Fırat’ın Doğusu - 3: Raporlarda PYD/PKK Terör Örgütünün İnsan Hakkı İhlalleri
Barış Pınarı Harekatı planlamaya uygun olarak yürütüldüğünü görüyor ve bir kez daha
Ordumuzla gurur duyuyor ve övünüyoruz.1984 yılında beri Türk Silahlı Kuvvetleri’nin
doğrudan karşısına çıkamadan ve sivil -asker ayrımı yapmadan eylemlerini sürdüren terör
örgütü bu harekatta da çirkin yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur.
Türk Silahlı Kuvvetleri karşısında ağır kayıplar vermeye başlaması üzerine bebek, çocuk, kadın,
yaşlı demeden doğrudan sınır bölgelerimizdeki sivil vatandaşlarımızı, başta havan gibi
silahlarla hedef alması ağır bir insan hakkı ihlali ve uluslararası ceza mahkemesinde
yargılanmayı gerektiren bir suç olarak tarafımızdan asla unutulmayacaktır.
Bebek/çocuk katletmek alışkanlığı olmuştur bu terör örgütü’nün karanlık bebek/çocuk katilliği
sicili peşini hiçbir zaman bırakmayacaktır. Terör örgütünün gerçekleştirdiği eylemlerden
bazıları aşağıda yer almaktadır.
-7 Mart 1987'de Mardin'in Nusaybin ilçesi Açıkyol köyünde 6'sı çocuk 8 vatandaşımız kurşuna
dizilmiştir.
-20 Haziran 1987'de Ömerli ilçesindeki köy korucusu ailelerin yoğunlukta olduğu Pınarcık
köyünde 16'sı çocuk 30 vatandaşımız katledilmiştir.
-8 Temmuz 1987'de Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Yuvalı köyü Haraberk mezrasına saldıran
PKK'lı teröristler, aynı aileden 7'si çocuk 2'si kadın 9 kişiyi katletmişlerdir.
-20 Ağustos 1987'de, Mardin Dargeçit, o tarihte Midyat İlçesi'ne bağlı bucak olan bugünün
Dargeçit İlçesi'ne bağlı Bahçe Mezrası'nda, gece saat 22.30'da, Şehmus Arık'ın evine saldırmış
ve 2 Kadın, 3 çocuk hayatını kaybetmiştir. 4 aylık Hamza kurşunlandığında beşikteydi.
-19 Ağustos 1987'de Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Milan mezrasına saldıran teröristler, aralarında
3 ve 6 günlük 2 bebeğin de bulunduğu 25 vatandaşımızı katletmişlerdir. Katledilenlerin 14'ü
18 yaşından küçüktür.
-21 Eylül 1987'de Şırnak'ın Güneyce köyü Çiftekavak mezrasında 2'si hamile 5 kadın, 4'ü çocuk
11 kişiyi katletmişlerdir.

-1989 yılının Kasım ayında, PKK tarafından Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlenen köy baskınında
henüz adı bile konmamış 3 günlük bebek öldürülmüştür.
-21 Ekim 1993 günü Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Derince köyünde 1993'te teröristlerce
kurşuna dizilen 13'ü çocuk 22 kişi arasında bulunan 3 yaşındaki Serkan Erdem'in bedeni
kurşunlanmış fotoğrafı terörün acımasız yüzünü dünya kamuoyuna gösterirken, terör örgütü
elebaşı Abdullah Öcalan da bu katliamdan sonra "bebek katili" olarak hafızalara kazınmıştır.
-9 Mayıs 1988'de Mardin'in Nusaybin ilçesi Taşköyü'nün Behmenin mezrasına saldıran
teröristler, aynı aileden 8'i çocuk, 2'si kadın 11 kişiyi katletmişlerdir.
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-22 Haziran 1992'de Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Seki köyündeki 2 korucunun evine baskın
düzenleyen teröristler, 8'i çocuk 10 vatandaşımızı öldürmüşlerdir.
Bu listeyi çoğaltmak mümkündür. Bu kadar çok bebek, çocuk ve kadının katlinden sorumlu
başka bir terör örgütü görülmemiştir. Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü
raporları bu terör örgütünün merkezinde olduğu ağır hak ihlallerini içermektedir.
-New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) terör örgütü PYD/PKK ile
ilgili hazırladığı raporlarda örgütün yaptığı hak ihlalleri, keyfi tutuklama, uyuşturucu
kaçakçılığı gibi birçok husus da kayıtlarda yer almıştır. 2014 yılında yayımlanan "Kürt
Yönetimi Altında: Suriye'de PYD tarafından Yönetilen Bölgelerdeki Hak İhlalleri" başlıklı
107 sayfalık raporda terör örgütünün işlediği tüm suçlar detayları ile gözler önüne
serilmiştir. Rapor, terör örgütü PYD/PKK'nın kontrolündeki özellikle Afrin, Ayn el-Arab
(Kobani) ve Cezire'deki tutukluluk ihlalleri, ortadan kaybolma ve öldürmeler, yargı
ihlalleri, siyasi muhaliflerin gelişigüzel tutuklanması, tutuklulara yönelik kötü muamele
ve örgütte çocuk askerlerin kullanılması gibi konulara odaklanmıştır. HRW raporunda,
terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'ye insan hakları ihlallerine son vermesi çağrısı
yaparken, 18 yaş altındaki çocukların silah altına alınması uygulamasına son vermesi
uyarısında da bulunmuş ve ayrıca örgütten kaç çocuğu silah altına aldığını bildirmesi
ve bu çocukların akıbetine ilişkin kamuoyuna bilgi vermesi istenilmiştir.
-Uluslararası Af Örgütü de 2015'te yayımladığı "Gidecek Yerimiz Yok" başlıklı raporda,
PYD/PKK'nın ülkenin kuzeyinde Arap ve Türkmen sivillerin yaşadığı bölgeleri
kullanılamaz hale getirdiği, bölge sakinlerini zorla yerlerinden ederek insan haklarını
ihlal ettiği ve savaş suçu işlediği bildirilmiştir.
- Suriye İnsan Hakları Ögütü'nün 2017'de yayımladığı Suriye raporuna göre terör
örgütünün 58'i çocuk, 54'ü kadın olmak üzere 316 sivili katlettiği belirtilmiştir.
Bu raporlarda yer alan bir bilgi her şeyi özetlemektedir.
-Yer: Hüsniye Köyü
-Hane sayısı: 90
-Nüfus: Arap ve Türkmen
-Sonuç: Biri dışında 89 ev yıkılmış, yaşayanlar uzaklaştırılmış, mal ve mülklerine konulmuştur.

2

