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Çeyrek Yüzyıl Sürgünden Sonra Güney Kürdistan’ı Nasıl 
Gördüm? 

 
 

Dr Jawad Mella Tarafından 
 
 
Giriş  
 
Konuya başlamadan önce, beni ziyarete teşvik eden sebepleri aşağıda özetliyorum: 
 
1. Yoğun nostaljiden sonra vatanım Kürdistan’ı görmek ve çocukluğumdan beri gizlice sevip aşık 

olduğum toprağımda bulunmak. 
 

2. Sürgünde yasadığım süre boyunca Kürd halkı çok sayıda trajedilere maruz kaldı; Enfal 
operasyonları ve Halepçe trajedisi ile başlayan milyonlarca insanın kitlesel göçleri.  

 
3. Kürd liderliğinin, bilgi eksikliği, karmaşık ve tereddütlü durumu; tüm olanaklara rağmen akan 

Kürd kanını ve yaşanan trajedileri durdurmak için; söyleyebileceğim tek çözüm, bir Kürd 
devletinin ilanı ve Kürdistan bayrağının güvenle yükselmesi. Sadece bir Kürd devleti sayesinde 
akan kan durur, Kürd Ulusu’nun saygınlığı kabul edilir ve bütün Kürd değerleri korunur. Kürd 
devleti olmadan, Kürd milleti sonsuza dek tehdit altında yaşamaya mahkum olacak.  

 
 

Bugün Güney Kürdistan’ı Ziyaret Etmem Önceki Deneyimlerime Dayanıyor 
 
Şimdi Güney Kürdistan’da  neler olup bittiğini görmek için, geriye dönüp 25 ve 40 yıl önceki 
tecrübeme dayanarak vardığım sonuçları; bazı örnekler vererek okuyucuyu aydınlatmak istiyorum. 
Halkımız hangi yöne gidiyor? Bir devlet oluşumuna mı gidiyor? Ya da uçuruma doğru mu? Eğer 
halkımız uçuruma doğru gidiyorsa; her şey sıfırdan ve yeniden başlar:   
 
1. Sayın Adel Murad (PUK’un politik büro üyesi ve Irak’ın Romanya büyükelçisiydi)’ın resmi daveti 
üzerine, Güney Kürdistan’ı 1972 yılında ziyaret ettim. Adel Murad o zaman Güney Kürdistan’da, 
Kürdistan Öğrenciler Birliği başkanıydı. Ben, Batı Kürdistan’da "KAJYK kuruluşlarından biri” olan 
Ulusalcı Kürd Öğrenciler Birliği Başkanı’ydım; Süleymaniye şehrinde düzenlenen Kürd Öğrenciler 
Birliği’nin genel konferansına katıldım. Konferansdan sonra, merhum Mustafa Barzani; Kürd 
Öğrenciler Birliği temsilcilerini, Kuzey Qandil Dağları’nın yamacında yer alan Dilman köyündeki 
karargahında görüşmek için davet etti. Ben, Batı Kürdistan Ulusalcı Kürd Öğrenciler Birliği 
temsilcisiydim; Sayın Gazi Farho, Lübnan Kürd Öğrenciler Temsilcisi idi; Avusturya Irak 
Büyükelçisi Sayın Tarık Akrawi, Avrupa Kürd Öğrenciler Temsilcisi’ydi. Süleymaniye’den Hawler’e 
giderken güvenliğimizi, PDK Hewler Şube Şefi Alan Binbaşısı Aziz Akrawi tarafından sağlandı. 
Artı, Hewler Valisi Sayın Abdülvahap Atrouşi bize araba temin edip bütün sınır boyunca bize eşlik 
etti. Hamilton yolundan Nawpirdan Alanı’na vardık, bu alan merkezi devrim karargahının 
bulunduğu yerdi. Salam Sarayı’nda misafir olup, bazı liderlerle görüştük. Merhum İdris Barzani’nin 
Qasri köyündeki karargâhına gittik ve öğle yemeği yedik. Sonra Dilman köyünde merkez karargahı 
bulunan Lider Barzani Ekselansları, bizi karşıladı ve kendisi ile toplantımız gece yarısına kadar 
sürdü. Bize, o ünlü sözünü tekrarladı: "Öğrenciler, bütün mücadelelerin öncüsü" deyince, 
kendisine Batı Kürdistan’daki Kürd Partisi’ni sordum,  ve Lider Barzani şunları söyledi: "Hiç 
şüphesiz, solda ve sağda yer alanların hepsi vatan hainiler " Solda ve sağda yer alan iki lider ise, 
Salah Badradine ve Hamid Darviş. Sonra Lider Barzani’ye şunu söyledim: "Usta, biz yolda iken; 
dalgalanan Irak bayrağı sayesinde Irak merkez karargahını hemen fark ettik. Ama Peşmerge 
merkez  karargahını hemen fark edemedik, ta ki yakınına gelene kadar. Çünkü karargahda 
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Kürdistan bayrağı yoktu..."Lider Barzani şunları söyledi: "Doğru söylüyorsun" dedi. Fakat ertesi 
gün Siyasi Büro liderlerinden biri beni bilgilendirdi: "Kürd devleti ve Kürdistan bayrağı bizim 
sorunumuz değil; biz sadece özerklik talep ediyoruz” dedi. Ben sadece bir öğrenciydim ve benden 
daha iyi bilirler diye düşündüm. Ama hiçbir şey bilmediklerini zaman kanıtladı. Bir futbol takımının 
bile kendine has bayrağı varken, 40 milyon nüfusu aşkın bir milletin bayrağı nasıl yok? Anlatmaya 
devam ettiler, bir Kürd devletinin imkansız olduğunu söylediler: Çünkü tüm komşu ülkelerin bir 
Kürd devleti kurulmasına düşman olduğunu ve Kürdistan’ı dünyaya açacak bir kapının olmadığını 
belirttiler. Ancak doksanlı yıllarda İbrahim Halil geçiş kapısı, sadece Kürdistan için değil, aynı 
zamanda birçok diğer ülke için de geçerli bir geciş kapısı olduğu ortadadır. Zaten Kürdistan’ın 
dünyaya açılan bir geçiş kapısı olduğunu, Türk savunma bakanı şöyle belirtti: "Kim Kerkük 
petrolüne sahipse aynı zamanda bir geçiş yolunu da sahip olabilir "  dedi. 
 
2. 1982 – 1984 yıllarında, Qandil ve Soren dağlarında Gulan Devrimi’ne katıldım. Ben, PASOK 
Partisi’nin siyasi büro üyesi ve temsilcisiydim aynı zamanda partinin JUD Cephe Lideri’ydim. Fakat 
Kürdistan bayrağını yükseltmeme ve kitabım "Kürdistan ve Kürdler, bir Ülke ve Devletsiz bir Millet"  
basımına izin verilmiyordu. Çünkü fikirlerim, PASOK’un müttefiği JUD Cephesi ile uyuşmuyordu. 
Birkaç başarısız suikast girişimine maruz kaldım. Ama merhum İdris Barzani, Dr. Şawkat Bamarni, 
merhum Girgis Fathullah, Sayın Celil Faili,  Sayın Serbaz Nadir Horami ve diğerleri; yaralarımı 
tedavi ettiler, beni gizlediler ve daha sonra 1984’ün sonuna doğru beni güvenli bir biçimde 
Avrupa'ya götürdüler. Beni başarısız suikast girişimlerinden kurtaran herkese teşekkürlerimi ve 
selamlarımı sunuyorum.  
 

   
1983 Bir grup Kürd Özgürlük Savaşçısı Peşmerge ile Jawad Mella 

 
3.1985 yılında, Avrupa'ya vardığım ilk günden itibaren; Kürd Ulusu’nun ulusal bir şemsiye 
organizasyonunda birleşmesi için, sürgünde bir Kürdistan Ulusal Kongresi ve Kürdistan 
Parlamentosu’nun kurulması çalışmalarını yürüttüm. O Efsanevi Sembol, General Mustafa 
Barzani’nin olmayışı ki kendisinin şahsiyeti ulusal bir kongreye eşitti. Toplumun tüm sınıfları onun 
etrafında toplandı. Kürdistan Ulusal Kongresi’nde, "Kürdistan’ın bağımsızlığı" sorunu ele alınırken; 
kutsal bayrağı olan "Kürdistan bayrağı" mücadelemizin ulusal sembolü olarak kabul edildi. Öyle 
korkunç bir acıydı ki Kürdistan bayrağını her fırsatta göklere yükselttiğimizde; Kürd Ulusu’nun 
düşmanlarından daha çok, çoğu Kürd parti liderleri ve destekçileri bize karşı daha fazla savaştı.  
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2005 yılında Beşinci Kürdistan Ulusal Kongresi’nin bazı üyeleri 
 
4. 1983 yılında Irak rejimi tarafından kaçırılan 8 bin Barzan Kürdü için, 1988 yılında ve sonraki 
yıllarda yapılan sıkı çalışmalardan sonra; BM tarafından resmi olarak davet edildim. New York'taki 
BM genel merkezine gitmek için; Sayın  Cihad Barzani ve merhum Şeyh Halid Barzani’nin 
mektuplarına göre kaçırılan insanlar arasından yaklaşık 2280 kişinin ismi ile beraber doğum yeri 
ve tarihlerini raporumda belirttim ve İngilizce’ye tercüme edip BM’ye sundum. Davetiye elime 
geçtiği zaman Amerikan vizesi alamadım. Çünkü pasaportumun 6 aydan daha az geçerlilik süresi 
kalmıştı ve Amerikan elçiliği, pasaportumu yenilemem gerektiğini söyledi. BM’deki davet tarihine 
ise bir haftadan az bir süre kalmıştı. Ertesi gün göğsümde Kürdistan bayrağı ile öfkeli olarak 
Croydon’da bulunan İçişleri Bakanlığı Pasaport Bölümü’ne gittim. Bayan memura pasaportumu 
yenilemem grektiğini söyledim. Memur ise  pasaport yenileme departmanına yarın göndereceğini 
söyledi ve iki ya da üç hafta içinde elime geçeceği söylendi. Memura, bugün uzatılmadan burdan 
ayrılmayacağımı söyledim; o da titiz bir tavırla, kanunlar karşısında bir şey yapamayacağını 
söyledi. Sakin bir şekilde tam gözlerinin içine bakıp, birkaç gün önce Irak rejimi tarafından Halepçe 
kasabasında 5 bin Kürd kimyasal silahlarla öldürüldü ve bugün yenilemesem kendimi intihar 
edeceğim; böylece sayının 5001 olacağını ve yenilemeden buradan gitmeyeceğimi söyledim. 
Karmaşık ve tereddütlü bir şekilde; müdüre söyleyeceğini, birkaç dakika sonra döneceğini ve 
çağrılana kadar bekleme odasında kalmamı söyledi.  Bir saat sonra yönetimin girişinden Sayın 
Barham Saleh bana doğru geldi. Sonra öğrendim ki Sayın Barham (Kendisi Irak başbakan 
yardımcısı olmuş ve şimdi Kürdistan Bölgesi'nin Başbakanı) orada çalışıyormuş ve yönetici gibi 
görünüyordu. Bana pasaportun yenileceğini fakat kimlik bilgilerimden emin olmak istediğini belirtti. 
Bana Kürdçe; “iyi günler (Roj baş) Sayın Jawad” dedikten sonra ben de ona senin için de iyi günler 
dedim. İsteğimi sorduktan sonra; “merak etme her şey yolunda olacak” dedi. Yaklaşık bir saatlik 
çalışmanın sonunda memur beni çağırdı ve yeni bir damga ile pasaportumu bana verdi. O gün, 
güç kaynağım göğsümdeki Kürdistan bayrağı ile her şeyi yapmaya hazırdım.  
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Şeyh Mohamed Halid Barzani ile Şeyh Jihad Barzani’den bazı mektuplar ve Irak rejiminin 1983’de 
kaçırdığı 8 bin Barzani Kürdü’nün durumu ile ilgili BM’nin Dr. Jawad Mella’ya gönderdiği resmi davetiye. 

@ @
 
 
5. Mart 1991 yılında Güney Kürdistan'da milyonların kitle göçü sırasında, 
Kürdistan Ulusal Kongresi’nin tüm branşlarına şu talimatı verdim; Amerikan ve İngiliz 
büyükelçiliklerinin önündeki ve dünya genelindeki bütün gösterilerde Kürdistan bayrağını 
yükseltmeyi; dağlarda acı çeken milyonlarca Kürd’ün kurtuluşuna cevap olarak, bir Kürd devletinin 
ilan edilmesi için; dünya liderlerine mektup yazmak ve bu önerimizi Londra Amerikan Elçiliği 
önünde, Kongre yoldaşları ile beraber dile getirdik. Evden yola çıkarken tüm yol boyunca 
Kürdistan bayrağını yükselterek Amerikan Elçiliği önüne vardım. Kürd olan ve olmayan, yüzlerce 
yoldaş Kürdistan bayrağı etrafında toplandı. Örneğin Şeyh Latif (Doğu Kürdistan’dan), Şerif 
(Kuzey Kürdistan’dan), Şirwan (Güney Kürdistan’dan) ve bu yoldaşların bazı arkadaşları ve 
yakınları ile beraber elçilik önüne yürüdük. Bize ve Kürdistan bayrağına, Kürdler’in ve Kürdistan’ın 
düşmanları tarafından saldırı olacağını zannediyorduk. Ne yazık ki Kürd partileri tarafından 
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saldırıya uğradık. Gerçek ve tarih adına söylüyorum; saldırı aynen şöyle oldu: Merhum İbrahim 
Ahmad ailesi ile birlikte geldi ve şu konuşma oldu, İbrahim Ahmed: "Sayın Jawad, şimdi bu 
bayrağın zamanı değil". Ona şunları söyledim: "Doğru, zamanı şimdi değil, bu bayrağı 40 yıl önce 
yükseltmek gerekiyordu..." Sonra eşi Sayın Galawezh öne çıkıp Kürdçe, gülünç ve aşağılayıcı bir 
şekilde: "Bu bez nedir? Aşağı indir” söyleyince, bir yoldaşımız yüzüne karşı yüksek sesle: "Bu 
kadın kimdir? Evine git" dedi. Bunun üzerine enişteleri Sabah geldi ve bana şöyle dedi: "Sayın 
Jawad, bu proplemin nedeni sensin". Daha cevap vermediğim halde, ortalık gerginleşti. Şeyh Latif 
geldi ve bana dedi ki: "Ben haberdar edildim, eğer biz Kürdistan bayrağını aşağı indirmessek bizi 
öldürecekler” Sonra Londra’daki Kürd Kültür Derneği Direktörü Sayın Hoşyar Abid geldi ve bana 
İngilizce şunu söyledi: “gösteriyi kaçırdınız” Daha fazla tehdit ve düşmanca jestlerle karşılaştık. 
Sonra PDK temsilcisi, Sayın Hoşyar Abdulrahman (şimdiki Kürdistan Hükümeti’nin Enerji Bakanı) 
bana şunları söyledi: "Sayın Jawad, kalabalıktan uzak bir şekilde sana bir şey söyleyeceğim” 
deyince, gösteriden birkaç adım uzağa gittik ve bana şunları söyledi: "Örgütler arası çatışmayı bir 
süre önce fark ettim, polis müdahalesinden önce kavga çıkma ihtimali var; böylece gece vakti tüm 
dünyanın önünde bir utancı yaşamış oluruz. Onun için kalabalık azken ve herhangi bir uyarı 
olmadan Kürdistan bayrağını al ve eve götür". Ben de: "Ben Kürdistan bayrağını buraya getirdim 
ve eve götürmeyeceğim" dedim. Sonra kendisi: "O zaman sorumluluk sana ait” deyince, cevabım: 
"Kürdistan bayrağını yükseltmek için, herhangi bir sorumluluğu almaya hazırım; başka hiç bir şey 
umrumda değil” oldu ve kızgın bir şekilde gösteriye geri döndüm; bir grup Iraklı Şii ve komünistin 
Kürdistan bayrağını çevrelediğini gördüm.  Yoldaşlarımızdan biri, bayrak için benim sorumlu 
olduğumu işaret etti ve bana doğru gelip dediler ki: “Senin bu bayrağı yükseltmen, Irak'ın 
bölünmesi anlamına gelir” sonra ben: “Bu bayrak Kürdistan bayragı, Irak ile bir ilgisi yok; eğer 
seviyorsanız hoş geldiniz, sevmiyorsanız uzağa gidin ve altında durmayın” dedim. Böylece üç gün 
boyunca,  çevremizdeki kitle Kürd ve Kürd olmayan partilerin yoğun sözlü çatışmalarını, izledi ve 
dinledi. Sonuçta dördüncü günün sabahında, gösteri yeri onlarca Kürdistan bayrağı ile doldu. 
Hatta çocuklar, Kürdistan bayrağının renklerinden yaptıkları ceketleri ile geldiler. Sonra yoldaşlara, 
şunları söyledim: Kürdistan bayrağı ile ilgili her hangi bir korkuya gerek yok. Çünkü Kürdistan 
bayrağı, kitleler tarafından sahiplenmiştir. Direnişimizi farkeden kitle, Kürd partilerinin korkaklığına 
rağmen Kürdistan bayrağını alana getirdiler. Kürdistan’daki felakete müdahale edilmesi ve 
durdurulması için; Amerikan Başkanı George Bush’a yazdığım mektupları, Amerika elçiliğine 
teslim ederken Kürdistan bayrağı hep elimdeydi. 
 

@@ 
1991 Amerika Elçiliği önünde Dr Jawad Mella ile bazı taraftarları 

 
6. Nisan 1991’de, şehit kasabaları Halepçe ve Marzaboto üzerine düzenlenen dayanışma 
konferansına katılmak için İtalyan Hükümeti tarafından resmi bir davet aldım. (Marzaboto faşistler 
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tarafından İkinci Dünya Savaşı sırasında harabeye çevrilmişti). 25 Nisan 1991’de ben, Sayın Adel 
Murad ve Sayın Jamil İtalyan kasabası Marzaboto’ya gittik. Konferans salonuna girdik ve sadece 
İtalyan bayrağı vardı; Kürdistan bayrağı yoktu. Bunun üzerine Kürdistan bayrağı olmadan 
konferans salonunda oturmayı reddettim. Bu yüzden, biz bir İtalyan bayrağı getirdik; Kürdistan 
bayrağı ile renkleri aynı ama renk sırası farklı ve üzerinde güneş olmadığı için; İtalyan bayrağını 
baş aşağı çevirdik, sonra bulduğum sarı bir kağıdı kesip güneş şeklini elde ederek bayrağın 
ortasına yerleştirince Kürdistan bayrağını elde ettim. Konferansın en önemli sonuçlarından biri, 
Marzaboto ve Halepçe kasabalarını; atom bombası ile tahrip edilmiş Hiroşima ve Nagasaki gibi 
Uluslararası Şehit Kentler Birliği’ne üye etmek. Konferansın sonunda şehir dışına çıkıp; Kürdistan 
ağacını, Vietnam ve Filistin ile diğer halkların özgürlük mücadelesini veren ağaçların yanına diktik. 
İtalyan yetkilileri, Sayın Adel Murad ile bana bir kaç madalya verdiler. Konferansın yöneticisi, 
dünya sosyalist hareketinin liderlerinden biri olan Sayın Dante Cruicchi idi; kendisi,  Vietnam ve 
ABD arasındaki barış görüşmeleri katılımcılarından biriydi. Konferanstan sonra akşam üzeri, 
İtalyan TV’sinde; Kürd Liderler’in, Saddam Hüseyin ile görüşmeler için Bağdat'a gittiklerini gördük. 
Görüşmelere başlarken, suçlu Saddam Hüseyin ile öpüşmeleri bir trajediydi. Bununla ilgili, 
yazımda “Aşağılama Öpücüğü” diye bahsettim. Sayın Dante Cruicchi ayakları üzerinde dururken; 
“görüşmelerin öpüşmeyle başladığını hayatımda hiç görmedim, öyle kessin görünüyor ki bu 
müzakereler başarısız olacak" dedikten sonra, Sayın Dante Cruicchi şunu ekledi; "Vietnam ve 
ABD heyetleri müzakerelere katılırken, her iki taraf farklı girişleri kullandı ve el sıkışması bile 
olmadan karşı karşıya gelecek şekilde masaya oturdular... ve müzakereler devam ederken 
çatışmalar/çarpışmalar normal günlerden daha fazla oluyordu.  
 

@ @
Sayın Dante Cruicchi ayakta konuşurken, Marzaboto Valisi, Sayın Adel Murad ve  

Kurdistan bayrağının altında Dr Jawad Mella 
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Sayın Dante Cruicchi Marzaboto dışında bizimle beraber Kürdistan ağacını;  

bağımsızlık mücadelesi veren halkların, ağaçları yanına dikerken 
             

 
İtalyan Hükümeti’nin, konferansın sonunda bizi ödüllendirdiği bazı madalyalar 

 
7. 1997 yılında Al-Jazeera Uydu Kanalı, beni “Karşıt Yön” programına davet etti. Program, Dr 
Faysal Al-Kâsım tarafından iki saat boyunca canlı olarak Kürd davasını konu edecekti. Dr. Faysal, 
Londra-Katar ve Katar-Londra birinci sınıf bir uçak biletini bana gönderdi; Katar’ın en lüks 
otellerinden biri olan Sheraton Hotel’de benim için bir oda ayırtmıştı. Burada bir anekdot üzerine 
söz etmek istiyorum, otele vardığımda ve önceden ayarlanmış odaya geldiğimde başıma ilginç bir 
şey geldi. Benden önce odada kalan müşteri oda kapısının anahtarını beraberinde götürdüğü için, 
otel yönetimi bana yeni anahtar vereceğini söyledi. Bu arada, odaya her vardığımda otel 
çalışanlarından biri bana eşlik edip oda kapısını benim için açıyordu. Bu durumdan rahatsız oldum 
ve otel yöneticisine gittim ve beni, anahtarını sadece benim kullanacağım başka bir oda istediğime 
mecbur ettiler. Daha sonra Dr. Faysal, ziyaretime geldi ve bana şöyle dedi; “Senin başka bir odada 
kaldığını zannettim” ben de dedim ki; evet, ama onu reddettim çünkü Özerklik gibiydi; kalacağım 
odaya yabancı bir kişinin sürekli bana eşlik etmesi iyi değil; Çünkü ben özerklik değil  bağımsız bir 
Kürd devleti istiyorum deyince, Dr. Faysal uzun bir süre güldü ve şöyle dedi; “Titiz bir insanmışsın” 
Akşamleyin program başlamadan önce, Kürdistan bayrağını önümde duracak şekilde  masanın 
üzerine koydum. Bu arada, El-Cezire TV yönetimi  şunu söyledi; “ekranlarımız üzerinde herhangi 
bir propagandaya izin vermeyiz; bu tutumumuz, karşınıza oturacak rakibiniz için de geçerlidir” 
dedi. Bu önerilerini kabul ettim, Kürdistan bayrağını masanın altında bulunan çantama koyup ve 
çantanın ağzını  açık bıraktım. Çünkü Kürdistan bayrağını yükseltme fırsatı gelir diye karar verdim. 
Nasıl olsa, programın sonuna doğru televizyonun yayını kesilse bile proplem değildi. Gerçekten, 
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masanın altında bulunan çantamdan Kürdistan bayrağını dramatik bir tavırla alıp  masanın üzerine 
koydum ve dedimki; çözüm, bu bayrak ve bir Kürd devletinin ilanıdır. Televizyonun yayınını 
durdurma, seçeneğinden başka bir yol yoktu. Fakat bu tarihi bir programdı. Çünkü Kürd halkı 
programı izlerken, o tarihte hiçbir Kürd televizyon kanalı yoktu (günümüzde yirmiden fazla kanal 
var). Televizyonda Kürdistan bayrağının yükselişini gören Kürdistanlılar, her yeri kutlama 
alanlarına çevirdiler; Güney Kürdistan’da, özellikle Batı Kürdistan’ın köy ve kasabalarında, Şam’ın 
Kürd Çeyreği’nde, diğer yerlerde, evlerde ve evlerin çatılarında spontane Kürd dansları 
düzenlendi. Program ile ilgili diğer ironik bir gerçek şuydu; bir Kürd devletine karşı olanların, Kürd 
olmalarıydı. Karşımda oturan rakiplerden biri, Hamah şehrinden Barazi Aşireti’ne mensuptu. 
İkincisi, Güney Kürdistan parti liderlerinden biriydi; telefonla programa katılıp şunları söyledi; “Biz 
ve Araplar kardeşiz ve biz Araplar’dan ayrılmak istemiyoruz” Ben bu anlayışa katılmıyorum; biz ve 
Araplar düşmanız, bizim bir Kürd devletini kurmamız en meşru hakkımızdır diyorum.  
  

Dr Jawad Mella, El-Cezire TV canlı televizyon programında Kürdistan bayrağını masaya koyarken 
 
8.1997 yılında, Libya Başkanı ve Afrika Liderleri’nden Muamar Kaddafi’ye Kürdistan bayrağını 
hediye olarak sundum. Bugüne kadar her fırsatta, Sayın Kaddafi’ye sunduğum Kürdistan 
bayrağının fotoğrafı Kürd basınının ön sayfasında yer alır. 2005’de Britanya Başbakan’ı Sayın 
Tony Blair’e, Kürdistan bayrağını hediye olarak sundum. Ayrıca Kürdistan bayrağını, birey olarak 
görüştüğüm bütün siyasi liderlere hediye olarak sundum ve böylece Kürdistan’ın bağımsızlığına 
kavuşmasında büyük etki yapmıştır. Kürd partilerinin yol açtığı bütün politik karışıklığa rağmen; 
Kürd dostlarının elleri otonomi ve federalizm zincirleri ile bağlanıyor, Kürdistan’ın bağımsızlığına 
kavuşması ve bir Kürd devletinin kurulması göz ardı ediliyor. Kürdistan’ın bağımsızlığına 
kavuşması için, bir çok siyaset adamı çoğu kez sözlü ve yazılı olarak bana belirtti. Ama Kürd 
partilerinin politikası karşısında hayal kırıklığına uğradıklarını söylediler. Örneğin 1992 yılında, 
İngiltere Başbakanı Sayın John Major’ın bağımsız Kürdistan’ı dile getiren mektubunda, Kürd 
partilerinin politikası karşısında hayal kırıklığına uğradığını belirtti. Lord Jeffrey Archer’in, 1992 
yılında Hewler kentinde yaptığı tarihi konuşmasında şöyle dedi: "Sizin nüfusunuz 30 milyon ve 
bağımsızlığı hak ediyorsunuz" bunun üzerine bir Kürd partisi liderlerinden biri, Lord Archer’in 
elinden mikrofonu aldı ve Lord Archer’in bir hata yaptığını; nüfusumuzun 3 milyon olduğunu ve 
bizim için özerklik talep ettiğini demek istemiş. O zaman Lord Archer, İngiltere'de iktidar partisine 
mensuptu ve söyledikleri Balfour Vaadleri kadar önemliydi. Lord Archer’in sözleri, Yahudiler için 
Balfour’in Vaadleri gibi açık olmamasına rağmen, Kürdler’in kendi devletlerini kurmaları için açık 
bir vurgulamaydı. 
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  @ @
Dr Jawad Mella’nın Britanya Başbakan’ı Sayın Tony Blair ile görüşmesi  

ve Kürdistan bayrağını Libya Lideri Muamar Kaddafi’ye sunması 

 
 

@@@@ @
1992 Lord Jeffrey Archer Güney Kürdistan 
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1997 Lord Archer’in baığmsız bir Kürd devletini destekledigi için  

Jawad Mella’nın Kürdistan bayrağını kendisine sunması 
        

@@@ @
Brüksel Avrupa Parlamentosu’nda ve Washington ABD kongresinde Dr Jawad Mella’nın önünde 

Kürdistan bayrağı. Dr Jawad Mella, Kürdistan bayrağını her firsatta bütün kongrelerde yükseltti ve 
görüştüğü tüm dünya liderlerine sundu. 
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9 - 2003 yılında, diktatör Saddam Hüseyin'in düşüşünün ardından; Güney Kürdistan halkının 
ayağa kalkacağını, büyük Kürdistan parlamentosunu kuracağını, Kürdistan bayrağını 
yükseltecegini ve bir  Kürd devletini ilan edeceğini düşündüm. Kürd halkına karşı işlenen suçların 
uluslararası bir mahkemede dile getirilmesi için doğru zaman olduğuna inandım; aynen II. Dünya 
Savaşı sonrasında Naziler’in yargılandığı gibi. Bu yargılamalar, Yahudiler’in bir devlet ilan etmesi 
için yeşil bir ışık yaktı ve kendileri için sonsuz uluslararası koruma olanağını bir senet gibi elde 
ettiler. Herhangi bir ülke, kuruluş veya kişi; kim Yahudiler’i tek kelime ile eleştirirse Nazizm’le 
suçlanacak. Buna rağmen Kürd partilerin, hastalığın ilacı olan bir Kürd devletinden söz etmeyişleri 
beni hayal kırıklığına uğrattı. Bu 2004’de Londra'daki bir gösteri sırasında bana kanıtlanmıştı. 
İngilizce yazılmış “Kürdistan İçin Bağımsızlık” büyük bir afişi  yükselttiğimde, Kürd partileri afişi 
aşağı indirmek için ellerinden geleni yaptılar ama yoldaşlarımızın direnişinden dolayı 
başaramadılar. Gösterinin ön tarafina ulaştığımda hatırlıyorum; afişi tutanların, afişi neden 
katladıklarını sorunca, dediler ki: "Gösterinin organizatörleri" Kürd partilerinin temsilcilerini işaret 
etti ve onlarda afişin katlanmasına sevinmişlerdi. Yoldaşlara afişi daha da yükseltmelerini söyledim 
ve afişi aşağı indirmek için aralarında bir adam olup olmadığını görmek istedim. Sonra Bayan 
Çinur, onların kendilerine karşı utanılacak kötü bir şey yaptıklarını söyledi. Kürdistan'ın pek çok 
düşmanı var; ama Kürdistan'ın bağımsızlığına karşı yapacakları düşmanlık dışında hiçbir şey yok. 
Bunun üzerine o anda, Sayın Sabir Kokai giysilerini çıkartmaya başladı ve Kürd partilerinin 
temsilcilerine; “gelin ve görün” deyince, Kürd partilerinin temsilcileri zannettiler ki Sayın Sabir 
Kokai, onlarla dövüşmek için elbiselerini çıkarttı ve bundan dolayı kaçtılar. Sayın Sabir’e 
elbiselerini giy ve hava soğuk dedikten sonra kendisine bunu neden yaptın diye sordum. Dedi ki: 
“Ben bu paralı askerlere şunu göstermek istedim, çeyrek yüzyıl kadar Kürdistan’ın özgürlüğü için 
Peşmerge olarak mücadele ettim ve çok sayıda kurşun izi ile yaralar vücudumda duruyor” Evet, bu 
partilerin “Kürdistan İçin Bağımsızlık” afişini aşağı indirmeleri başarısız oldu. Aynen 1991’deki 
Kürdistan bayrağını aşağı indirmek istedikleri gibi, kendilerini aşağılamaktan ders alamıyorlar. 
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“Kürdistan İçin Bağımsızlık” gösterisi 
 
10. Amerikalılar’ın; Kürd Partilerinin, birbiri ile savaşmasını durdurmaya zorlaması, Dışişleri Bakanı 
Madeline Albright’in gözetiminde gerçekleşti. Ayrıca Süleymaniye Hükümeti ile Hawler 
Hükümeti’nin birleşimi sağlandı; iki partinin sarı ve yeşil bayrakları yerine Kürdistan bayrağı 
yükseldi. Kürd Partileri böyle bir durumu isteksizce yürürlüğe koydular. 
 

 

 
Kendileri arasında gerçekten bir barış olduğunu görmek için Kürdistan’a gitmeye karar verdim. 
Yarım yüzyılı aşkın bir süredir birbiri ile kavgalı durumlarına son vermek için kendilerini ikna 
etmeye çalıştık. Örneğin gösterdiğimiz çabalardan biri, Dr Jemal Nebez’in mektuplarını Kürd 
liderlerine vermek ve isteğimiz Kürd’ün Kürd’e karşı olan savaşına son vermekti. Şu gerçek mi? 
Onlarca yıl Kürdistan bayrağının yükselmesi için mücadele vermiş olanların, sonra birleşik bir 
hükümet adı altında bölünmüş Kürd toplumunu beraberce yönetmeye karar vermeleri. Şimdi onlar, 
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Kürdistan bayrağının yükselmesi için birbirine sadık olduklarını ve Kürd halkının saflarında 
başından beri birlik olduklarını iddia ediyorlar. Fakat onların, Kürdistan bayrağına ve Kürd halkının 
birliğine ihaneti görünen bir gerçek. Çünkü onların; Kürd toplumunun bütün kesimlerinin 
birleşmesini, Kürdistan bayrağının yükselmesini ve Kürdistan’ın bağımsızlığını sağlamak için güç 
merkezleri üzerinde büyük rolü vardı. 
 

16/12/2009’dan 07/01/2010’ye kadar Güney Kürdistan’ı Ziyaretim 
 
Ziyaretim aşağıdaki gibi oldu: 
İlk günden itibaren, Kürdistan’ı ziyaret edişimin nedenlerini belirledim. Ziyaretimin amacı sadece 
ülkemi ve arkadaşlarımı görmekti. 
 
16/12/2009’da ben ve eşim Layla Xan, uçakta 40 dakika bekledikten sonra Stockholm’dan Güney 
Kürdistan’ın başkenti Hawler’e gece saat birde vardık. Layla Xan’ın kız kardeşleri Lida ve Lisa 
Xan,  Lisa Xan’ın eşi Sayın Ato Zebari (Kürdistan Bölge Yönetimi Lideri ofis resepsiyonunda 
çalışır) ve Sayın Masud Barzani bizi bekliyorlardı. Bizi özel bir araba ile uçaktan alıp salona 
götürdüler. Görevinden dolayı resepsiyon salonunda resmi olarak karşılandık. Pasaportlarımız 
damgalanırken ve bagajımız getirilirken bize çay ikram edildi. Hiç kimsenin canı sıkılmadan belli 
bir düzen dahilinde, bir otele taşınacağımızı sordum ve Sayın Ato’nun arabası ile Hawler ile 
Saladin arasında bulunan dinlenme tesislerindeki Xanzad oteline gittik. Otel yüksek bir tepe 
üzerinde, 19. y.y’da inşa edilmiş Soran Prens Xanzad Kalesi’nin bulunduğu başka bir tepe ile karşı 
karşıyaydı. Otelde hiç uyuyamadım. Çünkü çeyrek yüz yılı geçkin bir aradan sonra, Kürdistan’da 
olduğuma inanamıyordum.  
17/12/2009 sabahında kayınım Sayın Ato otele geldi ve bizi Leyla Xan’ın kız kardeşinin kaldığı 
yere götürdü. Lisa, Lida ve çocukları bizi bekliyorlardı, sonra beraber öğle yemeği yedik. Akşam 
olduğunda tekrar otele döndük. 
18/12/2009 Ezidiler’in festival gününde, Ezidiler’in dini merkezi Laliş’e gitmeye karar verdim. Sayın 
Ato’nun arabası ve kendisinin temin ettiği özel korumalarla, isteklerim doğrultusunda iki saat içinde 
Laliş’e vardık. Prens Tahseen Ezidi’yi sordum; kendisiyle 1972 yılında Salam Sarayı’nda, merhum 
Mella Mustafa Barzani’nin misafiriyken karşılaşmıştım. Ancak kendisi Almanya’ya gitmiş ve biz 
Laliş’de Faqir Xodedaia tarafından karşılandık. Çay ve dini bayram tatlısından sonra, Faqir 
Xodedaia bizi Laliş İbadethanesi’nin etrafında gezdirdi. Ezidiler’in haç ziyaret yeri olan bu 
ibadethane, kutsal olarak kabul edilir. Biz de ibadethanede atalarımız gibi, binlerce yılı geçkin aynı 
törenleri yerine getirdik. Şöyle ki; evrenin yaratıcısına dua etmek ve istekte bulunmak için,  bezi 
önce bağlama sonra gevşetmeyle beraber, mabetin etrafında üç kere dönmek gerekiyor. Daha 
sonra dünyanın en eski gaz lambaları ile bir mağaraya girdik; öyle bir yere vardık ki hiç ışık yoktu. 
Sonra tekrar misafir salonuna geri geldik ve Laliş Kütüphanesi’ne bazı kitapları hediye olarak 
sundum. Faqir Xodedaia da bana çok değerli bir armağan olan Ezidiler’in kutsal kitabı Masafi Reş 
(Siyah Masaf)’i hediye etti. Masafi Reş, Latin alfabesi ile Kürdçe yazılmıştı. 
Daha sonra Duhok şehrine gidip Sayın Şerzad’ın evinde kaldık. Sayın Şerzad, bizim için aşağıdaki 
ziyaretleri düzenledi: 
Malta Restaurant’ta Sayın Abdulsatar, Şirzad ve Şirzad’ın eşi ile öğle yemeği yedik. 
 

  @ @
Bizi Laliş’de Faqir Xodedaia karşıladı 
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Alim Şeyh Muhammad Saleh Gaburi’yi ziyaret ettik. Kendisi hastalık ve erken yaşlanmadan dolayı 
acı çekiyordu. Kendisini ziyaret etmemize, çok sevindi ve bana dediki: “eşin Layla Xan olmasaydı, 
senin gitmene izin vermezdim” Sonra bana yoldaşları sordu, özellikle Dr Jemal Nebez’i merak 
etmiş. Tüm yoldaşların selam ve iyi dileklerini kendisine ulaştırdım. Bana, yazdığı bazı kitaplarını 
ve Kürdistan için İslam’ın bir mektubunu verirken parmak izini üzerine koydu. Allah, kendisine 
sağlık, şifa ve güçlü irade versin.  
 

 

Dr Muhammad Saleh Gaburi ile Dr Jewad Mella 
 
Akşamleyin, geniş bir koleksiyona sahip Qaçax Kültür Müzesi’ni ziyaret ettik; değerli Kürd eserleri 
ile el yapımı ürünler vardı. 
 

 @ @
Qaçax Müze’si Duhok, Dr Jawad Mella ile Sayın Abdulsatar, Sayın Şerzad ve Sayın Kader 

 
19/12/2009’da Sayın Kader Qaçax’ın isteği üzerine, ziyaretçi defterini imzalamak ve Duhok Valisi 
Sayın Majed Said Ali’nin davetini kabul etmek için; Qaçax Kültür Müzesi’ni tekrar ziyaret ettik. Öğle 
yemeğinden sonra, yetkililerle temasa geçip Batı Kürdistan’daki kutsal ayaklanmadan dolayı; 
Güney Kürdistan’a sığınmış Kürdler’in kaldığı kampı ziyaret etmek için, Sayın Vali arabasını 
bizimle gönderdi.  
Kampa gece vardık ve kamp sakinleri ile görüşmek için; Abu Hassan’ın evinde toplanmış, yaklaşık 
20 mülteci ile karşılaştık. Sadece kapısız ve duvarsız bir odaydı; odanın duvarları bloklardan 
yapılmıştı, çatısı ise plastik bir parçadan yapılmıştı. Ziyaretimiz boyunca, kaçınılmaz yağmur sesi 
plastik çatıya vururken adeta bir müzik çalgısı gibiydi.  
Başlangıçta, 12/03/2004’deki kahramanca ayaklanma üzerine konuştuk. Bu ayaklanma, Batı 
Kürdistan’daki Kürd tarihinin MÖ ve MS’ki dönüm noktasıdır. Ayaklanma, korku duvarını yıktı ve 
yeni bir tarihin başlangıcı oldu. Daha iyi koşullarda yaşamaları için durumlarını sordum. BM’ye 
bildirmek, Avrupa ve Amerika’da mülteci olarak kabul edilmeleri için isim listelerini ve kimlik 
bilgilerini bana göndermeyi kabul ettiler. 
20/12/2009’da Sayın Şerzad’ın evinde, 25 yılını Suriye hapishanelerinde geçirmiş Sayın Ibrahim 
Gabari ile görüştüm. Kendisiyle ilk kez 1972’de karşılaşmıştım; bu tarihten beri, Kürdistan’ın 
durumu ile ilgili benimle aynı fikirlere sahip. Şimdilik bu konu orda kalsın ve başka durumları 
konuşmak için kaldığımız dinlenme tesislerine geri döndük.  
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21/12/2009’da Barzan’a gidip 8 bin Barzan Kürd’ün mezarını ziyaret ettik. Ruhları için dualar 
okuduk. Kendilerinin durumunu BM’ye bildirmek ve benim raporumla beraber kendilerinin 
durumunu yönetimsel olarak açığa kavuşturmak için, çaba sarfettiğimi vurguladım. 1983 devrik 
Irak rejimi trafından, 1988’de kaçırılan Barzan Kürdleri’nin durumunu bir davet üzerine BM’de 
belirttiğimi açıkladım. 
 

 

8 bin Barzan Kürd’ün türbesi ve Dr Jawad Mella 
 
Ayrıca merhum Mustafa Barzani ve İdris Barzani’nin türbelerini ziyaret ettik ve ruhları için dualar 
okuduk. Barzani hakkındaki kitabımı kütüphane yönetimine sunup, ziyaretçi defterini imzaladım. 
 

 

Merhum Mustafa Barzani ve İdris Barzani’nin türbelerine çiçek bıraktım 
 
Dinlenme tesisilerine dönerken, yolumuz üzerinde bulunan Şanadar köyünde Layla Xan’ın 
akrabalarını ziyaret ettik. Köy, Layla Xan’ın doğum yeri ve Barzan köyüne komşudur. 
Akşamleyin Hawler’deki Oscar otelinde Batı Kürdistan’lı bir grup Kürd’le görüştüm. Grup; 
öğrencilerden, gazetecilerden ve insan hakları alanında çalışan aktivistlerden oluşuyordu. Gruba 
mensup insanların durumlarını tartıştık ve Batı Kürdistan’daki halkımızın genel bir 
değerlendirmesini yaptık. Davalarını uluslararası kamuoyuna ve siyasi kurumlara taşımak için 
görüş alış verişinde bulunduk. 
22/12/2009’da Qustapa’ya gittik ve eşim Layla Xan’ın babası merhum Waisi Ali ve yakınlarının 
türbelerini ziyaret ettik, ruhları için dualar okuduk. Merhum Waisi Ali, II. Dünya Savaşı sırasında 
Barzan Devrimi’nde Peşmerge üyesiydi. Daha sonra Şehit Qazi Muhammad önderliğindeki 
Kürdistan Cumhuriyeti’nde ordu mensubuydu. Kürdistan Cumhuriyeti yıkılınca, Orta Doğu’da bir 
çok ülke sınırlarını geçip; Sovyetler Birliği’ne varan, meşhur büyük yürüyüşü gerçekleştiren 
kahraman 500 Peşmerge’den biriydi. Sovyetler Birliği’nde, 12 yıl mülteci olarak yaşadıktan sonra; 
Eylül 1961 Devrimi’nde yine Peşmerge idi. Devrim,1975 yılında çökünce ülkesinden sürgün edildi. 
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Merhum Waisi Ali 
 
23/12/2009’da General Mansour Hafid tarafından sağlanan güvenli bir araba ile Süleymaniye’ye 
gittik. Akşamleyin General Mansour ve eşi, Dr Jemal Nebez’in kız kardeşleri Nimat Xan ve Nafia 
Xan’ın evinde bizi ziyaret etti. 30 Aralık’ta Süleymaniye’den ayrılıp, dinlenme tesisilerine dönene 
kadar misafir olarak kaldık.  
 

  @ @
Nimat Xan ve Nafia Xan ile Dr Jawad Mella ve eşi Layla Xan 

 
24/12/2009’da KAJYK’ın kurucularından Kamel Zhir ve eşi tarafından ziyaret edildik. Süleymaniye 
etrafında bize, kendi arabaları ile bir gezi düzenlediler. Daha sonra eve geri dönüp, Nimet Xan tarafından 
hazırlanmış öğle yemeğini yedik. Öğleden sonra Sayın Faiq Arif bizi ziyaret etti. Sayın Faiq Arif de 
KAJYK’ın kurucularındandır. Geçmiş, günümüz ve gelecek hakkında tartışıp fikir alış verişinde 
bulunduktan sonra; Dr Jemal Nebez ve kendime ait bazı kitapları kendisine sundum. Biz sohpet ediyorken, 
özellikle beni ziyaret etmek için Sayın Şerzad ve Sayin Aziz Kerkük’den geldiler. Gelişen ulusal kültür ve 
ilerideki kitlesel başkaldırı için tartışmaya devam ettik. 
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 @ @
Dr Jawad Mella ile Sayın Ferhad Abdulhamis ve Sayın Faiq Arif 

 
25/12/2009’de avukat Kamel Zhir, bizi öğle yemeği için evine davet etti. Kürd ulusal geleceğini düşünme ve 
neler yapılacağı üzerine tartıştık. Sonra Suriye’de, Kürd Birlik Partisi’nin politik büro üyesi Sayın 
Abdulbaqi Yousif tarafından ziyaret edildik ve Batı Kürdistan’daki sorunları tartıştık. Daha sonra eski ulusal 
devrimcilerden Şeik Sidiq ve oğlu tarafından ziyaret edildik. Hawbir Dergisi’nin baş editörü Sayın Nezar 
Muhammed gelene kadar tartışmaya devam ettik. Bu arada parti, Sergalu’da ulusal dava üzerinde fikir 
birliği içinde olan yoldaşlarla beraber; benim Kürdistan’a gelişimi kutlamak için bir organizasyon 
düzenleme kararı almış. 
 

 
Avukat Kamel Zhir’in evi ve eşi Nejat Xan 

 
26/12/2009’de, Süleymaniye’den araba ile bir saatlik mesafede bulunan Sergalu köyüne gittik. Etrafı çok 
güzel ve muhteşem dağlarla çevrili köy, bir zamanlar PUK’un merkez karargahı ve Sosyalist liderliğin 
yeriydi. Şeik Muhammed Sergalu’n, yüksek bir yerde inşa ettiği yapıda yoldaşlarla görüştüm. Şeik 
Muhammed, yapıyı bize tanıtmadı ama kendisinin kuzeni olan bir yoldaşımız yapıyı bize tanıttı.  
Sarayın önüne vardığımızda; yoldaşlar, tek sıra halinde ayakta el sıkarak bizi karşıladıktan sonra dinlenmek 
için içeri geçtik. Daha sonra dışarı çıkıp, etrafı yakın dağlarla çevrili sarayın önünde belirlenmiş yerde 
oturduk. İlk önce yoldaş Kamel konuştu; sonra kısa bir konuşmayla beni dinleyicilere tanıttı. Benim bazı 
mücadele stratejilerimi belirttikten sonra konuşmaya başladım. Ulusçu düşüncesini neden tercih ettiğimizi; 
dar bölgesel, kabilecilik, akrabacılık ve partizancılık anlayışlarını neden kabul etmediğimizi açıkladım. 
Çünkü ulusçu düşünmeyle, insanlar kutsal bir duruma gelir. Ulusçu anlayışa göre, temel değerler etrafında 
bir araya gelindiği zaman; her ne sebep olursa olsun hiç bir iç çatışma yaşanmaz. Hatta kimi insan bize karşı 
olsa bile, öyle bir zaman gelir ki Allah makul bir şekilde kendini gösterir. Ayrıca ulusçu anlayış, Kürdistan 
için bağımsızlık bayrağını taşır ve bu onurlu duruşla yozlaştırma engellenir. Çünkü  yozlaştırma ve iç 
çatışma, bölgesel politikanın doğal sonucudur. Bölgesel politikayla, Kürd kaynakları heba edilmiş olur ve 
Kürdistan’ı işgal eden devletlere el uzatılmış olur. Böylece Kürdistan’ın bütün zenginlikleri/kaynakları, 
işgalci devletlere gitmeden önce; insanları, Kürdistan’ın yağmalanmasında pay almaya teşvik eder. Onun 
için ulusalcı anlayıştan, bilgece Kürdistan’ın bütünlüğüne giden çizgide bir devlet doğar. Böylece 
Kürdistan’ın zenginlikleri korunup, Kürdistan’ı kalkındırma metotları üzerinde yapılanmaya gidilmiş olur.  
Benim ve yoldaş Kamel Zhir’in, yaklaşık bir saattlik konuşmanın ardından; sorulara cevap verdikten sonra 
saraya tekrar geri döndük. Geldiğime dair, beni karşılamak için hazırlanmış özel yiyeceklerden sonra, çay 
içerken serbest tartışmalarda bulunduk. Sonra, saat dörtte Süleymaniye’ye döndük. 
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Sergalu’da yoldaşlarımız tarafından muhteşem resepsiyon 

 @ @
 
27/12/2009’da eğitim amaçlı Zhin Merkezi’nin açılış törenine  katıldım. Çok sayıda kültürel Kürd figürleri 
ile karşılaştım. Ünlü arkeolog Abdulraqip Yousif ve Zhin Merkezi’nin müdürü Sayın Kader Saleh bizi 
ofisine davet etti ve Zhin Merkezi’nin kütüphanesine Dr Jemal Nebez’e ve kendime ait bazı kitapları hediye 
ettim. Kendisi de Londra’da ki Kürd Müzesi’nin kütüphanesine bazı kitaplarını hediye etti. Kader Kebab 
Restoranı’nda öğle yemeği yedikten sonra; Sayın Abdulraqip Yousif’ın oğlu Sayın Dostik, Süleymaniye’nin 
marketlerini gezecek şekilde bize kısa bir gezi düzenledi. Bazı kitaplar satın aldıktan sonra; Kürd kahramanı 
ve Güney Kürdistan Kralı Şeik Mahmud Hafid’in türbesinin bulunduğu, Büyük Cami’yi ziyaret edip bazı 
resimler çektik. Akşam üzeri, eski ve aziz yoldaşlarımızdan Sayın Ferhad Abdulhamid, ailesi ve Leyla Xan 
ile Manqal Restoranı’nda akşam yemeği yerken sohpet edip tartıştık. Restorant, lükslük açısından 
Avrupa’daki restorantlardan aşağı değildi.   
 



 19

  @ @
Süleymaniye merkezinde Kürdistan Kralı Şeik Mahmud Hafid’in resmi önünde Sayın Dostik ve Sayın 

Nizar; Kürd Eğitimi’nin Zhin Merkezi’nin önünde Müdür Rafiq Saleh ve Sayın Abdulraqip Yousif 
 

  
Süleymaniye Büyük Cami’de Kürdistan Kralı Şeik Mahmud Hafid’in türbesi ve  

kapıda Kürd Halkı’nın ülkesi ve Hafid ailesi için sevgiyi belirten bir şiir 
 
28/12/2009’da Sayın Dostik ile beraber Süleymaniye Müzesi’ni ziyaret ettik. Müze, Avrupa standartlarına 
göre organize edilmişti. Görevli bayanlar, tarihi bilgileri ile müzede yer alan eserleri baştan başa bize 
tanıttılar; fakat hesapta olmayan elektrik arızası, görevlerini yapmakta zorlandılar. Elektrik arızasından 
dolayı, tarihi eserlerin bir kısmını göremedik ve üzerlerindeki açıklayıcı notları okuyamadık. Müzenin bende 
bıraktığı izlenime dayanarak, eserlerin büyük çoğunluğunun Kürdistan tarihi ile bir bağlantısı yoktu. 
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@@@@@@@@ @
Süleymaniye Müzesi’nde yer alan bazı eserler 

 
Daha sonra, Amna Suraka Müzesi’ni ziyaret ettik; müze, Baas rejiminin devrilmesi döneminde; alıkoyma ve 
işkence merkezi olarak kullanılıyordu. Şimdi ise devletin tutuklular üzerinde uyguladığı işkence aletlerinin 
sergilendiği yer konumunda. Binanın başka bir bölümünde ise bir müze daha var. Bu müzede; Kürd 
mirasına ait eserler, el yapımı geleneksel Kürd elbiseleri, halılar ve diğer eserler yer alıyor. 
 

@@@@@@@@@@@@@@ @
Amna Suraka Müzesi’nde yer alan Kürd elbiseleri 

 
Sonra Sayın Tawfiq Saeed, bizi el yapımı sanat merkezine götürdü. Kendisi, sanat merkezinde uzun süre 
müdürlük yaptıktan sonra emekli olmuş. Dekorasyon bölümleri, porselen oymacılığı, çömlekçilik, deri ve 
tahta işlemeli eserler arasında müzeyi gezmek harika bir yolculuktu. 
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@@@ @
Sayın Tawfiq Saeed ve Sayın Dostik Abdulraqip Yousif El Yapımı Sanat Merkezi’nin  

bütün bölümlerinde bize eşlik ettiler 
 
Öğle üzeri, Sayın Sabir Kokaii Süleymaniye’ye geldi ve beraber Sayın Abdulraqip Yousif ‘un evine gittik. 
Sorunları tartıştık, Sayın Abdulraqip tarafından bize sunulan çok çeşitli ve lezzetli yiyecekleri yedik. 
 

 
Dr Jawad Mella, Sayın Abdulraqip Yousif ve Sayın Sabir Kokaii’nin arasında otururken 

 
Akşamleyin Süleymaniye, Palace Otel’de; Kürdistan Bağımsızlık Birliği ile randevum vardı. Ulusçu birlik 
organizasyonları üzerine bir kaç konu tartıştık. Kürdistan Ulusal Kongresi şemsiyesi altında, birlikte çalışma 
yöntemleri üzerinde görüş alış verişinde bulunduk. 
 

 
Kürdistan Bağımsızlık Birliği temsilcileri ile toplantımız 
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Toplantının sonunda General Mansour ve Teğmen Omar, Süleymaniye Palace Otel’e geldiler. Genel bir 
tartışma yaptık. Ayrılmak üzereyken, Teğmen Omar’ı bir kenara alıp, kendisine bazı sorular yönelttim ve 
aldığım cevaplar umduğum gibiydi. 
 

 
Dr Jawad Mella’nın General Mansour ve Teğmen Omar yoldaşları ile toplantısı 

 
Zaman gece yarısına doğru ilerliyordu; Kürdistan Bağımsızlık Birliği yoldaşları, ızgaralanmış balıkları 
beraber yememizi ısrar ettiler. Sonra öyle bir durum oldu ki ertesi sabah kendilerinden bazı bilgileri almak 
uygun görüldü. 
 
29/12/2009’da Layla Xan, Sayın Latif ve oğlu ile amcası Sayın Osman’ın arabası ile Halabja’ya gittim. Öğle 
üzeri Halabja’ya vardık ve normal bir restorantta öğle yemeği yedik. Sonra Halabja Şehitleri Müzesi’ne 
gidip, ziyaretçi defterini imzaladık. Yayınlanmış materyalleri alıp, bilgisayarda kayıtlı bilgilere baktık. 
Şehitlerin türbesini ziyaret edip, aziz ruhları için dualar okuduk.  
 

@ @

@  
5 bin Halabja şehitlerine ait türbelerin önü, kapıda şu yazılı: “Baas Üyeleri İçeri Giremez”  

Müze önünde Sayın Latif ve oğlu Barham ile Dr Jawad Mella 
 
Azmar Dağı’nın arkasındaki yoldan, Süleymaniye’ye geri dönerken; kente yaklaştığımızda yeni inşa edilmiş 
tünelden, iki dakika içinde Süleymaniye’nin kenar semtlerine vardık. 
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30/12/2009’da Hawler’e gitmeye karar verdik. General Mansour, kendi arabası ile Kerkük’e gideceğini ve 
bizi Hawler’e bırakacağını söyledi. Fakat işi gereği Süleymaniye’den sabah erken ayrılması gerekiyordu. 
Benim de başka bir randevum vardı. Böylece kendisinin teklifini kabul edemedim. Taksi ile Hawler’e 
gitmeye karar verdim. Ancak böyle bir zamanda ulaşım için taksi kullandım. Dr Jemal Nebez’in kız 
kardeşleri Nimet Xan ve Nafia Xan’ın evinden ayrılırken; gözyaşları içinde bizi uğurladılar. Gelişimiz ve 
gidişimizle; kendilerini gerçekten sonsuza dek, hep büyük bir sevgiyle anacağız.  
 
Sayın Dostik, kendi arabası ile bizi Hawler taksi istasyonuna götürdü. Ben ve Leyla Xan bir taksiye binip, 
Hawler’e öğleden sonra saat üçte vardık. Kayınım Sayın Ato, kendi arabası ile bizi dinlenme tesislerine 
götürmesi için bekliyordu. Saat beşte oğle yemeği yedik ve gece yarısına kadar Leyla Xan’ın ailesi ile 
oturduk. 
  
31/12/2009’da Rudaw Gazetesi’nin ofisini ziyaret ettik. Baş editor Sayın Ako Muhammed, ünlü gazateci ve 
kadın hakları aktivisti Sayın Taman Şakir ve gazetenin diğer çalışanları ile görüştük. Ofisteki bazı 
tartışmalardan sonra, Hawler Restorant’ta öğle yemeği yedik. 
 

 
Baş editör Sayın Ako Muhammed, Sayın Taman Şakir ile Dr Jawad Mella ve Leyla Xan 

 
Daha sonra, Sayın Ako Muhammed ile beraber Sayın Ghafur Mağmuri’yi merkez bürosunda ziyaret ettik. 
Sayın Ghafur Mağmuri, haftalıık yayınlanan “Media”nın sahibi ve Kürdistan Demokratik Ulusçu Birliği’nin 
lideri. Kendisi ile çok güçlü bağlarım var. Çünkü kendisinin, Kürdistan Parlamentosu’nun içinde ve dışında 
şerefli ulusçu duruşu var. 
 

 
Sayın Ghafur Mağmuri ile Dr Jawad Mella 
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1/1/2010’da Leyla Xan, kızkardeşi Lida Xan ve baldızım Paki Xan ile beraber Hawler ve Duhok arasında 
kurulmuş Omarsina Köyü’ne aile ziyaretinde bulunduk. Bacanağım, kendisinin erkek kardeşleri ve annesi 
ile karşılaştım. Kendilerinin evinde öğle yemeği yedik. Ev, portakal bahçeleri manzarasına sahipti. Daha 
sonra dinlenme tesislerine geri döndük. 
 

 
Dr Jawad Mella portakal bahçelerinde 

 
2/1/2010 sabahı, Hawler’de Soran Kitapevine gittik. Sahibi Dr Şwan, Dr Abdullah Agrin, Sayın Kawa 
Kirkuki ve eşi, Sayın Ali Beg Jaff ve oğlu ile karşılaştım.  
 

 
Dr Jawad Mella Hawler’de Soran Kitapevinde 

 
Sonra Çwarçira Oteli’ne gittik. Çay içerken Sayın Ali ile bazı konuları tartıştık. Ayrıca Sayın Kawa ile 
Kerkük Şehri’ni ziyaret etme planını konuştum. Sonra Sayın Ali Beg Jaff, bizi aynı otelde öğle yemeğine 
davet etti.  
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Dr Jawad Mella ile bazı dostları 

 
Öğleden sonra Leyla Xan’ın kızkardeşleri ile görüşüp, Şanadar Sergisi’ne ve Manara Parkı’na gittik.  
 

 
Dr Jawad Mella Manara Parkı’nda 

 
Dr Abdullah Agrin’i evinde ziyaret edip ve 1974 yılında Şam’da ilk karşılaşmamız üzerine konuştuk. Sonra 
Arin Xan’ın evine gittik. Lida Xan’ın kızı, Sayın Rebaz’ın eşi olur ve aynı zamanda Hama Aziz amcanın 
akrabasıdır. Ailece, Hama Aziz amcanın sorunlar üzerindeki belirgin analizleri ile hoş bir akşam geçti.  
 

@@@ @
Dr Jawad Mella ile yakınları 

 
3/1/2010 sabah saat sekizde, Kürdistan Parlamentosu Başkanı Dr Kemal Kirkuki benimle iletişime geçti ve 
çok istekli bir şekilde Parlamento Binası’nda sabah saat on buçukta benimle görüşmek istedi. Kendisine tam 
zamanında orada olacağımı söyledim. Leyla Xan ile Parlamento Binası’na girdiğimde, merhum şair Hazhar 
Mukriani’nin oğlu Sayın Xani ile karşılaştım; her iki tarafta sıra halinde şeref kıtası vardı. Sayın Xani bana 
şunu anlattı; “Parlamento Başkanı, seninle görüşmeyi bir devlet başkanı gibi şeref kıtasi ile karşılamayı 
emretti” Parlamento Başkanı’nın odasına geldiğimizde Dr Kemal dışarı çıkıp bizi memnuniyetle 
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karşıladıktan sonra, geniş salonda oturduk. Duvarın ortasında, Merhum Mustafa Barzani’nin büyük resmi 
vardı. Kürdistan bayrağı Parlamento Başkanı’nın arkasında duruyordu ama ne yazık ki Irak bayrağı da 
yanındaydı. Az kaldı ki, Irak bayrağının önünü kapatmak için Kürdistan bayrağını öne koyacaktım. Fakat  
Dr Kemal, düşüncelerimi engelleyip ve bana sordu: Şimdiki süreç için görüşün ne? Kendisine, 1972 yılında 
Kürdistan’ı ziyaret ettiğimde; Süleymaniye, Hawler ve Duhok köylere benziyorlardı. Fakat şimdi gelişmiş 
geniş birer şehir haline gelmişler. Bununla beraber çok ama çok eksiklikler var ve bu eksikliklerin 
giderilmesi gerekir dedim. Parlamento fikri için, sürgünde bir Kürdistan parlamentosu’nun kurulması için 40 
yılı geçkin bir zaman önce çalıştığım oldu. Şimdi ise Kürdistan’da, Kürdistan Parlamentosu’nu görüyorum; 
kişiliğinizi ve Parlamento Başkanlığı’nızı  kutluyorum. Umut ediyorum ki bir Kürdistan devleti kurulur. 
Bunun üzerine Dr Kemal bana şunu söyledi: “Bölgesel ülkeler bize izin vermez ki bunu değerlendirelim” 
Kendisine dedim ki, bunu değerlendirmek için eğer bölgesel ülkelerden korkuyorsanız;  bölgesel ülkeler de 
sizden korkuyor. Bölgesel ülkeler, sizleri binlerce kez göz önünde bulunduruyor. Fakat proplem şu; 
önünüzdeki fırsatları değerlendirmesini bilmiyorsunuz ve büyük avantajı ele geçirmek için çaba 
sarfetmiyorsunuz, önünüzde her gün fırsatlar var. Eğer bugün fırsatı değerlendirmezseniz, yarın için fırsatı 
kaçırmış olursunuz. Onun için çok geçmeden fırsatı değerlendirin. Örneğin Irak Başbakanı Sayın Al-Maliki, 
iki yıl önce Kürdistan Parlamentosu’nu ziyaret etmeyi kabul etmedi ve Kürdler’in, Al-Maliki hükümetinden 
ayrılmaları için bir fırsattı. Bu fırsat değerlendirilseydi, Irak Hükümeti çökerdi ve böylece her Irak’lı liderin 
Kürdistan Parlamentosu’nu ziyaret etmeyişinden dolayı Irak hükümetlerinin çökmeleri bir kural haline 
gelirdi. Böylece Kürdler’in Irak Hükümeti’nden ayrılmaları için meşru bir zemin yakalanırdı. Kürdler’in, 
Irak Hükümeti’nin yarısını Şiiler’le oluşturmaları iki yıl önceydi. Ama bugün Sünnüler hükümete girdiler ve 
Kürdler’in hükümetten geri çekilmesi ile hükümet çökmez. Yani iki yıl önceki fırsat 
değerlendirilemediğinden dolayı, artık bugün ve yarın için bu fırsat değerlendirilemez. 
Dr Kemal dedi ki: “Bugün için fırsat nedir” Kendisine şunu anlattım; bu çok uzun bir konu ve Dr Kemal 
şunu söyledi: “Öyleyse akşam yemeğini beraber yiyene kadar, şimdilik bu konuyu geçelim ve seninle 
kontağa geçecem” Ben de dedim ki; çok mutlu olurum ve ayrılmak için müsadesini aldım. Fakat Dr Kemal 
ile tekrar görüşme  olmadı. Çünkü kendisi benimle geç iletişim kurdu ve ben Londra’ya geri döndüm. 
Böylece Dr Kemal, anlatacağım bugünün fırsatını kaçırdı ama fırsatın içeriği burda, Dr Kemal ve diğerleri 
okuyabilir. 
Bugünün fırsatı bir plan dahilinde özetlenebilir. Kürdistan’da şunu farkettim; yaşam ve politika, kişinin 
bireysel güven ve ruh haline göre devam ediyor. Dr Kemal’e kısaca sorunun cevabını aşağıda özetliyorum: 
Düşüncemi ve planımı, az ve öz olarak sınırlayıp belirtiyorum. Kürdistan’ın geleceği için, fededralizmin 
yerini; Endüstri, tarım, ticaret, eğitim ve diğer alanlardaki planların hiç biri tutmaz. Amerikan güçleri bir kaç 
ay önce, Irak şehirlerinden çıkmak için karar aldılar. Iraklılar’ın reaksiyonu ise şuydu; bankalara saldırıp 
yağmalamak. Şu kessin ki, Amerikan güçleri Irak’tan tamamı ile çıkmaya karar verseler; Kürdistan yeni bir 
saldırıya maruz kalacak ve eskisi gibi yağmalanacak. 
Kürdistan’da ileride federalizmi planlanmak, bir veya bir kaç ülke ile olacak bir anlaşmayla mümkün. 
Fedralizmde hem fikiriz. Fakat Amerikan güçleri Irak’tan çekilirse ve Irak Hükümeti federalizmi red ederse 
veya askeri bir darbe olursa şimdiki siyasetin bir anlamı kalmayacak. Umut ederiz ki böyle bir sonuç çıkmaz 
ve elde edilen kazanımlar kaybedilmez; tekrar sıfırdan mücadeleye başlamak için Qandil Dağları’na geri 
dönülmez. Biz kessinlikle planlı ve hazırlıklı olmalıyız; askeri savaş uçakları, anti füze mermileri, tanklar ve 
askeri araçlar almalıyız. Alınacak askeri savunma malzemelerinin kullanılması için Peşmerge’ye eğitim 
verilmeli. 
Eğer Irak Hükümeti federalizmi kabul ederse iyi; ama kabul etmezse kessinlikle bir Kürd devletini ilan 
etmeliyiz. Ancak bu sadece silahla gerçekleşmemeli; şimdiden her türlü askeri mekanizma ile Peşmerge 
eğitilmeli. 
Kim diyorsa ki; “Amerika ilerde değişik planlar ve siyasetler izlemez, Kürd halkının geleceği ile oynamaz” 
Fakat politikada her şeyin mümkün olduğunu, sürekli göz önünde bulunduralım ve geleceğimizi güvene 
alalım. 
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Kürdistan Parlamentosu Başkanı Dr Kemal Kirkuki bizi ofisinde karşılarken 

 
 
4/1/2010’da Hawler’de, “Rudaw” Gazetesi’nin ofisini ve sahibi Sayın Ako’yu ziyaret ettim. Sayın Ako, 
benimle bir basın görüşmesi yaptı. Rudaw’da ileride yayınlanması için, Kürdistan’daki politik sorunlar 
üzerine görüş ve önerilerimi belirttim.  
 
5/1/2010 günü, çok meşgul bir gündü, bütün gün randevularla doluydu. Sabah erkenden Sayın Ghafur 
Meğmuri, kaldığım yere iki araba ile geldi ve Kerkük’e kadar bize eşlik etmesi için beraberinde bir 
Peşmerge ekibi vardı. Hawler’den arabalarla ayrıldığımızda,  Sayın Kawa Kirkuki bizimle iletişim kurdu ve 
ne zaman geleceğimizi sorunca; sabah saat 10’da Kerkük’de olacağımızı söyledim. Sayın Kawa dediki: 
Kerkük’ün girişinde, Rahimawa kontrol noktasından önce; basın mensupları, Kerkük Valisi’nin bir 
temsilcisi, yerel polis kuvvetleri ve yoldaşlarımız aileleri ile beraber sizi bekliyor olacaklar. Gerçekten 
Kerkük’ün girişinde, Rahimawa kontrol noktasından önce; Kerkük halkı bizi afişlerle, Kürdistan bayrakları 
ile selamlamak için ordaydı. Uzun süre ülkemden ayrı kaldıktan sonra, ülkeme dönüşümü; çocuklar çiçekler 
taşıyarak kutladı. Arabalarımız orda durup, çocuklar bana ve eşime çiçek sundular. Kızlar, Kürdistan 
bayrağını sundular ve şu afişi tutuyorlardı: “Dr Jawad Kerkük Şehri’ne Hoş Geldin” Bizi böylesi bir şerefle 
karşıladıkları için, bütün kamera ve basın mensupları önünde herkese teşekkür ettim ve şunu söyledim: Bu 
gösteri sizin özgünlüğünüzü belirtir; biliyorum sizin kahraman şehriniz kasıtlı olarak, ticari ve istekleriniz 
doğrultusunda ihmalliklerle dolu. Kendi sesimi sizin sesinizle beraber yükseltiyorum; isteğimiz o ki bütün 
güvenlik organizasyonları ile beraber tek Kürdistan ordusu ve Kürdistan hükümeti’nden tek bir bütçe olsun. 
Sonra Halk, alkış ve sevinç gösterisinde bulundu. 
 

@@@ @
Kerkük sakinlerinin çiçeklerle, bayraklarla ve afişlerle unutulmaz karşılaması 
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@@ @
Televizyon ve basın ile 

@@@ @
 
 
Sayın Kawa çok geniş bir ajenda düzenlemişti; fakat güvenlik memuru, Sayın Ghafur ile beraber güvenliğin 
aksamaması için ajendayı kısaltıp; sadece üç yerin ziyaret edileceği belirtildi. İlk önce Kerkük Valiliği’nin 
ofisine gittik ve Vali Sayın Abdulrahman Mustafa bizi sıcak karşıladı ve çay içip şehrin sorunlu halini 
tartıştık. Şehir öyle görünüyordu ki, büyük bir çöp yığınına dönüşmüştü ve kentin her yeri kirliydi. 
Kerkük’ün bütünü, sanki 19.yy’ın yaşam standartlarındaydı. Hawler, Süleymaniye ve Duhok’ta gördğümün 
tam zıttıydı. Sayın Vali’ye şunu belirttim: Kerkük’te bir kaç mühendis, öğretmen sendikası ve aynı şekilde 
bir kaç öğrenci ve işçi vb. birliği olması bana üzücü geliyor. Ama PDK için bir birlik veya sendika var ve 
aynı şekilde PUK için de bir tane birlik veya sendika var. Diğer bir birlik Türkmenler için, bir diğer birlik 
Irak Hükümeti için vb.  
Valiye şunu sordum; sizin şehriniz zengin şehirler arasında oduğu halde, neden bu kadar adaletsizlik ve 
ihmalkarlık var? Vali şu cevabı verdi: “Şehrin yapısı yerine oturmamış, petrol rezervlerini görmedik, sadece 
petrol kokusu var” Kendisine şunu dedim; bu sizin hatanız değil, hata Kürd Partileri’nin liderliğinden ileri 
geliyor. Öyle bir federalizm kabul ettiler ki dünyada böyle benzeri bir federalizm yok. Dünyanın her hangi 
bir yerindeki federal bölgeye göre; kendi doğal kaynaklarından ve zenginliklerinden, ilk önce kendi payını 
alır, sonra gerisini merkezi hükümete gönderir. Ama Federal Kürdistan, kendi zenginliklerinin % 100’ünü 
Bağdat’a günderiyor ve sonra pay almak için yalvarıyor.   
Ayrıca Kerkük Valisi Sayın Abdulrahman Mustafa’ya şunu vurguladım; Kürdistan bayrağının yükseltilip 
dalgalanması gerekiyor. Kerkük’teki Arap, Türkmen ve Keldani toplumları Kürdistan bayrağından ve Kürd 
otoritesinden korkmamalılar. Çünkü şehir, Median İmparatorluğu ve Ayubid Devleti’nden önce; bir kaç kez 
Kürd halkının egemenliğindeydi ve Kürdler, hiç bir zaman kendi egemenliği altındaki toplumları 
Kürdleştirmek için baskı yapmadı.  
Görüşmemizin sonunda, Sayın Vali’ye teşekkür ettim ve O da kendisini ziyaret ettiğim için bana teşekkür 
etti ve şunu söyledi: “Dr Jemal Nebez’e selamlarımı söylersin, kendisini halkı arasında gerçekten görmek 
istiyoruz” Vali Sayın Abdulrahman Mustafa, bizimle beraber ofisinden dışarı çıkıp bizimle vedalaştı.  
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@@ 
Kerkük Valisi Sayın Abdulrahman Mustafa bizi sıcak karşıladı 

 
Sonra konvoyumuz Keldani Kilisesi’ne gitti. Kerkük’teki Keldani Kilisesi’nin Piskoposu Dr Luis bizi 
karşıladı. Dr Luis, Arapça ve Kürdçe’nin Badini lehçesi ile konuştu. Bizim Keldani Kilisesi’ni ziyaret 
etmemiz, kendisini çok memnun etti. Tarihi bilgime dayanarak, kendisine şunu belirttim; bu kilise dünyanın 
her yerine misyonerler gönderdi. Sanırım sizler, Hıristiyan olmuş Kürdler’siniz; öbür halde Kürd Kilisesi 
nerede? Başka bir rehper, “Musul’da Kürd Kilisesi var” deyince; Piskopos Dr Luis, ona bir kere cevap verdi 
ve dediki; “o yeni bir kilise, eğer beni dinlerseniz; hepimiz Zerdüştüz; fakat biz Hıristiyan olmuşuz, ve siz 
Müslüman olmuşsunuz” 
Çay ve tatlılardan sonra, Kilisenin çevresini gezdik ve kendisi bize Arapça ve Kürdçe kitaplar verdi ve 
bizimle vedalaştı. 
 

@@@ @
Kerkük’de Piskopos Dr Luis Sako ile Keldani Kilisesi’nin içinde ve önündeyken 

 
 
Daha sonra üçüncü randevu yerimiz, oturma yerlerinden çıkarılmış Kerkük halkının kampını ziyaret ettik. 
Saddam Hüseyin rejimi çökünce; Kerkük’ten çıkarılmış halk, kendi şehrine geri döndü. Fakat durumları, 
Güney Kürdistan şartlarından çok kötü. Çünkü ihmalkarlık ve yoksulluk var. Örneğin farklı ailelerden 15 
kişi aynı odada kalıyor. Burası tavuklar için bile uygun değil. İnsana yardım amaçlı Aso Organizasyonu’nun 
Direktörü yoldaşımız Sayın Kawa, bu durumu görünce; kamp yöneticisi Sayın Tariq’a şunu dedi: 
“Organizasyonumuz sizinle iletişime geçecek ve bazı yardımları sağlayacak”   
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Çok kötü şartlardaki Mülteci Kampı’na doğru giderken Sayın Tariq bizimle konuşurken 

  @ @
 

   
Oturma yerlerinden çıkarılmış Kerkük halkının kampı 

 
Kerkük’den saat dokuzda ayrıldık ve konvoyomuz şehrin kenar mahallelerine vardığında, dışarı çıkıp; 
Kerkük’ü ziyaret etmemizde, bize eşlik eden herkese teşekkür edip vedalaştık. Silahlı ve megafonlu 
araçlarla yolumuzun açık olmasını sağlayan polis kuvvetlerine ve arkamızda “Dr Jawad Hoşgeldin” afişini 
taşıyan arabalara, Sayın Kawa ve eşine, Sayın Ghafur Meğmuri’ye ve Hawler’e geri dönene kadar sabahtan 
beri bize eşlik eden Peşmergeler’e özellikle teşekkür ediyorum. Hawler’de bizi dinlenme tesisilerine 
götürmek için, başka bir araba ve diğer Peşmergeler vardı.   
Güvenlik memurun bildirdiğine göre, Kerkük’ü ziyaret etmemizden sadece üç saat sonra; sabahın erken 
saatlerinde, trafiğin en kalabalık olduğu anda ve öğle üzeri çalışanlar iş yerinden çıkarken, intihar 
bombacıların eylem yapmak üzere oldukları belirtildi. Ben de önemli değil dedim. Çünkü güvenliğimizi 
sağlayan, Peşmerge güçlerimiz ve yerel polis kuvvetlerimiz var. Ama  güvenlik görevlisi şunu vurguladı; 
“intihar bombacıları ilk geldikleri yerde kendilerini öldürürler ve kendilerini, korumalı veya korumasız 
engelleyemezsiniz. Yapılacak tek şey, yapabildiğiniz kadar tehlikeli yerden ve zamandan uzak durmak. 
Çünkü onlar, her seferinde farklı patlayıcı maddeler kullanıyorlar. Teröristler, bugünlerde mıknatıslı bomba 
çeşitlerini getirip kullanıyor. Mıknatıslı bombaları, arabanın arka tarafındaki alt kısmına yerleştirdikten 
sonra, bir iki dakika içinde patlıyor. Ayrıca uzaktan kumandayla kontrol edilen, zaman ayarlı burda üretilmiş 
bombalar kullanılıyor”   
Kerkük’den sonra Maxmur kasabasına gittik. Yolumuz üzerinde yer alan anıtın aşağısında durduk. Anıt, 
Kürdistan’ın özgürlüğü uğruna; Amerikan saldırısı sonucunda, yaralanmış ve şehit edilmiş Kürd güçlerinin 
anısına dikilmş. O andaki Kürd güçlerinin kumandanı, Kürdistan Bölge Başkanı Sayın Masoud Barzani’nin 
en genç kardeşi Sayın Wajih Barzaniydi. BBC muhabiri yaralanmıştı. Anıtın bulunduğu ve saldırının olduğu 
yolun tam ortasında durduk. 
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Daha sonra yolculuğumuza devam ettik ve Maxmur valiliğine gittik. Valilik, bütün içtenliği ile bizi 
karşıladı. Giriş ve çıkışta, her iki tarafta bulunan ayaktaki korumalar; isteyerek ayaklarını yere vurup, kendi 
sesleri ve resmi selamalama ile bizi karşıladılar. İçeri geçip oturduğumuzda ve valiliğin ismini 
sorduğumuzda, isminin Barzan Said Kaka olduğunu söyleyince; öyleyse sen Said Kaka’nın oğlusun dedim. 
“Evet” deyince, kendisini tekrar selamladım ve babasını sordum. “Babamı tanıyormusun” deyince, 1983’de 
Qandil Dağları’nda beraber Peşmerge’ydik dedim. Babasının iyi olduğunu; fakat şimdi yaşının  ilerlediğini 
söyledi. Kendisine selamlarımı söylersin ve benim o zaman ki kod ismim Abdullah’tı. Batı Kürdistan’lı 
(Suriye Kürdler’i) PASOK politik büro üyesiydim. 
Çay içtikten sonra Maxmur’un durumunu konuştuk. Maxmur’un, Kerkük yönetimi gibi Bağdat’a bağlı 
olduğunu; fakat bütcelerinin Kürdistan Hükümeti’nden geldiğini söyledi. Bizi karşıladığı için kendisine 
teşekkür edip, en iyisinin olması için dileklerimizi belirttik. Kendisi dış kapıya kadar bize eşlik edip bizi 
uğurladı. Sonra Sayın Ghafur Meğmuri’nin evine gidip lezzetli bir öğle yemeği yedik. Yemek, üstü hindi etli 
bulgur  ile diğer Kürd yiyeceklerinden yapılmıştı.   
 

@@@ @
Maxmur Valisi Sayın Barzan Said Kaka tarafından resmi karşılama töreni 
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@@@ @
Maxmur halkı tarafından çiçekler, bayraklar ve afişlerle unutulmaz karşılama töreni 

   @ @
 
Ondan sonra yerleşim yerlerinden çıkarılmış, Kuzey Kürdistan’lı 12 bin kişilik kampı ziyaret ettik.  
Yolumuz üzerinde bir Amerikan askeri konvoyunu gördük. Güvenlik görevlisi, “Amerikan askeri 
konvoyunu geçme iznimiz yok” dedi ve “eğer bir Amerikan askeri konvoyunun size doğru geldiğini 
görüyorsanız, arabanızı kessinlikle durdurup konvoy geçene kadar bekleyeceksiniz” diye bizi uyardı. Ayrıca 
cep telefonlarımızda hiç bir sinyal olmadığını farkettik. Çünkü Amerikan askeri konvoyu, sahip olduğu 
cihazlarla bütün iletişimi durdurmuş. Örneğin uzaktan kumandayla patlayıcı maddeye izin verilmezdi. 
Yerleşim yerlerinden edilmiş, Kuzey Kürdistan’lı Kürdler’in kampına vardığımızda, Kamp’ın dış ilişkiler 
sorumlusu Sayın Pola bizi karşıladı. Bizi Kamp’ın içinde gezdirdi, örneğin bizi Kamp’ın belediye ofisine, 
kadınlar için kitlesel organizasyonlara ve şehitleri hatırlatma ofisine götürdü. Ziyaretçi defterini imzaladım, 
basın ve televizyon için bir demeç verdim. Çok açıkça görülüyordu ki Kamp diğer yerlere göre iyi organize 
edilmişti. 

@  
Kuzey Kürdistan’lı Maxmur Mülteci Kampını ziyaret ederken 
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  @ @
 
6/1/2010’de, Kürdistan Ulusalcı Demokratik Birliği’nin; haftalık periyodlarla çıkan merkezi yayın organı 
“Media” ile bir söyleşim oldu. Söyleşi, baş editor Sayın Kawa Nader’in yönetiminde yardımcısı ile oldu ve 
Kürdistan Ulusalcı Demokratik Birliği’nin Genel Sekreteri Sayın Ghafur Meğmuri de vardı. Röportaj, 
“Media”nın 12/1/2010 sayısındaki birinci ve dokuzuncu sayfasında yayınlanıp büyük beğeni toplamıştı. 
 

@@@ @
Dr Jawad Mella ile Sayın Ghafur Meğmuri 

 
Röportajdan sonra, başkent Hawler’e yakın Quştapa bölgesinde bulunan kampa gittik. Kamp, yerleşim 
yerlerinden çıkarılmış Doğu Kürdistan’lı Kürdler’in kaldığı yerdi. Kürdistan Demokrat Partisi’nin temsilcisi 
ve kampın yönetici komitesi ile görüştük. Kendilerinin evlerinde çay içip durumlarını tartıştık. BM’nin, bu 
kampa duyduğu yakınlık ve titizliği; yerleşim yerlerinden çıkarılmış Kuzey Kürdistan’lı ve Batı Kürdistan’lı 
Kürdler’in kaldığı diğer kamplara (yerleşim yerlerinden çıkarılmış Kerkük’lü Kürdler’in kampı dahil) göre 
daha çoktu. Bu dört kampı görüp gezdiğime dayanarak, Kürdistan Hükümeti’nin ve uluslararası insani 
kuruluşların; özellikle BM’nin kamplara daha çok yakınlık ve ilgi göstermesi için uğraşacağım. 
 

@@@ @
Dr Jawad Mella’nın Doğu Kürdistan’lı Kürdler’in kaldığı kampı ziyaret derken 

 
Akşam üzeri, Sayın Ghafur Meğmuri’nin ofisine geri döndük. Sonra, Hawler’in bir restorantında ızgara 
balık yedik. Ofisteyken, Batı Kürdistan’dan gazeteci Şilan Hamo ve yazar Hawas Mahmoud tarafından 
ziyaret edildim. Batı Kürdistan’daki halkımız üzerinde devam eden adaletsizliğin nasıl kalkacağını 
konuştuk.   
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7/1/2010, 12:30’da gece yarısından sonra Stokholm üzeri Hawler’den Londra’ya uçmaya karar verdik. Emin 
olmak için, akşam üzeri hava alanı ile kontağa geçtik. Hawler’den, sabah sekizde uçuşun olduğu söylendi; 
fakat Londra ve Stokholm havaalanlarındaki yoğun kar yağışı nedeni ile uçuşun ertelendiği belirtildi. 
Hawler havaalanına sabah altıda gittik ve başka bir ertelemenin, sabah saat ona kadar olduğu söylendi. Daha 
sonra öğlen bire kadar uçuşun ertelendiği söylendi. Öğlen birde Stokholm’e uçtuk ve dört saat bekledikten 
sonra, Londra’ya gece yarısı vardık, Allah’a şükür.  
 
Ben ve eşim Hawler havaalanının salonunda beklerken, Merhum Barzani’nin oldukça büyük bir resminin 
yan tarafında Irak ve Kürdistan bayraklarını gördüm. Merhum Barzani’nin aziz ruhu için bir şey yapmak 
istedim; Irak bayrağını kendisinin resminden uzaklaştırmak istedim. Çünkü kendisi; Irak bayrağı yüzünden 
hep sürgünde yer değiştirmek zorunda kaldı, sürekli dağların doruklarına çıktı. Hatta doğduğu Barzan’dan 
çok uzakta gömüldü. VIP salonunda güvenlik memurları, çalışanlar ve bazı yolcular vardı. Buna rağmen, 
Barzani’nin resmi ile sadece Kürdistan bayrağının yer alacağı bir resim çekmek istedim. Böylece Irak 
bayrağını yerinden alıp Kürdistan bayrağının arkasına yerleştirdikten sonra, ben ve Leyla Xan beraber bir 
resim çektik. Böylelikle uçuş zamanı gelene kadar, yaklaşık beş saatten fazla bir zaman içinde Irak bayrağı 
görünmedi. Güvenlik memurlarından veya çalışanlardan hiç biri, Irak bayrağını tekrar yerine koymadı; belki 
Irak bayrağı, şimdi bile hala görünüşten uzaktadır. Fakat Londra’ya geri gelip negatiften resmi çıkardığımda, 
Kürdistan bayrağı boyunca siyah bir çizgi gördüm. Bu siyah çizgi,  Irak bayrağının kenarındaki siyah renkti 
ve ne yazık ki çektiğim resimde bu görülüyordu. 
 

 
Dr Jawad Mella ile eşi Leyla Xan, Hawler havaalanı salonunda beklerken 

 
 

Karşılaştırmalarım ve Çıkardığım Sonuç 
 

1. Kürdistan’ı 1972’de ziyaret ettiğimde, Süleymaniye, Hawler ve Duhok geniş birer köydüler. Fakat 
Süleymaniye, üniversitesinden dolayı daha çok şehire benziyordu. Şimdi ise üçü, temiz sokakları ve 
parkları ile gerçekten çok geniş şehirlere dönüşmüşler. Hawler’de yer alan bazı marketlerin, ürün 
düzenleme ve kalitesi ise; Londra’da yer alan marketlerden pek bir farkını görmedim. 

2. Kürdistan’ı 1972’de ziyaret ettiğimde; işçiler, köylüler, öğrenciler ve diğer sektördekiler kendine has 
farklılıklar ile birbirlerinden mutlu ve memnundular; ağır çalışmaları, paylaşımları ve özgecilikleri 
1982’ye kadar iyiydi. Bizim PASOK Parti Peşmergesi’nin köylerden gelişi, halk tarafından iyi 
karşılanınca; parti üyelerimiz halkdan yiyecek ve yatacak ihtiyacını karşılaması için her biri bir eve 
dağıtıldı. Ertesi gün PDK, PUK, Komünistler ve Sosyalistler misafir olarak geldiler. Bununla 
beraber, o günlerde köylerde ve şehirlerde bir üretim yoktu. Büyük partiler, seçim zamanında halkın 
oylarını almak için; halkı maaşlara bağlamışlardı. Örneğin Hawler, geçmişte günlük üretimi ile çok 
ünlüydü; fakat bugün ise, o eski günlerdeki üretimden hiç bir eser kalmamış. Hawler marketleri 
Suriye, Türkiye ve İran ürünleri ile dolu. Bunun anlamı, kim sabah maaş alıyorsa; maaşları bir 
önceki akşam Şam, Tahran ve Ankara’dan geliyor demektir. Başka bir deyişle, Kürd halkı üretmeden 
tüketici durumuna dönüşmüş. Eğer komşu ülkeler, sınırlarını bir hafta kapatma kararı alsalar; Güney 
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Kürdistan’daki Kürd halkı, kıtlıkla yüz yüze gelir. Çünkü Kürdistan’ın temel yapısı, halkın 
üretmeden maaşlara bağlanması ile ortadan kaldırılmış. Bu geçmişteki bir durum değil; zaten 
Saddam Hüsseyin, 5 bin Kürd köyünü yerle bir edip haritadan sildi. Amacı, Kürd köylüsünün 
kendine ve Peşmerge güçlerine yeten üretimini ortadan kaldırmaktı. Fakat Kürd köylüsünün şimdiki 
durumu ise, devrilen rejimden dolayı aynı hale dönüşmüş; üretmeyen bir halkın, parayı/ekonomik 
gücü elinde bulunduran bir yapının hedefi olması kolay bir şeydir. Eğer yarın biri, çok yüklü bir para 
miktarı ile gelirse; neler olacağını bilge insanlar iyi anlar. 

3. Kürdistan’ı 1972’de ziyaret ettiğimde; sadece ben batı tipinde elbiseler giyiyordum ve Kürd halkı, 
Kürd elbiselerini giyiyordu. Fakat 2009 ile 2010 arası ziyaretimde ise sadece ben, Kürd elbisesi 
giyiyordum ve Kürd halkının çoğunluğu ise bazı gerekli durumlarda hariç, batı tarzı elbiseler 
giyiyordu.  

4. Kürdistan’ı 1972’de ziyaret ettiğimde; sadakatin ve yutrseverliğin en iyi seviyesini görmüştüm. Ama 
bugün ise umursamaz ve vurdum duymazlığın en üst seviyesini gördüm. İstiyorum ki geçmişin 
sadakatliğini ve en kaliteli üretim yöntemlerini Kürdistan’a getireyim!!! 

5. Kürdistan’ı 1972’de ziyaret ettiğimde; komşu ülkelerin, Kürdistan’a ilgisi biraz vardı ve Kürdistan 
hareketlerine karşı istihbarat operasyonları sınırlanmıştı. Fakat 1974’de devrim, 150 bin Peşmerge’yi 
komuta ettiğinde komşu ülkeler korkmuştu. Bundan dolayı komşu ülkeler, kendi stratejilerini Kürd 
hareketlerine karşı değiştirdiler. Rapor tuttular; eğitilmiş, yetenekli ve materyallerle donatılmış 
insanlarını; Kürd Özgürlük Hareketleri’nin yönetici kadrosunun içine gönderdiler. Böylelikle çok 
hassas pozisyonları çok kısa sürede ele geçirmek istiyorlardı. Kürd Özgürlük Hareketleri’nin, 
yönetici kadrosunun içindeki hassas ve önemli pozisyonlardakilerin isim listesi  bende vardı. Bunun 
sonucunda doğal ve otomotik olarak, diğer yurtsever ve sadık kişiler hareketlerin yönetiminden 
uzaklaşma ve ihmal edilme ızdırabını çekiyorlardı. Bu kişiler aynı zamanda akademik, nitelikli ve 
bilimsel tecrübelere sahip insanlardı. Örneğin Dr Jamal Nebez, Dr Jemal Raşid Ahmed, bilge 
Abdulraqib Yousif, avukat Kamel Zhir ve diğerleri. 

 

      @ @
Dr Nebez, Bilge Abdulraqib, Dr Ahmed, Avukat Zhir 

 
6. Kürdistan’ı 1972’de ziyaret ettiğimde; düzinelerle Kürd liderleri yıllarca Baas rejimini suçluyorlardı 

ve bugün ise Kürd liderliğinin yakın arkadaşları Suriye Baas rejimine çok yakın olduklarını 
görüyorum. 

7. Kürdistan’ı 1972’de ziyaret ettiğimde; Kürd liderliği, sürekli tekrar halinde olup komşu ülkelerin 
Kürdistan’a karşı komplu kurması bir defaya mahsustu. Şimdi ise, Kürd liderliği şunu söylüyor; 
“Irak’taki terörist saldırıların arkasında komşu ülkeler var” Bununla birlikte komşu ülkeler, Kürd 
liderliği ile çok yakın dostlar. 

8. Kürdistan’ı 1972’de ziyaret ettiğimde; Kürd liderliği şunu söylüyordu: “Kürdistan veya ölüm” Fakat 
bugün, Irak ile ölüme kadar beraber olmak istiyorlar. 

9. Kürdistan’ı 1972’de ziyaret ettiğimde; Kürd liderliği şunu söylüyordu: “Kürdistan Kürdler içindir” 
Fakat bugün, Kürdistan zenginliklerinin ve petrolünün Irak’a gitmesi ilk çabaları oluyor. 

10. Kürdistan’ı 1972’de ziyaret ettiğimde; Kürd liderliği, bilmeden kumar oynayıp hesaplar yapıyordu. 
Politikada her şey mümkün; fakat İran Şahı ile kumar oynamak ve Baas Partisi ile anlaşma yapmak 
imkansızdı. Özellikle Irak’ın Sovyetler Birliği ile yaptığı anlaşma ve arkadaşlığına dikkat 
edilmeliydi. 1975 Cezayir Antlaşması esnasında; İran Şahı, Kürdler’e karşı Baas rejimi ile bir 
anlaşma yaptı. Ayrıca Kürd liderliği, 1982’de imkansız bir kumar oynadı. Humeyni için, Allah’a 
karşı çıkan ve küfür içinde olan Baas rejimi ile anlaşmaya varmak; fakat Humeyni, Kürdler’e karşı 
Baas partisi ile 1988’de bir anlaşma yaptı. Bugün de Kürd liderliği, kumar oynuyor; “Amerika 
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Kürdistan’ın bir müttefiği ve Irak’ı terketmeyecek” Özellikle Kürdistan şuna dikkat etmiyor; 
Amerika Vietnam, Somali ve Lübnan’da savaşırken bu ülkelerden çekildi ve hatta nasıl çıkacağını 
bile hesap edemiyordu. Ayrıca Kürd liderliği, Arap ve Kürd kardeşliği ile başarılı federalizm üzerine  
kumar oynuyor. Amerikalılar ile kimlerin müttefik olduğu pek belli değil; örneğin Kürdler’in 
Amerikanlılar ile müttefik olmaları sadece kumardaki hayallerdir. Araplar’ın ve Kürdler’in 
kardeşliği hakkında ise hiç bir şey duymadım ve görmedim. Hiç bir Arap, Kürd federalizmini 
onaylamıyor. Federalizm kelimesi Irak anayasasında yer almıyor, Irak ofislerinin kapılarında ve Irak 
elçiliklerinin kapılarında veya pasaportlarında yok. Anlaşılan federalizm, Kürd liderliğinin sadece 
hayallerinin bir parçasıdır. Çünkü Irak yasaları, devrilen Baas devletinden sonra bile; Kürd halkına 
karşı işlenmiş soykırımları kabul etme hakkında, bir kelimelik özür söylemiş değil. Bu şu anlama 
gelir; Irak’ın yeni yasaları, Kürdler’e uygulanmış soykırımları üstü kapalı olarak onaylıyor demektir. 
Örneğin Bremer, Al-Yawar, Alawi, Al-Jafari ve Al-Maliki. Saddam Hüsseyin’in suçlarından birini 
bile tekrar belirtmek istemiyorum ama derler ki: “Iraklılar Baasçı’dırlar, hatta Baas Partisi’ne üye 
bile olmasalar. Bunun anlamı, kim Baas Partisi’ne katılmasa bile davranışı ve anlayışı/mentalitesi 
Baasçı biri gibi. Baasçı anlayış, kendilerinin davranışlarına egemen; hatta geçmişte Baas üyesi 
olmuşlarsa bile” 

11. Kürd liderleri, kendi aralarında barış yaptıklarını söyler; fakat Süleymaniye Güvenlik Güçleri ile 
Hawler Güvenlik Güçleri birbirlerine karşı trilyonları harcar. 

12. Kürd liderleri, gökyüzü dahil kendi aralarında her şeyi paylaşmışlar; örneğin cep telefonu ağları 
Kork ve Asya, gökyüzünün kendi aralarında paylaşıldığını açıkca gösteriyor. 

 
Son olarak, ziyaretim boyunca kim bana yardımcı olmuşsa direk olarak teşekkür etmek istiyorum: Dr Jemal 
Nebez’in kız kardeşleri Nimet Xan ve Nafia Xan, Sayın Ato Zebari ve ailesi, Sayın Şerzad Duhoki ve ailesi, 
Sayın Kawa Kirkuki ve ailesi, Sayın Ghafur Meğmuri ve ailesi, Sayın Nizar Muhammad ve yoldaşları, 
Sayın Dostik Abdulraqib Yousif ve ailesi, Sayın Latif Sulaimany ve ailesi, General Mansour Hafid ve ailesi, 
Sayın Kamel Zhir ve ailesi, Sayın Tawfiq Saeed ve yoldaşları, Sayın Ferahd Abdulhamid ve ailesi, eşim 
Leyla Xan ve ailesine özel teşekkürlerimi sunuyorum. 
 
Raporu çeviren, araştırmacı Cemal Kalay ve Rodi Ro Perwari’ye teşekkürlerimi sunuyorum.  
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