
 

 

YASİN BÖRÜ ve ARKADAŞLARINA YÖNELİK KATLİAMIN  
BÜTÜN SORUMLULARI YARGILANMALIDIR! 

 

Yasin Börü (16), Hasan Gökguz (26), Riyat Güneş (28) ve Ahmet Dakak (19) 2014 Yılı Ekim 

ayında gerçekleşen ve kamuoyunda 6-8 Ekim olayları olarak bilinen, birçok sivilin ölümüyle 

sonuçlanan, şiddet olayları sırasında Diyarbakır’da canice katledilmişti. Hatırlanacağı üzere 

Kurban Bayramının son gününde yoksullara kurban eti dağıtırken bu vahşi saldırıya  uğrayan 

4 genç, işkence edilerek vahşice öldürülmüş ve cesetleri işkenceye uğramış, 18 yaşındaki bir 

kişi ise olaydan ağır yaralı olarak kurtulmuştu. 

 

Bu vahşi ve toplumsal infial uyandıran olayla alakalı yapılan soruşturma neticesinde 

Diyarbakır Savcılığınca iddianame düzenlenmiş ve neticede 34 kişi hakkında, Canavarca 

Hisle veya Eziyet Çektirerek Öldürme ve bu suça teşebbüs, Devletin Birligini ve Ülke 

Bütünlüğü Bozma, Terör Örgütü Propagandası Yapma, Ölünün Üzerinden Hırsızlık, Terör 

Örgütünün Propogandasını Yapmak ve Terör suçlamasıyla dava açılmıştır. Dava güvenlik 

gerekçesiyle Diyarbakır’dan Ankara’ya alınmış olup ilk duruşma 5 Ekim Pazartesi günü 

yapılacaktır. 

 

Camdan atma, keser dahil kesici-delici aletlerle defalarca yaralama, ateşli silahlarla kurşun 

sıkma, üzerinden arabayla geçme vb. akıl almaz yollarla öldürülen gençlerin otopsi 

tutanaklarına kısaca bakıldığında vahşetin boyutu görülecektir. Tutanaklardaki: 

 

• Yasin Börü'nün vücudunda 15 adet kesici delici alet yarasının tespit edildiği, bu 

yaraların öldürücü nitelikte olduğu, vücuduna bir adet ateşli silah mermi çekirdeğinin 

isabet ettiği, Yasin Börü'nün ölümünün kafa travmasına bağlı beyin kanaması, beyin 

doku harabiyeti ile kesici delici alet yaralanmasına bağlı gelişen iç organ yaralanması, 

iç kanamaların müşterek etkisi sonucu meydana geldiği... 

• Ahmet DAKAK'ın vücudunda toplam 22 adet kesici delici alet yarasının tespit 

edildiği, kesici alet yaralarının öldürücü nitelikte olduğu, vücuduna 1 adet ateşli silaha 

ait mermi çekirdeği isabet ettiği... 

• Hasan Gökguz'un vücudunda toplam 20 adet kesici delici alet yarasının tespit edildiği, 

kesici delici alet yaralarının öldürücü nitelikte olduğu, ölümünün beyin kanaması ve 

kesici delici alet yaralanmasına bağlı gelişen iç organ yaralanması ve iç kanama 

sonucu meydana geldiği... 

 



• Riyat Güneş'in vücudunda çok sayıda kesici ezici ve kesici delici alet yaralanmasının 

tespit edildiği, kafa kısmında tarif edilen kesici ezici aletlerin öldürücü nitelikte 

olduğu, vücuduna bir adet ateşli silah mermi çekirdeğinin isabet ettiği, bu merminin 

uzaktan atış niteliğinde olduğu, ölümünün kesici ezici alet yaralanmasına bağlı 

kafatası kemik kırıklarıyla birlikte beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti sonucu 

meydana geldiği... 

• Yaralı kurtulan Müşteki Yusuf Er'in  kesici delici alet yaralanması nedeni ile Dicle 

Üniversitesi Hastanesi acil servisine olaydan hemen sonra götürüldüğü, sırtta, saç ve 

cilt derisinde, sağ bacakta çok sayıda kesik olduğu, sol tarafından minimal 

pnomotoraks  (akcigerin sönmesi) saptandığı… 

 

şeklindeki ibareler yaşananları gösterir niteliktedir. 

 

Bugünden vurgularız ki, çeşitli kanallardan yapılan çağrılarla, 3 gün boyunca Türkiye’nin 

onlarca şehrinde koordineli olarak gerçekleştiren eylem dizisinin bir parçası olan bu suçların, 

salt ‘30-40 sokak serserisi tarafından gerçekleştirilen adi bir vaka’ olarak değerlend irilip 

sadece kolluk ve savcılık tarafından suça karıştığı iddia edilen bir kısım sanığın yargılanması 

ile geçiştirilmesi kabul edilemez. Bu tür vahşi ve infial uyandıran olayların bir daha 

yaşanmaması için bu suçların azmettiricilerinin de etkin bir soruşturma ile ortaya çıkarılması 

ve adil bir yargılamaya tabi tutulması ertelenemez bir sorumluluktur. Aynı şekilde bütün 

aramalara rağmen olaya müdahale etmeyen kamu görevlilerinin de sorumluluğu tartışılmaz 

olup yargılanmaları bu tür olayların önüne geçmek için olmazsa olmaz bir zorunluluktur. 

 

MAZLUMDER İstanbul Şubesi olarak, zulmen, bütün insanlık değerleri yok sayılarak ve 

vahşice katledilen Yasin Börü ve arkadaşlarına tekrar Allah’tan rahmet diler; ilk duruşması 

katliamın yıl dönümüne denk gelen bu davanın etkili ve adil yargılama ilkeleri çerçevesinde 

yürütülmesini; söz konusu suçların failleri yanında azmettiricilerinin de yapılacak etkin bir 

soruşturma neticesinde yargılanmasını; suçu engelleme imkanı bulunduğu halde suça 

müdahale etmeyen kamu görevlilerinin de yargılanmasını bu tür bir vahşetin bir daha 

yaşanmaması adına öncelikli taleplerimiz olarak vurgularız. 

 

MAZLUMDER İSTANBUL ŞUBESİ 

 

 

 


