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Verdeeldheid of democratie

Redactioneel

Derwich M. Ferho, voorzitter Koerdisch Instituut

Het gaat niet goed in het Midden-Oosten. Enkele staten in de regio zijn er op uit hun invloed zoveel mogelijk te 
verstevigen. Om dat te doen, maken ze gebruik van Westerse militaire middelen en gaan ze ook allianties aan met 
terreurorganisaties. Toen er in 2011 massale volksopstanden uitbraken in verschillende landen in het 
Midden-Oosten, dacht men dat er eindelijk democratische veranderingen zouden komen. Maar heel snel verviel 
de situatie in chaos en namen radicaal Islamitische en terroristische bewegingen het roer in handen. Iran steunde 
sommigen van die bewegingen, Saudi-Arabië, Qatar en Turkije steunden de anderen. Op die manier veranderde op 
korte tijd heel het Midden-Oosten in een onstabiele regio. 

In de eerste week van december 2015 werden verschillende oppositiepartijen in Syrië uitgenodigd in Riyad om een 
gemeenschappelijke strategie uit te werken voor een einde aan de crisis in het land. Bijna alle groeperingen uit het 
veld waren uitgenodigd, behalve de terreurgroepen IS en Jabhat al-Nusra. Eigenaardig genoeg waren de PYD, 
YPG/YPJ en tientallen andere bewegingen van verschillende volkeren in de Koerdische regio, ook niet uitgenodigd. 
Dit zijn net de organisaties die het efficiëntste strijd leveren tegen groepen als IS. De invloed van de Turkse 
autoriteiten, Saudi-Arabië en Qatar was duidelijk te merken. Wat ook opmerkelijk is, is dat de Verenigde Staten en 
de EU-landen hier geen bedenkingen over geuit hebben. Integendeel, de woordvoerders van de VS en de EU hebben 
laten weten dat ze de overeenkomsttekst zullen analyseren en er binnenkort op zullen reageren.

In dezelfde periode hielden verschillende Koerdische, Assyrische, Aramese, Armeense, Arabische en Turkmeense 
partijen hun eigen bijeenkomst in Derik, een stad in het kanton Cizîrê in Rojava. Daar riepen deze groeperingen 
een nieuwe initiatief uit: het Parlement van de Volkeren van Syrië, waarin alle volkeren met hun eigen identiteit en 
religie vertegenwoordigd zijn. Over deze bijeenkomst hebben de vertegenwoordigers van de VS en de EU tot nog toe 
geen woord gezegd. 

Hoewel het overduidelijk is dat de Turkse staat IS en andere terreurgroeperingen steunt, wordt hier door de inter-
nationale gemeenschap ook niets over gezegd. De reden hiervoor is de druk die Turkije uitoefent op de EU, door 
gebruik te maken van het grote aantal vluchtelingen in het land. De EU heeft de Turkse staat intussen al drie miljard 
euro aan financiële hulp toegekend om ervoor te zorgen dat de vluchtelingen in Turkije niet doorstromen naar 
Europa. De vraag is of dat geld ook effectief naar de vluchtelingen zal gaan. Tegelijk probeert Turkije de Koerdische 
partijen tegen elkaar uit te spelen. Enerzijds bombardeert de Turkse staat de Koerdische Vrijheidsbewegingen in 
Noord-Koerdistan (Turkije) en in Zuid-Koerdistan (Irak) en anderzijds werd Masoud Barzani, president van de 
Koerdische Regionale Regering in Irak, hartelijk uitgenodigd bij Erdoğan. Bij dat gesprek zouden twee zaken be-
sproken zijn. Ten eerste ging het, tot ongenoegen van de Iraakse autoriteiten, over de geblokkeerde gastoevoer uit 
Rusland die gerecupereerd zou worden uit de KRG. Ten tweede ging het over de plaatsing van de Peshmerga-
troepen in Jarabulus, een Syrische stad aan de Turkse grens, waar de Turkse troepen zich niet mogen vestigen. 

Barzani zou bovendien twee aparte vergaderingen gehouden hebben met de Koerdische politieke partijen in Turkije: 
één met de HDP/BDP die met 60 leden is vertegenwoordigd in het parlement en één met de anderen, die heel 
weinig aanhang hebben in Noord-Koerdistan, maar wel aan het kamp staan van Barzani. 
En wat met de zopas in Bashika (KRG, Irak) gestationeerde Turkse militaire eenheid? Waarom worden die 
militairen daar geplaatst? Hoe komt het dat de KRG zoiets toelaat? Zijn ze er om de Peshmerga’s van Barzani op te 
leiden? Of gaan ze daar de strijd aanvatten tegen de IS-troepen in de streek? Wat de opleiding van Peshmerga’s 
betreft, is de Amerikaanse militaire steun niet genoeg? En, wilt Turkije IS eigenlijk bestrijden? Als dat zo is, zou 
Turkije de grenzen met Syrië moeten sluiten, om zo een einde te brengen aan het vrije verkeer van IS-leden in 
Turkije. Stop met de wapenleveringen aan IS en stop met de aankoop van goedkope olie van IS om verder uit voeren 
naar het buitenland. Als dat niet gebeurt, zal IS blijven bestaan en zullen alle internationale acties zinloos blijven. 



De Koerden, 86
2

bakUr

HDP.

De opzet van de Turkse staat om de verkiezingen 
in het absolute voordeel van de islamitische AKP 
(Adalet ve Kalkınma Partisi) te laten uitvallen is al 
maanden aan de gang. Met grof  geweld worden angst, 
chaos en polarisatie gecreëerd. Daarmee stoomt 
president Erdoğan het land klaar voor zijn grote finale: 
de grondwetswijziging waarmee alle macht in twee 
handen komt. Die van Erdoğan zelf. 

Begrafenissen 

“We waren druk bezig met het regelen van 
begrafenissen en het afleggen van condoleancebezoeken 
aan families die een zoon, dochter, opa, oma, moeder 
of  vader verloren hebben”, zegt de DBP covoorzitter 
voor Amed, Ali Şimşek. “We konden onmogelijk 
daarnaast een verkiezingscampagne voeren.” Hij 
verwijst naar de 254 burgerslachtoffers die er in totaal 
sinds de vorige verkiezingen op 7 juni zijn gevallen. 
Zo vonden bij de dubbele aanslag in Ankara op 10 
oktober 102 mensen de dood. Op 20 juli werden bij 
de aanslag in Suruç 32 jonge vrijwilligers vermoord 
die kinderen zouden gaan helpen in Kobanê. Verder 
werd op vele plaatsen in Koerdistan de noodtoestand 
uitgeroepen, waarbij onschuldige burgers door 
Turkse sluipschutters werden doodschoten. Dit was 
bijvoorbeeld zo in Cîzîr (Cizre), waar begin september 
22 burgerslachtoffers vielen.  

Şimşek’s collega, co-voorzitter Hafize Ipek, zit sinds 
augustus 2015 in voorarrest. En met haar ongeveer 
1800 andere oppositieleden, HDP-burgemeesters, 
mensenrechtenverdedigers en advocaten, zegt Şimşek. 

“Dat zijn ook nog eens 1800 verloren kiezers, want ze 
mogen niet stemmen.” De meesten zitten vast voor 

Het is een warm weerzien op het spiksplinternieuwe 
vliegveld van Amed (Diyarbakir). Veel van de Europese 
waarnemers die op uitnodiging van de HDP de Turkse 
verkiezingen gaan volgen, kennen elkaar nog van 
vergelijkbare missies in de roerige jaren negentig van 
de vorige eeuw. Een tikkeltje grijzer of  kaler, maar nog 
altijd even betrokken. Of  opnieuw misschien. Het 
Koerdisch revolutionair succes in Kobanê enerzijds 
en het opgelaaide geweld tegen Koerden in Turkije 
anderzijds, heeft veel mensen terug naar de Koerdische 
kwestie getrokken. De waarnemers bieden de HDP 
extra ogen en oren om vals spel tijdens de verkiezingen 
te rapporteren. In totaal zijn er 23 Europese delegaties 
die samen zo’n driehonderd leden tellen. 

De waarnemers zijn te laat. Zo leren de gesprekken 
met vertegenwoordigers van de Koerdische 
Democratische Partij van de Regio’s (DBP, Demokratik 
Bölgeler Partisi) en de HDP in Amed, daags voor de 
verkiezingen. De DBP is de opvolger van de Partij 
voor Vrede en Democratie (BDP) en de laatste variant 
in een rijtje eerder verboden verklaarde Koerdische 
partijen: HEP-DEP-HADEP-DEHAP-DTP.  De 
DBP is nu onderdeel van de landelijke coalitie van 
progressieve en vreedzame krachten, verenigd in de 

De vervroegde verkiezingen in Turkije vonden 
plaats na maandenlang staatsgeweld tegen de 
Koerden in het algemeen en oppositieleden in het 
bijzonder. De Democratische Partij der Volkeren 
(HDP, Halkların Demokratik Partisi) haalde 
Europese waarnemers naar Noord-Koerdistan 
om erbij te zijn en verslag te doen van hun 
ervaringen. Carla van Os sloot zich aan bij de 
Britse delegatie. Een impressie van twee dagen 
Amed onder hoogspanning. 

carla van os

Angst, woede en verdriet overheersen 
verkiezingen in Turkije
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Vanaf  de DBP is het maar een plein oversteken 
naar het kantoor van de HDP in Amed. Het gebouw 
is niet te missen, door de kleurrijke vlaggen die vanaf  
het kantoor over de straat wapperen. Daar wachten 
de covoorzitters Gülşen Özer en Ömer Önen van 
de HDP Amed en HDP-parlementariër Çağlar 
Demirel, de Britse delegatie op. De Britten kennen 
Demirel nog van de vorige verkiezingen. Toen werd 
ze bont en blauw geslagen door politieagenten bij een 
verkiezingsbijeenkomst. 

Vijfduizend

nieuwe dorpswachters

De drie HDP-vertegenwoordigers maken zich veel 
zorgen over het tellen van de stemmen morgen. Ze 
drukken de waarnemers op het hart om daar zoveel 
mogelijk bij te blijven en zo mogelijk ook de gang van 
de stembiljetten naar de verzamelplaatsen te volgen. 
De vorige keer zijn er stembiljetten in de vuilnisbak 
teruggevonden. Er werden ook busjes met blanco 
nummerborden ingezet bij het transport van de 
stembiljetten. 

Demirel voegt nieuwe zorgen toe over de 
verkiezingen aan de lange lijst die de waarnemers 
al binnen een paar uur samengesteld hebben: “De 
overheid heeft via hun arbeidsbureau İŞKUR de 
afgelopen maanden vijfduizend nieuwe dorpswachters 
geworven. Zij hebben de opdracht gekregen om de 
Koerdische stemmers een duwtje in de ‘goede’ richting 
te geven. En simpelweg met hun aanwezigheid, 
drukken ze het percentage HDP-stemmen; de 
dorpswachters stemmen zelf  immers ook. Ze zijn 
voornamelijk aangesteld in de dorpen en steden waar 
HDP de meeste aanhang heeft. Ook het instellen 
van ‘veiligheidszones’ belemmert de verkiezingen,” 
vervolgt Demirel. “Onder meer in de districten Lice, 
Silvan en Hani van Amed zijn hele gebieden afgesloten, 
er zijn uitgaansverboden van kracht. Op dit soort 
plekken kunnen mensen niet stemmen.” 

historische moskee doorzeefd

Hoe het leven eruit ziet na het afkondigen van een 
uitgaansverbod maken de waarnemers zelf  mee als 
ze tegen de avond voor een ‘toeristische wandeling’ 

hun woorden, uitspraken die onwelgevallig klinken in 
de oren van de overheid. Zoals die van Tahir Elçi, de 
voorzitter van de Orde van Advocaten in Amed. Hij 
waagde het om te zeggen dat de PKK een gewapende 
politieke organisatie is. Elçi had enkel het T-woord 
mogen uitspreken, zo vonden ze bij justitie. Hij werd 
op 20 oktober vanachter zijn bureau gehaald en per 
tank naar de cel gebracht. Er is zevenenhalf  jaar 
gevangenisstraf  tegen hem geëist omdat hij de PKK 
geen terroristische organisatie noemde. (Op zaterdag 
28 november werd Tahir Elçi doodgeschoten door 
een Turkse politieagent, nvdr.)

“Behalve door het simpelweg opsluiten van de 
oppositie en het creëren van een geweldsspiraal, heeft 
de Turkse staat een eerlijke verkiezingscampagne 
onmogelijk gemaakt door kritische media te sluiten, de 
HDP nauwelijks zendtijd te geven en bijeenkomsten te 
verbieden”, stelt Şimşek. “Op sommige plaatsen zijn 
de stembureaus opgedoekt in de hoop dat mensen het 
dan opgeven te gaan stemmen. En verder is sinds juni 
het leger heel sterk aanwezig in de Koerdische steden 
en dorpen. Sommige mensen durven niet eens meer 
te gaan stemmen.” Dat leger heeft er sinds kort weer 
een paar oude bekenden aan het front bij gekregen. 
Enkele generaals die werden vervolgd voor het 
vermoorden en laten ‘verdwijnen’ van de Koerden in 
de jaren negentig, zijn de afgelopen maanden allemaal 
plotseling ‘wegens gebrek aan bewijs’ vrijgesproken. 
Zoals de beruchte kolonel Cemal Temizöz, die in Cizre 
heeft huisgehouden.  Sommigen zitten zelfs weer op 
een hoge post, zoals Musa Çitil, een man die vervolgd 
werd voor talloze moorden en verkrachtingen verricht 
in Mardin en die nu districtsgeneraal is in Amed. 
Daarmee laat Turkije zien hoe wetteloosheid regeert 
en het rechtssysteem naadloos aansluit bij de politieke 
ambities van de machthebbers. 

Ondanks al deze belemmeringen is Şimşek niet 
pessimistisch: “De wereld zal na morgen niet anders 
zijn voor ons. We gaan hoe dan ook door met het 
versterken van onze lokale autonomie. We zijn hard 
bezig om vanaf  de straat een nieuwe samenleving op te 
bouwen, gebaseerd op mensenrechten en democratie. 
We zien dat de Koerden ons hierin steunen. We voelen 
ons nu ook extra geïnspireerd door de gebeurtenissen 
in Rojava.” 
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het vermoorde meisje, in de buurt van de moskee. 
Via donkere steegjes komen ze bij een winkel, op de 
hoek van de straat waar het meisje woonde. “Ze heette 
Helîn,” weet de winkelier. Hij is duidelijk op zijn hoede 
en zegt dat ook de gasten dat zouden moeten zijn. De 
winkelier wijst de waarnemers de plek waar Helîn is 
doodgeschoten door een sluipschutter van het leger 
vanaf  een dak. De straatstenen zijn er lichter omdat ze 
zijn schoon gespoten. De bakker is vijftig meter verder. 
Daar kwam Helîn vandaan gerend. Haar huis was 
enkel nog de hoek om. De winkelier vertelt ook dat 
de moeder naar het westen van Turkije is vertrokken: 

“Ze kon het niet aan om elke dag langs deze plek te 
moeten.” Er komen meer mannen bij de akelig schone 
plek staan. Een van hen zegt dat het proces tegen de 
sluipschutter moeizaam verloopt, omdat niemand 
durft te getuigen. 

Even later verschijnt de vader van Helîn zelf. 
Staccato maar gestructureerd, vertelt hij te midden 
van de grote groep Britse en Italiaanse waarnemers 
wat er is gebeurd. Op de hoeken van de straten staan 
inmiddels meer mensen op wacht om te kijken of  
de politie het verhaal niet komt verstoren. “Ik was 
in het ziekenhuis op de dag dat het uitgaansverbod 
werd afgekondigd”, gaat de vader van start. “Toen ik 
terug naar huis wilde gaan, mocht ik er niet meer in. 

worden uitgenodigd in een wijk vlakbij het oude 
centrum van Amed. Huizen doorzeefd met kogelgaten, 
gebroken ruiten, straten die omgeploegd zijn door 
tanks. Moeders en kinderen sjouwen emmers puin en 
glasscherven vanuit hun huizen naar de straat. 

De Britse groep, inmiddels aangevuld met een 
groot aantal Italiaanse waarnemers, gaat naar de 
beroemde Fatih Paşa moskee (Kursunlu Cami), 
die gebouwd is tussen 1516 en 1521. De moskee, 
die in alle toeristische gidsen vermeld wordt, is in 
september finaal kapot geschoten in een gevecht 
tussen revolutionaire jongerenbeweging YDG-H 
(Yurtsever Devrimci Gençlik – Hareketi) en het 
leger. Schoenen uit, is niet meer aan de orde in het 
geruïneerde gebedshuis. Voor de moskee verdringen 
kinderen zich om de waarnemers verslag te doen van 
wat er allemaal gebeurd is: “Dáár zaten onze mensen,” 
wijst een achtjarig meisje, “en dáár rolden de tanks 
binnen. Toen moest iedereen binnen blijven. Een 
meisje ging toch naar buiten en werd doodgeschoten.” 
De jonge getuige kijkt nauwlettend naar de reactie van 
de waarnemers. 

twaalf jaar

De waarnemers gaan op zoek naar de familie van 

HdP-vlaggetjes tekenen het straatbeeld. © carla Van os
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werd ik weer gearresteerd. Ik was bij een demonstratie 
voor Kobanê geweest. Ze kwamen me om drie uur 
’s nachts met veel lawaai ophalen. Ik heb twee jonge 
kinderen. Ze waren doodsbang en gingen aan mijn 
been hangen. Ik bleef  twee dagen in de cel. Dit keer 
werd ik niet geslagen. Ze scholden wel op Demirtaş: 

“Als je leider hier was, zouden we hem in stukken 
hakken”. Sindsdien moet ik me twee keer per week 
melden bij de politie. 

imam leidt stemBureau

In Çermik worden we opgewacht door de HDP 
covoorzitters Suna Ünsal Aydın en Nevzat Güler. 
Ze brengen de waarnemers de hele dag naar de 
verschillende  stembureaus, bijna allemaal in scholen. 
De stembureaus zien er ordelijk en georganiseerd uit. 
Meestal bestaat de stemcommissie uit vijf  tot zeven 
personen: een voorzitter, door de kiescommissie van 
de Staat benoemd, één tot drie ambtenaren van de 
Staat en drie vertegenwoordigers van de drie grootste 
partijen, in dit district steeds HDP, CHP en AKP. 
Als de waarnemers vragen naar onregelmatigheden, 
klinkt het overal unaniem dat het allemaal vlekkeloos 
verloopt. 

De zorgen krijgen de waarnemers soms buiten op 
de schoolpleinen te horen. Zo vertelt Suna dat er veel 
twijfels zijn over het aanwijzen van de voorzitters. Bij 
de vorige verkiezingen konden leden van vakbonden 
en ngo’s daarvoor benoemd worden, nu zijn die 
allemaal terzijde geschoven en zijn het alleen mensen 
die door de Staat zijn aangewezen als ‘geschikt’. 

Het meest in het oog loopt de voorzitter in het 
stembureau op de middelbare school van Çermik. 
Het schoolgebouw zit vol met zwaar bewapende 
agenten. De voorzitter van één van de stemlokalen 
is de plaatselijke imam. Ik spreek mijn verbazing uit 
over het feit dat een religieuze leider zo’n belangrijke 
bestuurlijke functie vervult, die bovendien op z’n minst 
de suggestie van onafhankelijkheid moet uitstralen. 
De imam zegt triomfantelijk dat de AKP dit heeft 
mogelijk gemaakt door een wetswijziging waarmee de 
imams nu doorgaan voor ambtenaar. Direct daarna 
worden we met zachte doch dwingende hand naar 
buiten begeleid. 

Ik ben naar het huis van mijn broer gegaan. Op de 
eerste en de tweede dag belde ik met Helîn en mijn 
vrouw. Ze zeiden dat het goed ging maar dat ze wel 
honger hadden omdat er geen eten meer in huis was. 
Op de derde dag belde ik om 8.15 uur met Helîn. Ze 
klonk bijna vrolijk.” Dan stokt de stem van de vader. 
Een buurman neemt het over: “Ik hoorde om 8.35 
uur een schot en ben naar buiten gerend. Daar lag 
Helîn. Ik belde de ambulance. Ze zeiden dat ze het 
gebied niet in mochten. We bleven bellen, met veel 
mensen. Uiteindelijk zijn er drie ambulances een eind 
verderop gekomen. We moesten haar brengen, in een 
deken gewikkeld.” De vader gaat terug naar het fatale 
schot: “Helîn rende achter haar tante. Toen er werd 
geschoten, riep de tante dat ze de winkel in moest 
duiken. Maar Helîn drukte zich tegen de muur. Ze was 
letterlijk verstijfd van angst. Op dat moment schoot de 
sluipschutter gericht op haar. Ze was twaalf  jaar.” 

hoge prijs

Op 1 november 2015, de verkiezingsdag, splitsen de 
Britse waarnemers zich in drie subgroepen om zoveel 
mogelijk stembureaus te kunnen bezoeken. Onze 
groep gaat naar Çermik, een stad met relatief  veel 
AKP-stemmers, vlakbij Amed. Mehmet, een HDP-lid 
van het pr-comité, begeleidt de waarnemers. Onderweg 
is hij al somber. Somber over wat er allemaal is gebeurd 
en over wat er te verwachten staat voor de komende 
tijd. “De Koerden betalen een heel hoge prijs voor 
hun vrijheid”, zegt hij. Ik vraag wat zijn persoonlijke 
prijs was. Aarzelend steekt Mehmet van wal, hij heeft 
het liever over de politiek dan over zichzelf: “In 1993 
werd mijn dorp, vlakbij Lice, aangevallen door het 
leger. Mijn vader was al eerder gevlucht, ze zochten 
hem. Omdat hij niet thuis was, pakten ze mijn moeder. 
De soldaten braken haar vingers en ribben. 

Dat moment heeft mijn leven bepaald. Ik ben 
naar de bergen gegaan en ben gaan vechten. In 1997 
viel ik in een ravijn. Ik was zwaar gewond en werd 
naar het dorp van mijn oom gebracht om verzorgd 
te worden. In het ziekenhuis werd ik gearresteerd. Na 
twee maanden ben ik vrijgelaten vanwege gebrek aan 
bewijs. In de gevangenis werd ik elke dag geslagen en 
geschopt. Ze vernederden me ook, maakten seksuele 
opmerkingen over mijn moeder. Daarna ben ik bij 
de politieke beweging gegaan. Maar in oktober 2014 
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uit gegooid onder het mom: “Zo heb je toch gestemd.” 

Onderweg naar het volgende dorp krijgen 
de waarnemers steeds meer berichten door van 
onregelmatigheden elders. Eén van de andere Britse 
groepen werd in het dorp Karabas tegengehouden 
door een grote groep AKP-aanhangers toen ze een 
stemlokaal wilden binnengaan. Hun chauffeur werd 
geschopt en geslagen door de menigte. De derde 
Britse waarnemersgroep meldt dat er in Sur tanks 
op de schoolpleinen bij de stemlokalen stonden. In 
Dicle werden de HDP-begeleiders van de waarnemers 
gearresteerd. De waarnemers zijn in de buurt gebleven. 
Later kwamen er parlementariërs van de HDP die de 
mensen weer vrij kregen. 

Op het stembureau in Bintaş bevestigen twee 
docenten van de onderwijzersvakbond Eğitim Sen 
dat hun leden, anders dan bij de vorige verkiezingen, 
allemaal zijn uitgesloten voor de kiescommissies. “Ze 
zeiden dat er niemand nodig was.” Op het stembureau 
is het te rustig, vinden ze. Ze wachten nog op 110 
stemmers, er zijn 160 mensen wezen stemmen. Dat 
komt omdat een zestigkoppige familie uit het dorp in 
de rouw is vanwege een familielid dat bij een auto-
ongeluk is omgekomen. De HDP gaat er langs, drinkt 
een thee, toont medeleven en vraagt de familieoudsten 
om toch te gaan stemmen. In Gürüz zijn ze bijna klaar, 
nog maar 45 stemmers te gaan. 

stem gered

Intussen loopt de spanning bij Mehmet, onze 
HDP-begeleider, zichtbaar op. De groep haast zich 
terug naar het lyceum in Çermik om aanwezig te 
zijn bij het tellen van de stemmen. Daar wacht hen 
een nu nog bozere AKP-gedelegeerde Beran Çelik, 
met wie de waarnemers die ochtend al een aanvaring 
hebben gehad. Het nieuws over de intimidatie heeft 
inmiddels de nationale pers gehaald. Hij schreeuwt dat 
het een leugen is omdat hij hélémáál niet agressief  is. 
De waarnemers haasten zich naar de stemlokalen en 
zien dat het tellen van de stemmen keurig verloopt. 
Bijna gaat er één stem verloren als een lid van de 
kiescommissie vaststelt dat er geen stempel op het 
biljet staat. Een waarnemer kijkt op het biljet en ziet 
dat de stemmer een kruis heeft gezet bij de HDP zodat 
de keuze helder is. Stem gered. 

Op de gang wacht ons een woedende AKP-
afgevaardigde, Beran Çelik, die nog campagne loopt 
te voeren met een grote groep bodyguards achter 
zich aan. De groep omsluit ons. Çelik steekt een 
intimiderend betoog af  over de onwenselijkheid van 
onze aanwezigheid. Er is immers niets aan de hand. 

“Dit is een democratisch land. Dus wat zoeken jullie 
hier? Oprotten!” Als een van de waarnemers zegt dat 
er toch wel wat zorgen zijn in Koerdistan over de 
verkiezingen, ontploft hij: “Kurdistan yok! Kurdistan 
yok!” (Kurdistan bestaat niet). 

stem analfaBeet Verloren

De waarnemers gaan op weg naar Qarto, een 
idyllisch dorp in de buurt van Çermik. Daar zouden 
militairen geïntervenieerd hebben bij een ruzie over 
het stemmen. Buiten staat een handjevol militairen. 
Ook hier zegt de voorzitter dat er geen enkel probleem 
is geweest. Als we aandringen en zeggen dat we toch 
gehoord hebben dat hij militaire hulp heeft ingeroepen, 
geeft hij toe dat er een incident was met iemand die 
zelf  niet kon stemmen. Buiten treffen de waarnemers 
deze man, de 77-jarige Yusuf, en zijn zoon aan. Yusuf  
is nooit naar school geweest, hij is analfabeet. Omdat 
hij bang was dat hij het stembiljet niet zou begrijpen, 
had hij zijn zoon gevraagd te helpen. Volgens de wet 
mag dat alleen bij fysiek gehandicapte mensen, en dan 
nog niet door familie. Maar in plaats van dat de man 
werd geholpen, kreeg hij de kiesstempel op zijn hand 
gedrukt en werd hij er door de toegesnelde militairen 

er is een grote delegatie Britse waarnemers bij de verkiezingen.
© carla Van os
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Het venijn van deze verkiezingen zat niet in de 
verkiezingsdag zelf  maar in de aanloop, zo stelt ook 
de Raad van Europa in een kritisch rapport over de 
verkiezingen.  

De volgende dag lijkt de oorlog een feit. Tanks rijden 
door de straten van Amed. Vier dagen later zijn er al 
ruim veertig doden gevallen in onder meer Yuksekova 
en Silvan en bombarderen Turkse F16’s de PKK in 
Zuid-Koerdistan. Het is nog maar een begin van wat 
de zoveelste zwarte bladzijde in de geschiedenis van 
de Koerden gaat worden. 

carla Van os is juriste bij de kinderrechtenorganisatie defense 
for children en als onderzoekster verbonden aan de Universiteit van 
Groningen. 

traangas

Na het tellen van de stemmen, komen de eerste 
verontrustende berichten over de uitslag binnen. 
Mehmet kijkt nog somberder dan hij de hele dag al deed. 
De groep rijdt snel terug naar Amed. Voor het kantoor 
van de DBP hebben zich veel Koerden verzameld. Ze 
zingen, dansen en steken vuurwerk af. Binnen op het 
kantoor van de DBP, waar een groot aantal journalisten 
aan het werk is, is de stemming beneden alle peil. De 
absolute meerderheid voor de AKP begint zich af  te 
tekenen en het is nog maar de vraag of  de HDP de 
kiesdrempel gaat halen. “Ze snappen het nog niet,” 
wijst een DBP-vertegenwoordiger naar de dansende 
menigte buiten. 

Even later moet het kantoor ontruimd worden 
op vraag van de politie omdat ‘de veiligheid niet 
gegarandeerd kan worden’. De waarnemers verplaatsen 
zich naar het balkon van het HDP-kantoor aan de 
andere kant van het plein. Dan slaat de stemming 
snel om. Woedende Koerdische jongeren werpen een 
wegbarricade op en steken autobanden in brand. Al 
snel volgen de traangasgranaten en het waterkanon. 
Het kat- en muis-spel gaat de hele nacht door, ook al 
is inmiddels duidelijk dat de HDP toch in ieder geval 
weer de kiesdrempel gehaald heeft met 10.7 procent. 
Er valt duidelijk niks te vieren. Alle gezichten staan 
op onweer. 
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personen op die bewuste lijst van verdachten nog 
vrij rond. Lissa Çalan heeft daar een zware prijs 
voor betaald. Ze verloor haar beide benen in de 
aanslag van Diyarbakir en vertelt over de horror 
die ze die dag meemaakte. 

Ezgi Başaran is journaliste bij het Turkse dagblad 
Radikal.

“Al sinds 2013 berichten wij in het dagblad Radikal 
over de IS-cel van Adiyaman. We hebben 
getuigenissen en klachten ontvangen van ouders 
en van mensen die vertelden dat ze naar de politie 
geweest waren, waar ze zeiden dat hun kinderen 
zich vreemd gedroegen, dat ze onvindbaar waren 
en waarschijnlijk in Syrië zaten. Na de aanslag in 
Diyarbakir wisten we dat de kamikaze Orhan één 
van de verdachten was waarover we geschreven 
hadden in 2013. 

Later heeft Seyh Abduhrahman zich opgeblazen in 
Suruç, hij was verantwoordelijk voor het bloedbad 
dat daar heeft plaatsgevonden. Op 23 juli schreef 
ik een column over Yunus Emre Alagöz, dat hij 
onvindbaar was en dat hij misschien een aanslag 
aan het voorbereiden was. Ik ben zo verdrietig en 
kwaad omdat ik het bij het rechte eind had, want 
hij was één van de zelfmoordterroristen in Ankara. 

Hoe kan de regering daar niet van op de hoogte 
zijn geweest? Het was zo evident! Wij hadden de 
lijst van de politiechef van Adiyaman. Deze 
jongeren waren onvindbaar en zijn naar Syrië 
gegaan. Weet je, de moeder van Orhan, de 
kamikaze van Diyarbakir, is naar Tel Abyad gegaan 
om haar zoon te zoeken. De ouders van Omar 
Denis Dundar en een vriend van Yunus Emre 
Alagöz, zijn naar de Turkse eerste minister gegaan 
om hulp te vragen, want ze waren er niet in 

waren de aanslagen in 
turkije te Vermijden?

Konden de aanslagen die plaatsvonden in 
Diyarbakir op 5 juni, in Suruç op 20 juli en in 
Ankara op 10 oktober 2015, vermeden worden? 
Dat is de vraag die sommige journalisten en 
families van slachtoffers zich nu stellen in 
Turkije. In dit artikel geven we het woord aan 
twee mensen die de aanslagen en de nasleep 
ervan van dichtbij meemaakten.

De verantwoordelijke zelfmoordterroristen van IS 
kwamen allemaal uit de Zuid-Oost-Turkse stad 
Adiyaman en waren gekend bij de geheime dienst. 
"Er zijn de ouders, er is het werk van journalisten, 
hoe is het mogelijk dat de Turkse nationale 
veiligheidsdiensten die mensen niet in het oog 
heeft gehouden?" vraagt journaliste Ezgi Başaran 
zich af. "Ahmet Davutoğlu, de Turkse eerste 
minister, verklaarde dat ze een lijst hebben van 
terreurverdachten, maar dat ze die niet kunnen 
arresteren voor ze tot de daad overgaan." 

Terwijl journalisten en pro-Koerdische 
activisten op dagdagelijkse basis worden 
gearresteerd in Turkije, lopen 19 van de 22 

chris den Hond

Ezgi Başaran © Chris Den Hond
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Het meest bizarre was dat ze kwamen kijken, hun 
ogen ver open sperden en dan weer weggingen. Ik 
zei tegen mezelf : "Ik heb zeker een been gebroken." 
Ik trok aan mijn rechterbeen, maar ik merkte dat 
het weg was. Ik kon het niet geloven. Ik zei tegen 
mezelf : "Ik hoop dat het andere been er nog is." Ik 
tastte en merkte dat dat been nog in een slechtere 
staat was dan het eerste. Toen begreep ik dat het 
geen film was, maar harde realiteit. 
De jongeren rondom mij weenden. Niemand 
begreep wat er gebeurd was. Er was overal bloed. 
Snel hebben zij met een gordel de wonde 
afgespannen om te verhinderen dat ik nog meer 
bloed verloor. Dan wilden ze mij wegbrengen, 
maar ik zei hen: "Wacht, ik moet mijn benen 
terugvinden." Ze beloofden mij mijn benen 
achterna te brengen. De bom was net onder mijn 
voeten ontploft. Mijn twee benen zijn weggeblazen 
met de explosie. 

Wat ik wil doen in de toekomst? Dansen. Ik hou 
van dansen. Ik heb heel goede muziek Cd’s. Soms, 
als ik alleen ben en alleen wil zijn, dan duw ik de 
tafel weg, doe ik mijn ogen toe en dans ik met mijn 
rolstoel alsof ik nog mijn benen heb. Dat geeft mij 
zo’n goed gevoel! Eén keer heb ik mij zo laten gaan 
dat ik van mijn rolstoel ben gevallen. Ik lag op de 
vloer en mijn zussen kwamen in paniek aangerend. 
Ik zei tegen hen: "Maak je niet ongerust, ik was 
maar aan het dansen." 

Ja, het is de Islamitische Staat die deze aanslag ge-
pleegd heeft. Maar zij zijn niet alleen schuldig. Zij 
die Daesh gecreëerd hebben, bewapend hebben en 
versterkt hebben, zijn allemaal schuldig.”

Chris Den Hond is cameraman en journalist en al 
jarenlang actief voor de Koerdische strijd.

geslaagd hun zonen terug thuis te krijgen en ze 
wisten niet waar de jongens zich bevonden. Ze 
waren heel ongerust, want ze dachten dat er miss-
chien iets zou gebeuren. 

Dus er zijn de ouders en er is het werk van de 
journalisten: hoe is het dan mogelijk dat de Turkse 
nationale veiligheid deze mensen niet in het oog 
heeft gehouden? De eerste minister van Erdoğan 
vertelde daarenboven na de slachtpartij in Ankara 
aan de media dat ze een lijst hadden van mogelijke 
zelfmoordactivisten. "Wij hebben een lijst, maar we 
kunnen deze mensen niet arresteren voor ze tot de 
daad overgaan." Als je een lijst hebt van kamikazes 
en je hebt bewijzen, dan kan je die mensen toch 
arresteren? Ze arresteren elke dag journalisten in 
Turkije. Al deze kamikazes stonden op een lijst. 
De pers schreef over hen in verschillende artikels. 
Hoe is het mogelijk dat ze niet gevolgd werden? Ze 
maakten deel uit van een cel in Antep, ze huurden 
een wagen en kwamen naar Ankara. Ze ontbeten 
in Ankara Gölbaşi en bliezen zichzelf op in het 
centrum van de hoofdstad van Turkije! Ik zeg niet 
dat de Turkse regering hen een riem met 
explosieven heeft aangedaan, hen heeft weg-
gestuurd en afwachtte tot ze zich opbliezen, maar 
ik zeg wel dat er hier sprake is van enorme 
onbekwaamheid en nalatigheid. Vandaag weten we 
het volgende over de lijst van terreurverdachten: 
drie zijn er dood, negentien lopen nog vrij rond.”

Lissa Çalan verloor haar twee benen tijdens de 
aanslag in Diyarbakir op 5 juni 2015. Dit is haar 
verhaal: 

"Ik zei tegen mezelf: ik ga op het muurtje gaan 
staan, dan heb ik een beter zicht. Maar vooraleer 
mijn gedachte ten einde was, vond de explosie 
plaats. Na de explosie opende ik mijn ogen. Ik 
herinner mij absoluut alles. Dat is eigenaardig. Ik 
deed een grote inspanning om niet flauw te vallen, 
maar ik verloor veel bloed en er was veel geruis in 
mijn oren. Ik begreep niet wat er gebeurd was. Ik 
kon niet indenken dat ze een bom gegooid 
zouden hebben. Er waren mensen op mij. Ik duwde 
ze weg. Dat gebeurde allemaal op een paar 
seconden tijd. Mensen rondom mij waren dood. 
Het was als in een film. Moeders weenden. 
Jongeren kwamen, bekeken mij, begonnen te 
wenen. Ik begreep niet wat er gebeurde. 

lissa Çalan © chris den Hond
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redenen, kan de regering haar verantwoordelijk-
heid in deze bloedige gebeurtenissen niet zomaar 
van zich afduwen.

Volgens de eerste bevindingen, die nog niet officieel 
bevestigd zijn, werden de twee bommenwerpers 
geïdentificeerd als Yunus Emre Alagoz en Omer 
Deniz Dundar. Beide stonden op de verdachtenlijst 
van de politie en de geheime dienst als mogelijke 
zelfmoordterroristen. De politie stelde vast dat de 
mannen in aparte auto’s vanuit de grensprovincie 
Gaziantep naar Ankara kwamen, mogelijk nadat ze 
vanuit Syrië de grens hadden overgestoken. Alagoz 
was bekend bij de Turkse veiligheidsdiensten als 
de oudere broer van Abdurrahman Alagoz, de 
vermoedelijke zelfmoordterrorist die op 20 juli 34 
linkse activisten om het leven bracht in de randstad 
Suruc. Officiële bronnen vertelden dat beide broers 
deel uitmaakten van de zogenaamde Dokumacilar, 
een groep van jonge mannen uit Adiyaman die 
gerekruteerd werden voor de jihad in Syrië.

De bevindingen van de aanvallen in Suruc en 
Ankara, alsook die van de aanslagen op 5 juni 
tijdens een bijeenkomst van de pro-Koerdische 
Democratische Partij van de Volkeren (HDP) in 
Diyarbakir, wijzen allemaal in de richting van de 
groep uit Adiyaman. Eénentwintig van haar leden 
— achttien uit Adiyaman zelf en drie 
buitenlandse vrouwen die getrouwd zijn met leden 
van de groep — werden op de verdachtenlijst van 
de veiligheidsdiensten gezet toen men ontdekte 
dat ze waren opgeleid als zelfmoordterroristen en 
waren teruggekeerd naar Turkije om daar slapende 
cellen te vormen.

Meer zelfs, verschillende familieleden van de 
Diyarbakir-jongens hadden al lang voor de 
aanslagen de autoriteiten gewaarschuwd over de 

Verspreid de turkse regering 
Valse informatie oVer de aanslagen 
in ankara?

Fehim Taştekin

In wat een poging lijkt om haar eigen aandeel te 
verbergen, heeft de Turkse regering een media 
blackout opgelegd aan onderzoek naar de zelf-
moordaanslagen die op 10 oktober aan 
minstens 99 mensen het leven kostten. Het falen 
van de Turkse autoriteiten om de daders, die naar 
verluidt op de zwarte lijst van de geheime dienst 
(MIT) stonden, te stoppen, kan gezien worden 
als een ernstige vorm van nalatigheid. Naast het 
monddood maken van de pers, lijkt het er 
bovendien op dat de regering bewust informatie 
lost die een waarheidsgetrouwe analyse van de 
situatie sterk bemoeilijkt.

Het leek een uiterst bizar scenario toen minis-
ter-president Ahmet Davutoglu de lijst van voor 
de hand liggende verdachten voor de aanslagen 
in Ankara bekend maakte: Islamitische Staat (IS), 
de Koerdische Arbeiderspartij (PKK), het uiterst 
linkse Revolutionary People’s Liberation 
Party-Front (DHKP-C) en het regime van Presi-
dent Bashar al-Assad in Syrië. Davutoglu vertelde 
ook dat onderzoekers op zoek zijn naar mogelijke 
links tussen IS en de PKK. Deze bewering wordt 
regelmatig in de oren van journalisten en opinielei-
ders gefluisterd. Er lijkt een buitengewone inspan-
ning aan de gang te zijn om de publieke opinie 
in een bepaalde richting te duwen in plaats van 
duidelijk inzicht over de gebeurtenissen te schep-
pen.

Ongeacht waar het verhaal eindigt, één feit is 
onbetwistbaar: de regering heeft, vanwege haar 
binnenlandse politieke beleid en Syrië-beleid, een 
klimaat gecreëerd van vijandigheid en agressie naar 
haar tegenstanders toe. Een ander onontkoom-
baar feit: er zijn duidelijk fouten gemaakt toen de 
veiligheidsdiensten er niet in slaagden de aanslagen 
van 10 oktober te voorkomen. Alleen al om deze 
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den ontvangen over een mogelijke aanslag. Daarbij 
kregen ze ook een lijst van 16 mogelijke daders, 
met daarbij de namen van Alagoz en Dundar. De 
foto’s van deze 16 mannen werden in juli naar alle 
veiligheidstroepen gestuurd.

De uitleg die Davutoglu gaf over waarom de 
terroristen niet gestopt konden worden, zorgde 
voor heel wat controverse. In een live-interview in 
oktober stelde hij dat de Turkse wetgeving preven-
tieve acties en arrestaties onmogelijk maakt. “Als 
er sprake is van een slapende cel, kunnen we niet 
handelen zoals men in Syrië doet en de verdachten 
zomaar arresteren en opsluiten. Uiteindelijk leven 
deze mensen in onze maatschappij en kunnen ze 
bijvoorbeeld tijdelijk misleid zijn, maar wij moeten 
altijd handelen volgens de wet,” zei hij. “Turkije 
heeft een lijst van mensen die beschouwd worden 
als potentiële plegers van zelfmoordaanslagen. 
Misschien zijn ze op dit moment iets aan het 
plannen, maar zolang dit niet resulteert in een 
daadwerkelijke aanslag, of zolang men niet over 
voldoende informatie beschikt dat deze aanslag 
daadwerkelijk zal plaatsvinden, kan er niet worden 
overgegaan tot arrestaties.”

Dit is opmerkelijk, aangezien de regering een wet 
heeft ingevoerd die hechtenis mogelijk maakt als er 
sprake is van ‘redelijke twijfel’. Deze wet, die vorig 
jaar ondanks sterke bezwaren van de oppositie 
werd goedgekeurd, is al uitvoerig ingezet tegen 
kritische journalisten, activisten en zakenmensen.
Ongeacht wie de daders van de aanslagen waren, 
de regering is verantwoordelijk voor het creëren 
van een politiek klimaat dat geweld aanmoedigt. 
De aanslagen in Diyarbakir, Suruc en Ankara 
vonden telkens plaats in een klimaat dat aanvallers 
aanmoedigt en crimineel geweld tegen 
tegenstanders van de regering toelaat en wetsover-
tredingen legitimeert. De binnenlandse en buiten-
landse contexten van de aanslagen zijn van belang:

• Als een gevolg van het Syrië-beleid van de 
regering, clusteren verschillende gevaarlijke 
gewapende groeperingen in de grensregio’s van 
Turkije. Ze rekruteren Turken en zetten cellen op 
in steden over het hele land. Deze groepen brengen 
twee grote risico’s met zich mee. Enerzijds zouden 
zij zich tegen Turkije kunnen keren, van zodra het 
land haar Syrië-beleid verandert. Daarnaast 

vermeende activiteiten van hun zonen. Sommige 
pleitten zelfs voor hun arrestatie. De vader van 
Dundar vertelde het volgende aan journalisten van 
het Turkse dagblad Radikal: “Ik ging verschillende 
keren naar de politie om mijn zoon terug te 
krijgen uit Syrië. In 2014 keerde hij terug uit Syrië 
en verbleef hij voor acht maanden bij mij. Ik 
diende een klacht in bij de politie en vroeg hen om 
hem gevangen te nemen. Ze namen zijn getuigenis 
af en lieten hem gaan. Acht maanden later ging hij 
terug naar Syrië.”

De familie van Orhan Gonder, die de twee bom-
men zou hebben gepland op de HDP-bijeenkomst 
en daarna in Gaziantep werd gevangengenomen, 
had hetzelfde gedaan. De moeder van Gonder 
vertelde hoe ze herhaaldelijk naar de politie ging, 
zelfs vóór haar zoon vertrok naar Syrië. De 
jongeman werd in juni 2014 ondervraagd, maar 
werd meteen daarna weer vrijgelaten. Een jaar later 
haalde hij het nieuws als de vermoedelijke dader 
van de aanslagen op de HDP-bijeenkomst.

Het was algemeen bekend dat deze jongeman-
nen regelmatig bijeenkwamen in het Islamitische 
Theehuis in Adiyaman, dat gerund werd door de 
gebroeders Alagoz. Eén voor één traden de stam-
gasten van het café allemaal toe tot jihadistische 
groepen in Syrië. Het theehuis werd uiteindelijk 
gesloten na aanhoudende klachten van 
familieleden. Volgens een neef van Gonder was de 
politie op de hoogte van de rekruteringsactiviteiten 
die plaatsvonden in het café, maar deed ze niets om 
deze te stoppen.

In 2013 meldde de Turkse pers al dat tientallen 
jonge mannen uit Adiyaman tot jihadistische 
groepen als IS, Jabhat al-Nusra en Ahrar al-Sham 
toegetreden waren. Ontgoocheld door het 
uitblijven van een reactie van de politie, pro-
beerden sommige ouders hun zonen zelf terug 
te vinden in Syrië. Dundars vader vertelde aan 
Radikal hoe hij zijn zoon had opgespoord in 
Aleppo, maar zonder hem naar huis was terugge-
keerd omdat hij bedreigd werd. Een andere man 
kon zijn zoon terugbrengen door losgeld te betalen.

In de nasleep van de aanslagen raakte het bekend 
dat de Turkse veiligheidsdiensten drie dagen voor 
de HDP-bijeenkomst van 5 juni al informatie had-
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kunnen deze individuen of groepen ingezet worden als hulpmiddelen voor de Turkse regering bij het 
afhandelen van interne conflicten.
• De regering hanteert een gevaarlijke retoriek tegen de Koerdische beweging in Turkije. In een poging om 
de autonomie van de Syrische Koerden in diskrediet te brengen, heeft Turkije de Syrische Democratische 
Unie partij (PYD) met de PKK gelijkgesteld en propageert ze dat het duo PYD-PKK nog gevaarlijker is 
dan IS. Deze tactiek heeft de basis gelegd voor het huidige geweld tegen Koerden in Turkije. Op dezelfde 
manier zien de groepen die strijden tegen de Koerden in Syrië de HDP als een vijand, vanwege de link van 
de PKK.

• De aanslagen in Suruc waren gericht op Turkse groepen die solidair zijn t.o.v. de Koerden. Turkse 
groepen die samenwerken met dissidente Koerden, gaan lijnrecht in tegen de ideologie van de AKP. Dit 
haalt de fundamenten van de huidige machtsstructuren in Ankara onderuit en het plaatst de legitimiteit 
van het conflict met de HDP op de helling. De aanslag in Diyarbakir was rechtstreeks gericht op de HDP, 
terwijl de vredesdemonstratie in Ankara mensen uit verschillende delen van de Turkse samenleving 
samenbracht en op die manier het oorlogsbeleid van de regering in vraag stelde. De aanslagen waren dus 
een manier om Turks-Koerdische solidariteit te bestraffen. 

• De regering heeft een klimaat gecreëerd dat crimineel geweld tegen de HDP rechtvaardigt. Volgens 
bronnen dichtbij de partij, zijn er de afgelopen maanden bijna 500 aanvallen geweest tegen HDP-kantoren. 
Toch zijn er geen aanvallers gevangen genomen of bestraft, wat betekent dat er de facto immuniteit wordt 
verleend voor geweld tegen de HDP en linkse groepen in het algemeen.
• Veiligheidsmaatregelen voor openbare demonstraties en bijeenkomsten worden niet volledig uitgevoerd 
bij evenementen van de oppositie. Zowel in Suruç en in Diyarbakir, als tijdens de bijeenkomst in Ankara, 
ontbraken de nodige veiligheidsmaatregelen. Erger nog, de politie gebruikte pepperspray en knuppels 
tegen deelnemers die de gewonden probeerden te helpen en zag door de vingers dat nationalistische 
groeperingen gewelddadig werden bij de ziekenhuizen waar overlevenden werden behandeld.

Hoewel de objectiviteit van het huidige onderzoek twijfelachtig is, schetsen de eerste bevindingen hoe dan 
ook een ongunstig beeld voor de regering. 
Om die reden werd op 14 oktober een volledige ‘media blackout’ opgelegd (met inbegrip van een verbod 
op ‘kritiek’), die alle vormen van onderzoek naar de aanslagen onmogelijk maakt. Turken kunnen nu zelfs 
niet bespreken waarom en hoe de dodelijkste aanslagen in hun moderne geschiedenis plaatsvonden. Dit 
leidt tot de onvermijdelijke vraag van wat de regering allemaal probeert te verdoezelen.

Fehim Taştekin is columnist bij de Turkse krant Radikal en redacteur voor The Turkey Pulse. Dit artikel ver-
scheen op 16 oktober 2015 op de website van Al-Monitor. Vertaling door Deniz Agbaba.
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Turkije is een land dat in twee gedeeld is. Twee 
derde van het land stemt, wat er ook gebeurt, voor 
de partij of de partijen die staan voor conservatieve 
waarden. Nationalistische en islamitische 
conservatieve waarden, zo je wil, en waarden zoals 
“zaken [business] voor alles”. Het andere deel, 30 
tot 35 procent, behoort tot wat we de seculiere 
sociale democratie noemen: modernisten, links, 
extreem-links, enzovoort. Dus wat er ook gebeurt, 
deze balans verandert niet. Als kiezers ontevreden 
zijn over AKP, zullen ze extreemrechts stemmen, 
niet links. Omgekeerd, wanneer de kiezers van 
extreemrechts van mening zijn dat hun leider (van 
de MHP-partij) niet in staat is om een coalitie op 
te stellen (zoals gebeurde op 7 juni), dan zullen zij 
voor de AKP stemmen. Er is geen enkele stem van 
de extreemrechtse nationalistische partij (MHP) 
verhuisd naar de sociaaldemocratische partij. Al 
degenen die de extreemrechtse partij verlaten heb-
ben, hebben zich in deze verkiezingsperiode tot de 
AKP gewend. 

Hoe zit het met de buitenlandpolitiek van de 
Turkse eerste minister Erdoğan ? 

Ik denk dat Erdoğan een persoonlijke strategie 
heeft. In de eerste plaats is het zijn droom en 
ambitie om de geschiedenis in te gaan als de man 
die de plaats innam van Mustafa Kemal Ataturk. 
Dat is zijn eerste ambitie. Hij wil de stichter worden 
van een nieuw Turkije, een meer conservatief en 
religieus Turkije. Een Turkije met meer vrome 
jongeren, een Turkije dat een echte wereldmacht 
is. De persoon die deze macht vertegenwoordigt, 
wordt dan in zekere zin de moderne democratische 
verdediger van de moslimwereld tegen de westerse 
wereld.

Het zijn woelige tijden in Turkije. De regering 
van Recep Tayyip Erdoğan en het beleid dat ze 
voert, liggen meer dan ooit onder vuur. Chris 
Den Hond had hierover een gesprek met Ahmet 
Insel, een journalist en economie-professor aan 
de Galatasaray-universiteit in Istanboel.
 
Wat is het maatschappelijke profiel van de mensen 
die voor de AKP stemmen? 

Algemeen kunnen we de mensen die voor de AKP 
stemmen opdelen in twee groepen. Aan de ene 
kant zijn er diegenen die stemmen voor de AKP, 
en in het bijzonder Erdoğan, wat er ook gebeurt. 
Het is een stem uit trouw en ideologie, een stem 
van conservatieve Soenni-moslims. De keuze van 
deze groep ligt vast. We denken dat deze groep 
ongeveer 20 tot 25 procent van de kiezers uitmaakt. 
Deze groep vormt het hart van de conservatieve 
islamitische stem. De tweede groep bestaat uit 
kiezers die voor Erdoğan stemmen omdat hij voor 
hen een teken is van veiligheid en stabiliteit. Je kan 
je natuurlijk vragen stellen bij deze “veiligheid”, 
aangezien de vrijheden van de bevolking in gevaar 
komen [onder het beleid van Erdoğan]. Maar deze 
groep kiezers maakt zich geen zorgen over de 
vrijheden van andere delen van de bevolking, 
zolang er maar niet aan hun eigen vrijheden 
geraakt wordt. Deze mensen zijn alleen democra-
tisch als het om henzelf gaat, niet als het om 
anderen gaat. 

Als linkse kranten bijvoorbeeld verboden worden 
of als 40 journalisten in de gevangenis gegooid 
worden, gaan zij gewoon voort met hun 
leven, zolang er maar niemand aan hun deur komt 
kloppen. Ze menen dat Erdoğan en de AKP geen 
bedreiging vormen voor hun veiligheid. 

Het turkije van erdoğan
Een gesprek met professor Ahmet Insel 
van de Galatasaray-universiteit in Istanbul. 

Chris Den Hond
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bewapende arm van de soenni-as in het 
Midden-Oosten. 

Helpt Turkije de Islamitische Staat? 

Of ze direct Daesh helpen, weten we niet. We heb-
ben geen bewijs, maar de Turkse regering heeft in 
het verleden wel al Jihadistische organisaties zoals 
Al Nosra geholpen. We weten ook dat de grenzen 
tussen deze organisaties in Syrië (Al Nosra, Al 
Ashaab en Daesh) heel vaag zijn. Turkije heeft dus 
Jihadistische organisaties geholpen en 
waarschijnlijk heeft een deel van de mensen die 
op deze manier gesteund zijn geweest, de overstap 
gemaakt naar Daesh. 

De Amerikanen hebben hetzelfde meegemaakt. 
Ze probeerden om financiering te bieden. Ze 
wilden 500 miljoen investeren, maar hebben het 
stopgezet. Uiteindelijk hebben ze wel ongeveer 
200 miljoen uitgegeven in Turkije om gematigde 
islamitisch-conservatieve jihadistische strijders te 
vormen. Ze hebben, denk ik, ongeveer 100 strijders 
gestuurd. De meesten van hen vielen na aankomst 
in Syrië in handen van Al Nosra, waarna ze ofwel 
de wapens die ze van de Amerikanen gekregen 
hadden verkochten, of zelf lid werden van Daesh. 
De grenzen tussen de verschillende groeperingen 
zijn vaag, dus de Turkse overheid heeft Jihadis-
tische organisaties geholpen, is tegemoetkomend 
geweest ten opzichte van Jihadistische organisaties, 
tegemoetkomend tegenover Daesh, en tot enkele 
maanden geleden tegemoetkomend tegenover de 

Hij houdt niet van de Arabische dictators die graag 
de moslimwereld willen vertegenwoordigen. Voor 
Erdoğan zijn deze figuren verleden tijd. Hij wil 
graag een imago van kracht. Hij wil zijn zoals een 
belangrijke figuur in de Turkse nationalistische 
beweging : Salahadin Ayyubi, de Koerdische prins 
die de kruisvaarders verjoeg. Dat is zijn 
persoonlijke droom. 

Het andere doel van Erdoğan is aan de macht te 
blijven. Dit doel vormt op korte termijn het groot-
ste gevaar. Hij wil aan de macht blijven, omdat hij 
klappen heeft gekregen. Drie jaar geleden was hij 
bang toen er beschuldigingen van corruptie aan 
hem gericht werden. Op 7 juni was hij bang toen 
hij de meerderheid verloor. Erdoğan bewandelt 
een koers waarvan hij niet meer kan afwijken. Hij 
weet dat als hij dat zou doen, het afgelopen is met 
hem. Erdoğan wordt bovendien omringd door een 
soort tribaal solidariteitsnet, bijna zoals een maffia. 
Iedereen in zijn entourage heeft dingen gedaan die 
ze niet hadden moeten doen, dus plotseling moet 
iedereen de rangen sluiten.  

Erdoğan heeft zich vergist in de Syrische crisis, 
maar kan niet meer terug.

In het Midden-Oosten is het vertrouwen in 
Erdoğan vervlogen. Men had er de hoop dat hij de 
rijzende ster van het Midden-Oosten zou worden, 
de machtigste leider van de regio. Ik denk dat hij 
nu weet dat hij dat niet meer kan zijn. Er is weinig 
eenheid in het Midden-Oosten. Jammer genoeg 
valt hij, nu de breuklijnen in het Midden-Oost-
en steeds duidelijker worden, terug op de aloude 
verdeeldheid tussen de Soenni- en de Shia-ge-
meenschappen. Hij sleept bovendien Turkije mee 
in deze Soenni-Shia tegenstelling, die teruggaat 
op een heel oude breuklijn tussen het Ottomaanse 
Rijk en Perzië. Dit neo-Ottomanisme, waarvan je 
opnieuw weerklanken hoort in de toespraken van 
Erdoğan, heeft ook tot gevolg dat de tegenstelling 
Soenni-Shia in herinnering gebracht wordt.  
Erdoğan wil niet overgaan tot het financieren 
[van Soenni-groeperingen in Syrië], omdat de 
fondsen van Soennitische clans uit de Verenigde 
Arabische Emiraten en Saudi-Arabië komen. [De 
soenni-clan] heeft echter geen leger. Niemand is er 
werkzaam, dus hij (Erdoğan) is de meest efficiënt 

    ahmet insel © chris den Hond
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laat dat duidelijk zijn. 

Waarom wil Erdoğan het einde van het regime 
van Bashar Al Assad? 

Erdoğan kan zich nu niet terugtrekken. Hij is te 
zeer betrokken partij, hij heeft teveel uitspraken 
gedaan over dit onderwerp. Waarom wou hij er in 
het begin bij betrokken geraken? Erdoğan dacht 
dat de Moslimbroeders de macht zouden grijpen in 
Syrië, en hij heeft nauwe banden met de 
Moslimbroeders. Hij dacht dat hij op die manier 
mee macht zou krijgen in Syrië, wat hij ook dacht 
in het geval van Egypte. Hij dacht dat de Moslim-
broeders de macht zouden overnemen in landen 
als Tunesië, Egypte en Syrië en dat hij de grote 
broer zou zijn die hen allen beschermt. 

Wat met de zelfmoordaanslagen van IS in Turkije? 

We hebben nu drie belangrijke aanvallen van 
Daesh meegemaakt: in Diyarbakir voor de 
verkiezingen, in Suruc, met 33 doden, en in 
Ankara, met 102 doden. Het is uitzonderlijk om 
102 doden te hebben bij twee zelfmoordanslagen. 
De uitvoerders van de zelfmoordaanslagen zijn 
gekend. Het zijn allemaal Turkse burgers. Gelukkig, 
want als het Syriërs waren geweest zou de houding 
ten opzichte van het vluchtelingenprobleem en de 
algemene houding van de Turkse bevolking ten 
opzichte van de Syrische vluchtelingen veel 
agressiever geweest zijn. Dus gelukkig zijn ze 
Turks. Maar omdat het Turkse burgers zijn, wordt 
Daesh plotseling een intern probleem voor Turkije, 
het is niet langer enkel een extern probleem. 

En er is een groot aantal IS-aanhangers in Turkije: 
sommigen zeggen 3000, anderen zeggen 10 000, 
sommigen zeggen zelfs meer. Bovendien is er ook 
veel indirecte logistieke steun, vooral in Koerdische 
omgevingen, omdat de Koerdische bevolking in 
Turkije paradoxaal genoeg meer conservatief Shafi’i 
Soennitisch is dan de gemiddelde Turkse bevolk-
ing.   

In de jaren ’90 hebben we al het equivalent van 
Daesh in Turkije meegemaakt: de Hezbollah, wat 
een Koerdische anti-PKK organisatie was, vooral 
indirect gefinancierd door de Turkse staat. Ik denk 
dat het Turkse Daesh vandaag, met een grote 

Turkse tak van Daesh. 
 
 Het “andere” Koerdische probleem

Erdoğan heeft nog een ander probleem, maar dat 
probleem is niet enkel dat van Erdoğan. Het is het 
probleem van de Turkse staat, de Turkse “raison 
d’État”. Voor de Turkse staat is het Koerdische 
gevaar nog altijd belangrijker dan het gevaar van 
Daesh, want voor de Turkse staat is Daesh een 
voorbijgaand fenomeen, een epifenomeen. Ze zijn 
er nu, maar zullen er binnen tien jaar niet meer 
zijn. Daesh is gevaarlijk op korte termijn, maar de 
Turkse staat beschouwt Daesh niet als een gevaar 
op lange termijn. 

Daar staat tegenover dat de Koerden die zich in 
Syrië vestigen, het gevaar vormen waar de Turkse 
staat al een eeuw het meest bang voor is. Dit ligt 
vooral aan de invloed van de PKK, aangezien er 
een sterk verwantschap is tussen PYD en PKK. Dat 
is de fundamentele reflex van de Turkse staat. 
Erdoğans buitenlandpolitiek sluit aan bij deze 
reflex. Maar wat er ook op korte termijn of op 
lange termijn gebeurt, waar ze bang voor zijn, zal 
gebeuren. Dat is onomkeerbaar: waar ze bang voor 
zijn, zal gebeuren. 

Wat Daesh betreft, daarentegen, geloof ik dat hij 
Erdoğan alle controle verloren is. Of hij spijt heeft, 
weet ik niet, want voor hem blijft Daesh de groep 
die de expansie van de Koerden in Syrië tegen-
houdt. De Amerikanen beschouwen de Koerden 
als de enige macht die in staat is om Daesh tegen te 
houden. Maar ik geloof dat Turkije, dus niet alleen 
Erdoğan, maar ook de Turkse militairen, geloven 
dat Daesh de enige macht is die in staat is de 
expansie van de Koerden tegen te gaan. 
Ik denk dus dat Turkije niet wilt dat Daesh 
verliest. Het wil ook niet dat Daesh wint. Ze willen 
dat Daesh en de Koerden in evenwicht blijven. 

Turkije had een heel belangrijke speler kunnen zijn 
in het conflict, als het afstand had genomen haar 
eigen belangen in Syrië. De Turkse 
autoriteiten zijn te zeer verwikkeld geraakt in hun 
eigen conflicten in Syrië en vinden het nu moeilijk 
om te aanvaarden dat ze aan tafel moeten zitten 
met Bashar Al Assad, die ze nog steeds beschouw-
en als een crimineel. Hij is ook echt een crimineel, 
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Het Koerdische probleem maakt deel uit van het 
Syrische probleem. Zolang Turkije niet verlost 
geraakt van de angst dat er een Koerdische 
politieke entiteit zal komen die grotendeels 
gecontroleerd wordt door de PKK in Syrië, denk ik 
niet dat Erdoğan in Turkije vrede zal sluiten met de 
PKK. 

We hebben die kans gemist. Voordat het Syrische 
probleem er was, zouden we het Koerdische 
probleem in Turkije hebben kunnen oplossen. Nu 
we met het Syrische probleem zitten, kunnen we 
het Koerdische probleem in Turkije niet meer 
losmaken van het Syrische probleem, in ieder geval 
toch niet in de hoofden van de (Turkse) staats en 
de AKP.  Ikzelf ben van mening dat men beide 
zaken apart moet behandelen (het Koerdische 
probleem in Turkije en de gebeurtenissen in Syrië),  
maar ik denk niet dat Erdoğan dezelfde houding 
als drie jaar geleden zal aannemen. 

Ik denk dat degenen die het meest zullen afzien 
van deze verkiezingsresultaten niet de Koerden 
zijn, maar de Gulen-gemeenschap. Ik denk dat de 
Gulen-gemeenschap nu verpletterd zal worden.  

Chris Den Hond is cameraman en journalist en al 
jarenlang actief voor de Koerdische strijd voor zelfbes-
chikking. 

meerderheid van jonge Koerdische leden, uit 
dezelfde hoek gesteund wordt als de Hezbollah in 
de jaren ’90. 

Gebruikt Erdoğan de aanvallen voor verkiezings-
doeleinden?

Dat is zeker het geval in Ankara. Amper twee 
dagen na de aanval in Ankara wisten we de 
identiteit van de persoon die de zelfmoordaanslag 
had gepleegd. Het was een Turk van Koerdische 
origine, die lid was geworden van Daesh, en die op 
een terreurverdachtenlijst van de politie stond. Het 
was dus duidelijk dat hij een aanhanger van Daesh 
was. Ondanks die duidelijke vaststellingen, blijven 
Tayyib Erdoğan en Ahmet Dayutoglu tot vandaag 
zeggen: “Aan de grondslag van deze aanval ligt een 
cocktail samengesteld uit Daesh, de PKK, en de 
Muhabarat (Syrische geheime dienst)”. Zeker in het 
begin benadrukte Erdoğan dat Daesh en de PKK 
samen achter deze aanslag zaten. 

Uiteraard geloven we dat niet. Wij weten wat de 
PKK is en wat Daesh is, maar voor een belangri-
jk deel van de rechtse kiezers zijn Daesh en PKK 
gewoon ‘de terroristen’. Tot vandaag speelde dat 
inderdaad een belangrijke rol in de opinie-
peilingen: 20 tot 25 procent van de bevolking ge-
looft dat de PKK achter de aanval in Ankara zat. 

Door de PKK te beschuldigen kon Erdoğan 
indirect de HDP (De Democratische Volkspartij) 
criminaliseren en hun geloofwaardigheid bij de 
kiezers verminderen. Het ging zelfs zo ver dat ze 
beweerden dat de PKK deze aanvallen organiseerde 
en vooral leden van de HDP doodde om zichzelf 
een slachtofferrol te kunnen aanmeten. Dat is be-
lachelijk, maar het is uiteraard effectief bij het deel 
van de bevolking dat deze zaken gelooft. Erdoğan 
gebruikte alles van dit in zijn retoriek. Hij had één 
of twee miljoen extra stemmen nodig en dit was 
voldoende om daarvoor te zorgen.  

Zal Erdoğan opnieuw proberen om vrede te sluiten 
met de Koerden, nu hij de verkiezingen gewonnen 
heeft?

Nee, omdat het Koerdische probleem vandaag 
niet langer louter een intern politiek probleem is. 
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onder meer de EU, de VS en Turkije als een 
terroristische organisatie beschouwd.

Juist het controversiële thema van dammen als 
wapen tegen terrorisme, bracht mij naar het verre 
zuidoosten van Turkije. De Hakkari provincie is 
een onherbergzame provincie die grenst aan Iran 
en Irak. Deze provincie staat bekend om het al 
tientallen jaren voortdurende conflict tussen het 
Turkse leger en de PKK, Het is een van de 
provincies waar de PKK erg aanwezig en populair 
is. Zoals Abdullah Öcalan, de opgesloten PKK-lei-
der, ooit zei: “Hakkari is waar wij het sterkste zijn.”

oorlogsstrategie

In dit verre zuidoostelijke deel van het land is een 
dozijn stuwdammen gepland. Een aantal langs de 
grens van Turkije en Irak, maar ook in de steile 
valleien van de provincie zelf. De Grote Zab 
bijvoorbeeld, een belangrijke rivier die naar Irak 
stroomt zou ingedamd worden. Op weg naar 
Hakkari, reizend langs de Irakese grens, kunnen 
sommige half-voltooide damstructuren gezien 
worden. De overweldigende natuur en hoge 
bergtoppen maken dat de stuwdammen voelen als 
herinneringen aan beschaving in een vrijwel 
uitgestorven gebied.

Tijdens gesprekken met de lokale bevolking komt 
naar voren dat de meesten geloven dat de 
damprojecten enkel een politiek doel dienen. Ze 
worden gezien als een oorlogsstrategie, bedoeld om 
de routes en schuilplekken van de PKK te over-
stromen. Daarnaast is het mooi meegenomen dat 
de dorpelingen naar de steden worden 
gedwongen, zodat ze beter controleerbaar zijn. 
Anderzijds wordt gezegd dat de stuwdammen 
elektriciteit zullen opwekken en ontwikkeling 

Lokale bevolkingsgroepen die moeten verhuizen, 
natuurschoon dat wordt vernietigd; de aanleg 
van stuwdammen gaat niet zelden gepaard met 
een hoop controverse. Maar een dam inzetten als 
oorlogswapen is weer iets nieuws. Alex Kemman 
van OneWorld zocht uit hoe de PKK-guerrilla in 
Oost-Turkije wordt gedwarsboomd met 
waterkrachtcentrales. 

Turkije is een van de grote stuwdambouwende 
landen ter wereld. Waar andere landen in de regio 
olie hebben, heeft Turkije relatief veel water. Zoals 
toenmalig premier Erdoğan in 2011 sprak: “Geen 
rivier zou tevergeefs moeten vloeien.” Met andere 
woorden: een rivier die vrij stroomt is een 
verloren rivier en zou ‘ingedamd’ moeten worden 
voor elektriciteitswinning of irrigatie.

nieuw fenomeen

Echter, in de wereldwijde controverses rondom 
dammen, is het alleen in Turkije dat men over 
‘politieke dammen’ spreekt. Dammen zijn op zich 
al controversieel: ze overstromen dorpjes, schaden 
de natuur, sluiten benedenstrooms water af en 
zouden klimaatgassen uitstoten. Maar stuwdam-
men als wapen inzetten, is een nieuw fenomeen. 
Het lijkt nogal een groot offer om het ecosysteem 
van een regio uit balans te brengen, om een 
guerrillaleger te stoppen.

De PKK (Koerdische Arbeiderspartij) is een 
militante organisatie die is opgericht in 1978 en 
haar wortels heeft in het zuidoosten van Turkije 
en het noorden van Irak. Ze strijden voor meer 
zelfstandigheid voor de Koerdische gemeenschap, 
wat veelal heeft geleid tot conflicten met de Turkse 
overheid. Sinds maart 2013 hebben beide kampen 
een wapenstilstand getekend. De PKK wordt door 

hoe de pkk-guerrilla 
wordt ingedamd
Alex Kemman
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pen te verdelen en ons te dwingen onze bergen te 
verlaten. De mensen worden gedwongen om een 
modern leven te leiden en hun wortels te vergeten. 
Ze doen het ook om het water te stelen, en gebruik-
en de stuwdammen om de PKK-routes onder te 
dompelen. Ze hebben ons verdeeld over de landen 
toen ze de grenzen tekenden, en nu willen ze ons 
ook door deze dammen verdelen.” 

Ik wilde uitzoeken of de stuwdammen inderdaad 
enkel tegen de PKK gericht zijn. Dat de lokale 
bevolking en politici dat dachten was al 
duidelijk. Wat zou de lokale staatsvertegenwoordig-
ing hierover zeggen? De meeste van mijn pogingen 
liepen vast. Eén van de gouverneurs wilde eerst wel 
praten, maar zodra ik over de stuwdammen begon, 
werd het gesprek afgekapt. Een van mijn vertalers 
wilde ook niet met de vertegenwoordigers van de 
staat praten over het onderwerp. Het zou hem in de 
problemen kunnen brengen. Inderdaad, een aantal 
jaar geleden zijn twee Franse studenten uit het land 
gezet omdat ze naar hetzelfde onderwerp 
onderzoek deden. Hoe kan een infrastructureel 
project zo gevoelig zijn?

aan niemand doorVertellen

In plaats van op de politieke aspecten te focussen, 
probeerde ik meer over de feiten te weten komen. 
Volgens informatie op het internet zouden 
sommige stuwdammen al klaar zijn, terwijl over 
andere bestaande projecten niets te vinden is. Sinds 
2013 bestaat een wet die openbare toegang tot 
overheidsinformatie garandeert. Toch wilde geen 
van de ambtenaren informatie geven over de 
plannen. Zelfs de simpele feiten zoals, waar, wan-
neer, hoe groot, waren niet openbaar. Uiteindelijk 
mocht ik tijdens een bezoek aan de lokale afdeling 
van Milieubeleid in Hakkari kijken naar een 
Milieueffectrapport, maar alleen als ik dat aan 
niemand zou vertellen.

“De volgende generatie zal ons vervloeken!”
Het lukte me ook om diepgaander met een 
ambtenaar te spreken. Onder de voorwaarde dat 
hij anoniem zou blijven, vertelde hij zijn verhaal. 
Zichtbaar zenuwachtig en schichtig rondkijkend, 
deed hij zijn relaas. Volgens hem zijn de stuw-
dammen niet tegen de PKK gericht, aangezien die 
wel weer andere routes zullen vinden. De stuw-

zullen brengen. Toch bleek uit een gesprek met een 
bouwvakker dat de benodigde onderdelen voor 
elektriciteitsopwekking niet waren geïnstalleerd.

In een ander gesprek met een lokaal lid van de 
oppositiepartij werd duidelijk hoe dammen en mil-
itaire basissen als hetzelfde worden gezien. Iedere 
keer wanneer we vroegen naar de 
damprojecten, herhaalde hij dat ze moeten stoppen 
met het bouwen van militaire posten. “Als ze vrede 
willen, waarom blijven ze dan bouwen?” Ook de 
PKK ziet de stuwdammen als een directe aanval, en 
verzet zich er om verschillende redenen tegen. Drie 
maanden geleden werd om die reden een officiële 
oproep gedaan: de stuwdammen zullen worden 
aangevallen als de bouw niet stilgelegd wordt. Een 
dreigement om serieus te nemen, in 2012 werden 
22 vrachtwagens in brand gestoken en werknemers 
zijn verscheidene malen gekidnapt.

wantrouwen tegen de staat

In Hakkari werd vooral duidelijk hoeveel 
wantrouwen er heerst tegen de staat. Niemand 
gelooft in de goede intenties van de overheid. “Dit 
is het oosten van het land, hier gelden andere 
wetten,” zei een lokale advocaat. Dat blijkt ook uit 
de damprojecten. Mensen worden niet gecompen-
seerd voor gedane schade, laat staan dat ze geïn-
formeerd worden of de kans krijgen om te partici-
peren in de besluitvorming. Deze 
onduidelijkheid en het gebrek aan feitelijke infor-
matie creëren inderdaad het gevoel dat de stuw-
dammen tegen de bevolking gericht zijn. Sterker 
nog, tijdens de aankondiging in 2008 van de 
plannen voor een aantal dammen langs de Turks-
Irakese grens in de Hakkari en aanliggende Sirnak 
provincie, werd door het DSI (Turkse Directie 
van Rijkswaterwerken) aangegeven dat dit ‘veilig-
heidsstuwdammen tegen de PKK’ zijn. 
Tegenwoordig wordt dit ontkend.

In Irak vertelt een lid van de PKK het volgende: 
“Ze willen de wortels van beschaving toe-eigenen. 
Ze proberen de geschiedenis van de Koerden te 
wissen, zodat zij (Turkije en Iran) de inheemse 
mensen van Mesopotamië zijn. Stuwdammen 
zijn een van de methoden om onze Koerdische 
cultuur te vernietigen. Ze gebruiken het om onze 
geschiedenis weg te spoelen, om gemeenschap-
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tegen de daadwerkelijke kosten opwegen. De stuw-
dammen versterken de aversie van de lokale 
bevolking en worden zonder hun toestemming 
gebouwd. Het argument dat stuwdammen ontwik-
keling brengen en daardoor juist indirect aan vrede 
zullen bijdragen, lijkt hierdoor irrelevant.

Uiteindelijk is het lastig om uitsluitsel te geven of 
de stuwdammen simpelweg waterwapens zijn of 
niet. In een regio omringd door conflict, wordt 
alles politiek geladen. De jarenlange repressie 
vanuit de Turkse overheid heeft groot wantrouwen 
gecreëerd bij de lokale bevolking. Door de dam-
men is de lokale strijd tussen de PKK en het Turkse 
leger weer helemaal losgebarsten. Dit kan 
betekenen dat de stuwdammen juist worden 
gebouwd, maar waarschijnlijk maakt het oorlogs-
geweld het bouwen onmogelijk. Eén ding is zeker, 
de stuwdammen zullen een bron van onenigheid 
blijven.

Alex Kemman is een reiziger, fotograaf en journalist. Hij 
gaat op zoek naar persoonlijke verhalen in conflictzones 
om te begrijpen hoe mensen beïnvloed worden door een 
wanbeleid van de staat.

dammen zullen elektriciteit opwekken, al zal dat 
vooral naar de grote steden gaan. Daarnaast zal het 
werkgelegenheid brengen, waar juist hard behoefte 
aan is. Desondanks vindt hij dat de stuwdammen 
niet gebouwd moeten worden. Hij komt zelf uit 
Hakkari en riep uit: “De volgende generatie zal ons 
vervloeken! Onze duizenden jaren oude gletsjers 
zullen smelten en de inheemse natuur van Hakkari 
zal verdwijnen.”

wie heeft gelijk?

Misschien is dat nog wel het meest dramatische 
van de zaak. In het meest negatieve geval worden 
de stuwdammen inderdaad alleen ingezet met een 
militair doel. Maar Hakkari is vol met bergen en 
onaangetaste natuur, inclusief een aantal soorten 
die alleen daar voorkomen. De stuwmeren 
zouden het ecologisch evenwicht uit balans 
brengen. Uiteindelijk wordt het hele ecosysteem de 
dupe van een korte termijn doel: een 
guerrillaorganisatie uitschakelen. In het beste geval 
gaat het inderdaad om elektriciteitsopwekking, 
maar ook dan valt te bezien of de voordelen wel 

“de volgende generatie zal ons vervloeken!” – een ambtenaar uit Hakkari. © alex Kemman
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Assad, maar enkel omdat het hierdoor de Russische 
aanwezigheid in het gebied kan versterken. Het 
geeft Rusland de mogelijkheid om de luchthaven 
van Latakia uit te breiden en om de 
oppositiegroepen die gesteund worden door de VS 
en Turkije te bombarderen en weg te houden van 
de kusten van de Middellandse Zee, die 
strategisch heel belangrijk zijn voor Rusland. Als 
deze en andere taken afgerond zijn, zal Rusland 
Assad misschien wel meteen aan zijn lot overlaten.

Rusland heeft al verschillende malen relaties 
ontwikkeld in de regio, onder andere met 
Koerdische groeperingen. Dit heeft de Russische 
invloed tot in Irak doorgetrokken. Rusland heeft nu 
een brug op de politieke kaart om van Iran tot aan 
de Middellandse Zee te gaan, hetgeen belangrijker 
is dan het lot van Assad – aldus de Turkse 
socialistische intellectueel Aydin Çubukçu.

De Russische aanvallen op de slecht 
georganiseerde en inefficiënte anti-Assad-troepen 
die gesteund worden door Turkije, de VS, Qatar 
en Saudi-Arabië, is een vroege interventie om een 
mogelijk ‘nieuw Afghanistan’ te vermijden voor 
Rusland. Rusland bouwt voort op de aanpak die 
het hanteerde in Oekraïne en de Krim. Het Westen 
reageerde met een ‘wanhopige stilte’ toen Rusland 
zijn spierballen liet rollen in Oekraïne. Hetzelfde 
gebeurt nu in Syrië.

wat is het koerdische 
standpunt?

Als IS het enige probleem in de regio was, zou het 
antwoord op deze vraag gemakkelijk zijn: de 
Koerden zouden de VS, Rusland, Iran en zelfs 
Marsmannetjes steunen als die tegen IS zouden 

De militaire activiteiten van Rusland in Syrië 
(de eerste van hun soort buiten voormalig 
Sovjet-gebied) hebben de wereld geschokt. 
“Rusland heeft geen grens met Syrië, dus 
waarom zijn ze zo geïnteresseerd in het land?” 
vroeg Turks president Tayyip Erdoğan zich al 
af.

Rusland en Turkije spelen nochtans hetzelfde 
spelletje in Syrië: de leiders van beide landen 
zeggen één ding en doen iets helemaal anders. 
Ze beweren alle twee dat ze IS als doelwit heb-
ben, maar ze vallen de doelwitten aan die hen 
het beste passen: voor Turkije de PKK en voor 
Rusland de anti-Assad-rebellengroepen die 
gesteund worden door Turkije en de VS.

Syrië is de belangrijkste bondgenoot van Rusland 
in het Midden-Oosten. Veel Syriërs zien de 
komst van de Russische troepen als “de terug-
keer van een oude vriend”, aldus Hediye Levent, 
een Turkse journalist die in Damascus woont. 
Rusland heeft echter nog andere ambities dan 
enkel het regime van Bashar al-Assad te redden.
“Rusland wil vooral zijn eigen belangen 
beschermen,” vertelde Syrisch strateeg Akil 
Said Mahfud in de Russische Sputnik Turkish. 
Rusland leidt de VS, de Europese Unie en Assad 
af, terwijl het ondertussen zijn eigen aanwezig-
heid in de regio verstevigt. 

Rusland heeft zijn enige overzeese militaire basis 
in de Syrische stad Tartus. Mahfud denkt dat de 
Syrische crisis al zo lang duurt, dat er geen hoop 
meer is op een politieke oplossing. De regels 
van het conflict zijn veranderd en dat is waarom 
Rusland zich nu begint te mengen in de situatie.
Rusland koopt op die manier ook tijd voor 

wat doet rusland in syrië? 
een koerdisch perspectief

I. Zekeriya Ayman
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geschut en anderzijds om een confrontatie met 
Turkije en Iran te vermijden. De harde houding 
van Turkije ten opzichte van Rojava bemoeilijkte 
dit beleid echter.

Turkije wilde geen Koerdische autonomie en 
moedigde om die reden Al Nusra en IS aan om 
Rojava aan te vallen. De PKK steunde Rojava van 
bij het begin. Omwille van haar banden met 
Turkije, deed de KDP dit niet.

Rusland heeft snel gereageerd, door een alliantie 
te vormen met Irak, Iran, Syrië en de Libanese 
Hezbollah en het Syrische luchtruim te bezetten. 
Verwacht wordt dat sommige Koerden zich zullen 
aansluiten bij de Amerikanen en anderen bij de 
Russen.

De VS werkt al sinds oktober 2014 samen met de 
YPG (Volksbeschermingseenheden), een groep 
vrijheidsstrijders uit Rojava, in het ‘Operations 
Centre’ van de VS in Irak.

Rusland heeft gereageerd op deze ontwikkelingen 
door een ‘intelligence sharing centre’ op te richten 
met Iran, Irak en de Libanese Hezbollah, waarvoor 
het ook Koerdische vertegenwoordigers zou heb-
ben uitgenodigd.  

Russisch premier Vladimir Poetin heeft al gezegd 
dat de Koerden de enige groep zouden zijn die echt 
strijd levert tegen IS.

Ilham Ehmed, een belangrijke functionaris van de 
Democratische Unie Partij (PYD) die mee de 
revolutie in Rojava leidt, was begin oktober in de 
VS. Ze vertelde aan Barbara Slavin, een journalist 
van Al Monitor, dat Rusland de wens had uit-
gesproken om met de Koerden samen te werken in 
de strijd tegen IS en andere extremistische groep-
eringen.

“Geen twijfel,” zegt Amberin Zaman, Turks 
journalist in Washington, “Ehmed zal de VS verteld 
hebben wat Rusland hen geboden heeft.” Wash-
ington laten weten wat Moskou heeft aangeboden, 
zou de autoriteiten in Washington ertoe kunnen 
aanzetten hun eigen aanbod voor de Koerden 
te verbeteren. De Koerdische troepen in Rojava 
hebben een zware prijs betaald voor wat ze hebben 

vechten. De zaak is echter veel complexer dan dat.
Aan het begin van de Syrische oorlog waren alle 
partijen en belangen veel duidelijker. Iran steunde 
het Syrische regime. Irak zei niet veel, maar wilde 
Assad niet weg. Turkije, Saudi-Arabië en Qatar 
steunden allemaal mogelijke oppositiegroepen – 
behalve de Koerden. Sommige analisten kondigden 
in die periode al het einde van Assad aan.
Bij de Koerden nam de KDP (Koerdische 
Democratische Partij) van Masoud Barzani 
(president van de Koerdische Regionale Regering 
(KRG) in Noord-Irak) haar traditionele beleid aan: 
zichzelf bij de winnaars scharen.

De KDP ging ervan uit dat de VS het Turkse, 
Saudische en Qatarese blok zou steunen en sloot 
zich om die reden aan bij Turkije – of het deed dat 
toch tot IS de Shengal binnenviel, een deel van de 
KRG. In de lijn van dit beleid werd er ook olie uit 
Zuid-Koerdistan verkocht via Turkije. De KDP 
verwachtte dat het Syrische regime onmiddellijk 
zou vallen.

De Patriottische Unie van Koerdistan (PUK) van 
Jalal Talabani, de coalitiepartners van de KDP in 
de KRG, hebben Assad niet openlijk gesteund – 
hoewel Talabani zich voordien wel al positief uitliet 
over het Assad-regime. De Gorran Beweging, de 
officiële oppositie van de KDP-PUK-regering, heeft 
ook geen openlijke steun betuigd aan Assad.
De PKK voorspelde daarentegen van bij het begin 
dat het Assad-regime niet gemakkelijk zou vallen. 
Ze keek naar de zwakheden van de oppositiegroep-
en en berekende dat internationale steun niet vol-
doende zou zijn om het regime te doen vallen.
Dit is één van de voornaamste redenen dat de 
Koerden in Syrië een ‘beleid van de derde weg’ 
hebben aangenomen: ze willen noch tegen het re-
gime, noch tegen de oppositie vechten en ze willen 
vooral Rojava uit de oorlog houden.

Dit beleid werd ingevoerd toen de troepen van de 
YPG in Rojava een autonome bevrijde zone 
uitriepen in juli 2012. Er werden lokale overeen-
komsten gesloten tussen de Koerdische kantons en 
lokale vertegenwoordigers van zowel het Syrische 
regime, als de oppositiegroepen.

De bedoeling van deze overeenkomsten was 
enerzijds om de kantons te beschermen van Syrisch 
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opgebouwd in hun gebied. Ze zijn een macht die niet genegeerd kan worden en dat weten ze.
Ze zouden mogelijkheden kunnen vinden om samen te werken bij de VS en bij Rusland, maar ze zullen 
geen van beide partijen slaafs volgen. 

Zaman denkt dat de PYD voordeel zou kunnen halen uit de strategie van de Russen, door de Russische 
interventie te gebruiken om het Afrin Kanton te bevrijden, het meest Westelijke van de drie kantons in 
Rojava. “De plotse en krachtige interventie van Rusland,” vertelt Zaman “kan nieuwe mogelijkheden 
brengen voor de Koerden.”

Op de Veiligheidsconferentie in München in 2007, deed Poetin een beroemde oproep om weer over te 
gaan naar een multipolaire wereld. De Russische acties in Syrië maken deel uit van een terugkeer naar het 
globale strijdtoneel. Na de oorlog zal Syrië hoe dan ook verdeeld zijn en Rusland zal zijn deel willen 
controleren, namelijk de kusten aan de Middellandse Zee.   

Wat ook de strategieën zullen zijn van de grote mogendheden in de regio, de Koerdische troepen in Rojava 
zullen hun eigen belangen behartigen, namelijk het opbouwen en beschermen van een autonome, 
democratische regio.

I. Zekeriya Ayman is redacteur bij Green Left. Dit artikel verscheen op 17 oktober 2015 op de website van 
Green Left Weekly. Vertaling door Margot Cassiers.
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en het oosten.  
Aan het begin van de zomer slaagden de 
Koerden erin IS nog verder weg te drijven van de 
Syrisch-Turkse grens door de verovering van Tal 
Abyad en Ayn al-Issa, op 50 kilometer van Raqqa.
IS zon op wraak en lanceerde een 
vergeldingsaanval in juni waarbij ze 233 
Koerdische burgers vermoordden, waaronder 
vrouwen, kinderen en ouderen, maar de Koerden 
zworen door te gaan. De Koerden willen nu de 
rollen omdraaien door de Arabische stad Raqqa 
aan te vallen, met de steun van de Verenigde 
Staten.  

In tegenstelling tot de Koerden in Irak, hebben 
de belangrijkste Koerdische milities in Syrië, de 
Volksverdedigingseenheden YPG, weinig bezwaar 
tegen het bevrijden van de hoofdstad van IS in 
Syrië. Sommigen zeggen dat ze wraak willen. Een 
YPG-strijder in Kobanê, die veel van zijn vrienden 
verloor, vertelde Middle East Eye: “Toen we aan het 
vechten waren in Kobanê, waren onze gedachten al 
in Raqqa.” Er zijn echter nog andere elementen die 
meespelen. 

spanningen met araBieren

De Iraakse Koerden vrezen dat de inname van 
Mosul, de Iraakse hoofdstad van IS, reeds 
bestaande etnische spanningen met lokale 
Arabieren zou kunnen verergeren. In januari 2009 
won een nationalistische Arabische coalitie, die 
genaamd is naar de al-Hadba-minaret van Mosul, 
19 zetels in de provincieraad van Mosul , waarna ze 
de Koerden uit de lokale raad verbanden. 

Toen de Islamitische Staat in juni 2014 de stad 
innam, sloegen het Iraakse leger en de politici van 
Mosul op de vlucht. Velen zochten 

De Koerdische Volksverdedigingseenheden YPG 
staan klaar om Raqqa, de Syrische hoofdstad 
van IS, te bevrijden, deels als vergelding voor het 
bloedbad dat IS aanrichtte in Kobanê. 

TAL ABYAD, Syrië – Terwijl de Koerden in Irak 
enige terughoudendheid vertonen om de 
Arabische stad Mosul te bevrijden van de 
Islamitische Staat, lijken de Syrische Koerden er 
minder over te twijfelen om deel te nemen aan de 
verovering van de door Arabieren gedomineerde 
stad Raqqa – een prestatie die ze hopen te leveren 
in samenwerking met lokale Arabische milities.  

De stad in het oosten van Syrië vormt sinds vorig 
jaar het hoofdkwartier van de Islamitische Staat in 
Syrië. De alliantie tegen IS wint echter terrein en is 
momenteel nog slechts 50 km van Raqqa 
verwijderd. Niemand weet wanneer de finale veld-
slag zal plaatsvinden, maar de strijders 
benadrukken dat er al voorbereidingen getroffen 
worden. “Het zal binnenkort gebeuren, maar hoe 
en wanneer, dat is militaire informatie,” vertelde 
de lokale YPG-commandant Heval Amude. “We 
bereiden ons zo goed mogelijk voor.”

Het tegenoffensief begon vorig jaar nadat IS de 
Koerden 134 dagen lang belegerd had in de grens-
stad Kobanê. IS leek toen op het punt te staan de 
stad en de grenspost in te nemen, maar in januari 
slaagden de Koerden er met Amerikaanse 
luchtsteun in IS terug te drijven. De Koerden 
werden toen de beste bondgenoten van de door 
Amerika geleidde coalitie tegen IS. Sindsdien heeft 
Kobanê een belangrijke symboolwaarde voor de 
Koerden en de wereld als een stad die verzet heeft 
geboden tegen IS. Die overwinning gaf de Koerden 
de moed om verder op te trekken naar het zuiden 

syrische koerden klaar om raqqa in te 
nemen met araBische Bondgenoten

Wladimir Van Wilgenburg
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Arabische macht opbouwen die het sociale leven in 
de Arabische samenleving kan besturen,” zei Jiyan. 
“Er is geen enkele andere beweging die dit kan 
doen.” Momenteel zijn er meer dan 5000 Arabische 
strijders van verschillende groepen die 
samenwerken met de YPG.

De Koerden worden geplaagd door 
aantijgingen van mogelijke oorlogsmisdaden in 
Syrië, zo beschuldigde Amnesty International hen 
ervan Arabische dorpen vernield en duizenden 
Arabische dorpelingen verjaagd te hebben. De 
Koerden ontkennen dit met klem en staan erop dat 
ze goed samenwerken met hun Arabische buren 
(zowel Arabische stamhoofden als christelijke 
leiders steunden de Koerden hierin door te 
verklaren dat het rapport van Amnesty 
International onjuist is, nvdr.). De Koerden stellen 
dat ze al het mogelijke doen om meer strijders te 
rekruteren via de door Amerika gesteunde Syrische 
Arabische Coalitie (een coalitie van Arabische 
milities die in 2015 opgericht werd met het oog op 
de verovering van Raqqa en die deel uitmaakt van 
het SDF, nvdr.). De Syrische Arabische 
Coalitie herbergt strijders van het Vrije Syrische 
Leger (FSA) uit Raqqa en Deir ar-Zour, naast 
strijders van de Shammar-stam in Hasakah.

Recent werd er echter een nieuw stammenleger 
gevormd door Abu Isa al-Raqqawi, de leider van 
de Revolutionaire Brigade van Raqqa (de rebellen-
groep Liwa Thuwar al-Raqqa, nvdr.). Er wordt 
gehoopt dat, met de wapens van de VS en de 
training van de YPG, de Arabische steun voor het 
offensief in Raqqa nog zal groeien. “Voordien had-
den we rond de 800 leden, maar binnenkort zullen 
we er 10.000 hebben,” vertelde Raqqawi aan Middle 
East Eye.

de angst Voor de ypg 
wegnemen

De Koerdische strijders denken net als hun 
Arabische bondgenoten dat, als de Koerden Raqqa 
zouden innemen, Abu Issa waarschijnlijk een 
belangrijke rol zou gaan innemen in het bestuur 
van de stad.“Na de bevrijding van Raqqa, zal de 
Revolutionaire Brigade van Raqqa de stad 
controleren en bevrijden,” aldus Abu Hamza, 

noodgedwongen een veilig onderkomen in Iraaks 
Koerdistan. Nu stuurt Amerika er bij de Koerden 
en de Iraakse regering op aan Mosul terug in te 
nemen, maar de Iraakse Koerden willen liever niet 
gezien worden als de bezetters van Mosul. Ze stel-
len dat ze enkel kunnen meehelpen aan een 
offensief van het Iraakse leger, dat echter slechts 
zeer langzaam vorm krijgt.  

“We vrezen dat de bevolking niet blij zal zijn met 
Peshmerga in Mosul,” verklaarde Peshmerga-com-
mandant Sirwan Barzani in september vanuit zijn 
basis aan de frontlinie. “Als wij iets ondernemen, 
dan kan dat problemen veroorzaken tussen 
Arabieren en Koerden.”

In Syrië zijn de Koerden daarentegen wel bereid 
om een leidende rol te spelen in de bevrijding van 
Raqqa en de VS-administratie zou elke aanval op 
Raqqa verwelkomen, hoewel dit waarschijnlijk zeer 
tegen de zin zou zijn van Turkije.  

araBieren rekruteren

Terwijl de Iraaks-Koerdische Peshmerga geen 
Arabieren rekruteert, vormden de Koerden in Syrië 
onlangs een nieuwe coalitie, de Syrische 
Democratische Krachten (SDF) bestaande uit 
Arabieren, Koerden en christenen, die een sleutel-
rol moet spelen in de verovering van Raqqa. 

Half oktober raakte het nieuws bekend dat de SDF 
akkoord ging om een offensief te beginnen in ruil 
voor Amerikaanse wapens. “We ontmoetten de 
Amerikanen en kwamen hierover tot een overeen-
komst, er werd ons beloofd dat er nieuwe wapens 
onderweg zijn,” verklaarde Abu Muazz, een woord-
voerder van het Raqqa Revolutionaire Front – een 
groep van voornamelijk Arabische oppositiestri-
jders die zich aansloot bij de SFD. 

De YPG zegt dat ze niet van plan zijn lang in de 
stad te blijven. “We willen Raqqa innemen, “ zei 
Heval Jiyan, een Duitser die sinds 2011 bij de YPG 
vecht. “Nadat we de stad bevrijd hebben van IS, 
zullen we terugkeren naar onze eigen gebieden en 
Raqqa aan een Arabische strijdkracht overlaten.”  
De YPG wil een Arabische strijdkracht opbouwen 
die kan samenwerken met de Koerden om hun 
gebieden te beschermen. “We moeten een sterke 
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Verenigen tegen is

Sommige Koerden benadrukken dat het vele lijden 
dat zowel Arabieren als Koerden is aangedaan door 
IS de twee gemeenschappen kan verenigen. 
“Daesh (het Arabische acroniem voor IS, nvdr.) 
heeft veel Arabieren gedood, niet enkel Koerden. 
We vechten voor menselijkheid, niet voor geld, of 
een staat,’ zegt Nemir. “De belangrijkste reden dat 
we Raqqa willen aanvallen, is omdat IS de stad ziet 
als zijn hoofdstad en omdat het bestuur van IS er 
gevestigd is,” vertelde Ismet Sheikh, de minister van 
Defensie van het Kanton Kobanê, aan Middle East 
Eye. “Nadat  we Raqqa hebben ingenomen, zullen 
we gemakkelijk controle kunnen uitoefenen over 
Jarabulus en zullen we Daesh kunnen isoleren,” zei 
hij. “We willen Daesh overal bestrijden,” voegde hij 
er nog aan toe. 

De Syrische Koerden weten dat ze, om een 
toekomst te hebben, hoe dan ook IS van hun 
grenzen zullen moeten verjagen. “We moeten heel 
dit gebied IS-vrij maken, van de Eufraat tot Raqqa,” 
vertelde Heval Kalhor vanop de frontlinie in Ayn 
al-Issa. “ Het zou beter zijn voor Syrië en Rojava als 
Daesh verjaagd zou zijn,” voegde hij eraan toe.  
Het zal echter nog een moeilijke en gevaarlijke weg 
worden. Lokale YPG-commandant Heval Amude 
zegt dat zijn mannen en hij zich voorbereiden op 
“extreem verzet” naarmate ze dichter bij Raqqa 
komen. IS is goed bewapend en recent kondigde 
de groep nog aan dat ze begonnen zijn met het 
rekruteren van jongens vanaf 14 jaar voor militaire 
dienst.

“We moeten ons voorbereiden op hevig verzet van 
de Islamitische Staat,” zegt Amude vanuit  een 
basiskamp in Tal Abyad. “Soms gebeurt het niet, 
zoals in Tal Abyad. Daar was er maar 20 procent 
van het verzet dat we verwacht hadden.” 
“Maar we mogen onze vijand niet onderschatten,” 
zei hij. “We vatten dit heel serieus op en daarom  
nemen we hen ook ernstig en maken we op die 
basis onze plannen.” 

Wladimir Van Wilgenburg is politiek analist gespe-
cialiseerd in Irak, Iran, Syrië en Turkije met focus op 
de Koerdische politieke situatie. Dit artikel verscheen 
oorspronkelijk op Middle East Eye. Vertaling Kristel 
Cuvelier en Margot Cassiers.   

strijder bij het Vrije Syrische Leger. 

Niet alle Arabieren voelen zich even comfortabel 
bij de Koerdische controle over een stad als Tal 
Abyad, hoewel sommigen zeggen dat ze toch de 
voorkeur geven aan veiligheid boven instabiliteit. 
De strategisch cruciale grensstad ligt op 70 kilo-
meter van Raqqa en is al sinds juni in de handen 
van de YPG. ‘Raqqa Is Being Slaughtered Silently’, 
een anti-IS-monitorgroep die geleid wordt door 
Arabische activisten uit Raqqa, noemt de YPG-
troepen bijvoorbeeld “een bezettingsmacht, net 
zoals het regime van president Bashar al-Assad of 
IS.” 

“Voorlopig is het oké,” zei Ibrahim al-Habo (50) 
over de Koerdische controle van Tal Abyad. “Maar 
ik weet niet hoe het zal zijn in de toekomst.” Terwijl 
de Koerden Tal Abyad willen onderbrengen in de 
lokale administratie van Kobanê, zijn de meeste 
Arabieren in Tal Abyad daar tegen, waaronder de 
rebellen van het Vrije Syrische Leger. “Ik denk dat 
het beter is dat Tal Abyad een deel blijft van de 
provincie Raqqa,” aldus Habo. 

Hoewel Raqqa een voornamelijk Arabische stad 
is, zeggen de Koerden dat ze de stad niet enkel om 
militaire, maar ook om ideologische redenen willen 
innemen. Een woordvoerder van de YPG vertelde 
aan het Amerikaanse magazine McClatchy dat de 
Turks-Syrische grensstad Jarabulus het belangrijk-
ste doelwit is, niet Raqqa. De grensstad ligt zo’n 25 
kilometer ten westen van Kobanê en 100 kilometer 
ten noordwesten van Raqqa, maar Koerdische 
autoriteiten zeggen dat de twee steden nauw 
verbonden zijn. “We kunnen Jarabulus niet ver-
overen zonder eerst de controle te hebben over 
Raqqa. Daarna zullen we er één kanton van ma-
ken,” zegt Heval Nemir, een 25-jarige YPG-strijder.

Eén van de topprioriteiten van de Koerden is om 
de omsingelde enclave Afrin, in het noordwesten 
van Aleppo, te verbinden met Kobanê. Dat willen 
ze doen door IS te verjagen uit de dorpen die zich 
langs de Syrisch-Turkse grens aan de andere zijde 
van de Eufraat bevinden, waaronder Jarabulus. De 
Koerden willen meteen ook hun zuidelijke grenzen 
beschermen tegen aanvallen van IS. 

araBieren en koerden 
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Amerikaanse luchtaanvallen. Een correspondent 
van Reuters beschreef hoe honderden Peshmer-
ga-strijders langs één van de hoofdwegen naar 
de stad liepen, zonder op veel verzet te stuitten. 
Carsten Stormer, een Duitse documentairemaker 
die PKK-strijders vergezelde die de stad vanuit 
het westen benaderden, noteerde eveneens weinig 
weerstand. “We renden een heuvel naar beneden, 
net zoals in een aanval, maar de hele tijd heb ik 
slechts één dode IS-strijder gezien,” vertelde de 
documentairemaker aan The New York Times.  

De burgerbevolking was eerder de stad al uit 
gevlucht. In de aanloop naar het offensief had de 
Islamitische Staat het aantal strijders aanvankelijk 
opgedreven tot bijna 600, maar op vrijdag was er 
slechts een handvol jihadisten in de stad achterge-
bleven, verklaarde een brigadier van de Peshmerga 
aan Reuters. Wel was het uitkijken geblazen voor 
boobytraps en explosieven en achtergebleven 
IS-strijders die zichzelf zouden kunnen opblazen.
Zowel woordvoerders van de PKK als van de 
Peshmerga vertelden dat ze in de uren voor het 
bevrijdingsoffensief uit onderschepte radiobericht-
en van IS-strijders hadden kunnen opmaken dat 
de jihadisten op de vlucht sloegen. Ze hoorden hoe 
een leider van de Islamitische Staat op zijn troepen 
aan het schelden was en waarschuwde dat desert-
eurs onthoofd zouden worden.  

complicaties

De bevrijding van Shengal heeft lang op zich laten 
wachten. Het gelijknamige gebergte ten noorden 
van de stad werd immers al in januari 2015 
bevrijd. Eén van de redenen voor het oponthoud 
is de onderlinge onenigheid tussen de verschil-
lende Koerdische milities die deelnamen aan de 
bevrijding. Massoud Barzani, de president van de 

shengal BeVrijd

 Kristel Cuvelier

Op vrijdag 13 november 2015 slaagden verschil-
lende Koerdische milities erin de stad Shengal 
(Sinjar) in het noorden van Irak te bevrijden van 
de Islamitische Staat. De herovering van de stad 
betekent een belangrijke overwinning op de 
jihadistische milities en een enorme opluchting 
voor de Iraakse Yezidi-gemeenschap. 

Shengal is de thuisbasis van de Iraakse Yezidi, een 
oeroude Koerdische religieuze gemeenschap, die 
bijzonder zwaar getroffen werd toen de Islamitische 
Staat de regio begin augustus 2014 binnenviel en er 
verschillende duizenden mensen systematisch 
uitmoordde en duizenden jonge vrouwen 
verkrachtte en tot slavernij dwong.  

De bevrijding van Shengal is een tegenvaller voor 
de Islamitische Staat, aangezien de stad gelegen 
is langs de strategisch erg belangrijke snelweg 47 
die Mosul, de ‘hoofdstad’ van het kalifaat in Irak, 
verbindt met de door IS gecontroleerde gebieden 
in Syrië. Door het verlies van de controle over de 
snelweg zal IS voortaan genoodzaakt zijn 
omwegen te maken langs kleinere wegen om 
strijders, goederen, olie en militair materiaal te 
transporteren tussen Mosul en Raqqa, haar 
‘hoofdstad’ in Syrië. De herovering van Shengal 
opent ook nieuwe perspectieven voor de bevrijding 
van de westelijke provinciehoofdstad Ramadi en 
Mosul in het noorden.  

is op de Vlucht

Desondanks lijkt het erop dat de Islamitische Staat 
weinig moeite deed om de stad te verdedigen. De 
Koerdische milities benaderden Shengal vanuit 
verschillende richtingen, ondersteunt door 
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regionale Koerdische regering in het noorden van Irak, haastte zich na de bevrijding naar de stad om er 
voor de aanwezige wereldpers de eer van de overwinning op te strijken. Nochtans waren het niet enkel zijn 
Peshmerga die aan de bevrijding deel hadden genomen. Ook milities van de Koerdisch Arbeiderspartij 
PKK, de Volksverdedigingseenheden YPG/YPJ uit Rojava (Syrië) en verschillende milities uit de 
Yezidi-gemeenschap namen deel aan het offensief. 

Toen de Islamitische Staat begin augustus 2014 Shengal binnenviel en er een waar bloedbad aanrichtte 
onder de Yezidi-bevolking, hadden de Peshmerga de Yezidi weerloos achtergelaten. Een deel van de 
Yezidi-gemeenschap zou de Koerdische regionale regering dit ‘verraad’ nooit vergeven. Daarop 
organiseerden milities van de YPG/YPJ en de PKK als eersten een bevrijdingsoperatie om de tien-
duizenden Yezidi die het Shengal-gebergte waren ingevlucht te redden. De PKK en YPG/YPJ hielpen de 
Yezdi bij het oprichten van eigen volksverdedigingseenheden en stuurden aan op een autonoom gebied 
voor de Yezidi, gebaseerd op hun concept van democratisch zelfbestuur. Dit was zeer tegen de zin van de 
regering van Barzani, die eveneens Peshmerga stuurde naar het gebied en andere Yezidi-milities steunde. 

Vlaggenoorlog

Om de zaak nog ingewikkelder te maken, behoort Shengal bovendien tot de zogenaamde ‘betwiste 
gebieden’, waarbij het onduidelijk is of ze nu tot de Koerdische Regio of tot centraal Irak behoren. De 
exacte grens tussen beide gebieden werd immers nog steeds niet vastgelegd, wat tot spanning leidt tussen 
Erbil en Bagdad. “Shengal maakt deel uit van de Koerdische regio,” stelde Barzani op de persconferentie 
in Shengal, “alleen de vlag van Koerdistan zal getolereerd worden in de regio.” De vlaggen van de PKK en 
YPG-milities die even verderop wapperden, waren duidelijk een doorn in het oog van de president. 

Journalisten van The New York Times beschreven de “oorlog om de vlaggen” in een uitgebreide reportage. 

een jong Yezidi-meisje kijkt over de tabaksplantages op de Sinjar-berg.  © olaf  Koens 
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pick-uptruck.  

Enkele weken na de bevrijding van Shengal braken 
er ook gevechten uit tussen Yezidi-Peshmerga en 
Zerevani Peshmerga, de militaire politie die onder 
de controle staat van de Koerdistan Democratische 
Partij (KDP) van Barzani. Dat conflict was ontstaan 
toen de Yezidi-Peshmerga niet mochten deelnemen 
aan de herovering van het dorp Qabusiya, waar 
voornamelijk islamitische Koerden wonen. Veel 
islamitische Koerden uit Shengal hebben banden 
met de KDP. Volgens de Yezidi had het dorp 
gecollaboreerd met IS. Barzani had daarop de 
instructies gegeven dat de Yezidi-Peshmerga bij de 
bevrijding aanwezig mochten zijn en dat niemand 
die van collaboratie verdacht werd het dorp mocht 
verlaten. Toen een groep alsnog onder Zerevani 
Peshmerga-begeleiding het dorp probeerde te 
verlaten met een kudde schapen, brak een 
vuurgevecht uit waarbij een Yezidi-
Peshmerga-commandant gedood werd. Een 
andere Peshmerga-commandant verklaarde aan 
Êzîdî Press dat het incident onderzocht zal worden 
en dat er alles aan gedaan zal worden om dergelijke 
spanningen tussen islamitische en Yezidi-Koerden 
in de toekomst te vermijden.
  

massagraVen

Met de bevrijding van Shengal komt ook de tijd 
om de schaal van de gruwelijke genocide tegen 
de Yezidi te onderzoeken. Ondertussen zijn al 
meerdere massagraven ontdekt in en om Shengal. 
Mahma Khalil, de burgemeester van Shengal, had 
het in een interview met Associated Press over 17 
massagraven die in de dagen na de bevrijding in en 
rond de stad ontdekt werden. 
De VN-mensenrechtenorganisatie berichtte begin 
december eveneens al over 16 massagraven. Eén 
van de eerste graven die gevonden werden in het 
stadscentrum bevatte de lichamen van naar schat-
ting 78 vrouwen. Een vijftiental kilometer buiten de 
stad werd een ander graf gevonden met 50 tot 60 
lichamen van mannen, vrouwen én kinderen. 
Lokale autoriteiten vertelden Al Jazeera dat er 
mogelijks honderden van dergelijke massagraven 
gevonden kunnen worden. 

Kristel Cuvelier is stafmedewerkster van het 
Koerdisch Instituut

Daarin vertelt PKK-leider Agit Kalari (een ‘nom de 
guerre’) dat zijn militie als eerste de grote graansilo, 
het ziekenhuis en enkele andere publieke 
gebouwen en grote wijken had veroverd, een 
overwinning die ook door Barzani geclaimd werd. 
“We waren om zes uur ’s ochtends in Shengal,“ 
verklaarde de PKK-commandant vanuit een met 
zandzakjes verstrekte kamer aan de frontlinie. “We 
waren hier vier uur eerder dan de Peshmerga. 
Nadat wij de stad bevrijd hadden, kwamen de 
Peshmerga aangereden in hun Toyota HiLuxes.”

Documentairemaker Carsten Stormer beschreef 
hoe de PKK-strijders op het dak klommen van de 
graansilo en er van bovenaf een grote PKK-vlag 
ontrolden. Even later verscheen een konvooi van 
de Peshmerga. Zij ontlaadden een reusachtige vlag 
van meer dan 183 meter breed die volgens Stormer 
zo zwaar was dat er meer dan twee dozijn mannen 
nodig waren om ze te dragen. “Ik zag een 
dertigtal mannen afkomen met deze lange worst,” 
zei de filmmaker. “Plotseling rolden ze een enorme 
vlag uit, zo groot dat ze de hele graansilo bedekte.” 
Er volgde een gespannen situatie waarin de PKK-
strijders weigerden hun vlag naar beneden te halen. 
Uiteindelijk gaf de PKK toe. Om de vrede te 
bewaren, ook al waren zij er eerst. “Wij vechten 
hier al vijftien maanden, zei PKK-strijder Adil 
Haroon. “Zij hebben niet gevochten. Ze waren hier 
ook om de stad te bevrijden, maar ze deden niet de 
moeite uit hun auto’s te komen. Nu willen ze dat wij 
vertrekken.”

etnische spanningen

Ondertussen lopen hier en daar etnische 
spanningen op tussen de Yezidi die naar hun dorp-
en willen terugkeren en Arabische dorpsbewoners 
die er nu van worden beschuldigd met IS 
gecollaboreerd te hebben. Hoewel de lokale 
Arabische bevolking, die noodgedwongen onder 
het regime van IS kwam te leven, in sommige 
gevallen misschien uit pure angst weinig durfde 
te ondernemen tegen IS, hebben lang niet alle 
getroffen Yezidi veel begrip voor het standpunt 
van hun Arabische buren. Sommige Yezidi maken 
zich nu op hun beurt schuldig aan plunderingen. 
“Zij hebben onze bezittingen gestolen, nu pakken 
wij die van hen!” vertelde een man die ervan door 
reed met een kast van een Arabisch gezin in zijn 
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de genocide in shengal in Beeld

Olaf Koens is een Nederlandse journalist die gespecialiseerd is in het Midden-Oosten en Rusland. Hij 
werkte onder meer voor Knack en is nu Midden-Oosten-correspondent voor RTL Nieuws. In 2014 
werd hij door het vakblad Villamedia uitgeroepen tot Journalist van het Jaar.
Koens was eind november 2015 in Iraaks Koerdistan, waar in augustus 2014 duizenden Yezidi’s ver-
moord werden. Volgende beelden en berichten postte hij tijdens zijn reis op Twitter (@obk).

“Vandaag op deze plek. 
Zo mooi dat het amper te geloven is dat hier een jaar geleden zo veel mensen zijn vermoord.”

Olaf Koens
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“En toch zie je hier in de velden vlak buiten Sinjar de schedels van de mannen en de jongens. 
Jongens nog. Kinderen.”

“Hoeveel van dit soort massagraven 
zijn er? Tientallen, misschien wel 
honderden.” 

“Deze man, een politieagent, is hier 
op deze plek zes broers, vier ooms en 
twaalf neven kwijtgeraakt.”

“Zijn naam is Faruk. Hij vertelt hoe 
de vrouwen en meisjes zijn meege-
nomen en de jongens en mannen 
vermoord. IS-strijders kwamen uit 
Telafer.”
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“De man met de handschoenen herkent zijn broer aan de jeans en het t-shirt dat hij droeg.”

“Alsof het allemaal niet beestachtig genoeg is heeft IS rondom dit massagraf 
tientallen kleine explosieven laten ingraven.”
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het al aan dat hij en zijn familie tot de Kaka’i 
behoren, een religieuze minderheid met zijn 
oorsprong in de Koerdische regio’s in Iran en Irak. 
De Kaka’i, ook wel Yarsan of Ahl-e Haqq genoemd, 
is een syncretische religie, verwant met het 
Zoroastrisme. “Onze religie draait om mystieke 
belevingen, eerder dan strikte regels. Het is een 
vreedzame religie die streeft naar gelijkheid. Geloof 
draait om mensen. Als je geloof geen goed doet 
aan de mensen heeft het geen zin, integendeel. De 
Kaka’i hebben lang in het verborgene geleefd. We 
zijn nergens welkom. In de ogen van de 
extremisten zijn wij heidenen, kafer, net als de 
Yezedi.”

goede leermeesters

“Ik ben begonnen met een opleiding in de Z
achrafa. Dat zijn de abstracte versieringen die ge-
bruikt worden rondom kalligrafische motieven, bij 
decoraties van moskeeën of in tapijten. Later ben ik 
gaan tekenen en schilderen. Dat gaf meer vrijheid. 
Pas dan is de kalligrafie gekomen. Als je kalligraaf 
wil worden dien je in opleiding te gaan bij een leer-
meester. Die neemt je onder zijn hoede als hij ziet 
dat je talent hebt. Ik heb het geluk gehad twee erg 
goede leermeesters te hebben: Abdul Khaliq 
Shewkat Ezzat op de school waar ik zat, en 
Mohamad Ezzat Karkuki buiten de school. Die 
laatste heeft jarenlang in de gevangenis 
gezeten tijdens het regime van Saddam. Toen hij 
werd vrijgelaten was hij een gebroken man, niet 
veel later is hij overleden. Hij zei dat als Saddam te 
sterven kwam, we hem moesten verwittigen. Dat 
is ook zo gebeurd, bij de dood van Saddam is er 
een bijeenkomst bij zijn graf gehouden. Ook ik heb 
zijn graf bezocht tijdens mijn laatste bezoek aan 
Kirkoek.”

“de schoonheid moet triomferen”
Een gesprek met Hoessain Kakayi, kunstschilder en 
kalligraaf uit Kirkoek

Toon Lambrechts

Bijna dertig jaar geleden verliet de schilder en 
kalligraaf Hoessain Kakayi zijn geboortestad 
Kirkoek op vlucht voor het regime van Saddam. 
Hij vond een nieuwe thuis in Gent, de passie voor 
kunst nam hij mee.

Hoessain Kakayi neemt me mee naar een kamer 
op de eerste verdieping van zijn huis in de Brugse 
Poort te Gent. De ruimte is zo goed als volledig 
gevuld met werken van de man. Kalligrafische 
composities, etsen, abstracte schilderijen,... Het 
resultaat van bijna dertig jaar. Eén schilderij springt 
er tussen uit. Het ondertussen iconische beeld van 
journalist James Foley in een oranje overall met 
naast hem zijn beul, ‘Jihadi John’. Maar ditmaal is 
het de IS-terrorist die het hoofd verloren heeft en 
er als een kip zonder kop bijstaat. Ook de andere 
schilderijen uit de reeks zijn duidelijk geïnspireerd 
op de recente gebeurtenissen in Irak, het land waar 
Kakayi geboren werd.

Verwerking op het doek

“Mijn schilderwerk is over het algemeen veeleer 
abstract. Maar de situatie in Irak heeft me zo 
aangegrepen dat ik, zonder het zo gepland te 
hebben, terugkeerde naar figuratieve schilderkunst 
over wat er gebeurt in mijn geboorteland. Al die 
oorlogsellende, de onthoofdingen, de vervolging 
van de Yezedi,... Het zit zo diep in mijn hoofd dat 
ik niet anders kon dan erover schilderen. 
Misschien is het een manier om het te verwerken. 
Ik wil schoonheid, kunst, tegenover woede 
plaatsen, het presenteren als een antwoord, als licht 
tegenover duisternis. Het licht moet winnen.”

De vervolging van religieuze minderheden in Irak 
raakt Hoessain Kakayi persoonlijk. Zijn naam geeft 
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politiek mag zijn, maar misschien was dat toen 
gewoon wel nodig. We wisten ook niet wat er in de 
rest van de wereld gebeurde. Kunst was voor mij 
in die periode een manier om voor je rechten te 
strijden.”

Eens in België heb ik vrije grafiek gestudeerd aan 
de academie van Gent. Daar heb ik veel technische 
bagage verworven. Etsen bijvoorbeeld, iets wat ik 
altijd graag heb willen doen, maar in Irak is deze 
kunstvorm niet gekend. In Irak was de academie, 
net als de rest van de samenleving, in handen van 
de Baath-partij. Je in alle vrijheid ontwikkelen zoals 
hier was gewoon ondenkbaar.”

Mijn werk is poëtisch, ik vertrek veel minder 
vanuit een idee. Ik vind dat je ziet dat mijn werken 
niet door een Europeaan geschilderd zijn. Zonder 
het te weten, schilder ik anders. Je verleden, je ach-
tergrond komt er altijd door. Die andere identiteit 
waartoe ik behoor gaat niet alleen om beelden of 
namen, maar is een traditie die zich doorheen de 
eeuwen opgestapeld heeft. Of die drie decennia in 
België mij beïnvloed hebben? Een moeilijke vraag, 

“Anders dan momenteel in het Westen is de 
kalligrafie in het Midden-Oosten een belangrijke 
kunstvorm. Het gaat verder dan het religieuze, je 
hebt kalligrafen die erg abstract werken en spe-
len met letters, vorm, woorden en betekenis. De 
kalligrafie van het Midden-Oosten valt uiteen in 
zeven stromingen die voor elke kalligraaf direct 
herkenbaar zijn. In je opleiding leer je ze alle zeven, 
maar ik heb me gespecialiseerd in Diwani en in de 
Perzische stijl. Dat zijn erg fijne, erg sierlijke stijlen 
met veel tekening erin. De andere stijlen vind ik 
soms een beetje grof.”

een land als een geVangenis

“Irak was een grote gevangenis onder Saddam. 
Alles was verboden, ook op de academie. Een 
verkeerd schilderij kon je zwaar in de problemen 
brengen, kritiek geven was al helemaal ondenkbaar. 
Daarom dat de meeste Koerdische artiesten, en 
eigenlijk ook de Arabische, veelal met symbolen 
werkten. Dat was niet zo eenduidig, en dus veiliger. 
In die tijd maakte ik meer expressionistisch werk. 
Ondertussen ben ik van mening dat kunst niet 
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Kunst wordt er ook niet gewaardeerd, al zeker niet 
door politici.”

“Als ik zie hoe IS musea en archeologische 
monumenten vernietigt, bloedt mijn hart. Het is 
een gitzwarte bladzijde, zo zwart als hun vlag, het 
moet gewoon stoppen. Ze vernietigen alles, 
gewoon om te tonen dat zij de baas zijn. Ze willen 
de geschiedenis uitwissen, omkeren. Maar nog 
erger is hoe ze mensen afmaken. Dat is nog erger 
dan cultuur en archeologie. Want als de mens er 
niet meer is, heeft de rest ook geen waarde meer.”

Toon Lambrechts is freelance-journalist voor o.a. 
Mo* en Knack.

maar ik denk het wel. Mijn techniek is verbreed. 
Maar ook de kleuren in mijn werk zijn veranderd. 
Er zit veel meer grijs in, pastel ook. De felle kleuren 
zijn er wat minder op geworden. Dat komt 
misschien door het klimaat. Als je veel grijs en 
weinig zon om je heen ziet wordt je werk kalmer. 
Maar het komt misschien evengoed doordat het 
leven hier rustiger en vrediger verloopt. Mijn werk 
situeert zich ergens tussen twee culturen denk ik.”

rijk land zonder hoop

“Irak is op vlak van cultuur een rijk land. Maar 
je kan het Midden-Oosten niet vergelijken met 
Europa. Het idee dat kunst figuratief en mooi dient 
te zijn leeft er nog sterk. Maar daar gaat kunst niet 
om. Het gaat niet om een mooi landschap of om 
een geslaagd portret. Dat is erg oud, en ligt aan 
de basis van de kunst. Maar er wordt niet verder 
gegaan, geen nieuwe dingen bedacht. Je kan die 
twee werelden niet vergelijken. Er zijn in Irak geen 
musea waar moderne kunst te zien is, terwijl de 
mogelijkheden voor kunstenaars bijzonder groot 
zijn, wat hen een veel ruimere blik geeft. 

saddam controleerde alles, 
ook de kunst (Bio)

Hoessain Kakayi werd in 1959 geboren te 
Kirkoek, een stad in de Koerdische regio van 
Irak maar met aanzienlijke Arabische en 
Turkmeense minderheden. Hij volgde een 
opleiding als schilder aan de academie van 
Bagdad, maar de repressie van het 
Saddam-regime tegen de Koerden dreef hem op 
de vlucht. “In 1982 werd het te gevaarlijk voor 
mij in Kirkoek. Ik ben de bergen in gevlucht, 
die waren toen in handen van de Koerdische 
vrijheidsstrijders. Via Iran ben ik naar Europa 
gevlucht, en uiteindelijk in Gent terechtge-
komen. In die tijd controleerde de Baath-partij 
alle aspecten van ons leven, ook de 
kunstacademie van de universiteit van Kirkoek. 
Pas aan de academie van Gent heb ik ervaren 
hoe het is je vrij te kunnen ontwikkelen als 
kunstenaar.”

Hoessein Kakayi © toon lambrechts
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tafel moeten. Het ontmantelen van de olieverkoop 
is wel het eerste dat zou moeten gebeuren. 

Een Westerse aanval op IS in Irak en Syrië heeft 
tot gevolg dat weer heel veel IS-strijders de grens 
naar Turkije zullen oversteken. Van daaruit zullen 
ze verder reizen en zich verspreiden over Europa. 
De vraag is hoeveel veiliger het Westen daarmee 
wordt. Ik denk dat de kans op aanslagen hiermee 
vergroot wordt. Hoe kunnen we dit voorkomen? Ik 
ga ervan uit dat de Nederlandse inlichtingendienst 
AIVD het afgelopen jaar hard gewerkt heeft om 
alle namen van Nederlanders die zich aangesloten 
hebben bij IS te verzamelen. Deze terroristen kun-
nen makkelijk hun baard en haar afknippen en als 
toerist weer gaan reizen omdat ze een Nederlands 
of ander Westers paspoort hebben. De Nederlandse 
overheid moet nu de Turkse overheid onder druk 
zetten om samen te werken in het tegenhouden van 
deze terugkeerders. Zet ze vast, behandel ze, maar 
laat ze niet los in de Westerse samenleving. 

De Turkse overheid moet haar rechtvaardige ge-
zicht laten zien en heel duidelijk laten weten aan 
welke kant het land staat. Erdoğan probeert nu met 
de vluchtelingenkwestie het Westen onder de duim 
te krijgen en hiermee de agenda te gaan bepalen. 
Behalve de vluchtelingen zijn hier ook de Koerden 
het slachtoffer van. Het Westen laat dat gebeuren 
en kijkt stuurs de andere kant op, omdat hen dat nu 
even beter uitkomt. Erdoğan heeft warme banden 
met de IS-terroristen. 

Om die reden heb ik er geen enkel vertrouwen in 
dat de drie miljard euro die Frans Timmermans, de 
Nederlandse vicevoorzitter van de Europese 
Commissie, aan Turkije heeft gegeven om 
vluchtelingen op te vangen ten goede zal komen 
aan de vluchtelingen. Een deel zal in de kassa van 
de militairen verdwijnen om met betere wapens 
tegen de Koerden te kunnen vechten en het is niet 
onwaarschijnlijk dat er ook een deel bij IS 

eURoPa

Voor wie kiest het westen 
na parijs? 
Reber Dosky

Na de aanslagen van terreurorganisatie IS in 
Parijs zal de wereld er anders uit gaan zien. Er 
komt een keiharde reactie van Frankrijk, 
gesteund door het Westen. Eén ding lijkt voor de 
Westerse wereld duidelijk geworden: de 
Islamitische Staat moet verdwijnen. 

Ik hoorde burgemeester Ahmed Aboutaleb van 
Rotterdam over IS op tv zeggen: “De magneet moet 
vernietigd worden.” Maar de vraag is wat de 
consequenties daarvan zullen zijn. Wat er in Parijs 
is gebeurd, is verschrikkelijk. Politiek bedrijven na 
zoveel doden voelt ongemakkelijk. Toch is het in 
ieders belang om alle spelers in dit veld te kennen. 
Ik vraag hier aandacht voor de rol van de Turkse 
regering en van de Koerden. 

de rol Van turkije 

Vanuit het Westen lijkt het scenario te zijn dat IS 
met een oorlog van de kaart geveegd moet worden. 
IS heeft ongeveer 40.000 gewapende strijders 
in Syrië en Irak. Na de onverwachte aanval van 
Rusland afgelopen maand in Syrië, zijn veel IS-
strijders gevlucht naar buurland Turkije, dat 
steun zou leveren aan IS. De IS-strijders kunnen 
gemakkelijk de grens over gaan. Iedereen die in 
het grensgebied geweest is, heeft kunnen zien dat 
IS zonder problemen kan opereren in Turkije. In 
de Turkse stad Gaziantep konden IS-strijders in 
november luid toeterend door de straten trekken 
met hun wapperende zwarte vlaggen. Ze vierden de 
aanslagen in Parijs. Je zou denken dat het Raqqa is, 
maar het is in Turkije. 

IS heeft trainingskampen in Turkije, zoals in de 
stad Konya, en ze beheren eigen ziekenhuizen in 
Reyhanli, Gaziantep en Urfa. Turkije is eigenlijk 
de grote ruggensteun van IS. IS verkoopt olie aan 
Turkije en via Turkije. Wie IS wil vernietigen, zal 
dus eerst met president Erdoğan en de AKP aan 
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terechtkomt, rechtsreeks of via wapenleveranties van Turkije aan IS. En misschien heeft Erdoğan dan nog 
wat over om de schulden voor zijn megalomane paleis te betalen.

de rol Van de koerden

De Koerden hebben na ruim een jaar hun stad Shengal (Sinjar) bevrijd uit handen van IS. Ze hebben 
hierbij goede hulp gehad van Westerse F16’s. Aan deze aanval namen alle Koerdische bewegingen deel. 
Vooral de strijders van de KDP (Koerdische Democratische Partij) en PKK (Koerdische Arbeiderspartij) 
waren actief bij de herovering. 

Toen de Iraaks-Koerdische president Massoud (Mesûd) Barzanî in 2014 bekend maakte dat hij een 
referendum wilde houden over een zelfstandig Koerdistan, viel IS kort daarna, op 3 augustus 2014, de stad 
Shengal aan. In dat gebied wonen veel Koerdische Yezidi’s. Ik ben ervan overtuigd dat Qatar, 
Saoedi-Arabië en Turkije op de rode knop hebben gedrukt voor deze aanval. Zij zetten alles op alles om de 
grote droom van de Koerden een droom te laten blijven. Een vrij Koerdistan in het Midden-Oosten 
betekent voor hen een tweede Israël. 

IS heeft deze aanval uitgevoerd met de gestolen wapens van het Iraakse leger uit Mosul. De Koerden waren 
toen niet voorbereid op zo een aanval en de schade was te groot voor hen. IS kon zijn gang gaan, heeft 
vermoord, verkracht, vernietigd. Duizenden Koerden moesten vluchten naar de berg Shengal. Dagenlang 
zaten ze in de zinderende hitte op de berg, zonder eten en water. Veel kinderen en ouderen zijn vermoord 
of ontvoerd. Vooral jonge vrouwen zijn ontvoerd en als slaven verkocht op markten. Na de bevrijding van 
Shengal werd een massagraf  ontdekt in de omgeving van de stad. Daarin lagen de lijken van oudere 
vrouwen en jonge kinderen die niet voldeden aan de seksuele eisen van IS. Ze gebruikten alleen maar 
jonge Koerdische meisjes en vrouwen als seksslavinnen. 

De Koerden vormen de enige goed georganiseerde grondtroepen die sinds augustus 2014 dagelijks vechten 
tegen IS in Irak en Syrië. Met steun van de Westerse coalitie hebben ze IS op vele plaatsen kunnen 
verdrijven en hun stad Kobanê heroverd, en nu dus ook Shengal. De Koerden willen nu onder leiding van 
YPG het grensgebied Jarabulus (Carablus) tussen Syrië en Turkije ook gaan bevrijden van IS. Jarabulus is 
de belangrijkste doorgangsroute voor IS richting Turkije. Maar dit is precies de plek waar het Turkse leger 
nu de Koerden bombardeert. De Westerse hypocrieten zijn weer stil en hebben de Koerden voor de 
zoveelste keer in de steek gelaten. Ze maken zich alleen maar druk om de vluchtelingen als die bij hun 
eigen bakker brood komen halen. Ook het Westen zal dus eindelijk echt een kant moeten gaan kiezen. 
Gaan ze Turkije, de sterke bondgenoot van IS, verder versterken? Of kiezen voor hun enige echte vrienden 
in de oorlog tegen IS, de Koerden? 

Reber Dosky is een Nederlandse filmmaker. Hij reisde al verschillende malen naar Kobanê en maakte een kortfilm ‘The 
sniper of Kobani’ over het leven van een Koerdische sluipschutter tijdens de strijd om de stad tegen de Islamitische Staat.


