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KERKÜK OPERASYONUNUN ÞÝFRESÝ
BARZANÝ'YE HERO TALABANÝ OYUNU
Yýl 1996 Barzani Saddam'l a anlaþarak
Talbani peþmergelerini Erbil'den
çýkarttý.Yýl 2017 Hero Talabani Ýbadi ile
anlaþarak Barzani peþmergelerini
Kerkük'ten çýkardý.
IRAK'ta 21yýl 1996 Aðustos ayýnda
Saddam Ordusu'nun Barzani tarafýndan
Erbil'e sokulmasýyla baþlayan süreç KYBTalabani etkisinin Erbil'de kýrýlmasýna ve
inisiyatifin KDP-Barzani tarafýna
geçmesine neden olmuþtu. Barzani ve
Saddam Hüseyin arasýnda yapýlan bu
anlaþmanýn intikamý 21 yýl Kerkük'te
karþýlýk buldu. Celal Talabani'nin eþi Hero
Talabani aile meclisi kararý ile Mesut
Barzani'nin 2.Ýsrail Projesini baltaladý.
Irak Parlamentosu Deðiþim Hareketi
(Goran) Parlamenteri Mesud Haydar, Kürt
Yurtseverler (KYB) Eski Genel Sekreteri

Celal Talabani'nin oðlu Bafýl Talabani ile
Haþdi Þabi Sorumlusu ve Bedir Tugaylarý
Komutaný Hadi Amiri arasýnda yapýldýðý
iddia edilen gizli anlaþmanýn detaylarýný
açýkladý.
Goran parlamenteri Mesud Haydar'ýn
yaptýðý açýklamaya göre, Bafýl Talabani ile
Hadi Amiri arasýnda yapýlan anlaþmada,
Iraklý güçler çatýþmasýz bir þekilde 2014
öncesi yerlere geri dönecek. Anlaþmada
Halepçe, Süleymaniye ve Kerkük
bölgesinin oluþturulmasý ve bu bölge için
bir hükümet kurulmasý maddesi dikkat
çekti. Mesud Haydar, "Anlaþmada Bafýl
Talabani ile Heþdi Þabi Sorumlusu olan ve
hükümet içinde hiçbir resmi görevi
olmayan Hadi Amiri'nin imzasý bulunuyor"
dedi. Goran parlamenterinin açýklamadýðý
o anlaþmanýn maddeleri þöyle: - Iraklý

Necmettin Kerim Kandil’de PKK’lýlarla

"Eski Kerkük Valisi
tutuklansýn"
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) iç
savaþ çýkaracak adýmlardan uzak durmasý için
uyarý yapan rak Türkmen Cephesi (ITC)
Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi,
Kerkük'te Türkmenlere yönelik suikast ve insan
kaçýrma giriþimlerinden endiþe duyduklarýný
açýkladý. Salihi, Kerkük'te PKK terör örgütü
karargahlarýndan yoðun patlayýcý maddeler ve
önemli belgelerin ortaya çýktýðý ve bunlarýn
Baðdat hükümetinin elinde bulunduðunu ifade
ederek, bu hukuksuzluða eski Kerkük Valisi
Necmeddin Kerim'in yardýmcý olduðunu ifade
ederek, Kerim'in tutuklanýp yargýlanmasýný
istediklerini kaydetti. Eski Vali Kerim'i ülke
parlamentosu tarafýndan görevden azledilmiþti.
Irak güçlerinin Peþmerge kontrolündeki kenti
geri alýp güvenlik ve denetimi saðladýktan
sonra Kerkük'te valilik görevini eski Vali
Yardýmcýsý Rakan Sait vekaleten yürütüyor.

ÝBADÝ BASTIRDI
BARZANÝ GERÝ ADIM ATTI
Barzani Ýdaresi gayrimeþru referandumu
dondurdu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
(IKBY), Irak hükümeti ile diyalog yapýlabilmesi
için 'ateþkes ve referandum sonuçlarýnýn
dondurulmasý' önerisinde bulundu.Irak Kürt
Bölgesel Yönetimi (IKBY), Türkiye dahil tüm
bölge ülkelerinin yaný sýra ABD’nin karþý
çýktýðý sözde baðýmsýzlýk referandumunun
sonuçlarýný askýya aldý.IKBY Baþkaný Mesud
Barzani Erbil bu kararý merkezi Baðdat
hükümetiyle diyalog sürecini baþlatmak için
aldý. Yayýnlanan açýklamada, IKBY yönetiminin savaþ istemediði, Kürt bölgesinde ateþkes
ilan edeceði ve tüm askeri operasyonlarý
durduracaðý belirtildi. Açýklamada, IKBY ve
Irak halkýnýn çýkarlarý göz önünde bulundurularak, Irak hükümeti ve dünya kamuoyuna,
"ateþkesin saðlanmasý ve IKBY'deki tüm
askeri operasyonlarýn acilen durdurulmasý, 25
Eylül'de yapýlan referandum sonuçlarýnýn
dondurulmasý ve IKBY ile merkezi yönetim
arasýnda Irak Anayasasý temelinde diyaloða
baþlanmasý" önerisi sunuldu.

güçler, tartýþmalý bölgelere yeniden
konuþlanacak ve Peþmerge Güçleri geri
çekilecek. - Kerkük dahil 17 kasaba ve
nahiye merkezi hükümete teslim edilecek.
- Kerkük merkezinde ortak yönetim
olacak. 15 Kürt mahallesi Kürtler, 25
mahalle de diðer oluþumlar tarafýndan
yönetilecek. - Kerkük'teki stratejik yerlerin
yönetimi merkezi hükümette olacak;
Keywan Karargahý, havaalaný ve petrol
yataklarý. - Süleymaniye Havalimaný'nýn
açýlmasý. - Süleymaniye ve Kerkük'teki
memur maaþlarýnýn merkezi hükümet
tarafýndan ödenmesi. - Süleymaniye
sýnýrýndaki peþmergelerin maaþlarýnýn
merkezi hükümet tarafýndan ödenmesi. Halepçe, Süleymaniye ve Kerkük
bölgesinin kurulmasý. - Yeni bölge için bir
yeni bir hükümetin kurulmasý.

Celal
Talabani’nin
eþi Hero
Talabani

Barzani

HAÞDÝ ÞABÝ'DEKÝ TÜRKMENLER
Zeki Muratlý’’Hiç kimse biz Türkmenlerin
içindeki Türkiye sevgisini atamaz. Biz Türküz’’
Irak'ta terör örgütü DEAÞ’la karþý kurulan
Haþdi Þabi, içinde Türkmenler de barýndýrýyor.
Kerkük’ün Türkmen nahiyesi Tazehurmatu’daki
El Kaim Alayý tamamen Türkmenlerden
oluþuyor. Haþdi Þabi içinde tüm mensuplarý
Türkmenlerden oluþan iki tugay kuruldu: 16'ncý
ve 52'nci tugaylar.
'Haþdi Þabi içinde yaklaþýk
10 bin Türkmen var'
Tazehurmatu'daki El Kaim Alayý'nýn komutaný
Zeki Muratlý, IÞÝD'le savaþta Türkmenlerin
DEAÞ’la mücadelede önemli görevler aldýðýný
söylüyor.Muratlý’’Türkmenler olarak 16'ncý
Tugay Kerkük bölgesinde, 52'nci Tugay ise

Amirli, Tuzhurmatu, Azam bölgesinde. Her iki
tugayda 4-5 bin askerimiz bulunuyor. Bunlarýn
dýþýnda farklý tugaylarda, örneðin Musul'da
yaklaþýk 1500, Telafer'de 2-3 bin Türkmen
askeri gücü var. Toplamda yaklaþýk 7 bin civarý
Türkmen var".
Muratlý'Sýrf bir bölgede
186 Türkmen asker öldü'
Zeki Muratlý, görev yaptýklarý bölgede üç
yýllýk çatýþmalar sýrasýnda yalnýzca kendi
bölgelerinde 186 Türkmen savaþçýnýn öldüðünü
söylüyor.Muratlý’’içimizde 'Sünni arkadaþlarýmýz
da var'Muratlý açýklamasýnda’’Sistani kendisi Þii
lideridir, ama fetvayý verirken sadece Þiileri
katýn demedi, herkese çaðrý yaptý. Burada
Sünni de kalktý, Þii de kalktý, Kürt de kalktý,

ÝTC Baþkaný Salihi,
Telafer’de Türkmen ailelerle

Türkmen komutan
Zeki Muratlý cephe
hattýnda

Arap da kalktý. Bizimle Haþdi Þabi'de, Musul,
Telafer tarafýnda Ezidiler de var. Örneðin 16'ncý
Tugay içinde Sünni arkadaþlarýmýz da var.Haþdi
Þabi, Irak'ý tehdit eden düþmanýn karþýsýndadýr.
'Sen Þii Iraklýsýn düþmanýn karþýsýnda dur,
Sünni Iraklýsýn düþmanýn karþýsýnda durma'
denir mi?"
El Kaim Alayý Komutaný Muratlý, "Bizim
bütün savaþlarýmýzda bütün TV kanallarý
bizimleydi. Bunu özellikle biz istedik. Medya,
DEAÞ'lýlarýn yakýný olan çocuklara, hanýmlara,
yaþlýlara, hastalara nasýl iyi davrandýðýmýzý
gördü".
Zeki Muratlý ise Ankara'nýn yakýn zamanda
gruba yakýnlýk göstereceðine inandýðýný
belirtiyor:"Türkiye'nin (yaklaþýmý) önceleri iyi
deðildi. Ama þimdi Türkiye, Haþdi Þabi'nin iyi bir
güç olduðunu, gerçekten Irak'ýn bütünlüðünü
istediðini, mezhepçi olmadýðýna inandý. Bence
Türkiye Haþdi Þabi'ye karþý yakýn zamanda
daha fazla yakýnlýk gösterecektir. Benim
tahminin böyledir. Biz Türkmenler, Irak
Image captionEl Kaim Alayý'nýn IÞÝD'e yönelik
bir operasyonu.
Irak'ta IÞÝD'le savaþýn sonlarýna doðru
gelinen bir süreçte Haþdi Þabi'nin geleceðinin
ne olacaðý ise henüz belirli deðil.
Ancak Haþdi Þabi içindeki güçler, IÞÝD'le
savaþtaki askeri baþarýlarýndan sonra
önümüzdeki dönem de Irak'taki yeni siyasi
denklemlerde önemli bir yer edinebilirler gibi
görünüyor.
Tüm bu geliþmeler de düþünüldüðünde,
Haþdi Þabi'deki Türkmen silahlý güçlerin de
önümüzdeki süreçte belli bölgelerde belirgin
roller oynamasý olasý görünüyor.

TÜRKMENLER KERKÜK’TE HAKLARINI ÝSTÝYORLAR
Irak Türkmen Cephesi (ITC), Baðdat
yönetiminin Kerkük'e askeri vali atamak
istemesine karþýn, kent valisinin Türkmen
olmasýný talep etti.
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Baþkaný ve
Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Kerkük'te
güvenliðin merkezi yönetim tarafýndan henüz
saðlanmaya baþladýðýný söyleyerek, Ýçiþleri
Bakaný Kasým Araci'nin dün kenti ziyareti
sýrasýnda buradaki güvenlik mekanizmasýnda
Türkmen, Arap ve Kürtlerin eþit görev
daðýlýmýnýn yapýlacaðý kararý aldýðýný
belirtti.Salihi, "Kerkük Valisi neden Türkmen
olmasýn? Irak'ýn orta ve güney kentlerindeki
valiler Arap, kuzeydeki üç kentin valisi Kürt.
Kerkük'te de valinin Türkmen olmasýný
istiyoruz. Vali Türkmen olunca kentin
Türkmenleþtirileceði endiþesi içinde olanlar
vardýr. Ancak Kerkük'ün bir Türkmen kenti
olduðu gerçeði ortaya çýktý." dedi.
"Ýbadi, askeri vali atamak istiyor"
"Baþbakan Haydar el-Ýbadi, Kerkük'eCumhurbaþkaný
askeri
Ýlham Aliyev
vali atamak, yanýnda Türkmen, Arap ve Kürt
yardýmcýsýnýn olmasýný istiyor." diyen Salihi,
"Tüm alternatifleri deðerlendireceðiz. Kerkük'te

bileþenler arasýnda eþitlik ve adaleti
saðlayacak yönetim model olsun istiyoruz.
Bunu da bir Türkmen vali gerçekleþtirebilir.
Baðdat askeri gücü Kerkük'e getirdiyse herkesi

Erþat Salihi
16 Ekim
gecesi
Kerkük
sokaklarýnda
Türkmen
ailelerle

dinlemek zorundadýr. Kerkük'te mezhepçi
politikalar sonuç getirmez. Kerkük bir Türkmen
þehridir ve bunu kimse tartýþamaz." ifadesini
kullandý.

2

Bu memleket tarihte Türktü,halde Türktür ve
EBEDÝYETEN TÜRK KALACAKTIR...
ATATÜRK

IRAK'TA PLANLANAN ÝKÝNCÝ
Hazýrlayan: Ali Kerküklü
Gazetemiz tarihi belge ve bilgilerle Irak'ýn
kuzeyinde planlanan küçük Ýsrail projesinin
þifrelerini yayýnlýyor. Barzani ile yürütülen
Mossad projesi Baðdat'dan döndü.
Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn en son Tahran'da
belirttiði Mossad'ýn ikinci Ýsrail projesi AnkaraTahran ev Baðdat'ýn attýðý adýmlarla engellendi.
Irak'ta Kürt siyasi gruplarý, "gayrimeþru
referandum" sonrasýnda, Türkiye, Ýran ve Irak
hükümetlerinin "Referandumun iptal edilmesi ve
2014 sýnýrlarýna geri çekilmesi" isteðine "hayýr"
demesi karþýsýnda harekete geçen Irak ordusu,
federal polis ve Haþdi Þabi milisleri, Kerkük baþta
olmak üzere Dakuk, Tuzhurmatu, Altunköprü,
Sincar, Mahmur, Baþika, Zummar, Celavla, Kifri,
Karatepe, Hanekin'i de ele geçirdi. Peþmergelerin,
Irak ordu güçleri, federal polis ve Haþdi Þabi
karþýsýnda hiçbir direniþ göstermeden, yani hiç
direnmeden iþgal ettikleri Kerkük'ü ve Türkmen
bölgelerinden çekilmek zorunda kaldýlar.
IRAK'TA ERBÝL-BAÐDAT ARASINDAKÝ
ÇATIÞMANIN TARÝHSEL SÜRECÝ
Irak kuzeyinde 25 Eylül gayrimeþru
referandumuyla baþlayan gerginlik 15 Ekim gecesi
Baðdat'ýn Kerkük ve tartýþmalý bölgelere olan
müdahalesi ile yeni bir boyut kazandý. Kerkük'te
Süleymaniye merkezli KYP(Talabani) ye baðlý
yöneticiler ve peþmergenin Irak merkezi yönetimi
ile anlaþarak çekilmesi ile Barzani'ye baðlý
peþmergede Erbil'e çekilmek zorunda kaldý.

Soldan Saða Mossad Baþkaný General Meir
Amit, Mesud Barzani, Ýsrail Savunma Bakaný
Moþe Dayan, Þemseddin Müfti ve Irak'ýn
Kuzeyinde Mossad Ýstasyon þefi David KronÝsrail
Irak 1921'de kurulduðundan beri Irak Türkleri
yaþadýðý tüm baský, zulüm, asimilasyon, göçe
zorlama, etnik temizlik, sindirme, yýldýrma, adam
kaçýrma, fidye, soygun, bombalý saldýrý, katliam ve
idamlara raðmen ata topraklarýný terk etmeyerek
gerçek bir kahramanlýk örneði sergilediler,
dolayýsýyla bu topraklarýn gerçek sahibi olduklarýný
ispatladýlar.
Tarih, Irak Türklerinin bu duruþunu altýn
harflerle yazacaktýr. Þu soruyu sormak lazým
Kerkük için savaþacaðýz, Kerkük kalbimiz, Kerkük
kanýmýz, Kerkük namusumuz, Kerkük Kudüs'ümüz
ve kutsalýmýz diyenler tek bir kurþun atmadan, hiç
direnmeden, bir kaç saat içinde Kerkük'ü neden
býrakýp kaçtýlar?
Bu olup bitenler Kerkük'ün aidiyeti ve kimliði
kimlere ait olduðunu göstermiyor mu? Türkmen
þehri Kerkük olayý, Iraklý Kürtler için tarihinin en
büyük hezimeti, travmasý olarak kayýtlara
geçecektir.
1947,1975, 1988, 1991 ve 16 Ekim 2017
tarihinde dýþ güçler tarafýndan terk edilen(satýlan)
Irak Kürtleri, doðal olarak Irak'la ilgili her politika
deðiþikliðinde hemen paniðe kapýlýr ve "tarihin
tekerrür edeceði" korkusunu yaþarlar. Geçmiþte
olduðu gibi Kürtler silah sesini duyduklarýnda
yanlýþ tarafta olduklarýný gördüler, ama Kürtler
tarihin tekerrür edeceðini hesaba katmazlar ve
derste almazlar.
Bölgesinde bulunan ülke ve toplumlarla uyum
içerisinde, birlikte yaþama niyet ve iradesine sahip
olmayan Kürt gruplarýn dolduruþa gelerek büyük
devletlerden medet umarlar.
Büyük devletler, çýkarlarý doðrultusunda
kullandýðý bu gruplarý, iþleri bitince kaderlerine terk
ederler. Nitekim tarih boyunca da hep öyle
olmuþtur.
Iraklý Kürtler, Irak'ýn bütçesinden %12 pay
alýyor, Türkiye ve Ýran'a açýlan gümrük kapýlarý,
havaalanlarý ve Irak petrollerini yýllardýr
kamyonlarla kaçak olarak komþu ülkelere taþýnmasý
ve satýþýndan elde edilen gelir.
Kendi ordularýný kurmuþlar, petrol üretimine
baþlamýþlar ve devletlerini her an ilan edebilme
noktasýna gelebilmiþlerdir.
Bu kadar sýnýrsýz müktesebat Kürt gruplarýný
tatmin etmemiþtir.
Irak Kürtleri dýþ güçlerin sayesinde Irak'ý

yönetiyordu ve Irak'ta hayal edemeyecekleri konum
ve imkanlarý elde etmiþlerdi. Aç gözlü Kürt gruplarý
bölgelerini geniþletmek için Türkmen þehri
Kerkük, Musul, selahattin ve Diyala illerinden
toprak talep ediyordu.
Erbil (Türkmen kenti), Süleymaniye, Halepçe ve
Duhok illerinden oluþan 41 bin kilometrekare
yüzölçümüne sahip olan Kürt gruplarý, IÞÝD'ý
bahane ederek topraklarýný 30 bin kilometrekare
daha geniþletti.
Aç gözlü peþmerge gruplarýn iddia ettiði 78 bin
kilometre karelik sahanýn 71 bin kilometrekaresini
kontrolü altýna aldý.
Hedefleri Sözde "Kürt devletini" kurmak, Irak'ý
parçalamak, bölmek ve bölgeyi kargaþaya
sürüklemekti. Bayram bitti!
Ýsrail Baþbakaný Benyamin Netanyahu: "Irak'taki
Kürtler Baðýmsýz Devlete Sahip Olmalý"
Baðýmsýz "Kürt devleti"ne destek veren yegane
devlet þimdilik Ýsrail'dir.
Ýsrail tarihi boyunca stratejik iliþki kurmaya
çalýþtýðý Kürtlerin Irak'ta bir "Kürt devleti"
istediðini gizlemiyor. Bölgede böyle bir devletin
"ikinci Ýsrail'in" kurulmasý ile, Ýsrail üzerindeki
baskýyý ve yoðunluðu azaltmýþ olacak. Bu Kürt
devleti Akdeniz'e de ulaþtýðý takdirde Ýsrail'in Arap
olmayan komþusu olacak bir kere. Irak'ýn
bölünmesi, Suriye'nin bölünmesini daha da
kolaylaþtýracak.
Bu, Türkiye ve Ýran'ýn iç dengelerini bozabilecek
bir süreci de beraberinde getirecek. Artan gerilimle
birlikte bölge etnik çatýþma arenasýna dönüþecek.
Sonuçta Ortadoðu'nun parçalý yapýsý daha parçalý
hale gelecek.
Bu da Ýsrail'in bölge siyasetine muarýz cepheyi
daha da zayýflatacak. Yani, Ýsrail, kara kaþý kara
gözleri için Kürtlere bir devlet kazandýrmaya
oynamýyor.
Bir Kürt devleti kurulmasý süreci ve sonrasýnýn
ortaya çýkartacaðý sonuçlara oynuyor.
Kürtler, Irak ve Suriye'nin baþlýca düþmanýyla Ýsrail- ittifak halindedirler ve bunun sonucunda,
Büyük Ýsrail özlemi Kürtlerin "Sözde Kürdistan"
projeleriyle hemen hemen mükemmel bir þekilde
uyuþmaktadýr.
Oded Yinon'un "Büyük Ýsrail" tasarýsýna göre,
komþu ülkelerin daha iyi bölünebilmesi ve böylece
geniþletilmiþ bir tahakküm planýna hizmet
edebilmesi için Kürtlerin kullanýlmasý zorunludur.
Ýsrail Baþbakaný Benyamin Netanyahu, "Irak'taki
Kürtler baðýmsýz devlete sahip olmalý. Kürtler,
Batý'nýn dostu ve bizimle ayný deðerleri paylaþan
bir halk. Ýsrail, Kürtlerin baðýmsýzlýk umutlarýný
desteklemeli" ifadelerini kullandý.

Kürtler Ellerinde Ýsrail bayraklarý, Mesud
Barzani ve Babasý Molla Mustafa Barzani'nin
Posterlerini Taþýyorlar
Ýsrail'in toprak anlamýnda stratejik bir derinliði
yok. Bunun için Arap kuþaðýnda, Araplarýn
Araplarla ya da Arap olmayanlarla bir çatýþmaya
sürüklenmesini istiyor. Kürt isyanýna ta baþýndan
beri stratejik hesap yapan ve bu kartý Irak, Türkiye,
Ýran ve Suriye'ye karþý kullanan ülke Ýsrail'dir.
Ýsrail'in bölgedeki projesi, Irak, Türkiye, Suriye ve
Ýran topraklarýnda baðýmsýz bir "Kürt devleti"
kurdurmaktýr.
'Nil'den Fýrat'a Ýsrail Devleti'
1897?de toplanan Dünya I. Siyonist
Kongresi'nde Yahudilere 'Nil'den Fýrat'a Ýsrail
Devleti' hedefini iþaret eden modern siyonizmin
babasý Theodor Herzl, siyasi Kürtçülerle de ilk
temas kuran Yahudi liderdi.
Herzl bu durumu hatýralarýnda açýkça dile
getiriyor.
Türkiye Kürtlerinden Abdullah Cevdet ile

baðlantýya geçen Herzl'in bu giriþiminden sonra
Irak'ýn Kuzeyinde Yahudilerin ilgisi artmýþtý. Bu
baðlamda en önemli temaslarý Ýsrail Devleti
kurulunca MOSSAD'ýn ilk baþkaný olacak olan
Reuven Zoslanski (1949-1952) yapacaktý. Zoslanski
Filistin'de kurulacak Yahudi Devleti için 'Shiloah'
(vazifeli) kod adýyla Orta doðuda çeþitli milletler
nezdinde zemin hazýrlýyordu. Ýsrailli yazar Hagai
Eshed'in One-Man Mossad: Reuven Shiloah, Father
of Israeli Intelligence (Tek Adamlýk Mossad: Ýsrail
Ýstihbaratýnýn Babasý) adlý uzun makalesinde
belirttiði gibi, Shiloah, Ýsrail'in ilk 10 yýlý boyunca
istihbarat servisinin yapýlanmasýnda olduðu kadar,
dýþ politikanýn oluþumunda da büyük pay sahibiydi.
Reuven Shiloah, 1930?lu ve 40?lý yýllarda
yaptýðý Ortadoðu gezileri sýrasýnda (1931-1934
yýllarý arasýnda Irak'ta yaþar ve Kürtlerle iliþki
kurar) edindiði istihbarat birikimini Mossad'ýn
liderliðini üstlendiðinde yoðun biçimde kullanmaya
baþladý.
Arap dünyasýný iyi tanýyordu ve Yahudi
Devleti'nin hayatta kalmak için bu dünyayý nasýl
düzenlemesi gerektiðini de biliyordu.
Ýyi bildiði iþleri baþýnda da, düþman gibi
gözüken komþu ülkelerle gizli iliþkiler kurmak
geliyordu. Shiloah tarafýndan geliþtirilen bu
"çevreleme stratejisi" Baþbakan David Ben
Gurion tarafýndan Ýsrail'in kuruluþundan bugüne
kadar politikasýnýn temel ekseni haline
getirilecektir
Hayfa Üniversitesi Modern Ortadoðu Tarih
Bölümü`nden Ýsrailli Prof. Dr. Amatzia Baram
'Ýsrail ve Irak'taki Kürt Sorunu' isimli kitabýnda,
1963 yýlýnda Ýsrail Ýstihbarat Örgütü (MOSSAD)
Baþkaný General Meir Amit, Ýran istihbarat örgütü
SAVAK'ýn baþkaný ile görüþerek, SAVAK yolu ile
Kürtlere silah gönderme konusunda anlaþýyor. Kürt
Ýsrail iþbirliðine Ýran da dahil olur ve Ýran üzerinden
Irak'ýn Kuzeyine geçen Ýsrailli subaylar burada Kürt
peþmergeleri eðitmeye baþlar.
8 Þubat 1963?te Baasçýlar'ýn Irak'ta bir ay sonra
da Suriye'de baþa geçmesi ve 17 Nisan 1963?de
Irak, Mýsýr, Suriye arasýnda yapýlan üçlü Birlik
Antlaþmasý ile Nasýr'ýn öncülük ettiði Pan Arabizm
fikrinin birliðe hakim olmasýný tehdit olarak
algýladýðý için Ýsrail Kürt meselesine karýþýr ve Kürt
isyancýlarý desteklemeye baþlar.
ÞAH-VEZÝR-PÝYON
1963'te Ýran ve Ýsrail'in iki üst düzey yetkilisi
Paris'te bir araya geldiler. Ýsrail, Kürtlerin
kendilerinden yardým istediðini ve Ýsrail
çýkarlarýnýn Kürtlere yardým etmeyi gerektirdiðini,
ancak bu yardýmý Ýran'ýn onayý olmaksýzýn yapmak
istemediklerini açýkladý.
MOSSAD Baþkanýnýn bir röportajýnda ifade
ettiði gibi Ýran Þahýný düþündüren bir durum vardý.
Kürtlerin giriþimini Irak'ý tedirgin etmesinden
dolayý onaylasa da, Kürtlerin Irak'ta özerk bir
yönetime kavuþmasý halinde bu durumun kendi
ülkesinde yaþayan Kürtleri etkilemesinden
korkuyordu.
Kürt isyaný kýsa vadede her iki ülkeye de
yararlýydý. Ýsrail'e karþý Irak'ýn Suriye ve Ürdün'e
takviye güç göndermesine engel olurken, bir
yandan da Ýran için çok önemli olan Huzistan'dan
ve Arap kýyýlarýndan Irak'ýn güçlerini geri çekmeye
zorluyacaktý.
1963 Haziran'ýnda KDP Politbürosu aracýlýðýyla
Ýsrail ile iliþki kurulur. O tarihte Kamuran Ali
Bedirhan vasýtasýyla Paris'te Celal Talabani ile
Þimon Peres arasýnda gizli bir görüþme gerçekleþir.
Bu görüþmede Celal Talabani, Kürt peþmergelere
aðýr silah yardýmý yapýlmasý için çaðrýda bulunur.
Bu görüþmenin ardýndan Celal Talabani'nin eþi
Hero'nun babasý Ýbrahim Ahmed baþkanlýðýnda
Ömer Mustafa Debabe ve Seyid Aziz Þemzini'den
oluþan bir heyetÝÝran üzerinden Ýsrail'e gider.

Celal Talabani'nin kayýnpederi Ýbrahim Ahmed,
MOSSAD baþkaný Meir Amit (1963 - 1968) ile de
görüþür. Kendisinden bazuka, mühimmat, tüfek,
para ve benzeri yardýmlar isteri. Ýran, Ýsrail'den
gönderilen yardýmlarýn topraklarý üzerinden
aktarýlmasýna izin verir, kapýlarýný açar. Herhalde
Ýsrail ve Ýran bu yardýmlarý Allah rýzasý için
yapmýyordu. Bu yardýmlarýn mutlaka bir bedeli
olacaktý.
Ýsrail açýsýndan Iraklý Kürtlere verilen desteðin
iki önemli nedeni olduðu açýktýr. Birincisi isyanýn
sürmesi Irak'ta istikrarsýzlýk yaratmakta ve Baðdat
hükümetini askeri, siyasi ve ekonomik anlamda
yýpratmaktýr.
Ýkincisi Kürtler, Arap topraklarýna sýzmakta ve
bilgi edinmekte zorluk çeken Ýsrail'in bölgedeki
gözü kulaðý olmaktý. Ýsrail, kurulan iliþkiler
kapsamýnda Kürt istihbarat örgütünün (PARASTÝN)
þekillenmesine de yardýmcý olur.
Amaç Irak hakkýnda Ýsrail için istihbarat
toplamaktý. MOSSAD, Kürt istihbaratçýlarý
yetiþtirir. PARASTÝN'nin baþýna da Mesud Barzani
getirilir.
Mesud Barzani, "Barzani II" adlý kitabýnda: "O
zaman bir güvenlik ve istihbarat varlýðýna ihtiyaç
duyuldu. Bu örgütün (PARASTÝN) kurulmasý
görevi bana tevdi edildi. Ýlk baþta Þekib Akravi,
Muhammed Aziz Kadir, Franso Hariri (18 Þubat
2001'de Erbil'de öldürüldü), Fahir Mergesori ve
diðerlerinden yardým alýyordum" diye ifade ediyor.
Ýsrail'in yardýmlarýný öncelikle Ýran
topraklarýndan geçirip, oradan SAVAK'ýn (Devlet
Ýstihbarat ve Güvenlik Örgütü) Kürtlere teslim
ettiðini söylemekte yarar var.
Araþtýrmacý Edmond Gharib "Irak'taki Kürt
Meselesi" adlý kitabýnda MOSSAD ve SAVAK'ýn
ortaklaþa kurduklarý Kürt istihbarat biriminin
(PARASTÝN), elde ettiði tüm bilgileri Ýran ve Ýsrail
istihbarat teþkilatlarýna aktardýðýný yazýyor.
Ýranlý ve Ýsrailli müsteþarlar, teknik personel ve
subaylardan oluþan dinamik bir teþkilat kurdular.
Bu teþkilat, Barzani'ye çalýþacaktý. Müsteþarlar
yönetimde üç ay kalacak ve Tahran'daki MOSSAD
yetkilileri periyodik olarak onlarý ziyaret
edeceklerdi.
Bunun yanýnda baþkan yardýmcýlarý, Ýsrail
ordusundan tümgeneral rütbesindeki subaylarýn da
ziyaretleri olacaktý.

Sað Baþta Mesud Barzani, Ýsrail Genel Kurmay
Baþkaný Rehavam Zeevi (Beyaz T-Shirtli,
gözlüklü), Babasý Molla Musta Barzani (Ortada)
ve Ýsrailli Askeri Uzmanlar Ýle birlikte-Irak'ýn
Kuzeyi.

KERKÜK’ÜN SESÝ
Ekim 2017 Sayý: 72
Ýmtiyaz Sahibi:
Türkçe Konuþan Ülkeler Uluslararasý
Gazeteciler Derneði
Yazý Ýþleri Müdürü:
Güngör Yavuzaslan
Gsm: 0532 178 34 74
Mail: yavuzaslan74@gmail.com

Yönetim Merkezi:
Kýrtepe Mah. Lütfiye Cad. No:15
Bartýn
Basým Yeri: Bulut Basýn Yayýn ve
Matbaacýlýk
Adres: Kýrtepe Mah. Asma Cad.
No:35 Bartýn
Tel: 0378 228 10 35
Saðda Celal Talabani'nin eþi Hero
Talabani'nin Babasý Ýbrahim Ahmed ve Ýsrail
Genel Kurmay Baþkaný Rehavam Zeevi-Irak'ýn
Kuzeyi

Kerkük’ün Sesi Gazetesi
Aylýk Siyasi Yerel Süreli Yayýn
Kuruluþ Tarihi: 23 Þubat 2009

3

Size öyle bir vatan aldým ki;ebediyen sizin olacaktýr.
ALPASLAN

ÝSRAÝL PROJESÝ'NE KERKÜK DARBESÝ
Ýsrailli yazar Benjamin Beit Hallahmi ise "The
Ýsrael Connection: Who Ýsrael arms and why / Ýsrail
baðlantýsý: Ýsrail Kimi Neden Silahlandýrýyor" adlý
kitabýnda Barzani ile Ýsrail arasýnda ki bu gizli
iliþkiyi þöyle anlatýyor: "Irak'taki Kürtler her zaman
Ýsrail'in ilgi alaný dahilindeydi… MOSSAD'ýn
Kürtlere desteði 1958'de baþladý. Askeri danýþman,
silah ve cephaneyi kapsayan daha geniþ çaptaki
yardým ise 1963'de uygulamaya kondu. Aðustos
1965'de Ýsrailli askeri uzmanlar Kürt peþmergeler
için Irak'ýn kuzeyinde daðlýk bir bölgede eðitim
kamplarý oluþturdu. Haziran 1966'da Baþbakan Levi
Eschol, Kürt yetkililer ile görüþmeler yaptý. 1967
Arap - Ýsrail savaþý sýrasýnda Kürtler Ýsrail'in de
teþviki ile Irak Hükümeti'ne saldýrýlar düzenlediler ve
Irak ordusunun diðer Arap ülkelerine yardým
etmesini engellediler. Savaþ sýrasýnda Mýsýr ve Suriye
birliklerinden ele geçirilen Sovyet yapýmý silahlar
Kürtlere verildi. Her ay Ýsrail tarafýndan yaklaþýk
500.000 dolarlýk bir para yardýmý da Kürt
peþmergelere ulaþtýrýlýyordu. Molla Mustafa Barzani
önce 1968 ve 1973 yýllarýnda Ýsrail'i iki kez ziyaret
etti."
Ýsrail Eski Baþbakan'ý Menahem Begin'in, Ýsrail'in
Kürtlere Para, Silah ve eðitim Saðladý!
Ýsrail'in Kürt isyancýlara giderek artan desteðinin
en sembolik göstergelerinden biri Eylül 1968?de
Mesud Barzani'nin babasý Molla Mustafa Barzani'in
Ýsrail'e yaptýðý ziyaret olarak gösteriliyor. Barzani
kendisini kabul eden Ýsrail Savunma Bakaný Moþe
Dayan'a hediye olarak bir 'Kürt Hançeri' ile birlikte
Türkmen þehri Kerkük'ün petrol rafinerilerinin nasýl
vurulabileceðinin planlarýný da veriyor. Barzani,
Ýsrail ile iliþkilerinin devamýnda 1973?te Ýsrail'e
ikinci kez ziyarette bulunuyor. Kürtçe konuþan
çocukluk arkadaþý Irak Yahudilerden 1950?den beri
Ýsrail'de yaþayan David Gabayi'nin evinde kalýyor.
Saklanan bu ziyaretler, 28 Eylül 1980 de Ýsrail
Baþbakan'ý Menahem Begin'in, Ýsrail'in Kürtlere para,
silah ve eðitim saðladýðýný ilk kez açýklamasý ve 29
ve 30 Eylül tarihli Ýsrail gazetelerinin Barzani'nin
1960larda ve 1970li yýllarýn baþlarýnda Ýsrail'e birkaç
gizli ziyaret gerçekleþtirdiðini yazmalarý üzerine su
yüzüne çýkar. Þubat 2004'te Radikal Gazetesinden
Murat Yetkin'in sorularýný yanýtlayan Ýsrail Dýþiþleri
Eski Müsteþarý Alon Liel de 1960?larda, 70?lerde
Mesud Barzani'nin Molla Mustafa Barzani'ye Ýsrail'in
destek verdiðini gizlemiyordu.
MOSSAD GENERALÝ SAGÝ CHORÝ:
BARZANÝ'YÝ BÝZ EÐÝTTÝK

Kürtlerin Ýlan Edilmemiþ Genelkurmay Baþkaný
MOSSAD Generali Sagi Chori (Saðda Geleneksel
Kürt Kýyafetiyle) ve Molla Mustafa Barzani-Irak'ýn
Kuzeyi
1960'lý yallardan itibaren Ýsrail istihbarat Servisi
MOSSAD'a baðlý olarak Irak'ýn Kuzeyinde görev
yapan General Sagi Chori, Kürt devletinin kendi
projeleri olduðunu söyledi. Irak'ýn Kuzeyinde Kürt
isyanlarýna komutanlýk eden, savaþ planlarýný bizzat
kendi eliyle yapan Chori Ýsrail-Kürt dergisinin 2010
Nisan sayýsýndaki röportajýnda, "Peþmergeleri
eðitmek için uçakla Ýsrail'e bizzat ben götürdüm.
Kürtlere savaþmayý ben öðrettim" diye belirtti.

Irak'ýn kuzeyinde Kürtlerin Yoðun Yaþadýðý
Bölgelerde Yayýn Yapan Ýsrail-Kürt Dergisi
Irak Hükümetine Sýðýnan Mesud Barzani'nin
Aðabeyi Ubeydullah
Irak hükümeti, 1973 yýlý sonunda üç KDP'li Kürdü

yanýna çekmeyi baþarmýþtý. Bunlardan ikisi, KDP
politbüro üyeleri olan Aziz Reþit Akravi ve Haþim
Hasan Akravi idi. Bu ikili Ýsraillileri çok iyi
tanýyorlardý. Aziz Akravi, 1962 yýlýnda Irak
ordusundan kaçarak Kürt isyancýlarýna katýlmýþtý.
Ýsrail'i de ziyaret eden Akravi, Kürt - Ýsrail
iliþkilerinin boyutlarýný çok iyi biliyordu. Daha önce
Kürtlerin Irak ordusuna karþý yaptýklarý saldýrýlarýn
planlamasýnda görev almýþtý. Þüphesiz Iraklýlarýn
safýna geçince, Kürt isyanýna yapýlan Ýsrail
müdahalelerinin çoðunu Irak'a anlatmýþtýr.
Barzani'yi "diktatör" olmakla suçlayan KDP'nin
politbüro üyesi Aziz Akravi'nin, hükümet safýna
geçmesi, Irak hükümeti için özellikle yurtdýþýnda
önemli bir propaganda kozu olmuþtu.
Haþim Akravi'ye gelince, ona da Irak hükümetince
belediye iþlerinden sorumlu bir devlet bakanlýðý
görevi verilir.
Sonraki dönemlerde Haþim, Irak hükümet
temsilcisi sýfatýyla Paris'e bir ziyaret düzenler. Bu
ziyaretin amacý, Irak hükümetinin Kürtlere iyi niyetli
yaklaþtýðýný göstermekdir. Haþim Akravi bu
ziyaretinde Associated Pres Haber Ajansý
muhabirine, Barzani'nin karargahýna Ýsrailli
danýþmanlarýn geldiðine gözleriyle tanýk olduðunu ve
Barzani'nin de Ýsrail'i iki kez ziyaret ettiðini
söylemekten çekinmez. Ayrýca Mesud Barzani'nin
aðabeyi, Molla Mustafa'nýn büyük oðlu Ubeydullah,
Al-Rýsalah isimli Kuveyt gazetesine verdiði
demecinde babasýnýn ayrýlýkçý olduðundan dem
vurmuþ ve kardeþi Mesud ve Ýdrisle birlikte Ýsrail'i
(Tel Aviv) ziyaret ettiklerini söylemiþtir. Ubeydullah,
Barzani'nin sürekli Ýsraillilerle iþbirliði yaptýðýný,
Iraklýlara düzenledikleri bütün saldýrýlarýn Ýsrailliler
tarafýndan planlandýðýný açýklamaktan çekinmemiþtir.
Ve þunlarý eklemiþtir:

Saðda Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY)
Baþbakaný Neçirvan Barzani'nin Babasý ve Mesud
Barzani'nin Abisi Ýdris Barzani, Mesud Barzani'nin
Babasý Molla Mustafa Barzani (Ortada) ve
MOSSAD Generali Sagi Chori-Irak'ýn Kuzeyi
"Babam mutlak suretle Ýsrail güdümlüdür.
Karargahýnda sürekli olarak hain babama
danýþmanlýk yapan Ýsrail subaylarý vardýr. Babam
onlardan aldýðý talimatý kardeþlerim Mesud ve
Barzan'a iletir. Onlar da düþünmeksizin bu emirleri
yerine getirirler."
20 Nisan 1974'de Milliyet gazetesinde yayýnlanan
demecinde de Ubeydullah Barzani, babasýný
"iþbirlikçi olmak ve Kürtleri emperyalist oyununa
alet etmekle" suçluyordu. Barzani'nin oðlu
suçlamalarý daha da ileri taþýyarak: "Irak hükümeti
Baðdat'ý da Kürtlere verse, babam yine Irak
hükümetinin teklif ettiði özerkliði kabul
etmeyecektir." diyordu. Ubeydullah, Mýsýrlý gazeteci
Muhammed Hasaneyn Heykel'e babasý Barzani'nin
yanýnda her zaman Ýsraillilerin bulunduðunu ve
bunlarýn Irak'ta casusluk yaptýðýný söyledi. Akravi
ise, 12 Aralýk 1974'te Christian Science Monitor
gazetesine verdiði demeçte; Ýsraillilerin Irak'ýn
Kuzeyinde görevlerinin Ýsrail'i ilgilendiren konularda
bilgi toplamaktan ibaret olduðunu açýkladý.
Yeniden Özgür Gündem gazetesinde 1 Aralýk
2002 tarihli sayýsýnda KDP-MOSSAD iliþkisiyle
ilgili þu satýrlar yer alýyordu: "KDP'nin en çekirdek
istihbarat örgütü PARASTÝN'deki profesyonellerin
hemen hemen hepsinin istihbarat eðitimini Ýsrail'de
görmesi, iddiamýzý yeterli düzeyde ispatlama gücüne
sahiptir. Bu o kadar güçlü bir iliþki ki, Irak'ýn
Kuzeyinde iki parti arasýnda geçen bir olay þöyle bir
kýskançlýða da yol açmýþtýr:
Irak'ýn Kuzeyinde bulunan Özgür Çalýþma
Partisi/Parti Kari Serbxwe (PKS), KDP tarafýndan
kapatýldý. Bu olaya Avrupa'dan tepki gösteren PKS
Baþkaný Abdulhalik Zengene þöyle bir enteresan
açýklama yapýyordu: "Partimizin kapatýlmasýndaki
gerekçe doðrudur, biz Ýsrail devleti ile iliþki
içerisindeyiz. Fakat böylesi bir kapatma gerekçesi ile
yalnýz PKS deðil, tüm Barzani ailesi kapatýlmalýdýr.
Çünkü bu aile Ýsrail'e göbekten baðlýdýr." ifadesini
kullandý.
Kürtler Ýle Ýsrail Arasýndaki Ýliþkiler
Sürürüyormu?
Amerika dýþ politika uzmaný Jack Anderson'un 18

Eylül 1972?de Washington Post gazetesinde yazdýðý
bir yazýsýnda her ay Ýsrailli bir yetkili Mesud
Barzani'nin babasý Molla Mustafa'ya 500 bin dolar
vermekteydi, dönemin CIA raporlarýna göre
MOSSAD þefi Zvi Zamir, Barzani'yi Irak'ýn
Kuzeyindeki kampýnda ziyaret ederek, Baðdat'a karþý
yapýlan saldýrý ve sabotajlarýn dozunun artýrýlmasýný
istemiþti.
Bölgede kendisine baðlý bir Kürt devleti isteyen
Ýsrail'in iliþkileri baba Barzani'den sonra da devam
etti. Ýsrail ile oðul Mesud Barzani arasýndaki iliþkiler
babasý dönemindeki gibi aleni olmaktan çok, farklý
konseptler de sürüyor. Bölgede bulunan 24 deðiþik
grubun içinde Barzanilerin etkin konuma gelmesinin
en önemli sebebi Ýsrail'in verdiði destek olarak
gösteriliyor. Araþtýrmacý Aytunç Altundal'a göre
Ýsrail'in Irak'ýn Kuzeyi ile olan iliþkilerini Kürt
Yahudiler saðlýyor (Ýsrail'de 150-200 bin arasýnda
Kürt Yahudisi yaþamaktadýr). Altundal; "Ýsrail ile
iliþkiyi Barzani'nin yanýnda bulunan Sami
Abdurrahman saðlýyordu (1 Þubat 2004 tarihinde
Türkmen þehri Erbilde bir intihar saldýrýsýnda
öldürüldü. Sami Abdurrahman Ýsrail tarafýndan özel
eðitilip yetiþtirilmiþ, Irak Hükümetinde bakanlýk
yaptýðý sýrada Irak hakkýnda tüm bilgileri Ýsrail'e
aktarýyordu). Barzanilerin Amerika ile CIA baðlantýsý
yine Ýsrail aracýlýðý ile saðlanýyor" diyor.
MOSSAD'ýn Barzani ile iliþkileri, Londra ve
Sidney'de yayýnlanan "Israel's Secret Wars - A
History of Israel's Intelligence Services" (Ýsrail'in
Gizli Savaþý - Ýsrail Ýstihbarat Servislerinin Tarihi)
adlý kitapta da sergilenmektedir. Kitap, Ýngiliz The
Guardian gazetesinde 1984 yýlýndan bu yana TelAviv muhabirliðini yapan Ian Black ve
Washington'daki Brooking Enstitüsü'nde çalýþan
öðretim üyesi Benny Morris tarafýndan yazýlmýþtýr.
Kitapta MOSSAD-Barzani iliþkileri, Ýsrail Dýþiþleri
Bakanlýðý ve MOSSAD yazýþmalarýna dayanýlarak
açýklanmaktadýr. Önsözde, kitabýn yayýndan önce
Ýsrail ordu yetkilileri tarafýndan da incelendiði
belirtilmektedir.
Bu bilgilerin dýþýnda, 1969 yýlý Mart ayýnda
Kerkük petrollerine yapýlan saldýrýnýn da Ýsrail
tarafýndan yapýldýðý açýklanmaktadýr. MOSSADBarzani iliþkilerinin Ýsrail'in Tahran'daki askeri
ateþesi Yaakov Nimrodi (MOSSAD ajaný) aracýlýðý
ile gerçekleþtirildiði de bir baþka önemli bilgidir.
Nimrodi'nin üstlendiði görev de son derece ilginçtir;
Nimrodi Sovyet silahlarýnýn Barzani'nin eline
geçmesinde rol oynamýþtýr. Kitapta MOSSAD'dan
Kürtlere 500 bin dolar para verildiði, saðlam bilgi
kaynaklarýna dayanýlarak açýklanmaktadýr. Bu
durumda önemli bir soru gündeme gelmektedir: 70?li
yýllardaki bu iliþkiler bugün sürmekte midir? Kitapta
ele alýnan bilgilere göre bu sorunun cevabý, "evet"dir.
Bu iliþkiler sürüyor ve anlaþýlýyor ki daha da
sürecek…Gizli yollarla sürecek, açýk yollarla
sürecek… Ýlgi belli… Ýliþki de belli…
Ian Black ve Benny Morris'in deyimiyle, Kürtler
ile Ýsrail arasýndaki iliþkiler "Ortadoðu'nun en kötü
saklanan sýrrý"dýr. Bütün bunlarýn mâkul açýklamasý
Amerika ve Ýsrail'in Ortadoðu'da, baþlangýçtan
günümüze deðin ortaklaþa sürdürdükleri kirli
oyunlarý deþifre eden kilometre taþlarýnda saklýdýr.
Pulitzer ödüllü Amerikalý gazeteci ve yazar
Seymour M. Hersh'in "Emir Komuta Zinciri" adlý
kitabýnda ilginç bilgiler yer almaktadýr: "Üst düzey
bir CIA yetkilisi, kendisiyle bir görüþmemizde,
'Ýsraillilerin Irak'ýn Kuzeyinde faaliyet gösterdiklerini
kabul etmiþti. Ýsrailliler orada da olmalarý gerektiðini
düþünüyorlar' dedi. Ýsraillilerin Washington'un
onayýný isteyip istemediklerini sorduðumda ise ayný
yetkili gülerek "Ýsraillilere ne yapmalarý gerektiðini
söyleyebilecek birini tanýyor musun? Onlar hep kendi
çýkarlarýna en uygun düþen þeyi yaparlar" karþýlýðýný
verdi. CIA yetkilisi Ýsrail'in bölgedeki varlýðýnýn
Amerikan istihbarat çevrelerinde bilindiðini de ilave
etti." Eski bir Ýsrail istihbarat subayý, 2003 yýlý
sonlarýndan beri Kürt komando birliklerini
(peþmergeleri), Ýsrail'in en gizli komando birimi olan
Mistaravim kadar etkin bir güçte eðittiklerini
açýklamýþ
(http://www.youtube.com/watch?v=XTt84I3bxF4,Isr
ael Training Iraqi Kurds-israil Irak Kürtlerini
eðitiyor, youtube sitesinde video görüntüsü ) ve sonra
da þunu eklemiþti: "Bakýn, Ýsrail Saddam'a karþý bir
denge unsuru olarak Kürtleri hep desteklemiþti.
Ýsrail'in Kürtlerle ittifaka girmesi, Bush Yönetimi'nce
o kadar da kabul edilmeyecek bir þey deðildi."
Ýsrail'in Irak'ýn Kuzeyindeki varlýðý, Ýran'ný izleme
imkaný verecekti. Irak ve Suriye'de gözlere ve
kulaklara sahip olacaktý.Ýsrail'in önde gelen
gazetelerinden Yediot Ahronot, Ýsrailin Irakýn
kuzeyindeki gizli varlýðýný 2005 yýlý sonlarýnda tekrar
gündeme getiriyordu. Gazeteye göre bazý Ýsrail
þirketlerinin Kürt yetkilileri ile anlaþmalý olarak,
gizlice peþmergeleri eðitmiþler, onlarý milyonlarca
dolarlýk malzeme ile donatmýþlar, ayrýca Erbil'deki
bir havaalaný (Erbil Havaalaný) inþaatýna da gizli
katký saðlamýþlardý. Kürt yetkilileri, Ýsrail

firmalarýyla yürütülen projelerin niçin gizli tutulduðu
sorulduðunda, "güvenlik nedeniyle" diyorlardý. Ýsrail
gazetesine göre, Ýsrailli güvenlik þirketi tarafýndan
Irak'ýn kuzeyine gönderilen eski komandolar(israilli
askerler), burada Bölgesel Kürt Yönetimi tarafýndan
düzenlenen özel bir program çerçevesinde,
peþmergeleri eðitiyorlardý.
Bölgede yer alan belli baþlý tüm Kürt gruplarýnýn
Ýsrail ile uzun zamandan beri baðlarý vardýr. Bütün
bunlar Türkmenlere, Araplara ve Süryanilere karþý
yürütülen ciddi etnik þiddetle baðlantýlýdýr.
Ocak 2012'de Fransýz gazetesi Le Figaro Ýsrailli
gizli ajanlarýn Irak'ýn Kürt bölgesindeki gizli
kamplarda Ýranlý muhalifleri devþirdiðini ve eðittiðini
belirtti. Ýsrail Kürtlerin safýnda yer alarak Ýran, Irak
ve Suriye'de göz ve kulaklar kazanmýþ oluyor.
Wikileaks tarafýndan 2010 yýlýnda ortaya çýkarýlan
belgeler Ýsrail MOSSAD'ýnýn Baþkaný Meir Dagan'ýn
Ýran Hükümetini devirmek için Kürtleri ve etnik
azýnlýklarý kullanma isteðini gösteriyor. Ýsrail
Ýstihbarat örgütü Baþkaný bir ABD'li yetkiliye, Ýsrail
casusluk servisinin, bugünkü Irak'a benzer, Kürtlerin
kendi özerk hükümetlerine sahip olduðu zayýf ve
parçalanmýþ bir Ýran yaratma niyeti olduðunu
söylüyordu.

Ýsrail Basýn Organlarý Yediot Ahronot, Maarif ve
Haaretz Gibi Gazetelerin Yayýnladýðý Ýsrail
Askerlerinin Kürt Peþmergeleri Eðittiðini Belgeleyen
Görüntü ve Haberler
2005'in Aralýk ayýnda ise konuyu bu kez Ýtalyan
La Stampa gazetesi gündeme taþýdý. La Stampa'ya
göre Ýsrailli onlarca asker 'tarým uzmaný' ve
'mühendis' kimliði altýnda Iraklý Kürtleri eðitiyordu.
Gazeteye göre Ýsrailliler bölgeye Türkiye üzerinden
geçiþ yaptýlar. Geçiþin ardýndan 'Z Bölgesi' olarak
kodlanmýþ gizli bir yere konuþlanan Ýsrailliler burada
Kürtlere aðýr askeri eðitim vermeye baþladýlar.
Analizini Ýsrail'in Yediot Ahronot gazetesine
dayandýran La Stampa'ya göre Kürtler ile ilk
temaslarý saðlayan da Mossad'ýn eski baþkaný Dany
Yaton'du (1996-1998). Ýlk temaslarýn ardýndan
baðlantý Ýsrailli iþadamý Þlomi Michaels tarafýndan
sürdürüldü. Yatom'un kurduðu Magalcom þirketi
yakýn bir zamana kadar Kürtlere 'stratejik
danýþmanlýk' yaptý. Yatom tüm bu iddialarý reddetti.
Ancak eldeki belgeler bu yalanlarý boþa çýkarýyor. Bu
arada Ýsrailli askerlerin bölgedeki varlýðýný Ýsrail
gazetesi Yediot Ahronot da görüntüledi. Erbil
yakýnlarýndaki Erbil Havaalaný'ndaki görüntüler
Ýsraillilerin bu bölgedeki varlýðýný kanýtlayan önemli
bir kanýt oldu.
MOSSAD baþkan ve yardýmcýlarý Irak'ýn
Kuzeyinde Görev Yapýyor
Hemen hemen tüm MOSSAD baþkan ve
yardýmcýlarý Irak'ýn Kuzeyinde görev yapmýþ ve
Kürtlerle yakýn iliþkide bulunmuþtur.Irak'ýn
Kuzeyinde görev yapan MOSSAD baþkan ve
yardýmcýlarý: Reuven Shiloah (1949-1962) ,Meir
Amit (1963-1968) ,Zvi Zamir (1968-1974).

Soldan saða Mesud Barzani, Menahem Nahik
Navut (MOSSAD 2. Baþkaný 1984-1986), Barzani'nin
Kara Kutusu ve KDP'nin Dýþ Ýliþkiler Sorumlusu
Mahmud Osman, MOSSAD Baþkaný Zvi Zamir
(1968-1974), MOSSAD Baþkaný Nahum Admoni
(1982-1989) ve Bir Kürt Koruma- Irak'ýn Kuzeyi
(MOSSAD Arþivi)Eliyezer Tsafrir (Saðda)
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Ey Türk Beyleri,Milltim,Ýþitin!Yukarýda Gök Çökmedikçe
aþaðýda yer delinmedikçe,TÜRK Ulusu senin ülkeni kim
Alabilir? Töreni kim Bozabilir?
BÝLGE KAÐAN

Barzani ailesinin Ýsrail ile iþbirliði
Zvi Zamir'den boþalan MOSSAD Baþkanlýðý'na
Yitzhak Hofi (1974-1982) atanmýþtýr. Yitzhak
Hofi'nin yardýmcýlýðýna ise David Kimche atanýr
(1976-1980). Ýkisi de daha önce Irak'ýn Kuzeyinde
görev yapmýþlardý. Bir süre sonra MOSSAD'ýn
Baþkan Yardýmcýlýðýna David Kimche'nin yerine,
Nahum Admoni getirilir (1980-1982).Nahum
Admoni (1982 - 1989) seneleri arasýnda MOSSAD
Baþkanlýðý koltuðuna oturacaktýr. Nahum Admoni
da Irak'ýn Kuzeyinde görevli olarak
bulunmuþtur.Nahum Admoni'nin yardýmcýlýðýna
getirilen Menahem 'Nahik'Navot (1984-1986
)Irak'ýn Kuzeyinde görev yapanlar arasýndadýr.
Nahum Admoni'nin yerine MOSSAD koltuðuna
1989 - 1996 yýllarý arasý Shabtai Shavit oturacaktýr.
O da Irak'ýn Kuzeyinde görev yapmýþtýr. 1998-2002
yýllarý arasýnda MOSSAD Baþkanlýðýný yapan
Efraim Halevy de Irak'ýn Kuzeyinde
görevlendirilenlerden biridir.

Ýran Þahý'nýn 6 Mart 1975 günü Kürt halkýný
arkadan býçaklarken, Amerikan yönetimi Kürt
halkýna arkasýný döndü. Bu halkýn çaðrýlarýna
kulaklarýný týkadý. Bu trajedide en büyük günah
(ABD'nin Yahudi asýllý Dýþiþler Bakaný) Henry
Kissinger'in omuzlarýndadýr. Sebep odur."
Halkýný Felakete Sürükleyen Adam
Amerikalý Araþtýrmacý Thomas Goltz Mesud
Barzani'nin babasý Molla Mustafa Barzani'yi þöyle
anlatýyor: "Halkýný sürüklediði bütün o felaketlerin
ardýndan Molla Mustafa Barzani'nin ayakta
kalmasýný saðlýyordu. Bu felaketler o kadar çoktu
ki.
En ünlülerinden biri, Ksenephon gibi bir paralý
asker komutaný olarak Stalin'in 1946 da Ýran'da
kurdurduðu, kýsa ömürlü 'Kýzýl', Mahabad Özerk
Cumhuriyeti'nin Genel Kurmay Baþkanýydý.
Britanya ve ABD'nin baskýsýyla yýkýldý bu
Cumhuriyet. Molla Mustafa ve adamlarý, kadýnlarý,
yaþlýlarý ve savaþamayacak durumda olan
diðerlerini kaderlerine terk ederek Sovyetler
Birliði'nin derinliklerine doðru 12 yýl sürecek
yolculuklarýna baþladý.

da belirsiz amaçlarýný sorgulayanlarýn hepsi) 'caþh'
ya da hain olarak nitelendi ve buna göre muamele
gördü. Barzani'nin Þah'la (ve MOSSAD'la dansý)
1975?te Ýran ve Irak arasýnda imzalanan (Henry
Kissinger sayesinde), Þattülarap'ý Ýran'a veren ve
Kürtlerin bir kez daha çöküþüne yol açan Cezayir
Anlaþmasý'yla son buldu. Molla Mustafa ve
adamlarý bu kez ABD'nin yolunu tuttu. Çok seyahat
etti, çok harcadý ve sonunda kanserden
Washington'da öldü."
Bütün sorun da burada yatýyor. Hafýzamýz, Iraklý
Kürtlerin en az üç kez, silah sesleri kesildiðinde
kendini yanlýþ tarafta bulduðunu gösteriyor. En son
örnek 1991 baharýnda, Körfez Savaþý'nýn hemen
sonrasýnda Baþkan Bush Kürtleri kendi kaderlerine
terk ettiðinde yaþandý. ABD'yi ikiyüzlülüðünden,
kendi yöneticilerinin de hatalý yargýlardan dolayý
suçlayan Kürt mülteciler dalgalar halinde Türkiye
sýnýrlarýna aktý. Mezopotamya'da hatýralar uzar
gider, özellikle de kimin iktidara karþý kiminle,
neden ve ne zaman iþbirliði yaptýðýna dair yerel
hatýralar.

güçleri karalamak için kitaplar yazdýlar.
Barzani'nin Ýngiliz (ABD,Ýsrail….) yetkilileriyle
mektuplaþmasýný iþbirlikçilik ve karanlýk iliþki
olarak nitelendiriyorlar. Ben, taassupçu ve ýrkçý
kimselerin yazdýklarýný ve bundan sonra
yazacaklarýný tartýþmak niyetinde deðilim. Çünkü
Kürt halkýnýn verdiði mücadelenin ve baþkanlarýnýn
sergiledikleri fedakârlýðýn bu pis kalemlerin
kirletemeyecekleri kadar yüce olduðuna iliþkin
inancým sonsuzdur".

MOSSAD Ýstasyon Þefi General Eliyezer
Tsafrir (Saðda) Mesud Barzani'nin Abisi ve Irak
Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) Baþbakaný
Neçirvan Barzani'nin babasý Ýdris Barzani
(solda)-Irak'ýn Kuzeyi

Dýþ Güçler Tarafýndan Satýlan Kürtler
Mesud Barzani'nin Barzani II kitabýnda þöyle
diyor: "Amerikan politikalarýnýn bu mazlum ve
mücadeleci halkýn kaderi aleyhine komplolar
kurmayý gerektireceðini ya da baþkalarýna bu
mazlum halka kalleþlik etmelerinin yolunu
açacaðýný aklýmýzýn köþesinden bile geçiremezdik.
Ama aklýmýzdan geçirmediðimiz bu ihanet
gerçekleþti.

Ýsrail Dýþiþleri Bakaný Abba Eban (Ortada),
Mesut Barzani'nin Babasý Molla Mustafa Barzani
(Solda) ve Barzani'nin Yanýnda MOSSAD
Baþkaný Meir Amit-Ýsrail.

Ama bununla yetinmeyen Molla Mustafa
1970?lerin baþýnda bir kere daha isyan bayraðýný
açtý. Bu kez Baðdat'a ve Hüseyin Aða Surçi gibi
hükümete sadýk Kürt aþiretlerine karþý Ýran Þahý'yla
(ve Ýsrail gizli servisi MOSSAD'la) ittifak
içindeydi.
Kürtler arasýnda Barzani'ye karþý çýkanlarýn (ya

Soldan Saða M kod adlý Ýsrail Heyet Baþkaný
(Kürt kýyafetli olan), MOSSAD Baþkaný Meir
Amit, Mesud Barzani'nin Babasý Molla Mustafa
Barzani ve MOSSAD Ýstasyon þefi David Kron Irak'ýn Kuzeyi
Kürtlere Ýftira ve Haksýzlýk Yapýlýyor!
Mesud Barzani Barzani II"adlý kitabýnda: "Son
zamanlarda Irak'ta bazý kitaplar yayýnlandý. Bu
kitaplarda, güvenlik birimlerinin ve istihbarat
yetkililerinin bazý konularý yazarlara dikte
ettirdikleri açýkça görülmektedir. Hatta bazý üst
düzey subaylar ve istihbarat yetkilileri de kirli
kalemleriyle, Irak tarihini çarpýtmak ve ulusal

BARZANÝ KIÞINDAN ÝBADÝ BAHARINA ‘KERKÜK’
Irak’ýn Türkmen þehri olan Kerkük’ün 2003 yýlýndan itibaren 14 yýl süren gayrimeþru iþgali
15 Ekim 2017 tarihinde Irak Ulusal Güçlerinin, Peþmerge’ye karþý baþlattýðý askeri
harekatla sona erdi. Barzani, kara kýþý Baðdat’ýn müdahalesi ile Kerkük baharýna döndü.
Mart 2017 tarihinde Kerkük'te korsan bayrak
kriziyle baþlayan 25 Eylül'de gayrimeþru
referandum ile zirve yapan Kerkük yangýný 15 Ekimi
16 Ekim'i baðlayan gece yeni bir boyut kazandý.15
Ekim gecesi sat 12-00 sularýnda Federal Ordu
Baðdat yolundan Kerkük'e girdi. Peþmerge yaklaþýk
1 saat direniþ gösterdi. Saatler 16 Ekim'in ilk
saatlerini gösterdiðinde Sanayi bölgesine giren Irak
ordusu bölgeyi kontrol altýna aldý. Gece boyunca
çatýþmalar petrol sahalarýnda, peþmerge
noktalarýnda devam etti. PKK gece Peþmerge
saflarýnda çatýþmalara katýldý. Günün ilk ýþýklarý ile
Irak Federal güçleri Kerkük merkeze güney
mahallerinden girdi. Dünya Kerkük'e odaklanmýþken
Tuzhurmatu'da sabaha kadar Þii Milis Güçleri ile
Peþmerge- PKK arasýnda aðýr silahlarýn kullanýldýðý
çatýþmalar yaþandý. Silahlar günün ilk saatlerinde
susmazken öðlen vakti Irak Güçleri kent merkezine
girerek kontrolü ele aldý. Peþmerge güçleri Erbil ve
Süleymaniye yönüne çekilmeye baþladý. Yazýmýzý
kaleme aldýðýmýz saatlerde PKK militanlarý bazý
noktalarda varlýðýný korurken Irak Güçleri Türkiye
sýnýrýna doðru Fiþhabur hattýna ilerliyorlardý.
Barzani'de gayrimeþru referandumdan geri adým
attý. Irak Baþbakaný Ýbadi Ankara'da ajandasýnda
güvenlik, petrol ve iþbirliði baþlýklarýyla
görüþmelerde bulunuyor. Elbette yorumlar, analizler
yapýlacak. Bir gerçek zamanýn þahitliðinde
yaþanýyor. Kerkük Saddam'a yar olmadý, Barzani'ye
yar olamazdý. 25 Eylül'de gayrimeþru referandumda
''Kerkük Kürtlerin Kudüsüdür'' sloganýný kullanan
Barzani tayfasý ve Necmettin Kerim kenti çoktan
terk etmiþ durumdalar, Kudüs sloganýný siyasi
söylem yapan Barzani idaresine 25 Eylül 'de þu
soruyu yazýmda sormuþtum.Kerkük eðer Kudüs'e
Müslüman kim, Yahudi kim, Filistin kim, Ýsrail kim.
Sorumuza cevap Barzani'nin mitinglerinde açýlan
Ýsrail bayraklarý ile geldi. Kerkük'deki yangýn o
tarihlerde Hilal'in mücadelesi çilesi üzerinden gitti,
Baskýlar, tehditler, Türkiye'ye verilen mesajlar.
Kerkük için elimize silahý alýrýz demekler. Þimdi
yangýn devam ediyor. Erbil'e, Süleymaniye sýçrar mý
belli deðil, Belki Kerkük'ü yeniden sarar.
Türkmenler, Araplar, Kürtler þu an kentte Irak

güçlerinin geliþini kutluyor. Ortak kararla Kerkük
Kalesi'ne Türkmeneli bayraðý surlarýna asýldý. Þimdi
zaman yazgýsýný yaþýyor.
Irak'ýn petrol zenginli Türkmen þehri Kerkük
Irak'ýn Türkmen þehri Kerkük adeta Anadolu'nun
küçük bir özetidir. Yaklaþýk 100 yýllýk ayrýlýktan biz
Ortadoðu'da Halep'den Kerkük'e Türkmenleri ne
yazýk ki bölgede çýkan savaþlarla hatýrladýk. Türkiye
olarak etrafýmýzda yaþanan olaylara ''alan gerçekleri

denildiði zaman mehteran edasýyla süzülen
kelimelerin üzerinde diriliþ fon müziði çalar. Ama
küçük Anadolu olan Kerkük hakkýnda ve yaþanan
son geliþmeler hakkýnda ne kadar bilinçliyiz? Ýlk
önce bu soruyu Milliyetçi çevrelere sormak gerekir.
Kerkük hoyratlarýndan öte derinliði olan kadim bir
medeniyetin özetidir. Kerkük sadece Kerkük
deðildir.
Irak Anayasasý'nda 140. Madde isim vererek

16 Ekim 2017
tarihinde
Kerkük kalesine
Irak milli
bayraðý asýldý.

''ile bakmalýyýz. Komþularýmýzla baþta Irak olmak
üzere birbirimizi anlamak konusunda küresel
güçlerin etkisinden çýkamadýk. 25 Eylül gayrimeþru
referandumu ile ülke gündemine oturan Kerkük ve
Türkmenler konusunda aslýnda Türkiye'de belli
çevre hariç yeterince bilgi ve derinlik yok. Kerkük
Türkmen kimliði kadar Araplarýn, Kürtlerin,
Hýristiyanlarýn ve yýllar öncesine gidilirse Yahudilerin
yaþadýðý küçük bir Ortadoðu'dur. Irak Trükleri'nin de
baþþehridir. Tarihin gerçekleri yorumlarla deðil bilgi
ve belge üzerinedir. Türkmen bizde adeta sihirli
kelimedir. Siyasi söylem olarak ''Türkmenler''

Kerkük'ü statüsü belli olmayan tartýþmalý bölge
olarak tanýmladýðý Kerkük'te yýllarca her konu
tartýþmalý baþlýðý ile devam ediyor. Tek bir þey hariç
Kerkük'ün kadim bir Türkmen þehri olduðu gerçeði,
Kalesindeki Selçuklulardan kalan Buðday Hatun
Türbesi, Taþ Köprüsü, Osmanlý mezarlarýndan
Kayseri Pazarý'na kadar bir Kerkük kentin en eski
mezarlýðý olan Musalla'da mezar taþlarý adeta
Kerkük'ün Türk kimliðinin mührü durumunda. Kentin
tam göbeðinde olan Koyra Pazarý gezerken
Anadolu çarþýlarýndan birinde kendinizi bulursunuz.
Tüm bunlarýn yanýnda petro- dolar lobilerinin

Güngör
Yavuzaslan

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Baþbakaný Neçirvan Barzani'nin Babasý ve Mesud Barzani'nin
Abisi Ýdris Barzani (Solda), MOSSAD Baþkaný
Zvi Zamir Silah Eðitimi Verirken-Irak'ýn Kuzeyi

Türk Gazeteci, araþtýrmacý ve yazar Uður
Mumcu: "Kürtler sömürgeciliðe karþý baðýmsýzlýk
savaþý yapýyorlarsa ne iþi var CIA ve MOSSAD 'ýn
Kürtler arasýnda? Yoksa CIA ve MOSSAD,
antiemperyalist savaþ veriyorlar da dünya bu
savaþýn farkýnda deðil mi?
Tarih boyunca Ýngiltere, ABD, Ýran, SSCB,
Suriye ve Ýsrail Kürtleri kullanmýþ ve iþleri bittikten
sonra kendi kaderleriyle baþ baþa býrakmýþlardýr,
ama Kürtler tarihten ders alamamýþlardýr.
Tarih, büyük devletler tarafýndan kullanýldýktan
sonra çöplüðe atýlan toplumlarla ve "tarih
yazacaðým, devlet kuracaðým" diye kendi
toplumlarýný mahveden hayalperestlerle doludur.
Irak Kürtleri'nin, kendi yakýn tarihlerinden hiç de
ders almamýþa benziyorlar…
Hazýrlayan: Ali Kerküklü

ülkemizde medya üzerinden yýllardýr yürüttüðü
Barzani tezlerine dayanan algý operasyonundan
Kerkük'te nasibini aldý.
25 Eylül'de IBKY tek taraflý olarak
gerçekleþtirmeyi planladýðý baðýmsýzlýk referandumu
ne yazýk ki Türkiye'de yeterince takip edilmedi,
hakkýnda kamuoyu oluþturulamadý. Siz
okuyucularýmýz için gelin bazý bilgilerimizi
tazeleyelim; Irak'ta 3 milyon 500 bin Türkmen
yaþýyor. Bunlara güneye indikçe Arap bölgelerinde
kalan Türkmen aileler dâhil deðil. Kerkük, Irak'ta
Türkmen varlýðýnýn kalbi durumunda. Kerkük, Irak'ta
güney-kuzey, batý-doðu geçiþlerinde merkez bölge
Türkiye'ye kuzey petrollerini ulaþtýran boru hattý
Kerkük'teki kuzey petrol þirketinden baþlýyor.
Kerkük'te 5 petrol sahasýnda 1200 petrol kuyusu
var. Irak, 20 milyar ton civarlarýndaki rezervleri ile
Suudi Arabistan, Venezuella, Kanada ve Ýran'ýn
ardýndan dünyada üretilen petrol rezervine sahip
beþinci ülke. Irak rezervlerin yüzde 60'lýk bölümü
Basra boyunca uzanan bir hat üzerindeki 5 dev
petrol sahasýnda toplanýyor. Geriye kalan
rezervlerden yüzde 17'lik bölümü ise Kuzey Irak'ta
yer alýyor. Kerkük çevresinde yoðunlaþan bu
rezervlerin kontrolü Türkiye açýsýnda stratejik
öneme sahip.
Ülkemizde Lozan'ý, Misak-ý Milli'yi dilinden
düþürmeyen çevreler alan gerçeklerine bakmalýdýr.
Kerkük'te yaþanan her geliþme Diyarbakýr'dan ses
veriyor. Bugün kendilerince harita çizenler þu
sýralarda Ankara'yý hafife alarak Tel Aviv, Brüksel,
Londra, Moskova, Washington hattýnda pazarlýk
masasýndalar. Ne yazýk ki masada Türkmenler ve
Kerkük de var. Ama sözlü kültürümüze hoyratlar ile
damgasýný vuran Kerkük'te 16 Ekim 2017 tarihinde
þu satýrlar kazýldý; Biz bu topraklarda Türk olmanýn
bedelini asýrlarca ödüyoruz. Bu bedel bizim onur
madalyamýzdýr. Kerkük Ortadoðu'nun özetidir.

