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Ocak 1990 – Mart 2009 Döneminde Köy Korucuları Tarafından 
Gerçekleştirilen İnsan Hakları İhlalleri Genel Bilançosu 

 
 

1992 – Mart 2009 

Köy Yakma 38 
Köy Boşaltma 14 
Taciz ve Tecavüz 12 
Kaçırma 22 
Silahlı Saldırı 294 
Köy Korucuları Tarafından Öldürülen 183 
Köy Korucuları Tarafından Yaralanan 259 
Kayıp Olayı 2 
Đnfaz 50 
Gasp 70 
Köy korucuları tarafından yapılan işkence ve 
kötü muamele 

562 

Köy Korucuları Tarafından Gözaltına Alınanlar 59 
Đntihara Sebebiyet Verme 9 
Ormanlık Alan Yakma 17 
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Ocak 1990 – Mart 2009 Döneminde Köy Korucuları Tarafından 
Gerçekleştirilen İnsan Hakları İhlalleri Genel Bilançosu 

 
1992 - 2002 

Köy Yakma 38 
Köy Boşaltma 14 
Taciz ve Tecavüz 12 
Kaçırma 22 
Silahlı Saldırı 294 
Köy Korucuları Tarafından Yaralanan 176 
Köy Korucuları Tarafından Öldürülen 132 
Kayıp Olayı 2 
Đnfaz 50 
Gasp 70 
Köy korucuları tarafından yapılan işkence ve 
kötü muamele 

454 

Köy Korucuları Tarafından Gözaltına Alınanlar 59 
Đntihara Sebebiyet Verme 9 
Ormanlık Alan Yakma 17 

2003 

Köy Korucuları Tarafından Öldürülen-Yaralanan 12 ölü - 17 yaralı 
Köy korucuları tarafından yapılan işkence ve 
kötü muamele 

30 kişi 

2004 

Köy Korucuları Tarafından Öldürülen-Yaralanan 12 ölü – 21 yaralı 
Köy korucuları tarafından yapılan işkence ve 
kötü muamele 

17 kişi 

2005 

Köy Korucuları Tarafından Öldürülen-Yaralanan 3 yaralı 
Köy korucuları tarafından yapılan işkence ve 
kötü muamele 

21 kişi 

2006 

Köy Korucuları Tarafından Öldürülen-Yaralanan 3 ölü - 9 yaralı 
Köy korucuları tarafından yapılan işkence ve 
kötü muamele 

11 kişi 

2007 

Köy Korucuları Tarafından Öldürülen-Yaralanan 6 ölü - 4 yaralı 
Köy korucuları tarafından yapılan işkence ve 
kötü muamele 

14 kişi 

2008 
Köy Korucuları Tarafından Öldürülen-Yaralanan 18 ölü - 23 yaralı 
Köy korucuları tarafından yapılan işkence ve 
kötü muamele 

14 kişi 

Ocak – Mart 2009 
Köy Korucuları Tarafından Öldürülen-Yaralanan 6 yaralı 
Köy korucuları tarafından yapılan işkence ve 
kötü muamele 

1 kişi 
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1990 Yılında Köy Korucuları Tarafından Gerçekleştirilen İnsan Hakları 
İhlalleri 

 
Eylül ayı içerisinde güvenlik kuvvetlerince yakılan Şırnak ili Uludere ilçesine bağlı Jiriş köyü, 
korucular tarafından tekrar yakıldı.  
 
Şırnak ili Uludere ilçesi Sapanca Mahallesi, 26 Ekim 1990 günü, korucular ve güvenlik kuvvetleri 
tarafından yakıldı.  
 
Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Tosunpınar (Ayvaz) köyünde, koyunlarını otlatmaya giden 11 
yaşındaki Ş.P adlı kız çocuğuna, tecavüz edildikten sonra boğularak öldürüldü. Ş.P’nin ailesi, 
kızlarına aynı köyde koruculuk yapan Hilmi ve Hayrettin Öcan’ın kardeşleri Adın ve Emin Ocan 
tarafından tecavüz edildikten sonra öldürüldüğünün iddia ettiler.  
 
Mardin ili Derik ilçesinde peynir satıcılığı yapan Ramazan Şongel (30), 14 Mart 1991 günü işe 
giderken, Zorava korucuları tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şongel’in, vücuduna isabet eden 19 
mermiyle olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. 

1992 Yılında Köy Korucuları Tarafından Gerçekleştirilen İnsan Hakları 
İhlalleri 

 
Şanlıurfa ili Siverek ilçesi Diyarbakır yolu üzerinde bulunan Karacadağ bölgesi Sımaklı köyü 
yakınlarındaki Karteşin Köprüsü civarında, korucuların yol keserek kamyon şoförleri ve yaylaya 
çıkmış koçerleri soydukları, onlara ait para ve malları gasp ettikleri iddia edildi.  
 
Şırnak il merkezine bağlı Orta Köyünde ikamet eden ve baskılar sonucu Hakkari il merkezine göç 
etmek zorunda kalan Mehmet Temel, 16 yaşındaki kızı Ş.T.’nin 2 ay önce Orta Köyü korucuları 
tarafından kaçırıldığını, bunun üzerine resmi makamlara yaptığı başvurulara yanıt verilmediğini 
belirterek kızının bulunmasını istedi.  
 
Mardin ili Mazıdağı ilçesine bağlı Gümüşova Köyü korucuları, köyde işledikleri suçlardan dolayı 
köy halkı tarafından kovuldular. Korucular, Diyarbakır ili Çınar ilçesine bağlı Salyazı köyüne baskın 
düzenleyerek burada ikamet eden 18 haneyi boşalttılar. Korucular, boşalttıkları köyün halkına ait 
olan mal varlıklarına el koydular. 
 
Van il merkezine bağlı Bostaniçi Köyü sakinleri, Valilik ve Tugay Komutanlığı’na başvuruda 
bulunarak, köylerine PKK militanı kılığında baskın düzenleyen ve kendilerinden 4 Milyon TL isteyen 
köy korucuları hakkında yasal işlemde bulunulmasını talep ettiler.  
 
Diyarbakır ili Hazro ilçesine bağlı Zoğbirin köyünden göç ettirilen ve isminin açıklanmasını 
istemeyen bir köylü, şu beyanlarda bulundu; “Ben de diğer köylüler gibi korucu baskısında kaçarak 
Diyarbakır’a göç ettim. Geride kalan tarlamı Hazro’lu biriyle anlaşarak satmaya karar verdim. 
Tapulama işlemlerini yapmak için Hazro’ya beraber gittik. Tarlamı sattığım arkadaş tapulama 
işlemleriyle uğraşırken, ben de Adliye koridorundaki banklardan birine oturdum. Adliyede beni 
gören Korucubaşı karakola gidip, Hükümet Konağında bir terörist var diye ihbarda bulundu. 
Hükümet Konağına gelen yaklaşık 40 kişilik jandarma görevlisi tarafından gözaltına alındım. Bir 
kaç gün sonra serbest bırakıldım. Bu olay üzerine arkadaşım tarlayı almaktan vazgeçti.  Köyde 
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tarlası olan ve göç eden tüm ailelerin tarlalarına başta Korucubaşı olmak üzere korucular 
tarafından el konuldu.”  
 
Hakkari ili Yüksekova ilçesinden Van il merkezine gitmekte olan ve soyadı öğrenilemeyen Hakan 
(23) adlı kişi, Eturşi Aşireti Korucularından Kinyas Ertoş tarafından otobüsten indirilerek kurşuna 
dizildi. Adı geçen kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.  
 
Cumhur Göktürk adlı kişi ile oğlu Cemil Göktürk’ün, 17 Ekim 1992 günü saat 11.00 sularında 
Mardin ili Midyat-Nusaybin ilçeleri arasındaki karayolu üzerinde, Korucubaşı Fikret Aslan 
tarafından kurşuna dizilerek öldürüldükleri iddia edildi.  
 
Mardin ili Mazıdağı ilçesi Sımak köyünde ikamet eden Cahide Çelik’in, Mardin ili Cevizli Köyünde 
ikamet eden Korucubaşı Abdal Sado tarafından kaçırıldığı ve kaçırıldıktan sonra Çelik’ten hiçbir 
haber alınamadığı ve yaşamından endişe edildiği belirtildi.  
 
Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesine bağlı Suçıktı Köyüne, 28 Ekim 1992 günü gelen Rikala Köyü 
korucuları tarafından Mehmet Yoldaş adlı köylünün evine ateş açıldığı, açılan ateş sonucu Mehmet 
Yoldaş’ın kızı Selime Yoldaş (13)’ın yaşamını yitirdiği belirtildi.  
 
27 Ekim günü Van-Hakkari Karayolu üzerindeki Yeni Köprü yakınlarında yol kesen 6 korucunun, 
Abbas Cihanco yönetimindeki bir Đran otobüsünü durdurarak yolcuların 40 Milyon değerindeki 
eşyalarına el koydukları, otobüste bulunan Đran uyruklu iki kadını yolculardan ayırarak kadınlara 
tecavüz ettikleri iddia edildi. Yüksekova Đlçe Jandarma Bölük Komutanlığı olayı doğrulayarak, 
soruşturmanın devam ettiğini, soruşturma sonucu sanıklardan dördünün yakalandığını, bunlardan 
birinin korucubaşı Đdris Öner’in oğlu Hikmet Öner olduğunu  belirtti.  
 
Siirt’ten Adana’ya gitmekte olan Lüks Siirt Seyahat firmasına ait bir otobüs ve 56 AE 606 plakalı 
özel bir minibüs, 30 Ekim 1992 günü akşam saat 21.00 sıralarında Diyarbakır’a 25 km. yakınlarda 
korucular tarafından soyuldu. Yolcuların üzerindeki para ve değerli eşyalara el konulduğu belirtildi.  
 
Şırnak’ın Đdil ilçesine bağlı köylere baskın düzenleyen korucuların, köylüleri darp ettikleri ve  bir çok 
kadını kaçırdıkları öne sürüldü. 60- 70 kişilik korucu grubu tarafından 17 Kasım 1992 günü Başak 
ve Kayı (Halide) köylerine baskın düzenlediği. Korucuların, köyden ayrılırken silah zoruyla 
yanlarına aldıkları bir çok kadından Rukiye Demir dışındakileri serbest bıraktıkları belirtildi.  
 
Van ili Çatak ilçesine bağlı Delen Oluk Köyünde, korucular ve köy muhtarının yasa dışı yöntemlerle 
ormanlık alanları keserek tahrip ettikleri iddia edildi.  
 
12 Aralık 1992 günü Şırnak ili Đdil ilçesine bağlı Başak Köyüne korucular tarafından düzenlenen 
baskında iki evin yakıldığı ve köylülerin sıra dayağından geçirilerek kadınlara sarkıntılık edildiği 
bildirildi. Baskının ardından, evleri yakılan köylülerin çevredeki yakınlarının yanlarına yerleştiği 
öğrenildi.  
 
Diyarbakır il merkezine bağlı Tepecik köyüne asker ve korucular tarafından yapılan baskında 2’si 
çocuk toplam 5 köylünün taranarak öldürüldüğü, 5 köylünün de tarama sırasında yaralandığı 
belirtildi.  
 
Mardin ili Midyat ilçesinden bir süre önce kaçırıldıktan sonra cesedi bulunan Abdulselam Tunç’un 
korucular tarafından işkence edilerek öldürüldüğü açıklandı. Açıklamada evli ve iki çocuk babası 
Tunç’un 19 Aralık 1992 günü saat 13.00 sıralarında Midyat ilçe merkezinden korucular tarafından 
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alındıktan sonra aynı akşam kurşunlanmış, kulakları kesilmiş, gözleri oyulmuş  bir şekilde cesedi 
bulundu.  
 
Mardin ili Dargeçit ilçesi Değerli Köyü muhtarı Hüseyin Ergen,  21 Temmuz 1993 günü ilçe 
girişinde Đvan Köyü korucuları tarafından kurşuna dizilerek öldürüldü. Söz konusu korucular 
Dargeçit Jandarma Karakolunda yarım saat gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldılar.  
 
Diyarbakır ili Silvan ilçesine bağlı Çiçika Köyüne, Boşat Köyü korucuları tarafından yapılan baskın 
sırasında, Sevê Nivak (40) adlı kadın ile C.M.(12) adlı çocuk kurşuna dizildi. Ayrıca 60 ev ve iki bin 
dönümlük araziyi de ateşe vererek yaktılar.  
 
Mardin ili Ömerli ilçesi Duygulu (Yesti) Köyüne 16 Temmuz 1993 günü korucular tarafından yapılan 
baskında, köyün ateşe verildiği, evlerle beraber H. Mahmut Güneş(85) adlı köylünün yakılmak 
istendiği, bunun üzerine Güneş’in kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği belirtildi. Köyde bulunan 
Mahmut Güneş’in eşi Halime Güneş’in (75) ise darp edildiği belirtildi.  
 
Mardin ili Yeşilli ilçesi Uzun (Kıléndara) Köyüne 25 Temmuz 1993 günü Bekere köyü korucuları 
tarafından yapılan baskın sırasında köylülerin köy meydanında toplatılarak darp edildikleri, tehdit 
edildikleri ve evlerde yapılan aramalarda ziynet eşyaları ve benzeri değerli şeylere el koydukları 
belirtildi. 
 
Siirt ili Şemse (Güneşli), Mehina (Kayıklı), Müvvelê (Kelekçi), Bızenka (Keçeli), köylerine 20-21 
Temmuz 1993 tarihlerinde baskın düzenleyen güvenlik kuvvetleri ve korucular tüm evleri ateşe 
verdiler. 
 
Diyarbakır ili Hazro ilçesi Halhêl Köyüne, Zoğbirin Köyü korucuları tarafından 23 Temmuz 1993 
tarihinde yapılan baskında gözaltına alınan Đhsan Haran (23)’dan haber alınamadığı belirtildi. 
Haran’ın Diyarbakır ili Lice ilçesi Arıklı Köyü nüfusuna kayıtlı, evli ve iki çocuk babası olduğu, söz 
konusu köye hayvan alım-satım işleri dolaysıyla gidip geldiği belirtildi.  
 
Mardin ili Midyat ilçesi Mağara Köyü Yakınlarında, 26 Temmuz 1993 günü korucular tarafından yolu 
kesilen Hüseyin Baran’ın kaçırıldığı, üzerinde bulunan 13 Milyon lira, şahsına ait ehliyet, vergi 
levhası, pasaport, 13 AB 885 plakalı araca ait ruhsat, trafik sigortası ve kol saatine korucular 
tarafından el konuldu. Baran, daha sonra serbest bırakıldı.  
 
Hakkari ili Çukurca ilçesinde PKK Militanları ile güvenlik kuvvetleri arasında Temmuz ayı sonunda 
çıkan çatışmada korucubaşı Nurettin Ölmez yaşamını yitirdi. Olaydan on gün sonra Ölmez’in 
kardeşleri Kemal ve Đsmet Ölmez ile beraberlerindeki 70 korucu şehir merkezini rasgele taradılar. 
Açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı, çok sayıda işyeri ve dükkan hasar gördü. Olayı görüntülenmek 
isteyen Tercüman Gazetesi Muhabiri korucular tarafından darp edildi.  
 
7 Ağustos 1993 günü Mardin ili Nusaybin ilçesi korucular tarafından ağır silahlarla tarandı. Olayda 
3 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı, ilçeye giriş çıkışların 
yasaklandığı belirtildi. 
 
Diyarbakır ili Hazro ilçesi Goma Dedaş (Dadaş Ağılı) ile Eyndar (Kavaklı Boğaz), köylerine Kırma 
Taş köyü korucuları tarafından baskın düzenlendiği, baskın sırasında söz konusu köyde ikamet 
eden erkeklerin silah alarak korucu olmaları yönünde tehdit edildikleri belirtildi.  
 
Şırnak ili Đdil ilçesi Xırabêrepın (Tepeköy) korucularının kırsal alanda yaptıkları operasyonlar 



Ocak 1990 – Mart 2009 Döneminde Köy Korucuları Tarafından Gerçekleştirilen İnsan Hakları 
İhlalleri 

 

İHD Köy Korucuları Özel Raporu 7 
 

sırasında Ramazan Bal adlı korucunun mayına basarak ağır yaralanması sonrasında mayınlı 
bölge yakınlarındaki Kasok Köyüne korucular tarafından baskın düzenlendi. Köyde bulunan 
evlerde yapılan aramalar sırasında eşyalar tahrip edildi ve değerli eşyalara el konuldu. Söz konusu 
köyde ikamet eden köylülerin Đdil ilçe merkezine göç ettikleri belirtildi. 
 
 Ağrı ili Diyadin ilçesinde korucular ile Dedebulak (Tujibazar), köyü sakinleri arasında çatışma çıktı. 
Çıkan çatışmanın ardından korucu ve askerler tarafından adı geçen köye baskın düzenlendi. 
Baskın sırasında evlerde arama yapıldığı ve çok sayıda köylünün gözaltına alındığı belirtildi.  
 
Diyarbakır ili Hazro ilçesi Çiftlibahçe (Helhel) köyüne 8 Kasım 1993 günü asker ve korucular 
tarafından yapılan baskında gözaltına alınan Ahmet Çakıcı (37)’dan haber alınamadığı belirtildi. 
Çakıcı’nın korucu olması yönünde defalarca tehdit edildiği ve 7 çocuk babası olduğu belirtildi.  
 
Van ili Çatak Đlçesine bağlı Martinis (Konalga) köyü korucuları ile Çataka köyü korucuları arasında 
29 Temmuz 1998 günü çatışma çıktı. Çıkan çatışmada Nazmi Akbulak  isimli korucu, vücudunun 
çeşitli yerlerinden  yaralandı.  
 
Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde, içinde bulunduğu aracıyla korucu aracına yol vermeyen Mehmet 
Çelik, Ali Bozdağ adlı korucu tarafından darp edildi. Çelik kaldırıldığı Diyarbakır Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nde aşırı kan kaybından yaşamını yitirdi.  
 
Van ‘ın  Gürpınar Đlçesi Hoşap (Güzelsuyu) beldesi Zihidan  (Ağırdere)  köyünde ikamet eden üç 
aile, korucuların baskısı sonucu  göç etmek zorunda kaldı. 2 Ağustos 1998 günü göç  eden aileler, 
geçici olarak Saray ilçe sınırındaki  Rebetik (Öveçli) köyüne yerleştiler.  
 
Şırnak merkeze bağlı Mila Keri (Đsmet Paşa) korucu köyünde ikamet eden korucular arasında arazi 
anlaşmazlığı yüzünden çatışma çıktı. 4 Ağustos 1998 günü çıkan çatışma sırasında ismi 
öğrenilemeyen bir korucu ağır yaralandı.  
 
Urfa ili Viranşehir ilçe merkezine asker ve korucular tarafından baskın düzenlendi. Baskın 
sırasında pamuk tarlasında çalışan çiftçilerin üzerine açılan ateş sonucu Seydi Tanrıverdi  adlı kişi 
yaralandı. Saldırı sonrasında, Tanrıverdi’nin kardeşleri Rindé, Rabia ve Mustafa gözaltına alındılar. 
Yine, Kelverin köyü sakinlerinden Naif Çelik’in de 1994 yılında Sesik köyü korucuları tarafından 
öldürüldüğü  belirtildi.  
 
Muş ili Hasköy ilçesinde ikamet eden Maşallah Özbay  adlı korucu, ailevi nedenlerden dolayı 
tartıştığı yakınlarına silahla saldırdı. Saldırı sırasında Maşalah Özbayın adlı kişi olay yerinde 
yaşamını yitirirken, Ayten, Remziye, Naim ve Mehmet Özbay  adlı kişiler ise yaralandılar.  
 
Bitlis ili Mutki ilçesi Dağarcık köyünde ikamet eden Resul Maral adlı korucunun traktörü ile yola 
çıktığı esnada M.Ali Enç’e ait hindiyi traktörle ezmesi sonucu tartışma yaşandı. Çatışmaya 
dönüşen tartışma sırasında Resul Meral (22), M. Ali Enç tarafından öldürüldü. Olayda Ekrem Emre 
adlı kişi de yaralandı.  
 
Diyarbakır ili Ergani Đlçesi Halkın Emek Partisi eski ilçe Başkanı Hasan Demiroğlu’nun kardeşi 
Hüseyin Demiroğlu (35), korucuların silahlı saldırısına uğradı. Demiroğlu, ağır yaralandı. 
 
9 Aralık 1993 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesi yakınlarında  cesetleri bulunan, Şırnak kömür 
ocaklarında işçi olarak çalışan Ömer Dal ile Osman Akıl adlı kişilerin, Gilindor köyü korucularından 
Kamil Bayar tarafından öldürüldükleri iddia edildi. Dal ve Akıl’ın daha önce de sürekli ölümle tehdit 
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edildikleri ve işten döndükleri sırada korucular tarafından yakalanarak öldürüldükleri belirtildi.  
 
Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Güneşli köyüne, 21 Aralık 1993 günü Mardin’in Dargeçit ilçesine 
bağlı Altınköy köyü korucuları ve Dargeçit Tabur komutanlığındaki askerler tarafından yapılan 
baskında Ethem Türkan adlı köylünün askerler tarafından gözaltına alındığı ve daha sonra 
koruculara teslim edildiği bildirildi. Bugüne kadar kendisinden haber alınamayan Ethem Türkan’ın 
eşi Mihan Türkan “Eşimin başına bir şey gelirse tek sorumlusu Altınköyü korucu başı Mehmet’tir” 
dedi.  
 
29 Kasım 1993 tarihinde Demokrasi Partisi Siverek ilçe Başkanı Sinan Sonkurt’un evi korucular 
tarafından taranarak arabası yakıldı. Ayrıcı parti binasını da tarayan korucuların, aynı gece bir fırın, 
bir eczane, Genel-Đş Sendikası ve birçok evin tarandığı belirtildi. Görgü tanıkları saldırının faillerini 
Bucak Aşiretine mensup korucular olduklarını belirttiler.  
 
Şırnak’ın Cizre Đlçesi Cudi Mahallesinde ikamet eden Halil Gürel adlı kişinin, 23 Aralık 1993 günü 
Kamil Atak’a bağlı korucular tarafından yoldan alınarak kaçırıldığı bildirildi. Korucuların, ”Sen niye 
bize ters bakıyorsun? ”diyerek gözaltına aldıkları belirtilen Gürel’den henüz bir haber alınmadığı 
belirtildi. 
 

1993 Yılında Köy Korucuları Tarafından Gerçekleştirilen İnsan Hakları 
İhlalleri 

 
OHAL Valiliği tarafından yapılan açıklamada Hacı Özdemir ve Rıdvan Berkan adlı kişinin PKK 
militanları tarafından öldürüldükleri belirtildi, ancak Mardin ili Nusaybin ilçesine bağlı Kınıki 
(Bakacık) köyüne baskın düzenleyen korucu başı Fikret Aslan ve beraberindeki bir grup korucu 
tarafından öldürüldükleri belirtildi.  
 
20 Şubat 1993 günü Şırnak ili Güçlükonak ilçesi Bané köyüne asker ve korucular tarafından baskın 
düzenlendi. Olayda, köylülerin ziynet eşyalarına el konulduğu, hayvanların telef edildiği, atılan 
bombalar sonucu Bediha Ekin (7) ve Ali Yıldırım (6) adlı iki çocuk yaşamını yitirdi. Söz konusu 
olayda gözaltına alınan 43 köylüye; cop ve şişe kullanmak suretiyle tecavüz, falaka, tazyikli su, 
soğukta çırılçıplak bekletmek şeklinde işkence yöntemleri uygulandığı belirtildi. Đşkenceye maruz 
kalanlardan Đbrahim Ekinci adlı kişi, kaldırıldığı Diyarbakır Devlet hastanesinde yaşamını yitirdi  
 
Mardin ili Dargeçit ilçesi Đvan köyüne asker ve korucular tarafından yapılan baskında Yusuf Çalış 
adlı köylü taranarak öldürüldü. Tarama esnasında M. Ali Aygün adlı kişi de yaralandı. Olaydan 
sonra köyde ikamet eden 12 kişi gözaltına alındı.  
 
Mardin ili Ömerli ilçesi Xırbé Mamitné köyüne korucu ve askerler tarafından yapılan baskın 
sırasında Hüseyin Yavuz  ve Hasan Bilgiç adlı köylülere ait evlerin ateşe verildiği belirtildi.  
 
Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesi Xarik köyüne, Diyadin ilçesi korucuları tarafından düzenlenen baskında, 
köylülerin korucu olmaları, aksi takdirde hepsini kurşuna dizecekleri yönünde tehdit edildikleri 
belirtildi.  
 
Şırnak ili Đdil ilçesine bağlı 50 haneli Temelze köyüne korucular tarafından yapılan baskın 
sonrasında köy halkı göç ettirildi.  
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Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesi Yukarı Ayrancı köyü Meték yaylasına Xarık köyü korucuları, tarafından 
baskın düzenlendi. Baskın sırasında köylüler, köy meydanında toplatılarak darp edildiler. Darp 
sonucu Đkram Karahan, Asile Karahan ve Mükrime Yiğit adlı hamile kadınlar komaya girerek 
Doğubeyazıt ilçe merkezinde bulunan hastanelere kaldırıldılar.  
 
Mardin ili Midyat ilçesi Bağlarbaşı köyüne Abdullah Taş adlı korucu başı ile beraberindeki korucular 
tarafından baskın düzenlendi. Baskın sırasında yaşanılanlar köylüler tarafından şöyle aktarılmakta: 
“Baskın sırasında, köy imamı Abdülvahap Altınkaynak, cami hoparlöründen anons yapmak üzere 
çağrıldı. Korucubaşı  Abdullah Taş,  yaptığı konuşmada imamın Ermeni olduğunu iddiasında 
bulunarak, imamın köydeki  kiliseye götürülüp kiliseyle beraber yakılması emrini beraberindeki 
koruculara verdi. Taş, korucuları da yanına alarak imamı kiliseye götürdü. Önce işkence ettiler. 
Daha sonra saçlarını ve bıyıklarını ateşe verdiler. Biz kiliseye gidinceye kadar imamın vücudu 
işkenceden paramparça  olmuştu. Korucular daha sonra bizi sıra dayağına çekerek tehdit ettiler. O 
sırada köye askerler geldi. Đmamın nerede olduğunu sorunca, korucular da imamın köyden 
kaçtığını söylediler. Ertesi gün OHAL Bölge Valiliği, köyümüzde ‘Bir teröristin ölü olarak ele 
geçirildiği’ açıklamasında bulundu. Kaymakamlığa  yaptığımız başvurular da sonuçsuz kaldı.”.  
 
11 Ocak 1993 tarihinde Mardin ili Midyat ilçe merkezindeki evinden alınan Hüseyin Ertekin, 
Abdullah Taş adlı korucu başı tarafından Batman yolu üzerindeki bir elektrik  direğine asılarak 
öldürüldü.  
 
Batman ili Sason ilçesi Koşyayla köyü korucularının, 3 Haziran 1993 günü evlerine yaptıkları 
baskın sırasında Hasan Dinar (15),  Fatma  Ondaş (14)  ve Şazime Fak (14) adlı gençleri 
yataklarında uyudukları sırada kurşuna dizerek öldürdükleri belirtildi. Cesetlerin, yataklarından 
çıkarılarak bulundukları evin yanındaki ahıra götürülerek tekrar tarandığı ve olaya çatışma süsü 
verildiği açıklandı. Korucuların, köy yakınlarındaki karakola da “Köye baskın yapan üç PKK 
militanının öldürüldüğü” şeklinde haber verdikleri ve olayın televizyona da bu şekilde yansıtıldığı 
bildirildi. Köylüler, korucuların olayı bu şekilde yansıtmalarının nedeninin, kişi başına kendilerine 
verilen paradan kaynaklı olduğunu belirttiler.  
         
20 Nisan 1993 günü akşam saatlerinde, Mardin ili Midyat ilçesinde 8 kişinin ölümü, 9 kişinin de 
yaralanmasıyla sonuçlanan minibüs taranması olayının, Kutlubey köyü korucuları tarafından 
yapıldığı ortaya çıktı. Köylülerin başvurusu üzerine  açılan soruşturmada, Tacettin Sakan, Nevat 
Aydın, Halit  Aktar, Rahmi Kaçmaz, Vecdi Özbay, Ethem Şeyhan, Mehmet Şeyhan, Tevkif Akbay, 
Abbas Taş ve Şehmus Şeyda  adlı korucular tutuklandılar. 

1994 Yılında Köy Korucuları Tarafından Gerçekleştirilen İnsan Hakları 
İhlalleri 

 
5 Ocak 1994 günü, Muş’un Norşe köyünde, korucuların çevreye rasgele ateş açmaları sonucu  8 
yaşındaki kız çocuğu  M.Ç ağır yaralandı. 
 
25 Şubat 1994 günü, Mardin ili Derik ilçesine bağlı Şahina köyüne baskın düzenleyen Menda 
aşiretine mensup korucular ile Şahina köyü korucuları arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 
Menda aşiretinden 3 kişi yaşamını yitirdi.  
 
2 Mart 1994 günü, Diyarbakır ili Silvan ilçesi Hayderké ve diğer birkaç köye baskın düzenleyen 
asker ve korucuların 150 köylüyü darp ettikleri, köyden göç etmeleri yönünde köylüleri tehdit 
ettikleri ayrıca ismi öğrenilemeyen bir köylüyü de kafasını ezerek öldürdükleri belirtildi.  
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Siirt ili Baykan ilçesi Arıç (Çamtaşı) köyünde, babasının koruculuğu kabul ederek silah almasına 
karşı çıkan Ecevit Özmen (18), 14 Nisan 1994 günü, av tüfeğiyle intihar etti.  
 
11 Mayıs 1994 günü, Muş ili Malazgirt ilçesinin Nordin (Nurettin) köyüne baskın düzenleyen 
korucular, köyün ilkokulunu yaktıkları iddiasıyla, köylülere ait 10 evi yaktılar.  
 
12 Mayıs 1994 günü, Urfa ili Siverek ilçesi Taşkaya köyünde çobanlık yapan Cuma Sezgin, Bucak 
aşiretine mensup korucular tarafından, koyunlarının çalınmasına tepki gösterince, taranarak 
öldürüldü.  
 
Mardin merkeze bağlı Zone (Aranköy) köyünde ikamet eden Raşit ve Naif Yüksel adlı köylüler, 
silahlarını geri verdikleri için 12 Mayıs 1994 günü köyde ikamet eden diğer korucular tarafından 
göç ettirildiler.  
 
Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Tarhan (Barmalı) köyü, Bayramlı Jandarma Komutanlığında görevli 
askerler ve aynı köyde ikamet eden korucuların baskısı nedeniyle 14 Mayıs 1994 günü göç etmeye 
başladılar. 
 
15 Mayıs 1994 günü, Adıyaman ili Yedioluk köyünde koruculuk yapan Nevzat Küçükkaya ve Yusuf 
Gezer arasında minibüs işletme konusunda çıkan tartışma sonrasında çatışma çıktı. Çıkan 
çatışma sırasında her iki korucu da yaşamlarını yitirdiler.  
 
Diyarbakır ili Lice ilçesi Uçarlı köyüne, Kayacık Jandarma Karakolu’na bağlı askerler tarafından 
yapılan baskın sırasında 19 Mayıs 1994 günü korucular tarafından üzerine açılan ateş sonucu Akif 
Filizcan ile ismi öğrenilemeyen kardeşi yaralandılar. Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına 
alınan Filizcan adlı kardeşlerin, aldıkları kurşun yaralarından dolayı felç oldukları ve yatağa bağlı 
kaldıkları belirtildi.  
 
7 Haziran 1994 günü, Hakkari il merkezine bağlı Seyhan aşiretine mensup korucuların çevreye 
rast gele ateş açmaları sonucu Otluca Köyü halkının 110 adet koyunu telef oldu.  
 
7 Haziran 1994 günü, Siirt’in Eruh ilçesi Kuşadalı Köyü’nde çobanlık yapan Yusuf Elik adlı şahıs 
korucu ve askerler tarafından öldürüldü. Kuşadalı Köyü daha önce korucu olmaları yönünde tehdit 
edilmiş; fakat köylüler göçü göze alarak korucu olmamışlardı.. 
 
 
9 Haziran 1994 günü, Batman ili Hasankeyf ilçesindeki Jandarma Taburu ile Altınoluk Köyü 
korucuları tarafından Xerbekur (Palamut), Sira, Şebiye, Kerdele, ve Gevendıka köylerine ait 
ormanlık alanlar ateşe verildi.  
 
Batman ili Sason ilçesine bağlı Tire köyü muhtarı Felemez Argıç, 10 Haziran 1994 günü, köyden 
Sason’a gitmek için yol üzerinde araba beklerken, korucuların silahlı saldırısına uğradı. Argıç, daha 
önce de korucu olması yönünde tehdit ediliyordu.  
 
Batman ili Hasankeyf ilçesi ile Dıfne köyü korucuları arasında 15 Haziran 1994 günü bilinmeyen bir 
nedenle tartışma yaşandı. Çatışmaya dönüşen tartışma sırasında korucu başı M. Salih Orhan ile 
ismini öğrenemediğimiz 45 yaşındaki bir bayan yaralandılar. 
 
20 Haziran 1994 günü Siirt ili Eruh ilçesi Niwila (Çizmeli); 25 Haziran 1994 günü de Mergé  köyüne 
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baskın düzenleyen asker ve korucular, köylülere ait bağ ve buğday tarlalarını yakarak, köylüleri 
göç etmeleri yönünde tehdit ettiler.   
 
7 Temmuz 1994 günü, Diyarbakır ili Hani ilçesi ile Bingöl il merkezi arasındaki yol güzergahında 
olan Derno (Akçayurt), Şeleheydan (Yayladere), Meleko (Sarıbudak), Xorsik (Saklıca) ve Horsel 
(Kaledibi) köylerine asker ve korucular tarafından baskın düzenlendi. Baskın sırasında köylülere ait 
ekinlerin ateşe verildiği, köylülerin Hani ilçesi yakınlarında bulunan bir yerde bekletildikleri ve 
bekletilen köylülerin darp edildikleri belirtildi.  
 
25 Ekim 2000 günü şubemize başvuruda bulunan Đbrahim Tuğuç adlı kişi, babası Ramo Tuğuç’un 
8 Temmuz 1994 tarihinde Mardin ili Kızıltepe ilçesi Köprübaşı mahallesindeki bir bakkal dükkanının 
önünden iki sivil polis ve iki korucu tarafından gözaltına alınarak  Renault marka bir otomobile 
bindirilerek götürüldüğünü, 16 gün sonra Şanlıurfa ili Ceylanpınar ilçesi Mecburiye köyü civarındaki 
bir kayalıkta cesedinin bulunduğunu belirtti. Olaydan sonra Avdo Korga adlı kişinin babasıyla 
Kızıltepe jandarma karakolunda aynı hücrede tutulduğunu açıkladığını, orada babasının kazma 
sapı ile dövüldüğünü ve bir ayağı kırık bir vaziyette hücresinin önünde baygın bir şekilde 
gördüğünü belirttiğini bildirdi.   
 
10 Temmuz 1994 günü, Hakkari ili Yüksekova ilçesinde 06.VJK.18 plakalı bir  otomobil, Zeydan 
aşireti korucularının silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Hayati Ölmez (2) yaşamını yitirirken; 
Mustafa, Abdullik, Güneş, Müeser ve Yıldız Ölmez adlı kişiler de yaralandı. 
 
11 Temmuz 1994 günü saat 08.30 sularında, Siirt il merkezine bağlı Çamtepe Jandarmaları ile 
Kerbosan korucuları tarafından Şemse Köyüne baskın düzenlendi. Köylülere ait ekinleri yakmak 
isteyen koruculara karşı çıkan köy sakinlerine ateş açan asker ve korucular, Ömer Yeğentekin (60) 
ve Menaf Tunç (14)’un ölümüne Mahmut Tunç (70)’un ise ayağından yaralanmasına neden oldular.  
 
14 Temmuz 1994 günü, Bingöl ili Karlıova ilçesi Kızılağaç ve Aynik köylerine asker ve Elmalı köyü 
korucuları tarafından baskın düzenlendi. Baskın sırasında söz konusu köylerden Kızılağaç’ı ateşe 
verirken, Aynik köyünün de boşaltılması için süre tanındı.  
 
17 Temmuz 1994 günü, Batman ili Hasankeyf ilçesine ait Gere ormanlık bölgesi, PKK militanlarının 
içerisinde barındıkları gerekçesiyle korucular tarafından ateşe verildi.  
 
20 Temmuz 1994 günü Birleşmiş Milletler’e başvuruda bulunan Mehmet Tunç, kardeşi Yusuf 
Tunç’un 9 Şubat 1994 günü saat 17.00 sıralarında Kangerli köyünden 10 korucu tarafından 
götürüldüğünün; fakat bir çok resmi kurum ve kuruluşa başvurmasına rağmen herhangi bir sonuç 
alamadığını belirtti.  
 
28 Temmuz 1994 günü Batman il merkezine bağlı Bediyan (Oymataş) köyüne baskın düzenleyen 
Zorova ve Cendere köyü korucularının, köylüleri darp ettikleri ve köyü boşaltmaları yönünde 
tehditlerde bulundukları belirtildi.  
 
Diyarbakır ili Silvan ilçesinin Çöltepe köyünde ikamet eden 11 aile, 5 Ağustos 1994 günü  
korucuların baskısından dolayı göç etti.  
 
5 Ağustos 1994 günü Batman ili Kozluk ilçesi Cezne (Yazpınar) köyüne köy korucuları tarafından 
yapılan baskın sırasında, köylülere ait bağ ve bahçeleri ateşe vererek köyden ayrıldılar.  
 
13 Ağustos 1994 günü Siirt ili Şirvan ilçesinin Osiyek (Ormanlı) köyü korucuları, köy suyu 
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nedeniyle kendi aralarında çatıştı. Çatışma esnasında iki korucu yaşamını yitirdi. 
. 
22 Temmuz 1994 günü jandarma ve korucular tarafından gözaltına alınan ve gözaltına alındığı 
Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından da kabul edilen Ahmet Demiray‘ın, 14 Ağustos 
1994 günü Diyarbakır ili Lice ilçesi Dibek (Derxust) köyü yakınlarında cesedi bulundu. Yakınları, 
Demiray’ın işkence edilerek öldürüldüğünü belirttiler.  
 
5 Haziran 1994 günü Şanlıurfa ili Siverek ilçesi Bucak korucuları tarafından kaçırılan Viranşehir 
ilçesinin Tılozik Köyü muhtarı Hacı Naif Ummaz’ın 16 Ağustos 1994 günü cesedi bulundu.  
 
17 Ağustos 1994 günü Mardin ili Derik ilçesi Bağlararası köyüne baskın düzenleyen korucuların, 32 
haneyi ateşe verdikleri belirtildi. Daha sonra Ömerli ilçesinin 20 hanelik Xırbelik  köyüne de baskın 
düzenleyen korucuların, köydeki tüm evleri arama yaptıktan sonra yaktıkları, ayrıca köy 
sakinlerinden Fevzi Aslan, Ali Doğan, Deham Aslan, Metin Kaya, Bedirhan Doğan ve Mehmet 
Aslan’ ı da gözaltına aldıkları belirtildi.  
 
18 Ağustos 1994 günü Muş ili Malazgirt ilçesi Nureddin (Nordin) köyüne korucular tarafından 
baskın düzenlendi. Baskın sırasında, söz konusu köyde ikamet eden Ramazan Öznaci adlı kişi 
gözaltına alındı. Öznaci’nin cesedi, Ağrı ili Patnos ilçesi kırsal alanında işkence edildikten sonra 
öldürülmüş bir şekilde bulundu.  
 
20 Ağustos 1994 günü Batman ili Sason ilçesindeki Xıyan bölgesinde, korucular ile PKK militanları 
arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışma sırasında yakalanan ve soyadı öğrenilemeyen Mahmut 
(Siyabent) adlı militanın korucular tarafından taranarak öldürüldüğü belirtildi.  
 
30 Ağustos 1994 günü Mardin ili Savur ilçesinin Bakuse (Köprülü) köyüne üzüm  toplamaya giden 
Fevzi, Şehmus ve Sultan Kalmaz adlı kardeşlere, Bafaya köyü korucuları tarafından  ateş açıldı. 
Fevzi ve Şehmus olay yerinde yaşamını yitirirken, Sultan ise hastaneye kaldırıldı.  
 
Şırnak ili Cizre ilçe merkezinde taksicilik yapan ve soyadı öğrenilemeyen Mehmet isimli kişi, 31 
Ağustos 1994 günü Kıça köyü korucuları tarafından gözaltına alındı. Söz konusu kişinin Cizre ilçe 
çıkışında cesedi bulundu.  
 
2 Eylül 1994 günü Siirt ili Eruh ilçesi Sefice (Yalıca) köyüne baskın düzenleyen korucuların, 
köylülere ait olan para ve ziynet eşyalarına el koydukları ve köylüleri darp ettikleri belirtildi.  
 
11 Eylül 1994 günü Diyarbakır ili Çınar ilçesi Salman köyüne baskın düzenleyen Beşpınar köyü 
korucuları ile Salman köyü sakinleri  arasında çatışma yaşandı. Çatışma sonrasında köyü terk 
etmek zorunda kalan korucuların, köy dışında kalan Mazıdağ ilçe nüfusuna kayıtlı soyadı 
öğrenilemeyen Ali (60) adlı çabanı kurşuna dizdikleri belirtildi.  
 
16 Eylül 1994 günü Mardin ili Midyat ilçesinin Sitté (Çalpınar) köyü çıkışındaki bağlarına üzüm 
toplamaya giden bir grup köylü, Mikré köyü korucuları tarafından yolda tutuldular. Köylüler 
arasında bulunan Halil Acar (35) ve Đsmail Akkan isimli kişiler, korucular tarafından götürüldüler. 
Acar ve Akkan’dan haber alınamıyor.  
 
19 Eylül 1994 günü, Bulanık ilçe merkezine giden Muş ili Bulanık ilçesi Şatırvan köyü korucuları, 
Kazım Demirtaş adlı kişiyi tarayarak öldürüldüler.  
 
21 Eylül 1994 günü Şırnak ili Cizre ilçesinin Ulaş köyüne baskın düzenleyen Cizre Belediye 
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Başkanlığı’na bağlı korucular, köyde ikamet eden köylüleri darp ettikten sonra köyden çıkardılar. 
Söz konusu köylüler Düzova köyüne göç ettiler. 
 
21 Eylül 1994 günü Şırnak ili Cizre ilçesine bağlı köyleri dolaşan Cizre Belediye Başkanı ve korucu 
başı Tahir Adıyaman’ın, gezdikleri köylerde bulunan köylüleri korucu olmaları yönünde tehdit 
edildikleri belirtildi.  
 
22 Eylül 1994 günü, Elazığ il merkezine bağlı Altınkuşak köyüne gitmekte olan bir araç asker ve 
korucular tarafından tarandı. Olayda, Hüseyin Yıldırım (35), Cafer Aslan (25), Kemal Fındık ve ismi 
öğrenilmeyen bir kişi yaşamını yitirdi. 
 
Demokrasi Partisi üyesi Hüseyin Taşkaya, 6 Aralık 1994 günü Bucak korucuları tarafından 
gözaltına alındı. Taşkaya ailesi, Bucak korucuları ile görüştüklerini ancak korucuların kendilerine, 
Hüseyin Taşkaya’yı gözaltına aldıktan sonra güvenlik kuvvetlerine teslim ettiklerini belirttikleri halde 
ilgili kurumlara yapılan başvurulara olumsuz yanıt verildiğini açıkladılar.  
 
Mardin ili Nusaybin ilçe merkezinden köyüne gitmek üzere yola çıkan Ahmet Talayhan adlı minibüs 
şoförünün, 10 Eylül günü Kuyular (Cıbırgıravı) köyü yakınlarında köy kurucuları tarafından yolu 
kesilerek kafasına iki kurşun sıkılmak suretiyle öldürüldüğü belirtildi. Olay yerinde hayatını 
kaybeden Talayhan’ın, PKK militanları tarafından öldürüldüğü iddiası ile cesedi ailesine teslim 
edildi.  
 
Muş ili Varto ilçesi Karameşe Köyünde ikamet eden Çiğdem Özgül (14), babasının 12 milyona 
askerlerden silah alarak koruculuğu kabul etmesi üzerine, 3 Ekim 1994 günü babasının aldığı 
silahla intihar etti.  
 
12 Ekim 1994 günü Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesi Çalé ve Alimelo köylerine güvenlik kuvvetleri ile 
korucular tarafından baskın düzenlendi. Baskın sırasında bazı kadınların çırılçıplak soyulmak 
sureti ile köyde dolaştırıldıkları ve bazı ahırların da yakıldıkları belirtildi.  
 
12 Ekim 1994 günü Ağrı ili Diyadin ilçesine bağlı Bılgana Jerin köyüne baskın düzenleyen Topesor 
köyü kurucularının, söz konusu köyde ikamet eden köylüleri darp ettikleri ve köyde ikamet eden 
Ahmet Yüce’ye ait otları yaktıkları belirtildi. Korucuların, ayrıca Yüce ve iki oğlunu da gözaltına 
alarak köyden ayrıldıkları belirtildi.  
 
14 Ekim 1994 günü Siirt ili Eruh ilçe merkezinde saat 21.30 sıralarında PKK militanları ile güvenlik 
kuvvetleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmanın ardından korucuların rasgele ateş açtıkları, 
tarama esnasında soyadı öğrenilemeyen Mehmet isimli kişinin yaşamın yitirdiği belirtildi.  
 
18 Ekim 1994 günü, Mardin ili Kızıltepe ilçesine bağlı 60 hanelik Kermera köyüne baskın 
düzenleyen asker ve korucuların, köylüleri darp ettikleri ve köylülerin üç gün içinde köyü 
boşaltmaları yönünde tehditlerde bulundukları belirtildi. Korucuların, Mehmet Yusufoğlu’na ait evi 
yaktıkları açıklandı.  
 
Tunceli ili Çeşmigezek ilçesi Sekinek köyünde ikamet eden ve isimleri öğrenilemeyen iki kişi, 19 
Ekim 1994 günü Cebe köyü korucuları tarafından köye yapılan baskın sırasında öldürüldü. Olay 
sırasında köy merkezinde güvenlik kuvvetlerinin de bulundukları ancak olaya müdahale etmedikleri 
belirtildi.  
 
19 Ekim 1994 günü Mardin ili Midyat ilçesinin Doğançay (Mizizex) köyü yakınlarında Ebubekir 
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Aldur (70) adlı kişinin cesedi bulundu: Aldur’un daha önce de defalarca korcular tarafından ölümle 
tehdit edildiği belirtildi. Aldur, 30 Eylül günü kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılmıştı.  
 
31 Ekim 1994 günü Şanlıurfa ili Viranşehir ilçesinin Meşkinan köyü civarında Cemal Yıldız adlı 
kişinin cesedi bulundu. Yaklaşık iki ay önce, Bucak korucularının baskısından dolayı Yaban köyüne 
göç eden Yıldız’ın, oradan da yoğunlaşan baskılar üzerine Đzmir’e göç ettiği belirtildi. Yıldız’ın ekili 
olan arazilerini biçmek üzere köye geldiği, ve Bucak korucuları tarafından kaçırıldıktan sonra 
cesedinin bulunduğu belirtildi.  
 
4 Kasım 1994 günü, Diyarbakır il merkezine bağlı Tepecik köyüne Kırmataş köyü korucuları 
tarafından baskın düzenlendi. Baskın sırasında köyün tamamı ateşe verildi. Söz konusu köyün,  
yaklaşık iki yıl önce koruculuk dayatması dolayısıyla boşaltıldığı belirtildi.  
 
20 Ekim 1994 tarihinde korucular tarafından kaçırılan Hacı Şerif Ökmen’in, 22 Ekim 1994 günü 
cesedi bulundu. Ökmen’in daha önce koruculuk yaptığı ve silah bıraktığı bu nedenle de korucular 
tarafından sürekli ölümle tehdit edildiği belirtildi.  
 
10 Kasım 1994 günü Kusurlu ve Meşkinan köyleri korucuları tarafından Mardin ili Derik ilçesine 
bağlı Sirtok,Wengasarsi, Şenlik, Kober, Kızlar, Adlı, Besragenco, Menteşi, Agıt, Heyal, Xızeri ve 
Kusnilene köylerine baskın düzenledi. Baskınlar sırasında evlerde aramalar gerçekleştirildiği, 
aramalar sırasında birçok kişinin evinde bulunan ziynet eşyalarına el konulduğu ve köylülerin darp 
edildikleri belirtildi. Bir çok köylünün darptan dolayı hastaneye kaldırıldığı açıklandı.  
 
12 Kasım 1994 günü, Mardin ili Derik ilçesi Siltok köyüne, Mele Haci Tayip aşiretine bağlı korucular 
tarafından baskın düzenlendi. Baskın sırasında Abdullah Aksuy adlı köylü korucular tarafından 
kaçırıldı. Aynı korucuların bir süre önce de Hüseyin Aksoy adlı köylüyü kaçırdıkları belirtildi.  
 
15 Kasım 1994 günü Mardin ili Kızıltepe ilçesinden Şanlıurfa ili Viranşehir ilçesine giden Alaattin 
Yalçın adlı kişi, Viranşehir’e 2 km kala Meşkinan korucuları tarafından araçtan indirilerek darp 
edildi. Yalçın’ın daha sonra da beyaz bir arabanın bagajına konularak kaçırıldığı belirtildi.  
 
16 Kasım 1994 tarihinde, Mardin ili Ömerli ilçesi Mesken köyüne, Xırbé ve Hıştırek köyü korucuları 
tarafından baskın düzenlendi. Baskın sırasında köyde bulunan tüm erkeklerin darp edildikleri 
belirtildi. Olaydan sonra bir çok kişinin köyü terk ederek başka yerlere yerleştikleri belirtildi.  
 
Siirt ili Eruh ilçesi Hılela Köyü korucuları tarafından, Şıda köyü sakinlerine ait 100 baş koyuna 17 
Kasım 1994 günü el konuldu. Aynı korucuların, 6 Kasım 1994 günü yine bu köyün 800 koyununa el 
koydukları ancak köylülerin Savcılığa yaptıkları başvuru sonrasında 700 baş koyun geri alınmıştı.  
 
20 Kasım 1994 günü, Diyarbakır ili Çınar ilçesi Başıklı (Huceti) köyü korucuları arasında çatışma 
çıktı. Korucular arasında çıkan çatışmada iki korucu yaşamını yitirirken iki korucu da yaralandı. 
 
23 Kasım 1994 günü, Batman ili Beşiri ilçesinin Dara Hamza köyü yakınlarında göçebe olarak 
yaşayan insanların çadırlarına asker ve korucular tarafından baskın düzenlendi. Baskın sırasında, 
söz konusu göçerlerin PKK militanlarına yardım ettikleri iddia edilerek 50 baş koyunlarına el 
konuldu.  
 
Diyarbakır ili Hazro ilçesi Licok köyüne, Sarıyer (Kenderhel) köyü korucuları tarafından 27 Kasım 
1994 günü baskın düzenlendi. Baskın sırasında köylüler, köyü terk etmeleri yönünde tehditlere 
maruz kaldılar. Önlerine çıkan tüm köylüleri darp eden korucuların, köy sakinlerinden Bahri 
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Akdemir (60) adlı kişiyi kurşuna dizerek öldürdükleri belirtildi. Söz konusu köyün, daha önce de bir 
kısmı yakılarak boşaltılmıştı; ancak göç eden köylüler bir süre sonra izin alarak yakan evlerinin 
onararak köye geri dönmüşlerdi.  
 
Batman ili Sason ilçesi Cacas nahiyesi Belediye Başkanı M.Sıddık Çetinkaya’nın evine, 12 Aralık 
1994 günü korucular tarafından baskın düzenlendi. Baskın sırasında evde bulunanların üzerine 
ateş açılması sonucu Belediye Başkanı M.Sıddık Çetinkaya (40) ile ev halkından Hüseyin 
Çetinkaya (65), Mustafa Çetinkaya (22), Sabri Oruç (30), Ürfiye Çetinkaya (16) ve Baki Çetinkaya 
adlı kişiler yaşamlarını yitirdiler.  
 
Batman ili Kozluk ilçesi Kesmetaş (Gıré Kelé) yaylasındaki göçerlerin çadırlarına, Berzané Jor 
köyü korucuları tarafından 30 Aralık 1994 günü baskın düzenlendi. Baskın sırasında göçerlerin 
yiyecek ve içeceklerinin birbirine karıştırıldığı ve yaylayı terk etmeleri yönünde tehdit edildikleri 
belirtildi.  
 
30 Aralık 1994 günü Urfa ili Viranşehir ilçesinin Şéx Welat köyüne bağlı karakolun yakınlarında 
Hıdır Öztürk isimli kişinin cesedi bulundu. Hıdır Öztürk ve kardeşi Bekir Öztürk’ün, 20 Aralık 1994 
günü Mardin ili Kızıltepe ilçesine bağlı Derik köyü korucuları tarafından kaçırıldıkları belirtildi. Hıdır 
Öztürk’ün, daha önce defalarca “PKK’ye yardım ve yataklık ettiği” iddiasıyla gözaltına alındığı ve 
bir seferinde de iki yıl süre ile cezaevinde yattığı belirtildi. Öztürk’ün cesedi, Karakoldan 200 metre 
uzakta bulundu. 
 

1995 Yılında Köy Korucuları Tarafından Gerçekleştirilen İnsan Hakları 
İhlalleri 

 
29 Aralık 1995 günü Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Bağış köyündeki evinden kardeşi Bekir 
Öztürk ile birlikte, korucu oldukları ileri sürülen kişilerce gözaltına alınan Hıdır Öztürk, 30 Aralık 
1995 günü Şanlıurfa ili Viranşehir ilçesi yakınlarındaki Şexvelat karakoluna yaklaşık 200 
m.uzaklıkta ölü bulundu.  
 
Urfa ili Siverek Đlçesinde ikamet eden Doğru Yol Partisi Urfa milletvekili ve korucu başı Sedat 
Bucak’a bağlı korucuların, Siverek ilçe merkezindeki esnaftan tehditle para topladıkları belirtildi.  
 
Batman ili Kozluk ilçesi Gıré Kelo Bölgesinde yaylaya çıkan Duderen Aşiretine mensup göçerlerin 
çadırları, Berzana Jor Köyü korucuları tarafından üçüncü kez basıldı. 2 Ocak 1995 günü baskın 
düzenleyen korucular, göçerlere köyü terk etmeleri için baskı yaptılar. Ayrılmadıkları taktirde 
çadırlarını yakacakları tehdidinde bulundular.  
 
Diyarbakır ili Tepe Beldesine bağlı Gedikbaşı (Kerepeçe) köyüne, 27 Aralık günü Sıntse, Gırézer 
(Doruk), Malapiré (Selamet), Gıré Heci Farıs (Tepecik), Merxanda Jér (Orta Oba), Sadiye 
(Kurudere) ve Xanasar (Başhan) köyleri korucuları ile askerler tarafından baskın düzenlendi. 
Baskın sırasında korucu ve askerler “PKK’liler bu köyde barınıyor” diyerek köydeki bütün evleri 
içindeki eşyalarla birlikte ateşe verdiler.  
 
Diyarbakır ili Bismil ilçesi Tepe Beldesine bağlı Gıré Heci Farıs (Tepecik) köylülerinin, köylerine geri 
dönerek tarlalarını ekmeleri korucular tarafından engellendi. Topraklarını sürmek amacıyla 
köylerine dönen M.Selim Tekin, H.Sait Tekin, H.Heyto Tekin, H. Süleyman Tekin ve Hamdin Güneş 
adlı köylülerin topraklarını sürmeleri korucular tarafından engellendi. Köylüler, devletin koruculara 
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para vermediğini, para yerine kendi topraklarını verdiklerini iddia ettiler.  
 
Diyarbakır ili Ergani ilçesi Salihli köyü halkı ile, 9 Ocak 1995 günü kendi köylülerine korucu olmaları 
yönünde baskı yapan korucular arasında çatışma çıktı. Olaydan sonra köye güvenlik kuvvetleri 
tarafından baskın düzenlendi. 18 kişi gözaltına alındı.  
 
Diyarbakır ili Lice ilçesi Şéxan (Gürbeyli) köyüne baskın düzenleyen korucular, bir köylüyü 
gözaltına aldı. Komando kıyafeti giyerek köye gelen korucular, Kamil Perçin (55) adlı köylünün 
evine baskın düzenleyerek Perçin’i gözaltına aldılar. Perçin, korucuların gözaltı süresince 
kendisine yoğun bir şekilde işkence yaptıklarını belirtti. Perçin’in vücudunun bir çok yerinde darp 
izlerinin mevcut olduğu ve gördüğü işkencelerden dolayı yürüyemediği belirtti.  
 
Mardin ili Derik ilçesi Xırabreşk (Meşeli) köyü korucuları arasında çıkan çatışmadan sonra, aynı 
ilçeye bağlı Mısrık köyü korucuları arasında da çatışma çıktı. Çatışma sırasında 2 korucunun 
öldüğü, 3 korucunun da yaralandığı belirtildi.  
 
Ağrı ili Pantos ilçesinde, asker ve yüzleri maskeli korucular tarafından gözaltına alınan A.A (12) ve 
Abdülvahap Aytaç (29) isimli kardeşlerin akıbetleri hakkında bilgi edinilemediği belirtildi. Đki 
kardeşin Muş ili Malazgirt ilçesi Jandarma Komutanlığı’nda gözaltında tutuldukları belirtildi. 
Yaklaşık iki ay önce Ramazan Öznarcı (40)  isimli bir yakınlarının da korucu başı Ahmet Çelik ve 
ona bağlı korular tarafından gözaltına alındıktan sonra  öldürüldüğünü de belirten Hanife Aytaç, 
“Askerler korucubaşını binbaşı diye çağırıyorlar. Bir çok insanın katledilmesinde onun parmağı var. 
Çocuklarımın yaşamından endişeliyim” dedi. 
     
Bingöl ili Genç ilçesine bağlı nahiye, köy ve mezra olarak toplam 90 yerleşim birimine gıda 
ambargo uygulandığı, Đlçeye bağlı köylerin giriş çıkışlarının denetim altında tutulduğu, Servi 
Jandarma Karakolu ve Servi Korucularının, özellikle gıda malzemelerine keyfi bir şekilde el 
koydukları ve yiyecek maddelerinin miktarını sınırladıkları belirtildi.  
 
Diyarbakır ili Lice ilçesine bağlı 50 hanelik Helhel Köyüne 23 Ocak 1995 günü saat 11.00 
sıralarında baskın düzenleyen Eyndar ve Kelderhel (Sarıerik) köyü korucularının, köylüleri köy 
meydanına topladıkları, korucu olmaları yönünde tehditlerde bulundukları, aksi takdirde evlerinin 
yakılacağı yönünde kendilerine baskı yapıldığı belirtildi.  
 
Batman ili Kozluk ilçesine bağlı Cezne köyünde boş kalan evlerin kapılarının, pencerelerinin ve 
elektrik saatlerinin korucular tarafından sökülerek alındığı belirtildi.  
 
Tunceli ili Çermişgezek ilçesine bağlı Sinsor (Payamdüzü) Köyünde, 11 Mart 1995 günü üç 
çobanın korucular tarafından silahlı saldırıya uğradıkları belirtildi. Çobanların, saldırı sırasında yara 
almadan kurtuldukları ve konu ile ilgili çobanların Çemişgezek Jandarma Komutalığı’na, 
korucuların silahlarının geri alınmasını talebiyle başvuruda bulundukları belirtildi.  
 
Bitlis’in Mutki ilçesi Kavakbaşı nahiyesine bağlı Yenidoğan (Korsvak) Köyünde ağaç kesme 
yüzünden korucular arasında çıktığı belirtilen kavgada 8 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı 
belirtildi.  
 
Diyarbakır ili Lice ilçesine bağlı daha önce boşaltılmış olan Licok (Çavundur) Köyüne 12 Nisan 
1995 günü Hazro ilçesine bağlı Kenderhel korucuları tarafından baskın düzenlendi. Köyde 
kimsenin olmaması üzerine Halit isimli köylünün evinin ateşe verildiği belirtildi.   
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Van ili Çatak ilçesi Dostlar Çayevinin önünden geçen korucuların kendilerine “Cahş (Domuz)” diye 
seslenen 13 yaşındaki A.Ç.’yi darp ettikleri belirtildi. Bunun üzerine olay yerine gelen A.Ç.’nin ailesi 
ile korucular arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, kavganın çevredekilerin 
müdahalesiyle büyümeden sona erdiği belirtildi.  
 
Mardin ili Midyat ilçesine bağlı Derfan Köyü korucularının, 19 Nisan günü köy yakınında 
hayvanlarını otlatan 6 yaşındaki  C.A. isimli çocuğa, babasının terörist olduğunu söyleyerek 
korkutmak için ateş açtıkları belirtildi. Açılan ateş sonucu sol ayağından yaralanan Ç.A., Batman 
Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.  
 
Mardin ili Kızıltepe ilçesine bağlı Milan ve Eşme Köyü korucularının, 2 Mayıs 1995 günü Kızıltepe 
ilçe merkezinde ikamet eden Şeyhmus Đlhan’ın evine baskın düzenledikleri, baskın sırasında evi 
talan ettikleri, baskın sonrasında Şeyhmus Đlhan’ın oğulları Zeynettin ve Mehmet Đlhan ile torunu 
Mahmut Đlhan’ı yanlarına alarak evden ayrıldıkları belirtilirken, yanlarında götürdüklerinin serbest 
bırakılması karşılığında 45 Milyon lira para istedikleri belirtildi.  
 
Mardin il merkezine bağlı Meşkina ve Sıltok Köyü korucularının, 8 Mayıs günü Susik (Suldok), 
Meşkina (Gozak), Kodore (Yazıcık), Robelme (Beşbudak), Varga, Xemse, Kızıl, Kızlere, Remok  ve  
Şayhan köylerine baskın düzenledikleri, köylüleri, Med TV izlememeleri yönünde tehdit ettikleri,  
bütün çanak antenleri topladıkları belirtildi. Söz konusu korucuların yine Mardin ili Kızıltepe ve 
Derik ilçelerine bağlı köyleri de telefonla arayarak tehdit ettikleri belirtildi.  
 
Şırnak ili Uludere ilçesine bağlı Çemé Heské Köyüne giden bir aracın, Uludere’nin  Mehro 
(Küçükçay) Mahallesi yakınlarında, Bulakbaşı Köyü korucuları tarafından durdurulduğu ve  
arabada bulunanlardan 2 yaşındaki Erol Öztunç ile Ali Özdemir, Vahit Yüce’nin kurşuna dizilerek 
öldürüldükleri belirtildi. Söz konusu olayda yer alan korucu Cafer Tong, köylülerin tepkisine 
dayanamayarak 18 Mayıs günü intihar etti.  
 
Diyarbakır-Batman il sınırındaki Yeni Köprü üzerinde, yol kontrolü yapan  Diyarbakır ili Bismil 
ilçesine bağlı Kerpiço (Yeni Köy) köyü korucularının, kum taşıyan traktör ve kamyonlardan para 
aldıkları belirtildi.  
 
16 Mayıs 1995 günü Mardin ili Nusaybin ilçesine bağlı ve boşaltılan Cınata Köyünde hayvanlarını 
otlatan 10 yaşındaki M.D. adlı çocuğa korucular tarafından işkence yapıldığı belirtildi. Korucuların, 
M.D.’ye köye PKK militanlarının gerillaların gelip gelmediği hakkında sorular sordukları, M.D.’nin 
bu sorulara cevap vermemesi üzerine tekme-tokat ve copla işkence yapıldığı belirtildi. 
 
16 Mayıs günü Mardin ili Ömerli ilçesine bağlı Kermêtê (Kayaballı) köyüne PKK militanları 
tarafından baskın düzenlendiği, bunun üzerine köy korucularının baskından sonra köy halkını köy 
meydanına toplayarak havaya ateş açtıkları ancak buna askerlerin müdahale ettiği daha sonra 
korucuların köyü yaktıkları belirtildi. 
 
Mardin‘in Midyat Đlçesine bağlı Helexé (Narlı) köyündeki tarlasına giden Hüseyin Altıner, 25 
Temmuz 1995 günü köy yakınlarındaki tarlasında oğlu Şeyhmus (8) ile birlikte eve dönerken, üç 
korucu tarafından silahlı saldırıya uğradı. Altıner, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.  
 
Daha önce askerler tarafından yakılarak boşaltılan Tunceli ili Çemişgezek ilçesine bağlı Hazari 
(Anıl) Köyü, 27 Mayıs 2002 günü akşam saatlerinde Çemişgezek’e bağlı Komer (Sarıbalta) köyü 
korucuları tarafından, köylülerin köye geri dönüşünü engellemek amacıyla, ikinci kez yakıldı.  
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Batman ili Sason ilçesinde bulunan Xorani aşireti korucuları arasında kız kaçırma yüzünden çıkan 
silahlı çatışmada 2 kişinin yaşamını yitirdiği, iki kişinin de yaralandığı belirtildi.   
 
Van’ın Başkale ilçesinde geçen yıl kardeşleriyle birilikte 9  kişiyi öldürdüğü 17 kişiyi yaraladığı 
gerekçesiyle tutuklanan ancak bir süre sonra serbest bırakılan eski korucu Mustafa Ertuş, söz 
konusu katliamı eleştirdiği için eşi Fatma Ertuş’u öldürdü.  
 
Mardin ili Midyat ilçesine bağlı Nebeka ve Deyasan köylerinde ikamet eden iki genç kızın PKK’ye 
katıldıkları duyumu üzerine korucular tarafından söz konusu köylere baskın düzenlendi. Baskın 
sırasında köylülerin köy meydanında toplandığı, darp edildikleri ve adı geçen kızlara ait evlerin 
yağmalandığı belirtildi.  
 
Mardin ili Nusaybin ilçesine bağlı Yolbilen köyünden ilçe merkezine alışveriş yapmak amacıyla 
giden Necat Deniz, Şeyhmus Ak, Mahmut Mete ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, Dörtyol mevkiinde 
korucuların silahlı saldırısına uğradı. Yaralıların Mardin Devlet Hastanesinde tedavi altına 
alındıkları belirtildi. Saldırıyı gerçekleştiren korucuların Kasrik Köyünden oldukları açıklandı. 
 
Yaklaşık 10 yıldır seyyar satıcılık yapan H. Abdurrahim Önemli, 27 Haziran 1995 günü 
Diyarbakır’ın Hazro ilçesine bağlı köylere eşya götürürken ilçe girişinde Hatip Bozdal ve ismi 
öğrenilemeyen 3 korucu tarafından soyuldu. Korucular Önemli’nin eşyalarına ve üzerindeki 7 
milyon liraya el koyarak serbest bıraktılar.  
 
Adana ve Mersin’den yükledikleri sebzeleri Diyarbakır, Batman ve Van’a götüren 12 tane 
kamyonun sürücülerinin yolu, Siverek-Diyarbakır karayolu üzerinde Bucak’a bağlı korucular 
tarafından kesildi. Kamyon şoförlerinin üzerindeki tüm paralara ve kıymetli eşyalara el koyan 
korucular, iki şoförün de ayakkabılarını aldılar.  
 
1995 yılının Temmuz ayı içerisinde Kulp ilçesi Đslamköy’de bulunan evler, ekili araziler ve ağaçlar, 
asker ve korucular tarafından yakıldı.  
 
Mardin ili Derik ilçesine bağlı köylere ilaç götüren Adanalı Kadri Canpolat ve Mutlu Övünç isimli 
tüccarlar, Qesra Qenco (Kasr-ı Kanco) köyünün yakınlarında 3 Temmuz günü askerlerin gözü 
önünde korucular tarafından soyuldular. Söz konusu kişilerin mallarına el konulduktan sonra 
tartaklandıklarını belirtildi.  
 
Bir süre önce tamamen boşaltılan Diyarbakır ili Bismil ilçesine bağlı 50 haneli Melefiyeta (Serçeler) 
köyüne 25 korucu yerleştirildi. Köye yerleşenlerin, Girézer (Doruk) Köyü korucu başı Şemsettin 
Güneş’e bağlı korucular olduğu belirtildi.  
 
Batman il merkezinde ikamet eden Sait Karakaya adlı korucu, GAP Mahallesindeki kayınbabasına 
ait evi korucu yakınları ile basarak, ayrı yaşadığı eşi Remziye Bilgin (Karakaya)’yı silah zoruyla 
kaçırdı. Bilgin’in kaçırıldıktan bir hafta sonra cesedi bulundu  
 
Bitlis’in Mutki ilçesi Erler köyüne bağlı Beşevler mezrasında imamlık yapan Mehmet Şerif Arslan, 
30 Temmuz 1995 günü yakınlarını ziyarete gittiği Güroymak ilçesinin Gölbaşı beldesinde, camiye 
namaz kılmaya giderken korucular tarafından tarandı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma 
Hastanesi’nde tedavi gören imam Arslan’ın ayağı kesildi. 
 

1996 Yılında Köy Korucuları Tarafından Gerçekleştirilen İnsan Hakları 
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Diyarbakır ili Bismil ilçe merkezinde 1 Mart 1996 günü saat 11.00 sıralarında Bismil’in Güzelköy 
Köyü ile Mardin ili Savur ilçesine bağlı Evkuran (Dinsilav) köyü korucuları arasında çıkan 
çatışmada aralarında Güzelköy korucubaşı Kamil Çelik’in de bulunduğu 4 kişi yaşamını yitirdi. 7 
kişinin de yaralandığı belirtildi.  
 
Van ili Başkale ilçesine bağlı Oğluveren Köyünde koruculuk yapan Rahmi Alıcı ve Hüseyin Alıcı ile 
Ayhan Dündar arasında köy ilkokulundaki soba borularının nöbet yerinde kullanılması konusunda 
tartışma çıktı. Kavgaya müdahale etmek isteyen köylülerin üzerine korucu Rahmi Alıcı tarafından 
rasgele ateş açıldı. Olayda, M.Şerif Tatar ve Hüseyin Alıcı yaralandı. Tatar, Van Devlet Hastanesine 
kaldırılırken yaşamını yitirdi.  
 
Siirt ili Baykan ilçesine bağlı Derzin (Adakale) Köyünde korucu olan iki aile arasında 16 Mart 1996  
günü çıkan çatışmada Đzettin Karakoyun, Đdris Karakoyun ve Seyfettin Karakoyun adlı korucular 
yaralandılar.  
 
Siirt ili Eruh ilçesine bağlı Basni (Bozaltı) Köyüne bağlı Basna Beroj ve Basna Nezer mezralarına, 
28 Mart 1996 günü Dikboğaz köyü korucuları tarafından baskın düzenledi. Baskın sırasında 
köylülerin meydana toplanarak darp edildikleri, bir çok evin kapı ve pencerelerinin sökülerek 
parçalandıkları ve baskından sonra Basni Köyü ve mezralardan evleri talan edilen bir çok köylünün 
Yerli Çoban Köyü başta olmak üzere çevre köylerdeki akrabalarının yanlarına yerleştikleri belirtildi.  
 
20 Mart 1996 günü, Batman ili Beşiri ilçesine bağlı Rıdvanê Köyüne Beşpınar (Arınzê) Karakolu 
askerleri ve korucuları tarafından düzenlenen baskın sırasında gözaltına alınan Ahmet Tükan isimli 
kişinin, gözaltında tutulduğu süre içerisinde köyden ayrılması için tehdit edildiği ve köyden çıkması 
için kendisine 5 gün süre verildiği belirtildi.  
 
Yazar Edip Polat’ın abisi Đhsan Polat’ı öldürdükleri iddiası ile gözaltına alınan korucular, olayın kaza 
sonucunda meydana geldiğini iddia ettiler. Polat’ın işkence yapılmak amacıyla köyün dışına 
çıkartıldığı, fakat Polat’ın PKK militanı kıyafeti giyen Ziver Şimşek’i tanıması üzerine öldürüldüğü 
köylüler tarafından beyan edildi. Ferhat Aslan, Abdullah Aslancı, Gültepe Köyü korucu başı 
Abdurezak Şimşek ile Hakan Şimşek’in köyde silahları ile gezerek olayın tanıklarını tehdit ettikleri 
belirtildi.  
 
Diyarbakır ili Dicle ilçesine bağlı Koru köyü korucubaşı Şevket Doğan adlı kişinin, yakınlarını 
ziyaretine giden köylüleri  tehdit ettiği belirtildi.  
 
Batman’ın Beşiri ilçesinde ikamet eden Özcan Özalp adlı çocuk, korucu silahından çıkan mermi ile 
ağır  yaralandı. Yine aynı ilçeye bağlı Awiske (Đkiköprü) köyünde Halil Soy  (12) adlı çocuk  6 
Kasım 1996  tarihinde  saat 15 :00 sıralarında koruculuk  yapan babasına ait kaleşnikoftan çıkan 
mermi ile  omzundan yaralandı.  
  
Batman’ın Sason ilçesine bağlı Tekevler ile Siirt’in  Kurtalan ilçesine bağlı Bikendi (Beykent) 
köylerine önceki gün asker ve koruyucular tarafından baskın yapıldı. Tekevlere yapılan baskın 
sırasında köy sakinlerine hakaretlerde bulunan korucular köydeki telefon tellerini kestiler. Korucular 
aynı gün,Tekevler köyü nüfusuna kayıtlı olan Đlçe Yatılı Bölge Okulunda öğrenim gören 10 öğrenciyi 
gerekçe göstermeden gözaltına aldılar.  
 
Batman ili Kozluk ilçesine bağlı Kulludere köyünde koruculuk yapan Mehmet Tari’nin gözaltına 
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alınan kişileri serbest bıraktırma karşılığında yakınlarından para aldığı belirtildi. Gözaltına alınan 
Tari’nin çok sayıda kişiden bu yolla para aldığı öğrenildi. Ayrıca Bingöl ili Karlıova ilçesine bağlı 
Çırık (Taşlıçay) köyü korucu başı Fikri Alan’ın da köylülere aynı uygulamada bulunduğu belirtildi. 
 
Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde korucu mevzilerine PKK militanları tarafından döşenen mayının 
patlaması sonucu ölen üç korucunun cenaze töreninde  köy korucularının halkın üzerine ateş 
açtığı belirtildi. Açılan ateş sonucu Bayram Çiçek olay yerinde yaşamını yitirirken cami imamı 
Behçet Eren (60), Đhsan Teğin (55) ve Çiçek Aktaş (8)‘ın da yaralandıkları belirtildi. Yaralılar, 
Diyarbakır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar.  
 
Batman’ın Sason ilçesinde Şigo aşiretine mensup korucuların, 6 Aralık 1996 günü Sason’un Beksi 
(Şahinli) Köyüne baskın düzenledikleri ve baskın sırasında köylülere ait büyük baş hayvanları 
kurşuna dizdikleri belirtildi. 
 
Askerlerce 28 Mayıs günü boşaltılan Diyarbakır ili Silvan ilçesine bağlı Kuruçayır Köyüne, aynı 
ilçeye bağlı Hüseyna (Sulubağ), Teverz (Keklidere) ve Boşat (Boyunlu) köyü korucularının 
yerleştirildiği bildirildi. Köylerinin yakılması üzerine Diyarbakır’a göç ettiklerini belirten köylüler, 
köylerine yerleştirilen korucuların kendilerine ait yaklaşık 6 bin dönümlük buğday ve arpa tarlalarını 
biçmelerine izin vermediklerini belirtti.  
 
Batman ili Kozluk ilçesine bağlı Asi Köyü korucuları  ile Sertut Mezrası korucuları  arasında, 9 
Temmuz günü sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktığı tartışmanın 
büyüyerek çatışmaya dönüştüğü, çatışmada 2 korucunun öldüğü ve 5 korucunun da yaralandığı 
belirtildi.  
 
Iğdır’ın Varakızıl Köyünde koruculuk yapan ve soyadları öğrenilemeyen Reşit ve Mehmet isimli 
korucuların aralarında silah hırsızlığı nedeniyle çıkan çatışmada üç kişi çeşitli yerlerinden 
yaralandı. 
 
Van ili Çatak ilçesine  bağlı Sözveren köyünde koruculuk yapan Abdullah Đnan, aralarında 
anlaşmasızlık bulunan korucu Şeyhmus Eraslan’ı silahıyla taradı. Eraslan, olay yerinde yaşamını 
yitirirken, Đnan’ın köyden  kaçtığı belirtildi. 
                                                                                                                                                                                                                                      
Hakkari ili Şemdinli ilçesine bağlı Şapatan köyü yakınlarında 13 Ağustos 1996 günü operasyondan 
dönen 15 korucunun arasında bulunan Sabri Fırat’a, arabasıyla hafiften çarpan    Vahyettin Kazak, 
diğer korucular tarafından taranarak öldürüldü.  
 
Bitlis ili Hizan ilçesine bağlı Bozpınar (Kamsar) köyü nüfusuna kayıtlı Cumali Taysın (19), çobanlık 
yaptığı Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Cevizli köyünde, 8 Ağustos günü saat 15.00 sıralarında 
korucuların açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Taysın’la birlikte bulunan üç kişinin de darp 
edildikleri belirtildi. Üç kişiden soyadı belirlenemeyen Teğmen adlı kişinin dayak sonucu 
yaralandıkları belirtildi.  
 
3 yıl önce yakılan ve boşaltılan Mardin ili Nusaybin ilçesine bağlı Çalê (Çalı) köyündeki bağ ve 
bahçelerin aynı ilçeye bağlı Cibilgirap köyü korucuları tarafından ateşe verildiği belirtildi.  
 
Urfa ili Ceylanpınar ilçesine bağlı Işıklar Köyünde, 15 yaşındaki G.Đ.’nin 30 Ağustos 1996 günü saat 
15 sıralarında tarlada çalışırken, Halil Karataş, Yasin Çelik ve Đsmail Cengiz’in de aralarında 
bulunduğu 6 korucu tarafından silah zoruyla kaçırıldığı belirtildi.  
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Hakkari ili Yüksekova ilçesine bağlı Hırmi ve Wargenım köyleri yakınlarında 13 Eylül 1996 günü 
korucuların, PKK militanlarının kılığına girerek yol kestikleri, özel bir aracı durdurarak aralarında 
Đran uyruklu kişilerin de bulunduğu köylüleri tehdit ettiler. PKK’li olduklarını ve herkesin kendilerine 
yardım etmek zorunda olduğunu söyleyen korucuların daha sonra, durdurdukları yolcuların 
üzerindeki tüm  para ve ziynet eşyalarına el koydukları belirtildi.  
 
Mardin ili Derik ilçesi Küçükpınar mahallesinde bulunan bir eve 14 Ekim 1996 günü akşam 
saatlerinde, korucular tarafından baskın düzenlendi. Korucuların evde yaklaşık bir saat boyunca 
karakol kurduktan sonra ev sahibi Ferit Uçaran’ı taradıkları belirtildi. Ayağından yara alan Uçaran, 
hastaneye kaldırıldı.  
 
Erzincan’ın Tercan ile Erzurum’un Çat ilçesine, 9 Ekim 1996 günü asker ve Bardakçı Köyü 
korucuları tarafından baskın düzenlendi. Korucuların, köylülere ait ev ve otları yaktıkları belirtildi.  
 
Batman ili Kozluk ilçesine bağlı Eyromiye (Çaygeçit) köyü yakınlarında, 15 Mayıs 1996 günü 
Mehmet Acar adlı korucu tarafından bir otomobil tarandı. Tarama sırasında hamile olan Mecbure 
Genç ile gelini Fadime Genç yaşamlarını yitirdiler. 
 

1997 Yılında Köy Korucuları Tarafından Gerçekleştirilen İnsan Hakları 
İhlalleri 

 
Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Keverzaxari köyüne askerler ve korucular tarafından baskın 
düzenlendi. Baskın sırasında Diyadin Bazgan (32), H.Đsmail Önder (80) ve Sabriye Ay (40) adlı 
kişiler gözaltına alındılar. Đsmail Önder'in gözaltına alındığı sırada darp edildiği, Sabriye Ay'ın ise 
evinin duvarlarının yıkıldığı belirtildi. Söz konusu üç kişinin, gözleri bağlandıktan sonra bir süre köy 
dışında gezdirildikleri, daha sonra askeri araçlara bindirilerek götürüldükleri açıklandı.  
 
Diyarbakır il merkezi ile Mardin’in Dargeçit ilçesi arasında yolcu taşıyan Öz Habur Tur firmasına ait 
minibüse yolcu olarak binen Xırbikelaç köyü korucuları, kendilerinden para isteyen araç 
sürücüsüne saldırdı. Arabada bulunan yolcuların da sürücüyü desteklemesi üzerine çıkan kavgada 
biri ağır 4 korucu yaralandı. 
 
Batman ili Kozluk ilçesi Heskuté (Uzunçayır) köyüne, ilçe jandarma taburuna bağlı asker ve 
korucular tarafından yapılan baskında, köy halkı bir meydana toplatıldı. Köyde yapılan aramadan 
sonra yaşı 12’nin üzerinde olan erkekler gözaltına alındılar.  
 
23 Ocak.1997  tarihinde, Siirt ili Kurtalan ilçesine bağlı Đğdeli (Hinarek) köyüne baskın düzenleyen 
Kanikarvan köyü korucuları, Mizbah Karatay adlı köylüye ait ahırları yıkarak, 50 civarında 
koyununa el koydular. 
 
1 Temmuz 1997  günü Diyarbakır ili Kulp ilçesi Dınılya (Baloğlu) köyü kırsal kesiminde asker ve 
korucular tarafından operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sırasında PKK militanları ile meydana 
gelen çatışmada bir korucu yaşamını yitirdi, 1’i kadın 2 PKK militanı da yaralı olarak gözaltına 
alındı. Söz konusu militanların hava karardıktan sonra korucular tarafından kurşuna dizildikleri 
iddia edildi.  
 
4 Temmuz 1997 tarihinde, Batman ili Sason ilçesine bağlı Gûndênû (Tekevler) köyünde yol 
üzerinde oynayan 6 çocuğun asker ve korucular tarafından panzerle kovalandıkları, yaklaşık 10 
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dakika panzerle kovalanan çocukların daha sonra asker ve korucular tarafından darp edildikleri 
belirtildi.  
 
Batman ili Sason ilçesi ile Siirt’in Eruh ilçesi yakınlarındaki Ers, Torik ile Şaura adı verilen ormanlık 
alanlar, asker ve korucular tarafından ateşe verildi. 
 
13 Temmuz 1997 tarihinde Batman ili Sason ilçesi Newala Gîyanê mıntıkasında, PKK militanları ile 
korucular arasında çıkan çatışmada iki korucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından Karameşe 
köyünün Tîra mezrasına giden korucu grubu tarafından rasgele ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 
Hüseyin Bayındır adlı çocuk yaralandı.  
 
5 Haziran 1997  tarihinde, Urfa ili Hilvan ilçe Kaymakamı Đbrahim Akpınar’ın evi korucular 
tarafından gece saat 02:00 sıralarında tarandı. Kaymakamın evinin taranması olayının Đçişleri 
Bakanı Meral Akşener tarafından da doğruladığı belirtildi.  
 
19 Temmuz 1997 tarihinde Muş merkeze bağlı Geliyéalya (Arıköy) köyünde ikamet eden  korucu 
başı Celal Salkım’ın, Karni (Ağaçlık) köyünde ikamet eden Latif Turan adlı köylünün 15 sığırına el 
koyduğu belirtildi.  
 
Siirt ili Baykan ilçesi Ziyaret beldesinde, korucular tarafından Gülmez ailesine saldırı düzenlendi. 
Saldırı sırasında Rıdvan Gülmez (30) yaşamını yitirirken, Đzzettin Akgün, Ahmet Akgün (50), Mirhan 
Đvdil (56), Mehmet Şirin (45), Rafet Gülmez (25), Kadir Gülmez (41), Kadri Gülmez (22), Refik 
Gülmez (41), Eşref Gülmez (40), Servet Gülmez (25) ve Abdülselam Gülmez (40) adlı kişiler de 
yaralandılar.  
 
23 Ocak 1997 tarihinde Siirt ili Kurtalan ilçesine bağlı Hınarék (Đğdeli) köyüne Kanikarvan köyü 
korucuları Sırrı Sevgili, Ali Sevgili, Mustafa Sevgili tarafından baskın düzenlendi. Baskın sırasında 
Mizbah Karatay adlı köylüye ait ahır yakılarak koyunlarına el konuldu. Karatay, Kurtalan Đlçe 
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. 
 
Mardin ili Derik ve Mazıdağı ilçesi arasında 3 Şubat 1997 günü Diyarbakır’a gelmekte olan sivil bir 
araca asker ve korucular tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Muharrem Daralan (34), eşi 
Hasibe Daralan (31) ve araçta bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar Mardin 
devlet hastanesine kaldırılırken, aynı araçta bulunan Newroz Daralan’ın (12)  olaydan sonra şok 
geçirdiği belirtildi. Mardin Devlet Hastanesi’ne, oradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma 
Hastanesi’ne kaldırılan Hasibe Daralan yaşamını yitirdi.  
 
Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Güllüce (Sican) köyünde iki yıl önce Remziye Dinç’e silah zoruyla 
tecavüz eden üç korucunun yargılanmasına devam edildi. Tecavüz olayı, Adli Tıp Raporu ile 
belgelenmesine rağmen, duruşma heyeti, korucuların tutuklanması talebini reddederek, duruşmayı 
ileri bir tarihe erteledi. Duruşmayı izleyen HADEP, DBP, ĐHD Kadın Komisyonları ve çok sayıda 
kitle örgütü temsilcileri karara tepki gösterdiler. 
 
Güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alınan Murat Đpek, Diyarbakır il merkezine bağlı Hantepe 
köyünde öğretmen olarak görev yapan 4 kişinin, yine Diyarbakır’ın Eğil ilçesine getirilen korucular 
tarafından öldürdüğü açıklamasında bulundu.  
 
Siirt ili Kurtalan ilçesine bağlı Mélha (Çalıdüzü) köyünde ikamet eden korucular, daha önceden 
arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştıkları köylülerinde aralarında bulunduğu topluluğu 13 Şubat 
1997 tarihinde taradılar. Tarama esnasında Cemalettin ve Hasan Büyükkaya adlı kardeşler 
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yaralandı.  
 
14 Şubat 1997 günü, Silvan yakınlarında asker ve korucular tarafından durdurulan bir araçta 
bulunan torbalarının üzerine benzin dökülerek kullanılmaz hale getirildi. Uygulamaya karşı çıkan 
araç sürücüsü ise asker ve korucular tarafından tartaklandı.. 
 
Batman merkeze bağlı Şıkefta (Suçeken) köyüne sabah saatlerinde baskın düzenleyen asker ve 
korucular, köylülere ait 5 adet balık ağına el koydular.  Askerler uygulamaya, balık tutma yasağını 
gerekçe olarak gösterdiler. 
 
19 Şubat 1997 tarihinde Batman’ın Sason ilçesi Gundénû (Tekevler), Kélhesna (Kelhasan) köyleri 
çevresine operasyon düzenleyen asker ve korucuların mayınlı bölgede köylüleri tek sıra halinde 
dağıtarak yürüttüğü belirtildi. Olayla ilgili olarak Refah Partisi Batman Milletvekili Musa Okçu: 
“Askerlerin ellerinde mayın tarama cihazları var. Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçleri, halkı 
mayın tarama cihazı olarak kullanmak istiyor. Eğer bölge mayınlı ise ve halk toplu bir katliama 
uğrarsa, o zaman ne olacak?” şeklinde açıklamada bulundu.  
 
Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Xırba (Armutlu) köyü korucuları tarafından 6 Ocak 1996 tarafından 
zorla kaçırılan ve Sami Aktay adlı korucuyla evlendirilen Sevda Sarar adlı kadın korucular 
tarafından öldürüldü. 
 
1 Mart 1997 tarihinde Siirt ili Eruh ilçesi Fındık bucağına bağlı Zıvıngé köyüne yaklaşık altı ay önce 
yerleşen Haruna köyünden 15 korucunun, köyden göç etmeyen ailelere baskı yaptıkları belirtildi.  
 
Şırnak ili Uludere ilçesine bağlı Mihraf (Küçükçayır) köyü nüfusuna kayıtlı Hakim Ürek (20), bir süre 
önce silah alarak koruculuğu kabul etti. Ürek’in silah almasına karşı çıkan amcası Casim Ürek ve 
yengesi Adile Ürek, Hakim Ürek tarafından köy içerisinde silahla tarandı, olayda Adile Ürek 
yaşamını yitirdi. 
 
Diyarbakır il merkezine bağlı Konacık köyünde 10 yaşındaki R.K. adlı kıza kendini “MĐT” mensubu 
olarak tanıtarak ve zorla 4 ay boyunca tecavüz eden Süleyman Askan adlı korucu hakkında dava 
açıldı. 
 
Mardin’in Mazıdağı ve Derik ilçelerine bağlı köylerde, köylülerin yakacak ihtiyaçları için ağaç 
kesmelerine izin vermeyen korucuların, ağaçları kendilerinin kestikleri ve odunları çevre illerde 
sattıkları belirtildi. Odun toplamaya giden Kadri Ekmen adlı köylünün ise korucuların açtığı ateşle 
yaralandığı belirtildi.  
 
Siirt ili Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar (Hıshıs) beldesinde koruculuğu kabul ederek silah alan 46 
kişinin askerlerle birlikte yaptıkları eğitim esnasında beldeyi rasgele taradıkları belirtildi. Tarama 
esnasında 3 kişinin yaralandığı belirtildi.  
 
2 Nisan 1997 günü, Bitlis ili Bölükyazı nahiyesine bağlı Sîmek (Doğruyol) köyünde ikamet eden ve 
kaybolan hayvanlarını aramaya çıkan ve 33 köylünün üzerine korucular tarafından rasgele ateş 
açıldı. Taranan köylülerin yine korucular tarafından gözaltına alındıkları ve 3 gün süresince 
gözaltında tutuldukları belirtildi.  
 
21 Nisan 1997  tarihinde, Mardin ili Mazıdağı ilçesine bağlı Bankır (Sakızlı) köyünde koruculuk 
yapan Ramazan Özyılmaz ve beraberindeki korucuların, koruculuk baskısı yüzünden köyden göç 
eden Muharrem Durmaz ve ailesine ait 200 dönümlük toprağa el koydukları ve toprağı sürdükleri 
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belirtildi.  

1998 Yılında Köy Korucuları Tarafından Gerçekleştirilen İnsan Hakları 
İhlalleri 

 
Van’ın özel korucu birliğinin başında bulunan Şaban Kahraman, kız kardeşinin 2 Mayıs 1998 
gecesi yapılan düğününde çevreye rasgele ateş açtığı, açılan ateş sonucu Ahmet adlı bir kişinin 
ağır yaralandığı, Kahraman’ın gözaltına alındığı belirtildi.  
 
Şanlıurfa ili Suruç ilçesine bağlı Dewsan (Tavşanlı) köyü sakinlerinden Halil Demir (38)’in aracı, 20 
Mayıs 1998 günü Kızıltepe ilçesine bağlı Tilnişîr (Araköy) korucu köyü yakınlarında uzun namlulu 
silahlarla tarandı. Vücuduna çok sayıda  kurşun isabet eden Demir, olay yerinde yaşamını 
yitirirken, arabada bulunan Mehmet Alfidan adlı kişi Şanlıurfa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına 
alındı.  
 
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, yayla davası nedeniyle korucular arasında çatışma çıktı. Çıkan 
çatışmada, bölgenin korucubaşlarından Hakkı Töre’nin oğlunun yaşamını yitirdiği belirtildi.  
 
Diyarbakır ili Çınar ilçesine bağlı Çepenya, Cobin, Arwari, Xelewara, Korye, Gelgur, Bugus, Tiniver, 
Geresor, Melkiş, Riserik, Xanika Jer, Başpınar ile Mardin’in Giresor köylerine son günlerde 
korucular tarafından baskı uygulandığı, söz konusu köylerde ikamet eden köylülerin, korucuların 
tehditlerine maruz kaldıkları, köy girişinde arandıkları, bekletildikleri ve korucuların kişisel 
sorunlarının olduğu köylülere devletten aldıkları silahlarla gözdağı verdikleri belirtildi.  
 
Diyarbakır’dan, Batman baraj suları altında kalacak olan köylerin işlemlerini yapmak üzere,  
Silvan’ın Altunkum köyüne gitmek isteyen DSĐ görevlilerinin yollarını kesen Emerkak köyü 
korucuları, memurları, yapacakları işlemleri kendi köylerine de uygulamaları için alıkoydular.  
Memurlar serbest bırakılmayınca olay yerine gelen Altunkum köylüleri, korucuların saldırısına 
uğradılar. Korucuların silah dipçikleriyle köylüleri darp etmeleri sonucunda yaklaşık 20 köylü çeşitli 
yerlerinden yaralandı.  
 
Muş ili Varto ilçesine bağlı Yekmal (Kuşluk) köyü sakinlerini taşıyan minibüs, 6 Haziran 1998 günü 
akşam saatlerinde Varto-Muş Karayolunda denetim yapan korucular tarafından tarandı. Yapılan 
saldırı sonucu sırtına kurşun isabet eden köy muhtarı Süleyman Bingöl ağır yaralandı. Bingöl, 
hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi.  
 
Ağırı ili Doğubeyazıt ilçesine bağlı Gulisor (Çömçeli) köyünden dönen özürlü Kakıl Đlhalı (19)’ı 
aracına alarak tecavüz eden ve tecavüz ettikten sonra öldüren Mehmet Demir adlı korucunun 
yargılanmasına devam edildi. Duruşma heyeti, Demir’e tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme 
sebebiyet verdiği gerekçesiyle 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.  
 
Hakkari’nin Çukurca ilçe merkezinde 16 Haziran 1998 günü gece saatlerinde soy ismi  Menaf olan 
korucunun, içkili halde komşularının evine girip kadınlara sarkıntılık yapmasıyla başlayan olay, kısa 
sürede  korucular arasında kavgaya dönüştü. Olayı haber alan ev sahibi  korucuların, saldırgan 
korucuyu dışarı çıkararak dövdüğü, bunun üzerine büyüyen kavgada ağır yaralanan Sıddık isimli 
korucunun hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdiği belirtildi. öldü. Üç korucunun da ağır 
yaralandığı olaylarda Şevket Kanat ve isimleri tespit edilemeyen bazı korucular gözaltına alındı.  
 
Ağrı ili Diyadin ilçesine bağlı Ziftker (Batıbeyli) köyü ile Taşlıçay ilçesine bağlı Kumluca korucu köyü 
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arasında yaşanan mera anlaşmazlığı nedeniyle, Kumluca Köyü korucuları Ziftker köyünü 17 
Haziran 1998 günü akşam saatlerinde  uzun namlulu silahlarla taradılar.  
 
Batman ili TPAO ait Meymunuyi köyü yakınlarındaki kampta işçi olarak çalışan Veysi (22) ve Sadık 
Aydın (28) adlı kardeşler aynı kampta çalışan Receba Köyü korucuları ve korucuların yakınları 
tarafından feci şekilde dövüldüler. 23 Haziran 1998 günü dövülen ve vücutlarının değişik 
yerlerinden darbe alan Aydın kardeşler Batman SKK Hastanesinde 4 gün iş göremez raporu 
aldılar.  
 
Siirt ili Eruh ilçesine bağlı Reşine köyünde, 31 Ağustos 1998 günü soyadı öğrenilemeyen 
Abdulgafur adlı korucunun Yahya adlı korucunun evde olmadığı bir sırada evine zorla girerek eşi 
Azize’ye tecavüz ettiği belirtildi  
 
Mardin’in Ömerli ilçesindeki korucular, ilçeye bağlı boşaltılmış köylerdeki binlerce ağacı kestiler. 
Uygulamaya karşı çıkan Risin (Çınarlatı) köyünden yedi korucu istifa ederken tabura şikayet için 
giden köylüler askerler tarafından kovuldular.  
 
Batman ili Kozluk ilçesine bağlı Sican (Güllüce) köyünde Remziye Dinç’e tecavüz etmekten 
yargılandığı davada bir yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve hakkında gıyabi tutuklama kararı 
bulunan korucu Nevzat Altuner’in tutuklandığı belirtildi.  
 
Diyarbakır ili Dicle ilçesine bağlı Bankis köyüne, asker ve korucular tarafından baskın düzenlendi. 
Baskın sırasında, köyde bulunan erkeklerin, PKK’ye yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle, darp 
edildikleri belirtildi.  

1999 Yılında Köy Korucuları Tarafından Gerçekleştirilen İnsan Hakları 
İhlalleri 

 
17 Şubat 1999 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçe merkezinde, "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle 
Mehmet Nahil (17) adlı kişiye korucular tarafından ateş açıldı. Nahil, korucunun açtığı ateş sonucu 
yaralandı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.  
 
18 Mart 1999 günü, Şırnak ili Kumçatı beldesinde evlerinden çıkarak Çıra Dağı'na doğru yürüyen 
Hacı Atan (50) ile Cafer Kılıç (21) adlı köylüler, beldede bulunan asker, korucu ve özel timler 
tarafından öldürüldüler. Söz konusu kişilerin cesetleri askeriye tarafından alındıktan sonra OHAL 
Valiliği tarafından basın toplantısı düzenlendi. 94/14 sayılı açıklamada: "Đki terörist öldürüldü" 
şeklinde yorum yapıldı. Öldürülen Cafer Kılıç 'ın askerden yeni geldiği ailesi tarafından belirtildi. 
 
14 Nisan 1999 günü Mardin ili Savur ilçesinde, iki aile arasında seçimle ilgili olarak meydana gelen 
tartışmanın büyümesi sonucu kavga çıktı. Çıkan kavga sırasında Şerif Turan (60) adlı kişi uzun 
namlulu silahla taranarak öldürüldü. Olayla ilgili oldukları açıklanan 2'si köy korucusu olmak üzere 
toplam 4 kişi gözaltına alındı.  
 
18 Nisan 1999 seçim günü, Diyarbakır ili Bismil ilçesine bağlı 53 köyde, oy verme işleminin asker 
ve korucu baskısı ile açık yapıldığı belirtildi.  
 
30 Nisan 1999 tarihinde Diyarbakır ili Silvan ilçesine bağlı Bayrambaşı (Sédeqné) Beldesine, 
boğulan bir çocuğun cenazesini almak üzere giden Silvan Devlet Hastanesi ambulans şoförü 
Nedim Kurca, korucular tarafından tarandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı kurşunlar sonucu 
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ağır yaralanan Kurca, çevredeki halk tarafından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.  
 
21 Mayıs 1999 günü, Mardin ili Ömerli ilçesinde, Altuğ ile Akman ailelerine mensup korucular 
arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışma sırasında Hasan Altuğ (50) adlı kişi olay yerinde yaşamını 
yitirirken 5 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.  
 
22 Mayıs .1999 günü, Siirt ili Pervari ilçe merkezinde hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan 
yaklaşık 100 kişinin ot biçmesine asker ve korucular tarafından izin verilmedi. Asker ve korucuların, 
bu kişilere sözlü olarak sataştıkları, köylülerin de bu sataşmalara karşılık verdikleri bu nedenle de 
ot biçmelerine izin verilmediği belirtildi. 
 
1995 yılında Batman ili Kozluk ilçesi Sican (Güllüce) köyünde korucuların tecavüzüne uğrayan 
Remziye Dinç'in davasına, 27 Mayıs 1999 günü devam edildi. Batman Ağır Ceza Mahkemesi' nde 
devam eden davanın duruşması, adli tıp raporu gelmediği öne sürülerek 1 Temmuz tarihine 
ertelendi. 
 
29 Mayıs 1999 günü, Batman ili Yanıkkaya (Smailka) köyü Gerdawi mezrasında, evlerinin 
yakınında oynayan çocuklara korucular tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Berivan Bilen 
(10) adlı çocuk yaşamını yitirdi.  
 
Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi Mutluca köyünde, 14 Haziran 1999 günü korucular arasında çatışma 
çıktı. Çıkan çatışma sırasında Hüseyin Öter ile Recep Öter adlı korucular yaşamlarını yitirdiler.. 
 
Diyarbakır’da bir korucunun tecavüzüne uğrayan Remziye Kaya adlı kadını desteklemek için kadın 
kuruluşları tarafından açılan kampanyaya katılan Diyarbakır Şubemizin Yöneticileri hakkında 
“izinsiz para topladıkları” gerekçesi ile 15 Haziran 1999 günü dava açıldı. Davanın ilk duruşması 
Diyarbakır 1. Sulh Ceza Mahkemesi’ nde 1 Temmuz 1999 günü yapılacak.  
 
2 Ağustos 1999 günü saat 20.30 sıralarında tütün sulamaktan dönen Diyarbakır ili Silvan ilçesi 
Çiğdemli (Kubant) köyü sakinlerini taşıyan minibüsün Silvan çıkışı tepe mıntıkasında kimliği belirsiz 
kişilerce yaylım ateşine tutulduğu, minibüs içerisinde bulunan Ercan Yakıcı (18), Fariz Yakıcı (8), 
Rezek Đnanç (19), Fırat Esin (19) ve Mehmet Gök (19/ Mehmetoğlu) adlı kişilerin olay yerinde 
yaşamlarını yitirdikleri; Filit Đnanç, Đhsan Gök, Hadi Esin, Salim Gök, Semih Gök, Đbrahim Bilmez, 
Ramazan Söker, Mehmet Gök (Bakioğlu) ve Ayfer Gök adlı kişilerin ise yaralandıkları; 
yaralananlara ilk müdahalenin saldırıda yara almadan kurtulan birinin köyü haberdar etmesi ve 
köyden gelen kişilerin olay mahalline geliş saati 24.00 sıralarında olduğu belirtildi. Olayla ilgili 
ayrıntılı bilgi almak üzere saat 11.00 sıralarında ĐHD Genel Başkan Yardımcısı Av. Osman 
Baydemir, Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Arif Altunkalem, ĐHD Bölge Temsilcisi 
Hanefi Işık ve Diyarbakır Barosu avukatlarından Reyhan Yalçındağ’ dan oluşan bir heyet 
hastaneye giderek görüşmelerde bulundular. Oluşturulan heyetin Mehmet Şahin, Filit Đnanç, Salim 
Gök ve diğer yaralılarla görüştüğü, yaralıların: saldırının 15 dakika sürdüğünü, ağır silahların 
kullanıldığını; saldırganları görmediklerini; düşman sahibi olmadıklarını; korucu olmadıklarını; 
kimin, niçin ne amaçla bu saldırıyı gerçekleştirdiği hakkında bir fikir sahibi olmadıkları beyanlarında 
bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili başlatılan incelemelerde, olay yerindeki bir kayanın arkasında 29 
adet boş mermi kovanı bulunduğu, taranan minibüsün de Silvan Đlçe Jandarma Komutanlığı’ na 
götürülerek inceleme yapıldığı açıklandı. 
 
2 Eylül 1999 günü Muş ili Post mezrasına yaprak toplamak amacıyla giden Enver Barlı ve Kazım 
Yılmaz adlı kişiler, Ali Haydar Barlı adlı korucu tarafından öldürüldüler. Olay yerinden yaya olarak 
ayrılan Ali Haydar Barlı’nın 2 saatlik bir mesafedeki yaylaya gittiği ve amcası Bahri Barlı ve 
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amcasının kızı Şahide Barlı’yı da öldürdüğü açıklandı. Gözaltına alınan Ali Haydar Barlı’nın bu 
kişileri, PKK örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle öldürdüğünü açıkladığı belirtti.. 
 
Mardin ili Dargeçit ilçesine bağlı Alagöz (Bakûsyan) köyü yakınlarındaki tarlalarına çalışmak üzere 
giden 7 kişilik Güldeste ailesine, 19 Eylül 1999 günü saat 16.00 sıralarında korucular tarafından 
ateş açıldı. Açılan ateş sonucu sol ayağına isabet eden kurşunla yaralanan Cuma Güldeste (16), 
önce Dargeçit oradan da Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye gelen sivil polislerin, 
olayın basına yansıyacağı gerekçesiyle tedaviyi engelledikleri belirtildi. Tarama esnasında aileye 
ait eşyaların yüklendiği katırların da telef oldukları bildirildi. 
 
12 Ekim 1999 günü, Diyarbakır ili Bismil ilçesi Güzelköy köyünde bulunan odunları kesmek isteyen 
köylülere korucular tarafından ateş açıldığı, açılan ateş sırasında Beşir Akgül (47) adlı köylünün 
yaşamını yitirdiği, Đlhan Akgül (18) adlı kişinin ise ağır yaralandığı belirtildi. 
 
Diyarbakır ili Kulp ilçe merkezinde ikamet eden Hacı Hikmet adlı korucunun, 13 Ekim 1999 günü, 
ilçe merkezinde rasgele ateş açtığı, açılan ateş sonucu Mele Ferman Çelik adlı kişinin yaralandığı 
bildirildi. Çelik’ in Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldığı açıklandı. 
 
Diyarbakır ili Kulp ilçe merkezinde ikamet eden Abdullah Dinar adlı korucu, 21 Ekim 1999 günü 
Necla Akdeniz (14) adlı kız çocuğuna tecavüz etti. Dinar’ın 4 ay boyunca adı geçen kız çocuğuna 
silah zoruyla defalarca tecavüz ettiği, akrabalarının Akdeniz’in hamile olduğunu fark etmesi ile 
birlikte Savcılığa suç duyurusunda bulundukları belirtildi. Savcılığa başvuruda bulunan akrabaların 
korucular tarafından tehdit edildiği bilgisi verilirken, Savcılık tarafından Dinar’ın ifadesinin alındığı 
sonra serbest bırakıldığı açıklandı. 8 Kasım 1999 günü rahatsızlanan Necla, kaldırıldığı Devlet 
Hastanesi’nde 7 aylık ölü bir bebek dünyaya getirdi. Necla Akdeniz, koruma altında tutulduğu ve 
Diyarbakır il merkezinde ikamet eden teyzesinin kızı Işıl Adsız’ın evinden 13 Kasım 1999 günü 
saat 20.00 sularında amcalarının oğulları Şeyhmus ve Saim Akdeniz tarafından alındıktan sonra, 
kapının önünde, taranarak öldürüldü.  Cesedin, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Dicle Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldüğü açıklandı. Akdeniz’in cesedi, ailesi tarafından alınmadı. 
Necla, 22 Kasım 1999 günü kimsesizler mezarlığına gömüldü.  
 
Batman ili Kozluk ilçesi Güllüce (Sican) köyü korucuları tarafından, 17 Kasım 1999 günü saat 
13.00 sularında Abdullah Karaaçar adlı kişiye Üçyol mevkiinde silahlı saldırı düzenlendi. Batman 
Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaaçar'ın hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.  
 
19 Kasım 1999 günü Siirt ili Şirvan ilçesi Mamedan köyü ile Tasil köyü korucuları arasında çatışma 
çıktı. Korucular arasında çıkan çatışmada; Alaattin Esen, Fahrettin Esen ve Hayrettin Esen adlı 
korucular yaşamını yitirdi, 5'i ağır 30 korucunun da yaralandığı belirtildi.Çatışma üzerine ilçede 
sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı.  

2000 Yılında Köy Korucuları Tarafından Gerçekleştirilen İnsan Hakları 
İhlalleri 

 
15 Mart 2000 günü Batman ili Kozluk ilçesi Çakırlar köyünde, köylüler ile korucular arasında tarla 
anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Çatışmaya dönüşen kavga sırasında bir kadının yaşamını 
yitirdiği açıklandı. Taşlı- sopalı kavga sırasında başından aldığı darbe sonucu yaralanan Mehmet 
Gökmen’i hastaneye götürmek isteyen kişilere, Reşedara köyü korucuları tarafından ateş açıldığı, 
açılan ateş sonucu Mehmet Gökmen’in annesi Zümrete Gökmen’in yaşamını yitirdiği, Mustafa 
Kaytar ve Abbas Bakır adlı köylülerin de yaralandığı belirtildi.  
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Muş il merkezine bağlı Taşoğlu köyünde ikamet eden Cabbar Dinçer, 4 Nisan 2000 günü akşam 
saat 20:30 sularında koyunlarına bakmak amacıyla çıktığı evine dönerken, Sabri Alkış adlı 
korucunun silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan Dinçer, hastaneye kaldırıldı.  
 
Siirt ili Şirvan ilçesine bağlı Siti köyünde ikamet eden Şirin Dizek (18) adlı köylünün, 7 Nisan 2000 
günü Halil Çiçek, Mahmut Çiçek, Harun Çiçek, Maşallah Çiçek ve  Hıvzullah Çiçek  adlı korucular 
tarafından öldürüldüğü açıklandı.  
 
5 Ağustos 2000 günü, Muş ili Korkut ilçesi Azağpur Köyünde bulunan bir arazi nedeni ile köyde 
ikamet eden iki aile arasında anlaşmazlık çıktı. Çıkan tartışmaya müdahale eden koruculuların 
rasgele açtıkları ateş sonucu üç kadının yaşamını yitirdiği belirtildi.  

2001 Yılında Köy Korucuları Tarafından Gerçekleştirilen İnsan Hakları 
İhlalleri 

 
Ümit Sayın Güzel yönetimindeki 21 AV 926 plakalı Mitsubishi marka kamyonete, 2 Nisan 2001 
günü akşam saat 21.00 sıralarında Batman-Silvan yol güzergahının Malagirt Köyü mevkiinde, 
Samanyolu Köyü korucuları tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu araçta bulunan üç kişi 
kaçmayı başarırken, 1984 Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Ümit Sayın Güzel’den 9 Nisan 2001 tarihine 
kadar hiçbir haber alınamadı. Güzel, 9 Nisan günü Malabadi çayı yakınlarında işkence yapılarak 
öldürülmüş bir şekilde bulundu.  
 
1976 Diyarbakır Silvan nüfusuna kayıtlı Habib Dağkuşu, 1975 Silvan Nüfusuna kayıtlı M. Sıddık 
Değerli, 1958 Silvan nüfusuna kayıtlı Kadri Bilen, 1965 Silvan Nüfusuna kayıtlı M. Nezir Aslan adlı 
Kuruçayır köylüleri, evlerinin 2 Nisan 2001 günü Sulubağ Köyü korucuları tarafından yakılarak 
tahrip edildiğini açıkladılar.  
 
1982 Diyarbakır Kulp nüfusuna kayıtlı Aziz Ceylan, Kulp ilçesine bağlı Elmalı (Deyas) köyünde 
ikamet ettiklerini, 1992 yılında askeri birliklerinin operasyonları sonucu yakıldığı  ve bundan dolayı 
Diyarbakır’a göç etmek zorunda kaldıklarını belirtti. ancak yaklaşık 1 ay önce köy muhtarının 
Seyrek Jandarma Karakol  Komutanı ile görüştüğünü ve görüşme üzerine köye geri dönüş için izin 
verildiği bunun üzerine 22 Mayıs 2001 günü 30’a yakın köylü ile birlikte köye gittiklerini aradan  
birkaç gün geçtikten sonra tarlada çalışırken yanlarına 5-6 korucuyla beraber Kulp Jandarma 
Komutanı ile birlikte Seyrek Jandarma Komutanın geldiğini abisi Seyfettin, Şehmus ve kendisini 
gözaltına alacaklarını belirttiklerini, kendisinin tarlada silah dipçiğiyle dövüldüğünü özelikle beline 
ve boğazına vurulduğunu aktardı. Aziz Ceylan kendisinin de halen büyük abdestinin  (GAĐTA)  
kanamalı olduğunu belirtti. 
 
Mardin ili Savur ilçesine bağlı Pınardere Korucularının, Köprülü köyünde ikamet eden Latife  
Yılmaz’a ait ağaçları ve evleri, belediyeye ait traktörle kavak ağaçlarını söküp 2001 yılı Mayıs ayı 
içerisinde sattıkları belirtildi.   
 
Haki, Şahin, Đbrahim ve Zübeyir adlı soyadları öğrenilemeyen kişiler, 20 Haziran 2001 günü Muş 
Malazgirt merkezine bağlı jandarma karakolu önünde bir grup korucu tarafından feci şekilde 
dövüldüler. Söz konusu kişilerin, şikayetçi olmamaları yönünde tehdit edildikten sonra gitmelerine 
izin verildi. 
 
1994 yılında güvenlik kuvvetleri tarafından yakılan Muş ili Malazgirt ilçesine bağlı Nurettin köyü ile 
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Diyarbakır ili Kulp ilçesi Şavaş köyü halkının göç ettiği,  köylerine 2001 yılında geri dönmek 
istedikleri ancak köylerindeki tüm tapulu arazilere, evlere, bahçelere köy korucuları tarafından el 
konulduğu ve halkın köye dönmemeleri  konusunda tehdit edildikleri belirtildi.  
 
Diyarbakır Kulp nüfusuna kayıtlı Hediye Uludağ, 29 Haziran 2001 günü şubemize yaptığı 
başvuruda ikamet ettiği Savaş (Baviranka) köyünden 1993 yılında göç ettiğini, 2001 yılında tekrar 
köye döndüklerini, ancak köylerine Kanika  köyü korucularının yerleştiğini ve kendilerine ait arazi 
ve odunları kullandıklarını belirtti. 
 
Cemal Açık şubemize yaptığı başvuruda, Diyarbakır ili Kulp ilçesine bağlı Kayhan köyünde 
koruculuk yapan Agit Kocaağa’nın kendilerine ait olan tapulu arazilere 1992 yılından beri el 
koyduğunu ve o tarihten bu yana kendi arazilerini ekip biçemediklerini belirterek, köye girmelerine 
izin verilmediğinden yakındı.  
 
Diyarbakır ili Hazro ilçe nüfusuna kayıtlı Zeki Dağkuşu, 10 Ağustos günü yaptığı başvuruda, 1996 
yılı Mayıs ayında Silvan ilçesi Kuruçayır köyündeki evinin, tarlalarının ve  bahçelerinin asker ve 
korucular tarafından yakıldığını belirtti. bunun üzerine göç etmek zorunda kaldığını, en son 2 
Ağustos 2001 tarihinde köye yeniden geri dönüşlerin başlaması üzerine köyde bulunan evinin 
Sulubağ köyü korucuları tarafından yakıldığını belirtti.  
 
Diyarbakır ili Kulp ilçe nüfusuna kayıtlı Sait Taş, 15 Ağustos günü yaptığı başvuruda , 1995 yılına 
kadar ailesi ile birilikte Kulp ilçesi  Kıran  köyü (Karpuzlu) Dilik mezrasında ikamet ettiğini; ancak 
mezranın askerler tarafından yakılması sonucu  Diyarbakır’a göç etmek zorunda kaldıklarını 
belirttiler.Göç ettikten sonra mezrada kendilerine ait 40 dönüm araziye 1994’ten beri korucu olan 
Arif Güzel adlı kişi tarafından el konulduğunu ve arazinin işletildiğini belirtildi. Köye dönüşlerin 
başlaması üzerine kendileri de köye geri döndüklerini ancak topraklarına şu anda da koruculuğu 
bırakıp Đstanbul’a yerleşmiş olan Arif Güzel’in amcası Mehmet Güzel tarafından el konulduğunu 
belirtti.  
 
Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Şimiz köyünü 1994 yılında terk ederek Almanya’ya yerleşen 
Yezidiler, geri dönmek istediklerini, ancak arazilerinin ve evlerinin korucular tarafından kullanıldığını 
belirttiler. 1994 yılında can güvenlikleri olmadığı gerekçesi ile köylerini terk etmek zorunda 
kaldıklarını belirten Yezidiler, Devlet yetkililerinin olaya müdahale etmelerini beklediklerini 
açıkladılar.  
 
Bingöl ili Solhan ilçesine bağlı Gençtavus köyü Kuştepe mezrasında ikamet eden Fatma Arlı (21), 
7 Temmuz 2001 günü   aile içi tartışma sonucu korucu olan eşinin silahıyla intihar etti. 
 
Bingöl ili Solhan ilçesine bağlı Gençtavus köyünde  ikamet eden Cemile Kızılırmak (20), 
bilinmeyen bir sebepten dolayı  korucu olan babasının silahıyla intihar etti. 
 
Zübeyt Aslan, 17 Ağustos  2001 günü Van Şubemize yaptığı başvuruda, Van’da  ikamet eden  
kardeşi 1939 yılı Beytüşşebap nüfusuna kayıtlı Halit Aslan ile 1954 Beytüşşebap nüfusuna kayıtlı 
Abuzet Aslan’ın 7 Eylül günü Beytüşşebap’a gideceklerini söyleyerek evden ayrıldıklarını ve 
kendilerinden hiçbir haber alınamadığını belirtti. 15 Eylül günü tanımadıkları bir şahsın kendilerine 
telefon açarak, her iki kardeşinin Şırnak Beytüşşebap Đlçesine bağlı Dereyatağı mevkiinde asker ve 
korucuların yaptığı operasyonlar sırada öldürüldüklerini söylediğini belirtti. Aynı olay, Olağanüstü 
Hal Bölge Valiliği’nden yapılan açıklamada, 13 Eylül günü  Şırnak’ta yapılan operasyonlar 
sırasında 2 PKK militanın öldüğü şeklinde basına yansıdı  
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1965 Diyarbakır ili Hazro nüfusuna kayıtlı Mehmet Oduncu, 23 Mayıs  günü Hazro ilçesine bağlı 
Ormankaya köyünde ekmiş olduğu arazisini kontrol etmek için köye gittiğini arabadan iner inmez 
köy korucularının silahlı saldırısına maruz kaldığını belirtti. Diyarbakır SKK Hastanesine kaldırılan 
Mehmet Oduncu’nun 5 kurşunun isabet ettiği belirterek tedavi talebinde bulundu. 
 
Hakkari’nin Kıran Mahallesi’nde ikamet eden köy korucusu Kerem Koç, kendine ait olan silahla 
intihar etti. 8 çocuk babası Koç’un intihar gerekçesinin bilinmediği açıklandı.  
 
Bingöl ili Karıl ova ilçesinde ikamet eden 14 yaşındaki Şerife Çoban, ailesinin kendisini zorla 
evlendirmek istemesi üzerine korucu olan babasının silahıyla intihar ettiği belirtildi. 
 

2002 Yılında Köy Korucuları Tarafından Gerçekleştirilen İnsan Hakları 
İhlalleri 

 
1978 Diyarbakır ili Dicle  ilçe nüfusuna kayıtlı Aydın Pala, 7 Ocak  günü yaptığı  başvuruda Dicle 
ilçesine bağlı Boğaz (Gûzel) köyünde ikamet ettiklerini, ancak 12 Kasım 1991 tarihinde köylerinin 
güvenlik kuvvetlerince yakıldığını, Diyarbakır’a  göç etmek zorunda kaldıklarını ve  köye  geri 
dönüşlerine  izin verilmediğini belirtti. Şu anda 160 hanenin mevcut olduğunu ve bunların korucular 
tarafından kullanıldığını belirtti. 
 
M.S.Đ, 1968 Diyarbakır ili Çınar ilçe nüfusuna kayıtlı. Çiftçi. Ortaokul mezunu. 14 Şubat günü 
yaptığı başvuruda, 8 Şubat günü gözaltına alındığını ve gözaltı süresince maruz kaldığı 
uygulamaları şöyle açıkladı; “8 Şubat 2002 tarihinde Çınar ilçesi Beşpınar köyündeki evime gelen 
çok sayıda jandarma ve korucular beni ilçe Jandarma taburuna götürdüler. O akşam beni 
yemekhanede tuttular. Akşam saat 9:00 civarında, taburda görevli üsteğmen yanıma gelerek ne iş 
yaptığımı sordu. Çiftçi olduğumu ve  aynı zamanda Çınar HADEP Đlçe sekreteri olduğumu belirttim. 
O da bana derhal istifa etmemi söyledi , zaten ilçe başkanına da bu yönde beyanlarını ilettiğini 
belirtti. HADEP’ i kapatacağını,  beni de evden alıp götürüp bir çöplüğe atacağını belirtti. Aynı 
taburda bulunan başka subaylar da  daha önce beni tehdit etmişti. Bu hususta ben daha önce de 
suç duyurusunda bulunmuştum.  Yine daha önce gece yarısı evimin kapısı çalınmıştı ancak ben 
açmamıştım. Köydeki korucular da daha önce beni tehdit etmiştiler. Hayatımdan endişe ediyorum.”  
 
1942 Diyarbakır ili  Lice ilçe nüfusuna kayıtlı Recep Okçu, 4 Şubat günü yaptığı başvuruda, 1994 
yılına kadar Lice’ye bağlı 180 haneli Çavundur köyünde ikamet ettiklerini,  ancak 1994 yılının Eylül 
ayında askerler ve korucuların köye geldiğini, köyde bulunan bütün evleri yaktıklarını, 60 yaşındaki 
Hayati Zengin adlı köylüyü kurşuna dizerek öldürdükleri, 55 yaşındaki Bahri Akdemir adlı köylüyü 
döverek kafasının parçalandığını ve yaşamını yitirdiğini, 70 yaşındaki Asiye Pehlivan adlı köylüyü 
de kurşuna dizdiklerini ve bunun sonucunda sakat kaldığını, bütün bu uygulamaların köy halkının 
gözleri önünde yapıldığını belirtti. Bu olaylar sonrası köyden göç etmek zorunda kaldıklarını, şu 
anda ise 30-35  ailenin geri döndüğünü ama kendilerine izin verilmediğini belirtti. 
 
Şırnak ili Yeni Aslan Başak köyünde ikamet eden Ç.E.’nin, 4 Nisan günü arkadaşlarıyla birlikte 
kenger toplamaya gittiği, ancak yağan yağmurdan dolayı arkadaşlarını kaybettiği, saat 10.00 
sıralarında ana cadde üzerine çıktığını belirtti. Đçinde üç kişinin bulunduğu bir traktörün önünde 
durduğunu, bu kişilerin kendisine, onu kaybettiği arkadaşlarının yanına götüreceklerini belirttiklerini 
ancak kendisi traktöre binmeyi reddettiğini bu nedenle söz konusu üç kişi tarafından zorla traktöre 
bindirilerek bir araziye götürüldüğünü ve burada kendisine bilmediği bir şey içirildiğini, bunun 
üzerine kendinden geçtiğini ve kendine geldiği esnada alt kıyafetlerinin üzerinde olmadığını anlattı. 
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Yapılan tespitlerde aralarında biri korucu olan söz konusu üç kişini Lezgin Fidan, Mustafa Yardımcı 
ve Kamil Barış olduğu açıklandı. Ç.E’nin tecavüze uğramış olma ihtimali üzerinde durulduğu 
belirtildi.  
 
Kerim Acar, 12 Mayıs günü yaptığı başvuruda, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesine bağlı Ilıcak köyü 
nüfusuna kayıtlı oğlu  Mehmet Şerif Acar’ın 1989 yılında evden ayrıldığını, kendisinden uzun süre 
haber alamadıklarını, 1993 yılında Şırnak ili Uludere ilçesi Şenoba  Beldesi yakınlarında güvenlik 
güçleri ile girdiği çatışma sonrasında başından ve bacağından yaralı  olarak gözaltına alındığını; 
oğlunun, gözaltındaki sorgusundan sonra Diyarbakır DGM tarafından tutuklanarak Diyarbakır E 
Tipi Cezaevine konulduğunu, 2001 yılı sonlarına doğru Muş cezaevinden tahliye edildiğini belitti. 
Tahliye edilen oğlunun Ilıcak Köyüne gittiğini belirten Acar, yaklaşık 1 hafta önce köydeki 
akrabalarının kendisini arayarak oğlu M. Şerif Acar’ın köy yakınlarında köy korucuları ve askerler 
tarafından öldürüldüğünü söylediklerini belirtti.  Köylerinde korucuların bulunduğunu ve sürekli 
köylülere baskı yapıldığını belirten Kerim Acar, oğlunun öldürülmesi sırasında bir çok köylünün 
olaya tanık olduğunu ancak korktukları için hiçbir şey  söylemediklerini, ayrıca oğlunun cenazesinin 
kendilerine verilmediğini aktardı. 
 
Bingöl ili Solhan ilçesine bağlı Amasi(Eğlence) köyü  nüfusuna kayıtlı A.Rahim Işık ile Mahmut Işık, 
10 Mayıs günü yaptıkları başvuruda, 1994 yılında köylerinin güvenlik kuvvetlerince yakılarak 
boşlatıldığını, şimdi ise  köye dönmek istediklerini, ancak ekonomik durumlarının düşük olması 
nedeniyle ev yapamadıklarını, ayrıca Muş ili Yaygın Beldesi korucularından Ömer Yaşlı ile Mahmut 
Işık’ın  hayvanları ile birlikte gelip köye yerleştiklerini ve kendilerini tehdit ettiklerini bu tehditlerden 
dolayı köye geri dönemediklerini belirttiler.  
 
Urfa ili Siverek ilçesine bağlı Çığrık Mezrası Asiçayır köyünde ikamet eden 18 yaşındaki Yıldız 
Bilgiç, evlerine baskın düzenleyen korucular tarafından kaçırıldı. Korucular, evin arka duvarını 
yıkarak eve baskın düzenlemek suretiyle Bilgiç’i silah zoruyla arabaya bindirdikten sonra 
götürdüler. Olaya müdahale etmek isteyen Yıldız Bilgiç’in aile fertleri darp edildiler ve havaya dört 
el ateş açıldıktan sonra korucular olay yerinden ayrıldılar. Bilgiç’in annesi Yıldız Bilgiç, vücudunda 
darp cebir izine rastlandığı hususunda doktor raporu aldı. Bilgiç, kaçırıldıktan 12 gün sonra ailesine 
teslim edildi. Eve giriş esnasında, evde bulunan eşyaların dağıtıldığı, sandık ve değerli eşyaların 
bulunabileceği, dolapların kırıldığı, 150 milyon para ve 10 Cumhuriyet altının da gasp edildiği 
belirtildi.  
 
Van’ın Çatak ilçesinde ikamet eden 16 yaşındaki N.S. köy korucusu olan babasının silahıyla sol 
göğsünün üstüne ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Van Devlet Hastanesine kaldırılan 
N.S.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.  
 
Müşerref Kayra, 1972 Siirt ili Eruh ilçe nüfusuna kayıtlı. Đlkokul mezunu. Haziran ayı içerisinde 
yaptığı başvuruda Siirt ili Eruh ilçesine bağlı Bağgöze köyün de ikamet ettiğini, köy korucuları 
tarafından rahatsız edildiğini, köyü terk etmesi yönünde tehditlere maruz kaldığını belirtti. Ayrıca 
Yerliçoban (Küşe) ile  Bozatlı (Basne) köyleri sakinlerinin koruculuk dayatmasına maruz kaldıklarını 
belirtti.  
 
1995 yılında güvenlik kuvvetlerince boşaltılan Nusaybin ilçesine bağlı Kavaközü köyü Yeşilyurt 
(Çamkara) mezrasının noter tarafından kiraya verildiği ancak Kumana Tayan aşiretine mensup  
korucuların bu mezraya izinsiz yerleştiği belirtildi.  
 
Diyarbakır’ın Silvan ilçesine bağlı Boyunlu Köyünde ikamet eden 19  yaşındaki  Hülya Đşnel,  ailevi 
sorunlarından dolayı korucu olan eşinin silahıyla intihar etti.  
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Muş'un Malazgirt Đlçesi'ne bağlı Nureddin (Nordin) köyünde 9 Temmuz günü ot biçmek isteyen 
köylülere korucuların ateş açması sonucu 3 köylü yaşamını yitirdi, çok sayıda köylü yaralandı. Söz 
konusu köylülerin 1993 yılında Van'a göç ettikleri ve henüz on gün önce köylerine geri döndükleri 
belirtildi. Olayda Yaşamını yitirenlerin Abdulsamet Ünal, Abdurrahim Ünal ile Yusuf Ünal adlı kişiler 
oldukları öğrenildi. Yaşamını yitirenler, aynı gün Ağrı ili Patnos ilçesinde toprağa verildiler.  
 
Diyarbakır ili Kulp ilçesi Akdoruk Köyü nüfusuna kayıtlı Mahmut Coşkun, 19 Temmuz günü yaptığı 
başvuruda, 1993 yılına kadar Akdoruk (Gavgas) köyünde ikamet ettiklerini, koruculuk dayatmasını 
kabul etmedikleri için köylerinin güvenlik kuvvetlerince yakıldığını, bunun üzerine Diyarbakır’a göç 
ettiklerini, son olarak 2002 yılının baharında köye dönüşün serbest olduğu yönündeki açıklamalar 
üzerine köylerine bağlı olan 20 hanelik bir nüfusla köye geri döndüklerini, köye döndükten sonra 
evlerinin tamamen kullanılamaz halde olduğu için ve evleri yeniden yapacak mali olanaklara sahip 
olmadıklarından derme-çatma naylondan yaptıkları çadırlarda kaldıklarını, 17 Temmuz 2002 günü 
köyde olmadıkları sırada, Kulp Đlçesi Zeyrek Karakoluna bağlı askerler ile Đslam Köy korucularının 
köye gelerek köy halkını sopalarla darp ettiklerini, hakaret ve tehditlerde bulunarak barındıkları 
naylon çadırları askeri araçlara yükleyip köyden kovulduklarını ancak Narlıca köyü ile Đslam köy 
arasında bulunan Şekiran çayı kenarına yerleşebileceklerini, köye ancak gündüz gidilebilecekleri, 
gece ise köyde kalınmaması, aksi takdirde daha kötü şeylerin olacağı yönünde tehditlerde 
bulunduklarını belirtti.  
 
1971 Diyarbakır ili Çınar ilçe nüfusuna kayıtlı Fikri Ekinci, 9 Ağustos günü yaptığı başvuruda,  
Çınar Đlçesi Saryaz köyünde ikamet ettikleri ancak 1993 yılından beridir güvenlik nedeniyle 
köylerine gidemediklerini, köyden ayrıldıktan sonra Mazıdağı ilçesine bağlı  Kevirşin köyünden bir 
grup insanın gelip kendi köylerine yerleştiklerini, bu insanların daha sonra köy koruculuğu görevini 
üstlendiklerini; ancak aynı korucuların kendilerine ait arazilere de el koyduklarını, kendilerine ait 
tarlaların korucular tarafından ekilip biçildiğini belirtti. 

2003 Yılında Köy Korucuları Tarafından Gerçekleştirilen İnsan Hakları 
İhlalleri 

 
Köy Korucuları Tarafından Öldürülen-Yaralanan 
 
16 Ocak günü ĐHD Siirt şubesine başvuruda bulunan M. Halil Olcay, Siirt Kurtalan ilçesi Gözpınar 
beldesinde meydana gelen trafik kazası sonucu iki grup arasında çıkan kavgada, akrabası Eyüp 
Bingöl’ün Gözpınar beldesi korucularının saldırısı sonucu öldüğünü ve Mustafa Bingöl’ün de 
yaralandığını belirtti.  
 
25 Ocak günü Mardin Mazıdağı ilçesinde Gola Güle köyüne geri dönen köylülere korucuların izin 
vermemesine bağlı olarak meydana gelen kavgada, Süleyman, Ramazan ve Kemal Kaya isimli 
şahıslar Ramazan Doğan isimli kişiyi döverek yaraladılar. 
 
Batman-Sason karayolu üzerinde bulunan Sason’a bağlı Taşyuva köyü korucularının görevli olduğu 
nöbet noktasında, 26 Mart günü saat 01.00 sularında korucular arasında bilinmeyen bir nedenle 
çıkan tartışmanın silahlı çatışmaya dönüşmesi  sonucunda Taşyuva korucularından Süleyman Taş 
(50) olay yerinde yaşamını yitirdi. Đsimleri belirlenemeyen 2 korucu da yaralandı. Olaydan sonra 
Kadir Çelik isimli köy korucusu cinayet sanığı olarak gözaltına alındı.   
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Bingöl ili Karlıova ilçesi Bağlıisa Köyü Erebo mezrasında 17 Haziran 2003 günü güvenlik 
kuvvetleri tarafından yapılan operasyon sırasında Zagros kod adlı Engin Çınar ile Xemgin kod adlı 
Çetin Koçak adlı militanların yaşamlarını yitirdikleri belirtildi. Koçak’ın cesedinin doğum yeri olan 
Muş’a, Çınar’ın ise Van ili Özalp ilçesine aileleri tarafından götürüldüğü açıklandı. Engin Çınar’ın 
ağabeyi Fatih Çınar, kardeşinin cenazesini almak üzere Karlıova’ya gittiklerini ve burada olayın 
tanıklarıyla görüştüklerini ve kardeşinin yaralı olarak yakalandıktan sonra korucular tarafından 
işkenceyle infaz edildiğini belirtti. Cenazeyi gömülü olan yerden çıkardıkları zaman Engin’in cinsel 
organına ip bağlı olduğunu ve puşisinin de boğazına sarılı vaziyette gömüldüğünü ayrıca sırtının da 
sürüklenmekten tamamen tahrip olduğunu belirtti. 
 
Diyarbakır’ın Bismil ilçesine ziyarete giden Edip Polat (1962), ‘Sevgilim Sevgisiz Ölüm’ 
kitabındaki “Kadir” karakterinin babası olduğunu iddia eden eski korucu Fikret Đldeniz ile 
Đldeniz’in iki arkadaşının saldırısına uğradı. Polat, akrabalarının yardımıyla korucuların elinden 
kurtulduğunu belirterek olayı şöyle anlattı: “Fikret Đldeniz kitapta geçen bir bölümü bana gösterdi 
ve ‘Kadri karakteri benim babam. Şerefsiz. Nasıl böyle bir şey yaparsın’ dedi. Ben cevap verince 
bir sopa ile kafama vurmaya başladı. Đki arkadaşı da altlarındaki iskemlelerle kafama vurdu. 
Kollarımla başımı korumaya çalıştım, olay yerindeki akrabalarım beni kurtardı. Tam bir linç 
girişimiydi” olaydan sonra karakola götürüldüğünü ve orada kan kustuğunu söyleyen Polat, 3 
günlük ’iş göremez’ raporu aldığını ifade etti.  Polat’ın suç duyurusunda bulunmasından sonra 
ifadeleri alınan Kadir Đldeniz, Ferhat Đldeniz ve Fikret Đldeniz serbest bırakıldı. 
 
Batman ili Sason ilçesi Koçkaya köyü Ölüağaç mezrası yakınlarındaki Çirzak yaylasında çobanlık 
yapan Đbrahim Aslan, 25 Temmuz günü yayladan mezraya dönmek üzere iken, korucu Haşim 
Başaran ile Bekir Başaran’ın silahlı saldırısına uğradığını belirtti. Kan kaybından dolayı uzun süre 
kendinden geçtiğini belirten Aslan, kendine geldikten sonra sürünerek mezraya gidebildiğini ve 
buradaki yakınları tarafından Sason Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını belirtti.   
 
21 Ağustos günü Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesine bağlı Güllüce köyü yakınlarındaki yayladan dönen 
köylüler, Taşlıçay ilçesi  Tanyolu köyü korucuları tarafından otomatik silahla tarandılar. Olayda 
Mehmet Er ile Mifsiye Er yaşamını yitirirken isimleri öğrenilemeyen 6 kişi de ağır yaralandı. 
 
Malatya merkeze bağlı Uluköy eski Muhtarı Abuzer Türk, köy korucusu Mehmet Erdem tarafından 
öldürüldü. Kürdik mezrasında meydana gelen olayda kullanılan silahın, korucu Erdem'e ait 
kalaşnikof marka otomatik tüfek olduğu ve bu nedenle korucunun arandığı belirtildi. 
 
6 Kasım günü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine kaldırılan Ferit Şimşek (1967), ĐHD 
Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda şu beyanlarda bulundu: “Muş ili Yaygün ilçesi Yolalan 
köyünde ikamet etmekteyim. 4 Kasım 2003 günü saat 14.30 sularında köyümüzün yaklaşık 1 
kilometre dışında bir kavga olayı yaşandı. Öğlen saatlerinde ot biçmek üzere tarlaya gittiğimizde 
pusu kuran korucular bize ateş açtılar. 10 kişiydik. Ateş açan korucular, Karabey köyünün 
korucularıydı. Đlk ateş ile birilikte kendimizi yere attık. Yaklaşık 2 saat sonra jandarma ekipleri 
geldi. Hiçbir uyarıda bulunmadan bize doğru ateş etmeye başladılar. Bu sırada bir taşın arkasına 
saklandım. Ancak sırtım dışarıda kaldığı için sağ kalçamdan, belimin hemen alt kısmına bir mermi 
saplandı ve kasığımın üst kısmından çıktı.  Ateş bittikten sonra jandarma ekipleri tarafından 
alınarak askeri cipe bindirildim ve hastaneye götürüldüm. Bana ateş edip yaralayanın jandarma 
olduğunu kendi gözümle gördüm. Ancak daha sonra öğrendiğim kadarıyla, jandarmalar köylülerden 
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tehditle ifade alıp bu yaralama olayının korucular tarafından gerçekleştirildiği yönünde, köylülere 
beyan imzalatmışlar. Ayrıca jandarma bu ifadeler karşılığında köyde ikamet edenlerin merayı 
kullanmalarına izin vereceklerini belirtmişler. Bu uygulamalardan dolayı korucu ve jandarmalar 
hakkında şikayetçiyim.” 
 
Van’ın Erciş ilçesi Çakırbey köyünde Bekiri aşireti mensubu ve korucubaşı Abdulkerim Atmaca ile 
aynı aşiretten Mehmet Demir arasında, 18 Aralık günü çocuk kavgası yüzünden çıkan tartışmanın 
silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu,  Mehmet Demir, Eyüp Demir, Şevki Atmaca, Eyüp Atmaca, 
Rasime Atmaca, Yasin Atmaca, ve Sevim Atmaca yaşamını yitirirken Gökhan Atmaca, Ferhat 
Atmaca, Arzu Atmaca, Abdulkerim Atmaca ve Fetiye Atmaca yaralandı. 
 
Köy Korucuları Tarafından Yapılan Đşkence ve Kötü Muamele 
 
Seyfettin Aslan: 22 Ocak günü ĐHD Diyarbakır Şubesine başvuran Seyfettin Aslan, Diyarbakır ili 
Kulp ilçesi Çukurca köyüne bağlı Zümrüt mezrasında ikamet ettiğini, ancak 1992 yılında koruculuk 
sistemine geçilmesi üzerine köyden göç ederek il merkezine yerleştiğini belirtti. Geçimini sağlamak 
için 20 Ocak 2003 günü Orman Köylülerine Yardım Vakfı’na (ORKÖY) başvurmak için Kulp 
ilçesine gittiğini, tüm belgelerinin hazır olduğunu ve mahalle muhtarı M.Nuri Aydın’a verdiğini, 
Aydın’ın kendisine küfürlerde bulunduğunu ve hakaret ettiğini, sonra ellerinde silah olan Đnkaya ve 
Đslamköylü korucular tarafından tartaklandığını, feci şekilde dövüldüğünü, kendisine hitaben 
“saldırın, bu teröristtir” denildiğini belirtti. Bir gün sonra suç duyurusunda bulunmak için ilçe 
merkezine gittiğini, adliyenin önünde muhtarın adamlarının bulunduğunu, adliye binasına 
giremediğini  ve geri döndüğünü belirterek şu anda alt dudağının patlak olduğunu, boğazı ve 
yüzünde çiziklerin bulunduğunu beyan etti. 
 
M. Tahir ve Lokman Cangir: Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Erdurak (Kelemerane) köyü korucuları, 
köy merasını koçerlere kiraladıkları gerekçesiyle Çayırlı mezrasına baskın düzenleyerek M. Tahir 
ve Lokman Cangir isimli çobanları kalaslarla dövdü. Kurtalan Sağlık Ocağında tedavi edilen Tahir 
ve Cangir’e rapor verilmedi.  
 
A. Hamit Ak (30) ve Şehmus Kaya (28): 15 Mayıs günü ĐHD Bingöl şubesine başvuruda bulunan 
A. Hamit Ak (30) ve Şehmus Kaya (28), 13 Mayıs günü Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Yayla köyü 
yakınlarında koyunlarını otlatırken Kulerik mevkiinde köy korucuları tarafından dövüldüklerini, 
ayaklarının altına silah sıkıldığını, köylerinden Mustafa Günay’a ait keçinin boğularak 
öldürüldüğünü, korucuların, köpeklerini keçilerinin üzerine saldırttıklarını ve kendilerini de 
öldürecekleri tehdidinde bulunduklarını belirtti. A. Hamit Ak, Genç Cumhuriyet Savcılığı’na suç 
duyurusunda bulundu ve sevk edildiği Bingöl Devlet Hastanesinden yaralarının 10 günde 
iyileşebileceğine, ancak beyin travması ihtimalinin olduğuna dair rapor aldı. Korucular hakkında 
soruşturma açıldı.  
 
Sadiye Çakıcı, Cuma Çakıcı(12): Batman’ın Sason Đlçesi’nin Binekli Köyü’nde koruculuk yapan 
Akın ailesi ile Çakıcı ailesi arasında 6 Mayıs günü  ortak oldukları arazi yüzünden çıkan kavgada 
korucubaşı Kamil Akın’ın, Fahrettin Enver, Muhsin Akın ve Đshak Enver ile birlikte Çakıcı ailesinin 
evine baskın düzenlediği ve evde bulunan 12 yaşındaki Cuma Çakıcı’yı dövdükleri iddia edildi. 
Anne Sadiye Çakıcı (50), evlerine yapılan baskında oğlu Cuma’nın dışarı çıkartılıp dövüldüğünü, 
araya girince Fahrettin Akın’ın kendisini de yaraladığını belirtti. Kavgada korucubaşı Kamil 
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Akın’ın da yaralanması üzerine Yücebağ Jandarma Karakolu’na bağlı ekipler köye gelerek, Cuma 
ve Saim Çakıcı’yı gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar savcılığın ardından çıkarıldıkları Batman Sulh 
Ceza Mahkemesi’nce ‘adam yaralamak’ suçundan tutuklanarak, Batman Cezaevi’ne gönderildi. 
Kavga sırasında kolu kırılan Sadiye Çakıcı, Batman Devlet Hastanesi’nden 15 gün iş göremez 
raporu aldı.  
 
Halil Gülsever : 1 Mayıs günü ĐHD Mardin şubesine başvuruda bulunan Halil Gülsever, Hava köyü 
korucuları tarafından tehdit edildiklerini, oğlunun korucular tarafından dövüldüğünü ve köylerini 
boşaltmaları yönünde kendilerine baskı yapıldığını belirterek can güvenliklerinin olmadığını ve 
jandarmaya yaptıkları başvurudan sonuç alamadıklarını, jandarmanın koruculardan yana tavır 
takındıklarını belirtti.  
 
Mehmet Emin Akay ve Đlyas Akbulut: DEHAP Genel Merkezi’nin başlatmış olduğu “genel af” 
kampanyası çerçevesinde Mardin’in Midyat ilçesinde DEHAP ilçe teşkilatı tarafından açılan imza 
standına korucubaşı olan Felemez Aslan ve diğer korucular Ahmet Akay, Ferdi Arslan, Reşit Arslan 
ve ismi öğrenilemeyen bir grup, 23 Haziran günü saldırıda bulundu. Saldırı sonucunda Mehmet 
Emin Akay ve Đlyas Akbulut hafif şekilde yaralandı.  
 
Abidin Bakay: 11 Haziran günü ĐHD Diyarbakır Şubesi’ne başvuruda bulunan DEHAP Kulp Đlçe 
Yöneticisi Abidin Bakay (1977), 10 Haziran günü Kulp Belediyesi’nin yanında bulunan bir çay 
ocağında arkadaşı Müzzeydin Akdeniz ile otururken, korucu olan M. Nuri Aydın’ın, oturdukları 
yerin karşına geçerek, DEHAP’lılara küfür etmeye başladığını, kendilerinin karşı çıkması üzerine, 
Aydın’ın kendilerini ölümle tehdit ettiğini belirtti. Bakay, korucu Aydın’ın çay ocağından ayrıldığını 
ve 10 dakika sonra yanında güvenlik kuvvetleri ile birlikte geri geldiğini,  güvenlik güçlerinin 
kendisini, Đsa Bingöl ve Salih Can’ı gözaltına alarak Emniyet Müdürlüğü’ne götürdüğünü ifade 
ederek, korucu M. Nuri Aydın’ın, daha önce de hakaretlerde bulunduğunu, şikayet başvurusunda 
bulunmaları üzerinde de silah çekerek kendilerini tehdit ettiğini belirtti.  
 
Abdullah Göcenik: 19 Ağustos günü ĐHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Abdullah 
Göcenik (1939), şu beyanlarda bulundu; “Ben Hazro ilçesine bağlı Sarıerik köyünde ikamet 
etmekteyim. Köyde, 1993 yılına kadar 160 hane vardı. Olaylardan dolayı köyün yarısı göç etti. 
Ancak köylülerin bir kısmı korucu oldu. Özel bir güvenlik birimi olarak kabul edilen ve devlet 
tarafından görevlendirilen köy korucularından bazıları, köyde kalan ve köy korucusu olarak görev 
yapmayan yurttaşlar üzerinde baskı kurmakta ve kimi zaman onlara karşı zor kullanmaktalar. 
Yaklaşık 20 gün önce, köyümüz sakinlerinden köy korucusu olarak görev yapan Fahri Gücenik ve 
oğlu Çelebi Gücenik tarafından darp edildim. Vücudumun değişik yerlerinde yara ve çürükler 
oluştu, iki dişim kırıldı. Tedavi sırasında tarafıma 7 günlük iş  göremez raporu verildi. Bu olayın 
ardından Teknebaşı Karakol Komutanı Zeynel isimli astsubay tarafından karakola çağrıldım. Bana 
‘seni böyle yapanlar dişlerini yaptırsın sen de şikayetinden vazgeç, kefil benim’ şeklinde bir teklifte 
bulundu. Ben de ‘eğer dişlerimi yaparlarsa şikayetimden vazgeçerim’ şeklinde cevap verdim. 
Şikayetimden vazgeçtiğime dair bir dilekçe hazırladı, ben de imzaladım. Daha sonra savcılığa ifade 
verdim. Savcı, şikayetimden neden vazgeçtiğimi sordu. Ben de, tesir altında olduğumu ve 
korktuğumu söyledim. Ancak iki gün önce benzer bir olay yaşadım. Köy muhtarımız ve aynı 
zamanda korucu olan Kasım Datlı adlı kişi tarafından tehdit edildim. Dünya Bankası’nın  teşvik 
amacıyla çiftçilere vermekte olduğu kredi için dört kişilik bir heyet gelmişti. Muhtar Kasım Datlı, 
bizler adına kendileri ile görüştü. Ancak kendilerine doğru bilgi vermedi. Köydeki bazı 
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vatandaşların arazilerini az, bazılarını da çok gösterdi. Örneğin tarafıma ait 150 dönüm ekilebilir 
arazi, 100 dönüm olarak gösterildi. Geri kalan 50 dönüm arazi ise köyde koruculuk yapmakta olan  
diğer vatandaşların üzerine yazıldı. Bu duruma itiraz ettim ve doğru olmadığını belirtim. Muhtar 
bana bağırarak ‘kendime 100 dönüm arazi yazıyorum. Alacağım para ile avukat tutacağım ve bu 
arazilerin tapusunu kendi adıma çıkaracağım. Sizi de köyden çıkartacağım. Biz yıllardır buralarda 
koruculuk yaparak bu toprakları kazandık. Sizler Ermenisiniz’ şeklinde hakaretlerde bulundu. Bu 
tartışmalar nedeniyle tarafıma  şiddette bulundu.”  
 
Mehmet Altay : 15 Eylül günü ĐHD Siirt şubesine başvuruda bulunan Mehmet Altay (1945), Siirt 
merkezde, Çöl köyü korucusu Abdulkadir Özbay’ın saldırısına maruz kaldığını belirterek “Özbay, 
gazete (Yeniden Özgür Gündem) dağıtımını yaptığım sırada yolumu kesti, niçin gazete 
dağıtıyorsun, seni öldürürüm demesi ile alnıma tekme vurdu ve alnımı yardı, beni döverek, ölümle 
tehdit etti. Onun hakkında suç duyurusunda bulundum” dedi.  
 
Resul Sadak ve Melike Alp: Şırnak ili Cizre ilçesinde korucubaşı Kamil Atak’a 27 Kasım günü 
bayram ziyaretinde bulunmak isteyen DEHAP Şırnak Đl yöneticileri, korucuların saldırısına 
uğradılar. Đl Başkanı Resul Sadak, bayram kutlamaları çerçevesinde yapacakları ziyareti Kamil 
Atak’a ilettiklerini ancak evin önüne vardıklarında Atak’ın, yanındaki koruculara ‘öldürmeyin ama 
saldırın’ emri verdiğini ve korucuların taşlı-sopalı saldırılarına maruz kaldıklarını belirtti. Saldırı 
sonucu Đl Başkan Yardımcısı Mehmet Yumak, Cizre Đlçe Başkanı Mehmet Dilsiz, Đl yöneticisi 
Abdullah Sakın yaralandı. Yaralılar Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan Dilsiz 
ve Yumak, Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.  
 
5 köylü: Siirt’in Eruh Đlçesi’nden on yıl aradan sonra topraklarını işlemek için Bölüklü (Kese) 
Köyü’ne giden 5 köylü, daha önce topraklarını kullanan korucuların silahlı saldırısına uğradıklarını 
söyledi. Köyün dışına çıkarılarak ölümle tehdit edildiklerini belirten köylüler, korucuları 
jandarmaya şikayet etti. 1993’te korucu baskısından dolayı köylerini terkeden Dündar Ailesi, on yıl 
aradan sonra köylerine döndü. Çift sürmek için arazilerinin yakınına çadır kuran köylüler, Ekmekçi 
köyü korucularının silahlı saldırısına uğradıklarını dile getirdi. Köylülerden Nurettin Dündar, “On 
yıldır bu korucular arazilerimizi bedava kullanıyordu. Çift sürmek için akrabalarımla birlikte köye 
gittik. Köyün yakınlarında bulunan araziye bir çadır kurduk, orda kalacaktık. Akşam saatlerinde 
bulunduğumuz bölgeye ateş açıldı” dedi. Daha sonra çadırlarına, asker kıyafeti giyinen 6 kişinin 
geldiğini anlatan Dündar, “3 kişiyi daha önce tanıyordum. Ekmekçi köyünde koruculuk yapan 
kişilerdi. Gelir gelmez silahlarını üzerimize doğrulttular. Biz tanıdığımız için onlarla Kürtçe 
konuşuyorduk, onlar ise Türkçe konuşmamız için bizi tehdit ediyorlardı” diye konuştu. Üzerlerinde 
askeri üniforma bulunan korucuların Hurşit Eren adlı korucuya ‘Komutanım’ diye hitap ettiğini 
aktaran Dündar, korucuların kendilerine sürekli “Yanınızdan üç kişi geçmiş, nerdeler söyleyin 
yoksa sizi öldürürüz” şeklinde tehditlerde bulunduklarını ifade etti. Dündar, sözkonusu kişileri 
görmediklerini söylemelerine rağmen korucuların iki akrabası ile birlikte farları sönük traktöre 
bindirerek köyün dışına çıkardıklarını, burada “Köyden gidin yoksa sizi öldürürüz” diye tehdit 
edildiklerini dile getirdi. Köylülerden Lütfi Dündar ise, çadırlarına gelen korucuların dipçikli 
saldırısına uğradığını belirterek, sırtında darp izleri oluştuğunu söyledi. Dündar, “Geldikleri sırada 
ben çadırdaydım, sesleri duyunca dışarı çıktım, küfrediyorlardı. Ben de ‘küfretmeyin sizi 
tanıyorum’ dedim. O sırada Hürşit Eren ‘Sus konuşma’ dedi ve silah dipçiğiyle bana vurmaya 
başladı” dedi. Dündar, olaydan sonra şikayet için gittiği Çizmeli Jandarma Karakolu’nda 
yetkililerin olayı araştıracaklarını söylediklerini ifade etti.  
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Hanifi Đdin: Hanifi Đdin (1972), 3 Aralık günü ĐHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda şu 
beyanlarda bulundu: “2 Aralık 2003 günü Diyarbakır ili Kulp ilçesine bağlı Aygün köyü Mergan 
mezrasında ikamet eden babamı ziyarete gitmiştim. Sabah erken saatlerde evde oturduğumuz sırada 
Aygün köyünde geçici köy korucusu olarak görev yapan Zeki Çelik, Kazım Çelik, Ergül Olcay, 
Recep, Çelik, Seniha Yılmaz, Rasim Olcay ve Hanifi Olcay isimli korucular evimize geldiler. Kız 
kardeşim Mehdia Olcay’ı kaçıracaklarını söylediler. Ben, babam ve kız kardeşim buna karşı çıkınca 
silah zoruyla kaçırmaya kalkıştılar. Biz müdahale edince evin içinde bize saldırdılar.Tekme, tokat ve 
silah dipçikleriyle beni, annemi, babamı, amcam Salih ve kız kardeşimi feci şekilde dövdüler. 
Köylülerin araya girmesiyle ortalık sakinleşti. Kız kardeşimi kaçırmaktan da vazgeçtiler ve çekip 
gittiler. Ben, annem, babam, kız kardeşim ve amcam ile birlikte Kulp Sağlık Ocağı’na giderek 
tedavi olduk. Oradaki doktor beni Diyarbakır Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Dün akşam hastanede 
muayene oldum. Ben ve babam olaydan kısa bir süre sonra Aygün Jandarma Karakolu’na gittik, 
ifade verdik ve şikayetçi olduğumuzu söyledik. Ancak bildiğim ve anladığım kadarıyla resmi 
herhangi bir işlem yapılmadı. Zira ifadeyi vermemize rağmen bizden imza almadılar. Tutanak 
örneğini istediğimde bana vermeyeceklerini söylediler.”  
 
Sabri Adanır: Şırnak'ın Cizre ilçesinde Yeniden Özgür Gündem gazetesi dağıtımcısı Sabri Adanır, 6 
Aralık günü, daha önce gazete verdiği bir korucudan gazete bedelini istemesi üzerine, korucubaşı 
Kamil Atak'ın koruması olduğu belirtilen ve soyadı öğrenilemeyen Selah adlı korucu tarafından 
saldırısına uğradını ve hakaretlere maruz kaldığını belirtti.   
 
M.Tahir Cangir ile Lokman Cangir: Siirt ili Kurtalan ilçesine bağlı Erdurak (Kelemerane) köyü 
korucularının, Çayırlı (Sıarta) mezrasını bastıkları, M. Tahir Cangir ve Lokman Cangir isimli 
çobanları kalaslarla dövdükleri ve köylüleri tehdit ettikten sonra 400 koyuna el koydukları belirtildi. 
Sağlık Ocağında tedavi gören M.Tahir Cangir ile Lokman Cangir’e rapor verilmediği belirtildi. 
 
Diğer Đhlaller 
 
Mardin merkeze bağlı Tandır (Sıreçge) köyü, 18 Mart 2003 günü jandarma ve korucular tarafından 
boşaltılmak istendi. 
 
20 Eylül 2003 tarihinde Şubemize başvuruda bulunan Ayşe Üren, 1976 Şırnak ili Uludere ilçesi 
Işıkveren Köyü nüfusuna kayıtlı oğlu Sekvan Üren’in, Uludere ilçesi Hilal Beldesi korucularıyla 
eskiye dayalı bir husumetinin olduğunu ve bunu çözmek amacıyla 6 Haziran 1999 tarihinde 
görüşmeye gittiği sırada, korucuların silahlı  saldırısına uğrayarak yaralandığını ve Şırnak’ta 
hastaneye kaldırıldığını duyduklarını, o tarihten bu yana kendisinden herhangi bir haber 
alamadıklarını ancak aldıkları bir duyuma göre oğlunun Muş ya da Bartın Cezaevlerinden herhangi 
birinde tutuklu olabileceğini belirterek, oğlunun bulunması noktasında girişimlerde bulunulması 
talebinde bulundu. (ĐHD Diyarbakır şubesi tarafından başvuru üzerine yapılan araştırmada 
Üren’in, Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı’nın 1999/ 1875 Hz. Sayılı dosyasında maktül- sanık 
olarak geçtiği bilgisi elde edildi.) 
 
Feyat Kaya, 11 Nisan 2003 tarihinde yaptığı başvuruda 1980 Taşlıçay  nüfusuna kayıtlı kardeşi 
Zamanhan Kaya ile arkadaşları Mehmet Bakış, Bilal Yaşik ve Suat Küçük’ün, Đzmir ili Bornova 
ilçesinde ikamet ettiklerini, 2003 yılı Mart ayı başlarında deterjan satmak amacıyla Mardin ilçe ve 
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köylerine özel araçla gittiklerini, şüphe üzerine köy korucuları tarafından durdurularak gözaltına 
alındıklarını, olay ile ilgili “hazırlık soruşturması tamamlandıktan kovuşturmaya yer olmadığı” na 
karar verildiğini belirtti. O tarihten itibaren kardeşi ve adı geçen arkadaşlarından haber 
alamadıklarını belirtti. 
 
Şırnak il merkezine bağlı Kumçatı beldesinde, DEHAP Belde Başkanı Abit Dorak, 10 Temmuz 
günü gece saat 01.30 sıralarında yaklaşık 20-25 kişilik aile fertleri ile tarlada patos yaparken, 
üzerlerine ateş edildiğini, saldırı sonrası Halit Coşkun’un (1968) yaşamını yitirdiğini belirtti. Dorak, 
11 Temmuz günü ĐHD Diyarbakır Şubesi’ne başvuruda bulunarak yaklaşık bir hafta önce açtıkları 
belde teşkilatının kuruluşuna ilişkin evrakları 2,5 ay önce verdiklerini ve aynı gün, beldede bulunan 
Karakol Komutanı ve Astsubay rütbeli bir kişinin kendilerini karakola çağırdığını, kendisinin belde 
sekreteri Reşit Benzer ile karakola gittiğini, komutanın kendilerine “ben burada olduğum süre 
zarfında DEHAP teşkilatı burada açılmayacak, ben DEHAP tabelasını burada görmek istemiyorum” 
dediğini, bu olaydan sonra kendilerini bir defa daha çağırdığını ve “siz bu ay büronuzu 
açacakmışsınız? Bu yüzden benim moralim iyi değil. Siz de bunu iyi düşünün eski koşullara 
dönmek istemiyorsanız bu tür şeyler yapmayın” dediğini, parti teşkilatını açmadan iki gün önce 
kendisine bildirim yapmaya gittiklerinde de, yine telkinlerde bulunduğunu belirtti. Dorak, ayrıca 
köyde bulunan korucu aşireti Demir ailesinden de dolaylı tehditler aldıklarını, koruculardan Ahmet 
Demir ve diğer bir kaçının  partinin açılmasına izin vermeyeceklerini çeşitli yerlerde söylediklerini 
belirtti. 
 
14 Temmuz 2003 günü Siirt Şubemize başvuruda bulunan Memet Şen, Ali Çekmek, Behrem Demir, 
Süleyman Aslan, Đzzettin Aslan, Abdurrahman Demir, Hasan Toprak, Đsa Toprak ve Ali Çekin adlı 
Siirt ili Meşelidere (Gavat) köyü sakinleri, 2002 yılının Ekim ayında köylerine geri döndüklerini, 
döndüklerinden beri üzerlerinde çeşitli provokasyonlar yapılmak istendiğini, arsalarının korucular 
tarafından bazı kişilere kiralandığını, sürekli tehdit edildiklerini, arsalarının ellerinden alınmak 
istendiğini belirttiler. 
 
Bitlis ili Hizan ilçesine bağlı Karbastı köyü sakinlerine ait olan yaklaşık 80 koyuna, Cevizli 
Jandarma Karakolu’na bağlı Behçet Yeyrek, Emin Yeyrek ve Zekeriya Yeyrek adlı korucular 
tarafından el konuldu. Koyunların sahibi, olaya ilişkin Hizan Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç 
duyurusunda bulundu. 
 
26 Mayıs günü ĐHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Hasan Yılmaz, 1994 yılına kadar 
Bismil’e bağlı Serçeler köyünde ikamet ettiklerini, güvenlik kuvvetlerince kendilerine korucu 
olmaları yönünde baskı yapıldığını, bunun üzerine bütün köylülerin köyü terk ettiğini, boşalan köye 
Mardin ve Batman’dan korucuların yerleştirildiğini, boş kalan evleri ise yaktıklarını belirterek, 
köylerine geri dönmek istediklerini ancak korucuların mülklerine el koyduklarını belirtti. 
 

2004 Yılında Köy Korucuları Tarafından Gerçekleştirilen İnsan Hakları 
İhlalleri 

 
Köy Korucuları Tarafından Öldürülen-Yaralanan 
28 Mart günü,Mardin'in Çınaraltı köyünde muhtarlık seçimlerinde birbirine rakip olan iki korucu 
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ailesi arasında çıkan kavgada, Necim Erdem isimli kişi ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı.  
 
1 Nisan günü Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Gülveren köyünde, korucu iki aile arasında muhtarlık 
seçimleri yüzünden çıkan silahlı çatışmada,  Ramazan Akkor adlı genç hayatını kaybetti.  
 
12 Nisan günü, Mardin'in Derik ilçesi'ne bağlı Buxurê (Derinsu) köyünde Nurullah Başaran adlı 
köylü, korucuların eve yaptığı silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Korucuların, Başaran ailesine, 
yerel seçimlerde SHP'ye oy vermeleri ve muhtarlık seçimini kazanması nedeniyle saldırdığı ileri 
sürüldü. 
 
12 Nisan günü ĐHD’ye yaptığı başvuruda H.B.; Mardin ili Derik ilçesine bağlı Derinsu köyünde 
ikamet ettiklerini, 11 Nisan günü sabah saat 07.00 sıralarında hayvanlarını otlatmaya götüren oğlu 
A.B. ile yeğeni M.B.’nin, Derinsu köyüne bağlı Serker mezrasında koruculuk yapan Đbrahim Suphi 
ve adını bilmediği Demir soyadlı kişiler tarafından, hayvanların köye girmesine izin verilmediğini, 
bunun üzerine tartıştıklarını, tartışma sırasında oğlu A.B.’nin kafasından darbe aldığını, yeğeni 
M.B.’nin ise aldığı bir kurşun darbesiyle yaralandığını ve hastaneye kaldırıldıklarını belirtti.  H.B., 
27 yıldan beri köy muhtarlığı yapan ve halen korucubaşı olan Halil Güngör ile, daha önce muhtarlık 
seçimi için tartıştıklarını belirtti.  
 
Ağrı Diyadin'e bağlı Yolcupınar köyünde, 7 Haziran günü arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 korucu 
ailesi arasında çıkan kavgada, Đbrahim Polat isimli korucu, kalaşnikof marka silahla vurularak 
öldürüldü.  
 
Diyadin ilçesine bağlı Akpazar köyü korucularından Mustafa, Mahmut, Ahmet, Ercan, ve Kıyas 
Gündoğdu isimli korucular, hayvanların arazilerine girdiği gerekçesi ile Hasan Kalesi yaylasını 31 
Haziran günü  bastılar. Köyün alt kısmına topladıkları köylüleri korucu silahları ile köylüleri rast 
gele tarayan korucular Şemsettin (57), Şamil (49), Remzi (30), Mustafa (42) ve Ali Sarıhan (35) 
adlı köylüleri öldürdü. Olayda, Kemal Sarıhan’da ağır yaralandı.  
 
Muş’un Kızılagaç köyünde 16 Ağustos günü korucular arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya 
dönüştü. Olayda Sıraç Zengin isimli korucu sol ayağından yaralandı.  
 
3 Temmuz günü Van’ın Çatak ilçesine bağlı Narlı köyünün geçici köy korucusu olan Nedim Sancar, 
annesi Reyhan Sancar ve Tahir Muhan’ı,  koruculuk silahıyla vurarak öldürdü. Olaya müdahale 
etmek isteyen amcası Cemal Sancar’da yaralandı. 
 
4 Temmuz günü Ağrı ili Diyadin ilçesine bağlı Yolcupınar köyünde Salih Yaman adlı köy korucusu, 
korucu Reis Polat’ın yaptığı düğünü kaleşnikofla silahla bastı. Düğün yapmaları için kendilerinden 
izin almaları gerektiğini belirten Yaman, Reis Polat’a silahla yaraladı.  
 
24 Temmuz günü Elazığ'ın Palu Đlçesi'nde, koruculuk yapan Hasan Karabulut tartıştığı Mecit 
Öztekeli’yi silahı ile vurmak isterken, oğlunu korumak isteyen Nuriye Öztekeli'yi öldürdü. 
 
Kars merkeze bağlı Söğütlü Köyü muhtarı ve korucu olan Yücel Hatunoğlu ve akrabası emekli 
polis memuru Ekrem Hatunoğlu, bir süredir tehdit ettikleri Đsmet Azgül'ün evine 31 Temmuz günü 
baskın yaptı. Azgül'ün başına aldığı darbeler sonucu öldüğü bildirildi. Olaydan sonra bölgeye giden 
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polisler Yücel Hatunoğlu ve memuru Ekrem Hatunoğlu'nu gözaltına aldı. 
 
Van’ın Bahçesaray Đlçesi’ne bağlı Helin Yaylası’nı paylaşamayan Çatak ilçesi’ne bağlı Atlıhan 
köyündeki geçici köy korucuları ile Bahçesaray’a bağlı Güney Yamaç ve Yaşlı Kavak Köyündeki 
geçici köy korucuları arasında 18 Ekim günü çatışma çıktı. Jandarmanın müdahalesiyle sona 
erdirilen çatışmada, Atlıhan köyünden geçici köy korucusu Fethi Erdem (26) öldü.  
 
Şırnak’ın 1992 yılında boşaltılan merkeze bağlı Heştan (Yoğurtçular) köyüne, 28 Ekim günü geri 
dönen köy sakinleri, komşu köy olan Dehlabi’de (Özveren) bulunan korucuların saldırısına uğradı. 
Korucuların, geçmişte 2 köy arasında yaşanan su, mera ve sınır anlaşmazlığını bahane ederek 
gerçekleştirdiği silahlı saldırıda, Yusuf (30) ve Hüseyin Ergin (35) kardeşler yaralandı. 
 
Köy Korucuları Tarafından Yapılan Đşkence ve Kötü Muamele 
Hasan Keren (25), 19 Ocak günü koyunlarını otlattığı sırada, köy korucularının kendisine  ait 
tarladan koyun geçirmelerinden dolayı, korucuları uyarması üzerine üç korucunun saldırısına 
uğradı. Maruz kaldığı darp nedeniyle, Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Keren’e, 15 günlük iş 
göremez raporu verildi.  
 
6 Ocak günü Şırnak'ın Đdil ilçesi, Aşağı mahallesinin elektrik trafosunun şalterlerini indirerek, 
elektriklerin kesilmesine neden olan korucularla, mahalle sakinleri arasında tartışmanın büyümesi 
üzerine korucubaşı Đbrahim Karaca ve oğlu Aslan Karaca ile soyadı öğrenilemeyen Süleyman ve 
Maruf isimli korucular, mahalle sakinlerine silahla ateş etmeye çalıştı. Mahalle sakinlerinin de 
koruculara taş ve sopalarla karşılık vermesi sonucu, mahalle sakinlerinden Mehmet Oğuz, 
Sabahattin Başak ve Đdris Tatlı ile korucubaşı Đbrahim Karaca, Süleyman ve Maruf isimli korucular 
hafif yaralanırken, ağır yaralanan korucu Aslan Karaca, Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Đdil 
Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, yaralı Mehmet Oğuz, Sabahattin Başak ve Đdris Tatlı'yı 
gözaltına aldı.  
 
20 Nisan günü, Batman ili Gercüş ilçesine bağlı Ulaş köyünde ikamet eden Hüseyin Kardaş (80), 
28 Mart yerel seçimlerde muhtar adayı olan korucubaşı M. Nuri Güneş’e oy vermemesi üzerine, 
korucubaşı tarafından köyden çıkmasının yasaklandığını belirtti.  
 
Şırnak merkeze bağlı Kumçatı bedesinde oturan Emin Ayan, 31 Mayıs günü Küçüklü köyü'nde 
bulunan tarlasına gittiği sırada Güneyce (Banê Botyanê) köyü korucularından Abdullah Baygın'ın 
tehdidine maruz kaldığını ileri sürdü. Ayan, korucunun atıyla hızlı bir şekilde yanına geldiğini ve 
“buralarda ne arıyorsun?” dediğini, buğdaylarını kontrol etmeye geldiğini söyleyince, kaleşnikof 
marka silahını kendisine doğrultarak “buralarda bir daha gezme. Seni buralarda görürsem 
öldürürüm” dediğini, tepki gösterince silahına mermi sürdüğünü, o sırada köyün çobanının uzaktan 
belirmesi üzerine korucunun uzaklaştığını belirtti.  
 
Geçici Köy Korucusu Hüsnü Sadak, aralarında alacak verecek sorunu bulunan kardeşi Kıyasettin 
Sadak’ın (49) evini 24 Ağustos günü silahla basarak tehdit etti. 
 
6 Eylül günü Siirt ili Pervari ilçesine bağlı Ekindüzü köyünde çobanlık  yapan Abdulkerim Uğur’un 
çocukları ile çevre köylerdeki bazı korucu çocukları arasında kavga çıkması üzerine, 20 kadar 
korucu Abdulkerim Uğur’un evini basarak, Uğur’u dövdüler. Başından ve vücudunun çeşitli 
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yerlerinden ağır yaralanan Uğur Batman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.  
 
11 Eylül günü Van ili Erciş ilçe merkezinde Bekiran Aşireti üyesi Kömür köyü korucuları, henüz 
öğrenilmeyen bir nedenden dolayı Nimetullah Çağan isimli köylüye saldırdı. Çağan, başından ve 
vücudunun değişik yerlerinden aldığı darbeler sonucu ağır yaralandı.  
 
Bingöl ili Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyüne bağlı Aktaş mezrasına kayıtlı Kamer Şemci 3 Kasım 
günü ĐHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, 29 Ekim günü gece saat 20.00-21.00 sıralarında 
10 kişi tarafından evinin basıldığını, bu on kişiden 5’inin Karlıova’ya bağlı Çırık köyü korucuları 
olduğunu, diğer 5 kişinin ise sivil giyimli olduğunu, eve girer girmez koruculardan birinin 
kendisine “hayvan senin dişlerini kırarız sen teröristleri besliyorsun, onları besliyorsun neden bize 
haber vermiyorsun”  gibi sözlü hakaretlerde bulunduğunu, istemediği halde gece evinde kaldıklarını 
belirtti. 
 
6 Kasım günü ĐHD Siirt şubesine başvuruda bulunan Ayşan Yurtçiçek, Silvan’a bağlı Dönerkaya 
köyünde, kendilerine komşu ve korucu olan Fehmi Yetiş ve Fikret Yetiş’in ailesini sürekli tehdit 
ettiğini ve köyden çıkmaları için baskı uyguladıklarını belirtti. 
 
Van ili Başkale ilçesine  bağlı Eşmepınar köyünün Evbakan mezrasında ikamet eden Đbrahim 
Gültekin, köy korucusu M.Şirin Keskin ve Muhittin Keskin tarafından dövüldüğünü ve tehdit 
edildiğini belirtti. 
 
3 Aralık günü ĐHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Abdulcabbar Athan, kardeşim Mehmet 
Tevfik Athan’ın Diyarbakır’ın Silvan ilçesine bağlı Dolapdere köyünde 25 Kasım günü hayvanları 
otlatmak için araziye çıktığını, köyün 15 dakika uzağında bulunan merada 2 kar maskeli kişinin 
kendisini çağırdığını, bu kişilerin karşı komşu köyün korucuları olduğunu, yanlarına gittiğinde önce 
kardeşinde bulunan av tüfeğinin ve kimliğinin alındığını, daha sonra da çok kötü dövüldüğünü, 
kimlik ve tüfeğinin de geri verilmediğini belirtti. 
 
Diğer 
Muş'un Malazgirt ilçesinde 1994 yılında korucular tarafından öldürüldüğü iddia edilen Ramazan 
Öznarcı'nın oğlu Alparslan Öznarcı'nın başvurusu üzerine, Muş Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 korucu 
hakkında, taammüden adam öldürmek suçundan dava açıldı. Đşportacılık yapan Öznarcı, 1994’te 
Nurettin köyü korucuları tarafından kaçırıldı ve bir daha da kendisinden haber alınamadı. 
Öznarcı'nın oğlu Alparslan Öznarcı, 26 Mayıs 2003'te Malazgirt Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir 
dilekçe ile başvurarak, babasının, Ahmet Çelik, Enver Çelik, Zülküf Polat, Bahattin Koçak, 
Abdullah Koçak, Nusrettin Büyükdağ ve Şahin Koçak isimli Nurettin köyü korucuları tarafından 
kaçırılarak öldürüldüğünü iddia etti. Başvurunun ardından Malazgirt Başsavcılığı korucular 
hakkında soruşturma başlattı. Korucular ile tanıklardan Mehmet Peker, Abdulsamet Uçak, M. Şirin 
Bilici, M. Nuri Çalışkan ve Alican Öznarcı'yı dinleyen savcılık, oluşturduğu dosyayı, "22 Ağustos 
1994 tarihinde Nurettin köyü kırsalında güvenlik güçleri ile girdiği çatışma sonucu öldürüldüğü 
belirtilen Ramazan Öznarcı'nın; Ahmet Çelik, Enver Çelik, Zülküf Polat, Bahattin Koçak, Nusrettin 
Büyükdağ ve Abdullah Koçak tarafından kasten öldürülmüş olma şüphesi doğmuştur" yazısı ile 
Muş Cumhuriyet Savcılığı'na gönderdi. Malazgirt Cumhuriyet Savcılığı'nın gönderdiği dosyayı 
inceleyen Muş Cumhuriyet Savcılığı ise, korucular hakkında Muş Ağır Ceza Mahkemesi'nde 
"taammüden adam öldürmek" suçundan dava açtı. 
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Şerif Erdoğan (1977) 1 Haziran 2004 tarihinde ĐHD Siirt şubesine yaptığı başvuruda şu beyanlarda 
bulundu; “Eruh ilçesi Yelkesen köyünde ikamet etmekteyim. Geçici Köy Korucusu olarak görev 
yapan Habeş Erdoğan, Mehmet Erdoğan, A.Hakim Erdoğan ve Osman Güneş, aileme karşı büyük 
bir kin içindedirler. Hatta bir dönem ellerindeki silahlarla bizleri öldürme tehdidinde bulundular. Bu 
tehditlerden sonrada aramızda çıkan bir kavga neticesinde Jandarma Komutanlığınca Yokuşlu 
köyünde konumlandırılan adı geçen korucuların silahlarına el konulmuştu. Kavga sonucunda 
anlaşmalı olarak barıştırıldık. Ancak daha sonra Habeş Erdoğan adındaki korucu anlaşmayı bozdu 
ve bizden şikayetçi oldu. Geçici köy korucularının bu tutum ve davranışlardan dolayı ilerde önüne 
geçilemeyecek olayların olacağı kaygısını yaşıyoruz.” 
 
Seçim çalışmaları için 19 Mart günü Batman'ın Gercüş Đlçesi'ne bağlı Çukuryurt (Bınkelbe) 
Köyü'ne giden SHP'li il genel meclis üyeleri, korucular tarafından köye alınmadı. DEHAP Đlçe 
Yöneticisi Aydın Aslan, ismini bilmedikleri bir korucu tarafından durdurulduklarını ve kendilerine, 
“Yüzbaşının emri var, köye giremezsiniz” dediğini, buna karşı çıkarak, “Madem yüzbaşının emri 
var, köye gelirken Gercüş Tabur Komutanlığı'nın önünden geçtik onlar bizi engelleseydi” 
dediklerini, ancak köye giremediklerini belirtti. 
 
Mardin'in Midyat Đlçesi'ne bağlı Gülveren (Bahware) Köyü'nde 28 Mart seçimlerinde muhtar adayı 
olan Korucubaşı Nedim Alkol'ün oğlu Yusuf Alkol'e oy vermeyen 39 aile, korucular tarafından 
köyden çıkarıldı. Barınacak yeri bulunmayan 7 aile para karşılığı köye dönerken, 13'ü Midyat'a, 9'u 
Midyat'a bağlı Đzbırak (Zazê) köyü, 2'si Bağlarbaşı (Ernas) köyü, 2'si Gülgözen (Xirbê Eletê), bir 
aile Dargeçit'e bağlı Dêrik Köyü'ne, bir aile Nusaybin'e bağlı Duruca köyüne, 2 aile Đstanbul'a, 1 
aile ise Antalya'ya taşındı. Midyat'a bağlı Gülveren (Bahwarê) Köyü'nde 30 Mart günü Korucubaşı 
Nedim Alkol'ün oğlu Yusuf Alkol'e muhtarlık için oy vermeyen 4 aile ile korucular arasında kavga 
çıktı. Çıkan kavgada Korucubaşı Alkol'ün yeğeni Rıza Alkol yaşamını yitirirken, Midyat Jandarma 
Komutanlığı'na bağlı askerler tarafından Hamza Aksoy, Nasreddin Aksoy, Đbrahim Aksoy, Baki 
Aksoy, Ramazan Erdem, Ahmet Eroğlu ve Cemil Demirbağ isimli 7 köylü gözaltına alındı. 
Sorguları tamamlanan 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Midyat Özel Tip Cezaevine 
gönderildi. Gelişen olayların ardından Korucubaşı Alkol ve akrabaları tarafından köylülere köyü 
terk etmeleri yönünde baskı uygulanmaya başlandı. Evlerinden çıkmalarına, su ihtiyaçlarını 
gidermelerine dahi izin verilmeyen köylüler, köylerini terk etme zorunda kaldı.  
 
Midyat'a bağlı Gülveren köyü'nde 28 Mart yerel seçimleri sırasında çıkan muhtarlık kavgasında, 
korucubaşı Nedim Alkol tarafından köylerinden zorla çıkarılan M. Emin Altınışık'ın evine 10 
Haziran günü silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Altınışık ve eşi Türkan Altınışık yaralandı. 
 
1993 yılında kendilerine baskı uygulandığını belirterek ikamet ettikleri Şırnak'ın Đdil Đlçesi Mağara 
(Kıwa) Köyü sakinlerinden Almanya'ya göç eden 9 Yezidi köylü, boşalttıkları köylerinin korucular 
tarafından işgal edildiğini belirterek, 20 korucu hakkında dava açtı. Đçişleri Bakanlığı'na köylerinin 
geri verilmesi ve zararlarının tazmin edilmesi amacıyla yazdıkları dilekçeden sonuç alamayan 
köylülerden Halef Koyun, Sili Kuş, Halef Kara, Đsmail Dağ, Mikebir Genç, Bahram Özdemir, 
Hasan Tuncel, Üzeyir Taş, Tercüman Carcus Kara, avukatları Eren Keskin ve Hüseyin Seyyitoğlu 
aracılığıyla Đdil Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 20 Mart günü dava açtılar. 
 
Şırnak'ın Đdil ilçesine bağlı Mağara köyünde oturan ezidiler'in, baskılar nedeniyle 1990'lı yıllarda 
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köylerini tamamen boşaltarak Avrupa'ya göç etmesi üzerine, korucular köye el koydu. Yıllar sonra 
köylerine dönmek isteyen æzidiler, köylerinin korucular tarafından işgal etdildiğini görünce hukuk 
mücadelesi başlattı. Köylülerin avukatlığını üstlenen Eren Keskin, mülkiyet hakkının ihlal edildiği 
gerekçesiyle 26 Aralık 2003 tarihinde Đçişleri Bakanlığı'na başvurarak, Mağara köylülerinin 
gördüğü zararın tazmin edilmesi ve köylerine dönüşlerinin sağlanmasını istedi. Keskin, Đçişleri 
Bakanlığı'ndan yanıt alamayınca 19 Mart günü Đdil Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Av. 
Keskin'in Avrupa Parlamentosu nezdinde girişimlerde de bulunmasının ardından Đçişleri 
Bakanlığı'nın talimatıyla Đdil Kaymakamlığı başvuruya yanıt verdi. Kaymakam Hasan Tanrıseven 
imzasıyla gönderilen yanıtta, "Adı geçen köyde yaşayan Yezidilerin büyük bir çoğunluğunun 1985 
yılında kendi özgür iradeleriyle köylerini terk ederek Avrupa'ya göç ettikleri, 1990'lı yılların 
başında köyde kalan son 5-6 ihtiyar vatandaşımızın artan 'terör' olayları nedeniyle Avrupa'daki 
yakınlarının yanına gitmelerinden dolayı köyün tamamen boşaldığı, son ailelerin köylerini terk 
ederken evlerinin kapı ve pencere gibi aksamlarını civar köy sakinlerine sattıkları ve Mağara 
köyünü harabe bir biçimde bırakıp gittikleri, 1994 yılında yoğunlaşan terör olayları nedeniyle 
Şırnak Valiliği'nce şu anda köyde ikamet eden Bozkır köyü geçici köy korucularının buraya 
yerleştirildikleri dönemin tanıklarının beyanlarından anlaşılmıştır" denildi. Köyü terk eden æzidiler 
ile köy korucuları arasında ilişkilerin halen devam ettiği iddia edilen yanıtta, "Nitekim yurtdışında 
ölen æzidilerin cenazeleri havayoluyla Mardin'e gönderilmekte olup, köy Muhtarı Selahattin 
Yıldırım tarafından alınmakta ve köy halkı tarafından köyde bulunan æzidi mezarlığında 
defnedilmektedir. Cenazenin havaalanından alınmasından defnedilmesine kadar olan süreç kamera 
ile kaydedilerek, yurtdışında ikamet eden yakınlarına ulaştırılmaktadır" ifadesi yer aldı. Êzidilere 
yönelik ayrımcılık iddialarının doğru olmadığı ve köylere dönüşün önünde herhangi bir engelin 
olmadığı ileri sürülen yanıtta, şu ifadelere yer verildi: "Đdil sınırları içinde bazı köylerde ve ilçe 
merkezinde Süryani vatandaşlarımız huzur ve güven içinde yaşamaktadır. 'Terör' olayları nedeniyle 
ilçemize bağlı 8 köy boşalmıştır. Son bir yılda Şırnak Valiliği'nin onayı ile 8 köyün tamamı için 
köye dönüş izni verilmiş, vatandaşlarımızın köye dönüşleri önünde hiçbir engel kalmamıştır." 
Kaymakamlık aracılığıyla gönderilen yazıdaki söylemlerin çözümsüzlük politikasının açık 
göstergesi olduğunu ifade eden Av. Eren Keskin, şöyle konuştu: "Madem ki öyle her taraf güllük 
gülistanlıktır, ben köylülerin avukatı olarak köye gidip görmek istedim; ancak bana güvenlik sorunu 
olduğu, korucuların sorun çıkarabileceği, bu nedenle gitmememin daha iyi olacağı söylendi. Yani 
avukat olarak eğer ben köye giremedimse, köylüler nasıl dönecek bunu bir açıklasınlar. Eğer 
Bakanlık söylemlerinde samimiyse, istemlerimiz doğrultusunda köyü koruculardan arındırması 
gerekiyor ve huzurlu bir ortam sağlanarak köyün gerçek sahiplerinin köye dönüşünün sağlanması 
gerekiyor. Aksi takdirde yazıda söylenen sözlerin hiçbir anlamı olmaz."  
 
Şınak’ın Đdil ilçesinde 1993 yılında boşalttıkları Mağara köyündeki ev ve arazilerin korucular 
tarafından işgal edildiğini kaydeden Ezidi köylülerinin, zararlarının tazmini ve arazilerinin iadesi 
talebiyle açtığı davaya Sulh Ceza Mahkemesi’nde 15 Temmuz günü devam edildi. Dava, keşif 
yapılması amacıyla 9 Eylül gününe ertelendi. Şırnak Valisi Osman Güneş konuyla ilgili olarak, 
köydeki koruculara çeşitli alternatifler sunduklarını belirterek, “Yayalar köyü sakinlerinin Sarıköy 
köyüne geçerken Hıristiyanların tekrar köye dönmeleri halinde köyü boşaltacaklarına dair 
valiliğimizde imzalı dilekçeleri var. Biz bu köydeki vatandaşlarımıza birçok alternatifler sunduk; 
fakat vatandaşlar bunları kabul etmedi” dedi. Sarıköy’e taşınan Yayalar Köyü Muhtarı ve 
korucubaşı M. Ali Bulut ise 29 hanede 250 nüfusun yaşadığını belirterek, “Biz 11 seneden beri bu 
köydeyiz ve bugüne kadar 5 şehit verdik. Devlet bize açıkta kalmayacağımız bir ev yapsın, biz de 
buradan çıkalım.” dedi. Tüm uyarılara rağmen köyden ayrılmak istemeyen ve toplam 28 evden 



Ocak 1990 – Mart 2009 Döneminde Köy Korucuları Tarafından Gerçekleştirilen İnsan Hakları 
İhlalleri 

 

İHD Köy Korucuları Özel Raporu 44 
 

oluşan korucular, Đdil Jandarma Komutanlığı ekiplerinin zoruyla 11 Eylül günü köyden çıkarıldı. 
Köy korucularından Kazım Bulut, yaklaşık 10 yıl önceki kamu idarecilerinin talebi üzerine ikamet 
ettikleri Yaya Köyü'nden Sarıköyü'ne yerleştirildiklerini söyledi. Geçen süre içinde Yaya 
Köyü'ndeki evlerine başkalarının ya da yakınlarının yerleştiğini bildiren Bulut, “Bu nedenle 
Sarıköyü'nü boşaltamadık. Yoksa köyü zorla ele geçirme gibi bir niyetimiz yok. Dün 'görev' 
nedeniyle köydeki korucular olarak karakola çağrıldık. Gece orada bekletildik. Jandarma ekipleri 
gece köye giderek, ailelerimizi köyden çıkarmış. Bizim karakoldan 3 saat önce ayrılmamıza izin 
verildi. Toplam 300 kişiyiz. Gidecek evimiz olmadığı için yakınlarımızın yanına yerleşeceğiz. 
Mağdur olduk. Mağduriyetimizin giderilmesi için bizlere ev yapılmasını istiyoruz.” Korucuların 
jandarma operasyonuyla tahliye edilmesinden sonra 33 haneli köye dönen sekiz aile, 24 Eylül günü 
evlerinin anahtarını törenle aldı.  
 
8 Temmuz günü ĐHD Đzmir şubesine başvuruda bulunan  Reis Doğuş , 18.09.1994 yılında 
yaşadıkları Muş ili  Malazgirt ilçesi Dirimpınar köyünde kendi evi ile birlikte yedi evin yakıldığını, 
köyden askerler tarafından  çıkarıldıklarını ifade etmiştir. 1994 yılından bu yana köylerine  
dönemediklerini,  şehirde mağdur durumda olduklarını,  evlerini ve arazilerinin  korucular 
tarafından kullanıldığını, arazilerinin ekilip –biçildiğini,  köylerine geri dönmek istediklerini  ve 
mağduriyetlerinin giderilmesini talep ettiklerini beyan etmişlerdir.   
 
Ezidilere ait olan ve 1993 yılında güvenlik güçleri tarafından boşaltılan, daha sonra da korucular 
tarafından el konulan Şırnak’ın Đdil ilçesine bağlı Kivex (Mağara) köyünün tekrar eski sahiplerine 
verilmesi amacıyla Đdil Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada Kivexlilerin avukatı Eren 
Keskin, 10 Eylül günü davanın 2. duruşmasına katıldıktan sonra gitmek istediği köyün girişinde 
engellendi. Köye doğru ilerledikleri sırada önlerinden giden bir sivil aracın durarak içinden 
askerlerin çıktığını anlatan Keskin, “Sivil araçtan askerler inerek bizi durdurdu. Askerler sanki 
eşkiya durdurmuş gibi silahlarını bize çevirerek siper almıştı. Yanımıza gelen üsteğmen rütbeli bir 
asker, gitmek istediğimiz köye bu şekilde kameralarla fotoğraf makineleriyle giremeyeceğimizi, 
ayrıca köye gitsek bile kimseyle konuşmamamız ve diyalog kurmamamız gerektiğini söyledi. Bu 
durum bizi çok şaşırttı. Nedenini sorduğumuzda ise bunun valiliğin emri olduğunu belirterek, 
söylenen hususlara dikkat edilmemesi halinde köye girişimize izin verilmeyeceğini söyledi” dedi.  

2005 Yılında Köy Korucuları Tarafından Gerçekleştirilen İnsan Hakları 
İhlalleri 

Köy Korucuları Tarafından Öldürülen-Yaralananlar 
Muş'un Kızılağaç Beldesi'nde geçici köy korucusu Abdulkadir Öztürk, 25 Mayıs günü silahıyla kızı 
Ayşe Öztürk’ü (25) yaraladı. Sırtından yaralanan Ayşe Öztürk, Muş Devlet Hastanesi’nin Yoğun 
Bakım Servisi’nde tedavi altına alındı. Korucu Abdülkadir Öztürk gözaltına alınırken, jandarma 
tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 
 
Erzurum'da Hınıs Đlçesi'ne bağlı Kolgör Köyü'nü basan korucular bir genç kadını kaçırmaya çalıştı. 
Korucular köylülerin karşı koyması üzerine 3 köylüyü yaraladı. Ölüçayır Mezrası'nın 
korucularından Cahit Çetinkaya, Tahsin Çetinkaya ile birlikte isimleri öğrenilemeyen 6 korucu, 
Kolgör Köyü'ne baskın düzenledi. Korucular, 20 yaşındaki Kevser Güneş adlı genç kadını zorla 
kaçırmak istedi. Köylülerin karşı koyması üzerine korucular havaya ateş ederek, kaleşnikof 
dipçikleriyle köylülere saldırdı. Olayda çeşitli yerlerinde darbe alan üç kadın, Hınıs Devlet 
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Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadınlar, tedavi edildikten sonra taburcu edildiler. 
 
Köy Korucuları Tarafından Yapılan Đşkence ve Kötü Muamele 
23 Şubat günü ĐHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan  Kazım Şen şu beyanlarda bulundu: 
“Ben Diyarbakır ili Silvan ilçesine bağlı Kumgölü köyünde ikamet etmekteyim. 17 Şubat 2005  
tarihinde köy muhtarı Selim Altuntarım’ın oğulları olan ve geçici köy koruculuğu yapan Ferit 
Altuntarım ve Özcan Altuntarım arabayla evime gelerek babalarının beni çağırdığını söylediler. 
Arabayla bindim. Ancak GKK olan ve adını belirtildiğim şahıslar beni  köyden 1.5 km mesafedeki 
boş bir dere yatağına götürdüler ve dövmeye başladılar. Daha sonra Kazandağ Karakoluna giderek 
şikayetçi oldum. Karakol Komutanı bana ‘eğer sen bu kişilere yönelik şikayette vazgeçmesen biz de 
seni suçlu çıkarmanın bir yolunu bulur  ve senin ceza almanı sağlarız.’ dedi. Korktuğum için 
şikayetimden vazgeçtim. Ancak şimdi suç duyurusunda bulunmak istiyorum.” 
 
16 Nisan günü ĐHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan  Şaban Baybut şu beyanlarda bulundu: 
“Silvan ilçesine bağlı Çadak köyünde ikamet etmekteyiz. Köyde aynı zamanda 30 yakın korucuda 
bulunmaktadır. Köy korucusu olan Dinen ailesi sürekli bizi köyden çıkmamız için rahatsız 
etmektedirler. 15 Nisan 2005 tarihinde Dinen ailesinden korucular ve aileleriyle bizim eve ve Sabri, 
Hüsnü ve Vehbi adlı amcamların evlerine taş ve sopalarla saldırı düzenlediler. Saldırıda 6 kişi 
yaralandı. Hüsnü ve Sabri Baybut, şuanda Diyarbakır Sur Devlet hastanesinde ortopedi bölümünde 
yatmaktadırlar.” 
 
1 Haziran 2005 tarihinde ĐHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan N.Y. şu beyanlarda bulundu: 
“Kulp ilçesine bağlı Bağcılar köyü Düzpelit Mezrasında ikamet ediyordum. Muş, Kulp ve Bingöl 
üçgeninde Serespi (Teli Meskisi) isimli yayla 106 yıllık tapuyla bizim köydeki dedelerimizin adına 
kayıtlıdır. Yaklaşık 56250 dönümden oluşmaktadır. 1991 ve  2003 yılları arasında yayla yasağı 
nedeniyle gidemedik. 2002 ve 2003 yılları arasında bizden habersiz Muş’ta ikamet eden Kulp’lu 
korucular S.A, V.A, F.A, ve isimlerini bilmediğimiz kişiler bizim yaylayı 1 yıllığına Siirtlilere 
kiraya vermişler. Biz giderek onları çıkardık. Daha sonra A. Ailesi olan korucular yanımıza  gelip 
burayı kullanmayacaksınız dediler. 2004 yılının Haziran ayında çocuklarımızla birlikte yaylaya 
kullanmaya başladık. Bu yıl yaz ayında tekrar yaylamızı kullanmak istedik. Bir ay sonra yayla 
mevsimi başlayacak. Ancak S.A, V.A.ve F.A.’dan korucular 7 Mayıs 2005 tarihinde bizim köyün 
muhtarı A.A.’yı telefonla  arayıp küfür ve hakaretlerde  bulunmuşlar. 8 Mayıs 2005 tarihinde köy 
olarak Kulp’ta yapılan bir düğüne gitmek isterken söz konusu korucular araçlarımızı durdurup bizi 
tartakladılar. Sonra bizi karakola götürdüler. Biz karakoldan çıkar çıkmaz, Muş’tan  gelen korucular  
2 el ateş ettiler. Yapılan ateş sonucu aramızda bulunan Đ.I.’a isabet etti. Olayla ilgili S.A, ve F.A, 
isimli korucular tutuklandılar.” 
 
9 Haziran 2005 tarihinde Bingöl’ün Karlıova Đlçesi Hasanova Köyü Burmataş mezrasına baskın 
düzenleyen güvenlik güçleri ve Taşlıçay Köyü korucularının köy sakinlerine şiddet uyguladıkları, 
hakaret ve tehditte bulundukları, kadınları saçlarından sürükledikleri, Celalettin Mert (70) isimli 
şahsı öldüreceklerini söyleyerek dövdükleri ayrıca Nebahat Mert, Naima Sayak, Songül Mert, 
Belkıs Biçer, Zübeyde Mert, Aziz Mert, Atik Mert, Yakup Mert, Özal Sayak, Đsmet Sayak’ın 
dövüldüğü, köylülerin Đlçe Kaymakamı Erkan Çapar’a başvurdukları ancak dilekçelerinin yırtıldığı, 
tehdit edildikleri, Jandarma Bölük Komutanlığına başvurdukları ancak köyü yakma tehdidine 
maruz kaldıkları iddia edildi. 
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Şırnak'a bağlı Kumçatı Beldesi'nin ağası Abdulaziz Demir ve korucu olan 40'a yakın adamının 
Haziran ayında buğday biçen DEHAP'lı belde sakini Durak Ailesi'nin tarlalarını basarak Süleyman 
Durak'ı rehin aldıkları ve oğlu Mehmet Durak'ı "Ağalığı elimizden almak için burada DEHAP'ı 
açmışsınız. Kimse bana bir şey yapamaz. Başınızın üstünde Saddam'ınızım. Hepinizi buğdayın 
içine sokup, buğday ile birlikte yakacağım" diye tehdit ettiği ileri sürüldü. 
 
16 Aralık günü ĐHD Van şubesine başvuruda bulunan Nuri Mamuk (1958) şu beyanlarda bulundu: 
"14 Aralık 2005 tarihinde seyyar satıcı olarak  köyleri geziyordum. Gevaş’a bağlı Kolan köyünde  
korucular tarafından gözaltına alındım. karakola götürüldüm ve karakol komutanına bu şahıs PKK 
propagandası yapıyor diye şikayette bulundular. O andan sonra karakol komutanı beni dövmeye 
başladı. Bana küfür ve hakarette bulundu.” 
 
Diğer 
31 Ocak günü ĐHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Bedir Yüce (1967) şu beyanlarda 
bulundu: “Akrabalarımın ikamet ettiği ve benim de evimin bulunduğu Derik ilçesine bağlı 
Yukarımezra Köyü 1991 yılında devlet tarafından boşaltıldı. 2002 yılında köy halkının büyük bir 
kısmı geri döndü. Ancak Sakızlı köyü korucuları belirttiğim tarihten beridir köyümüzün ortak alanı 
olan meramıza el koymuşlardı. Bu konu hakkında defalarca gerekli mercilere başvurduk ancak 
hiçbir yanıt alamadık.” 
 
11 Mart günü ĐHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Hicret Yetiş, şu beyanlarda bulundu: 
“Diyarbakır Đli Hazro ilçesine bağlı Dadaş Ağılı köyünde annem ve babama ait ev ve tarlalarımız 
var. Evimizin sağında ve solunda iki anayol olmasına rağmen evin hemen önünde bulunan tapulu 
arsamız gönüllü köy korucuları yol geçirilmek suretiyle zorla kullanmak istiyorlar. Eğer 
tarlamızdan yol geçerse evimiz de zarar görecek. Daha önce de evimizi yakmak istemişlerdi.”  
 
15 Mart günü ĐHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Hicret Abdulkerim Duruk, şu 
beyanlarda bulundu: “Bugün 6 arkadaşımız 5233 sayılı yasadan yaralanma amacıyla su 
aboneliklerini çıkartmak için Hazro ilçesine gitti. Çitlibahçe köyü yani Hazro girişinde asker, polis 
ve koruculardan oluşan bir grup tarafından 2,5 saat bekletildi ve daha sonra bırakıldıkları iddiasında 
bulundu.” 
 
Şanlıurfa'nın Siverek Đlçesi'ne bağlı Konurtepe (Girêsor) Köyü'ndeki korucular 24 yaşındaki S.D'yi 
ellerinden ve ayaklarından bağlayarak kaçırdı. Ailenin haber vermesi üzerine jandarmalar tarafından 
gözaltına alınan koruculardan Abdullah Zincirkıran tutuklanarak Siverek Kapalı Cezaevi'ne 
konuldu. 
 
18 Mayıs günü ĐHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan S.Y, şu beyanlarda bulundu: “1992 
yılında Diyarbakır ili Hazro ilçesine bağlı Baloğlu köyü Çiftlik mezrasın göç etmek zorunda kaldık. 
Ancak amcam Z.Y., B.Y., S.Y., A.Y., N.Y., F.Y. ve S.Y., köyde kaldılar. 1994 yılında Aygün 
Nahiyesine bağlı Saltuk köyü koruculardan Totan Aşireti başı ve aynı zaman köy muhtarlığı yapan 
H.A.’nın babasını ve amcasını PKK militanları öldürmüş. Bu olaydan sonra köydeki evlerimizi 
yaktılar. Ve göç etmek zorunda kaldık. Şimdi köye geri dönmek istiyoruz ancak H.A. bizden 8 
kişilik kan parası vermemizi istiyor. Aksi halde aileden 8 kişiyi öldürecekmiş.” 
 
22 Mayıs günü Hakkari’ye bağlı Ağaçdibi köyü yakınlarında pikniğe giden Rahmi Alkan, Sadi 
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Kılınç ve Đlhan Akbulut adlı gençlerin, “selam vermedikleri” gerekçesiyle korucular tarafından 
dövüldüğü bildirildi. ĐHD Hakkari Şubesi’ne başvuran gençlerden Rahmi Alkan şu beydan bulundu: 
“Yanımıza gelen iki korucu neden kendilerine selam vermediğimizi sordu. Biz de selam vermek 
gibi bir zorunluluğun olmadığını söyledik. Bunun üzerine sinirlenen korucular silahlarına mermi 
sürdü ve doğrultarak bizi alandan çıkarmak istediler. Bize, ‘burada devlet biziz selam vermek 
zorundasınız’ dediler. Piknik alanından çıkarken bir araba yanımıza geldi, içinde bir korucu daha 
vardı. Korucu arabadan inerek silahına mermi sürdü ve bizi silah dipçiğiyle tekmeyle dövmeye 
başladı. Piknik yapmak için gelen diğer aileler bizi korucuların elinden aldı.” 
 
Hakkari'nin Yüksekova Đlçesi'ne bağlı Beşbulak Köyü'nde ikamet eden Nursen Koç adlı genç 
kadının kendilerini PKK'li olarak tanıtan silahlı korucular tarafından kaçırıldığı ileri sürüldü. 
Hakkari'nin Yüksekova Đlçesi'ne bağlı Beşbulak (Dara) Köyü'nde ikamet eden kadınlar, koyunları 
sağmak amacıyla 18 Haziran günü Navşivan Yaylası'na çıkarken, Şıxmengılan mevkiinde 30 AK 
582 plakalı kırmızı Toyota marka araçta bulunan 5 silahlı korucu tarafından durduruldu. Kendilerini 
PKK'li olarak tanıtan korucular, 3 genç kadını "Örgüte götürecekleri" gerekçesiyle araca bindirdi. 
Korucular iki kadını kısa bir süre sonra serbest bırakırken, Nursen Koç adlı genç kadını ilaçla 
bayıltarak kaçırdı. 'Kızımı kaçıranlar köy korucuları' Nursen Koç'un babası Đsa Koç, kızını kaçıran 
kişilerin Hakkari merkeze bağlı Durankaya Beldesi'nden köy koruculuğu yapan Metin Taş, Bangin 
Taş, Devlet Özatak'ın aralarında bulunduğu 5 kişi tarafından kaçırıldığını söyledi. Korucuların 
ellerinde 3 adet kalaşinkof, 2 adet de tabanca bulunduğunu belirten Koç, olayla ilgili olarak 
Yüksekova Đlçe Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu. 
 
Şırnak ili Beytüşşebap ilçesinde Belediye Meclis Üyesi Abdurrahman Ataman’a ait dükkan Haziran 
ayında daha önce kendisini tehdit eden korucular tarafından kundaklandı. 
 
16 Eylül günü ĐHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Mehmet Kızıler şu beyanlarda bulundu: 
“Diyarbakır ili Hani Đilçesinin Sergen köyünün Bazyan mezrasında oturmaktayım. Köyümüze 
Valilik tarafından sondaj vurularak su verildi. Köyümüz 3 mezradan oluşmaktadır. Köyümüze su 
dağıtım kulesi yapıldı. Köyümüzde bulunan köy korucuları su kulesine giden vanayı açarak 
yaptıkları suni göllete suyu akıtmakta ve kendilerine ait bahçeleri sulamaktadırlar. Biz köy sakinleri 
olarak bu güne kadar su alamadık. Son derece mağduruz.” 
 
15 Kasım günü ĐHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Ekrem Çakmak şu beyanlarda 
bulundu: “ Ben ve ailem 2004 yılının 8. ayına kadar Diyarbakır ili merkeze bağlı Tellikaya 
Köyünde ikamet etmekteydik. Benim bütün atalarım, dedelerim ve babam da bu köyde yaşadılar. 
Ancak 2004  yılının Ağustos ayında köy korucuları olan Abdulaziz Kurt, Haşim Kurt, Abdurrahman 
Kurt, Abdulkadir Kurt, Kasım Kurt, Mehmet Kurt, Salih Kurt ve Adil Kurt isimli Kurt ailesine 
mensup şahıslarla bizim aramızda bir kavga yaşandı. Küçük kardeşim Latif Çakmak ile Salih Kurt 
arasında yaşanan tartışma büyüdü ve kardeşimin Salih Kurt tarafından darp edildiğini görünce ben 
de tartışmaya müdahil oldum. Daha sonra yukarıda isimlerini belirttiğim Kurt ailesine mensup 
kişiler etrafımızı sararak bizi darp etmeye başladılar. Biz de kaçarak evimize sığındık. Daha sonra 
bu şahıslar evimizin içine kadar saldırmaya devam ettiler. Bu saldırı sırasında Haşim Kurt’un elinde 
devletten almış olduğu korucu silahı da bulunmaktaydı. Araya giren diğer köylüler bizi ayırarak 
kavganın büyümesini engellediler. Yukarıda anlattığım olaydan iki gün sonra, tehditler nedeniyle  
köyümüzü terk etmek zorunda kaldık. Bu olaydan sonra bir çok aracı dost ve akraba iki aileyi 
barıştırmaya çalıştıysa da başaramadı. Yaşananları duyan ve Kılıçkaya Köyü’nde ikamet eden 
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dayılarım Mehmet Atan ve Ramazan Çakır da iki aileyi barıştırmaya çalıştı. Ancak Kurt ailesi buna 
hiçbir şeklide yanaşmayarak bundan sonra köye gelmemize müsaade etmeyeceklerini söylediler. 
Dayılarım da “bu ailenin köye gelmesine izin vermiyorsanız, mallarını, ev ve bahçelerini siz satın 
alın ve mağduriyetlerini giderin, onlar da köye geri gelmesinler” dedi. Kurt ailesi dayılarımın bu 
önerisini kabul ederek tüm mallarımızı 40 milyara satın alacaklarını, 29 milyarı 8 gün sonra 
ödeyeceklerini, kalan 20 milyarı ise tapu işlemleri yapıldıktan sonra ödeyeceklerini belirttiler. 
Dayılarım da Kurt ailesinin bu önerisini kabul etti. Ancak aradan 10 gün geçmesine rağmen Kurt 
ailesi bize herhangi bir ödemede bulunmadı. Haber yolladığımızda da “biz malları almaktan 
vazgeçtik” dediler. Bunun üzerine 18 nüfustan oluşan ailemiz ile yollara koyulmak zorunda kaldık. 
Önce Çanakkale, sonra Balıkesir, daha sonra da Đzmir iline gittik. Gittiğimiz her yerde naylon 
çadırlarda perişan bir halde yaşadık. Tarlalarda çalışarak geçimimizi sağlamaya çalıştık. 2005 yılı 
Ramazan ayında da Diyarbakır iline geldik. Şu anda Diyarbakır’da kalmaktayız.” 
 
Harbi Atsız 29 Kasım günü ĐHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda şu beyanlarda bulundu: 
“Kızım Ceylan Atsız  Lise son sınıf öğrencisidir. Bundan 1 ay önce Kulp merkezinde kızım G.K.K. 
tarafından kaçırılma girişiminde bulunulmuştur. Kızımın 11 yıllık arkadaşı Derya Yıldız onu 
evlerine çağırarak  “annem beni bu gece eve almıyor, benim arkamdan konuşmuşun, senin 
yüzünden” dedi. Bunun üzerine evlerine gittim. Onlara gittiğimde anneleriyle görüştüm. “Derya’ya 
da eve gidebilirsin” diyerek çıktım. Ben evden çıkar çakmaz beyaz taksi içerisinde 4 kişi çıktı. 
Murat, Adnan, Rıdvan ve Burhan Yıldız ismindeki G.K.K idi. Murat Yıldız beni kolundan çekerek  
‘arabaya bin” dedi. Ben de bağırarak Derya’nın evine sığındım. Kapının önünde beni silah zoruyla 
arabaya binmem için bağırıyorlardı. Kaçtım. Derya’nın babası içerdeydi. Beni almalarına izin 
vermedi. “Kızımı alın götürün, fakat bu kızı alamasınız”  dedi. Beni vermedi. Derya’nın babası beni 
eve bıraktı. Bende kavga olmasın diye 3-4 gün söylemedim. Bana “onu okuldan kaçıracağız” 
diyerek tehdit ediyorlardı. Kızım aynı zamanda halamın oğluyla nişanlıdır. Bu  kişiler nişanlısının 
ailesine  çok ciddi baskı uyguluyor  ve tehditlerle nişanı bozmamızı istemektedirler. Olaydan sonra 
söz konusu  kişiler hakkında Kulp C.Savcılığı’na şikayete bulunduk. G.K.K korucuları nişanlısını 
ve ailesini sürekli tehdit ediyorlar. Halen beni de tehdit ediyorlar. Beni öldürmekle tehdit ediyorlar. 
Kapıyı kırar, ellerinizi ayaklarınızı bağlar yine kızınızı kaçırırız diyarlar. Bu tehditlerden dolayı 
tekrar 28 Kasım 2005 tarihinde Kulp Savcılığı’na başvuruda bulundum. Şikayet ettiğim söz konusu 
G.K.K isimleri söyledim. Abdurrahim Yıldız, Polat Yıldız, Burhan Yıldız, Adnan Yıldız, Zehredin 
Yıldız, Yusuf Yıldız, Alattin Yıldız, Rıdvan Yıldız, Sırrı Yıldız, Murat  Yıldız ve Azmi Yıldız 
haklarında şikayete bulundum.” 
 
9 Aralık günü ĐHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Mehmet Tevfik Athan ile Alican Nergiz 
şu beyanlarda bulundu:  “1994 yılında köyümüz boşaltıldıktan sonra 2002 yılında köyümüze geri 
dönmeye başladık. Ancak 3 yıldır sürekli köy korucuları tarafından rahatsız edilmekteyiz. Köy 
korucuları gelip mallarımızı gasp etmekte, hayvanlarımızı çalmakta, bizlere hakaret etmektedirler. 
Eğer savcılığa ya da başka bir devlet kurumuna gidip şikayet edersek bizi öldüreceklerini 
söyleyerek tehdit etmektedirler. Bizim köyde can güvenliğimiz bulunmamaktadır. Hayvanlarımızı 
çaldıktan sonra bizi çağırıp bizden haraç istemektedirler. Haraç verebilen kişilerin havyalarını iade 
etmektedirler ancak haraç veremeyenlerin ise hayvanlarını iade etmemekteler. Ayrıca hayvanları ne 
yaptıkları da bilinmemektedir. 3 Aralık 2005 tarihinde gündüz vakti, hayvanların otlandığı bir 
esnada gelip hayvanlarımızı çaldılar. Şu anda hayvanlarımızı iade etmemektedirler, benden 
3.000,00 YTL haraç vermemi istemektedirler. Yine akrabam olan Mehmet Tevfik Athan’ı döverek 
elindeki pompalı av tüfeğini gasp ettiler.” 
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2006 Yılında Köy Korucuları Tarafından Gerçekleştirilen İnsan Hakları 
İhlalleri 

Köy Korucuları Tarafından Öldürülen-Yaralananlar 
10 Şubat günü ĐHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan R.K.  Şu beyanlarda bulundu: "2 
Haziran 2005 tarihinde 5 arkadaşla beraber gezmek amacıyla Çınar ilçesine bağlı yalın olan Göksu 
barajına gittik. Saat 18:30 civarında Göksu barajın yakınında bulunan korucu kulübesinden bize 5 el 
ateş edildi. 2 tanesi üzerimizden geçti. 1 tanesi 2 metre yanımıza değdi. 2 tanede bize yetişmedi. 
Bunun üzerine ordan kaçmak zurunda kaldık. 6 Haziran 2005 tarihinde Çınar Savcılığna gidip olayı 
anlatık. Aşağı konuk karkolu sonradan beni çağırdı. Bu durumu yine anlattım. Karakol komutanı 
beni  uzmanı yanına gönderdi.  Đfademi aldılar. Korucular silah sıkmadıklarını söyledi Uzman 
çavuşlar benden şikayetimden vazgeçmemi istedi. Bende şikayetimden vezgeçmedim." 
 
Diyarbakır'ın Kulp Đlçesi Kayhan (Xweşika) Köyü korucuları tarafından 3 Nisan günü silahla 
taranan Ahmet Güzel (16) ile Hasan Tayfur (32) adlı çobanlar ağır yaralandı. Kulp Đlçesi Ayhan 
(Bahandan) Köyü'nde çobanlık yapan Ahmet Güzel (16), Hasan Tayfur (32) ve Sani Altun (27), 
Kayhan (Xweşika) Köyü korucuları tarafından tarandı. 
 
13 Mayıs 2006 tarihinde Van ili Gülpınar ilçesine bağlı Gülsu Mezrası yakınlarında asker ile 
korucuların silahlı saldırısı sonucu felç kalan ve Ankara’da tedavi gören Ömer Aybar, şu beyanlarda 
bulundu: “Olayı  günü araba ile Gülsu köyüne  gidecektim. Korucular sürekli gittiğim yoldan 
gitmemi istemediler. Bende oradan geçtim. Sonra askerler bana dur ihtarında bulundular. Durdum 
ve durmam ile birlikte korucuların ve askerlerin ateşine maruz kaldım. Beni tarayan korucular daha 
önce benden para istemişlerdi.” 
 
Iğdır'ın Tuzluca Đlçesi'ne bağlı Karataş Köyü korucularından Ramazan Kırhan (35), Canderviş 
Jandarma Karakolu dönüşünde Güzeldere Köyü yakınlarında seyyar satıcılık yapan Kurban Duahan 
(32) ile karşılaştı. Korucu Kırhan, bilinmeyen bir nedenden dolayı üzerinde taşıdığı kalaşnikof 
silahla, Kurban Duahan'ı öldürdü. Olay yerinden kaçarak uzaklaşan Kırhan, jandarmalar tarafından 
gözaltına alındı. 
 
Şırnak'ın Beytüşşebap Đlçesi'ne bağlı Yeşilöz (Faraşin) Köyü yakınlarında korucular tarafından 
araçlarının taranması sonucu vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır bir şekilde yaralanan 6 yaşındaki 
Şerivan Çetin, götürüldüğü hastanelerde “Yapabileceğimiz bir şey yok” denilerek, geri çevrildi. 
Adana'nın Seyhan Đlçesi'ne bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden Çetin ailesi, yaz tatilini 
geçirmek için gittikleri memleketleri Şırnak'ın Beytüşşebap Đlçesi'ne bağlı Yeşilöz (Faraşin) 
Köyü'nde 2 ay kaldıktan sonra Adana'ya dönmek için 5 Eylül 2006 tarihinde Çetin Ailesi'nin 
yakınlarına ait kamyonla yola çıktı. Yeşilöz-Beytüşşebap arasında bulunan karayolunda Korucu 
Đkram Borak, oğlu Kinyas Borak ve ismi öğrenilemeyen ancak Đkram Borak'ın yeğenleri olduğu 
iddia edilen 2 kişi tarafından önleri kesilen Çetin Ailesi, ne olduğunu öğrenmek için araçlarından 
indiği sırada, Borak ve akrabalarının silahlı saldırısına maruz kaldı. Araçları 2 kalaşnikof marka 
otomatik silah ve 2 tabanca ile taranan Çetin ailesinin 6 yaşındaki kızları Şerivan Çetin, aracın 
içinde bulunması nedeniyle vücuduna aldığı 4 kurşunla ağır olarak yaralandı. Yeşilöz Köyü ile arazi 
sorunu nedeniyle yaklaşık 30 yıldır husumeti bulunan Akarsu Köyü'nden olan Korucu Borak ve 
akrabaları, olay sonrası yaya olarak olay yerinden kaçarken, yaralı kız, ailesi ve yakınları tarafından 
Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 hastane dolaştı Beytüşşebap Devlet Hastanesi'nde ilk 
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müdahalesi yapılarak yara yerleri sargıya alınan Çetin, “Burada yapabileceğimiz bir şey yok” 
denilerek Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada film ve tahlilleri alınan küçük kızın sağ 
eline 2 kurşun, sol ve sağ ayaklarına birer kurşun isabet ettiği tespit edildi. Çetin'in eline ve sol 
bacağına isabet eden kurşunların halen vücudunda bulunduğunu belirten doktorlar, kurşunları 
çıkaramayacaklarını söyleyerek, aileyi Cizre Devlet Hastanesi'ne gönderdi. Şırnak Devlet 
Hastanesi'nde polise ifade verdikten sonra Cizre'nin yolunu tutan Çetin ailesi buradan da aynı 
cevabı alarak Mardin Devlet Hastanesi'ne yönlendirildi. Mardin Devlet Hastanesi'nde sargıları 
değiştirilen küçük kız, buradan da Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 
gönderildi. Burada yatışı yapılan küçük kızın ailesine kurşunların çıkarılması halinde hayati 
tehlikenin ortaya çıkacağını söyleyen doktorlar, sağ eline isabet eden 2 kurşunun büyük hasar 
meydana getirdiğini bu yüzden elinin kesilmesi gerektiğini söyledi. 
 
Batman’ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkan Vekili, korucu Naif Yorulmaz’ın çevreye ateş açması 
sonucunda yaralanan Sabiha Tüver adlı kadın 13 Eylül günü hastanede öldü. Belediyenin yürüttüğü 
yol çalışmasında kullanılan taşların çalındığı haberi üzerine, işçilerle konuşmaya giden Naif 
Yorulmaz’ın burada, hırsızlık yaptıklarını iddia ettiği Tüver ailesi ile tartıştığı öğrenildi. Tartışmanın 
kavgaya dönüşmesi üzerine Yorulmaz’ın rasgele ateş ettiği bildirildi.  
 
Çobanlık yapmak için Iğdır'dan Erzurum'un Horasan Đlçesi'ne giden Gürelli kardeşler, korucuların 
saldırısına uğradı. Olayda ağır yaralanan 4 kardeşten biri yaşamını yitirirken, 2 kardeşin ise hayati 
tehlikeleri devam ediyor. Iğdır Merkez'de yaşayan Güreli ailesi toplu olarak Erzurum'un Horasan 
Đlçesi'ne bağlı Ertaş Köyü'ne çobanlık yapmak amacıyla gittiler. Köyde Gürelli kardeşlerden Orhan, 
Hüseyin, Mehmet, Ahmet ve Abdullah kardeşler köyde çobanlık yapmaya başladılar. Yaklaşık 2 ay 
çobanlık yapan kardeşlerden Orhan Gürelli, 8 Temmuz günü baktığı koyunlardan bir tanesini 
kaybetti. Bunun üzerine sürünün sahibi olan köy korucuları ile Gürelli kardeşler arasında kavga 
çıktı. Korucuların kavgada silah kullanması sonucunda ağır yaralanan 5 kardeşten Orhan Gürelli, 
olay yerinde yaşamını yetirirken, 4 kardeş de ağır yaralı olarak Erzurum Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi altına alındılar. Olay sonrası köye gelen askerler ise sadece Rıza isimli korucuyu 
gözaltına aldılar. 
 
19 Eylül günü ĐHD Bingöl şubesine başvuruda bulunan Zülküf Çelikbilek, Karlıova ilçesi Yiğitler 
köyü Meşeli mezrasında  ikamet ettiğini, köylerinde bulunan askeri taburun güvenlik amacı ile 
mezralaraına gönderdiği Taşlıçay köyü korucularının köy sakini Selahattin Budak ve Hasan Bor’a 
ait iki sığır öldürdüğünü, köydeki bir kadına sözle hakaret ettiklerini, 20 tane keçisinin kayıp 
olduğunu, keçilerini aramak içi giden çobanı ve çocuklarının korucular tarafından Yiğitler 
karakoluna götürüldüğünü, korucalar tarafından çocuklarına “sizler teröristsiniz” dediklerini  
belirtti. 
 
Köy Korucuları Tarafından Yapılan Đşkence ve Kötü Muamele 
Diyarbakır ili Kulp ilçesine bağlı Bahandan köyünde çobanlık yapan Ahmet Güzel, Hasan Tayfun 
ve Sani Altun, Nisan ayında Xweşika köyü korucuları tarafından feci bir şekilde dövüldüklerini  ve 
hayvanlarınında silahla tarandığını belirttiler. 
 
30 Mayıs günü ĐHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Dolunay köyü muhtarı Mehmet Aksoy 
(1958) şu beyanlarda bulundu: “Ben Lice bağlı Dolunay Köyü Muhtarıyım. Köyümüzün dışından  
gelen silah seslerinin nedenini öğrenmek istedim. Muhtar olduğum için köyümüze  Hazro 
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karakolundan gelen Jandarmalara  sormak istedim. Bunun üzerine jandarma hiç konuşmadan “yat” 
dedi.  Jandarma beni Dolunay ve Çavundur Köyü arasında bir yere götürdü. Burada çatışma 
olduğunu söyleyerek beni hem korucular hem de jandarma darp etmeye başladılar. Beni öldüresiye 
dövdüler. Yüzüme dipçikle vurdular. Kaburgalarıma vurdular. Ben muhtar olarak onlara silah sesleri 
geliyor, bütün insanlar tarlalarında çalışıyor, silahtan insanlar zarar görmesinler diye neler olduğunu 
öğrenmek isterken darp edildim. Beni bu bölgede darp ettikten sonra Hazro Karakoluna götürdüler. 
Hazro Karakolunda başıma bir asker vererek emir verdiler. “Bu ne oturacak ne de uyuyacak” 
dediler. Öyle de oldu. 6-7 saat ayakta bekletildim. Ayakta duracak halim yoktu. Başım ağrıyor ve 
dönüyordu. Bütün kaburgalarım ağrıyordu. Yüzüm şişmişti. Ertesi gün beni saat sabaha karşı 06:00 
civarında köyüme varmadan 500 metre uzağında bıraktılar ve yürüyerek git dediler. Hiçbir neden 
yokken işkence ve kötü muamele gördüm. Darp edilerek gözaltına alındım. Hiçbir şekilde yasal 
gözaltı işlemi yapılmadı. Beni karakolda keyfi, haksız ve hukuksuz bir şekilde tuttular. Köyümüze 3 
gündür giriş –çıkış yapılmamaktadır. Jandarma köyden çıkışımıza izin vermediği için daha yeni 
çıktık.” 
 
3 Temmuz günü ĐHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Sait Özer (1989) şu beyanlarda 
bulundu: “Diyarbakır Hazro ilçesine bağlı Çiflikbahçesi köyü Beytluğ mezrasında çobanlık 
yaparken Ormankaya köyü korucularından ismini Ferit olarak bildiğim korucu beni yanına çağırdı. 
Bende sürüyü bırakamayacağımı söyledim. Ancak kendisi sert bir şekilde “buraya gel diyorum” 
dedi. Bunun üzerine yanına gittiğimde “sana gel diyorum neden gelmiyorsun, bize neden ters 
bakıyorsun, ben çağırdığımda geleceksin, yanına dört kişi gelmiş biri  bayanmış sen bunlara yemek 
vermişsin” dedi. Ben böyle bir şeyin olmadığını söyledim. “ yalan söyleme bizim çobanların yanına 
da gelmişler seninde yanına geldiler biz seni gözetliyoruz geldiler” yanına kimse gelmedi dedim. 
Bunun üzerine bana tokat attı ve silahın dipçiğiyle arkamdan belime vurdu. Yere düştüm beni 
yerden çekerek ağacın yanına götürdü. “ olanlardan kimseye bir şey söylemeyeceksin, yanına gelen 
olursa bana nasıl birileri olduğunu, takip ederek nereye gittiklerini söyleyeceksin, buranın 
sorumlusu benim, bana söylersen kimse sana bir şey yapamaz” dedi. Ben o olanlardan dolayı  
korkuyorum, bir şey olursa korucu Ferit sorumludur.” 
 
Kendilerini Zinar köyü korucuları olarak tanıtan bir grup, 2 Eylül günü Mardin Devlet Hastanesinde 
çalışan Dr. Hamit Kasap, Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Bedi 
Güneç ve Tabipler Odası eski Genel Sekreteri Dr. Đbrahim Tabak’a hastalarına anında müdahale 
edilmediği gerekçesiyle saldırdı, hastane personelini tartakladı ve hakaretlerde bulundu. 
 
5 Ekim günü ĐHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Ramazan  Nağaz ve Yusuf Nağaz şu 
beyanlarda bulundular: “4 Ekim 2006  tarihinde daha önce beni yaralayan  şahıslar olan ve aynı  
zamanda geçici köy korucuları olan  Đ.K, M.A, A.A, Ş.K, A.K adlı kişilerle  davalı olduğumuz için 
Çatak Asliye ceza mahkemesine gittim. Duruşma devam ederken  geçici köy korucuları R.A, A.A, 
L.K, Đ.K, A.K saldırısına uğradık ve bizi dışarı çıkardılar. Beni döven kişiler  yanında başka 
kişilerde  vardı.  Daha öncede geçici köy korucusu olan  ve adını verdiğim  şahısların saldırısına 
uğradım, 1 aya yakın Van devlet hastanesinde tedavi gördüm. Bu şahıslar GKK olmalarından 
kaynaklı olarak  beni ve ailemi sürekli olarak tehdit ediyorlar. Kendi yaşamımdan ve aile fertlerimin 
yaşamından endişe duyuyorum. Bunun için gerekli hukuki  girişimlerde bulunmanızı talep 
etmekteyim.” 
 
Mardin ili Mazidağı ilçesine bağlı Arısu köyü sakinlerinden Sedat Doğan yaptığı açıklamada, 1992 
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yılından bu yana komşu köyleri olan Balpınar köyü korucuları tarafından sürekli baskı, tehdit ve 
saldırılara maruz kaldıklarını ve son olarak Ramazan Doğan’nın korucu saldırısına uğradığını 
belirtti.  
 
Diyarbakır ili Kulp ilçesinde yaptıkları su deposunun borularını döşemek üzere Eylül ayında Kulp’a 
giden eski DEHAP Kayapınar Belediye Başkanı Mehmet Can Tekin ve beraberinde 3 kişi Narlıca-
Đslam köyüne bağlı korucuların saldırısına uğradı. 
 
Diğer 
Van’ın Çatak ilçesine  bağlı Narlı köyünde (xaviştan) korucuların köylüleri göç etmeye zorladıkları 
iddia edildi. 
 
28 Nisan günü ĐHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Nuri Çiçek şu beyanlarda bulundu: 
"2001-2002 ile 2003 yılları arasında Gelirye Ziban bölgesi mezrasında Çelebi köyünde ikamet 
ettğimiz esnada bölge korucuları ve askerler tarafından sürekli baskıya maruz kalıyorduk. Bir çeşit 
ambargo uygulanıyordu. Evimize aldığımız. Gıdaları korucular tarafından el konuluyordu. Bu 
baskılar 3 yıl kadar sördü." 
 
Mardin ili Nusaybin ilçesine bağlı Tiwaxe köyü yakınlarındaki Bagok Dağı’ndaki ormanlık alanın 
Ağustos ayında operasyona çıkan askerler ve korucular tarafından ateşe verildiği iddia edildi. 
 

2007 Yılında Köy Korucuları Tarafından Gerçekleştirilen İnsan Hakları 
İhlalleri 

 
Köy Korucuları Tarafından Öldürülen-Yaralananlar 
Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Şahmaran köyünde, Hüseyin Tarım ve Mustafa Kazaylı (35) adlı kişiler, 
15 Şubat günü korucular tarafından öldürüldü.  Jandarma, olay nedeniyle Tokay ailesinden beş 
korucuyu gözaltına aldı. 
 
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, işyerlerini açan esnafla göstericiler arasında çıkan tartışma 
sırasında, korucu Cebeli Balin, DTP Đlçe Başkanı Şahabettin Tamur'un oğlu Özgen Tamur’u silahla 
yaraladı. Gözaltına alınan Balin, 18 Şubat günü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
Siirt ili Eruh ilçesi Yerliçoban köyünde yaşayan ve çalışmak üzere Sevimli köyüne giden Ziyadin 
Telvin, soyadı öğrenilemeyen M. Can adındaki köy korucusunun silahlı saldırısı sonucu yaralandı.  
 
Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Güllük köyünde yaşayan Abdullah Yıldız, 16 Mayıs günü Özbek 
köyü korucuları tarafından öldürüldü. Yıldız'ın alacak-verecek sorunu nedeniyle öldürüldüğü iddia 
edildi.  
 
Diyarbakır ili Bismil Đlçesi'ne bağlı Başköy köyünde 22 Temmuz günü, Hanifi  (35) ve Mahmut 
Daş (25) adlı yurttaşlar, korucuların silahla açtığı ateş sonucu yaralandılar.  
 
Ağrı’nın Hamur ilçesi Gundik köyünde koruculuk yapan Müslüm isimli bir korucu, 4 Eylül günü 
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eşini bıçakladıktan sonra G-3 silahıyla Nizamettin ve Orhan isimli iki korucuyu öldürdü. “Cinnet 
geçirdiği” iddia edilen ve daha sonra köyü terk eden korucu, gittiği Dütax köyünde köy korucuları 
tarafından etkisiz hale getirdi ve askerlere teslim edildi. 
 
Bingöl ili Karlıova Đlçesine bağlı Alpiran (Sakaören) ve Yalnızhan köyleri, korucu oldukları 
belirtilen kişiler tarafından 4 Ekim günü yaylım ateşine tutuldu. Saldırı öncesi elektriklerin kesildiği 
köyde çok sayıda eve kurşun isabet etti. 
 
Köy Korucuları Tarafından Yapılan Đşkence ve Kötü Muamele 
27 Mart günü ĐHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Şakir Dolan (46) şu beyanlarda bulundu,  
“Ben daha önce TCK’nın 168/2. maddesine göre yargılandım ve hüküm giydim, ancak 2 yıl önce 
tahliye edildim. Halen DTP Hazro teşkilatına üyeyim. 2005 yılından bu yana evim etrafında sürekli 
yüzü maskeli ve ellerinde uzun namlu silahlarla gezenler var. Ben bu durumu birkaç defa sözlü 
olarak Emniyet Müdürüne bildirdim. En son 25 Mart 2007 tarihinde Pazar günü Hazro ilçe 
merkezinde gezerken Emin Dönen adlı korucu bana durduk yere sataştı ve saldırmaya başladı, 
durumu gören DTP ilçe yöneticisi Ümit Çelik olaya müdahale ederek bizi ayırmak istedi, ancak 
Emin Dönen adlı korucu bu kez Ümit Çelik’e saldırdı ve bir yumruk attı. Emin Dönen’in 
akrabalarıda ikimize birden saldırdılar ve bizi darp etiler, şuanda bile yara izleri vücudumun çeşitli 
yerlerinde durmaktadır. Bu olaydan sonra ailenin ileri gelenlerinin araya girmesiyle barıştık. Ancak 
hala evim etrafında kar maskeli ve silahlı kişilerin gezmesi beni düşündürmektedir. Bu arada Hazro 
Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanı Yüzbaşı Feyyaz “biz Emin Dönen’i iyi tanıyoruz iyi 
biridir, eğer ona bir şey olursa senden biliriz” diye tehdit ettiler. Kavgadan 15 gün önce Hazro Đlçe 
Emniyet Müdürü TEM Şube Komiseri Turgut yanıma geldi ve” senin her hareketini izliyoruz ve not 
alıp ilgili yerlere gönderiyoruz bu nedenle yaptıklarına dikkat et” diye tehditlerde bulundu, ben de 
ona madem beni izliyorsunuz o zaman evimin önünde gezen kar maskeli silahlı kişileri de 
tanıyorsunuz dedim. Bunun için gerekli hukuki girişimlerde bulunmanızı talep etmekteyim.”   
 
12 yıl önce göç etmek zorunda kaldığı Batman'ın Sason ilçesine bağlı Kaşyayla mezrasına "köye 
dönüş projesi" çerçevesinde dönen Hayrettin Yıldırım, 20 Nisan günü korucular tarafından 
dövüldüğünü belirtti. Yıldırım, "Mezramıza yakın Binekli köyü korucuları, üç yıl önce 
döndüğümüzden beri ‘gidin' diye tehdit ediyordu. Direnince de saldırdılar. Cuma öğlen saati bazı 
korucular, ‘Karakol komutanı seni istiyor, bizimle geleceksin' dedi. Beni dışarı çağırdıktan bir süre 
sonra ellerindeki sopa, kalaşnikof dipçiği ve kesici aletlerle saldırdılar. Çevredeki köylülerin 
yardımıyla hastaneye kaldırıldım" dedi. Yıldırım, Batman Đl Đnsan Hakları Komisyonu'na şikayette 
bulunacağını bildirdi.  
 
Diyarbakır ili Kulp Đlçesi Ünal Köyünde ikamet eden Haşim Acar isimli yurttaş, 25 Nisan günü 
tarlasında hayvan otlatan Kayhan köyü geçici köy korucuları tarafından darp edildi. Acar, Silvan 
Devlet Hastanesinden 15 günlük iş göremez raporu aldı.  
 
Diyarbakır ili Dicle Đlçesi Üzümlü Köyünde Korucubaşı olan Abdullah Kayar ve beraberindeki 
korucuların, Mehmet Çavdar isimli köylünün başını ezerek öldürmek istedikleri iddia edildi.  
 
Mardin'in Mazıdağı ilçesinin Balpınar (Girêsor) Köyü korucuları, 7 Temmuz günü Arısu (Gulagulê) 
köyüne baskın düzenledi. Baskında, köylülere taş ve sopalarla saldıran korucular çok sayıda 
köylünün yaralanmasına neden oldu.  
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Van’ın Başkale ilçesinde Temmuz ayında, DP'den Van Milletvekili Adayı olan korucubaşı Đskender 
Ertuş'a bağlı korucular Gedikbaşı (Kog) Köyü'ne baskın yaptığı, köy muhtarı Zahir Şeran’ı takibe 
aldığı, evine sığınmak zorunda kalan muhtarın evinin korucular tarafından tarandığı,  daha sonra  
Akçalı (Savkan) Köyü'ne giden  korucuların köylüleri tehdit ettiği ve yol açma çalışması yapan Köy 
Hizmetleri'ne ait araçların köye gitmesine engel oldukları, havaya taciz ateşi açarak köylüleri 
ölümle tehdit ettikleri iddia edildi. 
 
22 Temmuz günü Diyarbakır’ın Hazro ilçesine bağlı Kırrıkkaşık köyünde korucuların seçim 
sırasında “Buradan bağımsızlara oy çıkmayacak” şeklinde tehditte bulundu. Tehditler üzerine 
sandık başkanı Mukaddes Orakçının korucuların dışarı çıkmasını isterken, buna itiraz eden Bolşê 
köylü korucuları sandık başkanı Orakçı ile Hüseyin Tunç’u yaraladı.  
 
30 Ağustos günü ĐHD Diyarbakır Şubesi'ne başvuruda bulunan Yılmaz Kalay (35) şu beyanlarda 
bulundu: “Ailem ile birlikte 1986 yılından beri Batı Karakoç Köyünde yaşamaktayım. Köyümüzde 
bulunan bazı kişiler korucu olduktan sonra bize eziyet etmeye başladılar. Köyde bulunan 800-900 
dönüm kadar arazilerimize el koyma amacıyla bizi köyden çıkarmak istiyorlar. Bundan yaklaşık 2 
ay kadar önce B.K. adlı korucu; evimin önüne saman döktü. Ben kendisine buraya dökmemesi 
gerektiğini çünkü çocukların bunu yakabileceğini söyledim. Ancak kendisi bana küfür ve 
hakaretlerle karşılık verdi. Neticede yine bildiğini yaptı. Bu olaydan sonra ablam M. K. (K. 
ailesinin gelinidir.), “kendine dikkat et seni kıstırıp darp edebilirler.” Demiş, ancak ben dikkate 
almamıştım. 27 Ağustos 2007 tarihinde çalıştığım yer olan Tellikaya Köyünden evime dönerken, 
köyümüz olan Batı Karakoç köyü girişinde; S. K., M. K., E. K. ve S. K. yolumu kestiler. Dördü 
birlikte üzerime saldırdılar. Beni sopalarla ve silah dipçikleri ile darp ettiler. Đçlerinden E. K. 
silahlın kabzasıyla sırtıma ve göğsüme vurdu. Gözümde sabit eser oluştu. Bu konuda doktordan 
aldığım 10 günlük raporum mevcuttur. Halen tedavim devam etmektedir. Olaydan sonra 
jandarmaya haber verdiğim halde uzun bir süre gelmediler. Toplam 10 kez aramama rağmen 
olaydan bir buçuk saat sonra geldiler. Geldikten sonra jandarmaya olayı anlattım ve şikayetçi 
olduğumu söyledim. Bunun için gerekli hukuki girişimlerde bulunmanızı talep etmekteyim.”   
 
Mardin’in Dargeçi ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde ikamet eden Mehmet Arslan (75), korucular 
tarafından balta sapıyla dövüldüğünü iddia etti. Arslan’a yönelik baskılar 7 ay öncesine dayanıyor. 
Đddiaya göre Arslan, DTP’li olduğu gerekçesiyle Şubat ayında Tavşanlı köyü muhtarı ve aynı 
zamanda korucu başı olan Şemsettin D. tarafından köyden çıkaldı. 7 Şubat 2007 tarihinde 
korucubaşı Demir ve beraberindeki çok sayıda korucu Arslan’ın evine baskın düzenledi.  
 
Şırnak’ın Kumçatı Beldesinde korucubaşı ve Şırnak Gaziler Derneği Başkanı Mehmet G., 16 Eylül 
günü DTP belde binası önüne giderek 15 yaşındaki K.A. ve amcasının oğlu Kadir Ayan ile 
bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı. Silah, taş ve 
sopaların kullanlıdığı kavgada Đsa Đyan, Kadir Đyan ve Hacı Durak yaralandı. Başına 47 dikiş atılan 
Hacı Durak 7 gün hastanede yattı. Saldırı sonrası 3 kişi gözaltına alındı.  
 
10 Temmuz günü ĐHD Bingöl şubesine başvuruda bulunan Rahmetullah Kumaş, 22 Temmuz Genel 
Seçim çalışmaları için gittikleri Bingöl ili Solhan ilçesi Hazerşah köyüne varmadan Aksakal 
mezrasında su içmek için arabadan indiklerini, o esnanda köyde koruculuk yapan bir kişinin 
yanlarına gelerek kendilerini tehdit ettiğini ve ağır hakaretlerde bulunduğunu belirtti. 
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Diğer  
Şırnak’ın Uludere Đlçesi’nin köylerini gezen Balı Tabur Komutanlığı'na bağlı askerlerin ve 
korucuların, Taşdelen, Ortabağ, Gülyası, Ortasu, Yemişli, Dağdibi, Yemken, Habur 2 kapısı ve 
Andaç köylerini gezerek 'Bin Umut' adaylarına oy vermemeleri yönünde baskı yaptıkları iddia 
edildi. 
 
8 Temmuz günü Bitlis ili Güroymak Đlçesine gitmek isteyen 'Bin Umut' Adayı Nezir Karabaş ile 
beraberindekilerin, Cevizyatağı Karakolu'na bağlı askerler tarafından durdurulduğu,  Karakol 
komutanının Karabaş ve beraberindekilere "Köylerde korucular var. Biz sizin güvenliğinizi 
sağlayamayız" diyerek köylere girişlerine izin vermedi. 
 
Ardahan ili Göle Đlçesi ile Köprülü Beldesi'nde askerlerin köyleri dolaşarak 'Bin Umut' adaylarına 
'Oy vermemeleri' yönünde tehdit ettiği, Kayaaltı (Poladik) Köyü'nde de korucuların açık oy 
kullanma baskısı uyguladıkları iddia edildi. 
 
Hakkari ili Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş Köyünde, Cuma namazı sırasında camide köylülerle 
sohbet eden Köy Muhtarı Saim Kartal ile korucubaşı Yusuf Tire, 'Bin Umut' Adayına fazla oy 
gideceği ve askerlerin kızacağı gerekçesiyle köylüleri sandık başına gitmemesi yönünde uyardı. 
 
Mardin ili Dargeçit ilçesine bağlı köylerdeki seçmenlerin, asker ve korucular tarafından oylarını 
'Bin Umut' adaylarına vermemesi yönünde tehdit edildikleri belirtildi. 
 
Mardin ili Kızıltepe ilçesine bağlı Işıklar (Pirêmer) Köyü'nde, korucuların tehdidi sonucu açık oy 
kullandığı belirtildi. 
 
22 Temmuz günü Diyarbakır’ın Hazro ilçesine bağlı Kırrıkkaşık köyünde korucuların seçim 
sırasında “Buradan bağımsızlara oy çıkmayacak” şeklinde tehditte bulunduğu iddia edildi. Olaylar 
sırasında kullanılan oyların içinde bulunduğu sandık kırıldı. Jandarmanın müdahalesi ile olaylar 
sona erdi. 
 
Hakkari ili Yüksekova ilçesi Dağlıca (Oremar) ve Sondurak (Đştazin) köylerinde oturan toplam 680 
seçmen, 22 Temmuz seçimlerinde asker ve korucuların açık oy kullanmaya başlaması üzerine oy 
kullanmaya gitmediler.   
 
Siirt ili Pervari ilçesi Çemekare yaylası (yerleşik 13 hane ile geçici 36 hane toplam 400 nüfus) 
Genel Kurmayın Güvenlik Bölgesi olarak ilan ettiği alan olduğu gerekçesiyle asker ve korucular 
tarafından 26 Haziran günü boşaltılmaya çalışıldı. Bölgede bulunanların tüm ihtiyaç malzemelerine 
el konuldu ve Pervari Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Sabaha kadar alanda bekleyen köylülerin 
28 Haziran günü Pervari kaymakamı, Siirt Valiliği ve Jandarma Komutanlığı ile yaptıkları 
görüşmeler sonrası yaylarına geri dönmelerine izin verildi. 
 
Şırnak’ın Uludere ilçesinin Yemişli, Andaç, Ortasu ve Irak sınırında bulunan birçok köyüne gıda 
ambargosu uygulandığı iddia edildi. Köylülerin yolculuk sırasında sık sık aramalardan geçirildiği 
ve 10 kilogramdan fazla gıda maddesi taşındığı zaman asker ve korucular tarafından el konulduğu 
iddia edildi. Andaç köyünde ismini vermek istemeyen bir köylü, Haziran ayının başında meydana 
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gelen mayın patlamasının ardından asker ve korucular tarafından kendilerine baskı yapıldığını, 
köyün 10 kilometre dışına çıkamadıklarını, çıktıkları takdirde asker ve korucular tarafından ateş 
açıldığını öne sürdü. Andaç köylüsü, ot toplayamadıkları için geçimlerini sağlayamadıklarını ifade 
ederek “Köylüler, göç etmek için bir hazırlık içindedir” dedi. 
 
Siirt ili Pervari ilçesi Çemekare Mezrasında ikamet eden bir grup köylü, 10 Ağustos günü ĐHD Siirt 
Şubesine başvurarak, Genelkurmay Başkanlığının Geçici Güvenlikli Bölge ilanından sonra 
mezralarının 26.06.07’de askerler ve korucularca boşaltılmak istendiğini, sonrasında da Çemekare 
Mezrası ile Pervari arası yolun toprak ve kayalarla tamamen kapatıldığını; böylelikle mezra 
halkının mezraya giriş çıkışlarının yasaklandığını, bu esnada doktora götürülmesine izin verilmeyen 
ve ateşli hastalık geçiren Ünal Çakır isimli bir bebeğin yaşamını yitirdiğini, maruz kaldıkları 
uygulamaları savcılığa şikayet ettiklerinde jandarma görevlilerince darp ve kötü muamele 
uygulamalarına maruz kaldıklarını ve tehdit edildiklerini, keyfi olarak Pervari Jandarma 
Komutanlığınca gözaltına alındıklarını ileri sürerek yardım talep ettiler. Başvuru üzerine ĐHD 
tarafından oluşturulan bir heyet bölgede incelemelerde bulundu. Heyet incelemeler sırasında yaptığı 
görüşmeler, edindiği bulgular ve gözlemlerinden hareketle, Çemekare mezrasının tekrar zorla 
boşaltılarak, insanların üretim araçlarından yoksun bırakılmasının ve bölgenin 
insansızlaştırılmasının hedeflendiği, gerekli adli ve idari önlemler alınmadığı ve sorumlular derhal 
görevlerinden uzaklaştırılmadığı sürece Çemekare Mezrası halkının yaşam hakkının, seyahat 
özgürlüğünün ve tehdit/kötü muamele yasağının tekrar ihlal edileceği kanaatine vararak şunları 
belirtti; “zorla göçe zorlama, insanların yaşam hakkının ihlaliyle de sonuçlanabilecek seyahat 
özgürlüğü, temel insani gıdalara ve ihtiyaç malzemelerine erişim hakkının engellenmesi, ciddi 
sonuçları olan ve 24 saate yayılan işkence olarak değerlendirilir. Deliller karartılmadan hazırlık 
soruşturması tamamlanmalı ve adı geçen failler yargılanarak hak ettikleri cezaya çarptırılmalıdır. 
Ciddi hak ihlallerine maruz kalan diğer köylülerin de yaşam hakkının, gıdalara erişim hakkının 
korunması ve hayvancılık ve tarım faaliyetlerini yerine getirmelerinin sağlanabilmesi için başta 
Pervari Jandarma Komutanlığında görevli tüm güvenlik görevlilerinin ve korucuları hakkında etkili 
bir soruşturma yürütülmeli; sorumlular görevlerinden alınmalıdır.” 
Not: Bu konuda ayrıntılı bilgi için ilgili özel rapora bakabilirsiniz. 
 
14 Ağustos günü ĐHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Mehdin Karaköse ve Nuri Karaköre, 
Lice ilçesi Karaç Mezrası köyünde Karaköse, Kaya ve Erkan aileleri olarak Karaç ve Köşk 
Mezralarında bulunan arazileri ortak kullandıklarını, bölgede bulunan bağ ve bahçelerine Üçdamla 
Köyü Muhtarı Hasan Tuncok ve aynı zamanda akrabaları olan diğer köy korucuları tarafından el 
konulmak istendiğini, muhtar ve ailesinin 3-4 ay kadar önce köy koruculuğuna başladıklarını ve 
görevini kötüye kullanarak kendilerine baskı yaptığını belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Şırnak ili Đdil Đlçesi'nin Mağara Köyü yakınındaki ormanlık alanın “güvenlik” gerekçesiyle 31 
Temmuz günü askerler ve korucular tarafından ateşe verildiği, yangının Mağara Köyü'nün üzüm 
bağlarına ve bahçelerine sıçradığı iddia edildi. 
 
Şırnak'ın Đdil ilçesinin Mağara köyü yakınındaki ormanlık alan 31 Temmuz günü “güvenlik” 
gerekçesiyle askerler ve korucular tarafından ateşe verildiği belirtildi. 
 
Şırnak il sınırları içinde bulunan Gabar, Belüze ve Seriban’da bulunan ormanlık alan, 11 Ağustos 
günü sabah saatlerinde asker ve korucular tarafından ateşe verildi. Yangına “Özel güvenlik bölgesi” 
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olduğu gerekçesiyle müdahale edilmediği belirtildi. 
 

2008 Yılında Köy Korucuları Tarafından Gerçekleştirilen İnsan Hakları 
İhlalleri 

Köy Korucuları Tarafından Öldürülen-Yaralananlar 
Mardin ili Mazıdağı ilçesinde, Balpınar köyünden bir grup korucu 6 Ocak günü komşu köyü 
Arısu'dan Sadettin Esen isimli bir köylüye baltayla saldırdı Saldırıda Esen yaralandı.  
 
Şırnak'ın Yoğurtçular Köyü'nde 2 Mart günü, Yapar ailesine mensup korucular, çıkan bir tartışma 
üzerine Resul Zeybek ve Eyüp Zeybek siimli köylülerin üzerine ateş etti. Açılan ateş sonra Resul 
Zeybek ayağından, Eyüp Zeybek ise kolundan yaralandı. Korucular ile köylüler arasında çıkan 
tartışmanın, koruculara ait hayvanların, Zeybek ailesine ait ekinin içine girmesi olduğu öne sürüldü.  
 
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 20 Mart günü yapılan Newroz kutlamalarında korucu oldukları belirtilen 
Şemsettin Özkan ile aynı zamanda 1 No'lu Sağlık Ocağı'nda çalışan Mehmet Coşkun adlı kişiler, 
Konutlar mevkiinde kutlama yapan halkın üzerine kaleşnikof marka silah ile ateş açtı. Olayda 
Nedim Ertan (25) ayak ve çenesinden, Reşit Kolanç (35) kolundan, Nurettin Kolanç (50) yüzünden, 
Feyruz Kolanç (25) bacak ve kalçasından, Şerif Turan da (17) ayaklarından yaralandı.  
 
Siirt’in Örençayır Köyü'nde yaşayan Ali Eliş isimli köy korucusu, 24 Nisan günü akrabalarıyla 
birlikte il merkezinde bulunan Doğan Mahallesi Zeki Çeliker Caddesi'ndeki Necmettin Akan'a ait 
işyerini bastı. Eliş'in hakaret etmesi üzerine taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 
Olayda, Eliş’in silahından çıkan kurşun ile yaralanan Furkan Oran (6) yaşamını yitirdi, Necmettin 
Akan ve Zübeyt Akan da yaralandı.  
 
Batman'ın Gercüş Đlçesi'ne bağlı Gönüllü Köyü'nde ikamet eden Z. Işık adlı kadın 5 Haziran günü 
korucuk yapan Kavak ailesi tarafından kaçırıldı.  Kaçırılma sonrası Işık ailesi ve Kavak aileleri 
arasında gerginlik çıktı. 8 Haziran günü Hasankeyf Đlçesi'nde Üçyol mevkiinde çıkan çatışmada Z. 
Işık'ın babası Abdulkerim Işık (45) öldü, Ömer Kavak isimli korucu yaralandı.  
 
Siirt ili Kurtalan Đlçesinde 18 Haziran günü, Metin Olcay adlı kişiye ait araç korucular tarafından 
tarandı. Olcay şu beyanda bulundu; "Benden yarım saat önce gittiğim yolda mayın patlamış. Hiç bir 
şeyden haberim yoktu. Yoluma devam ederken korucular uyarı yapmadan aracımı taramaya 
başladılar. Ben olay yerinden hızla uzaklaşmaya çalışırken kapıya bir kurşun isabet etti. Şans eseri 
yara almadan kurtuldum. Olay yerinden ayrıldıktan sonra hemen en yakın karakol olan (Mınar) 
Dilektepe Köyü Jandarma Karakolu'na giderek korucuların bana rasgele ateş ettiklerini söyledim. 
Jandarma yetkilileri ise sadece tutanak tutarak beni geri gönderdiler." 
 
Hakkâri’nin Yüksekova Đlçesi’nde 9 Temmuz günü, “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla 
korucular tarafından gözaltına alınan ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin Yeniköprü Jandarma 
Karakolu’nda kalaslarla dövülerek öldürüldüğü iddia edildi. Olaya tanıklık eden ve adının 
açıklanmasını istemeyen bir kişi, gözaltına alınan kişinin karakol önünde ve Yüksekova Korucu 
Derneği Başkanı olan Zeki Dilbiri'nin de hazır bulunduğu bir ortamda kalaslarla dövüldüğünü 
belirterek, “Dövülen kişi olay yerinde aldığı darbeler sonucu yaşamını yitirdi. Cenazesi askerî 
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araçla götürüldü. Ama nereye götürüldüğünü öğrenemedim” dedi. 
 
Muş'un Bulanık ilçesi Yokuşbaşı köyünde gönüllü koruculuk yapan Mehmet Emin Öner (35), 14 
yıllık eşi Güldane Öner'in kendisini kapı komşusu olan kuzeni Şahin Aşar (20) ile aldattığını iddia 
ederek 10 Eylül günü Kalaşnikof marka otomatik silahı ile yanına Güldane Öner'i de alarak 
kuzeninin evine gitti. Evde bulunan herkesi bir odaya toplayan Öner, eşini, kuzenini, kuzeninin 
ağabeyi Raif Aşar'ı (42) ve yakınları olan Gülten Aşar'ı (17) vurdu. 6 çocuk annesi Güldane Öner 
olay yerinde, Şahin ve Raif Aşar yolda öldü. Gülten Aşar ise hastaneye kaldırıldı. Zanlı, silahı 
sakladıktan sonra teslim oldu.   
 
Iğdır’ın Aşağı Alican köyünde 6 Eylül günü, korucu ağabeyinin Kalaşnikof marka silahını alan 
Deniz Tutka (35), evde bulunan babası Đsa, annesi Suzan, ağabeyi Burhan, kardeşi Çetin ile yengesi 
Zeynep Tutka`yı silahla vurduktan sonra kendini de vurarak intihar etti. Đsa ve Burhan Tutka 
ölürken, anne Suzan ve kardeş Çetin, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.   
 
Mardin ili Midyat Đlçesi Çalpınar Köyü'nde Ekim ayında, Osman Acar adlı kaldığı köy evinin 
korucubaşı Cengiz Kaçmaz'ın adamları tarafından tarandığı iddia edildi. Saldırının  nedeninin ise 
Çalpınar Köyü'nde, 16 yıl önce, içlerinde Acar ailesinden 4 kişinin de yaşamını yitirdiği olayda yer 
alan koruculara müebbet hapis cezası verilmiş olması olduğunun iddia edildi. 
 
Mardin’in Nusaybin Đlçesi’nde, 20 Haziran 1992’de 12 köy korucusunun bir minibüse 
gerçekleştirdikleri silahlı saldırının güvenlik gerekçesiyle Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
devam eden davası 19 Eylül günü sonuçlandı. Karar duruşmasında Nevaf Aydın ve Mehmet Saydan 
adlı 2 köy korucusu müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldı. Mardin’in Nusaybin Đlçesi’nin Çalpınar 
Köyü’nde Halil Akhan yönetimindeki minibüs askerî üniformalı yüzleri maskeli kişiler tarafından 
silahla taranmış, Süleyman Acar, Đsmet Acar, Hasan Akhan, Mehmet Ağırman, Mehmet Akhan, 
Abdülkadir Akhan, Sabri Acar ve Mehmet Emin Acar ölmüş, Salih Acar, Semra Acar, Ahmet Acar, 
Erdal Acar, Đbrahim Acar, Raşit Acar, Yusuf Acar ve Süleyman Acar da yaralanmıştı. 
 
Hakkâri ili Yüksekova Đlçesinden il merkezine giden Namık Ataman yönetimindeki 30 AK 647 
plakalı sivil aracın 23 Haziran günü Yüksekova'ya bağlı Şêrvan Köyü yakınında aralarında 
korucularında olduğu ve asker oldukları iddia edilen silahlı kişiler tarafından tarandığı, olayda 
Namık Ataman ile Hamdi  Atamanı’ın yaralandığı, silahlı bu kişilerin , “iki arkadaşımız öldürüldü. 
Bunların intikamını sizden alacağız” dediği iddia edildi. 
 
Köy Korucuları Tarafından Yapılan Đşkence ve Kötü Muamele 
Siirt’in Aydınlar Beldesi'ne bağlı Akyayla Köyü'nde ikamet eden 15 köy  korucusunun, 15 Ağustos 
günü Kırkacık Mezrası'nda bulunan bir eve baskın düzenlediği ve Mediha Efe'yi yaraladığı iddia 
edildi.   
 
20 Ağustos günü ĐHD Bingöl şubesine başvuruda bulunan Karlıova ilçesi Hasanova Köyü’ne bağlı 
Burmataş Mezrası’nda ikamet eden Orhan Sayak, bir ay önce Taşlıçay Köyü korucularının 
mezralarına gelerek Baran Sayak adındaki birini sorduklarını, tüm Sayak Ailesini öldüreceklerini 
söyleyerek kendilerini tehdit ettiklerini, etrafa rastgele ateş açtıklarını belirttiler. 
 
Mardin ili Nusaybin Đlçesinde Mayıs ayında,  Bagok Dağı'na yönelik yapılan operasyona Midyat 
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ilçesinden katılan korucuların, Bagok Dağı eteklerinde bulunan köylere giderek, köylüleri, "Ya bize 
yardım edersiniz, yada operasyon bitinceye kadar köyden çıkarsınız" diye tehdit ettiği iddia edildi.  
 
10 Temmuz 2008 tarihinde ĐHD Muş şubesine başvuruda bulunan Kenan Erdem, Mehmet Erdem, 
Şadi Erdem ve Esin Ertem şu beyanlarda bulundu: “Kayalısu köyünde ikamet ederken 1993 yılında 
köyümüz devlet tarafından boşatıldı. Boşaltılan Köyümüze Diyarbakır’ın çeşitli il ve ilçelerinden 
ikamet eden şahıslar gelip yaylalarımıza yerleşti. Ancak Köyümüz doğasına zarar vermektedirler. 
Ayrıca Muş merkezde bulunan iş yerlerimizin önüne Cahit Koçağa ve beraberindeki kişiler 
arabalarını park etmişlerdi. Bende burada park etmemeleri konusunda birkaç kez kibarca uyardım 
ancak o ve yanındakiler demir çubuklarla bana saldırdılar. Daha sonra karakola götürüldük. Olay 
yatıştırıldı. Ancak karakola getirilen şahıslardan biri korucu olan akrabalarına haber vermesine 
üzerine 20 yakın eli silahlı şahıs iş yerimize baksın düzenlediler.  Orada bulunan vatandaş ve polisin 
araya girmesiyle olay tekrar yatıştı. Ancak gergin daha da devam etmektedir ve can güvenliğimiz 
tehlike altındadır. Bize olacaklardan Koçağa, Bülbül ve Yavuz soy isimli aileler sorumludur. Sizden 
bu konuda bize yardım etmenizi talep ediyoruz.” 
 
16 Temmuz günü ĐHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Gıyasettin Fidan şu beyanlarda 
bulundu: “Ben Diyarbakır ili Kulp ilçesine bağlı Alaca köyü Aktulum mezrasında oturuyorum. 
Bizim köyün civarında 8 tane mezrası vardır. Sekiz mezra toplam 100 civarında haneden 
oluşmaktadır. Bunların bir çoğu boştur. Geri dönmek istemiyorlar. Çünkü çok zor koşullar altında 
orada kalıyoruz. Đki yıl önce akrabamızın oğlu olan 17 yaşındaki Muhlis Can’a karakoldan rast gele 
ateş açtıklarından dolayı sırtından ağır yaralandı. Uzun süre tedavi gördü. Halen de ağır işler 
yapamıyor, karakoldan korkuyor, oraya yaklaşamıyor. Karakol yakınına gelen Kulp ilçesine bağlı 
olan korucular tüm mezralara yayılıyor, evlerin köşelerine gizlenip bekliyorlar. Eşlerimiz veya 
çocuklarımız onları aniden görünce çok korkuyorlar. Bu korucular zaman zaman bizlere hakaret 
edip, dövmeye çalışıyorlar. Asteğmen ‘bu koruculara karşı bir şey yaparsanız sizi tararım’ diyerek 
bizleri korkutmaktadır. Biz sekiz mezra olarak çok yakınımızda bir karakol bulunmaktadır. Bu 
karakolun ismi Panak karakoludur. Bu karakola çok yakın olduğumuzdan dolayı tarlalarımıza rahat 
gidip gelemiyoruz. Hayvanlarımızı otlatamıyoruz. Karakolun mayınlarla döşelidir. Daha önce 
defalarca mayın patladı. Đnsanlara tesadüfen bir şey olmadı. Ama her an bize de bir şey olabilir. 
Hayvanlarımız mayınlarla döşeli alanlardan dolayı zarar görüyor. Dört kez mayın patladı. Sekiz 
küçük baş hayvan, iki tanede büyük baş hayvanımız bu mayınlardan dolayı öldü. Biz yaylalarımıza 
gidip geleceğimiz zaman karakol bizden imza atmamızı istiyor. Hayvanlarımıza kurt saldırdığı 
zaman bile ateş edemiyoruz. Ateş etmeyi yasaklamışlar. Akşamları dışarı çıkamıyoruz, domuzlar, 
kurtlar var. Hayvanlarımızı ve kendimizi korumak için silah kullanamıyoruz. Her şeyimiz kısıtlı, 
güvenliğimiz yoktur. Geceleri ateş yakacağımız zaman bize ateş etmelerinden korkuyoruz. Kendi 
köyümüzde rahat oturamıyoruz. Rahat Hareket edemiyoruz. Bütün köylüler ve halk bu durumdan 
çok rahatsız olmaktadır. Biz burada bu karakolu istemiyoruz. Yeride hiç müsait değil. Bizim ve 
hayvanlarımızın can güvenliği yoktur. Bunun için gerekli  hukuki girişimlerde bulunmanızı talep 
etmekteyim.” 
 
4 Eylül günü ĐHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Ramazan Aktaş şu beyanlarda bulundu: 
“Ben Dicle Üniversitesi Matematik Bölümü öğrencisi iken bölüm hocalarımın baskı ve tehditleri 
üzerine okulu bırakmak zorunda kaldım. Hocalarım beni kendi görüşleri doğrultusunda yetiştirmek, 
istediklerini yapmak konusunda etkilemek istiyorlardı. Ben de Mardin’e bağlı olan Arısu köyüme 
dönmek zorunda kaldım. Fakat bu kez de köyümdeki korucular beni tehdit etmeye başladılar. Ya 
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onların dediklerini yapacaktım yada köyü terk edecektim. Baskılar sonucu Diyarbakır’a döndüm. 
Fakat bu korucuların tehditleri devam ediyor. Hem öğrenci iken hocalarımın baskısı üzerine hem de 
köye gittiğimde korucuların baskısı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdum. Can güvenliğim 
tehlikededir. Bunun için gerekli Hukuki girişimlerde bulunmanızı talep etmekteyim.” 
 
Mardin'in Savur Đlçesi'ne bağlı Yeşilalan (Barman) Köyü'nde yaşayan Mehmet Şerif Kalkan, korucu 
ve askerler tarafından baskı ve tehditlere maruz kaldığını ve nedensiz yere defalarca karakola 
götürüldüğünü iddia etti. ĐHD Mardin Şubesi'ne başvuran Kalkan, HPG'li yeğeni Nüsret Kalkan'ın 
infaz edilmesinin ardından Yeşilalan Karakolu'nda bulunan askerler tarafından sürekli rahatsız 
edildiğini belirtti. Yeğeninin HPG'li olmasından dolayı daha önce de askerler tarafından rahatsız 
edilerek, tehditlere maruz kaldığını iddia eden Kalkan, sebepsiz yere defalarca karakola 
götürüldüğünü belirterek, "Karakola götürülünce bazen güneşin altında bekletiyorlar ve daha sonra 
serbest bırakıyorlar. Askerlere soruyorum niye böyle diye Biz devletiz çağırdığımız zaman sen 
gelmelisin. Tüm işini bırakacaksın ve geleceksin. Geç geldiğin takdirde biz de seni cezalandırırız 
yanıtını veriyorlar" dedi. 
 
Hakkari Çukurca'ya bağlı Köprülü bölgesinde çıkan çatışmada yaşamını yitiren Muş Bulanık 
Doğumlu er Hasan Đrkuş’un 16 Ekim günü cenazesini almaya giden Đrkuş ailesi, resmi cenaze töreni 
düzenlemek istemeyince asker ve korucular ile tartışma yaşandı. Korucuların silah dipçikleriyle 
Đrkuş'un yakınlarına vurduğu saldırıda Đrkuş ailesinden 3 kişi hafif şekilde yaralandı. 
 
Şırnak’ın  Đdil Đlçesinde 21 Ekim günü, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik saldırıyı” protesto 
etmek için yürüyüş yapmak isteyen topluluğa polis ve korucular müdahale etti. Müdahale sırasında 
DĐHA muhabiri Vedat Yıldız’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi darp ve cebire  maruz kaldı.  
 
7 Kasım günü ĐHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Orhan Avcı, kardeşinin Bingöl ili 
Karlıova ilçesi Karga Pazar köyünde ikamet ettiğini, evinde tek olduğunu ve gece saat 22.30-
23.30’da arasında evin etrafını saran korucu ve askerlerin kendilerini başka şekilde tanıttıklarını ve 
eve zorla girmek istediklerini, bunun üzerine kardeşinin kendilerini telefonla aradığını, kardeşinin 
evine gittiklerinde, korucu ve askerlerin evin etrafında ateş yakarak beklediklerini gördüklerini, 
Çatak Köyü'nde olan korucuların kendilerini tehdit ettiklerini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Diğer 
9 Haziran günü ĐHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Mehmet Çakmak şu beyanlarda 
bulundu: “2004 yılında ikamet ettiğim Merkez Bağlı Tellikaya köyünden, Muhtar ve Korucu 
Abdülaziz Kurt, Korucular Haşim Kurt, Şehmus Uçar ve Tellikaya’da bulunan  diğer köy 
Korucuları tarafından tehdit ve hakarete maruz kaldığım için köyden göç etmek zorunda kaldım. 
Göç esnasında evimde bulunan eşyaları dahi götüremedim. Göç nedeniyle Diyarbakır’a taşındığım 
halde Diyarbakır’da iş bulamadığımdan batı illerine çalışmaya gitmek zorunda kaldım. Bu nedenle 
Đzmir’de 5233 sayılı yasa kapsamında bir avukata vekalet verdim. Geçen hafta içinde 5233 sayılı 
yasa kapsamında komisyon ve vekilim tarafından keşif yapıldıktan sonra köy korucuları evimi ateşe 
verdiler. Tahdit edildiğim korucular yüzünde köyüme gidemiyorum. Bunun için gerekli  hukuki 
girişimlerde bulunmanızı talep etmekteyim.” 
 
30 Haziran günü ĐHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Mehmet Akay, 1985 yılında Alitaş 
köyü Boğaz Mezrasından güvenlik güçleri tarafından çıkarıldıklarını, evlerinin yakıldığını, 
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Diyarbakır’a göç ettiklerini, tekrar köylerine dönmek istediklerini, ancak koruculuk yapan Şehmus 
Acar, Şefik Acar, Ali Acar ve Nesim Acar’ın köye dönmelerine izin vermediklerini belirterek 
hukuki yardım talep etti. 
 
Mardin’in Nusaybin ilçesinde 6 Haziran günü Beyazsu Karakolu'na bağlı askerler, özel harekat 
timleri ve korucuların katılımıyla düzenlenen operasyonun ardından Bagok ve Omeriya 
Dağları'ndaki ormanlık alanda yangın çıktığı belirtildi. 
 
8 Temmuz günü ĐHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Şükrü Kur şu beyanlarda bulundu: 
“1994 yılına kadar Diyarbakır ili Silvan ilçesi Ergaçit köyünde oturuyorduk. Köyde 45-50 hane 
vardı. Fakat 1994 yılında güvenlik güçleri tarafından köyde tüm evler boşaltıldı. Zorla hepimiz 
çıkarıldık. Diyarbakır’a gelip zor koşullar altında yaşamaya başladık. 1994 yılından beridir. 
Arazilerimizi hiç ekemedik. Ekmek amacıyla kaç defa girişimde bulunduysak da Silvan’a bağlı 
Sedekne ve Sıne köyü korucuları bize engel oldular. Đki yıl önce yine bütün arazilerimiz, ormanlık 
ve meyve ağaçlarımızı, bitki örtüsünü tamamen yakmışlar. Aldığımız duyumlara göre 7 Temmuz 
2008 pazartesi günü Bingöl – Lice arasında çatışma yaşanmış. Çatıma sonrası askerler ve korucular 
yine köyümüze gelip, ormanlık alanı, meyve ağaçlarını mezarlarımı dahi ateşe  vermişler. Ateşi 
köyün içinden başlayarak bütün araziyi ateşe vermişler. Yangın hala devam ediyor. Bunun için 
gerekli  hukuki girişimlerde bulunmanızı talep etmekteyim.” 
 
Hakkari, Şırnak ve Ağrı'da korucu olmaları yönünden uygulanan baskılar sonucunda 208 Nisan 
ayında Muş iline göç eden ve Muş’ta Murat Nehri'nin kenarına kurdukları çadırlarda  kalan 40 
nüfusa sahip 3 ailenin burada da asker ve korucuların baskısıyla karşılaştıkları belirtildi. 
 
Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi Şenoba (Sêgırk) beldesindeki korucuların Faraşin yaylasında 
konaklayan köylüleri tehdit ettikleri ve bölgeden göç etmelerini istedikleri iddia edildi. 
 
6 Mayıs  günü ĐHD Bingöl şubesine başvuran M.Ali Aktay, Genç Jandarma Bölük Komutanı 
Binbaşı Mustafa Kemal Timuroğlu ve korucular tarafında Genç ilçesi Suveren, Yeniyazı ve Servi 
mevkilerinde usulsüz bir şekilde orman tahribatı yapıldığını, Genç Orman şefliği tarafından adı 
keçen köylerin muhtarlarına orman kesiminde çalışacak kimsenin olmadığına dair belge 
imzalatılarak böylece orman kesiminin korucularca yapmanın yolunu açtığını, kesilen ormanın tren 
vagonlarına yüklenerek Elazığ’a taşıdıklarını, orman tahribatının yapıldığı yerin mayınla kaplı 
olduğunu belirterek hukuki yardım talep ettiğini belirtti. 
 
Şırnak’ta 21 Ekim günü, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yapılan saldırıyı” protesto etmek isteyen 
topluluğa polis, asker ve korucuların gaz bombası, daha sonra silah ile müdahale etti. 2008/DĐHA) 
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Şırnak ili Silopi Đlçesi'ne bağlı Görümlü (Bêsıpın) Beldesi'nde DTP'nin seçim bürosu açılışı 
sırasında korucular vatandaşlara ve gazetecilere saldırdı. 
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31 Mart günü ĐHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Đlyas Doğan şu beyanlarda bulundu: 
“…Köyümüzde korucubaşı ve aynı zamanda muhtar adayı Remzi Doğan kendisini 
desteklemediğimiz ve köyde başka muhtar adayını desteklediğimiz için köyde bulunan  evimize 
saldırdı. Daha sonra seçimi kaybedince kendisi ve yandaşları köyde yüze yakın eve saldırdı ve bu 
evde yaşayanları darp etti. Bu olayda Babam Harun, Ağabeyim Abdurrahman ve kardeşim Đbrahim 
yaralandılar. Ağabeyimin durumu şu anda çok ağır, Diyarbakır Devlet Hastanesinde ameliyata 
alındı. Bu şahıs korucu olduğundan bu kadar rahat davranıyor. Devletin silahıyla halkı tehdit ediyor. 
Bizim can güvenliğimiz yoktur. Bu nedenle sizden yardım talep ediyoruz. 
 
Şırnak ili Beytüşşebap Đlçesi'nin Tatar Mahallesi'nde bir araya gelen ve ateş yakıp Newroz'u 
kutlamak isteyen gruba köy korucuları silahla ateş etti. 
 
DTP'nin yerel seçimleri kazandığı Muradiye'de AKP'li eski Belediye Başkanı Nafiz Ağaoğlu'nun 
çoğunluğu korucu olan yandaşları ilçe merkezinde havaya ateş açarak halka saldırdı. Saldırı 
sırasında bazı işyerlerinin camları kırılırken, 3 kişi de başından yaralandı. Olaya müdahale eden 
polis, 25 kişiyi gözaltına aldı. 
 
Van ili  Bostaniçi Beldesi'nde 22 Şubat akşam beyaz eşya dağıtımına tepki gösteren mahalle 
sakinleri ile AKP'liler arasında çıkan kavga üzerine korucuların rastgele mahalle sakinlerinin 
üzerine ateş açtığı olayla ilgili DTP Van Milletvekilleri Özdal Üçer ve Fatma Kurtulan, beldede 
incelemelerde bulundu. 
 
Köy Korucuları Tarafından Yapılan Đşkence ve Kötü Muamele 
31 Ocak günü ĐHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Ferhat Đnci şu beyanlarda bulundu: 
“Ben Diyarbakır’ ın Eğil ilçesinin Balım Köyünde oturuyorum. Geçen hafta Salı veya Çarşamba 
günüydü. Köyümüzün aşağısında bir yerde yangın çıkmış. Ağabeyim de köy korucusu olduğu için 
kalaşnikof silahını alıp rasgele sağa sola ateş açmış, küfürler etmiş. Onun bir komşusu da neden 
öyle yapıyorsun, çocuklarımız var, çok korkuyorlar. Böyle silah sıkıp durmasın dediler. Ben de 
bunu kendisine söylemek için yanına gittim. Giderken kapının önünde onunla karşılaştık. Abim 
neden böyle yapıyorsun evin içinde sağa sola silah sıkıyorsun dedim. Birden silahı bana doğrultu. 
Geçici köy korucusu olan abim Mehmet Đnci bana vurmaya başladı, silah sıktı. ‘Öldürürüm’ dedi. 
Sonra da oğlu geldi, abim beni tuttu, oğlu da silahı alıp üstüme doğru sıkmaya baladı. Şarjörü bitti, 
tekrar doldurmaya çalıştı. Sonra abimin eşi gelip oğlunun elinden silahı alıp eve götürdü. Ben 
kendimden geçmiştim, yanımızda amcamın oğulları Latif Đnci ve Ramazan Đnci vardı, onlar bunu 
gördüler. Beni onlar oradan apar topar alıp götürdüler. Sonra Savcılığa gidip beni şikayet etmiş. 
Savcılıkta benim o yangını çıkardığımı, silahını almak istediğimi onun da kendisini savunduğunu 
söylemiş. Sonra da jandarma beni gelip alıp savcılığa götürdü, ifademi aldılar. Orda da aynı ifadeyi 
verdim. Beni doktora götürdüler, ama bana rapor vermediler. Sonra eve geldim. Abimin psikolojisi 
bozuktur. Önüne gelen herkese küfürler ediyor, sakal bıyık bırakıp ben Hizbullahçıyım, şeyhim 
hatta falcıyım bile diyor. Ben Devletim diyor. Bizim arazilerin hepsine el koymuş, kendi üstüne 
yapmış. Bizi köyden kovuyor, diğer kardeşlerime de öyle davranıyor. Korucu olduğu için devletin 
kendisine verdiği silahı ve yetkiyi kendi çıkarı ve menfaati için kullanıyor. Abim korucu silahını 
kendi özel çıkarları için kullanıyor. Bütün köylüler ve ailesi olarak biz ondan çok korkuyor ve 
çekiniyoruz. Hayatımızdan edişe ediyoruz. Her an daha da kötü şeyler yapabilir. Bunun için gerekli 
hukuki girişimlerde bulunmanızı talep etmekteyim.” 
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10 Mart günü ĐHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Ferhat Đnci şu beyanlarda bulundu: “ 
Ben Eğil Köyü Balım Köyünde ikamet etmekteyim. Mevsimlik işçi olarak dışarıya gidip çalıştığım 
oluyor. Aynı köyde ikamet eden korucu olan ağabeyim Mehmet Đnci bana şiddet uyguluyor. Korucu 
olması sebebiyle Devlet yetkililerinden destek alıyor. Ben bu konuda daha önce ĐHD’ye 
başvurmuştum. Diyarbakır Devlet Hastanesine rapor almak için başvuruda bulundum ancak bana 
burada rapor sonucunun Jandarmaya gideceği bilgisi verildi. Bu konuda Diyarbakır Cumhuriyet 
Savcılığına vermiş olduğum şikâyet dilekçesinden bir sonuç alamadım. Bu konuda sizden yardım 
talep ediyorum.” 
 
31 Mart günü ĐHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Hikmet Đzci şu beyanlarda bulundu: 
“Ben 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde sandık başkanı olarak Diyarbakır ili Kocaköy 
ilçesi Tepecik 1017 nolu sandıkta görevliydim. Ben görevimi yaparken Kocaköy ilçesinin 
korucubaşı Hacı Đçli görevli olduğum sandığa gelerek orda bekleme başladı. Ben de kendisine bir 
güvenlik görevlisin sandık başında beklemesinin yasak olduğunu söyledim. Bunun üzerine “ben 
görevliyim” dedi, ben kendisine ”görev kağıdını göster” dedim ancak görev kağıdı olmadığı için 
beni tehdit edercesine kafasını sallayarak dışarı çıktı. Ben oy işlemi bittikten sonra torbamı teslim 
etmek için Hükümet Konağına gittim. Bu sırada bu adı geçen korucubaşı da oradaydı. Ben 
merdivenlerden çıkarken bana “dur gitme” dedi ancak ben kendisini dinlemedim ve devam ettim. 
Bunun üzerine beni çekti ve ben dengemi kaybederek merdivenlerden düştüm. Yerdeyken bana 
tekmelerle saldırdı. Orda bulunanlar onu oradan uzaklaştırdılar. Ben de bunun üzerine darp raporu 
alıp karakola şikayette bulundum. Ancak elimde darp raporu olmasına rağmen ve şikayetçi olmama 
rağmen herhangi bir işlem yapılmadı. Sizden bu konuda yardım talep ediyorum.” 


