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IRAK’TA KÜRTLERİN MÜCADELELERİ
Birinci Dünya Savaşının sonlarına kadar bugünkü Irak ve Kürdistan coğrafyası
Osmanlı Devleti’nin topraklarıydı. Kapitalist bir kapışma ve emperyalist bölüşüm savaşı
hüviyetine sahip Birinci Cihan Harbi ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu dağıldı. Osmanlı
toprakları üzerinde onlarca yeni devlet kuruldu. Stratejik çıkar hesaplarına dayalı olarak
İngiltere ve Fransa önce ‘gizli’ Sykes-Picot anlaşmasıyla ardından Mondros Ateşkesi ve
Sevr Antlaşması ile Kürdistan’ı ve Kürtleri paramparça etti. Suriye, Fransa’nın işgaline bırakılırken Irak ve Kürdistan’ın büyük bölümü İngiltere işgalinde kaldı. İngiltere,
Irak’ın başına Emir Faysal’ı Kral olarak tayin etti. Uluslararası alanda romantizme ve
idealizme yer vermeden iş yürüten İngiliz diplomatlar tarafından Kürdistan’ın büyük
bölümünün Irak’a dâhil edilmesi gerektiği konusunda İngiliz Başbakan’ı Churchill ikna
edildi. Osmanlı Devleti ile imzalanan Mondros Antlaşması sonrası 6 Kasım 1918’de İngiltere, Musul ve Kerkük’ü işgal etti. Sonra İngiltere 1922 İttifak Anlaşmasıyla Musul,
Erbil, Süleymaniye ve Kerkük’ü yine kendisinin türettiği mandasındaki Irak’a bıraktı.
Milletler Cemiyeti’nin kararı doğrultusunda 1926 Yerel Diller Yasası ile Erbil ve
Süleymaniye’de Kürtlerin kendi dillerinde öğretim görmelerine, kitap yayımlamalarına
izin verildi. Bölgede çeşitli Kürt dernekleri kurulmuş ve giderek siyasi tutum almaya
başlayınca İngiltere, bunları dağıtmıştır. Irak’taki Kürtlerin ekserisi Arap yönetimini kabul etmeyi reddediyordu. Şeyh Mahmud Barzani (Berzenci)1, 1922 yılında Süleymaniye’de kurulan Kürt yönetiminin başına getirilip “Kürdistan Kralı” ilan edildi.2 “Kürtlerin kontrol altında tutulmasından İngiliz komutan Noel sorumluydu.”3 Böylece Irak’ta
Kürtlere, Süleymaniye ile sınırlı bir otonom verildi. Kısa zaman sonra Şeyh Mahmud,
Britanya yönetimiyle anlaşmazlığa düştü, İngiltere teslim olmasını istedi, ret cevabı alınınca 1923 yılında Süleymaniye’yi yeniden işgal etti. Şeyh Mahmud, Süleymaniye’den
çıkmak zorunda kaldı. Bir yıl sonra da Kürtler, Musul’da ayaklandı ancak isyan bastırıldı
ve Barzani, İngiliz sömürgesi olan Hindistan’a sürgün edildi.

1 Geniş bilgi için, Abdulkadir Turan, Kürtlerde İslami Kimliğin Gelişimi, Dua yayıncılık, İstanbul, 2011
2 Kerim Yıldız, Irak Kürtleri, Belge Uluslararası yayıncılık, İngiltere, 2004, s. 23.
3 Serbesti Dergisi, 2005 güz, sayı 22, s. 4.
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İngiltere ile Irak arasında 1930 yılında yeni bir anlaşma imzalandı. Bu, Irak’ta İngiliz
mandasının sona erdirilmesi ve ilişkilerin geleceğini garantiye alan bir ittifak anlaşmasıydı. Kürdistan’ın özerkliğinden ve Kürtlerden söz etmemekteydi. Bu durum huzursuzluğu
yeniden tırmandırdı. Eylül 1930’da Süleymaniye’de duruma tepki gösteren kalabalığa İngiliz askerleri ateş açtı ve onlarca kişiyi katletti. 1932 yılında gelindiğinde Irak, İngiltere’den bağımsızlığını kazandı. Kral Faysal’ın 1933 yılında ölümünden sonra ise Bağdat’ta
iktidar kavgaları ve askeri darbeler süreciyle bir ‘karmaşa’ dönemi başladı. Irak’ın bağımsızlığı ile 1958 Bağdat’ta gerçekleşen darbeye kadar geçen dönemde Kürtler açısından en
önemli olay, Irak Kürtlerine liderlik yapacak Molla Mustafa Barzani’nin ortaya çıkışıydı.
Molla Mustafa Barzani, Barzan’da ayaklanmaları örgütleyerek siyasi eylemlere başladı.
“İngiltere, O’nun Kürtleri harekete geçirmesinden korkuyordu”4 ve İslami anlayışında etkin olduğu bu Kürd yapılanmasından İngiliz işgal güçleri oldukça rahatsızdı. Aşiretler arasında bir türlü eksilmeyen anlaşmazlıkları giderip dayanışma sağlamaya yöneldi. Bunu bir
ölçüde başararak Kürdistan’ın lideri haline geldi. Aynı yıl Musul’da yeni bir ayaklanma
başlatıp başına geçti. Bağdat yönetiminin saldırısı ile peşmergeler ağır kayıplar verdi. Bunun üzerine Barzani, İran’a geçmek zorunda kaldı. Orada İran Kürtlerinin örgütlenmesine
katkılarda bulundu. 1946 yılında Mahabad’da Kürt Cumhuriyeti’nin kurulması çalışmalarına katıldı. Mahabad Kürt Cumhuriyeti dağıtılınca Rusya’ya kaçtı. Bu gelişmeler Şeyh
Mustafa Barzani’yi Irak’ta Kürt mücadelesinin ‘karizmatik lideri haline getirdi.’5 1953’te
Irak’ta Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ortaya çıktı. Molla Mustafa Barzani, Irak’taki Hâşimi monarşisinin 1958 yılında General Abdülkerim Kasım tarafından devrilmesine
kadar İran’da kaldı. Molla Mustafa Barzani liderliğindeki KDP, darbeden sonra mevcut
iktidarın soruna eğilmelerini sağlamak için ateşkes ilan etti. Bu süreçte Irak ordusu General Abdüsselam Arif liderliğinde darbe yaparak 1963’te iktidara el koydu. Darbenin perde
arkasındaki güç, Nasyonal Sosyalist olan başka bir deyişle yeni laik Arap milliyetçiliği
ideolojisini savunan, Baas partisiydi.6 Baasçılar, ilk etapta Kürtlerin yaklaşımını cevapsız
bırakmadı. Kürdistan’ın özerkliği üzerine görüşmeler başladı. Ancak Kürtler, Kerkük ve
Musul’un Kürdistan’a dâhil olduğunda ısrar edince Baasçılar görüşmeleri kestiler. Baas
rejimi, bir yandan Kürtleri askeri yollarla ezme siyasetini başlatırken diğer yandan 2003’e
kadar sürecek olan asimilasyon sürecini uygulamaya koydu. Irak’ta Temmuz 1968’de yeniden darbe oldu, yeni darbenin lideri General Hasan el-Bekr olarak görünüyordu fakat
perde gerisindeki güç, Baas partisinin liderlerinden Saddam Hüseyin’di. Saddam Hüseyin,
Cumhurbaşkanı yardımcısıydı ama perde gerisinde ipleri elinde tutan “muktedir güç”tü.
Peki Kimdi Bu Saddam?
Saddam Hüseyin Abdülmecid El-Tikriti… Irak’ta Arap El-Hatap aşiretinin El-Avja köyünden… Bu, sahte bir kimlik… Onun gerçek kimliği, Saddam El-Mişel Eflak’tır.
Sosyalizm dünyasının Arap İslam coğrafyasındaki ulusal solcu Baas hücresine mensup bir
militanı…7 olmasıdır. Saddam’ın davranışlarına yön veren onun biyolojik babası, köyü,
aşireti değil; onun düşüncelerinden etkilendiği Mişel Eflak’tır. Batı’nın İslam dünyasının
iki kanadı Suriye ve Irak’ı Müslümanların başına bela etmek için görevlendirdiği Hıristiyan Mişel Eflak… Mişel Eflak, çağdaşlık projelerinin taşeronlarından bir taşerondu. Mal-
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Dawid McDowal, Modern Kürt Tarihi, Doruk yayınları, Ankara, 2004, s. 390.
McDowal, a.g.e, s. 394.
Yıldız, a.g.e, s. 29.
https://www.cinarinsesi.com/halepcenin-katili-2112yy.htm E.T: 15.03.2022
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zeme olarak laikliği, sosyalizmi ve milliyetçiliği kullanıyordu. Onun yürüttüğü proje,
Habib Burgiba, Muammer Kaddafi, Cemal Abdunnasır, Hafız Esad tipi bir ürün verdi,
Halepçe katili Saddam’ı ortaya çıkardı. Saddam, Mişel Eflak’tan edindiği ulusal sosyalist
kimlikle Iraklı bir Müslümana değil, Bosna’da katliam yapan Sırp Miloseviç’e, Hama’da
katliam yapan Nusayri kökenli Hafız Esad’a benziyordu.8
İslâm dünyasında laikleşmeye dönük en güçlü direnç, Kürtler tarafından gösterilmiştir. Batı’nın emperyalist politikalarının sorunsuz uygulanması için gerekli gördüğü
“seküler kültürel zemin”in inşa edilmesinin önünde duran Kürtler, dünya egemenliğini
elinde bulunduran Batılılar tarafından mağdur edilmiştir. Bu mağduriyetin meydana getirilmesinde Kürtleri çevreleyen laik karaktere sahip ulus-devletler bir araç olarak kullanılmıştır. Laikleşme ile Kürtlerin problemlerle yüz yüze kalması, adeta orantılı işlemiş;
Kürtlerin yaşadığı ülkeler ne kadar laikleşti ise Kürtlere yönelik haksızlıklar da o boyutta
artmıştır.9 Bu durum Irak coğrafyasında önce işgalci İngiltere eliyle ardından Fransız eski
C. Başkanı Jacques Chirac’ın diliyle “Saddam Orta Doğu’nun (Cezayir’de yüzbinlerce
Müslümanın katledilmesinden sorumlu olan Fransız general ve eski C.Başkanı) De Gaulle olacak”10 diye sıvazlanan Batılı devletlerce desteklenen Baasçı Saddam liderliğindeki
rejim tarafından dayatıldı. İçerden ise özellikle Talabani grubu üzerinden “sosyalizm”
ile “laikleştirme çabaları” yürütüldü. Bu bağlamda İngiltere’nin bölgedeki en aktif elemanı olan Noel’in Londra’ya gönderdiği raporlarda yer alan, “Kürtlerde İslam inancı
güçlüdür. Osmanlı hilafetine sadıktırlar. Bu durum oldukça Kürtler üzerinden politika
yürütmek kolay olmayacaktır.” Bu tespitin ardından Noel, çözüm tezi olarak “Kürtler
arasında milliyetçiliği, kavmiyetçiliği yaymanın ve İslam inancından uzaklaştırmanın”
gerekliliğini vurgulamasını hatırlamak gerek.11
1970 geldiğimizde Irak yönetimi ile Kürtler arasında yeniden pazarlıklar başladı.
Uzlaşma görüşmelerine Bağdat rejimi adına Saddam, Kürdistan’ı temsilen de Mahmud
Osman başkanlığındaki heyetler katıldı. Görüşmelerden sonra nihai bildiri üzerinde 11
Mart 1970 tarihinde anlaşmaya varıldı. 11 Mart 1970 tarihinde açıklanan anlaşmaya
göre, Kürt nüfusun çoğunlukta olduğu bölgelerde Arapçanın yanı sıra Kürtçe resmi dil
olacaktı. Kürtçe eğitim ve kültür güçlendirilerek Kürtçe, Irak’ın ikinci öğretim dili olacaktı. Rejimle savaşmış Kürtlere genel af ilan edilecekti. Irak’ın başkan yardımcılarından
biri Kürt olacaktı.
Dört yıl sonra 1974’te Saddam, 1970 anlaşmasını geçersiz ilan ederek kendi Özerklik Yasasını dayattı. 1974 yılında Kürdistan’a isteklerini “ültimatom” ile bildirdi. Molla
Mustafa Barzani’ye “kabulünü bildirmesi” için iki hafta süre tanıdı. Güncel bir nüfus sayımı olmadığı için Kürdistan’ın sınırlarını 1957 nüfus kayıtlarına göre belirliyordu. Ayrıca taraflar arasında anlaşmazlığın ve çatışmaların bir nedeni de Kerkük ve petrolleri12
idi. Irak rejiminin dayatmalarını kabullenmeyen Barzani, bu süreçte ABD ve İran’ın desteğine ihtiyaç duyuyordu çünkü Irak karşısında zor durumdaydı. Bu savaşta peşmergeler
15 bin iken Irak ordusu 100 bin kişilik birliklerle ve 200 uçakla saldırmıştı. Neticede 750
kadar Kürd köyü imha edilmiş, 200 bin kişi de yerinden olmuştu.
8 https://www.cinarinsesi.com/halepcenin-katili-2112yy.htm E.T: 15.03.2022
9 http://www.sdam.org.tr/image/foto/2017/11/28/KURTLERI-LAIKLSTIRME-CABALARI_1511874705.pdf E.T: 15.03.2022
10 https://www.aa.com.tr/tr/arsiv/idama-giden-yol-ve-yankilari/428380 E.T: 15.03.2022
11 Geniş bilgi için, Mim Kemal Öke, Musul, Kürdistan Sorunu, İrfan yayıncılık, İstanbul
12 McDowal, a.g.e, s. 421.
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ENFAL OPERASYONUNA GİDEN SÜREÇ
İran ile Irak arasında toprak anlaşmazlığı ve kıta sahanlığı sorunu vardı. Irak, Basra
Körfezi ve Kuzistan’da hak iddia ediyor, bu yüzden iki ülke zaman zaman savaşın eşiğine
geliyordu. İran’ın Basra körfezindeki limanı Abadan ile Irak’ın limanı Basra’nın kullandığı
Şattü’l-Arap su yolu Irak’ın denetimindeydi, İran bundan rahatsızdı. Dahası İran Şahı Rıza
Pehlevi, Baas rejiminin lideri Saddam’ın ülkesinin iç işlerine karıştığına, ajan sızıntılarıyla
karışıklıklar çıkarıp Şahlık rejimi devirmeye çalıştığından şüpheleniyordu. Bütün bu nedenlerle iki ülke arasında görünmeyen bir savaş sürüyordu. Bu yüzden Şah (İran), Irak’ın
tehditkâr tutumunu bazı Kürtlerle iş birliği yaparak setlemeye çalışıyor, onlara el altından
destek veriyordu. Bağdat rejiminin ise 1972 yılında Sovyetler Birliği ile dostluk antlaşmasını imzalamasından sonra ABD, bölgede SSCB’nin etkin olmasını istemediğinden Irak’ın
sorunlarıyla daha çok ilgilenmeye başladı. Ancak Irak rejiminin Haziran 1972’de Irak’ın
mali gücünü artıracak olan petrolü devletleştirmesi adımı karşısında ve Sovyetlere iyice
yanaşıp iş birliği anlaşmaları imzalamalarına karşı ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger
ve İran Şahı, Kürt gruplara daha fazla askeri ve mali yardım yapmaya, el altından destek
verip Kürtlerin güvenini arttırmaya çalışıyordu. Oysa Amerika, daha önceleri Irak’ın toprak bütünlüğü ve Kürtlerin yaşadığı tüm ülkelerin sınırlarına saygılı olduğunu açıkladığı
için Kürtleri herhangi bir biçimde tanımaktan ya da desteklemekten uzak duruyordu.13
1974 yılında taraflar yeniden savaşmaya başladıklarında Kürtler geçmişe oranla daha
güçlüydü. Kürtlerin elinde 60 bin kadar peşmerge,14 topçu ve tanksavar füzeleri de vardı.
Ama aynı devletler (ABD vs), Irak devletini de desteklemekte silah satmaktaydı ve Irak
ordusu gittikçe daha da güçlenmekteydi. ABD ikili oynamaktaydı. Irak’ın Kürtlere yönelik hava bombardımanında ölümler artmış, İran ve ABD’den beklenen destek verilmemiş
bu durum Kürtlerin korkularını arttırmıştı. Bu arada 1975’te İran-Irak arasında Cezayir
Antlaşması imzalandı. Bu anlaşma ile taraflar sınır anlaşmazlığını çözmüş sıkı kontroller
başlamış; Kürtlere sağlanan lojistik destek kesilmişti. Kürtler kurban verilmiş; Baas rejiminin saldırısında 7000 ölü, 10000 yaralı15 verilmişti. Molla Mahmud Barzani bu süreçte
koltuğu oğlu Mesud Barzani’ye bıraktı. Irak’ta ise Ağustos 1979’da Saddam, Irak devlet
başkanı oldu. Eylül 1980’de Saddam’ın başlattığı İran-Irak savaşında Irak, Kürtlere karşı
Enfal operasyonunu başlattı.
KÜRTLERE KARŞI UYGULANAN ENFAL OPERASYONU VE
HALEPÇE KATLİAMI
a) Enfal Operasyonu
Enfal Operasyonu, Kürtlere karşı yürütülen ve toplam sayısı sekiz olan eşgüdümlü
bir askeri-siyasi harekatın addır. Kürtlere karşı uygulanan Enfal harekâtı, Baas rejiminin
iktidarı ele geçirmesinden itibaren uygulamaya konulan bir Araplaştırma politikasıdır. Bu
harekâtın temel mantığı şöyledir: “Toplu olarak yaşayan Kürtler bulunduğu bölgelerden
zorla alınarak Arapların yaşadığı yerlere yerleştirilecek ve asimile edilecek... Bu amaçla
başlayan uygulamalar yaklaşık 15 yıldan fazla sürdü. Tabii İran-Irak Savaşı, Bağdat yönetimine Kürtleri dize getirmeyi amaçlayan çabalarını doruğa tırmandırmak için ele geçir-

13 Yıldız, a.g.e, s. 35.
14 Peşmerge; ölümle karşı karşıya olanlar demektir.
15 McDowal, a.g.e, s. 453.
6
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diği fırsatı kamufle edebileceği elverişli bir ortam da hazırladı. Trajik olan ise böyle bir
göçertme ve katliam operasyonuna Kur’an’da geçen bir sure adının verilmiş olmasıdır.16
“Enfal” kelime olarak ganimet anlamına gelmektedir. Saddam, bu terimi kullanarak kendisine vahşi eylemlerine meşruiyet kazandırmak ve katlettiği masum Müslüman halkı
adeta kâfir olarak göstermek isteyip mallarını ganimet olarak nitelendirmiştir.17 Enfal
Operasyonu, Kürtler tarafından “Kimyasal Ali” lakabı ile anılan Saddam’ın komutanlarından Ali Hasan el-Mecid tarafından yürütüldü. Enfal Operasyonu boyunca binlerce
köy tahrip edilmiştir. Enfal Operasyonu’nda katledilen Kürtlerin sayısına dair muhtelif
açıklamalar olmakla birlikte bu sayının en az 100.000 olduğu bilinmektedir. İngiliz sivil
toplum kuruluşu “Uluslararası Soykırım Araştırmaları Merkezi” nezdinde çalışan Süleymaniyeli Dr. Hardi Choman’ın tezine göre, 1968’den Halepçe’ye kadar Kürtler bilinçli
bir şekilde yok edildi. Bu sürede 180 bin Kürt öldürüldü. 60 bin çocuk yetim, 35 bin
kadın da dul kaldı.” Irak Baas rejimi, yaptığı nüfus sayımı sonucunda Kürt yerleşim yerlerini ‘yasak bölgeler’ ilan ederek hedef haline getirmişti. Sonra köylerde yaşayan Kürtlerin toplanması işlemi hayata geçirildi. Çocuk, kadın, yaşlı on binlerce insan kamplara
getirildi. Ardından sistematik bir şekilde bu insanlar toplu mezarların bulunduğu yerlere
götürüldü ve infaz edildi. Kamplarda tutulanların büyük çoğunluğu ise bakımsızlıktan ve
açlıktan yaşamını yitirdi. Enfal kurbanlarından özellikle erkeklerin ve erkek çocukların
cesetleri pek bulunamamıştı. Saddam’ın 2003′te devrilmesinden sonra Irak’ta Kürtlere
ait çok sayıda toplu mezar ortaya çıkarılmıştı. Sadece 1983’te, Barzani aşiretinden 8 bin
Kürt katledilmişti.18
b) Kürtlerin Hiroşiması: Halepçe Katliamı (16 Mart 1988)
16 Mart 1988 günü; tarihin unutulmaz vahşet dolu hadiselerinden biri olarak insanlığın yeni bir trajediye tanıklık ettiği gündür. Vahşete tanıklık edenlerin ifadesiyle
“yanmış et kokusundan başımız döndü” diye tarif ettiği katliamın ve soykırımın yıldönümüdür 16 Mart. Halepçe; yeni doğmuş çocuğuna sarılı şekilde can vermenin ve bunu bir
fotoğraf karesinde buluşturan “trajedinin tarifi imkânsız feryadıdır.”
Halepçe Katliamı, İran-Irak savaşının sonlarına doğru Irak ordusunun Saddam’ın
emriyle “Kimyasal Ali”nin komutasında Kürt halkına dönük uyguladığı Enfal operasyonunun bir parçasıdır. Halepçe, 70-80 bin civarında19 çoğunluğu Kürtlerin yaşadığı Irak’ın,
İran sınırındaki kasabasıdır. Katliamın yaşanmasına kadar kimsenin adını (pek) duymadığı20 bir yer. Irak’ın önceki saldırılarından kaçıp gelen birçok köylünün kamp kurduğu
bir yer olmuştu. Erbil ile Süleymaniye yolları üzerinde bulunan ve Bağdat’ın su kaynağı
Derbend-i Han Gölüne yakın olması nedeniyle de stratejik önemi büyüktü. Ayrıca kasaba, 1975’te Celal Talabani liderliğinde kurulan laik ulusal sosyalist ideolojide21 olan Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB)’nin varlık gösterdiği yerlerden biri haline getirilmişti.
İran’ın paramiliter kolunu oluşturan genellikle Iraklı Şii Araplardan müteşekkil Bedir
Tugayları da İran askerlerinin sınırdan geçmelerine bu sınır hattında yardımcı oluyordu.
16 Kur’anın beyanına göre Firavun’da Hz. Musa’yı kendisi ve düzeni için tehdit olarak gördüğünden
‘bozguncu!’ olarak niteliyordu.
17 www.islamvehayat.com.tr// Erişim Tarihi 17.03.2018
18 https://www.aa.com.tr/tr/arsiv/idama-giden-yol-ve-yankilari/428380 E.T: 15.03.2022
19 Joost R. Hılterman, Halepçe’nin Zehirlenmesi, Çev. Hikmet İlhan ve Burcu Yalçınkaya, Avesta yay.,
2010, İstanbul, s. 35.
20 Hılterman, a.g.e, s. 12.
21 https://sdam.org.tr/haber/102-celal-talabaninin-partisi-kybnin-ikby-siyasetindeki-konumu-ve-mesut-barzani-sonrasi-ikby/ E.T: 15.03.2022
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Kürtler ise yaşanan savaştan istifade edip Irak/Baas zulmünden kurtulmak için bunu
fırsat olarak değerlendirmek istediler. Fakat Halepçe, stratejik yönü itibariyle de 1987’de
Baasçı Irak ordusu tarafından hedef alınmış ve kasabanın bazı bölgeleri yıkılmıştı. İran
ordusu, Zafer-7 adlı harekât doğrultusunda KYB peşmergeleriyle22 ortaklaşa bir taarruz
başlatmış 13 Mart 1988’de kasabayı almak için ağır topçu ateşine tuttu. Bu Irak’ın, KYB
lideri Celal Talabani’yi İran’la iş birliği içinde görmesine yol açmıştı. Bu hususa dair KYB’li Feridun Abdulkadir; “bütün dünya Irak’ı besliyor ve biz Irak’a karşı İran’ı destekleme
kararı verdik” açıklamasında bulunmuştu. “ABD’nin Ortadoğu Özel temsilcisi (ise) Saddam ile görüşerek yenilmesinin ABD için uygun olmadığını bildirmişti. Yine Sovyetler ve
Fransa’da Saddam’a destek olmuşlardır. Bu destek ve güvencelerle Saddam daha emin ve
saldırganlaşmıştır.”23 Söz konusu savaşta ABD, Sovyetler, İngiltere, Almanya; Irak’ı desteklemiştir. İlginçtir ki aynı ABD 1986’da “İran’a ‘gizlice’ 2008 adet TOW füzesi ve 235
tane Hawk uçaksavar füzesi ve zırhlı araçlar vermiştir.”24 Bunun ifşası ile dünya adeta şoke
olmuştur. Bu olay kaynaklara İrangate / İran-kontra olayı olarak geçmiştir. Iraklı General
Hişam el-Fahri ise İran’la olan savaşları için şöyle diyordu: “Elbette düşmanlarımızı çiçeklerle karşılamayacağız.”25 Lakin iki devlet arasındaki savaşın bedelini ve totaliter, soykırımcı sosyalist Baas partili Irak rejimi barbarlığını; mazlum Halepçe halkı(na) öde(t)miştir.
16 Mart 1988’de Saddam yönetimindeki Baas rejimi tarafından gerçekleştirilen ve
Sosyalist Sovyet Rusya yapımı 8 adet Mig-23 uçaklar tarafından 3 saat süren zehirli gaz
bombardımanı sonrası Halepçe’de çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 6.357 kişi zehirlenerek ya da yanarak can verdi. 14.765 kişi ağır derecede yaralandığı tahmin edilmektedir.
Halepçe’nin masum, biçare halkının bu tür saldırılara karşı alacağı bir tedbir imkânı da
yoktu. Zira söz konusu kimyasallardan korunmanın tek etkili yöntemi koruyucu kıyafet
giymek ve gaz maskesiydi. 4000 köy yıkılmış en az 1,5 milyon insan göçe zorlanmıştır.
Halepçe saldırısıyla Kürtler felaketi yaşamıştır. Halepçe dışında da İran-Irak savaşında 1983’te Irak zehirli gaz kullanmaya başlamıştır. Bundan dolayı “80 bin kişi hayatını
kaybetmiştir.”26 “Britanya’daki Liverpool Üniversitesi Tıbbi Genetik Profesörü Dr. Christine Gordon Halepçe’de kullanılan kimyasal silahlar konusunda bir araştırma yaptı. Gordon,
Halepçe’de Hardal Gazı ile aralarında SARİN, TABUN ve VX adlı sinir gazı maddelerinin
de bulunduğu birkaç kimyasal maddenin birlikte kullanıldığı sonucuna vardı.”27
Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) (1990 yılı) raporuna göre bu kimyasal saldırı, günümüze kadar 43.753 kişinin ölümüne, 61.200 kişinin de sakat kalmasına sebep olmuştur.
Ancak Irak savaşından sonra bölgeye giren yabancılar tarafından bu rakamın daha da büyük olduğu tespit edilmiştir. “Süleymaniye Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof.
Fuat Baban, 7 Aralık 2002 tarihli The Sydney Morning Herald gazetesinde yayımlanan
‘Experiment in Evil’ makalesinde, Halepçe’de özürlü doğum oranının Hiroşima ve Nagazaki’den 4-5 kat fazla olduğunu belirtmektedir...”28 Uzmanların açıklamalarına göre, Halepçe’de 12 kimyasaldan oluşan bir kokteyl kullanıldı. Bir kimyasal silah olan “kokteyl”in
içinde deriye, gözlere, boğaza ve akciğere büyük zarar veren Hardal gazı da bulunuyordu.
22
23
24
25
26
27
28
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Ala Yekiti Dergisi, sayı 8, Şubat-Mart 1989, s. 3.
Mcdowal, a.g.e, s. 467.
Hılterman, a.g.e, s. 131.
Hılterman, a.g.e, s. 79.
Hılterman, a.g.e., s. 13.
Yıldız, a.g.e, s. 46.
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İnsanların maruz kaldığı kimyasal silahlar, deri ve göze zarar veriyor, su ve yiyeceklere
kolayca karışıyor ve solunum sistemini de bozuyordu. Kullanılması yasak olan kimyasal
silahlar, Nagazaki ve Hiroşima’dan sonra en yaygın biçimiyle ilk kez Kürtler üzerinde
denenmiştir.29 Söz konusu kimyasal gazlar, 1925 yılında imzalanan Cenevre Sözleşmesi
ile yasaklanmıştı. Kendilerini demokrasi ve insan hakları “savunucusu” olarak gören Batılı devletler, dönemin faşist Irak devletine sattıkları hardal, tabun ve sarin gibi her türlü
canlıyı yok edici kimyasal gazlarla iki gün boyunca Halepçe bombalandı. Kullanılan
gazlar içinde “Birinci Dünya Savaşında cephelerde aşırı şekilde kullanılan hardal gazı”30 vardı ve Halepçe halkı bu gazı tanımıyordu. Hardal gazı, Birinci Dünya Savaşında
1.300.000 kişinin yaralanmasına 90.000 kişinin ölümüne yol açmıştı.
Tanıkların Dilinden: Felaketi Gördüm
1) Katliama tanık olan (dönemin) Sabah Gazetesi muhabiri Ramazan Öztürk şöyle anlatıyor: Savaş muhabiriydim. Tüm şiddetiyle süren İran-Irak savaşını izliyordum.
1988, 16 Mart günü ‘Irak uçakları Halepçe bölgesine kimyasal bomba bıraktı, çok sayıda
ölü var’ diye ajanslardan gazetelere düşen bir haber okudum. Haberi alır almaz bölgeye
gitmeye karar verdim. Öztürk, Ömer Hawar’ın hikâyesini 21 yıl aradan sonra bölgeye
gittiğinde öğrendiğini şöyle anlatmıştır: 21 yıl sonra geçtiğimiz günlerde Halepçe’ye gittim. 10 gün kaldım... Gittiğimde eski günlere döndüm. Sokakları tek tek dolaşım. Ömer
Hawar’ın, baba ile oğlunun düştüğü evin önüne gittim, orada ne kapı ne basamak kalmış.
Irak askeri birkaç hafta sonra Halepçe’ye giriyorlar ve kapı ile merdiveni yıkıyorlar. Dünya basınında fotoğraflar çıkınca buraları yıktıklarını sanıyorum. Orada Ömer Hawar’ın
gerçek hikâyesini öğrendim. 7 kız çocuğu varmış, hep bir erkek çocuğu olmasını istemiş.
Karısı ikiz erkek doğurmuş. Savaşın tüm sıkıntılarına rağmen Ömer Hawar çok mutlu bir
aile babası. 16 Mart öğlen saatlerinde halk yemek yerken bombardıman başlayınca Ömer
Havar güdüsel olarak hemen kalkıp ikiz çocuklarından birini alıyor ve dışarı çıkıp aşağı
doğru koşuyor. Amacı şehrin dışına çıkıp çocuğunu kurtarmak. Anne de diğer çocuğu ve
kızlarını da yanına alarak dışarıda kayınpederinin kamyonetine binip kaçmak istiyorlar.
Ömer Hawar aşağıdaki sokağı dönüp 47 numaradaki evin önünde, bombanın etkisiyle
yere düşüyor. O halde bile oğlunu korumak için merdivene kapanıyor ve ikisi de can
veriyor.
2) Güneş gazetesinden Faruk Ölçücü, vahşeti şöyle dile getiriyordu: Etrafta hardal
gazının yakarak öldürdüğü kadın ve çocuk cesetlerinin resimlerini çekerken, kusmamak
için kendimi güç tutuyordum. Halepçe’nin bütün sokakları, Irak uçaklarının attığı kimyasal bombaların etkisiyle katledilmiş Kürt kadın ve çocukların cesetleriyle doluydu.
Atılan sinir ve siyanit gazlarının etkisiyle iç solunum sistemleri tahrip olan bu zavallı
insanlar boğularak ölmüşlerdi. Dış görünümlerinde hiçbir şey olmayan bu insanlar, sokaklarda uyur gibi yatıyorlardı. Koca kasabada, hayvan dahil hiç kimse kalmamıştı. Atılan kimyasal bombalar, düştüğü yerlerden uzak noktalara, rüzgârın etkisiyle gaz bulutu
şeklinde evlerin içindeki odalarda saklanmış insanların da boğularak ölmesine neden
olmuştu. Keşke ben de ölseydim.
3) Halepçeli Ayşe Nine şöyle anlatmıştır: Kimyasal gazdan etkilenmiştim. Her tarafım yanmış ve gözlerim görmüyordu. Önce Kirmanşah oradan Tahran’a sevk ettiler.
29 Bununla ilgili bir diğer iddia ise İtalya’nın 1935-1936’da Etiyopya işgalinde kullandığıdır.
30 Hılterman, a.g.e., s.15.
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Tahran’da 50 gün boyunca sırt üstü yarı baygın olarak kaldım. Vücudumun çeşitli yerlerinde hala yanık izleri var ve gözlerim iyi görmüyor... Katliam öncesi çocuklarımı kucaklıyor
onları öpüyor onlara sarılıyordum ama 16 Mart Katliamı tüm sevdiklerimi benden aldı.
Katliamda ailemden 7 kişi olmak üzere 30 akrabamı kaybetmiştim. Herkesi toplu halde
gömdükleri için onların şu an hangi mezarda olduklarını bile bilmiyorum. Mezar taşlarını
okşayamıyorum, mezarları başında dualar okuyamıyorum.
4) Halepçeli Cebrail Ömer Mecit ise trajediyi şöyle anlatmıştır: Halepçe Katliamı’nda 4 erkek kardeşimi ve 3 kız kardeşimle birlikte ailemden 33 kişiyi kaybettim. Katliam öncesi peşmergeler şehre girmişti. Bize Halepçe’yi özgürleştirdiklerini söylemişlerdi.
Halkta sevinç vardı. Ama bu sevinç uzun sürmedi. 16 Mart günü bombardıman başladı.
Kimyasal Silahları Kim Verdi?
Kullanılan gazların numunelerinden hareketle kaynağının ne olduğu, hangi devlet
menşeli olduğu, anlaşılabilir. “Bodrumlarda kalan, toplu mezarlarda gaz kalıntılarına ulaşılabilir ve kıyaslama yapılabilir. Böylece sinir gazlarının bileşenleri bilinebilir. Ya da imalatçılardan ve Irak’ın elinde bulunan örneklerden numuneler alınarak sonuca ulaşılabilir.”31
Büyük bir kimyasal silah gücüne sahip olan ve Irak ile iş birliği yapan Sovyet Rusya da
vermiş olabilir. ABD güdümünde olan ve bu tür silahları satmaktan muaf olan (satabilen),
(Batı) Almanya da vermiş olabilir ki en kuvvetli kabul budur ki “Irak’a kimyasal madde
sağlamakla suçlanan Alman iş adamı Frans van Anraat 2005 yılında yargılanıp hüküm
giymiştir.”32 Esas olan Avrupalı şirketlerin bu silahları Irak’a sattığıdır. Batılı istihbarat
örgütlerinin Irak’ın kimyasal silaha sahip olduğun ve bu silahları savaşta kullandığına dair
raporları vardı.33
ULUSLARARASI TEPKİLER-TUTUMLAR
Birleşmiş Milletler (BM) yaşanan katliama seyirci kalmıştır. İslam İşbirliği Teşkilatı
etkisizliğine devam etmiştir. ABD, İran-Irak arasına giren “kan davası”nı çıkarları yönünde
değerlendirmiştir. ABD, kimyasal silah tezini ve Saddam’ın varlığını 1990 I. Körfez Savaşı
ve 2003 Irak İşgalinde “meşrulaştırma” aracı olarak kullanmıştır. ABD, Irak’ın 1990’da
Kuveyt’i işgal etmesine kadar (yaptırım, silah satmama gibi) somut bir tepki göstermedi.
Yine 11 Eylül saldırıları, Halepçe kadar travmatik bir etkiye sahip olmamasına rağmen
ABD, Afganistan’ı işgal etti.34 Buradaki zincirleme gelişmeler, olayların ABD stratejisi
doğrultusunda bir amaca dönük yürüdüğüne işaret etmektedir.
“Orta Doğu’nun Hiroşiması” olarak tanımlanan 16 Mart 1988’de Halepçe’de gerçekleştirilen kimyasal saldırıyı Irak Temyiz Mahkemesi, 1 Mart 2010 yılında “soykırım” olarak
resmen kabul etti. “Barzani, Irak’ın cezalandırılmasını ve yeniden kullanılmasının önlenmesi çağrısı yaptı. Cevap, BM Güvenlik Konseyinden geldi. Konsey, 26 Ağustos 1988 tarihinde aldığı 620 Sayılı kararla, Irak’ın kimyasal silah kullanılmasını”35 kınamakla yetindi.
Uluslararası İnsan Hakları Federasyonunun onursal başkanı Patrick Baudouin’e
göre, Saddam Hüseyin’in (2006’da) alelacele idamı, ABD ve Avrupalılar kirli çamaşırların
can sıkıcı biçimde ortaya dökülmesiyle sonuçlanabilecek küresel bir dava ihtimalini” de
31
32
33
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10

www.bbc.com.tr// E.T: 3 Aralık 2018
Hılterman, a.g.e, s. 111.
Hılterman, a.g.e, ss. 50-51.
Hılterman, a.g.e, s. 47.
Yıldız, s. 47.

sdam.org.tr

SOSYALIST BAAS REJIMININ ENFAL OPERASYONUNDAN
KÜRTLERIN HIROŞIMASI: HALEPÇE KATLIAMI’NA

ortadan kaldırmış oldu.36 Öyle ki “Halepçe katliamı üzerinden daha bir yıl bile geçmemişken İngiltere, Fransa, İtalya, ABD, Yunanistan, SSCB, Ukrayna, Polonya vs devletler
Bağdat’ta düzenlenen Uluslararası Askeri Fuara katıldılar. ABD zaten Bağdat’ta ‘hassas’
askeri malzemeleri37 satmayı sürdürmüştü.
(İngiltere) Birleşik Krallık parlamentosunda, Irak’a silah sağlanmasının durdurulması ve Halepçe’de yapılanların kınanması için 1986 ve 1991 yılları arasında on iki
önerge (Early Day Motion) verildi. Bunların hiçbiri (o dönem İngiltere Başbakanı) Tony
Blair, Jack Straw, Robin Cook, Geoff Hoon ya da John Prescott gibi önde gelen etkili,
yetkili isimler tarafından imzalanmadı.
Tarihçi Peter Sluglett, bu tutumu eleştirirken “Bunlar Irak’ın Batılı patronları arasında bir rahatsızlık duygusu, hani dik başlı ve inatçı bir çocuğun haylazlıkta aşırı gittiğinde duyulan rahatsızlık gibi bir duygu yaratmaktan öteye gitmedi38 demektedir. Katliamın ardından canını kurtarabilen yüz binlerce Kürt; Türkiye, Suriye ve İran sınırına
yığılmış günlerce sınırda aç ve susuz bekletildikten sonra içeri alınarak mülteci statüsünde konumlandırılmıştı.
ABD, İngiltere ve bileşenleri Kuzey Irak’ta uçuşa yasak bölgeler ilan ettiler. Böylece Kürt bölgesi, Irak merkezi yönetiminin (Saddam’ın) denetimi dışına çıkarılmak istendi. 2005 yılında ise kabul edilen Irak anayasası “fiilen var olan Kürdistan yönetiminin
yürütme, yasama ve yargı yönündeki yetkilerini tanıyordu.”39
2005 seçimlerinde Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı seçilirken 2 Ekim 2017’de Almanya’da tedavi gördüğü hastanede ölen KYB’nin lideri Celal Talabani, Irak Devlet Başkanı yapıldı. Irak’ta yaşanan siyasi gelişmeler kapsamında
ABD’nin oluru ile Talabani, başkanlık koltuğuna otururken Kürdistan bölgesinde KYB’nin kurucularından ve Genel Sekreter yardımcısı Noşirvan Mustafa, 2006 yılında partisinden istifa ederek Goran Hareketi’ni kurmuş; Goran, IKBY’de 25 Temmuz 2009’da
düzenlenen seçimlerde yüzde 23,75 oy oranıyla 25 milletvekili çıkararak bölgedeki en
etkili muhalefet partisi haline gelmişti.40 Böylece Goran ikinci parti konumuna yükselirken KYB ise üçüncü parti konumuna geriledi.
Müslüman Kürt Olmak
Halepçe acısının yanında ideolojilerin haksız tartışmalarıyla da anılmıştır. Kürt
milliyetçilerine göre Halepçe sadece Kürt olunduğu için soykırıma maruz bırakılmışken
bazı çevrelere göre ise bölgenin İslami duyarlılığındaki gelişmişlik olayın nedeni olarak
kabul edilmiştir. Zira bu bölgede İslami grupların etkinlikleri oldukça fazlaydı. Örneğin
Şeyh Osman Halebcevi liderliğindeki Irak Kürdistan’ının İslami hareketi olan “El-Hareket’ül İslamiyye fi-Kürdistani Irak” Halepçe’de epey güçlüydü. Aslında her iki yaklaşımda indirgemecidir. Halepçe’deki siviller ne sadece Kürt oldukları için ne de İslami
hareketlere verdikleri destekten ötürü katledilmiştir. Belki bu kimliklerinin bileşkesinden
ötürü ölümlere duçar edilmişlerdir. Zira her iki kimlik de kendi içlerinde iktidara karşı bir
muhalifliği ihtiva ediyordu. Her iki kimlikte Saddam için birer tehditti.

36 https://www.aa.com.tr/tr/arsiv/idama-giden-yol-ve-yankilari/428380 E.T: 15.03.2022
37 McDowal, a.g.e, s. 486.
38 Yıldız, a.g.e, s. 47.
39 Serbesti Dergisi, 2005 güz, sayı 22, s. 2.
40 https://sdam.org.tr/haber/102-celal-talabaninin-partisi-kybnin-ikby-siyasetindeki-konumu-ve-mesut-barzani-sonrasi-ikby/ E.T: 15.03.2022
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SONUÇ
Halepçe Katliamı’nın da dâhil olduğu Enfal Soykırım Operasyonu kapsamında 180
bin insan katledilmiş, milyonlarcası yerinden yurdundan edilmiş, on binlercesi sakat bırakılmış, kamplarda aç ve bakımsız bırakılarak cezalandırılmıştı. Ama ‘İnsan Hakları Savunucuları’ ortalıkta yoktu. Halepçe’de yaklaşık altı bin insan, fareler gibi zehirle katledildi.
Vücudu kaskatı kesilerek, ağzında köpüklerle öldürülen köpekler kadar bile önemsenmediler. Halepçe Katliamında zehirlenerek öldürülenler sadece insanlar değildi. Hayvanlar da
zehirlenerek öldürülmüştü. Ama ortada ‘Hayvan Hakları Savunucuları’ da yoktu. Doğa da
katledilmişti ama ‘Çevre Gönüllüleri’ de yoktu ortalıkta.
Saddam ve ekibinin yargılanması için ‘Uluslararası bir mahkeme’ kurulmadı (Neden?). Bunun yerine ABD ve yandaşları ‘olası’ sürprizleri önlemek için ABD güdümlü
Irak Mahkemesi tarafından yargılandı. ABD başkanı Bush, Saddam’ın Uluslararası Ceza
Mahkemesinde yargılanmasına karşı çıktı. (Odak) ABD’nin rol aldığı hiçbir olay; Saddam-Rumsfeld pazarlıkları, İran-Irak savaşı boyunca Irak’a verilen silahlar, Irak savaşta üstün gelmeye başlayınca İran’a verilen silahlar (İran-kontra skandalı/İrangate olayı),
bütün bu silahlandırmaların bölgede yaşanan ağır insan zayiatıyla bağlantıları, 1980’den
1991’e kadar Irak’a kitle imha silahı için malzeme sağlayan şirketlerin ve ABD’nin günahları ortaya çıkmayacak. Birinci Körfez Savaşı sırasında öldürülen 230 bin Iraklının
toplu mezarları da. Özellikle de ABD’nin propaganda makinesinin yaydığı söylentiler
gibi, katiller de gizlenebiliyor ve başkaları hedef alınabiliyor. Irak işgali öncesi bu propagandalara kamuoyu inandırılmadı mı? Hülasa; Enfal saldırıları sorumlusu El-Mecid ve
el-Duri yargılandı. 1982’de Şii kasabası Duceyl’de yaptığı katliamdan dolayı ‘İnsanlığa
karşı’ işlenen suçlardan dolayı 5 Kasım 2006’da Saddam, El-Mecid ve El-Duri mahkûm
edildi ve asılarak idam edildiler. Halepçe’de yaşananlar, emperyalizmin hegemonyasını
tesis için gerçekleştirdiği diğer katliamlardan farklı değildir. Hiroşima, Vietnam, Raunda,
Kamboçya, Çeçenistan, Bosna, Afganistan, Filistin, Libya, Yemen ve Suriye gibi ülkelerde
bir yüzyıla sığamayacak kadar çok ve kanlı olan katliamların gerçek sorumluları olan emperyalistler bugün de “insan hakları ve özgürlüklerin hamisi” kisvesiyle yeni katliamlara
imza atıyorlar. Ya da yeni katliamların işlenişini susarak destekliyorlar. İçerisinde yaşadığımız dünyanın tarihi unutulmaz zulümlerle doludur. İnsanlığın ilahi değerlerden soyutlanarak işlediği öyle büyük zulümler vardır ki anılması, görülmesi, hissedilmesi bile nice kereler insanların ne hale geldiğini göstermektedir. Rabbine karşı düşünsel ve inanç boyutuyla
şirk esaslarıyla zülüm işleyen insan; tarihsel süreçte bu zulümlerini insanlar üzerine çeşitli
çıkarlar veya keyfi istekleri üzerine inşa etmiştir. Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte
sonuçları yüz binleri aşan ve etkileri asırlarca süren unutulmaz insanlık suçları, küresel ve
çağdaş firavunlar tarafından gerçekleştirilmeye devam edilmektedir. Bugün Saddam yok
artık fakat başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde savaşlar ve katliamlar hala devam ediyor. Bu durum toplu katliamlar, savaşlar, işkenceler ve tecavüzler gibi
insanlık suçlarının; bir ülkeye, bir iktidara ya da bir döneme özgü olmadığını gösteriyor.
Ülkeler arasındaki silahlanma yarışı bütün hızıyla devam etmektedir. Dünya kaynaklarının
önemli bir bölümü silahlanma ve savaşlara ayrılmaktadır. Barış talepleri ve çabaları ne
yazık ki etkili olamıyor. Farklı renklerin, dillerin ve kültürlerin bir arada ve barış içerisinde
yaşamasına olanak sağlayacak adaletli İslami toplum ve bir dünya düzeni insanlığın azade
reçetesi olacaktır.
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