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Asrımızda Küfür 
düzenin her türlü 

infiallerine karşı 

cesurca direnen ve 
müs tümanların 
çogunun rejim 

önünde teslimet 
gösterdigi bir 

devirde kahramanca 
Islam davasını 

savunan ve her 
türlü yıkıcı fikri 

akımlara karşı hak
kın kılıcı ile dire

nen akli ve mantıki 
yollarla küfrü sus

turuan 
Asrın büyük ilim 

adamlarından 

merhum Üstad 
Bediuzaman Saidi 

Nursi Hazretleri 

Inkar 
Burjuvazisinin 
kabuslu Rüyası U stad Bediuzaman Saidi Nursi Kurdi 
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Cudi Dergisi şimdilik. 
üç ayada bir yayınlanır. 

Yazışma Adresimiz: 

IVK 
Postfach ı 224 
4630 Bochum 
W.Germany 

Gönderilen yazılar, 
yayınlanmadıgı takdirde 
geri iade edilmez. 
Yazıların muhtevası 
yazarları bağlar. 

Banka Bağlantısı: 

IVK -Islamischer Verein 
Kurdistans 

Spark.asse Bochum 
Biz: 4305000 ı 
Kto. Nr.: 33307257 

Icindekiler 
Editör 

Yeni bir Hiroşima- Halebce 

Sizden gelen ~ek.tuplar 

Kürd Tarihinde yeni bir Sayfa 
-Kürdistan Islam Kongresi-

Inlifada 

Islami k.ıyamın Sehitlerini rahmetle anıyoruz 
- Seyh Said Kıyamı-

Görüşler ve Fikirler 

Kürdistanda Islami Hareket başlarken 

~üslüman Türk. Kardeşlerimize çağn 

Unutulmaz lider ~- ~ustafa Barzani 

Islami hareket ve Iran 

Susmak caizmi 

Hangi ~ehmetçik. Sehit olur 

Kürd ~ültecileri Faşist TC Kamplarında 

Reya me ev e 

Desthevgırtın 

Brayen ~usilmen 

Gelin k.u ten wendak.irin · 

Siirler 

Kürdistan Islam Partisinin Tüzügü 
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Tevhid Dergisine 

Muhterem Kardeşlerimiz .. 

Mart 1990 tarihli derginizde Yayınlanan mülakat üzerine bir 
açıklama yapma zaruretini hissetmekteyiz. 
Bu sayıda Sayın Azad Germiyani ile yapılan bu mülakatta 
Kürdistan Islam Partisinin hedef ve programlarını saptırmaya 
yönelik yanıltıcı ifadeler bulundugunu hatırlatmak suretiyle Tevhid 
gibi Islami bir perspektifle yola çıkan böyle bir Derginin agırlıgına 
uygun bir haber olmadıgını Isra suresinin 26. ~~~\;.~'i§ 
.~üt'>~1:J4;\0{'~~t;~>.Ayetini hatırlatarak gerek 
Konferans hakkında ve gerekse Partiya lslamiya Kürdistanİ 
hakkında yayınlanacak bir haberi,başta kendileriyle görüşülüp 
fikirlerinin alınmasının ne denli hikmet ve sıhhata uygun 
düştügünü müslüman kardeşlerimize hatırlatmak isteriz. 

Allah'ın selamı inananların üzerine olsun .. 

Partiya Islamiya Kürdistanİ 

1la1ftU.zan Bu:~ru.m.~ m.ü.nusebet.iyle, bü.t.ü.n 
nüslü.1ftU.n 1Carlleşlerim.i.zin Bu.yru.m.~n~ ku.tlu.r 
1.slam. u.lem.inin u.ff~na ve 1ftU.z1u.m. insu.nlu.r~n 
zu1ü.rnden ku.rt.u1mas~na vBSile o[mas~n~ 
Cena&~ A.Ua.h. 'clu.n llileriz. 
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Saygıdeger okuyucular: 

Birinci sayıyı çıkarırken, karsılaştıgımız 
zorlukların çogunu yüce Allah'ın izniyle yavaş 
yavaş geride bırakmış bulunuyoruz. Takdir 
edersiniz ki hurafelerle ve tahriflerle 
saptırılan bakıtatları sihhatli ve hurafelerden 
uzak bir şekilde cesaretle gündeme getirmenin 
şartlanmış zihniyetiere sunmanın, fevkalede 
güç bir girisim ve zor teşebbüsdür. Ilk 
sayımıza nazaran, Inşallahü teala, bu gayret 
ve teşebbüsle daha kaliteli ve daha düzenli 
bir Cudi sunmaya çalışacagız. 

Birinci sayımızla ilgili, sizlerden hayli 
Mektuplar almış bulunmaktayız. Göstermis 
oldugunuz bu sıcak ilgi ve alatadan dolayı, 
sizlere şükranlarımızı sunar, Hakkın galip 
gelmesini ve mustaz'afların zulümden 
kurtulmasını temenni ederiz. Bu Mektupların 
içerigi, başlatılmış olan bu hizmeti, takdir 
etme ve büyük bir eksikligi doldurdugunu dile 
getirme konusunda birleşmekteler. Gelen bu 
sayısız yapıcı ve yönlendirici Mektuplarla bize 
gayret vermekle birlikte bazı eleştirileri de 
birlikte getirmektedir. Zaten eleştiri ve 
özeleştiri olmadan bir davanın sİhhatli 
yürümeyecegine biz de inanıyoruz. Bundan 
sonra da Mektup ve yazılarınızı beklemkteyiz. 
Göndereceginiz yazı ve Mektuplarda 
verceginiz Kod isimlerle neşr etmeyi 
hatırlatırmak isteriz. Ayrıca Türkiyede 
bulunan Kardeşlerimizin bildikleri önemli 

addresleri (Kod isimlerle de olabilir) 
bildirmeleri ve Cudi'nin Kürdistanın geneline 
yayılmasına katkıda bulunmalarını şahıslara 
düşen dini bir veeibe olarak mütaala eder ve 
şu tekiifte bulunuyoruz: 
Islamın hakimiyetini isteyen ve mazlum 
mustaz'af Kürd halkının zulümden 
kurtulmasını isteyen, her şuurlu 
müslüm an kardeşımizin, biran evvel 
hedefe varmak gayesiyle Allah rızası 
için, eline geçmesi halinde Cudi'yi en az 
on adet fotokopi yapmak suretiyle 
önemli bildiği yerlere ulaştırmasını talep 
eder ve bekleriz. 
Bu şuur ve fedakarlıkla organizeli bir çalışma 
yapılması halinde, beşeri tedbirler 
alındıgından muaffakiyet yüce Allahu Tealaya 
kalmış olur. 

Degerli Dava kardeşlerimiz. 
Birinci sayımızda da işaret ettigirniz gibi 
davamız, sadece bir kavim davası olmayıp 
aynı zamanda islamın bölgeye ve yeryüzüne 
hakim olma davasıdır. Islamın bize verdigi 
Cihad ve mücadele ruhuyla tagi ve 
müstekbirlere karşı mücadele vermek, zulmü 
ve İşkenceyi ortada kaldırmak ve islamın 
insanlara veridigi hak ve hukukları iade 
etmek için, akide ve inancımızın bize verdigi 
mesuliyetin başında gelmektedir. Hayatımızın 
sonuna kadar islamiyelin başta bölgemizde 
olmak üzere, bütün islam alemine hakim 
olması için mücadele vermeye yeminliyiz. Her 
harekatın çıkışında oldugu gibi, mutlaka tebki 
ve zorluklarla karşı karşıya olacagımızın 

Cudil 
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bilinci içerisinde, Hakkın her zaman üstün 
gelecegine inandıgımızdan, Yüce Allah (cc) 'in 

ihlaslı az bir zümrenin büyük zümreleri 

maglup ettigini bize mıijdelediginden, ihlasla 

davaya sadakat gösterirsek, sadece l'layi 

Kelimetullah ıçın Cihad edersek zafere 

ulasmamamıza hiç bir engel görmiyor ve bu 

.Yolumuzda azirole devam edecegiz. 

Kıirdistan da zulmıin doruk noktasına 

ulastıgı bugıinlerde, islami şuur ve hislerle 

tugyana karşı mıislıimanların bilinçli bir 

hareket başlatmalarını, islami hareketi 

hızlandırmalarını, Cihad ve irsad faaliyetlerini 

çogaltmalarını, temenni eder Yıice Allah'ın 

rızasına uygun bir kıyamın tecelli etmesini ve 

Kıird halkına ve Islam alemine hayra ve 

kurtulusa vesile olmasını dileriz. 

Allah 'ın selamı tüm inanalar üzerine 
olsun. 

-Editör-

Yeni bir Hiroşima: HALEBCE 
- --------

Kafir Irak Baas rejımı 1984 den bu yana 
Kürdistanın köy ve şehirlerin~. kimyasal bombalarla 
bombardıman etmektedir. O zellikle 19 87 de 
Kürdistanın bir çok mıntıkasına Fosfor bombalan 
atılarak binlerce müslüman Kürdün sehıd olmasına 

sebeb olmuştur. 

"Bu mazlum insanların cesedieri kamyonlarla 
tasındıgında insanın tüyleri diken diken oluyordu. 
Kendi maisetlerini temin etmek için tarlasının 

basında çalısırken bir anda yere yıgılıp sehid olan 
mustazaflar bir daha ürünlerini toplamamak üzere 
ebedilige karısıyorlardı. Sokaklar da yıgılan cesetler 

' ı ll. //\ )/ 

/ J\ .~\ .. ( V f/ • /"(\ \ , ." 't ... v0 
. -~\.f~\.&'-.->~J>- :.->\ l)*~ 

\. .. .... . ,., .. 
17 M t 1988 d F 

· t fl k ... k. 1 Cehennemİ andırıyordu bu katliamı gören herkes 
ar e asıs e a rejımı ımyasa · · · d H. 1 · d 

·ı hl 1 H 1 b · b 1 k b b. yırmıncı asrın sonun a ıt en e geçen bu kan 
sı a ar a a e ce ve cıvannı om ayara es ıne · · V · ı · 1 b. h 

k K d Ç k Iht. 
k tl d. k' b. emıcı ampır erın nası ır va set yaptıklarını 

ya ın a ın, ocu ve ıyan a e ıp se ız ın u·· rperek yas d ı ıı d. M .. ı.. b. 
· d k b k a ı ar ıyor us uman ır arap 
ınsanı a yaralayıp sa at ıra mıstır. gazeteci. 
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Faşist kafir Irak rejımının amacı Kürdistanı 
boşaltmak ve Kürd halkını ortadan kaldırmaktır. 
Bunu gerçekleştirmek içinde Fosfor, Siyonid, Sinir 
gazları, Hardal vs gibi kimyasal gazları kullanıp 
katliamlarını sürdürmektedirler. 
Kefen soygunculugu yapan birleşmis milletlerce 
kimyasal silahlar yasaklandıgı halde, bu katil 
rejime ses çıkarmaması, Baasa cesaret verip daha 
da vahşiyane bir şekilde zulümlerini 
artırmaktadırlar. Bu katliama karşı acaba Birleşmiş 
Milletler, Uluslararası Örgütler, Barışcılar, 
Demokratlar ve Insan hakları savunucuları ne 
yapıyorlar? Hiç bir şey yapmamaktadırlar. Amerika 
ve Sovyet emperyalistleri bir iki halinayı kurtarmak 
içın binlerce doları harcarlarken bu vahşete karşı 
sessiz kalmaktalar. Bu ise onların vahşi yüzünü bir 
kere daha ortaya koymaktadır. 
Kafir Dünyanın Halebce hakkındakı görüşü bu iken, 
Islam dünyasının görüşü de pek iç açıcı degildir. 
Dünya islami hareketlerinin bir çogu Filistin, 
Moro, Eritre, Afganistan vs islami mücadeleleri 
desteklerlerken, Kürd halkına sıra geldiginde dilsiz 
kesilirler. Bunlar gazete, dergi ve yayınlarında 
Dünya müslümanlarının sorunlarını yazarlarken 
müslüman mazlum Kürd halkı için kalemlerinin 

mürekebi tükenınektedir. Halebce katliamının oldugu 
sene, bu islami grupların yayınlarında konu ya 
işlenınemiş yada işlenınisse küçük bir haber olarak. 
Bu gün ise ikinci yılına giren Halebce katliamı ile 
ilgigli bir çok ümmetci geçinen sözde islami 
hareketlerin yayın organlarında işlenmemektedir. 
Tüm hakları gasb edilen, yok edilmek istenen bir 
müslüman ulusa karsı girişilen çılgınlıklara seyirci 
kalmak veya olmuş bir soykınının resimlerini 
dramatik bir film sah~esi olarak gazete ve dergi 
sayfalarında gösterip "Uzüldük" diyerek geçıştirmek, 
yapılanı onaylamaktan başka ne anlama gelebilir ? 
Bumudur sizin ümmetçiliginiz ? Bumudur Islam ? 
sizler ergeç bir gün müslüman Kürd halkına karşı 
sessizliginizin hesabını islam adaleti önünde 
vereceksiniz, kıyamet gününde ise Yüce Allahın 
huzurunda bu hesabı vereceksiniz. 
Ne Saddam nede Kürdistanı işgal eden diger 
sömürgeci Devletler Kürd halkının Kürdistanın 
özgürlügü mücadelesinden, onları geri 
çeviremiyeceklerdir. Çünkü Kürd halkı Müslümandır 
ve özgürlüge, Bülbülün güle aşık oldugu gibi 
aşıktır. Kürdistan yüzbinlerce Kürdün kanıyla 
sulanmış ve hiçbir kuwet Müslüman Kürdleri bu 
yoldan dönderemez. Bunu düşünenierin Kürdistan 
tarihinde ögrenecekleri çok şey vardır. S ey h 
Mahmud 1931 yılında Birleşmis milletler 
Başkanlıgına gönderdigi Maktupta kan ve ateş 
bütün bir tarihi degi~tirmeye yüzbinlerce Kürdü, 
Selahhaddinleri, Kerim Han Zendleri araplastırmaya 
yetmemektedir ve yetmemiş. Silaha sarılmış 
bulunuyorsak, buna zorlanmış ve mahkum 
edilmisizdir (Basil Nikitin, Kürdler s.522). 
Gün Müslüman Kürd halkına dayanısına gösterme 
günüdür. Bu gün sorumluluk, herzamaninkinden 
fazla olmalıdır. Bu sorumluluk herkesten önce 
Dünya müslümanlarının üzerine düşmektedir. 
Kürdistanın islami Kurtulusu bizim çahsmalarımıza 
ve sorumluluklarımıza bilineli bir sekilde 
vardıgımız zaman olacaktır. 

Cudtl 
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Kürdistan Islam Partisine 
Biz Hattİngen Kürdistanlı Gençlik olarak bu 
girişiminizi candan ve yürekten selamlıyoruz ve 
kutluyoruz bu çalışmalarınızı biz - Hattingen 
Komkar- a baglı komite olarak sizin derginize 
abone olmak istiyoruz. 

Hatingen/B.Almanya 
Muhterem Müslüman kardeşlerimiz: 

Kürdistan Islam Cemiyeti adı altında kurdugunuz bu 
muessese için Allah sizden razı olsun. Biz 
Fransada ikamet etmekteyiz. Kürdistan islam 
Dergisini çıkardıgınızı duyduk, ve bu dergiden 
yararlanmak istiyoruz. Abone Sartlarını ve brosör 
göndermenizi rica ederiz. Allah sizlerden razı 

olsun. 

Bismillahjrrahmanirrahym 
Degerli Cudi Dergisi 

Y.F. Poissy/Fransa 

Allahın ayeti olan Kürd dili ortada yok olmaya 
mahkum iken, sizler gibi degerli kardeşlerimizin 

sahip çıkıp, bir yayın ile sürdürmesi mutluluk 
vericidir. Derginizin kısa bir bölümü elime geçmis 
durumda, ve incelerken gerçektende begeniye 
deger. Bu durumda bize bu dergi hakkında ayrıntılı 
olarak bir brosör göndermenizi rica ediyorum. -
Zafer inananlarındır -

Ş.C. Marseille/Fransa 
Partiya Islamiya Kurdistan dernegine 
Cudi adındaki derginizin ilk sayısı elime geçti, 
abone olmak istiyorum. Diger sayıların adresime 
gönderilmesini istiyorum. Islami Devletin kurulma 
yolunda çalısmalarınızda başarılar dilerim. 

O.Ö. Rastatt/B.Almanya 
Muhterem Cudi Editörü. 
Derginizin ilk sayısını bir arkadasırnın vesilesiyle 
gördüm. Derginiz IVK (Islamischer Verein 
Kurdistan) in bildiri, broşör ve duyumlarını 

Gazetem "Z." degerlendirmek için göndermenizi 
rica eder, Cenabı Allahdan islam aleminin birlik 
ve dirligini niyaz ederim. Hürmetlerimle. 

Y.D. Mönchengladbach/.Almanya 
Cudt4 

Sayın Cudi Dergisi yetkilileri ve Din kardeşlerimiz. 
Cudinin 1990 ilk sayısı elimize geçti. Baştan sona 
kadar okuduk, çok memnun olduk. Biz medinede 
okuyan bir grup Kürd ögrencisiyiz. Medine islam 
Üniversitesinde okumaktayız. Halkımıza faydalı 
olmak için Islami ilimleri okuyorı:ız. Daha öncede 
sizin Arapea çıkardıgınız dergiyi okumustuk. Fakat 
hakkınııda geniş bilgi sahibi degiliz. Sizinle 
tanışmak istiyoruz. Bize yardımcı olursaniz 
seviniriz. Gayemiz bir olduguna göre ilişkilerimizin 
iyi olması lazım. 

Ilk önce Derginize abone olmak istiyoruz. Sonra 
bize sizi tanıtan bir broşör gönderirseniz memnun 
oluruz. Kutsal davanızda size yardımcı olmak 
istiyoruz. Kesinlikle sadık oldugumuza inanabilirsi
niz. Eger bizden bir istediginiz varsa Allalı ıçın 
yazmaya hazırız. Allah yardımcınız olsun. 

Müslüman Kürdler adına 
M.S. Medine/S.Arabistan 

Sayın PIK partisi mensupları ve Cudi yayıncıları 

Herşeyden önce sizleri tebrik eder ve Cenabı 

Haktan almış oldugunuz hedefe ulaşınanızı isterim. 
Sayın Cudi yayıncıları, Kürd halkına ışık veren ve 
verecekler neiçin bu kadar geç kaldınız. Hasta 
Kürd halkını tedavi etmeden, düşmanların zehirli 
tedavisine mahkum ve mecbur ettiniz. Esasında 

hasta zehirlenıneden önce tedavi edilse idi kolay 
olurdu, ama zehirlenen bir hastayı tedavi etmek 
daha zor olur ve fazla zamana ihtiyac vardır. 
Neyse Dertler yazmakla bitmez, ama hakiki 
gerçekler dertleri gidermesine yardımcı olur. 
Burada hepinize selam eder saygılarımı ileterek. 
Hakkııı gucune dayanarak ve beseri güclere 
dayanmadan davanı:lın devamını temenni ederim 

Not. Abone için gerekli sartları bildirin ve beni 
böylelile aboneniz olarak kabul edin. 

A.F. 2000 Hamburg 
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Degerli Müslüman Kürd kardeşlerim, 
eger gerçekten bizler bu dava ugrunda var isek. Degerli Kardeşimiz ... 
mutlak Allahın dinini Kürdistana ve tüm Dünyaya Bu cümleyi sizin gibi birçok kardeşlerimizde gerek 
hakim kılmalıyız. Bu mazlum halkı zalim sözlü gerekse yazılı olarak sormuslardır. Biz bu 
insanlardan kurtarmalıyız. Fakat bu halkın soruyu Dr. Gaburiye bizzat tevcih ettik. Kendileri 
bilindenmesi gerek, Agaları Şeyhleri ve TC yi iyi söyle cevap verdiler: Türk,Farıs ve Arapların 
tanıması gerek. Fakat bu halk zanetmesinki eger taguti düzenlerinden söz edilmiştir. Türklüge, 
onlar hafifce davransalar bız duracagız. Allah'tan Farıslıga ve Araplıga dayalı rejimler elbetteli 
baska hiç kimse bızı durdurumaz, çünkü biz ilahi düzenler degillerdir. Iran halkı islam 
basımızı bu yola koyduk. Kardeşlerimiz, sizlerden inlılabı ile Farisilige dayalı eski taguti düzenini 
tek istedigirniz dınarnık ve devrimci bir ruha sahip yıkmış yerine Islam Cumhuriyetini getirmiştir. 
olmanızdır. Ayrıca Cudiyı aldık ve gerekeni yaptık. Bu durumu ile elbetteki kendileri de ilan 
Allaha emanet olunuz. ettikleri gibi Fars düzeni degil Islam düzenidir. 

M.A Batman/Kurdistan 

Eselamu aleykum ve Rahmetullah 

Deger li Cudi yetkilileri. 
Daha ewel de işittigirniz ve boslugunu hisettigimiz 
islami hareketi Cudi ile daha yakından tanıma 
imkanına kavuştuk. Mustaz'af Müslüman Kürd 
halkına hastalıgına uygun bir reçeteyi arzettigine 
kanaat gösteriyoruz. Zira Kürd halkı müslüman ve 
dinine sadık bir millettir. Cudiden de anlasılacagı 
gibi bidat ve hurafelerden uzak halis tevhidi bir 
ak ide ile dava başlatılmış bulunmaktadır. Bunun 
yüce Allah' ın rızasına uygun bir sekilde tecelli 
etmesini dileriz. Fakat maksadını iyi anlıyamadıgım 
bir cümleyi çıkacak sayınızda izah etmenizi 
beklerim. O cümle 

Elbetteki Iran ile diger ülkeler bir kefeye 
konmaz, zira Iran inlılabi emperyalist/ere büyük 
darbe vurmUŞ ve dünya kamuoyunda islamı 
gündeme getirmiştir. Bütün bunlar taldire 
şayandır. Fakat buna ratmen müslüman Kürdler 
ile Iran Devleti arasındaki problemler ortada 
kaldırılmış demek degildir ve zulüm yok demek 
degildir. PIK in tüzügü islam, Iran'ın tüzügüde 
islam olması hasebiyle problemin diger ülkeler
den önce çözülecegini Ulftl.lJOruz. Temennimiz 
Iranda bir an önce Kürd davasını Şeriatı 
Garranın mahkemesine götürür ve her hal sahibi 
halkını alır. Biz Iran'ın .yeni idaresinden Iranda 
li Kürdistan bölümüne kendi kendini idare 
halkını vermesini ve mezhep taasubun.dan uzak 
uhuveti islami cercevesinde meseleye egilmesini 
bekler ve bir an önce vulu bulmasını temenni 
ederiz. 

CUDI 
Cudinin Dr. Gaburi ile yaptıgı mülakatta Hayli mektubun gelmesi ve zaman da.rlılJ.nda.n dolayı 

bütün bu mettuplara cevap vermenin mümkün geçmektedir. Cümle Şu: Afgan halkı tagutlara olmadılJ.nı bildirir kardeşlerimizin sabırlı olmasını 
karşı baş kaldırmayı becerebilirse, neden halen niyu ederiz. Ayrıca tüm me~~lan . buarad ~e!r 
Kürd halkı Türk, Farıs ve Arapların taguti etmek de imkan dalilinde deıtldir, sızierden ozur 
düzenlerine kars ı birleşemiyor ve direnişe , dileriz. 
geç emiyor. 
Dr.Gaburi bu Cümleden neyi kasd ediyor. Iranı da 
diger taguti düzenierin kefesine koyarak mi tahlil 
ediyor. Lütfen nesr ederek buna bir açıklık 
getiri niz. 
Yüce Allaha emanet olunuz. 

T.B. Muş/Kürdistan 
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Kör-d tar-ihinde ~en~ bir- sayfa 
- Kürdistan 1 s lam Kongresi-

Kürdistan tarihinde, Kürdler ilk defa kendi 
sorunlarını islami bir perspektifle uluslararası 
platformlarda ele almış ve Dünyanın çeşitli 

yerlerinden davet ettikleri ilim adamlarıyla 
konuyu müzakere ye tabi tutmuşlardır. 

19-21 Ocak 1990 da B.Almanyanın Köln 
Şehrinde yapılan uluslararası islami bir Kongre 
ile Kürd sorunu ele alınmış ve degişik 

metodlarla çozum yollan ·önerilmiştir. 

Kürdlerin müslüman olmalarından dolayı, tek 
kurtuluş yollarının islam oldugu konusunda 
fikir birligine varılan bu kongre, Kürd 
tarihinde önemli bir dönüm noktasını teşkil 

etmktedir. Yıllarca, halkın yapısına, inancına 

ve kültürüne uymayan degişik metodlarla 
kurtuluş yolları denenmiş ve bunların hiç 
birisinden muvaffak olunamamıştır. Bir çok 
defa denen yollarla Kürd halkının 

awtulmamas·ı ve yapılarına uygun bir kurtuluş 
yolunun aranması zarureti dikkati nazara 
alınması gerekligini dile getiren konuşmacılar, 
Kürd halkı ıçın yeni islami kurtuluş 

metodunun en uygun bir metod oldugu 
konusunda fikir beyan etmişlerdir. 

Islam tarihinde, islam davasını yeryüzüne 
yaymada büyük emegi geçen ve islama en 
karanlık dönemlerinde sahip çıkarak cihad 
bayragını açan ve bunda muvaffak olan Kıird 
halkının tekrar aynı metodla ortaya çıkmaları 
halinde, islam alemine ve mustaz'af milletiere 
örnek teşkil edecegine inanciarını beyan eden 
konuşmacılar bu usülle yürütülecek bir 
mücadelenin, Sehidlik gibi yüce meyveleri 
olmasından, her Kürdün buna özenle ilgi 
gösterecegini belirtmişlerdir. 

Partiya Islamiya Kurdistani, Hareketül Islami 
fi Kurdistnil Irak, Rabitatül Musliminel Akrad 
fi Manchster ve Rabitatul Talabeti fi Kanada 
islami Kürd örgütlerinin birligi ile tertiplenen 
bu konferansın ileriki yıllarda daha da düzenli 
bir şekilde Inşallah tekrar edilecegi 
konusunda fikir birligine varılmıştır. 

Böylesi hayırlı toplantıların tekrarını temenni 
eder hayra ve kurtuluşa vesile olmasını yüce 
Allah'dan dileriz. 

CUdt6 

Kürd sorununa islami bir bakış konulu 

1. Islam 
bildirgesi: 

Kongresi nın kapanış 

Alemierin Rabbi olan Allah a hamd,alemlere 
rahmet olarak gönderilen Muhammed (sav) e, 
Al ve ashabına ve kıyamete kadar onun 
hidayetine uyanlara salatu selam olsun. Batı 

Almanyanın Köln şehrinde Kürd meselesini 
islami açıdan arastırmak üzere tertiplenen, 
birinci Islam konferansı 23-25/7/141 O H. 19-
21/1/1990 tarihlerinde hiç bir siyasi gurup 
veya cepheye baglı kalmaksızın, bir çok 
arastırmacı müslüman Kürd ilim adamlarının 

gayretiyle yapılmış bulunmaktadır. Ayrıca bu 
toplantıya bir çok düşünür ve ilim adamlan 
ile degişik görüş ve siayasi fikirlere sahip 
şahsiyetler davet edilmiş olup, bunların 

ekseriyeti şükranla karşılık vererek toplantıya 

katılmışlardır. 

Toplantıya katılanlar: üç gün boyunca, 
Kürdlerin bugünkü siyasi konumlarını, izdıra

plarını ve yaşayıs sarlarını islami bir 
yaklaşımla araştırmış, bir çok konuyu ele 
alarak tartışmaya açmış, degişik fikir ve 
tezler - hedef ve müfredatıyla birlik·te ortaya 
atmış, Kürd problemi başlangıcındanbu yana 
ana esaslarıyla açıklıga kawsturulması ve 
çozum yolları gösterilmiştir. Konferansta 
tartısılan teblig, tez ve fikirler bütün 
açıklıgıyla şunu ortaya koymuştur ki: bugün 
Kürd halkı, . tarihinin en büyük sıkıntı ve 
zor luklarını çekmektedir. Zira sömürgeciler, 
toprak ve yurtlarını sadece iki parçaya veya 
bir kaç parçaya bölmekle kalmamış aynı 

zamanda her ülkenin özel milliyetçiligi ve 
özel ideolojisini de vermek suretiyle, 
parçaladıgı ıerde, tarihten silme yoluna 
gitmişlerdir. Oy le ki Rusya bile Kürdistandan 
kendisine düşen payı ikiye bölmek suretiyle 
Kürd halkının bir kısmını hıristiyan Ermen
istan Cumhuriyetine, diger parçasını da 
Azerbeycan Cumhuriyetine katmıştır. Bunlara 
izafeten Kürd halkının ugradıgı zulüm ve 
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haksızlıklar gerçekten yiız kızartıcı boyutlara 
ulaşmıştır. Kürdler insanın en tabii hakkı olan 
ana dillerinden bile, başta Türkiye olmak 
üzere, çogu ülkelerde mahrum bırakılmış ve 
her türlü meşru hak ve hürriyetlerinden 
soyutlanmış vaziyetteler. Kürdlerin başına 
gelen musibet ve sıkıntılar, gün geçtikçe 
artmaktadır. Bu musibetlerin en tehlikelisi ve 
en barizi Halebce faciası ve Irakın birçok 
kaza ve köylerinden meydana gelen zorunlu 
tehcirdir ki, islamın ana prensipleri bunu red 
ettigig gibi, insanlıgın temel hak ve 
özgürlükleri de bunu red etmektedir. 
Konferansa katılanlarca Kürd halkının kendi
sine has müstakil bir Dil hakkına, kültür 
hakkına ve yüce Allahın yaratılışta kendileri
ne bahş ettigi fıtri özellik ve adetlerini 
yaşama hakkına sahip oldukları bütün 
açıklıgıyla ortaya koymuş ve bu sahadaki 
hakları diger müslüman kavimlerle eşit 
oldugunu beyan etmişlerdir. Kürdlerin İslami
yetten önce devletlerinin bulundugu ve 
Sasaniler tarafından hakimiyetlerine son 
veriliret islamla miışerref oluncaya kadar 
onların baskıları altında yaşadıklarını ve 
islamiyetİn yiıce müsamahasının tesiriyle islam 
dinine girdikleri dile getirilmiş ve islam 
gölgesinde bir çok Kürd Devlet ve emirlikleri 
kurdukları ve her zaman islam devletine 
Allah ve Resulunun rizasına baglı kaldıkları 
ifade edilmiştir. Islam ümmetinden ayrılıp 
koptukları, hatta kendi Devlet ve Emirlikleri 
devirlerinde bile . tarih şahit olmamıştır. 
Ayrıca konferansa katılanlar tarafından, 
açıklıga kavusturulmuşki, Kürdler, şu ana 
kadar kavmiyetcilik ve diger batıl, laik ve sol 
ideoloji ve fikirlerinin tesiri altında 
kalmamışlardır. Ancak içinde yaşadıkları 
ülkelerin tesiri ile bu batıl fikirler verilmek 
istenmiş, bu vesileyle islamın saf 
düşüncesinden uzaklaştınlmak istenmiş, fakat 
bunda başanya ulaşamamışlardır. Kürd 
liderleri ve Müslümanların kahramanları Seyh 
Mahmud El Hafid ve Seyh Said Piran'ın 
islami hareketlerini desaptırma ya ugraşmışlar
dır. Simdiye kadar Kürdistanda ortaya atılan 
çözümlerin çogu neticesiz olarak kaldıgı ve 
akamete ugradıgı bütün açıklıgıyla, konferansa· 
katılanlarca, kat'i olarak dile getirilmiş ve 
böylesi çözümler, Kürd halkına gerçek 
hedeflerini gösterememiştir. Konferansa 
katılanlar ortaklaşa şunları tesbit etmişlerdir: 

Kürd halkının, haklarını ve ödevlerini 
açıklayacak pratik bir program dahilinde tek 
çozum yolunun islam oldugu ittifak'ına 
varılmıstır. Bazı arastırma/arın dogrultusunda 
takdim edilen konulardan özetle su konular 
tesbit edilmistir: 
I-Islam Devletinin sura üzerine kaim oldugu ve 
reisi (Halife) ser'an istenilen özelliklere sahip· 
oldugu müddetçe her toplumdan seçilebilecegini 
2-Islam, her toplumun her halukarde kendi 
diliyle konusup yazmayı, Dil in Allah'ın 
ayetlerinden bir ayet olması hasebiyle, teminat 
altına alır. 

3-Islamın ilk dönemlerinden beri, eya/etlerde 
yürürlükte bulunan sistemin, -- yani hilafet 
merkezine baglı olmalarına ragmen bir çok hak 
ve selahiyetlerden istifade ettikleri ve her. eyalet 
kendi ihtiyacını karsılıyacagı özel bütçesinin 
bulunması ve ihtiyaçını ikmal ettikten sonra 
hilafet merkezinin ihtiyaçlarını gönderdikleri 
islamın ameli (pratik) konularının -- tekrar 
yürürlüge konması. 
4-Islamiyet, Kürdlere Dil ve Kültür haklararını 
vermek suretiyle, ~avmiyetcilik problemini hal 
eder ve ferdieri kendi aralarında hayır ve 
tabada yardımiasarak bütün/esmeye davet eder. 
Konferanscılar bu çözümü akide yönünden 
uygunlugunu ortaya koyacak bir çok sebebleri 
görmektedirler ve bu sebebierin en barizleri 
şunlardır: 

1-Kürd halkı bütün soyuyla %99 a varan bir 
oranla müslümandır. Bu zemin Kürdlerin, 
Kürdistan topragı üzerinde birleşmelerine , 
kalbierinin ünsiyet kazanmasına ve dolayısıyla 
bütün islam ulusları ile tek bir ümmet 
olmalarına yardım eder. 

2-Kürd sorununa islami çozum getirilmesi 
uluslararası islami hareketlerin birlikte 
çalışmalarını temin edecek uluslararası bir 
düzeye getirmek suretiyle, islam mimberlerinin 
konusu olacak. 

3-Asrımız, cemaatlaşma devridir. Bir akide 
üzerine kurulmuş olan kütlelerin daha başarılı 
ve daha güclü oldugu ispatlanmıştır. 
KONGRENIN tavsiyeleri: 
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KONGRENIN tavsiyeleri: 

1-Ferd, hareket ve organizasyon olarak bütün 
müslümanları, islami ve insani açıdan 
Kiirdlerin sorunlarıyla yardımlaşma içerisinde 
olmaları ve Kürdistanki Cihad hareketlerine 
destek vermeleri. 

2-Kürd sorunuyla ilgilenen ve mesuliyet 
altında bulunan dava liderleri, Kürd sorununu 
islami ölçüler içerisinde makul bir şekilde 

vakıaya (gerçeklere) uygun bir tarzda 
sunmaları. 

3-Kürd halkına uygulanan zulii~ ve haksız
lıkların kaldırılması için, çagımızın bütün 
iletişim araç ve gereçlerinden yaralanmak 
suretiyle islami merciierden ve uluslararası 
merciierden istenmesı. 

4-Islami Kürd guruplarının birleşmelerini 
~onra kendileri ile Kürdistan dahilindeki diger 
ıhlaslı guruplarta birleşmelerı ve ardından 
uluslararası islami hareketlerle saglam 
yardımiaşmaya geçmelerini. 

5-Kiird sorunlarını uluslararası platformlarda 
makul bir şekilde sunacak ve bu konuların 
kollamasını yapacak bir komisyonun kurulması. 

6-Hiiviyeti itibariyle tehdit altında bulunan 
Kürd toplumunun, yüz tuttugu imha 
hareketlerinden, araplaştırmak, türkleştirme 
gibi asimilasyon hareketlerinden korumak için 
ilgili hükümetlerden istenmesi ayrıca 
Rusyadan, Kürdlere ve diger milletiere 
uyg_u~adıgı islami ve milli (zati) eritme 
polıtıkasından vazgeçmesinin istenmesi. 

7-Bizzat Iran Islam Cumhuriyetinden -Islam 
davasıyla ortaya çıktıgından dolayı-Kürd 
siyasetini gözden geçirmesini, islam esaslan 
uzerine ele almasını, Kürdler ve arasındaki 
itimadı islam ve miislümanlar maslahatı için 
tekrar iade etmesini istemek. · 

B-Konferansa katılanlar Kürdistandaki ve 
diger yerlerde meydana gelen islami cihad 
hareketlerini, özellikle Kudüsdeki intifada 
hareketini, Afganistandaki mukaddes Cihadı 
Eritre, Filipin ve diger yerlerdeki Cihad · 
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hareketlerini destekler. Zira bu hareketler 
bizden bir parça bizde onlardan bir parçayız. 

Ayet:\, .. /• _,. ~ .r •/.-?"' .. / ' 
~._,'i\~ .u\~~ -- ~ 

Allahın selamı, rahmeti ve bereketi 
iizerinizde olsun. 

Birinci Islam Kongresi 
Tertip Komitesi 

Kürdistanda Müslüman Halk, Taguti 
Rejime karşı direniyor. 

ITITIFRDH 
SERHILDRn 

ı 5 Mart ı 990 tarihinde kafir reJımın 

kuklaları tarafından, Mardinin Savur kazasında 
pusuya düşiiriilen ve PKK lı oldukları 

bildirilen 1 3 kişi katiediliyor du. Öldiirülenlerin 
çogu Nusaybinli. Nusaybin, taguti düzenin 
zuliim ve baskısından en fazla etkilenen 
Kürdistan şehirlerinden bir Sehirdir. Özel tim 
diktatörliigiinün hiikiim siirdiigii ve vahşetinin 
her gün duyuldugu bir ilce. Halk tagilerin acı 

vahşetini Yeşilyurt'ta müsliimanlara insan 
pisligi yedirildigini unutmamış ve bu vahşetin 
devamı Kürdistan'ın degişik yerlerinde degişik 
metodlarla tezahür etmektedir. Müslüman 
halk, cenazesini islami usul ve kaidelere göre 
defnetmesine dahi karşı çıkan kafir zihniyet 
bütün bu tutumuyla, halkı insan yerine bile 
koymazcasına, tugyanını sürdürmektedir. Işte 
cenaze defninden sonra, zulüm ve vahşeti 
tel'ın etmek isteyen ve Sehre dogru yürüyen 
halk, korku çemberierini kırmak için ilk 
atımiarını atmaya başlamıştır. Haysiyet ve 
şeref çignenmiş, dünyaları yıkılmış, kala kala 
bir canlan kalmış, onun da nezaman zalimin 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



kursunu ile gidecegini kestiremiyen bir 
şaşkınlık içerisinde zalim düzene karşı 
direnmeye başladı. Sehrin merkezine dogru 
hareket eden halk kitlesine, ceberutların 
gelisi güzel açtıkları yaylım ateşi sonucu en 
az dört masum insanın şehadetine ve bir çok 
insanın da yaralanmasına sebeb olmuşlardır. 
Böylece Nusaybınde başlayan bu ilk kıvılcım
kısa bir zaman içerisinde Cizre, Idil, Silopi, 
Midyat, Diyarbakır ve Batman'a yayılmış ve 
daha da yayılacagını göstermektedir. Nusaybin
de dört gün bütün giriş ve çıkışlar kapatılmış, 
telefon irtibatları kesilmiş, milletvekilleri ile 
dahi görüşmeler men edilmiş ve halk galeyana 
gelerek, arabaları yakarak, Karakolları tahrib 
ederek infial göstermiştir. Aslında halk 
çoktan beri direnip zulmü tel'in etmeliydi, 
çünkü bu zulüm ve baskının başlangıcı bugün 
degildir. Fakat anlaşılıyorki artık bıçak 
kemige dayanmış duruma gelmis ve çaresizlik
ten köşeye sıkıştırılan sıkıştırıla kaçaçak yeri 
kalmadıgını görünce -kalan bir tek can kaldı 
onu da alın- dereesine sokaga taşmak zorunda 
kalmıştır. 

Bu masum halkın durumu ne olacak ? 
Alemiere rahmet olarak gönderilen Hz 
Muhammed (sav) "mazlum kafir de olsa, duası 
kabul oluncaya kadar bulutlarda bekler ve yüce 
Allah (cc): Biraz gecikse bile sana mutlaka 
yardım edecegim der. "(Buhari, Müslim) 
Hadisi Serif'i ve KtJ.r'anı Kerimin •Bana dua 
edin, duanızı kabul ederim" Ayeti kerimesi 
geregince mazlum müslümanların dualarının 
makbul oldugu konusunda yüzde yüz inancımız 
vardır. Kürdistanda ki bu mazlum halkın 
hallerinin gösterdigi gibi, zulmün doruk 
noktasında olduklarından, feryad ve inittilerine 
geçte de olsa mutlaka cevap verilecektir. Zira 
tarih boyunca zulüm ve despotlogon sonu 
büsran olmuştur. / 'l .~ / \ u/. 
~. ··~~, .... "' .. ~-- ..... ....- . ~ 

"Yüce Allah'ın yeryüzündeki sünneti;den bir 
degişiklik bulamazsın" Öyle ise kafir Kemalist 
düzenin akibeti tarihteki zalimterin akİbetin
den farklı olamaz. 

Bu noktadan hareketle zulmiın zefiri karanh
gmdan kurtulmak ıçın, kendilerine hak 
kurtulus yolunu göstermesi için islamın ve 
Allah kelamının yiıcelmesi için yüce Allah'a 
bol bol dua etmek ve mevcut islami 
hareketlerin metodlarını takip etmek, Islami 
açıdan kurtulus yolunu aramak ve malıyle 
canıyle Cihad etmekten başka bir çıkar yol 
yoktur. Örnegin Kürdistan Islam Partisinin 
Kürdistan için önerdigi islam metodunu iyi 
inceleyip Kürdistan için önemli bir reçete 
olarak mazlum müsliıman Kürd halkına takdim 
etmeli ve bu sahada faaliyet göstermelidir. 
Mustaz'af Kürd halkının miıslüman olması 
hasebiyle tek çözilm yolunun islam oldugunu 
hatırlatır bu şuurla kafir ve zalim düzene 
karşı islamın hikmet metoduna dayanarak 
INTIFADA'ya dogru bir . hareket şeklinin 
izlenmesi, Kürd halkının tümünü sürükliyece
gine ve dini hisleri tahrik ettiginden daha da 
kolay olacagını inanıyor ve bu sahada 
müslüman kardeşlerimizin gayretini bekliyoruz. 

Netice olarak sosyo/jik kaideyi hatırlatarak, 
halka dayalı bir kıyamın vukuu halinde ne 
müstekbirlerin Tank·ı, ne Uçagı nede diger 
silahları durdurabilir. Halka dayalı bir kıyamın 
Kürdistan şartlarını dikkati nazara aldıgımızda 
islamın dışında düşünülen yolların sınırlı 
kalacagını ve bütün halkı kapsamıyacagını 
göstermektedir. Dolayısıyla tek çıkar yol Islam 
ve tek metod Hz. Muhammed (sav) in mücadele 
metodur. 

Intifada'nın başlangıcında dikkat edilecek 
hususlar: 

I-TC' nin hain Kemalist rejımı, hareketı n 
başlangıcında güçbir ligini dagıtmak için,· halkı 
birbirine kırdırma metoduna gidecegi ve karşı 
hareketle kanlı eyleme götürecegini büyük bir 
ihtimaldir, onun için dikkatli ve muteyakkız 
olunması gerekir. 

·2-Düzenli, mantıklı ve ahenkli bir sekilde 
yürütülecek olan gösterileri, MIT'in hain ve 
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din düşmanı kuklaları kanlı eyleme dönüştüre

ceklerini dikkati nazardan uzak tumamak 

gerekir 

3-Hareketi sindirmek, zayıflatmak, çarpıtmak 

ve halkı ikna etmek için rejim bazı basit 

ödünleri verebilecegini ve bu ödünlerin sadece 

davayı bastırmak için oldugunu bilinmesini ve 

böylesi ödünlere kanılmaması gerekir. 

4-Hareket başlatılırken, islami kaide ve 

esaslarına baglı kalınmasını, zulme girişitme

mesini ve ilim adamları ile birlikte yürütölme

sini saglamak gerekir. 

5-Yapılacak bir hareketin tüm boyutlarıyla 

saglam esaslar üzerine oturtutması ve hareket 

cephelerinin tümü aynı tezle devam ettirmeleri 

gerekir. Gaye ve hedefi belli olmayan bir 

hareketin akamete ugrayacagı bilinmesi gerekir 

6-Kürdistan içinde ve dışındaki tüm müslüman 

Kürd alimlerinin meseleyi ele almalannın 

gerekli oldugunu, tarihi bir mesuliyet altına 

olduklannı ve bundan dolayı saflarını tayın 

etmelerinin zaruri oldugunu bilinmesi gerekir. 

?-Hareketin sihhatli yürümesi ıçın bir 

şura'nın oluşturulması ve hareket şura'nın 

güdümünde yürütülmesi gerekir. 

Bu noktayı nazarı itibara alarak hareket 

başlarsa beşeri tedbirler alıdıgından dolayı 

yüce Allah'ıb yardım ve inayetine mazhar 

olunacak ve amaçlanan hedefe ulaşılaçaktır. 

Birindar 

Kürdistan 'daki Serhi/dan 'a 
destek gösterilerinden bir görüntü ... 
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Islami kıyamın Şehitlerini rahmelle 
. 

anıyoruz 

Geçtigirniz Mart ayı, Kürdistan Islam tarihinde 
derin izler bırakan Seyh Said ayaklanmasının 65. 
yılı doldu. Öylesine büyük bir ayaklanmadırki, bu 
gun bile katil Tür k sömürgecilerini, onların 

Kürdistan'daki işbirlikcilerini, gelişen Kürdistan 
Islam Hareketine karşı tekrar tekrar düşündürrnek 

zorunda bırakmaktadır. Ayaklanma tüm açıklıgına 

ragmen, bazı Islami geçinen gruplar tarafından 

Kürdistan ile hiç alakası olmadıgını, sadece yüce 
halifeligin "Osmanlı hilafeti kast edilmektedir" 
tekrar getirilmesi ıçın yapıldıgını iddia 
etmektedirler. Kominisitler ise bu yüce hareketin, 
Ingilizler tarafından kıskırtılan gerıcı bir hareket 
oldugunu iddia ediyorlar. 
Şeyh Said ayaklanmasına iliskin bu güne kadar 

yapılan araştırma ve incelemeler tüm bu sorulara 
belirgin çözümler getirmektedir. Bu konuda 
"Istiklal Mahkemesi" nin tutanaklarına da geçen 
talepler ve hedefler vardır, bunlara göre bu 
hareketin dogrudan doğruya Islam ideolojisine 
dayalı bağımsız bir Kürdistan için başlatıldığı 

belirtilmektedir. 
TC nın kafir olduğunu Kürd halkının kanını 

emdigini, zulüm işkence ve baskı yaptıgını, hareket 
ıçin sebeb göstermişlerdir. 
Faşist istiklal mahkemesi tutanaklarında, o 

dönemin TC binbaşısı olan Kasım Bey mahkemede 
aynen şöyle demiştir: "Böylece Isyan hazırdı, 

Islamı vasıta olarak kullanmak istiyorlardı fakat, 
hedefleri bagımsız bir Kürdistan" idi. Devamla 
"Hareketin amacı Bagımsız Kürdistan'a ulaşmak 

için islamiyeti silah olarak kullanmaktı". 

Yine Mahkemenin başka bir tutanağında: "Ispat 
edilmistirki, bu isyan doğu Vilayetlerimizde 
bagımsız bir Kürdistan'ın kurulması için çalısan 

gizli komitelerin isiydi, ve bu komiteler amaçları 

için dini (Islamı) kullandılar. Bunu Şeyh Said ve 
37 arkadasının silah kullanarak görünüşe göre din 
ıçın çalıştıkianna dair belgeler elimizdedir. 
Mahkeme savcısı Süreyya Bey konuşmasında: "Bu 
ihtiyar (Şeyh Said kasd ediliyor) islam dini 
arkasına sığınarak Türkiyenin bir parçasını 

kopararak böylece Vatanın bölünmesini istiyor" 

dıyordu . 
Koministlerin " Hareketin Ingiliz'lerin 
kışkırtmasıydı" safsatasma karşı Şeyh Said in hiç 
çekinmeden söyledigi "Kimse tarafından 

kışkırtılmadım. Kendim hazırlayıp gerçeklestirdim. 
Fikrim ve inancım rehberimdi. PIRAN'da ki 
nutkumdan sonra yerine getrimeye karar verdim." 
sözü kulaklarına küpe olsun. 

Özel olarak açıkladıgımız Mahkeme tutanaklan, 
göstermektedirki Şeyh Said hareketi islama dayalı 

bağımsız bir Kürdistan'nın oluşumu için yapılmıştı. 

Dolayısıyla hareketin " sadece Osmanlı halifeliginin 
geri getirilmesi " iddiasının yalan oldugu ortaya 
çıkarmaktadır. Aynı zamanda "Ingilizlerin 
kışkırtması idi " diyen sözde komunist düsünceliler 
de, hatalı olduklarını göstermektedir. 
Kürdistan tarihi arastırıldıgında, özeelikle 1 9. 
yüzyılın ortalarından itibaren, Müslüman Kürd 
alimleri ulusal direnis ve ayaklanmalarda önemli 
roller üstlenmislerdir. Kürdistan tarihinde ilk defa 
islama dayalı bagımsız bir Kürdsitan'ın kurulması 

için ayaklanan Şeyh Ubeydullah hareketinin ( 1880) 
Kürdistan'ın dört parçasına yayıldıgı bilinmektedir, 
buna baglı olarak Seyh Said hareketiyle birlikte 
diger tüm isyanlar islami özellik tasımaktadırlar. 

Kafir Kemalist rejim Seyh Said hareketini islami 
oldugu için mahkum ederken Tü'rk Devletinin bugün 
Kürdistanda dağıttıgı bildiri ve ilanlarda savundugu 
sözde "Islami Cihadı" ile çok iyi degerlendirmek 
gerek. ·Kürdistan kurtulus mücadelesine kars ı islami 
cihadla çıkan Türk devletinin amacının din 
olmadıgı, dini bir Silah olarak kullanıp ulusal 
mücadeleyi bastırmak oldugu ve asıl iki yüzlü 
münafık,kendileri oldugug ortaya çıkmaktadır. 
Çünkü TC 'nin ideolojisi Kemalizmdir, Kemalizm 
ise islam düsmanıdır. Bunun için islamı kendilerine 
alet etmelerini fırsat tanımamalıyız. Her yerde, 
islamın sömürüye karşı oldugunu, TC'nin islam ile 
hiç alakası olmadıgını bilakis islam düşmanı 

oldugunu anlatmalıyız. 

Şeyh Said isyanının oluş sebebini ögrendikten sonra 
sirndi nasıl cereyan ettiğini ve nasıl vahsice 
bastırıldıgını görelim: 

19. yüzyılın haslarında Istanbulda Devletin üst 

Cudt 11 
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kademelerinde bulunan müslüman Kürdler 
Kürdistancia yapılan baskıların göz önünde 
bulundurarak örgütlendiler. Bu örgütlenme kendisini 
bazen legal bazende illegal olarak gösterip 1923 e 
kadar çalışmalarını sürdürdü. 1924 de Kürd dilinin 
kullanılması yasaklanarak, işkence, zulüm, barbarlık 
ve baskılar TC tarafından yogunlaştı. Bu zulüm 
elbetteki tepkisiz kalamazdı. Müslüman Kürd halkı 
kendi Subay ve aydınlan etrafında toplanıp albay 
Halit beyin idaresinde silahlı bir direnme hareketi 
başlatıldı. Genel isyan hareketi tarih olarak 26 
Mart 1925 günü olarak tespit edilmiştir. Fakat 
Türk askerlerinin Piran'da Şeyh Said in gerillarıyla 
çatışmasından dolayı hareket onbeş gün eve] 
başladı böylece isyan emri Kürdistan' ın dört 
parçasına yayıldı. Artık fasıst TC Kurdistan'da bir 
şey yapamıyordu, çünkü müslüman Kürd halkı Şeyh 
Said i bir islam lideri olarak biliyor ve her 
dedigine inanarak, arkasında gidiyorlardı Kürdistan 
bagımsızlıgını içlerinde volkanlaştırmışlardı. 
Hareketi bastırmak için Kürdistanın Fransızların 
destegiyle büyük ordular gönderildi. Bu ordular 
Kürdistanı ateşe vererek, kana bogdular, insanları 
vahşı ışkencelere tabi tutarak kat] ettiler. Köyleri 
yaktılar, mahsulleri tahrip ettiler, kadın ve 
Çoçukları cignediler. Mustafa Kemal Türklere, 
Osmanlıların Yunan, Ermeni ve Bulgarları 
öldürdükleri gibi sizlerde ~cımasızca vahşice 
Kürdleri öldürün, emrini veriyordu. Kafir Kemal, 
Kürdistana istiklal mahkemeleri denen özel 
mahkemeler kurdurarak binlerce insanı askeri bir 
hızla sürgün, hapis yoluyla,yurtlarında edilirken 
binlereesinede idam veya işkence yoluyla şehit etti. 
Bu konuda Basil Nikitin "Kürdler" adlı kitabında 
şöyle der: "Kürdler birinci Dünya savaşı ertesinde 
batıya dogru mecburi göçlere ugratılmaışlardır ki 
bu nokta pek bilinmez özeelikle 1925-26 kışında 
Piranlı Şeyh Said isaynının bastırılmasından sonra, 
Kemalist askeri makamlar erkek, kadın ve Çoçuk 
olarak aşagı yukarı bir Milyon Kürdü birinci Dünya 
savaşında sürülen Ermenilerin kaderini andıran bir 
sertlikle batı Anadoluya sürdüler". 

Isyanın liderleri yapılan bir ihbarla ele geçirilerek 
mahkemeye getirildiler .. Makhernede Şeyh Said ile 
Mahkeme reisi arasında geçen bazı konuşmaları, 

Zınar Silo " Doza Kurdistan" adlı kitabında şöyle . 
açıklar: Mahkeme reisi, Isyanının birinci derecede 
sorumlusu bilinen Şeyh Said efendiyi ilk önce 
sorgulamaya almıştır. Seyh Said efendi zerre kadar 
bir korku ve telaş göstermedi gayet cesurane 
verdigi cevaplarla mahkeme heyeti önünde 
hükümetin barbarlıgını eleştirerek yapilan 
vahşilikleri söylemekte teredüt etmiyordu. Bir 
defasında mahkeme reisi " Islam arasında fitne 
çıkarmanın küfür oldugunu" bildiren Kur'an dan bir 
Ayet okudu bunun ayet olup olmadıgını sordu. Şeyh 
Said efendi " Bu Kur'an dan bir ayettir" dedi. 
Reis: öyle ıse nıçın Müslümanlar arasına fitne 
soktun ? 
Bu soruya alaylı bir şekilde şöyle cevap verdi: 
"Ya.... Siz Müslümanmısınız!? "demek suretiyle 
islam ile alakalannın olmadıgını dile getirmiştir. 
Mahkeme Reisi bu cevaba kızdı isede, Seyh sözünü 
söylemiş oldu" 
Idam kararının verildigi 27 Haziran 1925 akşamı 
Diyarbakırcia kurulan idam sehbasında halkın gözü 
önünde 51 arkadaşı ile beraber asılmıştır. Allahın 
rahmetine kavuşan bu şehidler ordusu ilelebet 
mazlum Kürd halkının batıralarında yaşayaçaklardır. 
Kürd halkının özgürlük ve bagımsızlıga kavuşması 
zulüm ve esaretten kurtulması için islami davada 
hayatlarını feda eden bu degerli liderlerin ölmez 
hatıraları Kürd halkının içinde devamlı 
yaşayacaktır. 
Binlerce Ma'sumun Müslüman. ve Kürd oldugu için 
vijdansızca idam eden istiklal mahkemesi 
yöneticilerine karşı idam sehbasından Hacı Ahdi lt 

Yaşasın Kürdistan, Yaşasın Kürd mefkuresi lt diye 
bagırmıştır. Seyid Abdulkadir (büyük bir islam 
alimi idi) "Beni asmakla Kürdleri kışkırtıyorsunuzit 
demiştir; 

Ayaklanmanın plandan önce başlaması, dönemin 
müslümanlarınca destegin saglanmaması, saglam bir 
teşkilatın oluşturulmaması bazı Kürd feodal beylerin 
ve aşıret reisierinin ayaklanmaya yardım etmek bir 
yana, ayaklanmayı bastırmak ıçın faşist 
sömürgecilerle işbirligi yapmalatı gibi sebeblerle 
Şeyh Said hareketi başanya ulaşamadı, 
görünemiyorsada açtıgı çıgır, verdigi mücadele ve 
ulaşmış oldugu şehitlik mertebesi bakımından büyük 
başarı olarak sayar ve rahmetle yad ederiz. 

Cudi13 
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Buyük dırenisin 65. yıl dönümünü hatırlarken 

harekete katıları tüm Sehidlere Allah dan rahmet 
dılerız. Onlara yeminle derızki sizin bize açmış 

oldugumız bu islami mücadeleyı kammızırı son 
damlasırıcı kadar Kürd halkının kurtulusu ve 
ıslamıyetın hakimiyetı içın mücadele edecek ve bu 
ugurda sehı~ olmaya arıd iç.tık. 

Kürdistan 
(Inşallah). 

Islam Cumhuriyeti yakındır 

illesud Rmedi 

Görüşler ve Fikirler 
Ci had 
Ci had: yeryüzünde Allah kelamını yüceltmek i çın 
mazlum ve mustaz'af insanları korumak amacıyla, 
zalim ve müstekbirlere karşı güç, kuwet sarf 
ederek, mücadele ve savaş yapmaktır. 
Yüce Allah (cc) müslümanları, zalim ve tağilerin 
başına hak kılıcı olarak secip göndermis ve 
insanlar arasında adalet ve hidayetin semboli 
olarak vasiflandırmıstır. Yeryüzünde meydana 
gelecek her zulmün izalesi, müslümanların boynuna 
görev olarak düşmaktedir. bu zulüm, ıster kafır 
ister müslüman tarafından yapılsın hatta harem 
toprağında veya haram aylarda olsa bile. Zira yüce 
Allah (cc) şöyle buyurmaktadır: "H ar am aylarda 
savaş olup olmıyacagını soruyor/ar. Deki haram 
aylarda savaşmak büyük bir günahdır. Ancak 
(insanları) Allah yolundan ce:virmek, Allah'ı inkar 
etmek, Haremin ziyaretine mani olmak ve halkını 
orada çıkarmak; Bunlar Allah katında daha büyük 
günahlardır. Fitne de adam öldürmekten daha büyük 
bir günahdır. 11 ( Bakara,217). 
"Kendileri ile savasılanlara (mü'minlere), zulme 
ugradıkları için savasa izin verildi. Süphe yok ki 
Allah, onlara yardıma mutlak surette kadirdir." 
(Hac,39). 
"Eger mü'minlerden iki grup birbiriyle vuruşurlarsa 
onları düzeltin. Şayet biri ötekine zulmederse, Allah'ın 
buyruguna dönünceye kadar, saldıran tarafa karşı 
savaşın." (Hucurat,9) 
Bunu için müslümanlar devamlı olarak Cihad da 
kalır veya Cihad'a hazır bulunurlardı. Yüce Allah 
şöyle buyuriyor: "Onlara (düşman/ara) kOl'$ ı gücünüz 
yettigi kadar kuwet ve Cihad için baglanıp beslenen 

Ciıdi 14/ 

Atlar hazırlayınız. Çünkü onunla Allah'ın düşmanını, 

sizin düşmanınızı onlardan baska sizin bilmediginiz, 
Allah'ın bildigi (düşman) kimseleri korkutunuz. 11 

Enfal,60. Yüce Allah mücahidlere yardımı vaad 
etmiştir. " Allah'a (dinine) yardirnda bulunana, Allah 
yardım eder. Allah güdüdür, azizdir." Hac,5. 
Aynı zamanda Cihad'tan geri kalanları tehdit etmiş 
ve Cihad'tan kaçanları ise azapla korkutmuştur: 

"Ey iman edenler ! Size ne oldu ki, Allah. yolunda 
savasa çıkın! denildigi zaman yere çakılıp 

kalıyorsunuz ? Ahiret hayatına dünya hayatını tercih 
mi ediyorsunuz ? fakat dünya hayatının faydası 

Ahiretin yanında pek azdır. Eger (size emrolunan bu 
savaşa) çıkmazsanız, Allah sizi pek acıktı bir azap ile 

cezalandıracak ve yerinize sizden başka ( emirlerine 
itaat edecek) bir kavim getirecek; Siz savasa 
çıkmamakla ona hiç .bir zarar vermiyeceksiniz, cünkü 
Allah her şeye kadirdir." Tevbe,38)9. 

Savaştan kaçanlar hakkında ise " Ey mü'minler ! 
Toplu halde kafirlerle karşılaştıgınız zaman onlara 
arkanızı dönmeyin (korkup kaçmayın). Tekrar savaşmak 
için bir tarafa çekilme veya diger bölüge ulaşıp, mevzi 
tutma durumu dışında. Kimöyle bir günde analara 
arka cevirirse muhakkak ki o Allah' ın gazabı ile 
döner. Onun yeri de Cehennemdir. O, ne kötü 
varılacak yerdir. Enfal,l5,16 

Cihadı terkeden kavimler, mutlaka zillete 
çarptırılırlar. Bugünün müslümanları, Cihad'ı terk 
ettiklerinden beri yüce Allah zillete çarpmış ve 
düşmana muhtaç hale getirmiştir. Iste bugün islam 
alemi, genış topragı ile, zeD:gin gelirleri ile, 
kabarık nüfusu ile diger Dünya Ulkelerinden itibarı 

daha düşük, güc dengeleri daha zayıf ve dısa daha 
bagımlı bir vaziyetteler. Her cinsten insanlar, 
başlarına mussallat olmuş ve çeşitli dillerin 
baskılarına uğramışlar. Öyle ki müslüman, "kanı en 
ucuz kan seviyesine düşürülmüş ve sebebli sebebsiz 
yerde akıtılmaktadır. Serveti ise karşılıklı veya 
karsılıkdız talan edilmektedir. Namus ve haysiyetler 
çiğnenmiş, haramlar helallaştırılmıs, mukaddesatlar 
siyonist, kominist ve Hristiyanlar tarafından ayaklar 
altına alınarak çığnenmis bulunmaktadır. Bunlara 
benzer bir çok isimler müslümanların gözleri 
önünde, pençelerini atmıs, darbe üstüne darbe ile 
millyonlarca müslümanlara daha derin vurmakla 
beraber, Ci had ruhu olmadığı için Deniz dalgasına 

kapılarak köpük gibi sağa sola sürüklenmektedirler. 
Görüldüğü karlari ile daha da sürüklenerek 
gidecekler. Allah (cc) mühlet verir, fakat ihmal 
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etmez. Mal ve servetin çokluguna aldanan insanlar, 
yüce A11ah başlarına, onlara acımayan ve ABah'dan 
korkmayan kişileri mussa11at etmesinden korksunlar. 
Kominizm ve Kapitalizm ruhu onlarİ günden güne 
kemirmeye ve Lübnanda ki Hristiyan tugyanını 
Afgan ve Filistin hareketlerinin ardından, bütün 
islam mi11etleinin bu yüce hareketi baslatmalarını 
ve islamı, yasyıyan din haline getirmeleri ve 
böylelikle A11ah' ın rahmet ve kurtulusuna nail 
olmalarını dilenz 

Kürdistanda Isla~mi 
hareket baslarken 

1 

I-Gerek Partiya Islamiya Kurdistani -PIK- in 
bütün Kürdistanda baslattıgı, gerekse Seyh 
Osmanın Irak Kürdistanİnda baslattıgı islami 
hareketler, islamın nasslarına dayanıp, Kur'ani 
Kerim, Sünneti Seniyye ve diger edi He -i 
seriyye ile sabit olan hakikatları esas kabul 
etmek suretiyle başlatılmış ve dini mesuliyet 
noktasında hareket edilerek zaruri bir kuiiuk 
vecibesi hükmünde kabul edilmiştir. Islamın 
nassları (kesin emir ve nehiyleri) ile sabit ve 
müde11el bir hareket olup · Islam aleminde 
meşhur ve Kürdistanda muteber ilim adamlarının 
fetva ve kontrolünde baslatılmıs ve bu statüde 
yürütülmektedir. Yapılacak her degisikligin ve 
her atılımın mutlaka . ulema kontrolünden 
geçmesi ve islama uygunlugunun onaylanması 
şartı vardır. Bu hareketin çıkısı da yine ulema 
heyetinin verdigi kıyam vucubiyeti fetvasına 
dayanır. ll Zilhicce 1400 tarihinde bir haç 
mevsiminde Mina Mescidinde bu konuyu 
görüşmek üzere bir araya gelen u lemalar, bu 
hareketin temelini atmış ve esaslarını 
belirlemistir. 
Bu ilim adamları islam alemi üzerinde 
hükümran!ıgını sürdüren Taguti ve ceberuti 
düzenlere karşı mücadele vermenin Farz oldugu 
ve her müslümanın kendi kuwet ve iktidarı 
nispetinde islam nızamının hakimiyeti ıçın 

mücadele vermesinin Farz-u! Ayın oldugu 
kanatına varmış ve bu sahada bütün Islam 
topraklarında çalışmalara basalama kararını 
almışlardır. Daha evvel kısmen başlavan bu tür 
hareketlerin baslamadıgı memleket ve 
toplumlarda hemen başlatılması ve bu miiietler 
mahalli olarak başlataeakları bu hareketi 
uluslararası bir hareket statüsünde birbirine 
baglı ve birbirine destek ve güc veren bir ilahi 
dava olarak tezahür edecek. Bu kararla Hizbul 
Islamiyye fi Kurdistan (PIK)· Kürd ulusu için 
önderlik yapmak ve islamı Kürd bölgesine 
hakim kılmak ıçın kurulmuş ve Kürdlerin 
yasadıgı bölge olan Kürdistan diyarında mevcut 
zalim düzenlerle mücadele vermeye mevcut 
tüzügü ile baslam1s bulunmaktadır. 
Islamın hakimiyeti için her ulus davayı kendi 
halkından başlaması teblig metodunun geregi 
olup Kuranı Kerim ve Hadis-i Seriflerle ortaya 
konulmuştur. Ayrıca Kuranı Kerimdeki teblig 
metodunun ilk basamagı olan Hikmet esasına 
bakıldıgında bir mürsiclin tanıdıgı ve kültürü ile, 
örfü ile, adetleri ile ve diger sosyolojik ve 
psikolojik yapıları ile yakından bildigi kisi veya 
toplurnlara davayı aniatmada bilmedigi ve 
tanımadıkianna nazaran nekadar farklı ve kolay 
oldugunu her akıl ve hikmet sahibibinin kabul 
'ettigi bir hakikattır. Bu arada tanımadıgı ve 
bilmedigi kişilere davayı götürmesi caiz olsa 
bile faydası her yönüyle tanıdıgı kisi ve 
yörelere nazaran daha az oldugu için faydası 
çok olan yeri bırakıp faydası az olan yerlerde 
enerji tüketmek islami tebligin hikmet metoduna 
aykırıdır. Iste bu hikmete binaen Kürd 
ulemalarının her yönüyle daha iyi bilip tanıdıgı 
Kürdistan bölgesinde islami- teblig ve irsad 
· davalarını aktiv bir sekilde sürdürmeleri ve 
kendi bölgelerine islamın hakimiyeti ıçın 
çalışmları, kendi milletlerine yönelik her türlü 
zulüm, baski ve işkenceye karsı çıkmaları 
g~rekli görülmüş aksini yapmaları halinde ise 
mesuliyet altına girecekleri şura tarafından tespit 
edilmiştir. Zira kendi hanesinde yangın var iken 
baska maha11eye kosulmaz. 

Bu hareketlerle ilgili Ayet, Hadis ve 
Müçtehitlerin görüşlerini sırasıyla geleçek 
sayımızda inşaallah arz etmeye çalısacagız. 
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(9J~j~J( 
Müslüman Türk 
K ard e.,lerimize Çağri 

.... ·~' . ., "/ ~(\ ) / ~.)'-; ~./., / 
~v-'i\~&_! ,a-: ~"-'\~ ... \ı ~-::....:;ruı ~" 

./, :. \l\~~,. /~ /"':.~~/_.-': / ~v..:Y . ._, , .~ 
~ ... 

Yeryüzünde mustaz'af olanlara minnet ederek onları 

. ümmet ve varis kı lmayı dileriz. · 
Kur'an-ı Kerimde 11 Ey insanlar sizleri bir erkek ve 
bir dişiden yarattık, sonra birbirinizi tanıyasımı diye 
kabile ve uluslara böldük, sizin Allah katında en 
mükkeremminiz en müttakinizdir" buyuran yüce 
Allah' ın ismiyle başlarız. 

Ey Müslüman Türk kardeşlerimiz .... 

Inanırız, ki bütün bu 'olup biten, elim, üzücü 
hadiselerden sonra ve Kürd ulusunun geçirdigi 
badirelerden sonra, onların seslerini size ve diger 
müslüman Kardeşlerimize gerekli ve zaruri oldugu, 
okuyunca hak vereceksiniz. 

Umarız taştan yumuşak olan kalbiere bir esinti 
verir, uyandım ve inilti içerisinde bulunan bu 
müslüman mazlum kardeşlerinin imdatlarına ulasır, 

onlara imanın verdigi kardeşlik şefkatiyle muamele 
eder ve dini görevim ifa etmiş olur. 
Peygamberimizin (sav) 11 Müslüman yardıma muhtaç 
kardeşine yardım ettigi sürece Allah onun 
yardımındadır " Hadisi Şerifi geregince bir 
müslüman olarak, yardıma muhtac kardeşlerinizin 

yardım taleblerini, imanın mesuliyet dairesinde 
kabul etmenin gerekliligini hatırlatmak ve ümmetin 
tevhid akidesini ortaklaşa paylaştıklarını duyurmak 
isteriz. 
Ey kardeşlerimiz, geçmişte çok üzücü tarihi 
hadiseler vuku bulmuş ve önünüzdede çok acı, 

çekilmez elem verici hadiseler görülmekte ve 
tekrar o tarihi yaraların desinmesine problemli 
hadiselerin çıkarılmasına yine ayni karanlık eller 
tarafından çalışılmaktadir. 
Bu çirkin eller müslümanlara duydukları kin ve 

d ı k k. m ve mustazafları garaz an o aca ı, masu 
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hapishanelere tıkmış, çeşitli yerleri ateşe vermıs, 

gelisi güzel müslümanları kursunlamış ve gittikce 
kin ve nefretlerini kusmaktadırlar. Bu karanlık 

tablodan bakıldıgında, ihlaslı mürninler 
teprenmedikce. Islamın Cihad ruhunu uyandumadık
ca uzaktan veya yakından kurtuluş sözkonusu 
olamıyacagı açıktır. Bugün ise biz müslüman 
olarak, siz müslüman kardeşlerimize ellerimizi 

. hayır sahasında her zaman uzatır, kalbierimiz i 
iman muhabbetiyle sıze açmak suretiyle bu 
problemin islam ışıgı altında birlikte çözmeye 
davet ediyoruz. Bu ise kavmiyetçilik gölgesinde 
tedavi edilmesinden kat kat daha kolay ve 
inancımıza uygunlugu dolayısıyla çok daha faydalı 

ve münasiptir. Siz bilirsinizki kavmiyetçilik 
çizgisindeki çözümler geçmişte meydana gelen 
uzucu hadiselerin deşinmesine, kanların ve 
intikamın tekrar gündeme gelmesine ve Selcukludan 
Atatürk Cumhuriyetine kadar bir çok problemierin 
ortaya dökülmesine ve dolayısıyla meselenin daha 
da dügümlenmesine sebebiyet verecektir. 

Problemin temeli: 
Asıl problemin kaynagı islamdan olan cehalet veya 
cahilleştirme veya aniaşılmasına ve tatbik 
edilmesine karşı olan çarpıtıcı zorbalıklardır, ki bu 
hakikat bilginizden uzak olmadıgı gibi herkesee de 
bilinmektedir. 

Buna ragmen islamı unutturinak, ihmal ettirmek, 
mezhep taasubuna sakuşturmak veya kavmiyetçilik 
enaniyeti altında mütaala etmek gibi gafletlere 
girilirse islamın onune dikilen bu taguti 
hareketlerin güclenmesine ve müslümanların gittikçe 
zayıflamasına sebebiyet verecektir. Zira tarihlerden 
tut güncel konulara, dini egitim ve ögretimine 
kadar din düşmanlarının eline geçtiginden 

dolayı hakikatlar saptırılmıs ve problemler gittikce 
üst üste yıgılarak devam etmiştir. 

Öyle ki mevcut Türkiyenin gerçeklerinden hareket 
edilirse bu problemierin nedenli kökleştigi elle 
tutulur gözle görülür mahiyette oldugu sıze 

sunacagımız birkaç kısa örneklerden de 
görülecektir: 
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h-Şarkta okullarda Çoçuklar Türk ve Türk askerinin a-Kürdlerin yaşadıgı ve Kürdistan diye anılan, heybelinin verilmek suretiyle korkutulmaktadırlar. 
Türkiyenin Dogu ve Günedogu bölgelerine yüksek 
yerlerde taş ve kireçler/e uzaktan okunacak şekilde - i-Kürdlerinin ekseriyetinin Şafii oldugu için başka bir Ne mutlu Türküm diyene, Bir Türk Dünyaya bedeldir, gözle bakı/masına ve hanefileştirilmesine yönelik gayri Türk ögün çalış güven -gibi ibareler yazdırmak islami tavırlarıyla baskı yapmaktadır. suretiyle kavmiyelçi/ik zihniyetini gündeme getirmek. 

b-Kürdistan bölgesine ŞARK ismini vermekle 
Kürdistan teriminin silinmesini saglamak, hatta yazılıp 
telafuz edilmesini bile yasaklamak suretiyle bölgenin 
daglarından, ovalarından köylerine kadar isimlerini 
türkçeye çevirmek suretiyle kavmiyelci/ik hareketini 
açıkca ortaya koymak. 

c-Kürdce yasak oldugu gibi, Kürd ismini koymak veya 
Kürd kelimesini zikretmek bile yasaklanmış ve 
Kürdlere Türk isimleri ile hitab edilmektedir. Bununla 
kalmayıp Kürdlerin sarıgını çıkartarak yerine şapka 
giyidirilmiş ve zorla Türkleştirilmeye çalışılmaktadır. 

d-Türkiyede ileri sürülen Kürdlerin sekiz milyon, 
onaltımilyon veya yirmiikimilyonmu tezine karşı 
çıkılmış, yapılan sayım teklifini red etmiş ve Kürd 
diye anılan toplumun - Dag Türkleri- oldugunu iddia 
etmek suretiyle varlıklarını bile inkar etmektedir. 

e-Türkiye turisitk bir ülke oldugu için, Van gölü 
etrafında oldugu gibi turistik oteller yapılmış 
kumarhane ve meyhanelerle donatmak suretiyle oranın 
dindar halkını bozmayı amaçlamaktadır, ayrıca faiz/i 
Bankalar la halkı faiz. belasına alıştırmak istemektedir. 

!-Bölge açlık, sefa/et ve makrumiyel içerisinde 
kıvranırken, yüksek degerier/e Atatürk heykel ve 
büsileri Şehirlerin en önemli merkezlerine dikerek 
zulüm ve tugyanını sembolize etmektedir. 

g-Şark diye tabir ettikleri Kürdistanın herhangi bir 
bölgesinde veya köyünde bir silah parçası 
bulundugunda, köylüleri köyden çıkarmak suretiyle 
akla hayale gelmeyen insan haysiyet ve onurunu 
kıracak her türlü işkencelere maruz bırakılmaktadırlar. 

j-Türk vaizleri halkı irşad ederken, müslümanlara beş 
asır hakimiyeti ellerinde bulunduran atalarıyla 
övünmeyi tavsiye ederek Osmanlı hayranlıgını · empoze 
etmek suretiyle halifeligin tekrar Türklere verilmesinin 
gerekliligini dile getirirler. 

Bu ve bunlara benzer nice acı hareketler islama 
ve insanlıgın haysiyet ve şerefine uymayan olaylar 
olmakta ve Kürdistanın bu ma'kus kaderini 
müslümanlar uzaktan temasa etmek suretiyle kendi 
haline bırakmış bulunmaktadır. Bu sekilde uzaktan 
seyretmek suretiyle islami siarların kaybolmasına, 
namus ve haysiyetin cignenmesine, akıl ve fikir 
hüriyetinin hiçe sayılmasına, dolayısıyla dinlerin; 
akıl, mal, nesil, namus ve nefsi korumak ıçın 
g~ldigi mukkades mefhumlar çıgnenmektedir. 
Bununla birlikte, müslüman kardeşlerimizin bize 
h~yır ile ellerini uzatmalarını ümid eder ve bu 
konuda hala sabırla beklemekteyiz. Bizimle birlikte 
oturmalarını aynı sevgiyle kalbierini açmalarını ve 
meseleye islami bir zaviyede Allah'ın ve Resulunün 
emirleri istikametinde bakmak suretiyle Kürdistan 
problemini arz edip müzakereye oturmalarını 
beklemekteyiz. 
Fakat bundan önce çok önemli bir kaç maddeyi 
arz etmek isteriz: 
1-Türk ve Kürd Ulusu arasında birlesmeye~ birlikte 
kenetlesmeye, sözbirligi içerisinde bulunmaya vesile 
olan bir çok faktörler varolup, bunların temeli, din 
birligi, din kardesligi insanlık kardesligi, komşuluk 
yakınlıgı ve çesitli ortak degeriere dayanır. Bu gibi 
münasebetlerin güdendirilmesi ve korunması ile her 
iki toplumun mesr'u haklarını emniyet altına 
almakla beraber, ferdierin zarurati- diniye olan 
mal, din, namus, nefs ve aklın koruması da 
emniyet altına alınmış olur. 

2-Yüce Allah'ın insanları yaratmasındakı kanunu 
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(Fıtratullah) insanların adaletle birbirleriyle 
tanışmaları ve hayır üzerine yardımlaşmaları için 

degişik degişik uluslara ayırmıs ve her ulusa 

gelişmesinde, vatanında, tarihinde, dilinde, elem ve 

emelinde, taklid ve adetlerinde, özellik ve 

kültüründe, hakimini seçmede ve hüküm yolunu 
tayin etmede, gelecegini tayin etmede ve 
problemlerini çözmede her türlü meşru hak ve 
hukukunu da vermiştir. 

Kürdlerin bu gibi hukuklarından kendi istegiyle 
ödün vermesi düşünülemez ve geçmişte zorla 

meydana gelen hadiseler yeryüzünü yaratan yüce 
Allah'ın fıtratına muhalif ve onun rızasına matuf 

yapılmamıştır. 

3-Islam dininin ferdi ve toplumu islah etmek 

konusundaki davet metodu, şahsın nefsinden 

başlamak üzere, aile, sonra aşiret, sonra kavim 
(Ulus), sonra bütün insanlara ulaştırma metodu ile 

basitten komplekse dogru giden bir mer hale ile 
teblig emri vardır. Bu merhalelerin sıralarını takip 
etmek, birisi yerine digerini öne almamak düsturu 

vardır. Bugünkü Kürd davası, hakları kay b edildigi 

için ve her türlü faydalardan mahrum bırakıldıkları 

için mesru ve zaruri bir davadır. Bu davayı 

anlatmak, islami teblıg ve daveti yapmak, ehemden 
mühime dogru bir uslübla takip etmenin zarureti 

vardır. 

4-Dinde, fikirde veya herhangi bir mezhebe 
zor lama yoktur. Her cemaatın kendisine ulasan 
içtihatlarla Cenabı Allah a ibadet etme ve diledigi 
Hakka en yakın gördügü mezhebe tabi olma 

hakkına sahiptir. Sqfii, Hanefi, arasında fark 
olmadıgı gibi delili bulunan her ictihat makbul ve 
me'curdur. Türk ve Kürd toplumu diledigine 

uyabildigi gibi, karşıdakini de ma'zur görüp hürmet 
göstermesi gerekir. 

5-Rıza ve seçme hürriyeti, karsılılıklı muamelede 
sartır. Bu hürriyet ister alışveriste olsun, ister 
halifelik seçiminde ve isterse bir idare sisteminde 

olsun. Hiç bir toplum diger bir topluma veya bir 

ferd diger bir ferde kısıtlama getiremez. Böyle 
yapmak tugyan ve fesat demektir. 

6-Hükümde Su ra statüsü gerekli ve zaruridir. Yüce 
Allah surayı emretmiş onun Resulu (sav) tatbik 

etmiştir. Sura islam ümmetini birleştirir, Sura ile 

bir halifeligin gölgesinde tek devlet olarak 
toptanılabilir ki, biz buna birleşmis islam milletleri 

devleti diyoruz. Bu devlette her ulusun müstakil 
hakları ve özerk bir idaresi mevcudtur. Fakat bir 
ulusun sahip oldugu halifelik veya bir ailenin 

tahaküm ettigi bir halifelik Suraya ihtiyac duyar ve 
bunun içindir ki geçmis devir lerde halifelik ismi ile 
çıkmışsacia fonksiyonunu icra edememiştir. Çünkü 

bütün ulusları gerçek olarak temsil edememiştir. 

Dolayısıyla gereken yardımlaşma saglanamadıgı gibi 

saltanata karşı kıyasıya mücadeleye girilmistir. 
Islamla vasıflanan hakiki, arneli ve müslümanların 

dileklerini yerine getirecek bir hilafet, bütün 
uluslardan seçilen şura- i mülzimeye bag lı olan 
hilafettir. 

Biz ınanıyoruz ki "Birleşmiş Islam Ulusları 

Devleti" bunu yerine getirecektir. Bu ise her ulus 
kendi hür iradesiyle hakimini seçecek ve bütün 

ulusların hakimleri de umum müslümanlara Halifeyi 
seçerler. Öyleki bir milletin veya bir aile 

hanedanının baskısı olmadan ve veraset yoluyla 

alınmadan bütün islamın hayrına hizmet sunacak 
bir hilafet olacaktır. 

7-Toprak, yüce Allahındır. Hiç kimse mülkiyet 
iddia etme hakkına sahip degildir. 

Bütün mahlukat Allahın yaratıgılardır. Her halk da 
bir yerde yerleşmis ve orayı kendisine vatan 

edinmistir. Oradan yararlanma faydalanmaya 
önceliklidir. Bu mefhumla Kürdistan, Kürdlerin 
ikamet ettigi yurdu ve· vatanıdır. Zira tarihin 

derinliklerinden öyle anlaşılmaktadır. 

8-Islam kardesligi sırf teorideki bir mefhum degil, 
bilakis tatbiki ve arneli olarak muamelede 
yardımlaşma faziletine dayanır. Eşitlik, hak ve 

adalet dogrultusunda zulm ve tacavüze karşı ser-i 
temeller üzerine kurulan aldatma, hile ve 

zorbalıktan uzak bir kardeslik 

9-Diller: yüce Allahu Tealanın, insanların dilleri 
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üzerindeki ayetlerinden birer ayettiler. Her ulusun 
kendine has bir dili varki; anlaşma ve tanışma 
vesilesidir. Bu dillerde üstünlük ve asagılık 
mertebelri bulunmadıgı gibi bu dillere mensup 
milletler arasındada üsütnlük yoktur. Ornegin 
Kürdçe ile Türkçe arasında fark yoktur. Kürdçe 
Kürdlerin, Türkçe de Türklerin anlaşma vasıtasıdır. 
Ne aklen nede Ser'an hiç bir dili yasaklama ve 
baska dile zorlama veya bir dıli d~er dil üzerine 
üstün tutma diye bir şey yoktur. 

I O-Batıya uyumluluk, laik ırkçıların yolu olup , bu 
sahada bir çok gafil müslümanlar aldanarak onların 
tesırı altında kalmıştır. Dogu kültüründen 
soyutlanıp, batı kültür ve emperyalizmine kendini 
teslim etmek, Müslüma halkın akibeti ve islami 

·hareketin gelecegi için büyük bir tehlike ve dinen 
mahzurlu. oldugu herkesee malum oldugu gibi, 
müslüman Türk kardeşlerimizin de malumudur. Bu 
statüde Türk halkının içine girdigi tehlikeyi, 
iktisad ve sosyal alandaki iflas ve meydana 
getirdigi tahribatlarda müsabada etmek mümkündür. 
Kürd halkı Şark halkıdır, bundan maksadımız ne 
Türk hükümetinin kast ettigi şark ve nede batı 
siyonizminin siaysı manada anladıgı Şark manasıdır. 
Bilakis islamla belirginligini göstermis kahraman ve 
mücadeleligi ile tanınmış bir dogu milletini kast 
ediyoruz. O Şark ki batıyı düzelimeye onu içine 
düştügü bataklıklarından kurtarmaya ve hak yolunu 
göstermeye çalışan bir Şark. 

Düne kadar Selabbadini Eyyubi günlerinde 
Kürdlerin batı ile önemli münasebet ve tercübeleri 
olmuş ve en ilginc yönleriyle halen batının 
zihninden silinmiş degildir. Bu gün ise Bediüzaman 
Saidi Nursinin, batının yıkıcı fikir akımiarına karşı 
engelleyici bir set gibi duruşu, batıyla olan 
Kürdlerin ikinci direnişi gündeme geldi. 
Kürd halkını bütün bunlara ragmen batıya köle ve 
uşak yapmaya, kimin hakkı ve cesareti vardır. 

11-Kürdlerin beyinlerini yıkama metodu ile, çeşit 
çeşit gülünç fikirler empoze edilmekte ve güya 

baglılıgın hilafete olan baglılıgı ifade eder. 
Ey Müslüman Türk kardeşlerimiz: Unsurlar 
arasındaki farklılık, mezhep taasupculugu, toplumsal 
farklılık, dogulu-b"atılı, Türk ve dag Türkleri gibi 
gayri akli ve gayri islami ayırımlarla Müslüman 
ümmeti arasında özellikle Türk ve Kürd milletleri 
arasına kin ve nefreti sokmustur. Okumuş 
kesimlerin arasına inkarcılıgı, kini ve kavmiyetçiligi 
sakınakla bölgenin huzur ve istikrarını 
bozmaktadır. Bölgeyle sırf Türkiye degil, tüm 
ortadoguyu kast ediyoruz. Zira Kürdistan 
ortadogunun belkemigidir. Bu gidişle tehlikenin 
büyüyecegi, zulmün artacagı ve Müslümanları 
huzursuz edecegine benziyor. Biz kanaat 
getiriyoruz ki o büyüyk tehlikeyi islamdan baska 
hiç bir şey durduramıyacaktır. Çünkü dogu ve batı 
dışarıda oldugu gibi onların uşakları olan içerideki 
uzantılarıda bu fitnenin kabarınasına ateşinin 
alevlenmesine ve düsmanlıgın artmasına 
çalısmaktadır lar. 
Bundan dolayı biz .müslüman Türk kardeşlerimizi 
hassetten ve bütün islam alemini konuya 
egilmelerini ve problemin çözümünde rol almalarını 
ve ellerinden gelen bayrı yapmalarını 
beklemekteyiz. 
Bu Kürdistan I~lam Partisinin bir adveti olup 
birlesqıis Islam milletleri Devletini kurmaya ve 
onun parçası olan Müslüman Kürdistan hükümetini 
tesis etmeye, hiç bir unsurun diger bir unsura zulm 
etmedigi, mezhep görüş farklılıgı gözetilmedigi 
zulüm ve baskıdan uzak bir hak düzenini talep 
etmektedir. Bugünkü müslüman Türk kardeşlerimizin 
tututmu ve Kürdistan Islam Parti'si ile olan ilişkisi 
böylesi bir Islam devletinin tesekülüne ve ileride 
Müslüman Kürdistan devletinin kabulune ve Allaha 
ve Islama karşı olan sorumluluklarının yerine 
getirmelerine vesile olacaktır. Bu mesuliyeti tekrar 
hatırlatır, yüce Allah'dan hakkı hak gösterip ona 
uymayı batılı batı! gösterip ondan sakınınayı 
cümlemize nasip eylesin. ~· · ~ " ., ~ / / 

_/, .. ~\\././.··· ) ~\\ ~ ~ ~ ~..,..., ~ ,..;~ı:... .,.. 
Ayet:(Ey habibim) hatırlat zira hatırlatma 

Osmanlının kalıntısı Türkiye ismi ile ortaya çıkmış mü'minlere fayda verir. 
ve hilafet varisi olarak bulundugu ve buna 

• Par-tiya 1 slamiya Kur-distan i 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Unutulmaz lider M.M. Borzaai 

Büyük Lider Molla Mustafa Barzaniyi 
saygıyla anıyoruz. 

Kezebşewiti 

Yakın tarihimizde Kürdistan ulusal Kurtuluş MAHABAT KÜRD CUMHURIYETI nin yıkılışından 
mücadelsine damgasını vuran, mücadele içinde sonra Amerika Ingiliz emperyalistlerinin yardımı ile 
islami llder konumuna gelen Molla Mustafa 
Barzaniyi ölümünün onbirinci yıldönümünde rahmetle 
anıyoruz. 

Barzani Dünya görüşü olarak devamlı islamdan 
istifade etmiş ve bunun tatbiki için çalışmıştır. 

dolayısıyla yabancı fikirlerin Müslüman Kürd 
halkının içine girmemesi için · büyük mücadele 
vermiştir. Bu eşine rastlanmaz Kahraman Kürd 
halkının problemlerini psikolojisini, yapısını, düşünce 

ve inancını bilerek Kürdistan kurtuluş mücadelesine 
büyük katkılar vermiştir. Hatta denilebilinirki 
günümüz tüm parti ve örgütlerinin temeli ona 
dayanmaktadır. 

Barzani islami bilgisini medreselerdeki deger li 
mollalardan özel dersler alarak geliştirmis ve bu 
ugurda Kürd halkının islamı ögrenmesi için büyük 
katkılarda bulunmuştur. Bu ise Kürdistanda 
devrimci müslüman mollaların hem inkılabi islami 
ögrenmeleri hem de ulusal kurtulus mücadelesi 
fikrinin onlardan gelişmesine vesile olmuştur. 

Dolayısıyla Kürd halkına liderlik yapan degerli 
mollaların çalısmalanndan dolayı Kürdistan ulusal 
kurtulusu bu günkü safhaya gelebilmis ve bu halk 
uyanmıstır. Şimdi bu degerli önderin kısa hayatını 

asagıya alıyoruz: 

Molla Mustafa Barzani 14.02.1903 de Barzan 
köyünde Dünyaya geldi. Osmanlı imparatorlugunun 
yıkılışından sonra annasiyle birlikte zindana atılır. 

Kendisi ilk defa 1919 da Kürdistan ulusal kurtuluş 

mücadelesini kavrıyarak 300 silahlı peşmerge ile 
Şeyh Mahmut hareketine katılır. Büyük abisi Şegh 

Ahmed 1920 de onu Şeyh Saidin yanına 

göndererek onunla görüstürür. 1945 de Irakın 

ingilizlerden aldıgı Uçaklarla bombardıman ettigi 
Kürdistanı mecburi terk eden Barzani yine o 
dönemde Iran Kürdistanında kurulan MAHABAT 
KÜRD CUMHURIYETINE peşmergeleri ile katıla
rak General rütbesini alır. 

Cudt 20 

büyük 
Kahramanın ordusunu yok etmek için girisimlerde 
bulundular. Barzani tek çareyı 500 Peşmergesi ile 
birlikte Sovyetler Birligine kaçmakta bulur. 
Sovyetlerde kaldıgı dönemde tüm haskılara ragmen 
ne o nede Peşmergeleri hiç bir zaman islami 
düşüncelerinde taviz vermemislerdir. 14 Temmuz 
19 58 de Irak ta yapılan devrimden sonra büyük 
bir sıcaklıkla karsılanan Barzani Iraka döner. 1961 
de Irak ta yapılan devrim Kürd halkına zulüm 
etmeye başladıgırrda, Barzani Kürd halkına liderlik 
yaparak 197 5 yenilgisine kadar K af ir Baascılara 

karşı savaşır. 1967 Israil Arap savaşında, Savası 

durdurarak Irak ordusunun Israile karşı savasmasının 
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teşvik ederek, Islami duygularını Arap halkına 
gösterir. Ayrıca 1973 de yapılan Israil Arap 
savaşında Arap müslümanları destekler. Kürd 
halkına yapılan Cezayir anlaşması ihaneti ile 
Barzani Iran Şahının kalleşligini ve Kürd halkına 
karşı olan düşmanligını göz önünde bulundurarak, 
Arnerikaya gider. Iran Islam devriminin başanya 
ulaşmasından sonra Barzani imam Humeyniye bir 
kutlama mesajı göndererek Devrimi tebrik eder ve 
Irana dönmek istedigini bildirir. 
Barzani O 1.03.1979 da vefat ettikten sonra 
cenazesi Iran Kürdistanının Sina Sehrine getirilir 
ve orada defn edilir. Mazlum Kürd halkı için 
ömrunun tümünü feda eden Müslüman Molla 
Mustafa Barzaninin Cenazesi yüzbinlerce ınsan 
tarafından büyük bir çoşku ile karşılanır. 
Bu büyük Müslüman önderin anısı islami 
mücadelemizde devamlı yaşıyor ve yaşayacaktır. 
Biz yüce Allahdan ona rahmet temenni eder, 
yerinin Cennet olması diliyoruz. 

\ 

Kürdistan o e 1 ran 

Irak Kürdistanında islami hareket ve 
IRAN .... 

Şeyh Osman Abdulaziz Sewal 1407 H de ( 1987) 
islami harektin sorumlulugunu üstlendigi zaman 
dost ve düşman harekete geçti. Arkadaşlarının 
cogu ona giderek tebrik ettiler, yardım ve zafer 
temennisinde bulundular. Bir kısmıda ona gelerek 
bu görevden dolayı tenkid ettiler. 
Islam'ın muarızlarına ve magrurlara gelince onlarda 
harekete geçti ve gittikleri her yerde şöyle 
söyliyorlar: 

Ve ayrıca şöyle söyliyorlardı: Onlar Iran'nın 
pastarlarıdır... Iran'ın gerçek ajanlarıdır .... 
Amerika' nın gizli elleridir .. 
Gerçekte herkes biliyorki islami hareketin Iranla 
beraberligi açık ve şerefli bir beraberliktir.Gizli ve 
saklı hiç bir alakası yoktur. Her şey açıkca 
meydanda dır. Islami Hareket, isteklerini bütün 
açıklıgıyla daha ilk günden itibaren Iran Islam 
Cumhuriyeti- nın yüksek makamlarının ve 
kamuoyunun önüne açıkca koymuştur. 
29 Sewal 1407 H. 'de söz konusu istekler 
aşagıya alınmıştır: 

I-Islami hareket siyasi ve Cihad hareketleriyle 
bagımsız olup başka bir idareye herhangi bir baglantısı 
yoktur. Ancak harekete yardım konusundaki bag/antılar 
müstesnadır. 

2-Islami hareketin ihtiyaçlarının karşılan ması 
amacıyla, hareketin hacmma uygun yıllık bir bütcenin 
Iran Islam Cumhuriyeti tarafından ayrılması. 

3-Islam Dünyasındaki hareketlerle bag/antı kurmak, 

Lider Molla Osman 

onlarla birleşmek, siyasi, iktisadi ve askeri yardım 
almak konusunda Islami Hareket tam bagımsız 
olacaktır. 

4-Islami hareketin savaş kapasitesine paralel olarak, 
islam hareketini ihtiyaç duydugu bütün malzemelrin 
karşılanması. 

Cudi 21 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



5-Mücahit ve Mülteci ailelerin ihtiyaclarının 
karşılanması, bunların emniyeti i yerlere yerleştirilmesi 

ve kış gelmeden en kısa zamanda bunların hal 

edilmesi. 
6-Cihad şerefine münasip bir şekilde Şehid ailelerine 
gereken ilginin gösterilmesi. 

7-Kürd halkının Irakla kafir eflakilerin elinden çektiği 

ve çekmekte olduğu elem, baskı, zulüm ve katliamı 

dünyaya duyurulması. Bu müstazaf halkın mazlum ve 
baskı altında olduğunu ve kurtulmuş diğer uluslar gibi 
bireyleri bir 

hayat hakkı istediklerini dünyaya duyurulması. 

B-Islami Hareket için özel bir Radyo istasyonunun 
kurulması, bunun dışında Basın-Yayın gibi tanitim 
araçlarıyla islami hareketin tanıtımının kolaylaştırılması. 

9-Islam Dünyasından hareketin gelişmesini isteyip 
katılmak isteyen mücahid/ere yardım edilip imkan 
verilmesi. 

lO-Hareketin Iran Islam Cumhuriyetinin sınırları 
içerisinde seçeceği yerlerde yeni merkez ve karargahlar 
kurmasına izin verilmesi. 

O günden şimdiye kadar islami hareket ile Iran 
Islam Cumhuriyeti arasındaki baglantı yardımlaşma 

esası ve karşılıklı hürmet üzere devam etmiştir. 

Her iki taraf da kendi fikirleri ve maksatlan 
dogrultusunda hareket etmektedir. Olaya ilahi 
ölçüler perspektivinden bakıyoruz. 

Açıktır ki Baas rejiminin yıkıcı savaşının başından 

beri çogunlugun ve özellikle Kürdistan halkının 

kalbi Iran Islam Cumhuriyetinin savunması ile 
beraberdi. 
Çünkü her kes Baasilerin vahşiligini ve düşmanca 

saldırganlıgını görmüş ve tadmıştı. 

Buna karşılık Iran Islam Cumhuriyetinin pilotlarının 
ve topcusunun yerleşim yerle rine olan saygısını da 
gördüler. 

Örnek olarak : 

Cani SADDAM bir çok defa roketlerle (FROG 7) 
Seyyid Sadık ve Halebce yakınlanndan Iran Islam 
Cumhuriyetinin Şehirlerine saldırdı ( gaye saldırının. 

Cudi22 

Dah'i Katil. Saddam 

Kürdlerden geldigi imajını vermek ve böylece 
Iran'ın da Kürdleri katı ve perişan etmesini 
saglamaktı) Fakat Iran Islam Cumhuriyeti Ordusu 
Saddamın bu oyununa gelmedi. Bu şerefli 

davranışları hürmet ve takdire layıktır. 

Kürdistanda bir katliam olayı olur olmaz Iran islam 
Cumhuriyeti ordusuyla ve diger yardım kurumları 

ile yardıma geliyordu. Halebce olayı buna en güzel 
delildir. Kürd . mülteciler Iranda yaşıyorlar. Hayat 
için gerekli olan malzemeler ve diger ihtiyaçları 

konusunda muhacırların itirafıyla, diger 
muhacirlerden ( Sınırda yaşayıp aslen Iranlı olup 
savaşta sınırdan içe dogru hicret edenler) daha 
fazla ilgi görüyor lar. 
Dini ve siyasi çalışmalarınıda kamplarda 
sürdürüyorlar. Böyle gördük ve böyle işittik. 

Allah (cc) diyor: Ayet 

H evi 
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Susmak Caiz mi ? 

Islam insana yüce deger izzet ve şeref vermiş, 
gelmis geçmis bıitün Din ve fikri hareketlere 
verilenin en kamilini geleçek asırlara kadar hak, 
adalet ve hıirriyete sembol olacak hukuklarla 
bezemistir. Islam, Insanı kulların kullugundan 
çıkartıp tek Allah'a kul yapmak suretiyle sadece 
ondan korkar ve sadece ona yalvarır hale 
getiriyor. Yeter kı Allah rızası esas alınsın. 
Ardında bütün dünyevi fesatlar, kor ku lar, 
menfaatler umurunda degildir. Işte bu yücelik 
içindirki mıislüman her türlü sıkıntı, zorluk, 
baskı ve şiddete ragmen zillet ve haksızlıga 
karşı çıkar. Zillet ve haksızlıga boyun egenler 
ıse kaymet gününde azaba çarptırılacagına 
inanır. Bu suurla islamın akide ve inancına 
sadık olan Müsltimanın Kur'anı Kerimin verdigi 
Seref ve yücelikle tugyana karşı dikilrnekten 
çekilmez, hayatını her halukarda Allaha 
satmasına hazır vaziyete gelir. Kur'anı Kerimin 
bir çok ayetlerı müslümana zulm ve tugyana 
karşı mücadele örnekleri göstermektedir. Bir 
Ayeti Kerimeyi vermek suretıyle bu şerefli 
mücadeleyi ne denli sembolize ettigi ve 
mü'minin küfre ve zulme karşı nedenli bir 
pozisyonla zikr edildigi görülecektir. Yüce 
Allahü Teala söyle buyurur: Nefislerinin zalimi 
olarak, meleklerin canını aldıgı kimselere, 
melekler $öyle derler; "Siz ne i$le idiniz ?" 
Dediler ki, biz yeryfizünde mustaz'af (Zayıf, 
aciz, ezilen ) kimseler idik. Melekler de: 
"Allahın yeryüzü geni$ degilmiydi ? siz de 
oraya hiçret etseydiniz ya" derler. l$te onların 
varacakları yer Cehennemdir. O ne kötü bir 
varı$ yeridir (Nisa,97). 
Bu ayet, zulüm ve batıla karşı insanın direnis 
mertebesini gösterir. Ya bilfiil karşı çıkarak 
zulmü ortada kaldıracaksın, yada buna gücün 
yetmezse hictet edeceksin, inandıgını 
yaşayabilecegin ve hakkı söyleyebilecegin bir 
yere. Hicret ettigin yerde mücadele vermek 

Dr. Xerzi 

suretiyle zulm ve baskılarından kaçtıgın kişilere 
karşı dışardan savas açacaksın. Zulme rıza, 

· zulm oldugunu ve kendi nefsine zulmetmis 
olacagını ve buda zalimden farkı kalmayacagını 
bileceksin. Zira Ayette nefislerinin zalimi 
olarak tabir ettigi kişiler, ne~islerini ezerek 
zulme rıza gösterenler ve zulme karşı ses 
çıkarınıyanlar olarak tefsir edilmiştir. kiyamet 
gününde, baskı vardı yapamadım, mustaz'af idim 
söyleyemedim, direnemedim boyun egmek 
zorunda kaldım, sustum ve zilleti kabul ettim 
diye mazeret beyan edenlerin mazereti kabul 
edilmiyecegi bildirilmaktedir. Ayette de 
görüldügü gibi melekler kendilerine, madem ki 
yaşadıgın yerde baskı vardı, hakkı 
savunamazdın, zulm ve küfre karşı 
direnemezdin, neden yeryüzüne hicret etmedin, 
yeryüzünde .zillete ve zulme ugramıyacagın ve 
hakkı haykırabilecegin yer yokmuydu derler. O 
yerlere gidip kulluk görevini yapsaydın. Bu hak 
davanın ifası için seni yeryüzüne gönderen 
Allah (cc) bu davayı ifa etmek için güç ve 
kuwet vermemişmiydi. Hayır hayır sen kulluk 
görevini hakkıyle yaparnadın kafir, zalim ve 
tagutlara boyun egdin, hakkı batıla teslim ettin, 
senin bu cürmün büyüktür ve bu büyük cürmün 
cezası da Cehennemdir, Naeüzubillah 
Cehenneme atılacaktır. 
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Müslüman Kuranı Kerimin tümüne inanır, bir 
ayetini inkar etmek küfür oldugunu bilir. Bu 
şuurla inanan kişi, küfür ve zulme karşı 

stratejisini tayin etmiştir. O, hakkı haykıracak 

islami ve imani direnişini yapacak ve kendini 
küfür. ve tugyanın kucagına atmayacaktır. 

Kürdistnda yaşayan Müslümanlar ilim 
adamlarının önderliginde taguti düzene karşı bu 
ruhla asıl direnişe geçmelerinin farz oldugu ve 
bu direnişin ihmali halinde, kıyamet gününde 
mazeret kabul edilemiyecegini Ayetten ögrenmiş 

bulun iyoruz. 
Tagut ve zalimlere karşı direniş konusunda 
islam peygamberinin sesine kulak vermek 
suretiyle bir Hadisi Serifle iktifa etmek isteriz: 
Kim malı ugruna öldürülürse o Şehittir, kim 
canı ugruna öldürülürse o Şehittir, kim 
yakınları ugruna ölürse o Şehittir, kim 
barınacak yeri ugruna ölürse o Şehittir, kim 
namusu ugruna. öldürülürse o Şehittir. 

(Buhari,Magazi,9) 
Resuluilahın bu sözüne kulak verilirse Kürd 

Gülistan 

Bahar geliyor dediler, çıktım kıra 
Geldi tayareler gökyüzünü yara yara 
Korktum, dudaklarım çatladı, oldu yara 
Feryad eyledi anam dedi, Gülistan wara wara 

Kaldı gözlerim gökteki tayarede 
Uzadı hayalim, gitti ebede 
Uzanmış yatıyor kardeşim yerde 
Feryad eyledi babam, Gülistan nerede 

Halebcedir bu şirin kentin adı 
Bitmedi savaş, amma uzadı 
Isitmiyormu dünya, bizim bu feryadı 

Zalimler Kürdistanı kana buladı 

Kırıldı dizlerim, derman kalmadı 
Henüz yerdeki Çiçegin rengi solmadı 
Feryad eyledim fakat imdat gelmedi 
Hiç kimse gözörndeki yaşları silmedi 

Cudt24 

halkının zulümden kurtulmalarına yeter ve artar 
bile. zira bu ruhla hareket edilirse Müslüman 
Kürdler Cihad sahnelerine tekrar çıkmalarını 

saglayacaktır. Çünkü hadiste sayılan bütün 
haksızlıklara ugramış ve Cihada vesile olan 
bütün şartlara haizdirler. Ölmeleri halinde 
Islamın en büyük mertebesi olan Sehidlik 
mertebesine nail olacaklar. Sag kalmalan 
halinde de kulluk görevlerini yapmak suretiyle 
yüce Allah katında ecir ve sevabiara nail 
olurlar. Direnişleri ile Tugyana karşı 

çıktıklannda hak ve adalet ugruna, islamiyetin 
hakimiyeti ugruna mücadele etmiş olacaklar. 
Böylece dünya ve ahiret şerefine nail olacaklar. 
Inşallah Cihadm güzel meyvelerinden bütün 
insanlık istifade eder, Kürd . halkı da Dünya 
Cihad sahnesine bir kere daha mührünü 
vuracakatır. 

Bu konuda bir çok ayet ve hadisleri sıralamak 

mümkündür. Fakat bir ayet ve hadisle de 
müslüman Kürd halkı için direniş ve kıyamın 

gerçek manada bir diriliş oldugu suskunluk hali 
ise felaket ve husran oldugu bütün açıklıgı ile 
görülmektedir. 

Demek huzura varmak imiş bu yaşta 
Yaslandım hemen, kalmadı siyah saç başta 
Hani, Çoçuk öldürmek yoktu savaşta 
Can bırakmadılar ne agaçta ne taşta 

Dilerim Allah'dan görmezler zulüm· 
Bizden sonrakilere gelmez böyle ölüm 
Durdu gözyaşlarım, tutuldu dilim 
Ne olur aglayan Çoçugun gözyaşını silin 

Soruyorsunuz adımı, adım Gülistan 
Esirdir benim vatanım Kürdistan 
Yazsınlar halime ferman ile Destan 
Kalmadı zamanım, bekliyor Kabristan 

ümer F. Kürneli 
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Hangi Mehmetcik Sehid olur !? 

Türkiyedeki Müslümanlar arasında yaygın olan 
Mehmetçik'e karşı sevgi ve muhabbetin yersiz 
oldugunu söylediginiz zaman Vatan haini olarak 
nitelendirilirsiniz. Aydını ile Cahili bu noktada 
birlesmektedirler. Esasında islami bir Devletin 
güvenliginde sorumlu olan güvenlik mensupları ve 
Askerler öldükleri zaman elbetteki Şehidlik sıfatına 
mazhar olurlar. Ama gel görelimki bugünkü 
Mehmetcikler ve Polisler gerçek manada bir islami 
Devletin güvenliginden mi sorumludurlar yoksa 
Taguti ve gayri islami bir düzenin bekçiligini mi 
yapmaktadırlar. Asıl mesele iste buradadır. Bir 
taraftan memleketin umumhanelerinde yapılan zina 
ve fuhusun emniyetini saglayan sozumona 
Mehmetçik, diger taraftan Kürdistanda masum halkı 
meydanlarda toplatıp, her türlü zulmü yapan, 
onların izzet ve serefiyle oynayan ve bes vakit 
Namazını kılan altmışlık ihtiyar Müslümanlara, 
insan pisligini yediren ve naumusuna ölüm pahasına 
düşkün müslüman kadın ve kızları halkın önünde 
alenen soyup ve sonunda bu isanların intihar 
etmesine sebeb olan Mehmetçikler, bu görevleri 
sırasında öldürüldükleri zaman da Düzen, 
müslümanlara şirin görünmek için düsmanlıgını 
yaptıgı islami terimler kullanarak , Düzeni aykta 
tutmak için öldürülen şahıslara Şehidlik ünvanı 
vermektedir. Kürdistanda meydana gelen son 
olaylarda elinde islami bir kitabın bulunması 
yüzünden, bir Imam Hatip lisesi talebesi, genci 
önce dipçiklerle kafasını ezerek yaralarlıktan sonra 
kursuna dizen ve Annesi ile Babası evlatlarının 
son nefesinde Kelimeyi Şehadet getirmesini 
isterlerken, o gözü dönmüş cani Mehmetçİkler 
"Birakın onu, o zaten Ermenidir" diyerek 
müdahelede ededer böyle vahim bir anda dahi 
öldürülen bu masum gencin Annesini ve Babasını 
nezarete atmakla caniliklerini iyice göstermektedir
ler. Masum savunmasız mazlum olarak katledilen 
ve Cenaze Narnazına bile müsade etmeden, kazılan 
bir çukura atılan Gene mı Şehit, yoksa onu 
sebebsiz _ve sucsuz yere katleden Caniler mi. Aklı 
basında olan müslümanlar küfür düzeninin ayakta 
durması için çarpışan ile onu yıkıp islam nizarnını 

getirmek isteyen Müslüman II)! Şehit oldugu dini 
. ö1çü1erli dikkati nazara aldıgında elbetteki farkı 
görmekte güçlük çekmiyecektir. 
Taguti bir düzenin ayakta kalması ıçın 
müslümanlara elinde gelen her türlü gayri insani 
zulmü reva gören bu Mehmetçiklerin hangi fıkıh 
ve hangi dine göre Şehid olacagı merak konusudur. 
Şüphesizki, bilinen TC dinine göre ölçü alınarak 
bu sonuca varılmıs ki Hz Muhammed (sav) e inen 
Kur'anı Kerim , Sünnet'i Seniye ile tevaturen 
Müslümanlara naklolunan Tevhidi dinden farklı 
Kemalizm akidesine dayanan bir Şirk akidesidir. 
Bu meyanda Peygamberimize sorulan bir soru 
üzerine, asıl Şehadetin sadece ve sadece I'lai 
Kelimetullah (Allah Kelamını, Ayet.ini yüceltmek) 
ıçın öldürülen kişinin Şehid olacagını, bunun 
dışında asabiyet (kavmiyetçilik, ırkçılık), secaat, 
ganimet ve diger dünyevi gaye ve emeller ugruna 
öldürülen kişilerin Şehid olmadıklarını beyan 
etmektedir. Şimdiki TC askerlerinin korumasını 
istedigi ne islam vatanı ne islam davası ve nede 
mazlum insanların davasıdır. Bilakis müslümanlara 
zuleden , şerefleri olan başörtülerine bile el atan, 
Allahın hükmü yerine beseri kanunlarla hükmeden 
despot, laik, kafir Düzenin ayakta durması ve 
güçlenmesi ıçın çarpısmaktadır. Zalimi 
desteklemenin zulüm oldugu, küfür düzeninin ayakta 
kalması için bilerek ve isteyerek destek vermenın, 
küfür oldugu islamı bilenlerce malum olduguna göre 
halen bazı gafil müslüman kardeşlerimizin bu 
düzenin pesine takılıp onun güçlenmesine yardımcı 
olmalarına mana verilmemektedir. Ternıneni ederiz 
ki, Türkiyede ki müslüman kardeşlerimiz, türkü ile 
kürdü ile çerkezi ile arabı ile mazlum insanlarla 
birlikte taguti laik düzene karşı saflarını alır ve bu 
sahada islamın emrettigi Cihad ve kıyam ruhuyla 
karşı harekete geçerler. Böylece düzeni ayakta 
tutmak için, degil bilakis hakkı hakim kılmak için 
çarpısmıs olurlar. Askere giden Müslüman 
kardeşlerimizden zorla müslümanlarla karşı karşıya 
gelen kişilere Ulemalara danısarak Silah 
kullanmalarını ve zorla kullandırılırsa masum 
insanlara yönelik ateş açmaınısını tavsiye eder ve 
müslümanca hareket etmelerini temenni ederiz. 

< > 
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Kürd Mülteciler-i fo~isl TC tomplar1nda 

Amerikada Pakıstanlı Müslümanlarca ingilizce 

olarak yayınlanan New Trend adlı 

Mecmuadan alınmıştır. 

Irak'ın kimyasal silahlı saidmsından sonra kaçan 
Irak Kürd mültecileri, Türkiye hükümeti 
tarafından tanzim edilen kamplarda 

yaşamaktadır lar. 

Kirli, pis kokular, aşırı kalabalık. Bir grup insana 
yemeleri, içmeleri, yıkanmaları, yatmaları ve 
kısacası herşey için sadece bir çadır verilmiştir. 

Yeterli sıhhi tesisatın bulunmaması yaz günlerinde 
pek çok Çoçugun ölmesine neden olmaktadır. 

Doktorlarımız vardır, fakat bunlar Türkiye 
hükümetinin veridigi emirler dışında hiç bir 
yardımda bulunamıyorlar. Sadece bir D ok turumuz, 

Kiird Miiltecileri Kur"ani Kerim olc.urlarlc.en_ 

Türkiye hükümeti, hernedense bu insanlara 

mülteci statü hakkını ( Bir- leşmis milletleri n 

ve bununla Dünya kamuoyunun duruma 
müdahalesini ve yardımını engellemek için) 

tanımamıştır. 

Kamplar yüksek dikenli tellerle cevrili olup, 
mülteciler polisin sıkı kontrolü altında verilen 
müsadeyle terk edebili- yorlar. Mardin ile 
Kızıltepe arasındaki kampta yaşayan mültecilere, 
KızıHepeye girişleri yasaklanırken, Mardine 

gitmelerine izin verilmektedir. 

Kamplara defalarca zehirli ekmek sokarak, 

binlerce kadın, çoçuk ve yaslı insanların 

zerhirlenmesine neden olmuştur. 

Bu kamplarda yaseyan iki mülteci ile bir söyleşi .. 

Mullah Babay Kawa ve Hacı· Yahya güney 
Kürdistan'ın Dahok kentinden gelmeler. Kamptaki 
yasarnı şu şekilde anlattılar: 

Cud126 

Dr. Kemal- kendisinin de mülteci olmasından 

dolayı, bize gereken yardımı yapmaktadır. 

Kawa Kardeş: Türk Devleti bize Ekmek ve Su 
vermektedir. Yazın sular çok sıcak oluyor ve temiz 

de olmuyor. 

Çok pis olduğunu Yahya kardeş ekliyor, ve bunları 

almak için de uzun sürelerde kuyruklarda 
bekliyoruz. Bizler bir seneden fazla burada 
yasamaktayız. Şimdiye kadar, ne Arap emirlerinde 
nede diger müslüman Devletlerden bir ses işittik. 

Islam dünyası uyumaktadır. Müslümanlarda görevini 
yapmıyorlar. Bakınız 

Fransaya, Fransa hükümeti bir hafta önce geldiler 
ve bizlerden 337 kişi alıp Fransaya götürdüler. 

Yahya kardeş, Bulgaristandan gelen Türkleri kast 
ederek şunları eklı'yor: 

Onlar Türkiye ye geldikten bir ay sonra, ev 
verildi, iş sahibi oldular ve her türlü imkanlara 
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ship oldular. Basın da onlara gereken ilgiyi 
gösterdi. Ne yazıkki onların çogunun ne namazdan 
nede Hac dan haberleri var. 
Kürd hareketinin islamiyete yönelmesi hakkında ki 
sorumuza Babay Kawa şu cevabı verdi: 
Jslmaiyet Kürdistanın kurtuluşunda hiç bir zaman 
engel teşkil etmemiştir. Islamiyel devamlı tagutun 
ve zulmün karşısında olmuştur. Islamiyel diger 
izmlerden farklı olarak aldatma, yalan, maddeye 
tapma vs.yi red ederek, Insanların tüm meselelerini 
ele alarak, çözüm yolları gösterir. Çin in ve 
Rusyanın yavaş yavaş yıkıldıklarının müşahade 

ediyoruz. Kürd sorununa yegane çözüm islami 
çüzümdür. 
Hangi Islami hareketleri tanıyorsunuz, sorumuza şu 

şekilde cevap evrildi: 

1-Süleymaniyede Mu/lah Osman Hareketi 
2-Behdinan bölgesinde Ansaullah 
3-Barzan bölgesinde Hizbullah 

Bulundugumuz durumdan dolayı tabiki hepsinden 
haberimiz olmamaktadır. 
Son zamanlarda -Partiya Islamiya Kurdistani
hakkında bilgi alıyoruz ve yayınlarını takip 
ediyoruz. 

öme..- F. Kü..-neli 
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~ 
1 Reua me eu e 

Islam ji bir u baweriyen din 
cuda ye. Islam bi zaro re te 
jine u mirov di destpeke de 
baweriya xwe bi Xwedayeki 
gewre, mezin, tenha u ji her 
tişteki bi heztir tine. 

Le wek peyxembere me Muhemmed -
selewat u silava Xwede le bit 
gotiye; ku dayik u baven mirov 
wi dikin Filleh, Ciho an 
Mecusi .. Islam baweri bi Xwede 
ye, be berxwedana hember 
fermana Xwede ye, kirina karen, 
ku Xwede ji wi dixwaze u 
berdana karen, ku Xwede 
xwestiye; ew je bidurkeve. 

Islam ne dermane tixtor e, ku 
bi zore an xapini mirov bide 
kure xw~, kebaniya xwe an dost 
u hevalen xwe, ji ber ku 
Xwedaye gewre u bala dibejit:" 
u beje ev rastiya ji Xwedaye we 
ye, e xwest bila bawer bike u 
xwest bila kufir bike." u di 
Qurane de, ev renge bangine u 
xuyakirina reya Islame gelek 
caran hatiye nivisin. Carina bo 
peyxember hatiye gotin: " 

Ma tu xelke zor diki, ta 
bibin bawermend?." u li ciyeki 
di tişteki wilo-dibeje:" -"'~~i 
~ ... \\\!, ~" 
-v- ... ~~'~.,-Bine bire, 
tu tene biraniyeke, tu li ser 
wan ne zorbireke." Lewma, ewen 
ku digerin ü dibejin, we xelke 
bi zora şur bikin musilman, 
naxwezin rastiya Islame bo gele 
xwe bejin, u wilo hedi- hedi ji 
rastiya ola Islami bidurdikevin 
ü li dawiye ) dibin dijminen 
Islame, di bin çi navi de 
dibin, bila bibin. Keseki şur 
di ser sere keseki di re 
negirtiye, ku bi zore Islame 
vegerine Kurdistane. Li peş me 
tene reyek heye, ew ji reya 
bange ye, banga bo Islame, 
banga bo nimeje ye, banga bo 
rojiye ye, banga bo birati, 
Cud128 

qenci, wekhevi, paqiji u banga 
bo cihade ye, Jl ber ku cihad 
ji Xwedaye mezin u gewre da bo 
musilmanan hatiye biryarkirin. 
Em nikarin xwe ji ber cihade 
bidin aliyeki an bo nekirina 
cihade sebeban çebikin, ji ber 
ku cihad re bo azadiya mirov ji 
zordar u xwinmijan, ji Taxot u 
seterne paqij dike u çareyen 
rast u dirust bo hevaltiya 
gelan, bo biratiya bindestan 
arnade dike. 

Em Islame wilo dinasin u 
dizanin. Em dibejin, ku kesek 
ji ye di bilindtir nabe, tene 
Xwede dizane, ki ji ke baştir 
e. Li ba me yen be şaşi u çewti 
ninin, em ne "ma'sum in", ji 
Xwede peve keseki ma'sum nine, 
ne peyxember u ne ji 
bawermenden zana u ne Jl reber 
u sereken tevgera me, ji ber ku 
hemu mirov in. 

Em mafe kirina xebata ramyari 
ji keseki nastinin, Jl ber ku 
Xwedaye mezin u bala bo me 
gotiye"~~~Q61.b\~ -
Zorkirin di din de nine." Meger 
di din de zorkirin tunebe, we 
çawa di bir u baweriye de, di 
xebate de hebe. Em mafe jine 
nikarin ji keseki bistinin, ji 
ber ku Xwede mafe jine dide, ne 
em. 

Bo cihade em xwe amade dikin. 
Em bang dikin. Le em keseki 
zornakin, ku bibe mucahid, Jl 
ber ku peyxembere me - Selewat 
u silava Xwede le bit - bo 
cihade li keseki zornekir, le 
em dizanin u bawerdikin, ku 
rojeka cihada bo Xwede, bo 
parastina mafe bindestan, bo 
rizgariya jaran, bo pekanina 
dadmendi u wekheviya islami ji 
jiyana sed sali baştir e. 

ew kese bo 
bibe, bi 

bi hevaıen wan 

Em dizanin, ku 
Islame şehid 
peyxemberan re, 
re, bi baştirin bawermendan r •. -:<::::·· ... 

-::~::· 
·· .. :·· 
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u lııll --·) 

cıye xwe di bihişte de bistine' 
u xwedaye me ye bala gotiye: " 
~l1 \··~~.uo-.. ~ .. -~~.l.\\~'"-\-::'o ~~ - ~ M ~ - • ' ~ 

- o 'A ~"·"~ ~ ........ ..Y\ y .. ,fo ; 

,. ,. ,. 
Hinet nauen kuliiten " ----o--'"'...r.r ;.. V~ ·~..__IY. 

u guman neke, ku ewen bo Xwede 
hatine kuştin mirine, le ewan 
jindar in rizqe xwe li ba Xwede 
digrin." 

Em di belavkirina bir u 
baweriya xwe de bi hevkariye 
bawer dikin, bi şewre 
dixebitin, ji ber ku welat ne 
ye me tene ye, binek bez u bir 
u baweriyen din hene. Em Qurana 
xwe dadixinin bazaran, malan, 
civatan u nimejgehan u dixinin 
nıvısar, kovar u rojnaman, ku 
her kesek bixwene li ser 
bihaxive u bi xwe reya xwe 
binase. 

Gele ku baweriya xwe bi xwe 
bine, tene wilo rizgar dibe .. ma 
ne wilo ye? tu çi dibeji bira? 

Kur-distane 
Babonej 
Berberoj 
Beybun 
Binefş 
Binxweşk 
Çiçeke şeve 
Dehli 
Devmas i 
Eri k 
Fil 
Ganguli 
Gewrik 
Gula sipi 
Gula sor 
Gulsosin 
Gula zer 
Hirov 
Kevlo 
Kulilke ar 
Kulke Dik 
Kulilke helawi 
Kulilke mest 
Kulilke ~evine 

Lale 
Lavlavk 
Lo ki 
M am ix 
Nefel 
Newroz 
Nergiz 
Nisan 
Pelax 
Pel os an 
Pilpize 
Pivok 
Ri han 
Sert e~ i 
Sic 
Sunbil 
S ilan 
Qurnefil 
Xezole 
Yasemin 
Zenbeq 
Zerdeli 
Zimani xasuwa 

Xwedaye mthreban u diloven bang li mi ro';~ an diket G dibej1t; vegerin bal Xwedaye xwe u tekevin bin fermana wı-, beri ku ezab (cansotin) bite ser we u hun piştre nayerı parastin, u bi din pey baştir!·ne ku bo we jl Xwedaye we de daket1ye, beri· ku cansotin ji nişkave bigih"lne we O hun pe nahesin, ku nefsek beje heywah li min, ku min di ma fe Xwede de şaşki ru min heneken xwe dikirin, an beje e ger Xwede ez renas bikirama, eze H Xwedeperest bama, an beje, gava ezabe dibl·ne, eger vegereka min heba, eze ji en qenc bama. Ere! Ayeten min bo te hatin; te bi wan derew kir u sermezinl kir O tu ji gawuran bu. 
Zummer- 53!59 
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DESTHEUGIRTIN 

Salde Kurdi 
" Di bejmara ı·~ de, ji 
belavoka ( Kurd Teawun u Tereqi 
Xezetesi, sal 1324 Koçi-Hicri, 
1914 zayini) Seyday~ nemir M~la 
Seid~ Kurdi y~ Nursi ev gotare 
bi ziman~ Kurdi belav~iriye." 

Ey gel~ Kurdan! 
Ey gel~ Kurdan! ittifaq~ de 
quwwet, itihad~ de heyat, di 
biratiy~ de seadet, Hukmet~ de 
selamet heye. Ka bike ittihad~ 
u şerieta muhebbet~ qewi bikrin 
da we ji belay~ xilaske. Qenc 
guh~ xwe bidin~, ez~ tişteki ji 
we ra bib~jim. Hun bizanin ku 
s~, s~ cewhera me hene hifza 
xwe ji me dixwazin; yek 
Islamiyet, ku hezar hezar xun 
şehidane bihay~ wi dane. A 
diduwa Insaniyet, ku lazime em 
xwe nezera xelk~ de bi xizmeta 
eqli, ciwam~rani u insaniyet~ u 
xwe nişandin~ bidin. A sisiyan 
miliyeta me ye, ku mizyet~ da 
em ber~, ku bi qenciya xwe 
saxin; em be kar~ xwe, bi hifz 
miliyeta xwe ruh~ wan qebra wan 
de şad bikin. Pişti w~ sed 
dijmin~ me hene, me xirab 
dikin, yek feqirti ye, 
cehil(nezani) hezar hemmal 
Istanbuli delil~ wi ye, a 
diduwan cihalet u b~ xwendini, 
ku hezar ji me da yek " qezete" 
nikarin bixw~nin delila wi ye. 
A sisiyan; dujmini u ixtilafe, 
ku ev edawet quwweta me wenda 
dike, me ji musteheq terbiy~ 

dike u hukmet ji ji b~ insafiya 
xwe zulim li me dikir, ku we ew 
sehkir bizanin çara me ewe, ku 
em şur elmas bi dest xwe 
bigrin, ta ku em her s~ cewhera 
xwe ji dest xwe nekin! her s~ 
dujmin~ xwe ser xwe rakin u şur 
edil(dadmendi) mearif (zanin) u 
xwendine. A diduwan ittifaq u 
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muhebeta milli ye, a sisiyan 
insani bi nefsa xwe, şuxla xwe 
u mina s~filan ji qudreta xelk~ 
h~vi neke u pişta xwe nede ti 
wessiyeta. 
Paşi xwendin, xwendin, xwendin 

u 
DESTHEVGIRTIN, DESTHEVGIRTIN, 
DESTHEVGIRTIN. 

Ey gel~ Kurdan! 
Hişyarbin! ev~ furseta ha y~ 

tereqi ye, winda nekin. Tereqi 
dib~jne zanina senet, mearif, 
xwendin u xweş derbazkirina 
wilayeta. 
Ittihad dib~jne ittifaqa bo 
wilayeta xwe ra pir emele ye, 
lakin din Jı hemu tişti 

muşerreftir e, lazime şeriet çi 
emir kiriye bi w~ r~ herin. 
Şerieta Muhemmedi. Zulim, 
Xedir, dizi, Talan, xirabi, 
b~tifaqi menii(yasaq-qedexe) 
kiriye. 
Hetta nuha wan zalim~ mamura 
hemu şol(kar) bi me kirin, bi 
me dane kirin~ ji Xwedi 
keremkir hurriyet derket. 
Hurriyet mina çiyay~ QAf ketiye 
p~şiya hemu xirabiya bi wi 
şerti em din~ mubin~ Ehmedi 
mehfeze bikin, daira din da 
hemu şol~ qenc welatiy~ xwe y~ 
Filla ra xweş derbaz kirin 
Xwed~ li me emir kiriye, lewra 
xerac didine hukmet~, her çi 
kesi emr~ hukmet~ nikir din~ wi 
deife(jar e). Xwed~ emir 
kiriye" 
"Dindariya Kurdistan~ li hemu 
ciya tune.*) 

*) Bel~ 

dewlet~ 

Islam~ 

itaeti 
Turkiy~ 

taeta bo berpirsiyar~n 

bi şert~ p~kanina hukm~ 
ve gir~dayi ye u b~ 

ji dewleteka mina ya 
re şerteki islami ye. www.a
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Oir-ayen Musilman 

Bi nave Yezdane dilovan O 
mihreban. 
AlhemdO llilahi we-sselatO we
sselam ela seyidina Muhemmed we 
alihi we sehbihi ecmein ... 

Birayen delall 

HOn zanin çi bi sere millete 
min hatiye O hOn dibinin çi bi 
sere wi.te di van rojen ku em 
tede, em dibinin ku rohilat O 
roava çawa dixwazin, ku millete 
min bihelin bindest O bikin 
weke dareki stOr di deste xwe 
de. Ji bo edebkirina hikOmeten, 
ku Kurdistan di bin desten wan 
de ye, di dema ku em dibinin ev 
hikOmeten ha hinek ji wan bi 
ali roava de diherin O he din 
bi ali rohilat ve diherin. Ji 
ber ve yeke dive em zanibin, ku 
rohilat O roava bi hev re ne, 
li ser ku Kurd birnine di vi 
hali de O Kurdistan birnine 
bindest O perçe perçe. 
Bera em zanibin, ku azadiya 
Kurd O Kurdistan@ bareke di 
histuyen Kurda de ye, bera em 
zanibin, ku kes naye nabeje: 
Vaye Kurdistan me ji we re azad 
kir, kerem bikin werin te de 
rOnin, bi xer O xwe$i. Bera em 
zanibin, ku rohilat O roava 
mafen Kurdan nadin wan, ku Kurd 
nebin koledaren wa O ew bi xwe 
zanin, ku Kurd koledariye qebOl 
nakin O zanin, ku Kurd 
milleteki dindar e, lewra 
tarixa Kurda xwe$ik zanin O 
Sellahidin hin di bela wan de 
ye, ew zanin, ku Kurd dewletek 
wan çe bibe O emir tekeve 
desten wa, we siyaseta wa tevde 
li hev dixin, ku me ev ti$t 
naskir. Gelek we ve pirse 
bikin: 
Heger riye azadiya ku diheri 
Kurdistan@ ne di rohilat re 
diheri O ne di roava re, naxwe 
di -ku re diçe? 

ICezebsewiti 
. , 

Em dibinin, ku riya me dighin~ 
Kurdistan bi azadi, riya Islame 
ye, çimki Islam dine azadkir~na 
xelke ye O xwede ev din $andıye 
ji bo azadkirina insanan. Islam 
siterne qebOl · nake, bindestiye 
qebOl nake, ji ber vi hawi dive 
em ala Islame bilind bikin O 
bere xwe bidin Kurdistan@. We 
çaxe ti hez(qiwet) tuneye li 
ser rO ye erde, ku karibe me 
bisekinine, lewra ku Xwedaye 
erd O ezmen li pi$t me ye, 
lewra ku musilman bi milyona bi 
dOv me dine. 

Birayen delal! ... 
Gaziya me islami ye, beri hemO 
ti$ti O Kurdistana em dixwazin 
Kurdistanek islami ye O dewleta 
em dixwazin destOra we quran o 
sunneta peyxember e, ji ber vi 
hawi dive em xwe$ik Islame fehm 
bikin, Islam bi xwe ne nimej O 
roji tene ye, Islam din O 
dewlet e. Islam dibeje: dunya 
bexçe axrete ye O çi kare, ku 
insane musilman pe radibe 
ibadet e, çaxa ku neta wi ji bo 
Xwede be. 

Islam ji cihane re hatiye O 
milleten islami dighen hev O 
hev nas dikin di riya alikariye 
ı ser xere o $ere neqenciye O 
dewleta eslami li ser $ewre 
radibe O her milletek wexte ku 
hikOmeta xwe li ser erde xwe 
çedike dimine perçak ji dewleta 
islami ya mezin O xelife 
musilmanan bi $ewra hemU 
milletan te danin. 
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lielen tu ten wendatir-in 

Hinek gel@n ku mina Kurdan t@n 
tunekirin 

1) Indo y@n Guatemala: 
Ev gel li Letayn Emerika J1 

aliy@ @n sipi ve t@te 
qirkirin Q ji welat@ wi t@te 
derxistin. 
2) Onge: Ji vi geli dora 400 
kes heya niha maye, li ser 
doraveka deryay@ Benagli dijin. 
Di dema serxwebfina 
Hindistan@ de ev gel bo 
reformeka(başkirin) çandin@ 
hat qurbankirin. Bi reya 
nexweşiy@ Q helandin@ ber bi 
tunebfin@ çQ. 

3) Peşto: Mezintirin komik@n 
gel@ Afgani ye, bi reya 
ceng@ b@htiri 4 milyonan ji 
Peşto ci Q war@n xwe berdane 
Q li Pakistan Q welat@n din 
dijin. 

4) Barame Hugaro: Yek ji 
kevintirin gel@n Asiya ye. Li 
Filippin diji, pişti avakirina 
bendek@ li p@ş av@, ev gel 
ji ci hat hilkirin, welat@ wi 
ji dest çQ Q niha ber bi 
wendabfin@ diçe. 

5) Toda: Ev gel ji mina gel@ 
Onge li Hindistan@ buye 
qurban@ guhartin@n nfijen ~ 

başkirina çandin@, 
pişti serxwebQna Hindistan@. 

perestgeh@n vi geli neman 
Q çanda wi ji wenda ye. 

6) Ozb@k: Piraniya Ozb@kan li 
Sovy@tistan@ dijin. ew@n din 
ji li bakur@ Afganistan Q Çin@ 
diminin. Ji dema Tsar@n Uris 
de ev gel@ Koçer bi cih bQye. 
Di destp@ka cenga 
Afganistan@ de 8000 Ozb@k hatin 
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kuştin Q 
war@n xwe 
berdan. 
Ozb@k di 
erd@ wan 
standin. 

@n din ji ci Q 
li aliy@ Afganistan@ 
Li Sovy@tistan@ 

koloxozan de dijin Q 
ji dest wan hatiye 

7) Kalinkas: Kevintirin gel@ ku 
li ser n@çir@ di Filippin 
de diji. Ji ber pirbfina gel@n 
din di welat@ wan de, 
Kalinkas tev li wan bQn Q wenda 
bfin. Komikek piçfik ji @l@n 
wan hin di çiya de maye. 

8) Dogon: Niştiman@ vi g~li 

çiyayeki piçfik e li bakur@ 
Mali. Welat@ wan ji dest wan 
hatiye standin Q ewana bfine 
b@kar Q birçi. Sala 1938'@ 
25000 kes bfin, niha dora 
3000 Dogon mane. 

9) Pokot: Ev gel@ koçer li 
bakur@ K@niya diji. Welat@ 
wan pişti avakirina 
Nationalpark( parka netewi) bo 
parastina hov@n çolan, hatiye 
standin. Birçi, tazi, b@kar 
Q b@mal maye. 

10) Peuhl: Ev gel di navbera 
Sehara Q BOkey@n Afrika de, 
di erdeki hişkde diji. R@ç Q 
şop@n wi ji 1500 sal de li 
wir hene. Hişkbfina kaniy@n av@ 
ev gel gihand ber mirin@. 
%40 ji vi geli li Mali, Volta 
jorin Q Niger di rewşeka 

b@zar de diji. 

ll) Kalaş: Ev gel di geli Q 
newal@n navbera Hindkoş Q 
Himelaya de diji. Li Pakistan@ 
mina geleki gawir t@ nasin, 
ji ber ku baweriya xwe bi pir 
xwediyan tine, wek xwediy@ 
afirandin@, xwediy@ Gan(cins), 
xwediy@ rezan Q y@ 
m@wedariy@. 

12) Lappen: Li welat@n bakur ji 
Iskendinaviya mina geleki 
koçer diji. Ji welat@ wan re 
Tundra dib@jin. Dev ji mal Q 
ciy@n xwe berdide Q ber bi 
bajaran ve diçe. Roj bi roj 
jartir Q bindiktir dibe. 
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Cu di 

Lawike Tor-i 

Ey Cudiy@ mirada! tu miri nav çiya da 
Bi hezaran sala da, nav u deng@ te heye 

Xelaskar@ Noh i tu, ser@ te berf awr u du 
Insan li te bi nu bu, ser@ te cih sefine ye 

S@ ali te çiyane, qible çol, berristane 
Musul, Zaxo xuyane, temaşa li ser te ye 

Gir@ Nisk@ Helekor, Keper Korqendil li jor 
Kelha Memi tuj u zor, Gabar çiya be~ te ye 

Herçi Dicle u Firat in, Mezra Bota te gotin 
'Alem gelek çu hatin, tev li ber hikm@ te ye 

Sirnak, Elk@ u Cizir, ehle Kanya Dole li j@r e 
Peze Kovi diç@re, Seyx Osman ciran@ te ye 

Sipindarok gundike, bilind e xuyadike 
Girindor@ n@zike, Cuma u Cefane ye 

Avak Masya ber çem e, diçin aş@ her dem e 
Komir ç@bu li ber me, Sax di bin de baxçe ye 

Hezreti Noh gund ç@kir, Heştan bo wi nav l@kir 
Ewlad@ xwe bela kir, heçi gund ciy@ xwe ye 

Hiz@ran u Temmuz de, hersal ziyaret ser te 
Baweri u hikmet e, sebrek li dil@ me ye 

Dor@ te av cemidi, kes bi vi hikmi nedi 
Selam li te ey Cudi, welat u ciy@ me ye. 

Mesel ok 

Çend gidibav hene li dine 
Ye li riya digeri bi tene 
Y@ li ervaz dikş@ni tutin@ 
Ye genim diç@ni şuna kizin@ 
Y@ meşin diguh@ri bi bizine 
Ye mala xwe dibi rex mala bav@ jine 

Çend tişt hene bi dileş 
Qereçi, mirişk u meş 
Çiqa berdye tene peş 

Çend tişt xweş in bi sari 
Kereng, mehir u kari 

§iyapo~ 

otin iro can li ber ve 
gire eşqa qedim, 
ihnet u derde firaqe, 
une ezabun elim, 
z dixum sunde bi canan, 
em bi Qurana ezim, 
er nebi zahir ji bo me, 
an ji Musa ye kelim, 
in nevetin xuld u kewser, 

Baxe cennetin neim, 
ari kir şemsa minewwer, 

Saye zulfa ebir, 
Semee der bu di zulame, 
Maye perwana esir, 
Min ku zani hatiyaye, 
Ya uman ebusin qenterir, 
Ger nebi bo me li zulfan 
Nefesek baye nesim, 
Min nevetin xuld u kewser, 
Baxe cennetin neim, 
Hun nekin lewma cinonan, 
Aşiqan uryan beden, 
Gote van sirrek bi mexfi, 
Dilbera şakir dihen, 
Lew le dinyaye diken 
Ew terke emwal u weten, 
Bivi sala dilbere, 
ew xurt dibin be tirsoben, 
Min nevetin xuld u kewser, 
Baxe cennetin neim, 
Ey Siyapoşo Muhemmed! 
raniyo rinde cihan, 
Şukri li ilahi teala, 
Buye gulzara Iran, 
Çunki çandin nadine, 
Qet sunbul. u werd u rihan, 
Ger nebi bo me li zulfan 
Nefesek baye nesim, 
Min nevetin xuld u kewser, 
Baxe cennetin neim, 
Erş u kursi pir li nur in, 
Tekda lillahe semed, 
Herweki şemaa di fanus, 
Ente rohi fil-cesed, 
Tu bibine sirre wehdet, 
ul huwellaho ehed, 
er nebinim şahi 

Sismillahi rehmani rehim, 
in navetin xuld u kewser, 

Baxe cennetin neim. 
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Cudi 34 

-

REHMI 

Ez temaşe dikim, welate min ternam baxe gulan 
Çar teref be deng, sarnit bun ji nexma bilbilan 

Aliyeki behna buhare, aliyeki denge hezin 
Co u Cobaran gewri existine ava şirin 

Xuş xuşa ave digeL fesla dibejit indelib 
Saqiya, meclis temame, mest bi ava zebib 

Belg hemi şermende ne ji husn u cemala gulşene 
Qetre qetre xweh direjin, wek xunava gerdene 

Ew heqiqet da zerif e, qabile teswir niye 
SEd esef muhtace tenwir e, ku lewra tari ye 

Lazime hilkin çirayek ji şu'leya "hel yestewo .. " 
cumle mecb\lre xebate ne bi emre "utlubo .. " 

Penden Kurdi 

Bu çiroka xal u xarzi. 
Bu nivişta mele. 
Bi desta bide u bi linga pekeve. 
Bi gulkine hatiye tirsandin. 
Bo çi neheqe (be mafi}xwe li ser deste xwe dibinit?. 
Behir (derya} bi deve seg pis nabit. 
Behra (derya} şine u av te nine. 
Bostek bexemi gezek zerar e. 
Biçit ser kaniye, we ziwa bibit. 
Bira bira ye hazar cuda ye. 
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Pir h aUJ ari ITl 

Dür-UJe la1: 

Dil cihan@ temaşakir 
Nefsa k@mi sitemi kir 
Li dunyay@ birindar kir 

Xweda ya reb pir hawarim 

Dil Q nefs@ cuda nekir 
Her saet@ sawaşi kir 
Tirsa Xwed@ fixani kir 

Xweda ya reb pir hawarim 

Dil bi suhti ax zar kir 
Rebb@ bilind tim rica kir 
Nefsa din@ 1@ xedar kir 

Xweda ya reb pir hawarim 

Emr@ Xweda bike zikir 
Dest@ piri kirçek bigir 
Azadki te nefsa munkir 

Xweda ya reb pir hawarim 

Muhemmed şefii ew P@xember 
Heval@ wi çar yar 
R@ka wana nebQm dQr 

Xweda ya reb pir hawarim 

Heval Q dost ser bi ser 
Xweda ya reb pir hawarim 
Gircan fiday@ P@xember 

R@ka wana nebQm dQr 

Va ebd@ te gunehkar 
Azadke pir kirye zar 
Wek bav Q dayka tobedar 

Xweda ya reb pir hawarim 

Sitem : Zulm. Cihan: dunya. Sawaş: (bi turki ye) ceng.Bav 
Q dayik: Adem Q Hewa. 

* * * 
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Kürdistan islam Parti'sinin Tüzüğü 
1.- Kürdistan Islam Partisi (Parti ya lslamiya Kurdistani- PIK) siyasi bir parti olup, 

Kürdistan halkının Ye diğer müslüman halklarının meşru haklarını elde etmek için 11.12.1400 
tarihinden kurulmuştur. Kur lu şu Islam dini esasları (öğretileri) üzerinedir. Amacı: Yüce 

Allaha yaklaşmak. Ye onun rızasına ka Yu şmak tır. 

2.-- Kürdistan Islam Partisi -PIK- uluslararası islam hareketinin bir parçasıdır. Genel olarak 

islam cemaatlan ile ilişki içerisinde olaçak, özel olarak da ceYresindeki islam cemaatları ile 

iiişki içindedir. Civarındaki islami grublarla (cerrıaatlaria) ilişkisini sıklaştırır, ondan 

yaradamr 1 yardımda oniara öncelik verir Ye aralarında doöacak herhanqi bir anlasmazlıöı 

Kur am Kerim Ye sünnete göre çözümlenmesi için Hakemler heyetine hava le eder. . -

3.- Müslüman Kürd Halkı bir bütün oları islam ümmetinin bir parçasıdır. Müslüman Kürdistan 

ise büyük islam diyarmm bir parçasıdır. Kürdistan, Kürd halkım n coğrafya ve tarih 

bakımından Anavatamdır, çoğunluğu Kürd halkının oturduğu bölgeyi kapsar. -

4.- Her müslüman halkın sahip olduğu gibi .. Kürd halki da soyunda, ge!işmesinde 1 dHinde 1 

hususiyetlerinde (Ananelerinde) 1 toprağında, hünerlerir.de, kendi kendini idare etmede, 

zulüm; zil!et; istibdat Ye köleliği red etme, fakirlik; cahi!!ikı hastalık Ye gericilikle 

mu harebe etmede meşru hukuka sahiptir. 

5.- Kürdistan diyarında oturan müslümarılar Kürd kardeşleriyle, Kürdistan diyanrn islam, 

hicret ~,ıe yardımlaşma diyarı haline sokmak için birlikte çal1şmayı taleb eder. Kürdistan 

diyan dışında ikamet eden müslümarı Kürdier de Kürdistan diyarını islam~ hicret ve 

yardımlaşma diyarı haline getirmek için Vatandaki kardeşieriyle birlikte çalışmayı taleb 

ederler. 

6.- Kürdistandaki müslümarı mezhep Ye fırkalar ( gruplar) toplumsal yollardan üzerinde 

ittifak edileceği noktaya kadar karşılıklı yardımiaşıdar Ye ve birlikte yaşarlar. Bunula 

birlikte ittifak noktalarını genişletmeye gayret sarf ederler. Anlaşmayaulaşmasında güçlük 

çekilen konular ise terk edilir. Her fırka veya mezhep başkalarına zarar vermemek kaydıyla 

kendi hususiyetlerine (karakteri erine) bağlı kalabilirler. Fırka veya mezhep eğer islam m 

geneline bağlı kalır ve özel olarak din in kesin nasslarıy!a (hükümleriyle) çelişmezse !s lam ile 

Yasıflanır. 

7.- Ha i kın diniyle çelişınediği Ye ha i kın düşmanlarıyla işbirliği yapmadığı müddetce, 

Kürdistanın meşru haklarını elde etmeye çalışan gruplarla yardımlaşmak imkan dahilindedir. 

8.- Kürdistan Islam Hükümeti diğer isiarn ulusları Hükümetleriyle 11 Birleşik Islam Milletleri 

Oeı,~leti 11 birlikte olur. Her ulus mahalli olarak hüküm için şura meclisini seçer. Uluslarm 

meclisleri de bütün müslümanlara Re is olacak umumi şura meclisini seçer. 

9.- Kürdistandaresmi dil Kürdcedir. Kürdce dilbirliğinin sa~lanması Ye zaman m gereksinimine 

göre düzenlenmesi gerekir. Ibadet için ve Ki tab ile SUrmetin anlaşılabilmesi için nas ile ( 

islamın hükümlerine göre) Arapça dili gereklidir. Ayrıca hangi dile ihtiyac duyulursa o dil 

gerekli kılınır. 

10.- Müslüman olmayan Ye diğer diniere mensup olan azınlıklar, dini, Yatan i Ye toplumsal 

adaletin hürriyetinden istifade ederler. 
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11.- Halkın elinde ictihadi, yürütme,tJe yargı gücleri bulunur. Kanunun (Yasamanm) kaynağı 
Kurani Kerim ve Resuluilahın (sav) sünnetidir. Halkın sectiği Şura Meclisi, ha i kın adına halkın 
işlerini yürütür. Bu Meclisin selahiyetirıden birisi liyakat lı (ehiD Fıkıh Ulemaları 1 Kadılar ve 
Valilerin selahiyetlerini tevzi etmektir. 

12.- Güc birimleri toplumun muhafazası, olgunlaştırılması ve düzeltilmesi için dini 1 aklı, 
ırzı, nefsi ı.Je malı korumayı esas olarak kabul eder. Ferdler için yeme, içme, bannma, eğitim 
ve öğretim, sağlik tJe evlenme ihtiyaclarının temini için gereken hususlara riayet eder. 
Ferdi er arasmdaki i 1 işkiler ise şu esaslar üzerine kuru lur: 

a- Iyiliği emretme JJe kötülüğü menetme esası 
b- tvıuamelede iyilik JJe hayırda yardımlaşma esası 
c- Yüce karakterleri JJe güzel adetleri koruma esası 
d- Cahiliye adetlerine karşı mücadele esas i Ahlaki problemleri islah etme esası 

13.- Salih bir aile sağlam bir toplumun temel taşını teşkil eder. Bundan böyle ailenın 
korunması JJe aile efradları arasındaki ilişkinin güclerıdirilmesi zaruridir. Aynca eviiliği, 
sebelerini hafifletmek. suretiyle kolaylaştınp neslin çoğalması teşı,;ik edilir. Böylelikle 
fahişeliğe ve iffetsizliğe meyd;jn JJerilmemiş olunur, 
H.- Hukuki ödevlerde top! u mu n inşsasmda ve yönlendirilmesinde Kadın ;,.;e Erkek eşit haklara 
sahiptir, Yaratiiış ;,.;e toplumsai ödetJieri bakırnından Erkek ile Kadm arasmdak! farklıiıklarm 
avınmı isiarn da belirlenmiştir. 

15.- Çoçukluk de;,.;resi, oluşum Ye hazıriık devresi oluşu bakırnından önemlidir. Bu de;,.;re, 
yetiştirme şeYkatine 1 güzel terhiveve ihtiyac duyduğu gibi sapma Ye taşkmliktan 
korunma yı da ister. 

16.- Islami daı,ıet ( Tebliğ ) ancak ak ı Ila rı ikna ı,ıe kalbieri telif yoluyla olur. Dinde zorlama 
voktur. Ci had ise Allah yolunda zalim ve müstek.b!leri de fetrnek ve ister müslüman olsun ister 
gayri-müslim olsun mus-tazaf mazlumian satJunmak için yapılan kitaldır. (Savaş, mücadele 
llS~) 

17.- Hürriyet genel bir haktır. Düşünce, tabirde, inancda, telifte 1 neşriyatta Ye işci 
serıdikalan oluşturmada hürriyet koruma altındadır. Ayrıca islamla çelişmedik.ce siaysi 
partiler ve Kadın dernekleri vs. kurma hürriyet i mevcuttur. 

18.- Adalet umumi bir haktır. Hiç bir makamın dokunulmazlıgı yoktur. Vatandaşlar arasırıda 
hiç bir kimseye din, renk, grup, cins veya mezhep imtiyaz i tanınmaz. 

19.- Ilim umumi bir haktır. Dinirı temel eğitimi müslümarılar Uzerine farzdır. Cehalet i ( 
ümmiligi) ortada kaldırmak, bütün eğitim merhaleleri ile ilgilenmek, ilmi araştırınayı teşı.ıik 
etmek, kabiliyet ve yeteneklere göre yönlendirmek, ilmi kifayeti olanlardan istifade etmek 
ve çeşitli ihtisas alanlarına araç ve gereçleri temin etmek zaruridir. 

20.- Bütün int i fa\ ( yararlanma ) sahalarında çalışma yapılır, amme hukuklan üretilip 
çoğaltılır. Devlet gücü zaruri hallerde müdahale eder örneğin: 
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a- Serarı haram olan muameleleri merıetmek, faizi i Bankaları tasfiye etmek, faizsiz Banka Ye 
Kredi enstiHilerini kurmak 
b- Mülkiyeti korumak, ondan güzel bir şekilde faydalanmayı sağlamak Ye ferdierin idare 
ederndi ği takdirde adaletle dağıtımını yapmak. 
c- Işeiye münasip bir ücret \.>ermek, yeterli bir dinlenmeyi temin etmek, sağlik hizmetlerini 
sunmak Ye ihtiyarlık ile hastalık anlarında yaşantısını garanti altına ai mak. 

d- Karşılıksız borcia iş sahalarını destekleyip üretim Yemübadeleyi kolaylaştırmak. 

e- Işe! Ye işYeren arasına anlayışı sokup çelişkileri gidermek için şu yollardan birisine 
başvurmak: 

1.) Işe il erin maslahatı için DeY!et işyerlerinin karlarından aldığı paradan işeilere dağıtmak. 

2.) Özel ticarethaneler kurup, mü lkiyetin bir kısmını Yeya tümünü işeilere devretmek 

3.) Toprağı ihya edip ijretimi artırmak için çiftcilere yardım etmek. 

21.- Sosyal sigortalar: Zekat, Vakıf ve teberrudan oluşan özel maliyeden kapatılır .Ihtiyac 
halinde genel Yergi Ye gelir hazinesinden faydalandır. 

22.- Ki tab ve sünnetin naasına (di nin esaslarına) muhalif olarak Kürdistan Islam Partisinden 
( Parti ya Isiarn i ya Kurdistani. PIK) gelecek. her türlü tavsiye ve karalar geçersiz sayılır, 
itibar edilmez. 

Cudi Dergisi Şimdilik üç ayda bir çıkaçaktır_ 
Yıllık abone Bedeli yurtiçi ve yurtdışı için 
Posta masrafları dahil olmak üzere 20,- Dn dir_ 

Abone: D 1 Yillik 

D 2 Yillik 

D Sayisin
dan itibaren abone ol
mal< istiyorum. 

Ad1: 
Soyadi: ---------
Adresi: ________ _ 

aanl<a baglant1s1: 1 UK- 1 slamisher Uerein Kurdistans 
~parl<asse Boc:hum: Biz: 43050001 K to: 33307257 

Not: Abone i.:in yukar-idaki mür-o.:oot fisini doldur-
dukton sonr-o Banka mokbuzu ile bize gönder-
meniz yeter-lidir-
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~ ~ w~ .J.J"'i ~ ~ ~LaJfi o_; Jfi ü....ı_;_;J ~ _;_;.iJ ~ wLa {J~ w"i ~ u_;.)A '-i ~ 
.~uys 

.{J_;_; ~~ ~ ul.:i.JA ~ ~ ~ ~ fJ_J ~~~ '-i"i , .. ,J .. ·~ ~.;J_; ~ ~4 \J.j\.:i-lu ~ '.iJ ~ 
o)JI.SI_; ~Uij \~ 

Ey insanlar, biz sizi bir dişiden ve erkekten yarattık. Sonra sizleri kavimlere ayırdı k ki birbirinizı 

tanıyasınız diye. Allah katında en yüce olanınız, şüphesiz takva sahibi olanınızdır. 

H b o ne ~8 rtl il n n 1 111 mg 1 d at·i md re 11 e ö ~ren~ bil i rı i ni 
Yaz1şma Rdr-esimiz: 

IVK -Islamischer Verein Kurdistan 
Po s tfach 122i 
'1630 Bochum 
W. Gerıııany 
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Yeryüzünde fitne kalkıp, din sadece Allah'ın 
olunca ya kadar onlarla savaşın ız ... 

/5-
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