
VİRANŞEHİR’DEKİ EZİDİLER
HAKKINDA RAPOR

Kriz Masasında; Belediye Eşbaşkanı Filiz Yılmaz, Başkan Yardımcısı Mehmet Seydi Burun,  2 Avukat 

ve DPP Temsilcileri’nden oluşuyor. Tüm kayıtlar ve gerekli tüm bilgiler burada toplanıyor. 

Kriz masası verilerine göre;

• Viranşehir merkezinde 250 kişinin bulunuyor. Bunlar;

• 70 kişi Belediye Konuk Evinde 

• 65 kişi Yezidi bir kişi tarafından kendi apartmanına yerleştirildi. 

• 70 kişiyi kendi akrabalarımın yanına yerleştirdim. 

• 17 kişi Cihan otelde 

• Diğerleri de bi iki ailenin yanına yerleştirildi. 

• Bozca Köyünde; 140 kişi gelen yeni kişilerde var yoldalar bunlarla birlikte 155-160 kişi olacaklar.

• Burç Köyünde: 28 kişi

• Diğer kişiler ise Oğlakçı Köyü ve etrafında kalıyor. 

• Büyük çoğunluğu Viranşehir’e Silopi’den geldi.

• Büyük çoğunluğu Pasaporta sahip ama kaçak yollarla gelen aileler de mevcut.

• Gözlemlerimiz sonucunda gelenlerin oranları şöyledir; 2-3 Kadın, 1-2 erkek ve 2-3 çocuk 

bulunuyor. Bu da şunu ortaya koyuyor. %60 üstü Kadın ve çocuk gelmiş durumda

Seydi bey daha sonra Oğlakçı Köyünde 300 dönümlük Viranşehirli Yezidi bir aileye ait olan bir 

araziye Kamp kurulması kararının çıkarıldığını ve altyapısı bitirilip çadır vs gibi ihtiyaçlar için 

beklemede olduklarını belirtti. 

Viranşehir Belediye Başkan 

Yardımcısı Mehmet Seydi Burun, 

Viranşehir’de kayıtlı 485 kişinin 

olduğunu tahmini olarak 550 ile 

600 kişinin bulunduğunu ve kurulan 

Kriz Masası ile birlikte akraba, 

vatandaş ve Belediye imkânları ile 

birlikte bu kişilerin çeşitli yerlere 

yerleştirildiğini belirtti.  
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Saha Gözlemlerimiz

Genel gözlemlerimiz sonucu kadınların çok büyük travmalar geçirdiğini, hala yakalanıp satılma 

korkusu yaşadıklarını içine kapanıklığın ve korkularının olduğunu dile getirmiştir. IMPR en kısa 

sürede psikolojik destek verme kararı vermiştir.

Temel bir gözlem olarak koordinasyon merkezindeki kesimlerden elde edilen gözleme göre, İslam 

onların gözünde bir korku halini almış durumda. Camii minarelerini gördüklerinde korkan ailelerle 

karşılaşıyor. Psikolojik destek yapılırsa çocuklar ve kadınlar için Belediyenin imkânlarından IMPR 

doğrudan yararlanacaktır:

 

Belediyenin Konuk Evi Doktoru Mir Mehmet Özkan’ın belirttiklerine göre:

Burada 67 kişi kalıyor, 0-5 yaş arasında 5 çocuk var. Genel anlamda İlaç noktasında sıkıntı 

çekmiyoruz Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) bunları temin etmeye çalışıyor, artan sayı ile 

birlikte ihtiyaç artacaktır fakat bir süre sonra bu kalabalık ve dar yerlerde 4-5 ailenin bir 

arada yaşamasından dolayı hastalıklar artabilir. Kaçış esnasında 6-7 saat boyunca durmadan 

yürüdükleri için çocukların ve kadınların ayaklarında hastalıklar çıkmıştı. Posttravmatik 

sendromlu çok fazla kadın bulunmaktadır. Kaçışları sırasında yakalanan ve IŞID tarafından 

Ganimet olarak görülen bu kadınlar hala bu travmayı atlamadılar. Müslümanlar beni 

yakalayıp satacaklar diye korkuyorlar. IŞID Müslüman kadınlara tecavüz edip öldürürken, 

Yezidi kadınları ise Ganimet olarak görüyor ve satıyorlar algısı vardır.

Dr. Mehmet Beyden sonra Konuk evine yerleştirilen bir Ezidi ile yapılan görüşme:

Ben aslen buralıyım babalarımız 125 sene önce buradan çıkmışlar, şimdi ise  buraya 4 

aile ve toplam 25 kişi ile sınırdan kaçak olarak geldim. Namusumuz şerefimiz için kaçtık 

neyimiz var neyimiz yok orada bıraktık geldik. Yakalanan aileleri öldürmüyorlar onların 

gözlerinin önünde çocuklarını katledip gelinlerini, kadınlarını kendilerine alıyorlar daha 

sonra öldürüyorlar, tüm bu açıya nasıl dayansın bir baba.

Bunları söyledikten sonra kaçarken saatlerce yürüdüklerini önce Silopi’ye sonra hayırsever birinin 

onları buraya getirdiklerini belirtti.

Bir diğer Yezidi ailesinden Adıl Haci Kado ise 5 kişi olarak pasaportlarıyla sınırı geçtiklerini 

İstanbul’da bir oğlunun olduğunu söyledi. 6 gün boyunca sınırda bir ağaç altında bekledikten sonra 

birinin yardımıyla sınırı geçtiklerini söyledi.  Özellikle tek isteği, Yezidi halkının bu zulümden 

kurtarılması.

“

“



Yezidiler için oluşturulan Kriz Masası sorumlularından Avukat Özkan Gören ise daha net bilgiler 

verdi:

      

Tüm Bu Veriler Işığında Genel Anlamda İhtiyaçları Şöyle Sıralayabiliriz:

• Gıda, Elbise, Ayakkabı,

• Temizlik Malzemeleri; Kadın Pedi, Çocuk Bezi ve Maması

• Psikolojik destek; Kadınların yaşadığı psikolojik sorunlar, bu destekler olmadan kolay 

atlatılamaz. Türkiye’ye geldikten sonra bile satılma korkusu devam ediyor.

• Çocuklar için; Oyuncaklar alınıp aktiviteler yapılabilir, resim defterleri ve boya kalemleri 

faydalı olabilir.

• Özellikle belirtmek istedim; Kadın ve yerel dilleri bilen SW veya psikolog gerekli.

Yardımlarınız ve İşbirliğinizi IMPR Kriz Koordinasyon Masasıyla İlişkiye Geçerek Yönlendirebilirsiniz.



IMPR HUMANITARIAN HAKKINDA

IMPR-Humanitarian, bir sivil toplum kuruluşu olarak, mülteci hakları, doğal afetler, krizler, 

çatışmalar, insan hakları ihlallerinden etkilenmiş birey ve toplulukların ihtiyaçlarını, sorunlarını, 

yaşam koşullarının iyileştirilmesini ve temel gereksinimlerin karşılamalarına katkı sağlayan Türkiye 

merkezli bir insani yardım kuruluşudur. IMPR Humanitarian ayrım gözetmeme, şeffaflık, tarafsızlık 

ve hesap verilebilirlik ilkeleri ile çalışmalarını ulusal ve uluslararası alanda sürdürmektedir. IMPR-

Humanitarian ulusal ve uluslararası düzeyde yaptığı aktiviteler ve acil destek çalışmalarıyla krizden 

etkilenen birey ve toplulukların yaşam koşullarının iyileştirilmesinde rol oynamaktadır.

IMPR-Humanitarian düzenli olarak krizden etkilenmiş kesimlerin durumlarını analiz eden saha 

çalışmaları ve raporlar yayınlayarak ilgili kuruşların dikkatini krize bölgelerine yöneltmektedir. IMPR-

Humanitarian krizden etkilenmiş birey ve kesimlere ayrım gözetmeksizin, şeffaflık ve tarafsızlık 

prensipleri çerçevesinde doğrudan ve hızlı bir şekilde yardım etmeyi temel ilke olarak benimsemiştir.
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