
Van-Andiçen’de ki (Kelahere) anıt yıkımı durdurulmalı 
 

 

23 Ekim 1998 yılında* türk devleti tarafından yapılan katliamın  

15. yıldönümü öncesi, Kelahere köyü yakınlarında bir anıtın yapımı ve 

acılışı gerçekleştirilmiştir. Anıt, katliamda şehit düşen 41 PKK militanının 

anısına yapılmıştır. Esir düştükten sonra işkence yapılarak yargısız infaz 

edilen alman enternasyonalisti Andrea Wolf’un ismi verilen anıtın resmi 

açılışı 14. Eylül 2013 de yapıldı. Yüzlerce insan hakları savunucusu, şehit 

aileleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, BDP temsilcileri ve Van Çatak’dan 

gelen çok sayıda insanın katılımıyla gerçekleşmiştir.  

Bir kaç gün sonra Van-Çatak Kaymakamı anıtın yıkımına karar vermiştir. 
Bu doğrultuda Kaymakam, il genel meclisine yıkım kararını gündem 

maddesi olarak dayatmış, il genel sekreteri ile il özel idaresinde 

memurlardan oluşan gizli bir toplantı yaptırmıştır. Kaymakamın isteği 

doğrultusunda yıkım kararı alınan bu toplantıya BDP parti meclisinden 

kimse alınmamıştır. Bu nedenle BDP Van Çatak il örgütü Kaymakamın ve il 

genel meclisi aracılıyla bu yasadışı „illegal“ kararına karşı bütün hukuki 

yolları zorlayacağını acıklamıştır.  

Bizler, türk makamlarının bu insanlık dışı girişimini şiddetle kınıyoruz ve 

yıkım kararının derhal iptal edilmesini talep ediyoruz. Anıtın ve mezarların 

yıkım kararı, bütün kültürlerde mevcut olan ölüye saygıya –bu siyasi 

hasımda olsa- büyük bir hakaret olduğu kadar, uluslararası hukuku da 

ihlal etmektir.   

23 Eylül 2013 Pazartesi, İHD, BDP, sivil toplum örgüt temsilcileri, şehit 

aileleri ve Çatak halkı, soğuk hava koşullarına rağmen anıtın yanında çadır 

kurmuş ve süresiz bir uyarı nöbeti başlatmıştır. 

Bunun üzerine türk ordusunun bir helikopteri anıt mezarın etrafında 

toplanan insanların üzerinde peş peşe uçuşlar gerçekleştirmiş ve taciz 

ateşinde bulunmuştur. Uyarı nöbetinin sözcüleri „uyarı nöbetimizi yıkım 

kararı iptal edilinceye kadar sürdereceğiz. Anıtın yıkım girişimi yada uyarı 

nöbetine herhangi bir saldırı mevcut ateşkes sürecinin son bulmasına 

sebep olacaktır“ açıklamasında bulunmuştur. 

Katledilen insanlara saygı ve bağlılık gereği yakınlarının ve dostlarının 

anma hakkı her toplumda vazgeçilmez doğal bir haktır. Ayrıca bu onurlu 

bir barışın ön koşuludur. Çatak dagların da ki anıtın yıkım kararı yerel bir 

mesele olmayıp, siyasi boyutta bir girişim olup, uluslararası hukuku 
ilgilendirdiği kadar, kültürlerarası davranış ahlakına ve Türkiye’de ki barış 

sürecine karşıda bir meydan okuyuştur. 

Bu nedenle bizler, sadece Van-Çatak’da ki ilgili makamlara değil, Ankara’ 

da ki AKP hükümetine ve aynı biçimde Berlin’ de ki alman hükümetine 

sesleniyoruz; Savaş suçu işlenerek hunharca katledilen kürt ve alman 



kökenli insanların anısına yapılmış olan bu anıtın yıkım kararı derhal iptal 

edilmeli.  

Anıt yada mezarları tahrip etmek yerine, Türkiye’de ve Almanya’da ki 

makamlar bölgede işlenilen savaş suçlarını aydınlatmalı suçlulardan hesap 

sormalı. Ayrıca 16 Eylül 2011 de uluslararası bir insan hakları 

delegasyonu, Çatak savcısına Andrea Wolf’un katillerinin mahkemeye 

çıkartılıp yargılanmasını talep eden bir basvuruda bulunmuştur. Bu 

bağlamda 2010 yılında Türkiye, Andrea Wolf’u katletmekten ve 

soruşturmayı savsaklamaktan Avrupa insan hakları mahkemesi tarafından, 

insan hakları konvansiyonunu ihlal etmekten yargılanmıştır. *² 

Bu anıt aynı zamanda, türk ordusu tarafından Andiçen (Kelahere) 

dağlarında işlenen savaş suçunun üzerinden 15 yıl geçmiş olmasına 

rağmen türk ve alman makamları tarafından hala katliamın 

aydınlatılmaması, hukuki adımların atılmamasını ve suçlulardan hesap 

sorulmamasını hatırlatan kalıcı bir anımsatmadır. 

Bu nedenle Çatak yakınlarında yani şimdi ki anıtın olduğu yerde, 1998 

yılında katledilenlerin bulunduğu toplu mezar 2013 yılında insan hakları 

savunucuları tarafından ziyaret edilmiş ve ayrıntılı bir biçimde 

belgelenmiştir. 

Türk makamlarını uyarıyoruz. Anıta yada mezarlara zarar verecek 

herhangi bir girişime yeltenmeyin. Böylesi bir yeltenişin amacının 

katliamın izlerini yok etmeyi amaçladığını biliyoruz. Cinayet, işkence yada 
savaş suçu sonucu ölenlerin mezarlarını yıkma cüretinde bulunup delilleri 

yok etmek, böylece ölülere hakaret etmek uluslararası hukuka göre 

suçtur.  

Belki Arjantin, Guatemala yada Şili’de olduğu gibi onlarca yıl sürecek. 

Fakat eninde sonunda 23. Ekim 1998 de savaş suçu işleyen işkenceci 

katillerden, onları azmettiren ve koruyanlardan hesap sorulacaktır. 

Nitekim adalet olmadan barış olmaz. 

Andiçen’de ki  (Kelahere) anıtın yıkım kararı derhal iptal edilmeli. 

Bu insanlıkdışı kararı aldıran Çatak Kaymakamı özür dilemeli. 

23 Ekim 1998 Andiçen’de işlenen savaş suçunun bütün 

ayrıntılarıyla aydınlatılmasını talep ediyoruz. 

Katillerin ve işkencecilerin cezalandırılmasını istiyoruz. 

Münih 23. Eylül 2013 

 

Andrea Wolf arkadaş grubu 



* Bu güne kadar elde edilebilinen bilgilere göre,1998 yılında, bir çatışma sonucu, 

Kürt kadın ordusu YAJK’ın üyesi Andrea Wolf diğer Kürt yoldaşları ile birlikte Türk 

ordusu tarafından esir alındı. Görgü tanıklarını ifadelerine göre silahsız olarak en 

azından diğer iki savaşcı ile birlikte işkence edilerek yargısız infaz edildi – daha 

sonra cesetleri iğfal edilerek parçalandı. Toplam olarak tahminen 41 erkek ve 
kadın savaşcı silahlı çatışmada yada bunu takip eden katliamda öldürüldü.  

*² Kürdistan’da Andrea Wolf’un ve diğer savaşçı kadınların ölümleriyle ilgili 

detaylarının aydınlatılmasına ve de savaş suçlarının ve savaş esirlerinin Türk 

ordusu tarafından muamelesine dair Uluslararası Bağımsız Araştırma Komisyonu 

(UBAK): Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 08.06.2010 tarihli kararıyla 

Türkiye’yi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini (AİHS) ihlal etmekle 

yargılamaktadır, çünkü ’’Türk resmi makamları sözleşmenin 2.maddesinin 
öngördüğü istemlerin aksine davacının (not: Andrea Wolf’un annesi) kızının 

akibetiyle ilgili olarak uygun ve etkin bir incelemede bulunmamışlardır’’. Türkiye 

bunun ötesinde öldürülen Andrea Wolf’un annesi Lilo Wolf’a, ’’çekilen eziyete 

uygun bir tazminat’’ ödemeye mahkum edilmiştir.  

 

   


