gün 
boyunca süren çift taraflı çatışmanın ardından nispeten küçük bir ilçe olmasına rağmen 
yasağın 23 gün boyunca devam ettirilmesi ve bu süreçte ihlaller ile keyfi tutumların yoğun 
şekilde yaşanmış olması da bu durumu pekiştirmiştir.   

Yasak sonrasında ise ilçede yoğun gözetim ve polis takibinin ilçe halkını tedirgin ettiği ve 
yaşamın normalleşmesini engellediği vurgulanmalıdır. İlçe sakinlerinin temel ihtiyaçlarının 
giderimi noktasında sıkıntıların halen devam etmesi, yardımların dağıtımında sınırlama 
getirilmesi, basının ilçeye girişinin çok sınırlı olması, kamuoyunun ilçe halkının hayatına 
ilgisiz olması gibi unsurlar; ilçe halkında cezalandırıldıkları yönünde bir kanaatin oluşmasına 
neden olmaktadır. 

İdil’deki gözlenen farklı bir olgu da, çocuk sayılacak yaşta kişilerin ölümüne neden olacak 
şekilde çatışmaların sürdürülmüş olmasıdır. PKK ve bağlı birimlerinin taahhüdüne rağmen 16 
yaş altındaki çocukları silahaltına aldığı ve bu çocukların ölümcül bir çatışma ortamında 
kalmasının engellenmediği kanaati edinilmiştir. Buna karşı güvenlik güçlerinin elindeki 
istihbarata rağmen bu çocukların ölümüne mani olacak ve sağ yakalanıp adli makamlara 
teslim edilmesini sağlayacak bir operasyon tarzının önemsenmediği düşünülmektedir. 
Bununla beraber bazı cenazelerin defni esnasında karşılaşıldığı aktarılan, tahkir edici ve 
cenazelere saygısızlık olarak yorumlanan davranışlar ile cenazelere karşı ailelerin dini 
vecibelerini engelleyen tutumlar özellikle cenaze sahipleri nezdinde öfkeye neden olmuştur. 
İlgili adli makamların bu tür iddiaları ciddiyetle soruşturması toplumsal barışın tesisi için 
vazgeçilmez önemdedir.   

Birleşmiş Milletler tarafından tanınmış ve Türkiye'nin de imza koyduğu self-determinasyon 
hakkı ya da Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na yönelik taleplerin, sivil ve siyasi 
mücadele kanallarıyla aranmasının meşruiyeti kuşku götürmez iken silahlı gruplar eliyle 
hendeklerin kazılması, barikatların kurulması ve silahlı eylemlerin gerçekleştirilmesi içinden 
çıkılmaz bir şiddet sarmalına sebebiyet vermekte, sivil can ve mal kayıplarını kaçınılmaz 
kılmakta, meskûn mahallerde çatışmalara davetiye çıkararak sivilleri çatışmaların ortasında 
bırakarak başta yaşam hakkı olmak üzere sağlık ve eğitim hakkı ihlallerine neden olmaktadır. 
Bu tür eylemlerin mevcut şiddet ortamına yol açtığını, YDGH/YPS ve ona bağlı grupların 
şiddete dayalı hareket tarzının ve bu bağlamda yapılan operasyonların, çözümün değil 
çözümsüzlüğün devamına zemin hazırladığını bir kez daha vurguluyoruz. Sonuçları itibariyle 
toplu cezalandırma algısı oluşturan ve olağanlaştırılan sokağa çıkma yasaklarının da, mevcut 
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sorunları derinleştirdiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu tür yasaklara son verilmesi ve bu 
sokağa çıkma yasakları esnasında oluşan hak ihlallerinin, vatandaşlar tarafından dile getirilen, 
bazıları son derece vahim unsurlar da taşıyan tüm iddiaların, yetkili makamlar tarafından her 
yönüyle araştırılması ve sorumlularının tespit edilerek, haklarında gerekli işlemlerin 
gerçekleştirilmesi, hukuka güvenin tesisi açısından önem arz etmektedir. Aksi takdirde 
vatandaşlara karşı işlenen suçların cezasız kalacağı yönündeki yaygınlaşan algı tamiri 
imkansız sonuçlara neden olacaktır.  

MAZLUMDER olarak, karşı karşıya olduğumuz sorunun ve sürecin arz ettiği kritik durumu 
yeniden hatırlatıyor; daha önce de yaptığımız gibi, PKK ve bağlı birimlerine, silahlı 
eylemlerine kesin bir şekilde son verme çağrımızı tekrarlıyoruz. Devlet yetkililerinin de, ilan 
edilecek bir ateşkesi yeniden Çözüm Süreci’ni dönüştürecek adımları atarak kalıcılaştırması, 
bu bağlamda geçmişte olduğu gibi askeri yahut siyasi yargılama şeklindeki uygulamaları 
değil, yeniden diyalog ve müzakere yöntemini esas alması, sorunun çözümü açısından tek 
makul yoldur. Yeni bir çözüm arayışının, bu defa toplumun tüm kesimlerinin taleplerini ve 
katılımını temin edecek bir formatta tahkim edilerek başlatılmasını talep ediyoruz. Çatışmalı 
ortam ve sokağa çıkma yasakları, temel insan haklarını ve özgürlüklerini ihlal eden bir sürece 
yol açmak suretiyle, toplumsal barış, huzur ve güvenliği tehdit etmektedir. Bu durumun daha 
fazla sürmemesi ve öncelikle çatışmasızlık ortamının, sonrasında kalıcı bir çözümün 
sağlanması için, tüm taraflarca sorumluluk alınması gerekmektedir. Çatışmaların bir an önce 
sona erdirilmesi, sürecin selametini sağlamak açısından iç dinamiklerin harekete 
geçirilmesiyle oluşturulacak bağımsız bir gözlem heyeti eşliğinde kalıcı toplumsal barışı ve 
adaleti tesis etmek üzere diyalog ve müzakere zeminlerinin yeniden oluşturulması, içinde 
bulunduğumuz şartlar her boyutuyla birlikte göz önüne alındığında, her zamankinden daha 
fazla önem ve aciliyet arz etmektedir. Nihai hedefte insanı, insan hayatını, insan haklarını 
önceleyen adil, eşit ve özgür bir geleceği mümkün kılacak çözümler üzerinde anlaşmaya 
varılmasını ve bu süreçte, Kürt vatandaşların her türlü temel hak ve özgürlüklerinin anayasal 
güvence altına alınmasını talep ediyoruz. 
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İDİL’DEN BAZI FOTOĞRAFLAR 
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Kolonu patlatılarak çökertilmiş evler 

%  

Güvenlik güçlerinin kullandığı ve mevzilendiği iddia edilen bir evin iç görünümü 
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Kolonları patlatılmış bir ev 
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Yakılmış bir iş makinesi
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