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Kürt halkının direnişi
Gianluca Costantini *

Aralık 2015-Şubat 2016
arasında Cizre’de ilan
edilen sokağa çıkma ya-

sağı, PKK ile Türk devleti arasın-
daki ateşkesin 2015’te sona
ermesi ardından Kürt-Türk çatış-
masının başlangıcından bu yana
Türk ordusunun şehirde ilan ettiği
ikinci sokağa çıkma yasağıydı.
Yasak 2015–16 Şırnak
çatışmaları kapsamında ve Eylül
2015 Cizre sokağa çıkma yasağı-
nın ardından gerçekleşti.

Başka yerlerde, Türk ordusu ağır
silahlar kullanarak meskun mahal-
leri bombaladı. Russia Today’e
göre, toplam ölü sayısı “yüzlerle”
ifade ediliyordu.

20 Ocak civarı Türk ordusu,
beyaz bayraklar taşıyan bir grup si-
lahsız Kürt sivile uyarıda bulunmak-
sızın ateş açtı ve ikisini öldürdü,
dokuzunu ise yaraladı. Olayın gö-
rüntülerini kaydeden gazeteci Refik
Tekin bacağından vuruldu ve daha
sonra terör örgütü üyesi olmakla
suçlandı. Türk medyası bu olayı
şöyle haberleştirdi: “Üç terörist etki-
siz hale getirildi ve dokuzu yara-
landı.” BM İnsan Hakları Yüksek
Temsilcisi, olaya ilişkin kaygılarını
ifade etti ve soruşturma başlatılması
çağrısı yaptı.

7 Şubat’taki katliamı önceleyen
askeri operasyonlar sırasında, bazı-
ları yaralı olan insanların bodrum
katlarına sıkıştığına ve devletin am-
bülans göndermeyi reddettiğine
dair haberler çıktı. Cumhuriyet Ga-
zetesi, bodrumlardan birindeki va-
tandaşlarla yapılan bir telefon
görüşmesinin kaydını yayınladı. Bir
başka kayıtta, Türk güvenlik güçle-
rinin bodruma benzin dökerek 20
kişiyi diri diri yaktığı ve bu es-
nada MHP gibi aşırı milliyetçi veya
faşist örgütlenmelerin kullandığı
müzikleri çaldıkları belirtiliyor.

Bir çoğunun diri diri yakıldığı bil-
dirilen 150’den fazla insanın Türk
güvenlik güçleri tarafından öldürül-
düğü 7 Şubat 2016 günü şiddet en
yüksek noktasına ulaştı. Aynı kay-
naklar, kanıtların bunların bilinçli
katliamlar ve “çatışma sonucu ola-
rak açıklanamayacak” kasti infazlar
olduğunu gösterdiğini iddia ediyor.
Ölenlerden bazılarının dokuz ve on
yaşlarında çocuklar olduğu iddia
   IPPNW tarafından rapor edildiği
üzere, Türk ordusu tarafından İnsan
Hakları Derneği’ne göre 178 silah-
sız insan öldürüldü ve cesetleri üç
bodrumda bulundu. Aynısı Kürt
kaynaklarınca da bildiriliyor.

Türkiye bu suçlamaları, “örgüte
eleman toplamak” için kullanılan
“asılsız terör propagandası” olarak
niteledi. Türk devlet medyası, aynı
gün, “bir operasyon sonucu sayısız
PKK militanının başarılı şekilde etki-
siz hale getirildiğini” duyurdu.

BM’nin kendi raporlarına göre,
Türkiye BM ekibinin bölgede araş-
tırma yürütmesine izin vermedi.

BM, Cizre’deki bodrumlara sığı-
nan 100’den fazla insanın yakılarak
öldürüldüğüne dair raporlar bulun-
duğunu belirtiyor.

Hiçbir olay yeri incelemesi yapıl-
madı, hiçbir yargı makamının bod-
rumlara girmesine izin verilmedi.
Bunun yerine, Türk makamları, bi-
naları enkazların üzerinden geçerek
yerle bir etti, bodrumlar molozla
dolduruldu, cesetler başka yerlere
götürüldü. Bu yüzden, İnsan Hak-
ları İzleme Örgütü olayın üstünün
kapatıldığına dikkat çekti.
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Kaynak:

https://medium.com/channel-
draw/the-resistance-of-the-kurdish-

people-1d7b103178bd

Cizre (bir
kuzey Kürdis-
tan şehri). Türk
güçleri bu
şehri Kürt hal-
kına karşı sa-
vaşta askeri
mesken olarak
kullanıyor.

Cizre Hasta-
nesi Türk güç-
lerinin işgali
altında.

Türk keskin 
nişancısı.
Cizre’de 
ilkokul.

13 yaşındaki Şiyar Baran Diyarbakır’da iş-
galci Türk güçleri tarafından katledildi.

11 çocuk annesi 57 yaşındaki Taybet
İnan, Cizre’de 7 gün önce katledilmesine
rağmen ailesi yoğun ateş nedeniyle can-
sız bedenini alamadı. Kaynak Mutlu Civi-
roglu.

19 yaşındaki Sultan Irmak Cizre’de bod-
rumda yaralandı, devlet güçlerinin saldırı-
sında yaşamını yitirdi.

Cizre / Cudi mahallesinde 16 yaşında, Yunus ismindeki zihinsel engelli çocuk, bulun-
duğu evin yakılması nedeniyle yaralandı. Kaynak: Faysal Sarıyıldız

Cizre Kerboran Sur Silopi Nusaybin.
Kemal Kurkut’un hiç sebepsiz acımasızca
öldürülmesi karşısında adalet istiyoruz.

Yedi aylık hamile Zekiye Eren ve sekiz aylık
hamile Asya Sezgin (37) yoğun bombardı-
manın ardından erken doğum yaptı. İki
anne de hastaneye geç ulaştırıldıkları için
yaşamlarını yitirdi.

YPJ savaşçısı Meliha Çürük, Hawi’de ha-
yatını kaybetti. Ailesi 47 gündür naaşını
Türkiye’ye getirmeye uğraşıyor! 

Türk askerleri Cizre’de Kürt bebekleri katletti.
4 aylık bir kız bebek olan Meray öldürüldü.

Cizre’de öldürülen 57 yaşındaki Taybet
İnan’ın cansız bedeni 7 gün boyunca so-
kakta kaldı.
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