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alepçe Katliamı, Irak’taki Kürtlere yö-

nelik gerçekleştirilmiştir ve bu katli-

am, tarihe kara bir leke olarak geç-

miştir. 16 Mart 1988 tarihinde, dönemin Irak 

Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin’in talima-

tıyla Irak’ın kuzeyindeki Halepçe kentine 8 

uçak ve kimyasal bombalarla saldırı düzen-

lendi. Saldırı sonucunda 5 bin kişinin hayatını 

kaybettiği açıklandı. Binlerce kişi İran’a kaçtı, 

binlerce kişi yaralandı ve sakat kaldı. Yüzler-

ce çocuk annesiz babasız büyüdü, bazı ço-

cukların cansız bedenlerine hâlâ ulaşılamadı.

HALEPÇE

Halepçe (Halabce/ Halabja حلبجة  ,(هەڵەبجە، 

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 

dördüncü ili olarak IKBY Parlamentosu ta-
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rafından kabul edilmiş olsa da Irak merkezî 
hükûmeti tarafından hâlâ il statüsünde sa-
yılmamıştır. 16 Mart 2021’de gerçekleşen 
Irak Parlamentosunun oturumunda kentin il 
statüsüne kavuşturulması için resmî prose-
dürlerin tamamlanmasına karar verilmiş ol-
sa da buna resmiyet kazandırılması 10 Ekim 
2021’de gerçekleşecek olan parlamento se-
çimlerinden sonraya bırakılmıştır.  Halepçe 
Katliamı’ndan sonra “Şehit Halepçe” (Hala-
bcey Şehid) olarak da adlandırılan bu kent, 
Irak’ın kuzeydoğusunda yer almaktadır. Ha-
lepçe, Irak’ın başkenti Bağdat’a 240 kilomet-
re ve İran sınırlarından yalnızca 14 kilometre 
uzaklıkta bulunmaktadır.1 Halepçe, doğu ve 
güneyinde İran’la; kuzey ve doğuda Süley-
maniye iliyle; güneybatısında ise Diyala’ya 
bağlı Hanekin ilçesiyle komşu durumdadır.2 

1 Mikdad Omer Abdullah, Halepçe İli’nin Atlası, s.7, 2021.  
2 Mikdad Omer Abdullah, Halepçe İli’nin Atlası, s.9, 2021.  

Halepçe’de halkın büyük çoğunluğu Kürtçe-

nin Sorani lehçesiyle konuşmaktadır. Bunun 

yanı sıra hem şehir merkezinde hem de Ha-

lepçe’ye bağlı kasaba ve köylerde özellikle 

Hewraman bölgesinde halk Kürtçe/Hevra-

mi lehçesiyle konuşmaktadır.

Halepçe’nin sınır genişliği 1600 km2’dir. 

Halapçe’nin doğusunda Hevraman Dağla-

rı, batısında Balambo Dağları ve güneyinde 

Sirvan Irmağı bulunmaktadır. Mevcut du-

rumda Pencven İlçesi, Sirvan, Biyare, Be-

mo, Hurmal beldeleri Halepçe’ye bağlıdır. 

Halepçe’nin nüfusu 1957 Irak nüfus sayımı-

na göre 81 bin 749 kişiydi. En son 2018 veri-

lerine göre ise Halepçe nüfusu 245 bin 700 

kişidir. IKBY Planlama Bakanlığının verilerine 

göre Halepçe’nin nüfusu IKBY nüfusunun 

Irak’ın Halepçe kentinde düzenlenen kimyasal saldırıda hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı.
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%2’sini oluşturmaktadır.3 Nüfus dağılımı şe-

hir merkezinde %84,9’ken köylerde %15,1’dir. 

Bu durumun sebebiyse 1980’lerde Saddam 

rejimi tarafından uygulanan “şehirleştirme” 

(Raguastin) programıdır.4 Ayrıca 1992 yılında 

IKBY’nin özerk bir yapı olarak Irak’ın kuzeyin-

de varlık göstermeye başlamasının ardından 

halkın şehir merkezinden köylere dönmesi 

teşvik edilmemiştir.5 Irak-İran sınırında bu-

lunan Halepçe, yaşanan katliamdan sonra 

küçük bir ilçeden ziyade bir kent statüsüne 

yükselmişti.  

23 Ağustos 1514 tarihinde meydana gelen 

Çaldıran Savaşı’ndan sonra bugünkü Halep-

çe, Şehrizor ve Süleymaniye, Osmanlı İmpa-

ratorluğu’nun yönetimine girmiş ve Şehrizor 

vilayeti adı altında yeniden düzenlenmişti. 

Ancak bu dönemde bir şehir olarak Halep-

çe mevcut değildi. Osmanlı’nın Bağdat valisi 

olarak atadığı Midhat Paşa (1869-1872) tara-

fından 24 Kasım 1869 yılında özel bir kararla 

Halepçe ilçe olarak belirlendi. Halepçe ve 

Şehrizor’da en büyük aşiret lideri olarak bili-

nen Caf Aşireti’nin lideri Osman Caf, Halepçe 

kaymakamı olarak atanmıştı. Bundan sonraki 

süreçte Halepçe’nin adı devletin resmî kuru-

luşlarında Gülanber olarak geçmiştir. Birinci 

Dünya Savaşı’nın bir sonucu olarak bölge 

İngiltere yönetimi altına girmiş ve ardından 

Irak Krallığı’nın kurulmasından sonra Halep-

çe ilçesi, Halepçe şehir merkezi ile Hurmal, 

Pencwen ve Warmawa beldelerinden oluş-

muştur. Genişliği 3 bin 153 km2 olarak belir-

lenmiştir.6 

3 “Bayındırlık Bakanlığı: Halepçeye Ayırılan Bütçe Nüfusuna Göre Daha Fazladır”, Esta.krd, 13 Kasım 2021, (Erişim Tarihi                                          
13 Mart 2022). 

4 1980 yıllarından sonra peşmergeyi sıkıştırmak için yerleşim merkezlerine veya çevresine Saddam rejimi tarafından yeni şehirler 
kurulmuş ve köylüler yeni şehirlere zorla getirilip yerleştirilmiştir. Yeni kurulan şehirlerde ev, iş ve çocuklara eğitim gibi her türlü 
kolaylıklar sağlanmıştı. Örneğin Halepçe’nin batısında Halepçe Sitesi, Yeni Halepçe ve Barike gibi yeni şehirler kurulmuştu.

5 Mikdad Omer Abdullah, Halepçe İli’nin Atlası, s.10, 2021.  
6 Mikdad Omer Abdullah, Halepçe İli’nin Atlası, s.11, 2021.  

Yıllar boyunca Halepçe etrafında bulunan 
bazı beldelerin ilçe statüsüne kavuşması ve-
ya direkt ilçelerin oluşturulması nedeniyle 
Halepçe günden güne küçülmekteydi. An-
cak 2014, IKBY tarafından alınan önemli bir 
kararla Halepçe için önemli bir yıl olmuştur. 
IKBY Parlamentosunun 22 Eylül 1999 tari-
hindeki 11 sayılı kararı ile il olarak ilan edilen 
Halepçe , 13 Mart 2014 tarihinde IKBY Baş-
kanlığı tarafından 19 sayılı kararla, IKBY’nin 
dördüncü ili olarak belirlenmiştir ancak 8 yıl 
geçmesine rağmen Irak merkezî hükûmetin-
den resmî bir sonuç alınamaması nedeniyle 
süreç hâlâ devam etmektedir. Halepçe hal-
kının önemli bir kısmına göre bu resmî süreç 
hiçbir zaman tamamlanamayacak ve engel-
lemeler nedeniyle kent hiçbir zaman resmî 
olarak il statüsü kazanamayacaktır. Nitekim, 
2014 yılında IKBY Parlamentosu tarafından 
Halepçe, “barış başkenti” olarak belirlenmiş-
ti ve Irak Parlamentosu tarafından 20 Mart 
2021 tarihinde 31 sayılı kararla Irak merkezî 
hükûmetinden, “Halepçe’nin il olma ilanı için 
gerekli adımların atılması” istenmişti. Ancak 
son girişimlere rağmen bugün henüz Halep-
çe’nin resmî statüsüne ilişkin süreç neticele-
nememiştir. 

Halepçe’de mezhepsel olarak Müslüman 
Sünni Kürtler yoğunluktadır. Bunun yanında 
Kakailer de Halepçe’de yaşamaktadır. İsrail 
kurulana dek Halepçe’de Yahudi nüfusunun 
da yer aldığı ancak İsrail’in kurulmasının ar-
dından Halepçe’de yaşayan Yahudi nüfusun 
İsrail’e göç ettiği bilinmektedir. Öyle ki Ha-
lepçe’de Culekekan Mahallesi bulunmak-
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tadır. Günümüzde Halepçe’de 
yalnızca Sünni Kürtler ve Kaka-
iler yaşamaktadır. Halepçe’de 
Caf Aşireti çatısı altında onlar-
ca aşiret bulunmaktadır. Harw-
ni, Nevroli, Hevrami, Tawereyi, 
Zerduyi, Enahi, Kakailer, Reşa-
vi, Tavgozi, Glali, Şemerani ve 
Amala bu aşiretlerden bazıları-
dır. Halepçe’de, Kürdistan İsla-
mi Hareketi (Bzutneve) 1987 yı-
lında ilk siyasi ve silahlı hareket 
olarak Şeyh Osman Abdülaziz 
tarafından kurulmuştur. Abdü-
laziz ailesi Pris köyünde Halep-
çe’nin ünlü ailelerinden birisi-
dir. Şeyh Osman, Halepçe’de 
ve IKBY genelinde ünlü bir İs-
lam âlimi olarak tanınmaktadır. 

IKBY halkı 1992-1996 yıl-
ları arasında 4 yıllık bir iç sa-
vaş yaşamıştır. İç savaşın bir 
sonucu olarak ikili yönetim 
sistemi (Erbil idaresi ve Süley-
maniye idaresi) kurulmuştur 
ancak o dönemde Halepçe’de 
ilan edilmeyen ve resmî ola-
rak bilinmeyen Bzutneve hâ-
kimiyetinde Halepçe idaresi 
de bulunmaktaydı. Kısacası 
1992-2001 yılları arasında Ha-
lepçe’de bulunan Erbil ve Sü-
leymaniye ikili yönetiminin yanı 
sıra Bzutneve kontrolü altında 
fiilî bir yönetim bulunmaktay-
dı. 2001 yılında, Bzutneve’de 
yaşanan ayrılmalar nedeniyle 
Halepçe’nin siyasi, askerî ve 
yönetim statüsünde de bü-
yük değişiklik yaşanmıştır. Bir 
yandan Abdülaziz ailesinin 

rakibi olarak bilinen Ali Bapir 
liderliğinde bir kanat Bzutne-
ve’den ayrılarak 31 Mayıs 2001 
tarihinde Kürdistan Adalet Ce-
maati (Komal)’ı kurmuş ve Ha-
lepçe’ye yakın ve Hevraman 
Dağları’nın eteğinde bulunan 
Hurmal beldesinde varlık gös-
termiştir. Bunun yanında Soran 
2. Gücü (Hezi Dui Soran) adı ile 
bilinen ve daha çok silahlı güç-
le hareket eden Bzutneve’nin 
başka bir kanadı ise İslam As-
kerleri (Cundu-l’İslam) Hareke-
ti’ni kurmuş, Hevraman Dağ-
ları’nda karargâhlar kurarak 
IKBY’ye özellikle de Kürdistan 
Yurtseverler Birliği’ne (KYB) 
karşı cihat ilan etmişlerdir. Ha-
lepçe ve civarında 2 yıl devam 
eden gerilimler ve çatışmalar, 
KYB’nin Halepçe’nin tamamını 
ele geçirmesiyle sonlandırıl-
dı. ABD’nin 2003 Mart ayında 
Irak’ı işgalinin ardından KYB 
Peşmergeleri ABD desteği ile 
Cundu-l’İslam’a saldırı düzen-
leyerek Hevraman bölgesini 
ele geçirdiler. Komal, silahı 
bırakıp partileşerek merkezini 
Sülemaniye’ye taşıdı ve askerî 
mücadele yerine siyasi müca-
deleye başladı. Bzutneve ise 
Abdülaziz ailesine kadar küçük 
bir parti olarak kalmıştır. Öyle ki 
bazı dönemlerde IKBY Parla-
mentosuna bir milletvekili dahi 
gönderememiştir. 

Mevcut Durumda KYB ile 
Goran Hareketi, Kürdistan İs-
lami Birliği (Yekgirtu), Komal, 

IKBY halkı 1992-
1996 yılları arasında 

4 yıllık bir iç savaş 
yaşamıştır. İç 

savaşın bir sonucu 
olarak ikili yönetim 

sistemi (Erbil idaresi 
ve Süleymaniye 

idaresi) 
kurulmuştur 

ancak o dönemde 
Halepçe’de ilan 

edilmeyen ve resmî 
olarak bilinmeyen 

Bzutneve 
hâkimiyetinde 

Halepçe idaresi de 
bulunmaktaydı.



Ahmed Qadir Ali

5www.orsam.org.tr

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Yeni 

Nesil Hareketi (YNH) partileri Halepçe’de nü-

fuza sahiptir. Fakat 10 Ekim 2021’de gerçek-

leşen son Irak genel seçimlerinde Halep-

çe’den Kürdistan İslami Birliği ve Yeni Nesil 

adayları milletvekili seçilmiştir.7

Bütün bunlara rağmen Halepçe, hâlâ 

toplumsal ve kültürel açıdan IKBY’deki İsla-

mi hareketlerin kaynağı ve başkenti olarak 

görülmektedir. Nitekim Bzutneve kurucusu 

Şeyh Osman, Yekgirtu lideri Selahaddin Ba-

hadin, yıllar boyunca İslam’a hizmet eden 

Mela Abdülkerim Müderris, hayatını İslam 

ilimlerine feda eden Dr. Mustafa Zalmi, Dr. 

Abduldayim Hevramani, Erbil’deki camiler-

de etkili vaazlar veren Dr. Osman Halabcevî, 

Dr. Said Ahmed, Mela Uzer Hevrami Halep-

çe ve IKBY’de İslami hareketlere büyük hiz-

7 Yüksek Seçim Kurulu İlk Sonuçları Yayınladı, Rudaw, 10 Ekim 2021, (Erişim Tarihi: 13 Mart 2022). 

met vermişlerdir. Ayrıca Müslüman Kardeş-

ler’in IKBY kanadı, IKBY’nin ilk İslamcı silahlı 

grupları ve siyasi partilerle toplumsal İslamcı 

gruplar Halepçe’de ortaya çıkmıştır.

HALEPÇE KATLIAMI NASIL 
OLMUŞTU?

Halepçe Katliamı, 1986-1988’de Saddam 

Hüseyin’in Kuzey Irak’ta  bir isyanı bastır-

ma bahanesiyle Kürtlere karşı el-Enfal Ha-

rekâtı  adıyla düzenlemiş olduğu katliamdır. 

Yaşananları duyarak  Halepçe’ye gelenler 

yürekleri acıyla dolduran bir tabloyla kar-

şılaşmıştır. Tüyler ürperten bu tablo karşı-

sında dünya sessiz kalmıştır.  Halepçe’deki 

insanlarla birlikte insanlık da ayaklar altına 

alınmıştır. 16 Mart 1988’de Halepçe’ye yapı-

lan kimyasal silahlı saldırı sonucunda ortaya 

Halepçe’de kimyasal saldırı sonucunda hayatını kaybedenlerin bulunduğu Şehitler Mezarlığı.



Halepçe’den Geriye Ne Kaldı?

6 bakış 208

çıkan görüntü, dünya çapında 

20. yüzyılın ikinci yarısında ger-

çekleştirilen en büyük zulüm 

ve insani suçlardan biri olarak 

değerlendirilmektedir. Sokak-

lar, duvar dipleri cesetlerle 

dolmuştur. Saddam Hüseyin’in 

askerlerinin Halepçe’nin Kürt 

nüfusuna ders vermek için 

rastgele attıkları sinir gazların-

dan korunmanın yolu buluna-

mamıştır.

Halepçe Katliamı, 22 Eylül 

1980 tarihinde Irak-İran arasın-

da çıkan büyük bir savaşın so-

nucu olarak değerlendirilmek-

tedir.  İki ülke arasında meydana 

gelen sekiz yıllık savaşta Kürt-

lerin büyük kısmı İran’ı destek-

lemiştir. Bu nedenle Saddam 

Hüseyin, Irak’ta görülen bir 

düşman olarak İran’la ve görül-

meyen bir diğer tehdit Kürtlerle 

aynı anda savaştaydı. Kürtle-

rin İran’a desteğiyle Saddam’a 

karşı sergilediği direniş Bağdat’ı 

çok etkilemiş, 1980’lerde Irak’ın 

Kürdistan partileri tarafından 

Kürdistan Cephesi kurulmuştur. 

Bu birlik askerî olarak Kürtlere 

birçok başarı kazandırmıştır. Ör-

neğin, Halepçe, Süleymaniye, 

Germiyen ve Raperin bölgele-

rinde Baas rejiminin askerî gü-

cü zayıflamıştır.

Halepçe’deki kimyasal sal-

dırı sonucu  5 bin kişi ölmüş, 7 

bin kişi yaralanmış ve Halep-

8 Didem Danış vd., “Irak’tan Uzağa: 1991 Sonrası Dışarı Göç”, Ortadoğu Analiz Dergisi, s. 16-22, 
Kasım 2010.

çe’de yaşayan  insanlar uzun 

süre devam edecek psikolojik 

bir çöküş dönemine girmiştir. 

Dünya ülkelerinin uzun süre 

sessiz kaldığı bu katliamın, bi-

rinci sorumlusu Saddam Hü-

seyin  rejimi olmuştur. Saddam 

Hüseyin,1986’den itibaren Kürt-

ler üzerinde sistematik soykırım 

girişimlerini  hayata geçirmiş-

tir. Saddam, kuzeni olan Ali Ha-

san Mecid’i Kürt bölgesinden 

sorumlu kişi yapmış, “Kimyasal 

Ali” lakaplı bu kişi, karşısında 

bir düşman ordusu varmış gibi 

Kürtlere karşı kimyasal bomba-

lar üretmeye başlamıştır. Ardın-

dan bölgede bulunan Kürt hal-

kına karşı savaş ilan etmiş; şehir-

ler ve köyler, uçaklar tarafından 

acımasızca bombalanmıştır. 

Halk panik içinde yurtlarından 

kaçmaya başlamıştır. Türkiye ve 

İran’a sığınan insanlar zor be-

la canlarını kurtarabilmiştir. Bu 

esnada canlarını kurtaramayan 

binlerce insan ise vefat etmiştir. 

Yapılan bu zulümler, soykırım 

olarak sayılabilir. 

Halepçe olayı, Irak-İran Sa-

vaşı sırasında İran Ordusunun 

başlattığı Zafer-7 Harekâtı’na 

Celal Talabani önderliğindeki 

KYB’ye bağlı Peşmerge’nin de 

İran Ordusu ile iş birliği hâlinde 

Halepçe’ye girmesinin ve isyan 

başlatmasının ardından ger-

çekleşmiştir.8 Nitekim Halep-

Halepçe Katliamı, 22 
Eylül 1980 tarihinde 

Irak-İran arasında 
çıkan büyük bir 

savaşın sonucu olarak 
değerlendirilmektedir.  

İki ülke arasında 
meydana gelen sekiz 

yıllık savaşta Kürtlerin 
büyük kısmı İran’ı 

desteklemiştir.
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çe ahalisinin aktardığına göre, 13 Mart 1988 
tarihinde Irak Ordusuna bağlı helikopterler 
tarafından, “16 Mart 1988 tarihinde Halep-
çe’ye Irak Ordusu tarafından kimyasal sal-
dırı düzenlenecek, lütfen halkımız şehirden 
çıkıp uzak yerlere sığınsınlar” ifadelerinin yer 
aldığı bildiriler atılmıştır. Ancak hem İran Or-
dusu hem de Halepçe’de bulunan Peşmer-
ge güçleri kentten çıkmak isteyenlere izin 
vermeyip hiçbir olayın yaşanmayacağını öne 
sürmüşlerdir.  

Halepçe Katliamı’nın Iraklı Kürtlere etkisi 
yıllar boyunca devam etmiştir. Örneğin, 1991 
yılında Birinci Körfez Savaşı’nın sonucu ola-
rak IKBY bölgelerinde meydana gelen ayak-
lanmalardan sonra ve o dönemde Saddam 
yönetimine karşı koalisyon güçlerine destek 
verdikleri için Saddam Hüseyin’in Halep-
çe benzeri yeni bir harekâta girişebileceği 
korkusuyla Kuzey Iraklı Kürtlerin çoğunlu-
ğu Türkiye ve İran’a topluca göç etmişlerdir. 
1988’de Irak Ordusunun Halepçe’ye kimyasal 
bomba atmasının ardından yaklaşık 100 bin 
Kuzey Iraklı Kürt, Türkiye’ye sığınmıştır.9 So-
nuç olarak, 19 Ağustos 1988’de Irak ve İran, 
ateşkes anlaşması imzalamışlardır. 5 gün 
sonra Halepçe tekrardan Irak’ın eline geç-
miştir. Yapılan araştırmalarda Halepçe’deki 
engelli doğumunun Hiroşima’ya oranla 4-5 
kat daha fazla olduğu iddia edilmiştir. Geç 
de olsa Saddam Hüseyin, Halepçe Katli-
amı’nda Kürtlere karşı soykırım suçlaması 
ve insanlığa karşı yaptığı suçlardan dolayı 
mahkûm olmuş ve 2006’da idam edilmiştir. 
Halepçe soykırımından hayatta kalanlar artık 
elma kokusu duymak istememekte,  çünkü 
bu koku onlara hep geçmişte yaşadıkları acı-
ları hatırlatmaktadır. Elma kokusu Halepçeli-
ler için bir kâbus olmuş durumdadır.

9 Didem Danış vd., “Irak’tan Uzağa: 1991 Sonrası Dışarı Göç”, Ortadoğu Analiz Dergisi, s. 16-22, Kasım 2010.

HALEPÇE’NIN MAZLUMIYETINI 
GÖSTEREN OMER HAVER VE 
BEBEĞI

16 Mart 1988 tarihinde, Omer Haver 
-elma kokusunun, kimyasal ko (عومەری خاوەر)
kusu olduğunu fark ettikten hemen sonra 
birkaç aylık bebeğini kucağına alarak soka-
ğa çıkıp korunmaya çalışmış ancak evlerinin 
kapısının önünde ikisi de hayatını kaybet-
miştir. Omer Haver ve çocuğunun görüntüsü 
Halepçe’nin sembolü olmuş ve kentin bir-
kaç yerinde o ve bebeğinin ölümünü temsil 
eden heykeller dikilmiştir.

HALEPÇE KATLIAMI’NIN YIL 
DÖNÜMÜ

Halepçe’de her yıl 16 Mart’ta, 1988 yılın-
da yapılan Halepçe Katliamı’nda hayatını 
kaybedenler Şehitler Anıtı’nda ve Soykırım 
Müzesi’nde düzenlenen törenle anılmakta-
dır. Her yıl Şehitler Anıtı’nda, Soykırım Müze-
si’nde, Halepçe’nin farklı yerlerinde ve IKBY 
çapında Halepçe Katliamı’nın yıl dönümü 
dolayısıyla çeşitli anma etkinlikleri düzen-
lenmektedir. Ayrıca bölgede resmî kurum ve 
kuruluşlarda, saldırının başladığı an olan sa-
at 11.05’te şehitler için saygı duruşu gerçek-
leştirilmekte, cadde ve sokaklarda bile ara-
balar ve insanlar saat 11.05’te saygı duruşuna 
geçmektedir. Anma törenine katılmak üzere 
IKBY yetkilileri, siyasi partilerin lideri veya 
temsilcileri, IKBY’de temsilcilikleri bulunan 
diplomatlar ve IKBY’nin dört bir yanından 
vatandaşlar da Halepçe’yi ziyaret etmekte-
dir. Ayrıca katliamın yıl dönümünde, Başkent 
Erbil’de bulunan parlamento, başbakanlık ve 
farklı kuruluşlarda ve Irak Parlamentosunda 
da konuyla ilgili etkinlikler düzenlenmekte-
dir. Bunların yanında IKBY Parlamentosunda 
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bir oturum Halepçe Şehitler 
Anıtı Salonu’nda düzenlen-
mekte, hem IKBY Parlamento-
su hem de Irak Parlamentosu 
16 Mart 2021 tarihinde Halepçe 
üzerine özel bir oturum ger-
çekleştirmektedir. 

Bütün bunlara rağmen Ha-
lepçeliler, IKBY’yi Halepçe’ye 
hizmet vermemekle eleştir-
mekte ve her geçen yıl bu 
eleştirileri yoğunlaştırmaktadır. 
Nitekim Halepçeliler, 2005 yı-
lında Şehitler Anıtı, şehrin girişi 
ve merkezinde Halepçe’ye da-
ha iyi hizmet verilmesi amacıy-
la gösteri düzenleyerek hükû-
mete seslenmişler ve Şehitler 
Anıtı’nı dahi ateşe verecek bir 
öfkeyle hareket etmişlerdir. 
Halepçe, IKBY kurulduktan bu 
yana sürekli olarak farklı ne-
denlerle cezalandırılmaktadır. 
Bunun en büyük sebebinin-
se siyasi olduğunu belirtmek 
yanlış olmayacaktır. Çünkü 
tarih boyunca Halepçe, İslami 
hareketlerin pınarı ve başkenti 
olarak sayılmıştır. Şimdiye ka-

dar IKBY’nin iktidar ortakları ve 
en güçlü partileri olarak bilinen 
KDP ve KYB’ye Halepçe’nin 
çoğunluğu oy bile vermemek-
tedir. Başka bir deyişle Halep-
çe hâlâ KDP veya KYB tarafın-
dan kontol edilememektedir.

SIVIL TOPLUM 
KURULUŞLARININ 
YARDIMLARI

Mevcut durumda yönetim 
yanında farklı STK ve yardım-
laşma kuruluşları tarafından 
Halepçe halkına yardım sağ-
lanmaktadır. Halepçe’de yar-
dımlaşma derneklerinin en et-
kin olanı Halepçe Katliamı’nın 
26. yıl dönümünde kurulan 
Serveri Halepçe Derneğidir 
(SHD) (Rekxrawi Serweri Hala-
bca ).16   
Mart 2014 tarihinde faaliyet-
lerine başlayan SHD, Halepçe 
merkezi başta olmak üzere 
Halepçe’ye bağlı ilçe, belde 
ve köylerde bile ihtiyaç sahibi 
olanlara yardım ulaştırmak-
tadır. SHD, Kızılay, AFAD, İHH, 

Halepçe’deki 
kimyasal saldırı 

sonucu 5 bin kişi 
ölmüş, 7 bin kişi 

yaralanmış ve 
Halepçe’de yaşayan 
insanlar uzun süre 

devam edecek 
psikolojik bir çöküş 

dönemine girmiştir.

Halepçe’de kimyasal saldırının 34. yılında düzenlenen anma töreni.
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Yetim Eli başta olmak üzere 
Türkiye merkezli yardım ku-
ruluşları ve Avrupa STK’ları ile 
iş birlği yaparak gıda, finans, 
sağlık, iş imkânı, çevre koru-
ması, eğitim ve insani gelişme 
sektörlerinde Halepçe halkına 
hizmet sağlamaktadır. Aso Ha-
ci Muhammed Bamoki, Haci 
Abid Hevrami, Şey Ali Şey İz-
zeddin, Diyari Haci Hemeke-
rim gibi Halepçeli zengin iş 
adamları yanında SHD, 2020 
Şubat ayında IKBY ve Halep-
çe’de başlayan Covid-19 sal-
gını sürecinde sürekli sağlık 
yardımlarında bulunmuştur. O 
dönemden bu yana IKBY, eko-
nomik krizden dolayı Covid-19 
salgınıyla yeterince mücadele 
edememiştir. Özellikle Halep-
çe gibi bir bölgede siyasi ve 
ideolojik rekabetler nedeniyle 
hizmet vermekte zorlanılmış-
tır. Bu nedenle SHD, Covid-19 
hastalarının tedavi gördüğü 
Vefa Hastanesi’nin (Nexoşxa-
ney Wafa وەفا -yapıl (نەخۆشخانەی 
ması başta olmak üzere Ha-
lepçe sağlık sektörüne sürekli 

hizmet ve destek sağlamıştı. 
Bu yıl Halepçe Katliamı’nın 34. 
yıl dönümünde, Avrupa Yetim 
Eli Uluslararası Yardımlaşma 
Derneği (IHO) ve Ebrar Ulus-
lararası Yardımlaşma Derneği 
(IHO) ile iş birliği yaparak Ha-
lepçe merkezinde ve köylerin-
de ihtiyaç sahibi olan yoksul ai-
lelere 300 koli gıda yardımında 
bulunmuştur.  

Halepçe’de halkı bilinç-
lendirme çalışmaları yapan 
ve kültürel alanda faaliyet 
gösteren bir dernek de Ha-
lepçe Dostları Derneğidir 
(HDD) (Rekxrawi Dostani Ha-
labce 31 .(ههههههه Tem-
muz 2018 tarihinde kurulan bu 
dernek seminer, panel, kon-
ferans düzenlemesi ve kitap 
basımıyla Halepçe’nin kültürel 
alanında hizmet sunmaktadır. 
Akademisyen ve aydınlar ta-
rafından kurulan HDD, şimdiye 
kadar Halepçe tarihi, coğrafya-
sı, toplumsal ve kültürel alanlar 
olmak üzere toplam altı kitap 
basmıştır.  

SHD, Kızılay, AFAD, 
İHH, Yetim Eli 
başta olmak üzere 
Türkiye merkezli 
yardım kuruluşları 
ve Avrupa STK’ları 
ile iş birlği yaparak 
gıda, finans, sağlık, 
iş imkânı, çevre 
koruması, eğitim 
ve insani gelişme 
sektörlerinde 
Halepçe 
halkına hizmet 
sağlamaktadır.

Türk Kızılayından Halepçe’deki ihtiyaç sahiplerine kış yardımı.
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HALEPÇELILERIN KATILI, KÜRT 
LIDERININ EMRIYLE SERBEST 
BIRAKILDI

Halepçe Katliamı’na katılan Pilot Tarık Ra-
mazan 2007 yılında Süleymaniye asayişi ta-
rafından yakalanmıştır. Ancak dönemin Irak 
Cumhurbaşkanı ve KYB’nin lideri olan Celal 
Talabani’nin kontrol emriyle serbest bırakıl-
mıştır. Halepçe ve hatta IKBY çapında bile pi-
lotun serbest bırakılması yankı bulmuş ancak 
karardan dönülmek istense de Ramazan bir 
daha yakalanamamıştır. O günden bu yana 
Halepçeliler “Neden Başkan Talabani Kürtle-
re karşı insanlık suçu işleyen bir kişiyi serbest 
bıraktı?” sorusunun yanıtını beklemektedir.10 
Nitekim geçen sene Halepçe Katliamı’nın 33. 
yıl dönümünde 16 Mart’ta gerçekleştirilen 
IKBY Parlamento toplantısında Goran Hare-
keti milletvekili Şirin Emin konuşma sırasın-
da, “Halepçe Katliamı’na katılan pilot Tarık 
Ramazan’ın eski Irak Cumhurbaşkanı ve KYB 
Genel Sekreteri Celal Talabani tarafından 
serbest bırakıldığı” eleştirisinde bulunmuş-
tur. Ancak Emin, mecliste bulunan KYB mil-
letvekilleri tarafından saldırıya uğramıştır ve 
oturumda arbede yaşanmıştır. Oturum yeni-
den başlarken KYB’li Meclis Başkanı Rewas 
Fayak tarafından Emin’in oturuma katılma-
sı engellenmiş. Buna tepki olarak da Goran 
milletvekilleri toplantının devamında salona 
girmeyip toplantıyı boykot etmiştir.11

IKBY YÖNETIMI TARAFINDAN DA 
HALEPÇE’YE CEZA

Halepçe siyasi, dinî ve toplumsal oluşu-
mu nedeniyle hâlâ istikrara kavuşamamış bir 
bölgedir. Halepçelilerin daha İslamcı grup ve 

10 Goran Halabcayi, Evet Doğrudur Celal Talabani Traik Ramazan’ı Zindandan Çıkardı, Awene, 18 Mart 2021, (Erişim Tarihi                                       
12 Mart 2022).

11 Goran Grupvekili Parlamentonun oturumunu boykot etti, Esta.krd, 16 Mart 2021, (Erişim Tarihi 14 Mart 2022).
12 Kürdistan Bölgesi’nde 16 Yılda 62 Milyar Dolarlık Yatırım Yapıldı, Basnews, 1 Şubat 2022, (Erişim Tarihi: 14 Mart 2022).

partileri desteklemeleri nedeniyle hem Sü-
leymaniye hem de Erbil yönetimi tarafından 
cezalandırıldıkları öne sürülmektedir. Nitekim 
2003 sonrasında IKBY’nin Irak Anayasası’nda 
tanınmasına ve IKBY Parlamentosu Halep-
çe’nin il olması yönünde resmî karar alması-
na rağmen Irak merkezî hükûmeti tarafından 
bu karar resmîleştirilememiştir. Bu nedenle 
Halepçe’nin artırılamayan bütçesi sebebiyle 
kente istenen projelerin finansmanı ve yeterli 
kamu hizmetleri sağlanamamaktadır. 

Örneklerle açıklamak gerekirse IKBY’de 
2006’dan 2022’ye kadar, yatırım sektöründe-
ki toplam 62 milyar dolarlık yatırımdan Ha-
lepçe’de sadece 17 milyon dolar maliyetli 4 
proje gerçekleştirilmiştir. Buna karşılık, IKBY 
Yatırım Kurulunun 21 Şubat 2022 tarihinde 
yayımladığı açıklamaya göre, Erbil’de 38 
milyar dolarlık 460  proje, Süleymaniye’de 
ise 16,5 milyar dolarlık maliyetle 228 pro-
je,  Duhok’ta 6,5 milyar dolar maliyetle 280 
proje gerçekleştirilmiştir. Hatta IKBY iktidarı, 
Raperin ve Germiyan Bağımsız İdarelerine 
kadar Halepçeye hiç yatırım bütçesi sağla-
mamıştır. Nitekim yatırım kurulu açıklama-
sında, “Raperin’de 300 milyon dolar maliyet-
le 18 projenin,  Germiyan’da ise 700 milyon 
dolar maliyetle 34 projenin hayata geçirildi-
ği” kaydedildmiştir.12

Yakın geçmişte ortaya çıkan örneklerden 
bahsetmek gerekirse IKBY Bakanlar Kurulu-
nun 23 Şubat 2021 tarihinde düzenlenen İl-
ler Kalkınma Bütçesi Toplantısı’nda IKBY’nin 
4 iline ayrılan 350 milyar dinardan, başkent 
Erbil’e 128 milyar dinar, Süleymaniye’ye 115 
milyar dinar, Duhok’a 77 milyar dinar ve Ha-
lepçe’ye sadece 30 milyar dinar ayrıldığı 
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belirtilmiştir.13  Öte yandan, IKBY tarafından 
Bağdat’ın Halepçe bütçesinin azaltılması 
da istenmiştir. Halepçe Vali Yardımcısı Kave 
Ali 10 Kasım 2021 tarihinde Facebook hesa-
bından, “Bağdat tarafından İller Geliştirme 
Bütçesi kapsamında Halepçe’ye ayrılan 25 
milyar dinarlık bütçe hayata geçer geçmez 
IKBY tarafından bütçenin 4,5 milyar dinara 
indirilmesinin istendiği” paylaşımında bulun-
muştur.14  

Tüm bu gelişmelerin ardından da IKBY 
Planlama Bakanlığı tarafından yapılan açık-
lamada “Bağdat, İller Geliştirme Bütçesi kap-
samında IKBY illerine 100 milyar dinar ayrıl-
dığı ancak bu bütçenin nüfus oranına göre 
dağıtılacağı” ifade edilmiştir. Ayrıca Planlama 
Bakanlığı açıklamasında, “2021 yılında proje-
lere ayrılan 570 milyar dinardan 31 milyar di-
narın Halepçe’ye ayrıldığı” hatırlatarak, “Nü-
fus oranına göre sadece 11 milyar dinar ayrı-
labileceğini ancak Halepçe’nin özellikleri ve 
geçmişte maruz kaldığı kimyasal bombardı-
man ve baskıları göz önünde bulundurularak 
31 milyar dinar ayrıldığı” vurgulanmıştır. IKBY 
Planlama Bakanlığının verilerine göre, “Ha-
lepçe ili nüfusu IKBY nüfusunun %2’sini oluş-
turmaktadır”15 ifadeleri kullanılmıştır. 

Siyasi ve idari açıdan da hem IKBY hem 
de Irak merkezî hükûmeti tarafından Halep-
çe bir il olarak tanınmamıştır. Ayrıca hâlâ ba-
zı devlet kurumlarının il genel müdürlükleri 
Halepçe’de açılmamış; açılanların ise yal-
nızca müdür ve birkaç memuru atanmıştır. 
Irak çapında ise en yeni örnek, 10 Ekim 2021 
tarihinde yapılan Irak erken seçimlerinde 

13 Serko Yuns, İller Geliştirme Bütçesi, Diplomaticmagazine, 24 Şubat 2021, (Erişim Tarihi: 13 Mart 2022)
14 Halepçe Vali Yardımcısı: IKBY Halepçe’ye Bütçe ayırmıyor ve Bağdat tarafından Halepçe’ye Ayrılan Bütçeyi de Engelliyor, Speda, 

10 Kasım 2021, (Erişim Tarihi: 13 Mart 2022).
15 “Bayındırlık Bakanlığı: Halepçeye Ayırılan Bütçe Nüfusuna Göre Daha Fazladır”, Esta.krd, 13 Kasım 2021, (Erişim Tarihi:                                      

13 Mart  2022).
16 Ghalib M. Ali, Halepçe’ye tebrikler, Facebook, 25 Ağustos 2021, (Erişim Tarihi: 14 Mart 2022).

Halepçe’nin, Süleymaniye ilinin bir seçim 

bölgesi olarak belirlenmesidir. Kısacası Ha-

lepçe Irak’ın yeni bir ili değil Süleymaniye’ye 

bağlı bir ilçe veya bir seçim bölgesi olarak 

tanınmıştır. Ayrıca İran ile 120,5 km sınır hat-

tına sahip olan Halepçe’de sadece Pencuvn 

ilçesine bağlı Başmağ Sınır Kapısı ve sade-

ce ticari işlemleri için kullanılan Tevele Sınır 

Kapısı bulunmaktadır. Bahsi geçen iki sınır 

kapısı, Halepçe merkezine yakın olmaması 

nedeniyle Halepçe halkına ekonomik açı-

dan bir katkı sağlamamaktadır. Başmağ Sınır 

Kapısı’nın Halepçe’den ziyade Süleymaniye 

ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağı 

kesindir. 

Yıllar boyunca Irak Parlamentosunda 

bulunan Kürt milletvekilleri özellikle de Ha-

lepçeli milletvekilleri tarafından kentin arka-

sında yer alan Sazan Sınır Kapısı’nın açılması 

için çaba gösterilmesine rağmen hâlâ bu 

kapı açılamamıştır. Kapının açılışı Halepçeli-

lere çok sayıda iş fırsatı sağlayacaktır. Dahası 

sınırdan geçişlerin tam olarak Halepçe’nin 

merkezinden geçecek olması nedeniyle 

kentin ekonomisine büyük katkı sağlanaca-

ğını söylemek yanlış olmaz. Sazan Sınır Ka-

pısı’nın açılması için Irak Bakanlar Kurulunun 

3 Haziran 2021 tarihinde onay verdiği belir-

tilmiştir. Irak Parlamentosu Goran Hareketi 

Milletvekili Galib Muhammed sosyal medya 

hesabından “Halepçe’ye bağlı Sazan Sınır 

Kapısı’nın yakın zamanda açılacağını” duyur-

muştur.16 Ancak şimdiye kadar Halepçeliler 

kapının açılmasına dair somut bir adım ata-

mamışlardır. 
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YÖNETIM VE 
YOLSUZLUĞA KARŞI 
HALEPÇE HER ZAMAN 
AYAKTA DURMAKTADIR

Irak devleti kurulduktan 
sonra Halepçe sürekli Irak ve 
İran devletlerinin baskı ve iş-
galine karşı Kürtlere ve Peş-
merge’ye kapılarını açmıştır. 
Halepçeliler her zaman zul-
me karşı olduklarını göster-
mişlerdir. IKBY’nin 1992 yılın-
da Irak’ın kuzeyinde bölgesel 
bir yönetim olarak oluşmaya 
başlamasından bu yana Ha-
lepçe sürekli adaletsizliğe ve 
yolsuzluğa karşı durmuştur. 
Nitekim 2005 yılında Halepçe 
Katliamı’nın yıl dönümünde 
halk tarafından protesto gös-
terileri düzenlenmiştir. Gösteri 
sonucunda bir genç hayatını 
kaybetmiş ve halk tarafından 
Yetkililerin Kumbarası (Dexiley 
Berprsan) diye adlandırılan Şe-
hitler Anıtı yakılmıştır. Halepçe 
halkı “Her yıl 16 Mart’ta dünya-
nın dört bir yanından heyetler 
gelip Şehitler Anıtı’nı gezdik-
ten sonra Halepçe’ye büyük 
miktarda para bırakacaklardı 
ancak bu para ne Halepçeli-
lere ne de Halepçe projeleri-
ne ve kentin geliştirilmesine 
kullanılmayacak, bu nedenle 
bu kumbarayı yakacağız” ifa-
delerini kullanmaktaydı. Ayrıca 
18. yıl dönümünde IKBY yetki-

17 Süleymaniye’nin 2020 Gösterileri, wikiwand, 19 Mart 2021, (Erişim Tarihi:14 Mart 2022).
18 Öğrenci Gösterileri Halepçe’de Başladı, Nrttv, 24 Kasım 2021, (Erişim Tarihi: 14 Mart 2022). 

lilerinin geliş vaktinde Halepçe 
gençleri “IKBY Parlamentosu 
istemiyoruz, bizi İran’a bağ-
layın (Namanewet Perleman 
Bmanxene Ser İran)” sloganı 
ile gösteriye devam etti.  17 
Şubat 2011 tarihinde Süley-
maniye merkezinde yolsuzluk 
ve adaletsizliğe karşı başlayan 
ve iki ay süren gösterilere he-
men hemen tüm Halepçeliler 
destek vermiştir. 18 Şubat’tan 
nisan ayının ortasına kadar 
gösteriler düzenlemişlerdir. 
2020 Aralık ayında memur ma-
aşı dağıtılmasının gecikmesine 
karşı Süleymaniye’den sonra 
Halepçe gösterilere başlamış 
ve yönetime baskı yapmıştır.17  
Kasım 2021’de yine Süleyma-
niye Üniversitesi öğrencile-
ri tarafından aylık burslarının 
ödenmemesi ve eğitim hak-
larına dair sorunlar nedeniyle 
düzenlenen gösterileri ilk ola-
rak Halepçe Üniversitesi öğ-
rencileri başlatmıştır.18 

IŞID’IN HALEPÇE’DEKI 
UYUYAN HÜCRELERI

2014 yılında Irak’ın Musul 
kentini kontrol eden terör ör-
gütü IŞİD’e katılmak için çok 
sayıda genç Halepçe’den “ci-
hat” için Musul’a gitmiştir. Ha-
lepçe’nin dinî ve toplumsal 
özellikleri göz önünde bulun-
durulduğunda gençlerin İs-
lami gruplara destek vermesi 

IKBY’de ve bilhassa 
Halepçe’de IKBY 

iktidarı tarafından 
İslami hareket 

ve gruplara 
düzenlenen baskı 

ve yaptırımların 
engellenmesi 

her zaman 
gençlerin farklı 

ideolojik sapmalar 
yaşamalarına hatta 

terör örgütlerine 
destek vermelerine 

neden olmuştur.
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ve katılması normal bir durum 

olarak değerlendirilebilir.  IK-

BY’de ve bilhassa Halepçe’de 

IKBY iktidarı tarafından İslami 

hareket ve gruplara düzenle-

nen baskı ve yaptırımların en-

gellenmesi her zaman genç-

lerin farklı ideolojik sapmalar 

yaşamalarına hatta terör ör-

gütlerine destek vermelerine 

neden olmuştur.

Nitekim Halepçe girişi teftiş 

noktası sorumlusu Herş Mah-

mud Abdullah, Halepçe genç-

lerinin Musul’a gitmelerini sağ-

laması nedeniyle KYB’ye bağlı 

Zanyari İstihbarat Örgütü (Dez-

gay Zaniyari) tarafından yaka-

landıktan sonra yargılanmış-

tır.  Öte yandan, Halepçe’deki 

terör örgütü IŞİD hücrelerine 

yönelik güvenlik operasyonları 

hâlen devam etmektedir. Irak 

Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Tüm-

general Yahya Rasul 23 Mart 

2021 tarihinde, “Halepçe’de 

terör örgütü IŞİD adına bazı 

suç eylemlerine karışmış iki 

IŞİD’li teröristin yakalandığını” 

belirtmiştir.19  Diğer taraftan, 

8 Aralık’ta Süleymaniye Asayış 

İl Genel Müdürlüğü tarafından 

yapılan bir açıklamada, istihba-

rat üzerinden yerleri tespit edi-

len 25 kişilik bir IŞİD hücresinin 

yakalandığı belirtilmiştir.20 

19 Irak Savunma Bakanlığı: Süleymaniye’de 3 Terörist Yakaladık, Esta.krd, 24 Mart 2021, 
(Erişim Tarihi: 13 Mart 2022).

20 Süleymaniye Asayişi Halepçe’de IŞİD’li Bir Grubun Yakalanmasını Duyurdu, Lvinpress,             
9 Aralık 2021, (Erişim Tarihi: 14 Mart 2022).  

PKK’NIN HALEPÇE’DE 
KYB ILE MEYDAN 
OKUMASI

Terör örgütü PKK’nın İran 
desteği ile Halepçe’ye yakın 
dağlık bölgelerde varlık göster-
mesi söz konusudur. İddialara 
göre PKK militanları ile örgüt 
sempatizanları, örgüt ideoloji-
lerini empoze ederek 15 ila 20 
yaşındaki erkekleri ve kızları ai-
lelerinin rızası olmadan Kandil’e 
kaçırmaktadır.  Ayrıca örgüt 
sözde basın organları, dernek-
ler ve STK’lar altında örgütle-
nerek Halepçe’de çok farklı ko-
nularda faaliyet yürütmektedir. 
Nitekim 14 Ekim 2021 tarihinde 
düzenlenen ve üç gün süren “7. 
Halepçe Sonbahar Nar Festiva-
li”nde PKK’ya bağlı ismini be-
lirtmeyen bir dernek, festivale 
katılarak “Bakur Kültürü Sergi-
leme” adı altında terör örgütü 
PKK lideri elebaşı Abdullah 
Öcalan’ın kitaplarını tanıtmış ve 
Öcalan’ın görüşlerinin propa-
gandasını yapmıştır. 

Öte yandan, 2020 Aralık 
ayında Süleymaniye ile Halep-
çe’de düzenlenen gösteriler 
hakkında açıklamada bulunan 
KYB MKYK üyesi ve Seydsa-
dık’ta askerî ve etkin bir lider 
olarak bilinen Ata Seravi, gös-
terilerin arkasında İran İstihba-
ratı ve PKK’nın gizli hücrelerinin 
olduğunu dile getirmiştir. IKBY 

Terör örgütü 
PKK’nın İran 
desteği ile 
Halepçe’ye yakın 
dağlık bölgelerde 
varlık göstermesi 
söz konusudur. 
İddialara göre PKK 
militanları ile örgüt 
sempatizanları, 
örgüt ideolojilerini 
empoze ederek 15 
ila 20 yaşındaki 
erkekleri ve kızları 
ailelerinin rızası 
olmadan Kandil’e 
kaçırmaktadır.
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Başbakanı Mesrur Barzani bir basın toplan-

tısında, gösterilerin arkasında yurt dışı kay-

naklı güçlerin bulunduğunu ve Suriye’den 

de insanların gösterilere getirildiğini ifade 

etmiştir.21  Ayrıca üniversite öğrencilerinin 

Kasım 2021’de Süleymaniye’de başlayan 

ve sonra da Halepçe, Germiyan ve Raperin 

bölgelerine yayılan gösterileri PKK’lılar des-

teklemiş ve bölgeyi istikrarsızlığa çekmeye 

çabalamıştır. Nitekim “Bwarnews” haber si-

tesinin yayımladığı habere göre, Halepçe’ye 

yakın Seydsadık ilçesine silahlı gruplar gir-

21 Süleymaniye Yüksek Güvenlik Komitesi: İzinsiz Gösterilerin Devamı Ağır Bedeli Var, Rudaw, 11 Aralık 2020, (Erişim Tarihi: 13 Mart 
2022).

22 Seydsadık’a Büyük Bir Askeri Konvoy Sevk Edildi, Bwar.news, 25 Kasım 2021, (Erişim Tarihi: 13 Mart 2022).

diği öne sürülmüştür. Haberde, “Buna karşı 
KYB askerî yetkilileri zırıhlı araç ve ağır silah 
da dâhil olmak üzere ilçeye askerî konvoy 
sevk etti ve yaklaşık 10 gün Seydsadık’ın tam 
bir kışla şeklini aldığı” belirtilmiştir.22 

Bütün bunlara rağmen Halepçe halkı 
PKK’ya destek vermemektedir. Her ne kadar 
Halepçe’yi kontrol eden bazı siyasi aktörler 
tarafından terör örgütü PKK’nın varlığına ve 
etkinliklerine kolaylık sağlansa da Halepçe 
halkı PKK’nın IKBY sınırlarından uzak olma-
sını istemektedir. 

21 Süleymaniye Yüksek Güvenlik Komitesi: İzinsiz Gösterilerin Devamı Ağır Bedeli Var, Rudaw, 11 Aralık 2020, (Erişim Tarihi: 13 Mart 
2022).

22 Seydsadık’a Büyük Bir Askeri Konvoy Sevk Edildi, Bwar.news, 25 Kasım 2021, (Erişim Tarihi: 13 Mart 2022).
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Irak’ın kuzeydoğusunda yer alan Halepçe 
her ne kadar küçük bir kentse de dinî, kül-
türel ve toplumsal açıdan zengin bir tarihe 
ve uygarlığa sahiptir.  Çaldıran Savaşı’ndan 
sonra Şehrizor vilayeti ile Osmanlı İmpara-
torluğu’nun yönetimine giren Halepçe, tarih 
boyunca güç ve iktidarlara karşı eğilmeyip 
tüm zulümlere rağmen ayakta kalabilmeyi 
başarmıştır. Bu mücadeleyi sürdürmek için-
se sürekli olarak iktidarlar tarafından ceza-
landırılmıştır. Bu cezaların en ağırı 16 Mart 
1988 tarihinde Saddam Hüseyin rejimi tara-
fından gerçekleştirilmiştir. 16 Mart 1988’de, 
elma kokusu yayan kimyasal bombalar gök-
ten Halepçe halkının üzerine yağdırılmış, 5 
bin kişinin hayatını kaybettiği Halepçe Katli-
amı’nda binlerce kişi yaralanmış ve Halepçe-
liler psikolojik olarak uzun yıllar geçmeyecek 
bir çöküş içerisine girmiştir.  IKBY ise Halep-
çe’nin yaşadığı bu zulüm ve zulmün bıraktığı 
acı mirasa rağmen yıllardır arzulanan hizmeti 
kente sağlamamaktadır. Bu anlamda yıllar 
geçtikçe şehit ailelerinin IKBY hükûmetinin 
düzenlediği Halepçe Katliamı’nın yıl dönü-
müne katılma oranı da azalmaktadır veya 

şehit aileleri Şehitler Anıtı yerine başka alan-

larda IKBY ve Halepçe’nin hiçbir yetkilisi ka-

tılmadan katliamı anmaktadır. Hatta bazı yıl 

dönümlerinde Halepçe’de IKBY iktidarına 

karşı gösteri düzenlendiğine şahit olunmuş-

tur. 

Halepçe Katliamı’nın sebebi, İran tarafın-

dan Halepçe’nin işgal edilmesi ve Kürt peş-

mergelerinin İran Ordusu saflarında Saddam 

askerlerine karşı savaşıydı. Bunun yanında 

Halepçe’deki İslami hareketlerin yok edil-

mesi de katliamın başka bir amacı olarak 

sayılabilir. Bunlara rağmen, İran Ordusu ve 

Peşmerge’nin Halepçe halkının kentin dışı-

na çıkmasına izin vermemesiyse kentte ya-

şanan toplu ölüme kapı aralayan önemli bir 

neden olarak sayılabilir.  Halepçe halkı bun-

ca zulüm ve baskı görmesine rağmen hâlâ 

tek bir siyasi partiye bağlı değildir. IKBY’nin 

birçok siyasi partisi Halepçe’de seçmen ta-

banına sahiptir. Buna rağmen toplumsal ve 

kültürel açıdan Halepçe, hâlâ İslami kimli-

ğinden vazgeçmeyip eskiden olduğu gibi 

İslami grup ve partilerin pınarı ve başkenti 

olarak görülmektedir. 
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