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Ey insanlar, biz sizi bir dişiden ve erkekten yarattı k. Sonra sizleri kavimlere ayırdı k ki birbirinİLı 
tanıyasınız diye. Allah katında en yüce olanınız, şüphesiz takvasahibi olanınızdır. 

one ~8rtiBnnı 111gıdati adresle öğrenebilirsi -
Yazaşma Rdr-esimiz: 

IVK-Islamischer Verein Kurdistan 
Postfach 1221 
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Değerli okuyucular 

Cudinin üçüncü sayısının çıktığı bugün- Hareketül Islamiya fi Kurdistani Irak 
lerde malumunuz olduğu gibi, gerek arasında ortak bir Cephe ilan edilmesi 
Kürdistan açısında ve gerek bölge açısın- islam sesının Kürdistanda daha gür 
dan önemli hadiseler cereyan etmektedir. yükseleceği ve daha düzenli calışmalar 

Kürdlerin katili ortaduğunun büyük tağutu yapılacağı müjdesini de vermek istiyoruz. 
Kuveyti işgal ederken, Amerika ve Bu konuda yapılan anlaşmanın metnini 
yandaşlarının lokmalarını herhalde kışmış bu sayımızda yayınlamış bulunuyoruz. 
olacak ki, ona benzer başka bir tağuti lnşallahu Teala mazlum Kürd halkına 

güçle kaşı çıkılmaktadır. Hadisi Şerifinde hayıra ve kurtuluşa vesile olacaktır. 
ifade ettiği gibi, bazen yüce Allah Ayrıca Ilk sayımızda da ifade ettiğimiz 
zalimle zalimden intikamını alır ve sonra gibi mazlum müslüman Kürd halkının 

döner herikisinden de alır. Dünyaya çok derdiyle derdenen zulmü dile getiren 
N emrutlar, Firavunlar ve Ebu-Cebiller kurtuluşu için mücadele veren, Islami 
geldi geçti. Debdebelik hiç kimseye Hareketleri tanıtıyoruz. Bu sayımızda 

kalmadı. Halebcede binlerce masum müs- ASIUH (Anti sömürgec:i Kürdistan 
lümanlar katiedilirken Saddama milyarları Islam Hareketi) nin bir bildirisini 
verenler ona arka çıkanlar ve katliama yayınlamak suretiyle önümüzdeki sayıda 

karşı suskun kalanlar şimdi ise menfaat- yetkilileri ile yapacağımız mülakatla daha 
ları tehlikeye düştüğünden dolayı Zalim geniş malumat almış olacaksınız. 
demeye başladılar. Fani bir Dünyaya Diğer önemli bir konu ise Ahmed 
imtihan için gönderildiklerini unuttular. Müftüzade hakkında kısa bir malumatı 
Oysa kainatta kurulu düzende (Sünetullah) arzetmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki sayı
bir değişiklik olmaz. Tabii ve içtimai da, hakkında geniş malumat bulmuş 

f"' :~-:."'"1''~111:0/ ··"'"\""<""":' ' kanunlar sabittir. v-UI~~Ü'jı~J-% olacaksınız Inşallah. 
<Zalim/ere sırt dayayıp güç vermeyiniz, yoksa ateş Önceki sayılarda da ifade ettiğimiz gibi 
siude sıçrar> gerek Cudi'nin dağıtılıp yayılması ve 
Bu hadiselerin gelişimi nasıl olacak Davanın tebliği siz müslüman kardeşleri
neticesi ne olacak, kimler karlı çıkacak mizin gayret ve samimiyetlerine bağlı 

Allah bilir. Fakat Kürdler için önemli olup, imkanlar nispetinde Cihadı hıztandır
fırsatlar ufuklarda göründüğü ve Kürdler manızı talep eder muvaffakiyeti Allah'tan 
bu gerçekleri iyi işledikleri ölçüde kazanç- dileriz. 
lı çıkacaklan muhakkaktır. Yüce Mevla 
bu tağutların tümünden intikamını alıp, Allah'ın selamı. tüm inananların üze
Ümmet-i islamı yüceltmek için müslüman rine olsun 
Kürd halkına fırsatı bağışlamasını temenni 
ederiz. CUDI 
Diger taraftan Kürdistanda PIK ile 
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i· Si.zden Gelen HM.tu.plu.ri ,/=· ,===-Z 
Deferll K11rdqlnoi111iz. .. 

Sizdn aldıfı•ız md:t11plıırın ınıılıt...,.ı itillıırıyl11 Ilirbirine 111/cııılıfı doi"1111Jlll 
,.,,.,,.,,,.,.,. iki uzun metiulnı nçmiş w llurGdll ,..,,.,,..,, lluiM,..ruz. Gi!ıılll 

iıterditl IJer ınetiubu neşr edip /cııa Ilir şeriJie c,..,pıı,..ııın j11lcllt 111/cılir edersiniz 
ki iJIIbiiiJIIIZIB ltaridndedir. Yiu göıtderrcejiniz Mektııplnı mau ft •e•Gj 
ll11l:ımınd1111 llizim iliJIIftl lctJyıuıfımız oloıcıık bize pç "" yön wrecetilr. 

CUDI 

Bismillahirrahmanirrahiym. 

Evvela dergirrizin bütün camiasına Selam bir düzenin kurulması için tırnarhaneye 

ederim. Cenabı Hak'tan muavaffakiyetiniz düşen Bediüzaman Said-i Nursiyi (Kürdi) 
dilerim. Böyle bir Dergiyi cıkardıgınıza tanıtınanızı ve bu konuda görüşlerini 

çok sevindim ve takdir ettim. Böyle bir yayınlamanızı istiyorum. Maalesef Bediü
Derginin çıkmasını çok arzuluyordum. zaman Kürdistanda tanıtılmadı. Ekser 
Kanımca benim gibi bir çok müslüman da Kürd gençleri Bediüzaman tam bilmiyor. 
arzuliyordu. Özellikle Kürd müslümanlar Gerçi son zamanlarda bir tanima istegi 
çok sevinmiştir. Gerçi derginiz ne derece oluşuyor. Bu konuyu yazınanızı umuyorum. 
müslümanların eline ulaşmıştır onu bile- Derginize abone olmak istioyorum, onun 
miyorum. Inşallah derginiz yaygınlaşır. için grekli bilgi ve şartları aşağıdaki 

Bütün Kürd müslümanlar Ilayı-Kelimetul- adrese göndermenizi rica ediyorum. Allah 
lah bayrağı altında toplanıdar ve bu sizi davanızda muvaffak kılsın. 
zulümden kurtuluruz. Tüm dünyadaki mustaz'af insanlar kurtar
Ben Üniversitede okuyurom. Müşahade sın. Cenabı Hak bize Şeriatın uygulandığı 
ettiğim bir durumu size anlatmak istiyo- bir Kürdistan bahşetsin Amin 
rum: Ü niver;itede okuyan Kürdistan kö-
kenli Kürd gençleri ekseriyatı itibarıyla Selamlar 
Şeriat zihniyetine sahiptirler. Ve şunuda M.M. /Mardin 
söyliyebilirim ki Türkiyade islami hareke-
tin başını Kürdler çekmektedir. Islami Istedlfiniz lllligler ıııtlıtcıılı oltlııfıı Için 

kıyamın Türkiye Kürdistanında çıkması burada ,,..,,.....,., miiıniiiıı d~ldlr. 

kuvvetle muhtemeldir. Fakat Kürdistan !"'"""" zamoını ,eldlfinde """' ettiflııiz 
da çıkacak islami bir kıyamda sağ görüşlü cemaat w dergiler lıal:/cınd11 ıeıılf ,,.,..,,,,.r 

Türkler karşı çıkacaklardır. Hatta kendile- wrilecetilr. 

rini müslüman olarak tanıtanlarda bu Gi!ıtumiş oldufıiRIIZ GIGiclldllll do/.,. tqel:iir 

görüştedirler. Türkiyede islami bir Kürdis- eder w Allalıll -·- o/ıuıuz 

tan 'isteyen cemaatlar vardır. Dergiler 
vardır. Bu konuları gündeme getirmenizi 
istiyorum. Derginizde bu gibi Cemaatları Cudi 
tanıtınanızı istiyoruz. Kürdistan da islami 
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Bir Ay Kürdistan .... 

Senelik iznimi geçirmek için glttiglm Kilrdistanda, aşagıdakl lzlenimlerimi edindim. 
Derginiz Cudi'de yayınlarsanız memnun olurum. 
Allah'ın selamı tüm inanlar üzerine olsun. 

I<Jm ne derse desin, tabii güzellikleriyle Insanın gözlerini kamaştıran KQrdistan, sırurları 
tel6rgülerle, karalwllarla, gümrOk kapılarıyla hernekadar çevrili degtl lsede Kayseri'den sonra başka 

bir beldeye glrdigtnizi, gö.ıilnllze çarpon tabii giizelliklerle müşahade edeblllyorsunuz. Topragıyla, 

dağıyla, tepeslyle, bozlarları ile Insan kendisinin topraktan geldiginln farkına burada varablllyor. 

Binlerce seneler medeniyet/n )!Otakltgtm )!Opmtş, savaşlara, aktnlara, tufanolara mcıruz kalmış bu belde 

sanki şimdi Islirabota çekilmiş ve yeni hareketler yeni tarihi olayları beklemektedir. 

Kürdistan'ın şirin bir kenti olan ve batı KOrdisıanda bulunan nüfusu 100.000 clvannda 
olan tipik bir kente vanyoruz. Etrafı çıplak tepeierie çevrili bu kentin göze çarpan 
manzarası tipik Kilrd kentlerini. andırınaktadır. Çaddeier asfaitlanmamış, elektrik ve telefon 
telleri bir o binadan başka bir binaya bir o agaçtan başka bir agaca atlıyor, aiçak ve 
bakımsız evleri, oacldeler ortasında bir o yana bir bu yana dolaşan insanlar ve aşırı 

derecede sıcaklık her ne kadar avrupada yaşayan birisi için tuhaf ve düzensiz geisede 
içindeki atmosfer Içindeki inaanlar manzaranın tabiyetini deg~tireblllyor, ~te kentin 
şirinliglde bu yönden kaynaklanıyor. 

Üç bölümde,n oluşan, kentin bir bölümünde Sünni TOrkler oturmakta diger bir bölümünde 
Sünni Kilrdier oturmakta, diger bir bölümünde Ise sadece alevi Kilrdier ikame! 
etmektedirler. Bundan on sene öneeye kadar Sünni Kilrdler ile Sünni TOrkler bir olarak 
Alevi Kilrdlere karşı cephe aiırlardı ve belediye seçimlerinde Tilrklerin mailallesi Sünni 
Kilrdlerln yardımıyla belediye başkanlarını tayin ederlerdl. Birbiriyle hiç alıp vermezlerdi 
Sünni Kilrdler lle aleVi Kilrdier. TOrkler Kurnaziık yapıp her Iki talfe ile aiışver~ · ederlerdi 
ve ön planda Alevi Kilrdleri vatan hain!, din düşmanı ve Kilrd olarak nltelendirirlerdi. 
Sünni Kürdlere, Kilrd deglide iyi birer aşiret olduklarını empoze ederlerdi. Ingilizierin 
<Böl yut > taktiltin i güzel kopya etmi.şler b uranın TOrk sakinleri, yoksa Ingilizler mi bu 
metodo TOrklerden kopya ettiler, orasını araştırmak gerekir cldden. 

Üç parçadan oluşan bu kent yukarıda da bailsettiglm gibi Türklerin Mailaileleri nisbeten 
daila bakımiı aityapı hizmetleri daha gen~ ve düzenli olmakla beraber bir sogukluk var 
kentin bu bölümünde. Sünni KilrdJerin mailaileleri asfaitlanmamış, yeşillik yok derecede az 
ve yollarda kalkan tozlar o yaz sıcagında Insanın nefesini kesmektedir. Belediye 
arazözünün saat 12 de günde bir defaya mailsus olmak üzere ana caddenin bir kısmına su 
sıcratması serinlik getirecegıne caddeyl camurdan geçllmez hale getiriyor. KilrdJerin öz 
simgesi olan çok çoçukluk burada kendini göstermektedir. Tek serveti olan bu çoçoklar hiç 
bir Imkana sahip olamadan birbirleriyle oynaşıp tüm vakitlerını geçirlyorlar. Ömür boyu ne 
yapaçaklarını tayin edemiyen ve 14 yaşından sonra Adana, Ankara, Istanbul derken batı 

kentlerde ucuz ~güçleri olmaktan kendilerini kurtaramıyorlar. Her feye ragmen bu 
mahallelerde de bir canlıiık ve sıcaklık hisedeblliyorsunuz. Alevi Kilrd Mahallelerinde ise 
hemen aynı durum Izlenmektedir. Içlerine dönük sanki şehrin diger heriki bölOmlerine 
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kllsmüş gibi bir vazlyet haline bflrilnmüştür. Zaten lçtlmai hayat'ta Sünni Kilrdler Sünni 
Türklerle alışveriş yaparlarken Alevi Kürdlerle hiç yok denecek kadar alışverişte 

bulunmıyorlardı. Ama bu durum artık yavaş yavaş degişmeye yüz tutmuştur. Artık alevi ve 
sünni Kilrdler üzerlerinde azınlık Türkler tarafından oynanan oyunları sezmişe benziyorlar. 
Perde arkasında tezgahianan salınelerin su yüzüne çıktıgını halk müşahade etmektedir. 
Nitekim yapılan yeni inşahatlardan da anlaşıldıgı gibi, Alevi ve Sünni KOrdler eskisi gibi 
belli sınırlar Içerisinde degilde lcap ederse birbirleri mahalleri içerlsindede ev ve bina 
yapmaktalar. 

Kıı..dıstanın dogusunda verilen mücadele etkisini burıidada göstermiştir. Hernekadar anarşi 
diye nitelendirilen direniş ve milcadele veren peşmergeler ajan olarak gösterilmek 
lstenmişsede, başlangıcta başarılı olmuşsada, şimdi artık halk bu oyunlara inanmamaya 
başlamı.ştır. Bir zamanlar ben Kürd degılım diyen zümreler artık yavaş yavaş inatlahndan 
vazgeçiyorlar ve Kilrdlogon aşagılanacak bir şey olmadıgını, Kürdcenin bozulmuş bir 1ürkce 
olmadıgını ve Kürdlerin dagtürkü olmadıklarını öjl;renmişlerdir. Her fırsatta Kilrd ve 
Kürdistan terimlerini gündeme gelirebiliyorlar ve çekinmeden sakınmarlan yapılan haksızl~ı 
ve zulmil dile gelirebiliyorlar. 

Görüştügüm konuştugum insanlar çogunlukla burada oldugu gibi tüm Kürdistan'da yapılan 
zulmün, inkarın ve Alevi Sünni-Kürd ayırımının sadece başka bir zümrenin çıkarı için 
yapıld~ını ve bunlann artık geçersiz oldugunu belirtiler. Alevi Kürdlerln en çok yakındıgı 
mesele Ise bu bölünme yüzünde dolayı lslamiyete uzak kaldıklarını ve bu boşlugu 

giderebilmek veya bu boşluktan faydalanmak için bazı grupların Alevi Kürdler arasına sızıp, 
onlar arasında yanlı.ş islami fikirler yaydıklarını belirtiler. 

Gençlerin yakındıkları Ise: Kilrd ve Kürdistan tarihinin saptırıldıgını büyük Kürd 
alimlerinin ya anılmadıgını veya Türk arap, farıs olarak tarih kitapların~ geçtigini, bunun 
ise Kürd toplumunu küçük düşürmek ve birleşip kendi başlarına bir devlet kurma glicünü 
kırmak için düzenlendigini. Kilrdcenin tahrif edildiSini lehce olarak gösterildigini, her 
fırsatta 'Aha devlet oldunuz hangi dille anlaşacaksınız, Kurmanca mi zazaca nı1 yoksa 
soranice mi' diyerek aralarına caydırıcı fikirlerio sokuldugunu. Bazı arkadaşlarının bundan 
dolayı Türk mllliyetclligi yaptıklarını bazılarının Ise Kürdlere ve Kürdlstana düşmanca bir 
tavır aldıklarını dile getirdiler. lln büyük temmenilerinin Kürdcenin bir düzene sokulması 
KOrd tarihinin Kürdler tarafından düzgün yazılması ve en önemli nokta Ise Kürdlstanda 
mücadele verecek islami bir Organizasyonun bir an önce oluşturulması1 :oldugunu önemle 
beyan cttller. Islami bir organlsazyonda mücadele vereceklerini ve herşeYını bu yola 
koyacaklarını yenılnle söylediler. Artık Kördierio zulme tahamül edecek vakitlerinin 
bulunmadıSını Islamiyel adına yapılan zulmün bir an önce kalkması için islami bir örgütün 
şart oldugunu dil biriiSI lle beyan ettiler. 

Aydın kesiminde Kürd ve 
bir cözilm metodu 
oldugunu ve bu 
olmadıgından. 

üzerine 
çephe 

Kürdistan terinıleri üzerinde durduklarını çogunlugunun islami 
durması gerektiginl, Kilrdlstanda Islami bir cephenin zaruri 
deslel!inln tümüyle halktan karşılanacagından şüphenin 

Zaten Devletin de ençok korktugu islami bir direniş metodudur. Çünkü halkın islamiyete 
b&glılıgını bilen laik Devlet elbetteki böyle bir çepheden korkacaktır. Yapılan tahminlere 
göre Türkiyede islami neşriyatın %70 nin Kürdistan da tüketildigi belirtilmiştir. 1üm islami www.a
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hareketlerin özkaynagını Kürdler oluşturmaktadır. Eıterld Tiltkiyede islami bir devlet 
olu.ştrulmak isteniyorsa bunun Kürdistanda başlatılmasına Milsillman TOrklerde inanmaktadır. 

Ama zannedersem laik TC devleti tedbirini şimdiden almışa benziyor (belkide geç kalmış 
olabilir) Kürdistıına yönelik basın ve yayın tamamen çlrkefle doludur. Muzir neşrlyatın 

hedefi yine Kürdistıındır. TV de yapılan neşriyat yine öneelilde Kürd halkının akldesini 
bozmak ve islamiyelin yuvasını harap etmek niyetini taşımaktadır. TV-OAP denilen sadece 
Kürdistana yöneilk TV -kanalı halkın yapısına tamamen ters düşen yayınlar yapılmakla, bu 
arada bazı yatıştırcı hakları verme niyetinde olduıtunu görmek mümkündür. Mesela Kürdce 
yasagı kalkıyor, manşetlerini hergün gazetelerde okuyabilirsiniz. Belki TV-OAP ta 
Kurdilerin Kılarnların söylenmesi garipseomemelidir. Daha düne kadar Kürd ve Kürdcenin 
olmadıgını söyleyen ve 1974 de <Bu devlette TOrkten başka bir millet yoktur eıter varsa , 
burasını beıtenmlyorlarsa istedikleri yere gitsinler> diyen Demirel bu gün Kördierio de bu 
Yalanın vatandaşlan olduklarını ve onların da gerekirse kendi dillerinde konuşabileceklerini 
diyebiiıyor (utanmadan). Bütün bunlar bir islami harekete karşı şimdiden alınmış 

tedbirlerdir. Yurd dışında çalışan ve islamiyete baglı olan kişileri sınır kapılannda içeri 
girer girmez tutuklayıp gayri-insani işkenceleri reva görüp islamiyete neden o derece baglı 
olduklarını soruyor istihbarat. Aanlaşılan milsiOman Kürdleri devre dışı tutmak için büyük 
seferberlik ilan etmişe benziyor. 

N iteldm devletin kemiklerini titreten Cizre ve Nusaybin olaylan hala etkisini 
kaybetmemiştir. Yapılan polis ve asker tayınlarında maaşların iki misli olmasına ragmen 
Kürdistanı tercih etmediklerini ve gidip orada 'pisi pisioe ölmeye' niyetlerinin olmadıgını 
' orada ne kaybettik Id neyi bulalım ' deyimleri güvenlik kuvvetleri arasında dolaşan 

sözlerdir. 

Bııtün bunlar Kördierio uyandıjtına birer delil leşldl etmektedir. Yalnız bu demek 
degildirld TC devleti diger Işgalci devletler gibi Kürdistanda çekileçek ve Kürd halkının 

haklarını verecektir. Son derece Zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklara sahip olan Kürdistanı 
terk etmek iler aklı yetenin işi olamaz. Keban barajı, Kıırakaya barajı, Oap projesi, Raman 
petrolleri vs vs nice zenginlikleri sömürmeden TC nin çeltilecegini zanedenler hayalperesi 
olurlar. 

Kan dökülmeden, şehit verilmeden Emperyalistleri vatanımızda almamız mümkün degildir. 
Bu kanı ve canı verecek losaniann hazır olduklannı gözümle milşahade ettim. Yalnız bu 
losanlara rehber olaeak bir hareketin bir an önce olu.şturulması zaruridir. Böyle bir 
hareketin varoldugunu işitmişitim ve Kürdistandaki insanlarda işitmişler ve tek beklentileri 
bu hareketin Kürdistıında çephe açmasıdır. Bu hareketin de PAR11YA ISLAMIYA 

KURDISTAN'ı oldugunu itiraf ettiler. 

Tüm Kürdistana yönelik çalışma yapıp, işgalci Devletlerin korkulu rüyası ve 
Kürdistanın tek ümidi PIK 'e Kürdistandan Selam getirdim. 

Bu mektubumla sizlere getirdigim sıcak selamları iletiyorum. 

Allah sizlerden razı olsun 

A.H. / Köln-Almanya 
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PARTIYA ISLAMIYA KURDISTAN ile IRAK 
KÜRDISTAN ISLAM HAREKKTI arasında yapılan 
ittifakın tam metni : 

.PIIrtiJG IdaMIJG Kurdistıın (PIK) In dıı iliıl:ilu Bilrosu il• Iralc Kilrdistaıı lo/11111 

.Har•ht/ ııruınd• •ıatıdalcl lcoaulllrd• blrlilct• JGrdufi/IIJIIIII Uausunda lttif•lc 
•ajltllllfllltır. 

1.-Tebliğ, irşad ve propaganda konularında birlikte çalışma esası 
üzerinde ittifak sağlanmıştır. Bu çalışma ise şimdiki Kürd sorununu 
hakiki vechesiyle ortaya çıkarma, onların elem ve ızdıraplarını dile 
getirme, Islam memleketlerinde ve özellikle Kürdlerle doğrudan ilişki 
ıçerisinde bulunan bölgelerde, müslümanlara, bu Iı.alka karşı 
mesuliyetlerini hatırlatma ve islami bir çözüm yoluna gidilmesini 
sağlamak. Gittikçe düğümlenen ve Kürd milletinin başına elem ve 
ızclıraplarla sonuçlanan diğer çözüm yolları ise, atamete uğradıkların
dan islamın tek çözüm yolu olduğunu anlatmak. 
Bu sahalarda deiğişik metodlarla bilgi ve fikir alışverişinde bulunmak 
ve arzulanan tecrübe mübadelesini gerçekleştirmek. 

2.-Zulümde sınırı aşanlara ve her türlü zorluklara karşı birleşik 
islam Cephesini oluşturmak ve bu yolda gayret ve imkanları sarf 
etvıeye vesile olan değişik işler ve çalışmalar etrafında PIK ile IRAK 
KURDISTAN ISLAM HARBKBT'i arasında birlik ve tesanut 
sağlanmıştır. 

TAVSIYB VB TBMBNNILBR 

Defiıllc efitim m•rlıııldulfltl Obıl ofltlm w proırıımlıırı için birlilct• çıı/ıımıılıır 

yııpılııcıılctır. Bu proırıı•larla Halılıazırda iimmililcl• baıbaı• ""'"" Muluıcır 
Çadırlıırındıı lcl Kilrd Çoçulcları araında çıılııınlll•r Jllpıl•bilir. Bıı proıramlıır Jimdilci 
doflıflc Idıım Üııiwr6it• prOfTIIIIIIarındaa llctlbtU •dllmui Miillllcilndiir. Buau JGpıırhıı 
Kiirdlulıı btJIIı bul"""""'arı IIIJiplu dllcUtı llliZIITti ıılıamalıdır. Örnefln I raleta Arapçıı 

_.""'"''' dlfu IIIJipl•ro pr• dalıli fıızla .,...,.lyot ıırz •du. H•r efitiM lcad-ul Için Kiirdço 
dil duıl, Il""lcllldiUI baflllmalc ilzu• -/ur. 

ISLAMIYA KURDISTANI - IRAK KÜRDISTAN ISLAM 
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Onıa Alman a.z.tedst sayın Dr. Dieter Faik'ın 
Sayın Prof. Dr. G<ıburl lle yaptıtı MQ/akolın metnlnl 
aşağıda aynen rıakledlyoruz. 

MQ/akol tarihi eski olmasından rağınen 1ı<ızı soru/or 
ve çeı;ııplar bugünkil aktuallteyl temamen aks 
etmemelaed/r. SIJ)Igı/orımızla 

Dr. Gaburi ile Mülakat.Cudi 

Dieter Faik: 
PIK nerede ve nezaman Kuruldu? 

Dr. Gaburi: 
Yedi yıl önce Kürdistanın dışında bulunan, 
asıl Kurucuların ilk mebde-i vesikaya imza 
attıktan sonra PIK kuruldu. Kurucular 
Partinin 4. Genel kurulunda 22 maddelik 
tüzüğü kabul edip, Patinin iç kuruluda, 
Kürdistanın içinde ve dışında Büroların 
kurmasına karar verdi. 

D i eter Faik: 
PIK Kürdistan'ın bir bölümündemi çalışma
larını sürdürmek istiyor, veyahut Kürdis
tan'ın tüm parçalarındamı faal olmak 
istiyor? 

Dr. Gaburi: 
Hükümetlerin katı davranmalarından dolayı 
şimdilik pek etkili çalışmalar yapamıyor. 
Biz Sosyo-politik bir mücadeleyı on plana 
almış bulunuyuruz. 

D i eter Faik: 
PIK genel ve bağımsız bir Kürd.istan için 
mi çalışıyor, bu devlet hangi parçalardan 
oluşuyor? 

inandığı özellikler nelerdir? 

Dr. Gaburi: G 
ünümüzde Kürdistanda olan bazı islami 
düşünceler e.ski katılımlarla karışıp, islamın 
llerçek hakikatlarıyla bağdaşamaz. Onun 
ıçin islam son dönemde bariz ve 
bağımsız hareket ettirici bir rol oynama
mıştır. Onun için gelecekte ı;ıüclü ve fiili 
bir hareketin oluşabilmesi ıçin, islamın 
asıl kaynağı olan, Kur' ana ve Sünnete 
dönmek gerekiyor. Biz1 bu ilmi-Rebbani 
minhecte, Kürd halkının insani hukukun 
güvenini, uluslararası ve bölgesel iyi 
muamele edecek, sağlam bir toplumun 
olduğunu görüyoruz. 

Dieter Faik: 
Parti Kürd Partisi değilde, Kürdistan 
Partisi olarak kendisinı vasıflandırıyor. 
Kürdistanda ahii-sünnet Kürdlerin yanında, 
Şia isna- aşeriye, alevi, yazidi ve çeşitli 
Hristiyan cemaatları vardır. Geçmişte bun
ların hepsi Vatan kurtuluşu için harekete 
katıldılar. Mezhebi bir Partinin kuruluşu 
Kürd halkını bölerek, sömürüye hizmet 
etmezmi? 

Dr. Gaburi: 
Partinin hesaplarına göre Kürdistan da 
yaliaşık 40 Milyon insan yaşamaktadır. 
Onların arasında 1 /4 e yaklaşan azınlıklar 
mevcuttur. Arap, F"arıs ve Türkler gibi. Bu 
nisbet Kürdistan içindir. Ama Islam 
meselesine gelince; Gayrimüslimler genel 
nüfus itibarıyla, pek önemli bir pay 
oluşturiyorlar. Parti tüzüğünün 6. ve 7. 
maddelerinde islami meznepleri ve gayri 
müslimleri, islama düşman olmad,ıkları ve 
düşmanla işbirliği yapmadıkları takdirde, 
normal vatandaşlık haklarından yararlana-

Dr. Gaburi: caklarına dair geniş izahat verilmıştir. 
PIK Türkiye, Suriye, Iran, Irak ve Sovyetler • Islami anlayış dahilinde müslümanların 
Birliği hudutları dahiline düşen beş hakkını korumak, müslümanları parçalamak 
parçada bağımsız islami bir Kürdistanın anlamına gelmez. Yani Kürd problemini 
kurulması için çalışıyor. Parti tüzüğünün Kürdistana yabancı olmayan islamla çöz
üçüncü maddesınde Kürdlerin çoğunluk mak. 
oluşturdukları bölge Kürdistandır, denmek
tedir. Bizler genel islami Devletlerin 
birleşimi dahilinde her müslüman ırkın 
özgü devletinin zaruriyetine inanıyoruz . 

Dieter Faik: 
Gerçkten Kürdlerin çoğu müslümandır. 
Ama Islam politik bir rol oynamamıştır. 
Kürd vatanının kurtulabilmesi için partinin 

D i eter Faik: 
Bütün bilinen islami Partiler, siyasi teşki
latlar, kendi. tüzüklerinde belirli bir islam 
ekolüne bağlıdırlar. Orneğin; Iran Islam 
CUmhuriyet Şia'yı temsil eder. Dava Partisi 
lrak'ı, Emel ve H izbullah Lübnan 'ı, lhvanı
müslimler perde arkasında ehli-sünneti. 
Partinin bunların arasında yeri neresidir? www.a
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Islami Partiler uzun yıllardan beri çalışıyor
lar. Orneğin : Iran'daki Islami hareketler, 
Türkiyedeksi Milli Salarnet Partisi (Bugün
kü Refah Partisi), Irak ve Surlye'deki 
Partiler. Sular hicbir zaman Kürd halkının 
meşru haklarının· oluşunda bir anlayışa 
varmadılar ve haklarını itiraf etmediler. 
Islam bayraktariiğı yapan Iran velayeti
fakih hükumeti, özellikle Kürdlerin istekle
rine kanla cevap vermişler. Onların en 
bü}'ük delilleride, islam bütün insanları 
eşıt sayarak, ırklar için mütemeyiz bir hak 
tanımamıştır.... PIK kendi varlığını nasıl 
kanıtlıyabilir? Kendi çıkışı islam ümmetini 
parçalamazmı ... ? 

Dr. Gaburi: 
PIK'te fikhi ve ekidevi mezhepcilik yoktur. 
Biz partinin islamı temsil ettiğinin anlayı
şındayız. Belki bu anlayış bir kısım 
mezheplere uyar di~erlerine muhalif olabilir. 
Mühim olan dinın esas kaidelerinde 
birleşerek, ter-i konularda toleranslı davran
mak. Islami hareketlerle beraber çalışmak 
bir özür beyan ediyorsa, bu durumda her 
parti kendi hedefıni gerçekleştirabilmesi 
için diğer partilerden ayrı çalışır. Kur'ani 
Kerim ulusların birlikteliğini ve yardımlaş
masını, tanışmayle nitelendirmiş. Beraberlik 
Faziletin tahkikine mani oluyorsa, adaletin 
gerçekleşmesi için ayrılmak gerekir. Çünkü 
adaleti gerçekleştiren ayrılık, zulumde 
toplanmaktan daha eftaldir. 
Islamı tahakküm ve zarara arac kılmak 
caiz değildir. Şii olan Iran'da ki hükümet 
Sünni olan Kürdlerin haklarına tecavüz 
edemez. Aynı zamanda lhvanı-müslimler 
Arap ülkelerinde, Refah Partisi Türkiyede 
vs. 

Ama islamın tüm halkları eşit gördüğü 
kaldesine gelince; Islamın hak olduğuna 
ve ulusların hukukunu koruduğuna inanıyo
ruz. Fakat şu anda islamın bayraktarlığına 
soyunan lran'a ve tarihte, islamın adıyla 
ortaya çıkan benzeri hükümetlerin bir çok 
toplumun ve terdin hukukunu heder 
ettikleri için güvenemiyoruz. Biz Kürdler 
bu durumu diğer insanlardan daha iyi 
biliriz. Aynı hatanın takran için yeni bir 
tereütıeve girmek istemiyoruz. Eğer islami 
hareketfar ve Iran, arzumuz dışında kendile
rine tabi olmamızı isterlerse, bu bizim için 
tuhaf bir Istek olur. Çünkü o zaman 
PIK'inde onları çağırmakle hakkı vardır. Ve 
PIK lehine olan bir haktan vazgeçmesini 
onlardan isteyebilir.. Çünkü PIK Tarihi 

kargaşalığı ve mezhepciliği aşmıştır. Ama 
Iran şiilik dairesinde sıkışıp kalmıştır. Bu 
karşılıklı bir mantıktır. Düsturumuz her 
halkın kendi Devleti vardır, biri diğerine 
kendi maslahalına olan bir şeyi tavsiye 
edemez. 

D i eter faik: 
Kürdistanın kurtuluşu için PIK'in stratejisi 
nedir? ve silahsal mücadeledeki konumu 
nedir. 

Dr. Gaburi: 
Bizim islami Cihat'da ki anlayışımız: Ister 
müslüman isterse gayrimüslim olsun, 
zalimi dışlayan ve mazlumu destekleyen 
bir savunma olup, hür görüşün, düşünce
nin, dini ibadetin ve özgür ortamın 
oluşumu için bir araçtır. Bundan dolayı 
biz, zelimierin dışlanması için dini. cihada 
çağırıyoruz. isterse bunlar müslüman Arap, 
Türk veya farıs olsun. 
Burada anarşi ile Cihad arasındaki !arka 
değinmek istiyorum. Cihad zelimin zulmün
den mazlumu korumaktır. Bu ilahi dinde 
ve beşeri fıtratta meşru olup, baskının 
ara~ı olan ~narşid~n uzaktır. Allah (c.cı 
Kur anı Kerımde Dinde zorlama yoktur 
buyurarak bunu yasaklıyor. 

Oieter Faik: 
Ozellikle Türkiye Kürdistanında Burjuvazi 
tabakası, hükümetle beraber çalışarak, 
özgürlük hareketini önlemek istiyor. Kürd 
özgürlük hareketi hangi sosyal sınıfa 
dayanmalıdır ve kim hareketi yönlendirme-
lidir? ' 

Dr. Gaburi: 
Kürdistanda yaşayan herkes sömürüeLI 
hükümetlere karşı durmalıdır. Içeride bulu
nan hükümetlerin kuklaları veya onlarla 
beraber çalışan burjuvazi sınıf veyahutta 
din perdesi arkasında saklanan zümrelerin 
tutumu ve düşmanlığıda dış düşmanın 
tehlikesinden ve düşmanlığından az değil
dir. 

Dieter Faik: 
Yaklaşık tüm Kürd örgütlerinin sosyalizmle 
ve hatta Marksism-Leninizmle az çok 
irtibatları olduğu malum. Onlarda Kürdis
tanın kurtuluşu için çalışıyorlar, sizce PIK 
bu !;Jibi örgütlerle nasıl bir çalışmaya 
girebılir? www.a
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Dr. Gaburi: 
Parti tüzüQünün 7 .. maddesinde; Halkın 
diniyle çelışmediği ve halkın düşmanıyle 
işbirliği yapmadığı · müdetce, Kürdistanın 
meşru haklarını elde etmeye çalışan 
gruplarla yardımlaşmak imkan dahilindedir 
denmiştir. · Bunun ışığında Kürd örgütleri
ne bakış açımız bellidir. Anavatan da 
ortak olup, kapımız diyaloga her zaman 
açıktır. 

Dieter Faik: . 
Kıirdlstan Islam Devletinin kuruluşunda 
Müslüman olmayan veya mülhid insanların 
durumu ne olur? Alevilerin ve müslüman 
olmayanların hukuku nedir? -Hristiyan ve 
Yazidiler gibi· 

Dr. Gaburi: 
Islam dini fert ve toplumun maslahatını 
birleştiren bir dindir. Milli, Vatandaşlık ve 
in~anlık hukukunda, müslümanlar ve gayri
muslimler ortaktır., Parti tüzüğünün 1 O. 
maddesinde dini azınlıkların durumuna 
değinerek 'Müslüman olmayan ve diQer 
dinlere mensup olan azınlıklar, dıni, 
vatandaşlık ve toplumsal adaletin hürriye
tinden istifade ederler' denmiştir. 

Dieter Faik: 
Iran Islam Cumhuriyeti ve açıktan islamı 
iddia eden Pakistan, Suudi Arabistan ve 
Moritanya gibi devletler kendi sosyo· 
ekonomi sistemlerinde, işçinin, köylünün, 
küçük esnafın ve memurun yaşantısının 
düzelmesi için herhangi bır ilerleme 
sağlamadıkları gibi, ulusfararası kapitalist 
ve emperyalist de sistemlerle derin 
işbirliğine giriştiler. PIK bu konuda Kürdis
tan halkına ne sunabilir? Hangi esaslar 
üzerine ,.Kürdistan devleti kurulacak? 

Dr. Gaburi: 
Düşünürler islamdan alınan bir proğramı 
koymaya çalışıyorlar. Partinin 20. madde
sinde 'Genel toplumun yorarıno olan rllm ıiretlm 
dallarında çalışma yapılır. Devlet IJIICIJk faizli 
bankolara alternatif sunduktan sonra ztlfUI'I hallerde 
işe mDdalıele eder. Halk gikünlln yetmedili Qretlm 
alanlarında Devlet yardımı s<Jtlanır.. Bu madde 
de işçi ve işverenin hukukları korunarak 
Fabrikaların kar payından bir kısmı işçilere 
dağıtılıp, mülkiyeti işçilere ait olan Iabri
kalar kurularak aradaki çelişki kalkar. 
Bunun yanısıra, toprağın verimli hale 
getirilmesi için işçilere yardım edilir. 

Dieter Faik: 
PIK Kürdistanın içinde ve dışında olan 
hangi Kürd örgütü ile beraberdir veya 
ı:ıangisiyle yardımiaşması daha fazladır. 
Orneğin Şeyh Halil Barzani veya Abbas 
Şebekin yönettiği Irak Kürdistanı Islami 
H areket i gibi? . 

Dr. Gaburi: 
Yanan KOrdisıanda Cihad sesinde başka 
bir şey duyulmuyor. Şuanda cephede 
Peşmergelerimiz yoktur. Bu da kimsenin 
bizi duymadığı anlamına ~elmez. Islami 
tutan halkla içiçeyiz. Bildığim kadarıyla 
Partinin .is.ıami _ve milli örgütlerle yardım-

. laşmak ıçın ugraşıları vardır. lnanıyoruzki 
son çıkış bizim olaçaktır. Inşallah ! 

• • • • • 
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ASKIH - Bildirisi: 
Bismillahirrahmanirrahiym 

Alla (e<:} ,. llıı•d. Rıualiııe •ıılflt w •el.., gctlrentt lı11$lıırız. 

Hıtdz Dlıq.., •llfltaırıtltı lhıt. çqilli •Dldırı "" tarllıadıır tıuıı•ıddıı ZDraııla olıırııt "" ASKIH 
,,.,_, ile tııl-e ııldıfıııııı: telıllfiıııiı:de de lıelirtlldifl' llı:ere ASKIH'ıı olıqaıııa. ..,..., "" ~lıı•• 

tıırnın• llerlde tlıqıınıl-tJ ııçıtlııııııııpı. Alla (cı:) .. ll.,.d ederlı:tl Inı ,... lnıııa 

pr~qtl~ 

ASKIH, Allıılfl'• (e<:) prefl gll>i tallat gih"mlll ,_,_at "" pdrtU o•..,. rıı:uım taı:aıııııat 

..-ı71fl Ilir ar"7" lfll•il Kfirdi•taıı'lı Mlld4ıııaıılarııı olıqtard..,.. Ilir O..aflt'tır. ASKIH 

,..,..,ııırıııııı tflt ar.zıı.rıı w bt.,. :Jflu Ralıbiııılı:iıı Illa fıırz tıldıtlıırıııı 7YJ11ııt, O'ııa l1171t lılru 
tal Dlq O'•• ıııil'ıııiolu lçtıı ,.,,,. ıııııt.....a dali olalıllıııettlr. ASKIH ııı.....,ıarı lllç Ilir 

tlJI, lamılıq, WJNI tımıolıı lll,..etldd• olııı1J71p :JIIu r.ı..... d..,..,,.,,. ııefululdir. Aıııaçları 

•llulııdeıt lflldiflıtU Idaııı'a lll,..et etıııflt w: ııil11171 olaral Allııli (cı:)'ııt lfllltıııllııilıı lılltilıı 7flr 

7f1z*ıtk llatlıııl;retlıtl •llflaıııattır. ÇaN lılı:deıt tattir Alla'taıı dır . 

.AsKIH'i oluşturmalda gayemiz Muslumanların birliğini sağlamak ve terdin gucunu 
aşan meseleleri ASKIH olarak çözmektir. 
Yuce rabbimiz bizlere fert olarak görevler yüklerken toplum olarakta ve butun toplumu 
ilgilendiren görevler de yüklemiştir. Islam dini hayatın bir alanını değil de butun alanlarını 
dCızenlemiş ve birbirinden kopuk olmayan ve bir butun olarak yaşanması gereken bir 
dindir. Zira Kur'anı Kerim'de çeşitli ayetlerle belirtildiği uzere Islamı nızamın yeryCızune 

hakim kılınması yine Islamın emridir. Ayrıca Islamın bir butun olarak yaşanabilmesi ve 
insanların Islam esasları dahilinde kulluk görevini yapabilmesi için mutlaka Allah (cc) ın 

nizarnının hakimiyeti sağlanmalıdır. 
Bu gun beldemizde ve Dunyanın genelinde Islamın hakimiyeti mevcut değildir. Hatta 

halkı musluman olan beldelerin de çoğunda Islam esasları ya tamamen yada kısmen 
uygulamadan kaldırılmıştır. Göze çarpan en buyük gerçek, o ulkelerede mevcut siyasi 
otoriteyi ellerinde bulunduranlar muslumanlar değildir. Sözkonusu bu ulkekelerde de ne 
Devlet yapısı ve nede diğer uygulamalar Islami değil ve hatta islamın zıttını kökleştiren 
birer yapıya sahiptir. 

Dünyanın genelinde olduğu gibi, halkı muslüman olan ulkelerde de adaletsizlik, 
sömürü, yolsuzluk, yoksulluk ve ahlaksızlık artarak devam etmektedir .. Islam fıtratı Cızere 

dünyaya gelen Çoçuklara küfri duygu ve duşunceler aşılanmakta ve birer Islam düşmanı 
yaratılmaya çalışılmaktadır. Hemen hemen her yerde kurulan Okullar'da küfre bekçilik 
yapaçak Insanlar yetiştirilmeye çalışılmakta ve bu esasla insanlara islam dini 
unutturulmaya çalışılmaktadır. Medeniyet diye, eşitlik diye, çağdaşlık diye kufrü aşılar 

çoğaltılarak Islamın artık çağını dolduran ve sosyal, siyasi ve iktisadi yönünün artık 

uygulanamıyacağını müslümanların Çoçuklarına da kabullendirmeye çalışılmaktadır. Halkı 
müslüman olan ülkelerin kafir yöneticileri tarafından empoze edilmeye çalışılan şudur; 
lıiiJtllın Ibadet y/ltriJ seni llgllendlrlr, ger/ılnde ıenln bir )lilkilmiQJIJtiln ve Jonksoyurıurı yoktur. YQJJ/ lıiiJtllın sadece 
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Ibadet y<Jnilne ( o da kısmen) izin verilmekte. Bunun al:ablnde insanlar araJtndal:i ilişl:ilerln düzenlenmesi, yaşam 

tarzı ve Rabbimizin diğer buyrukl•n doğrultusund• bir bütün olar ol: l al•mm yaşmımasıno müaaode 

edilmemektedir. 

Halbuki Allah'ın emirlerinden sadece ve sadece zerre kadarına bile karşı gelmek kafir 
olmak için yeterlidir. Fakat dikkat edilmesi gereken şudur ki: Gayri isl~rııF Devletlerde 
siyasi idareyi ellerinde bulduranlarda zaten Allah korkusu yoktur. Onların·· arasıra Islam 
kelimesini ağızlarına almaları ve bazende sadece gösteri yönü olan islami tavırlara 

girmeleri onların iktidarlarını koruma korkusundandır. Her türlü küfrü uygulamayı yapan ve 
lslamla uzaktan yakından alakası olmayan insanlarda bazen davranışiarına islami kılıflar 

bulma çabalarına girmektedirler. 

Bu nedenledir ki hangi kılıla bürünürlerse bürünsün, söyledikleri ne olursa olsun, 
islamın hakimiyetine karşı duran ve hatta bunu islam adına büründürse dahi bütün küfri 
iktidarlar yıkılmalı ve yerine Allah (cc) 'ın hükmü tesis edilmelidir. Bu görev elbetteki 
bütün müslümanlarındır. 
Müslümanların içinde bulunduğu koşullar ne olursa olsun, külrün gücü ve baskısı hangi 
boyutlarda bulunursa bulunsun, görev; Allalı rızaaını kozanmak için gerekeni yapmaktır, 

Kafirlerin iyisi veya kötüsü yoktur. Hangi kavme mensup olurlarsa olsunlar, hangi amaca 
hizmet ederlerse etsinler, onlar herzaman Islamın düşmanlarıdırlar. 
Şimdi soruyoruz; Müslümanların siyasi Iktidarlarını ve geleceklerini tayin etmeyi kafirlerin 
kafirlerin eline vermesinin lslamla uzaktan yakından bir alakası varmıdır? Müslümanların 

küfri iktidariara rıza göstermemesi ve onları alaşağı ederek yerine Allah (cc) 'in nizamını 
tesis etmesi yine Islamın emridir. Şimdi, bu apaçık emre uymamak ve bunu görmezden 
gelmek mümkünmüdür? Elbetteki hayır. 
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Işte biz Kürdistanlı Müslümanlar olarak bu noktadan hareketle, içinde bulunduğumuz 
zor koşulları ve imkansızlıklanda aşarak ASKIH'i oluşturduk. ASKIH'i oluştrumanın tek 
nedeni müslüman olmamızdır. Bizi bu yola iten islamın emirlerdir. Yani ASKIH'i 
oluşturmak müslüman almamızın bir gereğidir. 
Yukarıda izah ettiğimiz durumlardan sonra ve islamın açık hükümlerinde rağmen islamın 
sadece bazı ibadetlerini yaparak görevimizin bittiğini hangi müslüman söyleyebilir. Böyle 
bir tavırla olsa olsa kendimizi kandırmış olur ve kafirlerin ekmeğine yağ sürmüş oluruz. 
Yani külrün tahakkümüne rıza göstermek, islami bir tavırmıdır? Elbetteki hayır. Küfre rıza 

elbetteki küfürdür. Bu noktada hareketle ve şu anda içinde bulunduğumuz koşullarda 
küfre karşı mücadele etmemek ve külrün tahakkümüne rıza göstermek ve onun 
organlarının ayakta kalmasında rol almak elbetteki küfürdür ve islamı bir tavırla alakası 

yoktur. Hangi ülkede olursa olsun, hangi amaçla olursa olsun kafirler arasındaki 

davalarda bir katira tabi olmak ve onun emrinde savaşmak, ölüm halinin Şahillikle alakası 
yoktur. 
Bütün bu nedenlerdendir ki, islami görev Allah (cc)'in nizarnını bütün yeryüzünde tesis 
etmektir. Bu nedenle müslümanların ilk yapması gereken görev, kendi bölgelerinde islami 
önderlikle müslümanları bir araya getirmek ve küfre karşı gerektığı gibi savaşmaktır. 

Bu nedenle bizler bu boşluğu doldurmak ve Kürdisatanlı Müslümanları islami esaslar 
dahilinde bir araya getirmek, küfrü beldemizden kovmak gayesiyle ASKIH'i oluşturmuş ve 
gerekli ç~lışmalara başlamış buluniyoruz. ASKIH'in onune koyduğu ilk hedef, 
Kürdistandaki müslüman Kürd ulusunu külrün tahhakümünde kurtarmak ve Allah (cc)'in 
nizarnını Kürdistan'da hakim kılmaktır. ASKIH islama hizmet gayesiyle kurulmuş bir 
araçtır. Görevini tamamlayıncaya kadar çalışacak ve Islama hizmet edecektir. Inşallah. 

Erzurumi 
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ASKIH bir zorunluluk üzeri doğmuştur. Çünkü beldemizde ASKIH'in amacı ve yapısı 
şeklinde bir Cemaat mevcut değildir. Zaten böyle bir mevcudiyet olsaydı görevimiz bu 
yapıya katılmak olurdu. Bu gün bile ASKIH'in varlık nedeni ortadan kalkarsa ASKIH'de 
ortadan kalkaçaktır. 
ASKIH'in amacı ve nihayı hedefi şudur: Dünya islam Devletini kurma esasına yönelik 
olarak ve bu amaca hizmet edecek şekilde Kürdistan'da külrün kirli ellerini kırmak ve 
Kürdistan toprakları ile bu topraklar üzerinde yaşayan insanların gereği gibi hizmetlerini 
sağlamak ve Kürdistanın Cihanşumul Islam Devleti için hazır hale getirmektir. Bunu islami 
bir görev olarak görmekteyız. 

Başkada herhangi bir amacımız ve çalışmamız olamaz. Ancak elbetteki külrün 
kovulması ve bu belde insanlarının yaralarının sarılması olacaktır. Zulmün ve sömürünün 
yok olması demektir. Fitne ve Fesadın boşa çıkarılması demektir. Yani islamın sağladığı 

güzellikler ve topyekün bir refah ve mutluluk ancak islamın hakimiyetiyle sağlanabilinecek_ . 
tir. Fakat asıl gaye Allah (cc)'ın rızasını kazanmaktar. Haliyle bunu sağlanması içinde, 
gereği gibi çalışılmalıdır. Içinde bulunduğumuz mevcut koşullar bunun yolunun Kürdistan 
da küfrü kovmaktan geçtiği muhakkaktır. 

Kürdistan'da Islami bir önderlik ve çaba şarttır. Zira bizler Kürdistanda yaşamaktayız. 
Çalışmaya Kürdistanlı müslümanlarla başlamalıyız. Bakınız bu konuda Şehit Imam Hasan 
EL-Benna şöyle demektedir: 
Teşkilalçı Milliyetcilik: 

Eger milliyetcilikten hep birlikte çalışıp Cihat etmemizi, her milletin kendine düşen 
görevi yapması ve Allah'a kavuşuncaya kadar zafer yolunda yürümesi kastediliyorsa bu 
çok güzel bir amaçtır. 

Hürriyet ve istiklal amacıyla doğulu milletlerden herbiri kendi alanında 

teşkilatlanarak mücadeleye atılırsa biz onları desteklemekten başka ne yapabiliriz. 
Bu ve benzeri manalarda milliyetcilik, yegane ölçümüz olan islamın yasaklanmadığı, 

üstelik kalplerimize yerleştirdiği ve teşvik ettil!;i güzel ve hayranlık duyulacak fikirlerdir. 
(~~~amoıııı. ~ymlan. Davaıııı:ı BaDrı.-1, abiffı 31) 

ASKIH'in oluşumu elbetteki müslümanları sevindirmiştir. Fakat kafirlerin, münafıkların 
tepkisine neden olmuş ve saldırılarına maruz kalmıştır. Hatta bazı müslümanlarda mevcut 
kütri sistemin propagandaların (Asimilasyon) dan fazlasıyla etkilendikleri ve Islamı 

anlamadıkları için az da olsa bu kampanyaya yer yer katılmışlardır. 

Bize, bu oluşumumuzdan sonra yöneltilen, saldırı ve karalama kampanyaianna 
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katılanların bir kısmının. münafıklarmı veya gerçekten kulağı sağır, gözü kör ve islamdan 
yeterince haberi olmayan müslümanlarmı olduklarını anlamak güçtür. Bu nedenle 
müslüman olanlarını aydınlatmak ve külrün zavallı piyonlarını teşhir etmek üzere bu 
konunun üzerinde durmayı gerekli görüyoruz. En yaygın olarak ifade edilen konu şudur: 

'Bizler müslümanız ve islam davası gütmeliyiz. Kürdistan ve Kürd kelimeleri de nereden 
çıkıyor?' Hatta bazıları bunu yani Kürd sorununa el atmanın ırkçılık olduğunu bile dile 
getirme gafletinde bulundular. Hatta bir kısımları da biz müslümanız, Kürd değiliz diyecek 
kadar islamdan habersiz olduklarını göstermişlerdir. 

Evet bizler Kürdistan'da birlik oluşturup Kürd milletini emperyalizmin uşakları olan 
sömürgecilerin boyunduruğundan kurtarıp, Kürdistan islam Devletini kurmayı alenen ve 
yüksek sesle ila ederiz. 
Neden mi? 
-- Çünkü, bizler Kürdistan'da külrün kovulmasını islamın bir gereği olarak goruyoruz. 
Kürdistan'ı islamın hizmetine ve Dünya islam Devleti esasına hazırlamayı gerekli 
görüyoruz. Kürdistan'daki mevcut işgal durumuna rıza gösteremeyiz. Zira bu onur kırıcı bir 
tarz olur. Bakın bu konuda Peygamber efendimiz (sav) bir hadisi Şerifte şöyle buyuruyor: 
'Mecbur edilmeksizin zillete boyun egen ve itaat eden bende degildir" 

-- Çünkü bizler Kürdistan'ı islami bir önderlikten mahrum etmek ve böylelikle sömürünün 
devamını sağlamaya çalışanlardan değiliz. Kürdistan'ı islami bir önderlikten mahrum 
etmek isteyenler ne düşünOrse düşünsünler, kafirlerin ekmeğıne yağ sürenlerdir. 
Kürdistan'ın islami bir önderlikten mahrum edilmesi mevcut işgalcilere ve koministlere 
yarar. Çünkü Kürdler mevcut işgalcilerden kurtulmak için yıllardır çaba sarf etmektedirler. 
Şayet islami bir alternatif bulunmazsa, seçme şanşından mahrum bırakılarak koministlerin 
peşine takılmak zorunda bırakılmış olaçaktır. Bu da sonunda yeni yaraların ve ızdırapların 
oluşmasına, yeni çığlıklara neden olaçaktır. Bu da müslüman Kürd milletine ihanettir. 

-- Çünkü, bilinen en eski tarihlerden beri üzerinde yaşadığımız ve Allah'ın bize bahşettiği 
güzelim Kürdistan'da bu gün katil işgalciler cirit atmakta ve iliğine kadar bizleri ve 
yurdumuzun zenginliklerini sömürmekteler. 

-- Çünkü, bizler ürettiğimiz halde, topraklarımııda nice zenginlikler bulunduğu halde 
halkımızın geneli aç ve çıplaktır. Bütün varlıklarımızı talan eden bu eli kanlı işgalcilere 
uşaklık edecek kadar şuursuz değiliz. 

-- Çünkü, bizim Zilan deresi, Mahabat, 
kıyımları unulmamız mümkün değildir. 

müslümanlarının sesleri halen duyar gibiyiz. 

Diyarbakır, Halepçe, Barzan ve diğer toplu 
Salavat getirerek Şehadete giden Kürd 

-- Çünkü, bizler Müslüman ve onurlu insanlarız. Külrün baskı ve zulmüne boyun eğmeylz. 

-- Çünkü, bizler Kürd olduğumuz için horlanıyor, ayrıcaklı muamelelere tabi tutuliyoruz ve 
yok edilmeye çalışılıyoruz. 

- Çünkü, bizler Türkiye, Iran, Irak ve Suriye'ye karşı olan kıyamlarımızda bu ülkelerinin 
müslümanlarını yanımızda göremedik. örnek mi istersiniz? Sorarız Şeyh Said (ra) 
kıyamında Türk müslümanları neredeydi? Yoksa o dönemde Türkler halen müslüman 
değillermiydi? Yoksa kendi kavimlerinden olan kaliriere el kaldırmaya yürekleri razı 
olmadımı? Halebce'de Zilan'da ve daha başka yerlerde Kürdlerin sırf Kürd oldukları 
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yokedilmelerine karşı ne yapıldı. Filistindeki beskılara karşı protesto mitingler 
düzenliyenler, Azerbeycan'daki Türklerin sadece bir demokrasi istemeleri karşısında 

düştüğü durumdan dolayı meydanları inletenler, Halebes'de olanlar karşısında ne yaptılar? 
Yoksa Kürdler müslüman olarak kabul edilmedi mi? Halebes katliamında ve onu takib 
eden soykırım girişiminden sonra tek bir can ile Türkiyeye müslüman Kürdlerin halen 
telörgüler içinde olduklarını Türk müslümanları bilmiyorlarmı? Şimdiye kadar bunlar için 
kim ne girişimde bulunmuştur. Bulgaristan'da gelen Türklerin durumu ile Kürdlerin 
durumunu karşılaştırıyorlarmı? Bulgar Türkleri geldiğinde Şarap isterlerkan Kürdler Kur'anı 
Kerim istiyordu. Bütün bu durumları aklıselim insanların dikkatine sunuyoruz. 
Yöneitinlan ikinci suclama ise: ' Miisliimanlar arasında böliiciiliik yaratı lıyor• muş. 
Bu konuda dikkat edilmesi gereken şudur: Şayet müslümanlar arasında bir birlik mevcut 
ise bölücülükten bahsedilebilinir. Ancak şu açıktır ki bugün Müslüman Kürd milleti ne 
Türklerle ne Araplarla nede Farıslarla bir birlik oluşturmuş değildir. Mevcut olan durum, 
işgalci ülkelerin Kürdistanı kendi aralarında payiaşması ve kendi ülke topraklarına 
katmas ıdır.· Kürlerin, bu üç milletle dini aynılığından başka herhangi bir birlikte liği yoktur. 
Hatta tarihi süreç içinde yaşanan olaylar nedeniyle bu milletler arasında yer yer büyük 
kinler ve düşmanlıklar yaratılmıştır. 
Denilebilinirki bu konuda suçlamaları ortaya atanların asıl gayeleri islami esaslar dahilinda 
bir birlik oluşturmak değilde, Kürdlerin işgalinde bulunduğu ülke milletlerine tabi 
olmasıdır. Yani Kürdler hangi ülkenin işgalinde ise o ülke milletine tabi olsun. Yılların 

kazanımı olan zengin islami kültürleri ve kazanımları yok olsun. Yoksa Kürdlerin bir güç 
halinde birleşmesinin hangi müslümana bir zararı olabilir. Şayet bu böyle değilse şuna 
dikkatinizi çekiyoruz; 
Bu güne kadar Türk müslümanlarının hangi Cemaatı Kürd kültürü ve benliğinin yaşatılması 

için çaba sarf etmiştir. Hangisi asimilasyon politikasına karşı gerekeni yapmıştır. 

Zira bunları yapmadıkları için Türk müslümanları suçlayaçak değiliz. Ebetteki bu görev 
onların değildir, Kürd müslümanlarınındır. Ancak bizim burada kast ettiğimiz Türk 
asimilasyon politikasından yeterince nesibini almış ve ben Kürd asıllı müslümanım 

demeyebilen korkan, bunu dediği zaman müslümanlığına zarar geleceğini sanan ve Türk 
asimilasyon politikası uyguluyacılarının eli, kolu durumuna düşmüş zavallılar ve onların 

tarzlarıdır. 

---Kürdistan genel bakış----

Kürdistan bugün Suriye, Irak, Iran ve Türkiye'nin işgalindedir. Osmanlı imparatorluğunu 
dağılmasından sonra Kürdistan da parçalanma dahada artmış, dörde çıkmıştır. O tarihe 
kadar Iran ve Osmanlıların işgalinde olan Kürdistan toprakları Avrupalı emperyalist 
devletlerin ve bölgedeki işgalci devletlerin çıkarları doğrultusunda parçalandı. Kürdistan'ın 
hangi parçasında olursa olsun, en ufak bir kıpırdanma bu dört sömürgeci devletin ortak 
~balarıyla ezilmeye çalışılmıştır. 
Tarihin hiç bir sürecinde bağımsızlıkları için silahlarını bırakmayan ve başkaldırıianna ara 
vermeyen Kürd halkının en büyük düşmanı ihanetler ve ikiyüzlülük olmuştur. Son ikiyüzyılı 

aşan bir zaman diliminde, Kürdistanda hiç bir zaman silahlar susmadı. Zaman zaman 
güçlenen ve akabinde gelen talihsiz yenilgiler, . Kürdlerin hiçbir zaman silahlarını elden 
bırakmalarına sebep olmadı. Kürdistan uzun bir süredir, savaş alanı halindedir. Hiç bir yer 
yoktur ki müslüman Kürd halkının kanıyla sulanmış olmasın. Hiç bir zaman dilimi 
olmamıştır ki Kürdlerin kitleler halinde katliamına gidilmesin. 
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Eli kanlı sömürgeci ülkeler, sömürülerini devam ettirebilmek için dünyanın hiç bir yerinde 
yapılmayan işkence ve katliamlar yaparak dünyanın en iğrenc canavarlarının önüne 
geçmekten geri kalmadılar. 
Kürdistan'ın müslüman halkı herşeye rağmen varlığını koruyarak günümüze kadar 
gelmesini başarmıştır. 
Kürdistan'ın en geniş toprakları bugün sömürgeci Türk devletinin işgalindedir. Zaten nüfus 
olarakta Kürdlerin büyük bir ekseriyatı bu topraklarda yaşamaktadır. En acımasız 

uygulamalara ve en modern silahiara rağmen Kürdlerin bir bütünlüğün duygularını ve 
genelinin birbirine duyduğu kardeşlik hisleri ortadan kaldırılamamıştır. Son olarak 
Halebcede meydana gelen haltiam ve bunu takip eden Soykırım girişimleri bütün Kürd 
milletinde derin bir üzüntü ve istikbali birlikte kurma duygusunu dahada artırmıştır. 

Kürdistan'daki insanlık dışı uygulamalar ve katliamların dışında KOrdleri yok etmek ve 
tarih sahnesinde. kaldırmak için sömürgecilerin başvurduğu yolları kısaca gözden 
geçirmekten fayda vardır. Dört sömürgeci devletin de kendi işgalinde bulundurduğu 

topraklarda yaptıkları özce aynıdır. 

1.-Kürdlerin kendilerine karşı sa~taşmalarını ve bağımsızlıklarını kazanmalarını engellemek 
için onları açlık ve yoksullukla savaşır duruma düşürmüştür. Bu amaçla Kürdistan'da bir 
ekonomik canlanmanın sağlanmaması, Kürdlerin maddi güçten yoksun olması için ne 
gerekirse yapılmıştır. Sömürgeeller hiç bir yatırım yapmamasına rağmen orada Kürdler 
tarafından yapılacak yatırımları verimsiz kılmak için gereken her şey yapılmıştır. Müslüman 
Kürd halkı ikiisaden sömürgecilerin tahakümüne girmiştir. Kürdistan'da yapılan yatırımlar 

verimsiz bir hale getirilmiştir. Bu gün halı hazır durumuyla Kürdistan sömürgecilerin açık 
pazarları ve ucuz işgüçü kaynağı haline gelmiştir. 
Kürdistan'nın yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynakları sadece ve sadece sömürgecilerin 

çıkarları için kullanılmıştır. Kürdistan toprakları yeraltı ve yerüstü zeginlik kaynakları 

bakımından dünyanın en zengin bölgelerinden biri olmasına rağmen Kürdistan'da açlık ve 
yoksulluk hakimdir. Yoksul bırakılan Kürd halkına sömürgeeller yer yer kırıntılar bırakarak 

kendilerine bağlı ÇAŞ'Iar veya IT'Ier yaratmaya çalışmaktadır. 

2.-Böl-yönet politikası: Kürdlerin başına mussallat ikinci durum ise cani işgalcilerin bôl
yönet politikalarıdır. Bu sayede düşmana çevrilen Silahlar yine Kürdlere çevrilmesi 
sağlanmıştır. KOrdleri birbirine kırdırmak ve aralarına kin ve ayrılık tohumları ekmek 
Osmanlı hanedanlığı devrinde bugüne kadar sürerek gelmiştir. 
KOrd'lerilı-birbirlerini kırmaları hem sömürgecilere karşı koymayı engeller hemde 

sömürgecilerin sömürüsünün devamını sağlar. Hatta bir çok Kürd direnişi bu yolla 
bastırılmaya çalışılmıştır. 
Kürdistan tarihi Incelendiğinde çok açık olarak görüleçektir ki Kürdlerin bugün halen 
bağımsız olmamalarının tek nedeni sömürgecilerin sinsice yaptığı böl- yönet politikasının 

sonucudur. 

3.-Kürdlerde mevcut dini duyguları köreltmek: Kürdlerin büyük bir ekseriyeti Islam dinine 
tabidir. KOrd'lerde din duygusu her türlü duygu ve isteğın önünde gelir. Dini bir hadise 
vukubulunca müslüman KOrdler her zaman en büyük karşı koyuşları yapmışlardır. KOrdler 
müslümanlıkları gereği onurlu ve sözüne güvenilir bir haldedirler. Onları onursuz ve 
güvenilmez bir hale düşürmek, kişiliksiz, dini duyguları zayıflatılmış ve aralarındaki bağlar 
koparılmış, böylelikle arzu edilen hale getirilmiş insanlar olması için sömürgeeller çokça 
çaba sarf etmiştir. 
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Kürdler hiç bir zaman dini duygularını başkaca bir amaç için harcamamış ve gerçekten 
samimi müslümanlar olmuşlardır. Büyük Kürd komutanı Selahhadin Eyyubi haçlılara 
karşı yaptıkları, Şeyh Said Hazretlerinin TC küfrü uygulamalarına teredüt etmeden karşı 
koyması ve büyük Kürd mücahidi Cıbranlı Halil Beyin çalışmaları da yine bunun 
örnekleridir. Kürdleri bir arada birleştiren en köklü bağ din bağıdır. Bunun farkında olan 
işgalciler Kürd halkının dini duygularını köraltmak ve böylesi bir gücü ortadan kaldırmak 
için her yolu geçerli görmektedir. 

Bu konuda bir örnek teşkil etmek üzere Iran'daki Kürdlerin Şahlık reıımıne karşı 
mücadelesine bakabiliriz. Müslüman iranlı Kürdler Şaha karşı faris müslümanları ile omuz 
omuza savaşmasına rağmen bugün onların liderleri zindana tıkılmıştır. Ahmed 
Müftüzade'nin gerçek bir islami uygulama isteğı dışında bir suçla zindanlara atıldığını 
kim kanıtlıyabilir. 

Ahmed Müftüzade 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Bu gün Türk müslümanlarının peşine takılmamızı ve bir güç olmamızı istemeyenler 
Iran'da yaşanan durumun Türkiye'de yaşanmayacağım kim kanıtlıyabilir. 

Zaten hiç bir kavmin başka bir kavmin peşine !akılması ve tabi olması doğru değildir. 
Ayrıca bir ulusun başka bir ulusu idare etmesinin islamla bağdaşır yanı olduğunu kim 
söyliyebilir. 
Bu. nedenledir ki ayrı yapılanma ve yeri geldikes birlikte hareket etme en doğru olan 

davranış tır. 

Birinci dünya savaşından sonra emperyalisilere karşı yapılan <Kurtuluş Savaş> ında 
Kürdler Türklere tabi olarak savaştılar. Maraşta, Antepte, Urtada ve doğuda 
ermenilere karşı savaşanlar büyük bir ekseriyeti Kürdlerdi. Çanakkale'de savaşıp Şehit 

düşen Kürdler Türklerden az değildi. Sonuçta ne oldu? Kürdlerin varlıkları dahi kabul 
edilmedi. Lozan'da 'kurduğumuz Devlet Kürdlerin ve Türklerin devletidir' diyenler, 
meydanlarda sadece Türk adını ağzına almaktan korkup Türk ve Kürd adını birlikte 
ananlar, meclisi Kürd mebuslar ve Türk mebuslar diye ikiye ayıranlar bugün Kürd diye bir 
millet yoktur, Türk soyundan gelmektedir diyorlar. Halbuki o gün savaşanlarda yine 
müslümanlardı. Ister Kürd olsun ister Türk olsun, o zaman karşısındakilere hücum 
ederken ALLAHU EKBER diyenlerdi. Sonuçta ne oldu. 
Başa geçmeye zalimler muaffak oldular ve islam adına yapılan savaşı kavmi bir gayeye 
çevirdiler. Şimdi Iran gerçeği ve Türkiye gerçeği karşımızda iken Kürdlerin bir güç olarak 
birleşmelerini istemiyenler bizce ya çok Cahil ve islamdan, tarihten habersiz, veyahutta 
onlar gibi zelimierin aramızdaki kirli ve kanlı elleridirler. Bunun yerine en sağiıkiısı (ki 
tslamda uygundur) ayrı örgütlenme ve gerektiğinde küfre karşı birlikte savaşmaktır. 

Müslüman Kürdlere bir güç halinde bulunmalarını tarih öğretmiştir. Bunun aksini iddia 
edenler o dönemde savaşan Türklerin müslüman olmadıklarını Kürdlerinde müslüman 
olmayan Türklerin peşine takıldığını söylemiş olurki bu doğru değildir. Bundan açıkça 

anlaşilıyorki, müslüman Kürdler, müslümanım diyenlerini islamın gerektirdiği gibi 
davranacağını kabul etmiştir. Fakat sonunda bunun faturasını Zilan deresiyle, 
Diyarbakır la, Halebçeyle ve daha saymadığımız nice toplu kıyım ve gözyaşı ile 
ödemişitr. Böylesi bir duruma bir daha düşmeyi elbette isteyemeyiz. 

Soddom Hussoın 
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4.-Sömürgecilerin asimilasyon politikası: 
Bu gün bütün sömürgeci devletlere ders verecek ve yol gösterecek kadar tercübeye 

sahip hale gelmiş Türk devletinin ve diğer sömürgecilerin en yoğun sürdürdükleri çalışma 
asimilasyon (eritme- yoketme) çalışmalarıdır. 

Kürd dili, adları ve kültürüne tamamen yasaklama getirilmiştir. Insanların, yerleşim 
bölgelerinin adları tamamen değiştirilmiş, Kürdçe eğitime engel olunmuş ve Kürd dilinin 
gelişimi şöyle dursun, mevcut durumuyle kalması dahi engellenmeye çalışılmıştır. Kürd 
folkluru Türk folklorunu besiiyen bir kaynak haline getirilmiştir. 
Kürd adı ırkcılık, cehalet, ihanet, bölücülük ve gayri islamilik le bir anılmış ve Kürdler 
kırolukla ilham edilmişitir (kulağı kıı&ik köpek demektir) Kürd asıllı olmanın utanılacak bir 
durum olması için ne gerekiyorsa yapılmıştır. Kürdlerin cahil bırakılarak cehaletten 
kurtulmalarının Türkleşmeyle mümkün olacağı seceneği zorunlu hale getirilmiştir. Bugün 
bu politikanın etkisinde bulunan bazı müslüman Kürdler Kürd olduklarını söylediğinde 

sanki kafir olurmuş, ırkcı olurmuş gibi acınacak bir hale gelmıştır. 
Asimilasyon politikasının bir parçası durumunda olan ve içiere çekerek yok etmeyi 
amaçlayan zorunlu ve ekonomik sıkıntıların dayatması ile Kürdistan'dan Anadolunun 
içlerine özellikle batı kesmine bir göç mevcuttur. 
Müslüman Kürd milletini çalışmasının önemli bir bölümü sömürgecilerin asimilasyon ve 
gayri islami çalışmalarını boşa çıkarmak için olmalıdır. 

Kürd sorununun çözümü 

Bizler inanıyoruz ki Kürdlerin kurtuluşu Cihanşumul islam devletine Kürdistanın ve 
Kürd ulusunun hazırlanması ancak ve ancak Islami bir uyanışla ve silah zoruyla 
mümkündür. Kürdistan da küfür hakimiyetini silahla sağlamaktadır. Onlar ancak silahla 
kovulabilinir. Allah (cc) bir Ayeti Kerimdeki emrine bakınız; "Onlara karşı gilcünüz yettlgi 

k4dar lcuwet ı.ıe Cihad icin bağlanıp beslenen atitır ( Savaş araçlan, jipler, kamyonlar, Tanklar, Uçaklar, Toplar, Fü.zeler 

ve her ıorın sav" maıumesı) hazırlayın. Bununla Allah'ın düşmanı, sizin düşmanınızı ve 
onlardan başka sizin bilmediğiniz, Allah'ın bildiği (düşman) kimseleri korkutunuz. Allah 
yolunda ne harcarsanız tam olarak size ödenir, hiç haksızlığa uğratılmazsınız." Enfal 

Suresi, Ayet 60. 

Kürdistan toprakları sömürgecilerin iştahını kabartacak kadar zengindir. Bu gün 
Kürdistan topraklarında bulunan yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynakları dünyanın birçok 
bölgesinde kat kat fazladır. Bu nedenle insani duyguları dahi bulunmayan ırkcı 
sömürgecilerin ülkemizde silah zoru olmadan çıkacaklarını sanmak saflık olur. 
Kürdistan'ın sömürüden kurtulmasının tek maddi gücü yine Kürdlerdir. Zira tarihimizde 
de kanıtlanmıştır ki zaman zaman bize dost görünen ve yer yer yardım edenler çıkarları 
doğrultusunda ihanet edecekler ve bundan zerre kadar çekinmeyeceklerdir. 

Iran-Irak savaşı, 1975 Cezayır anlaşması, Türk kurtuluş savaşı ihanetleri bunların birer 
şahididir. Bu konuda özellikle dikkat edilmesi gerekenler emperyalist batı ve dogu bloku 
ülkeleri ile ülkemize yerleşmiş sömürgecilerin müslüman görünümlü Türkçüleri, 
Arapcılar ve Fanscılarıdırlar. 

Yapılması gereken sömürgecilerin yüzüne tükürebilecek kadar islama sarılmış ve 
Allah (cc)'ın yolunda Şehitlik şerbetini içmeye hazır mücahitler birligi oluştunnaktır. 
Gerisi sonuç getirmeyecek çalışma ve didinmelerdir. 
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Hizbullahi ruh taşımadıkça bir araya gelmiş olanlar ancak yığınlardırlar. Yığınlar 

halinde örgütlenenlerin durumu ortadadır. Üç-beş yayın çıkarmak olabilecek kadar ev 
aparıman sahibi olmak ve bunun yanında bir kaç talebe okutmaktır. Fakat 
unutulmamalıdır ki bunlar müslümanlardan çok şey çalıyorlar. Başta Cihat ruhunu 
köreiterek küfre kalkacak darbeyi engelliyorlar. Lafla Cihat yaptıklarını yıllardır söyleye 
söyleye müslümanların büyük bir ekseriyatını pısırık!aştırdılar, korkaklaştırdılar. Hatta 
bazıları da daha ileri giderek teslimeyetciliği seçtiler. Halbuki islami bir Cemaat nihayi 
hedefini tesbit etmeli bu esasla mensupianna görevler yükleme!idir. Her işe göre 
yeteneği olanı değerlendirmeli ve müslümanların günlük hayatında da etkili ve söz 
sahibi olmalıdır. Ekonomik, tebliği yayın ve silahlı güclerini oluturmalıdır. 

Bütün bu anlatılanlardan sonra ASKIH'in çagrısı 

Ey müslüman, eğer istekli ve şuurlu isen ve şehidlik şebetini içmeye herşeyden çok 
istekliysen bilki ASKIH seni kuÇaklamaya hazırdır. Sana ve senin gibilere ihtiyaç vardır. 
ASKIH hiç bir zaman kişiliksiz, korkak ve Şahadet şerbetini içmeyi herşeyden fazla 
istemiyen kişileri bünyesine almaz. Zira karaktersiz ve korkak kişilerden fayda 
gelmeyeceği, onların islama hizmet edemiyeceği açıktır. ASKIH hiç bir zaman yığın 

halinde çoğunluğu düşünmez ve düşünmiyecektir. Sayıları ne kadar az olursa olsun 
isterse tek kişi olarakta kalsa niteliksizlere kapısı kapalıdır. Bize nitelikli ve gerçekten 
istekli, Cihat ruhu ile titreyebilen mü'minler lazımdır. Kapılarımız ancak bunlara açıktır. 

Makam, mevki, mal ve mülk peşinde koşanlar, kişisel istek ve heveslerine uyanlar, 
disipline uyamayacak, üstlendiği görevi canı pahasına yapacak kadar şuurlu olmayanlara 
tavsiyemiz odurki ASKIH'e yanaşmayıp tam tersine uzaklaşsınlar. Çünkü onların arzu 
ettiklerini ve beklediklerini bizde bulmaları mümkün değildir. 
Bizimle gerekirse yokluğa, açlığa, işkenceyi ve her türlü olumsuzluğu göğüsliyecek kadar 
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imanlı olanlar gelsinler. Yerleri yanımızdır. 
/ ' ;.ı/. /f. ) \ .. <.-_·_,oJ)_.::';,;,\"/ o o\\ G \-' /\/-'\-'\Y./o w_),\?-'-'•'\ \>_/...-'\ ~-i( / J .'.ç 

~_.ry-;c 0~~ / CJ-'ut>b-__, if~ -"'/Y'"'"'""-<\))«-(y-4 ~~:;1.\ı.cl.~ 
__, .. ı1::"ı ../ _,.. - 1 ..1' ,..., 

• '~.:>~~~~~· .\ıı\ 

<Ma'mlnler ancak Allalı'a Resu/ane inanan, sonra (bunda) şilplıeye d/Jşmeyen, Allalı yolurıd<J mallarıyla, canlaroyla 

savoşanlardır. Işte onlar (imanlarmdaj doğru olanlarm ta kendileridir. Hucurat Suresit Ayet 15> 

BIMIRE KOLEDARI; BIMRE ZORDESTI BIJI AZADI; BIJI ISLAMI. 
DEST BIDIN ASKIH 

EVLERININIZDE KÜRDÇE KONUŞUN KI ALLAH'IN A YETI OLAN BU DIL 
UNUTULMASlN 

ANTI SÖMÜRGECI KÜRDISTAN ISLAMI HAREKETI ASKIH 

Cudi Dergisi Şimdilik uç ayda bir çıkaçaktır. 
Yıllık abone Bedeli yurtiçi ve yurtdışı için 
Posta masrafları dahil olmak uzere 25.- Dö dir. 

Abone: o 1 Yıllık H dı: 

D Soyadı: 2 Yıllık 
Adresi: 

D Sayısın-

dan itibaren abone ol-
mak istiyorum. 

~anka baglantısı: lUK- lslamishe Uerein Kurdistan 
~parkasse Bochum: Biz: 43050001 K to: 33307257 

Not: Bedelin yatırılmış makbuzuyla yukarıdaki ilbone fişini 
doldurup bize gtınderiniz. 
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Ismail Beşikci'yc tebrik Mektubu 

St.zılw d:t4er sahte 'Tü.dt. »e JC..ü.rd: a~d:&.nlan. IIJtbi. 
fı.u.wn ve ~i. p~i.ncle fc.oşvp. llevleti.n. ~ap&:Uj&. z1.111. -ı 
1ft.Ü. ~önnelft8z1U..ten. IIJelwnecli.n.i.z. Her tü.rlü. ~nAiı:.aım.J 
ve lft8vi.i.9i. &i.r ~rafa i.terei. ve fa.ü.rri.~eti.n.i.z fa.Gtw 
ça.n.J.n.I.Z pa.ha.s1.- zali.wnleri.n. zvlwnü.n.e fı.u.rş1. di.rB.n.-1 
d:i.ni.z. JC.ori.l'lludun. cBSvrca. JC..ü.nUeri.n. ve JC..ü.nli.s
wn.U.. va.rtuj~.n. .. fa.G9i.J.rd:&.n.J.:z. 
Bi.r 'Tü.ri. olarK i.en.lli. &.ri.&.n.J.zda.n. olan. zali.1ft. ve 
zor&a.la.ra fı.u.rş&. d:i.nın....,.n.i.z ciddBn. taft.dt.re şa>~~t .. n.ı 
~ ... 
EziLen. 1ft.a.zlvftlla.r&.n. safla.rJ.n.d:a. ~er at~. onla
r&.n. a.ç..ıa.r&.n.&. pa~la.ljl~ ve onlar1.n. 9aln.1.:z ot1ft.a.
ll+n.&. sö~lelft8i. i.nsa.n.lUj&.n. &i.r şerefi.d:t.r. 
Si.z sa.91.n. 1.s1ft.a.i.l B~i. &v şerefe la.~ olan. &i.r 
şa.hJ.S olarK &i.z JC..ü.rd:leri.n. s~~-._.,.._ ve seviiJi.si.n.i. 
ft.azcwn.l'n.CIS&.n.&. &Ud:i.n.i.z. Si.zi.n. IIJtbi. dostla.r1.n. cofc.tu
i}v i.ft.n. Cen.a.&1. ..iU1cah 'a. Ml" da.t.1ft. d.ua.ç1.91.Z. 
GöstenlUJt.n.i.z &ü.tü.n. &v fedaft.art~t"da.n. dola91. 
si.zleri. te&rU.. eller ve Cean&&. ..ıtUa.h '&.n. si.zlerl;[en. 
raz&. otftMaS&.n.&. d:Ueri.z. Gerçei. a~d:&.nlar&.n. da. st.zi.n. 
IJtbi. a.~~ ... naıa. .. a.tl'n.CISI.n.l. i:elftBn.n.i. d:Ue.ji.~le. 
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1990, 31 sayılı DER SPIEGEL dergisi
nin Bılykllk Scm1$cı adlı makaleden tercüme 
edilmiştir. Başlık "[riJII'ın m;ıklanmayan Ka~ımlı 

Cinayetinde Awstınyayı tehdit mi etti '!" dierek 
başlıyor ve devamla. 

Viyana'daki görüşme o kadar gizli idi 
ki, Iran Kürdistan Demokrat Partisi, 59 
yaşındaki Abdurrahman Kasımlı, en yakın 
dostlarına ve arkadaşlarına dahi haber ve 
bilgi vermemişti, ancak arkadaşları onun 
ölüm haberini birgün sonraki gazetelerde 
ögrendiler. 

Pariste yaşayan Iranil Kürd, Kasımlı, 
buradan kendi halkı için Irandan otonemi 
hakkını almak için mücadele ediyordu. 
Siyası çözümün zirvesinde olduğunu söyle
yen Kasımlı, ardında arkadaşlarıyla, Viyana
da yüksek rütbeli Iranil yetkililer ile 
görüşmek için yola çıkmıştır. Ne yazık ki 
Kasımlı burada iki arkadaşı ile birlikte 
ölümle sonuelanan bir pusuya düşürülmüş-
tü. . 
Olay yerine gelen Polisler, üç Kürdün 
cenazesi yanında iki de yaralı lranlıya 
rastlamışlardı. Diplomat pasaportuyla Avu
sturya ya gelen Saharudi ve onun Muhafızı 
Amir Bosorgian. lik sorgulamalarda dahi 
birbirleriye çelişkili ifadeler veren bu 
Iran'lılar maselenin failieri olarak görülmek
teler. Olay anında bir McDonald Lokanta
sında yemek yediğini söyliyen Bosorgiana 
karşılık Saharudi, muhafızının olay anında 
Evinde bulunduğunu iddia etmişti. Bu 
ifade açıklığa kavuşamıyan bir cinayetin 
birçok yönünden biriyidi. · 

# 
* * * * * * * * * * * * 

Kasımlı Cinayeti ile 

ilgili gerçekler neden 

açıklanmıyor? 
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Cinayetten tam bir sene sonra, Skan
dallar la dolu Alp-Cumhuriyetinde bir 
Skandal daha eklenmiştL Güvenlik mensup
ları ve Savcılık Olayın açıklanmamsı için 
ne gerekliysa yapmışlardır. En basit 
kriminalistik muamelelerin dahi yapılmadığı 
olayın ne derece saptınlmak istendiği belli 
olmaktadır. Bütün bunlar yukarıda gelen 
emirler üzerine yapıldığıda ayrı bir yöndür, 
karanlıklar dolu bu Cinayette. 

Ka.,mlının Eşi ise: " Bütün bu olup bitenlerden, 

Iran'ın sorumlu olduğunu ve bütün planların 

arkasında Iranının yattığını ve Avusturyanın da 

meseleyi luıran/ıkia bırakmasıyla Cinayete ortak 

olduğunu bildirmiştir. 

Hakimierin öte yandan polisin, yeteri 
derecede sorgulama işlemlerinde yardımcı 
olmadığını ve bazı anlarda engel dahi 
teşkil ettiğini söylemişlerdir. 

Yaşillerin Partisinde bir Milletvekili 
'Katillerin bulunmaması için soruşturmala

rın engellendiğini' açıkca söylemiştir. Iki 
lranlının ifadelerinin dahi açıkca çeliştiği 

ve buna rağmen gerekli muamelelerin 
yapılmaması buna bir delildir. Mesela: En 
adi suçlarda dahi sanıkların, parmak 
izlerinin, fotoğraflarının alındığını hakların
da dosya tutulduğunu gözönüne alınırsa 
bu denli önemli bir vakada görevlilerin 
laşkaca davranmalarını anlamak mümkün 
değildir. 
Sadece olaydan oniki saat sonra, iki lranlı 
üzerinde barut izleri aranmış ve bununla 
onların ölüm silahlarını kullanıp kullanma
dıklarını tesbit etmek için. 
Iran'lıların Cinayete karıştıkianna dair 

delillerin artmasına dair onlara karşı bir 
tutukianma kararı alınmamıştır. Muhafız 
Bosorgian Iran elçiliğine sığınırken, Diplo
mat olan Saharudi, Cinayetten on bir gün 
sonra resmi bir törenle Viyana Havalanına 
götürülmüş ve oradanda Tahrana uçmuştur. 

Tahran Radyosu ise Saharudi den 
dolayı 'Büyük Savaşcı' diye bahs ederek 
vatana döndüğünü ilan etmiştir. Saharudi 
bilindiği gibi, Hükümet yanlısı pastaran 
milis kuwetlerinde yüksek rütbeli bir 
subaydır. Saharudi Viyanayı terk ettikten 
sonra, Polisler ancak onun evini aramışlar 
ve onun cinayetle ilgisinin olduğu anlaşıl-

mıştır. Savcılık ancak Kasım 1989 tarihin
de her iki Iran'lı hakkında tutuklama kararı 
alabilmiştir. Iran elçiliğinde bulunan Beser
gianın yetkililere teslim edilmeyeşini Avus
turya Dışişleri Bakani Alois Mock terbiye
sizlik olarak nitelendirmistir. Diöer taraftan 
Iran da yüksek rütbeli bir yetkilinin; 
Avusturyanın Iran Vataniaşiarına yönelttiği 
suclamalardan vazgeçmesini söylemiş ve 
aksi takdirde Iranın , Iranda yaşayan 

Avusturya Vatandaşlarının güvenliğinden 

sorumlu olmadığını bildirmiştir. Avusturya
n ın lrana karşı yürüttüğü propagandaya 
son vermesını talep etmiştir. Bütün 
bunların arkasında Iran'ın açıkca Avustur
yayı tehdit ettiği ortaya çıkmaktadır. 

Bununla suçluların adalet önüne çıkmasına 
engel olunmuştur. Iran'ın savurduğu tehdit
leri de Avusturya hemen anlamış ve 
gerekeni yapmıştır. Bütün bu olup bitenleri 
Milletvekili PILZ önceki hafta ortaya 
dökmüştür. 

Pilz'in söylediklerine göre, (Poliste 
bunları tasdik ediyor) Pastaran Subayı 
Saharudi bir çok defa Rahmi Tari ismiyle 
dış devletlere çıkmıştır. Bu Rahmi Tari 
diğer ismiyle Saharudi 1984 yılında 
Atinada teşir edilen ve DEFENDORY diye 
adlandırılan fuara katılmış ve burada 
Avusturyanın Silah imalatcısı 'NORCIUM' 
Firmasıyle irtibata geçmiştir. Bu görüşme
den sonra NORCIUM, lraka olduğu gibi, 
Avusturyanın tarafsızlığını bir tarafa iterek 
modern Silahları lran'a göndermiştir. Avus
turyanın dünya kamuoyunda ki tarafsızlık 
prestijine leke getirdiği için bu senenin 
Nisan ayında beri Linz Şehrinde 18 
Fabrika yönetici hakkında soruşturma 
açılmıştır. Bu suç iddiasının yakında 
Şöhretli politikacılarıda kapsayacağı görül
mektedir. 

Eski Başbakan Sinovak ve bazı 
milletvekilleri hakkında, Avusturyanın taraf
sızlığını bozduğuna dair ön soruşturmalar 
açılmıştır. Yeşiller partisi Milletvekilinin, 
Saharudi veya Rahmi Tari ismiyle bilinen 
lranlının, Kasımlı Cinayetinin faili olduğuna 
dair kanıtları bununla ispat edilmiş olmak
tadır. Iran lı ların Serbest · bırakılması ise, 
Iran'ın llegal Silah alışverişinde olan 
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bilgileri açığa verecegını ima ederek, 
Avusturyayı tehdit etmesine bağlıdır. 

Pilze göre: Eğer ·Avusturya makamları 
Cinayeti· açıklığa kavuştursaydı, Iranda 
elinde ki tüm alışveriş bilgilerini ortaya 
dökecekti ve bir sürü politikacının kariyer· 
lerinin sonucları vehim olacaktı: Bu demek 
oliyorki; 
Avusturyacia ki önemli Şahısların Kaderleri 
Iran'ın elinde olmuş oliyor. 

Ahmed M üftüzade 
Kur d oğlu 

KÜRDISTAN'IN MIIŞHlJ.R ALIMLERIN· 
DEN AHMED MUFTUZADE NERE
DEDIR VE SONUCU "'E OLACAKTIR 
... ? 

Peygamberimiz Muhammed (sav) (Müslüman 
müslümanın kardeşidir. Ona zulüm etmez ve onu 
aşağılamaz) buyuriyor; Iran Islam inkilabı 
ile müslümanlar refah -ve mutluluklar 
düşünürlerken, maalesef bazı hata ve 
yalnış uy~ulamalar yüzünden, müslüman· 
ların büyük bir kesimi bu davranışlardan 
rahatsızdır. Iran islam inkilabı, Iranda 
yaşayan halkların birlikte çalışarak, omuz 
omuza vererek gerçekleştirdikleri bir 
inkilaptır. Bu inkilabi belli bir halka veya 
mezhebe ba~lamak, diğer halk ve mezhep· 
!ere büyük bir hakarettir. Çünkü Iran da 
yaşayan her ferdin (Münafıklar hariç) bu 
ınkilapta bir emmegi vardır. Bu inkilabın 
gerçekleşmesi için, Fars, Kürd, Türk ve 
diger halklar beraber kan dökmüşlerdir. 
Ancak inkilabtan sonra bazı zümrelerin 
önemli makamları elegeçirmesi, ve devle
tinde bilerek veya bilmeye~k, buna ·sukut 
etmesi, düşleneo inkı,)abın gerçekleşqı.e
mesi, hem Iran da yaşayan halkı ve hem 
de dı§ardaki müslümanları tedirgin etmiş· 
tir. Ornegin islam inkilabından sonra, 
Ehli Sünnet mensupları çeşitli yönlerde 
işkenceye tabi tutularak, hapishaneler 
atılmış, hücrelere kapatılmtşlardır. Bunu 
yanısıra Ehlisünnet mezhebinin sevdiği 
ve saydıgı önemli sahabeler, ve mü'min· 
!erin anaları çeşitli vesilelerle hakarete 
ugratıl.mış, basın ve iletişim araçlarının 
çogu bu iş için yarışa gitmişlerdir. 

Ehli Sünnetin önemli simalarından ve 
Kürdistanın meşhur alimlerinden Ahmed 
Müftüzade bu konuyu dile getirdigi için, 
beş altı yılden ben hapishanede ışkence 
görmektedir. Son bize yetişen haberlere 

göre ; Ünlü alimin durumu ve sıhhatinin 
gayet kötüleştiğini, Namaz kılmak ve 
yemek veeibelerini yerine çetirmek için 
ellerinin tutmadığını, ellerinın titrediğini 
Doktorların son teşhislerinde, Ahmed 
Müftüzadenin hayatının çok tehlikede 
olduğunu ve yakında ölebilecegini bildir· 
dil er. 

Gözaltına alınmalar ve işkenceler yalnız 
ve; y~lnız Ahmed Müftüzadeye değil, ünlü 
"lımın 1982 de kurmuş olduğu KUR'ANI 

.~~lj ~ q\ .... ~ı •. 

MEKTEBE'ne üye olan yüzlerce kadİn ve 
erkeğide kapsamaktadır. 1982 de tutukla· 
nanların büyük bir kesimi hala içeride 
bulunmaktadır. Içeri atılan bu mazlum 
insanlar, suçlarının ne olduğunu bilemi· 
yorlar. Niye işkence gördüklerini ve ne 
amaçla tutuklandıklarını kestiremiyorlar. 
Yine son dönemlerde bize ulaşan haber· 
lerde, Ahmed Müftüzadenin iki meşhur 
alim talebesi de idam edilmişlerdir. 

Hayıra çagırmaktan başka suçu bulunma· 
yan değerlı alim tutuklandığı günden beri 
çeşitli işkencelerle karşılaşmış, karanlık 
hücrelerde hapsedilmiş ve dört ay aralık· 
sız TuvaJet hücresinde tutulmuştur. Eviy· 
le, akarabalarıyla ve arkadaşlarıyla irtibatı 
kesilen alimin, son aylarda tamamen ka· 
yıplara karışııgı ve önceden olan iki 
haftada bir ziyarti de kesilerek, oğlu ile 
görüşmesi de menedilmiştir. 

Yine ulaşan haberler arasında değerli 
alim, Islam alimi kimlil!inden hiç taviz 
vermediği için, Iranlı yetfllilerin gazabına 
uJ!ramıştır. Hiç bir şekilde ne Ehlisünnet 
ali:idesinden ve nede Kürdistan meselesin· 

. den Devlete boyun egmemiştir. Demir 
örgüler arasında yalnız ve yalnız Allah'a 
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dayanarak, bildigfni gizlememiş ve inan- Iran'ın hucumuna uğramasını istemiyoruz. 
dığı davasını sürdürmeye çalışmıştır. Kalır, münafıklar ve işbirlikciler bize 

hucum edip, bizi esir almak için . uğraşır
Alımed Müftüzade canı pahasınada olsa, ken lranlı kardeşlerimizi onların cephesin
Kürdistan ve akidesinde taviz nedir de görmek istemiyoruz. Ve onlarla dalaş
bilmememiştir. Zillet içinde yaşamaktansa makta istemiyoruz. Enerjimizi ve direnci
izzet içind~ çür!i~eyi tercih etmiştir. _ mizi, dünya emperyal_izmıne ve işbirlikcile
Bu değerit alımın sonunun ne olacagı rıne karşı harcamak ısterken birde müslü
ancak Allah bi_lir. '(ıllardan_ beri iş~ence • manlar karşımıza çıkarak en'erjimizi tüket
ve _zulum . gı;ır~esı~e .. ragmen, ıslam ffi§!Sif!. O _cephenin boş kalmasını istiyoruz. 
aleınınden cıdaı bır gırışım olmamıştır ve Çunku mu'mine güvenmek mü'minin vasfı-
Iranlı yetkililerle temasa geçilmemiştir. dır. . 

fr.an. Islam kCumhuriyeti yetki
uerıne açı meKtup 

Emperyalizmin bütün van;ıücüyle islama ve 
müslümanlara hücum ettıği bir dönemde, 
sizlerin kendi bünyenizde bulunan müslü
manlar zulm etmeniz, hapishanelere tıka
manız ve işkence etmeniz elbetteki ne 
ı;ıizlerin ve nede ezilenlerin lehinedir. 
Ozellikle müslüman oluşunuzdan dolayı 
sizleri emin görmek isteriz. Küfür bütün 
gücüyle müslümanları parçalamak için, her 
şeytani oyunu denediği bir dönemde, 
sizlerin kalkıp mezhep taasubculuğu yapa
rak, islam alimlerine işkence etmeniz ve 
onları asmanız, bir kısmını tebliğ ve 
tedrisattan uzaklaştırmanız, muhakkak ki 
ne islamın maslahalına ve nede sizlerin 
yararınadır. Bu hareketiniz islam ümmetini 
parçalayıp bölmekten başka bir neticeye 
götürmez. Islam Devleti son dönemlerde 
(DAR-i TAKRIB) ten konuşurken kendi 
bünyesinde bulunan Şii olmayan müslü
manları görmezlikten gelmesi ve Ehlisün
nete mensup kişilerin kamu hizmetlerinden 
mahrum bırakılması, ve yaşadıkları bölge
lere sosyal hizmetlerin götürülmemesi, ne 
islami ve nede insani bir davranıştır. 

Özellikle Ehlisünnete mensup Kitlenin 
yoğun teşkil ettiği Kürdistanda, islam 
devletinden üvey evlat muamelesi görmesi, 
islami bir davranış değildir. Kürd halkı 
açlık ve selalet içerisinde kıvranırken, 
onların kamu hizmetinden mahrum bırakıl
maları, Kürdistanda Şii mezhebine mensup 
kişilerin görev almaları ve memurların 
dışardan getirilmaleri ve pastarların Kürdis
tanı istila etmeleri islamın hiç bir ilkesiyle 
bağdaşmaz. Bu hatalardan ötürü Iran 
Islam Devleti kafir ve münafıkların ağzında 
sakız gibi dolanarak, hem islam ve hemde 
Islam Devleti zarar görmektedir. Biz 
müslüman olarak, Irandan bu hatalarını 
düzalımesini talebeder, ve gerçekci olma
sını isteriz. Emperyalzmin hucumuna ugra
yarak darmadağan olan Kürdistan'ın bırde 

Islam Cumhuriyetinden istellerimiz. 

1.-En kısa zamanda Ahmed Mıiftüza
de ve arkadaşlarının serbest bıralıla
ral tedrisatlarına başlamaları. 
2.-En kısa dönemde Iran, Kurdistan
dan pastarları çelerek halk özgıirlıiğıi
ne kavuşmalıdır. Kurdistan'ın kaderi 
müslıiman Kıird halkına teslim edil
melidir ve mezhebi haskılara son 
verilmelidir. 

3.-Iran Kurdistan'ın yeraltı ve yerıis
tti gelir kaynakları sahiplerine teslim 
edifmelidir. 

4-.-Islam ve Mıislıimanların maslahatı 
için, Iran Kurdistan meslesini islami 
bir yaklaşımla yanaşarak, aradaki 
problemi en kısa dönemde cözmelidir. 

Bu yaklaşımla hem Iran rahat eder hemde 
müslüman Kürdler. Hem islam hucumdan 
emin olur ve hemde Islam devleti. 
Osmanlının düştüğü hataya Iran'ın düşme
sini istemiyoruz. Osmanlının, sert ve katı 
davranışından, kendi egeminliği altında 
yaşyan aleviler islamı bırakarak ve sağuya
rak daha sonra sosyalizmin ve kominizmin 
kucağına düştüğü gibi, sizde islam 
namına. oradaki Ehlisünnet mensuplarını 
baskı yaparak islamdan soğutmayınız. 
Islama düşman ettirip, külürün kucağına 
atmayınız. Zira siz Islam Devleti adını 
taşıdığınızdan, hatalarınııda islama mal 
olmaktadır. 
Sizden istediğırniz emperyalizm ve işbirlik· 
çileriyle fiilen ayrılmanızdır. Aranızda bir 
farkın olmasını istiyoruz. Kürdistanı sömür
mede ortak almayınız. Insanlara ve mü'min 
lere iyi örnek olunuz. Gerçek müslüman 
olduğunuzu hareketlerinizle ispatlayınız ki 
sizinle iftihar edelim ve Kürdistan halkı 
islam devrimi ile, Şah diktatörlüğü arasın
da bir fark görebilsin. 

ALLAH'IN SELAMI INANANLARlN Ü
ZERINE OLSUN ! 
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Devletin Çıkarı kadar Müslümanlık 

Yeryüzünde özgürlük rüzgarl&rlarının esrnesiyle 
dipçik zoruyla ayakta duran rejimler dahi renk 
degiştirmeye başladı. Özellikle son çeyrek asırda 
gelişen islami-hareketleri kontrol altına alabil
mek, silah zoruyla başa gelen rejimleri 
müslümanlara sevdirmek, kukla ve sömürgeci 
rejimleri sabitleştirmek için güdülen politika bir 
yerden formüle edildigini gösteriyor. 

Aynı politikayı tüm müslüman aleminde 
görmek mümkün . Çünkü formül bir cihetten 
halkı müslüman olan ülkelere sınır tanımaksızın 
takdim ediliyor. I. Dünya savaşı küfrün 
başarısıyla sonuclanması bu rejimierin ihrac 
edilmesine sebeb olmuştur. Yürürlüge konulan 
bu ithal rejimler, müslümanların hazmedebileceı;tl 
veya sevebilecegi sistemler olmadıgından yerli 
kuklalar vasıtasıyla halka zorla dikta edilmişlerdir. 
Ancak rejim kök saldıktan sonra, kendisinden 
uzak duran halkı kazanmak, muhtemel tehlikeleri 
yok etmek için, eskiden gösterHen dipçik yerine 
gül göstermeye çalışıyorlar. Halkın inancına, 
gelenegıne ve de~er yargıtarına kendisi sahip 
çıkıyor. Ancak kendisinin el!;itimiyle yetişen 
neslin, özgürlük ve hüriyet anlayışınıda biliyor. 
Iran-Irak savaşının bitiminden sonra Saddam 
Hüseyin bir Arap dergisinde, 11Bundan sonra 
Irak hükümeti tam hürriyetine yetişecek. 
Dileyen artık pari!, teşkilat kurabilir ve dergi 
gazete neşredebilir". Çünkü yeni teşkilat ve 
kuruluşlar rejim için bir tehllke oluşturmuyor ve 
halk ta kanunlara alışmıştır. Uzun yıllardan beri 
gündemde olan politika bunu amaçlıyordu. 

Saddam Hü,eyin'in bu sözleri boş dei\ildi. 
Uzun yillardan beri caniliginin, katilliginin ve 
diktatörlügünün amaçlarını belirtiyorrlu ve hemde 
çekinmeden bunu kendisi ve arkadaşları adına 
açıklıyordu. 

Aynı durum Cunta rejimi olan TC içinde söz 
konusu dej!ılmi..? 

Bir zamanlar müslümanların kutsal Kitabı olan 
Kur'ani Kerim ve islami kaynaklar yasaklanırken, 
bugün aynı Kur'an ve aynı kitablar devlet eliyle 
bastırılıp dagıtılıyor. Hatta arapça bir Hikftye 
kitabı bile yıllarca işkenceye sebep olabilirken, 
bugünde devlet arapça kursları düzenleyip, yurt 
dışına branş için ögrenci göndermiyor! 

Acaba bu yüz degişmeler devletin islamlaştı
gını mı gösteriyor? Laikligin müzeye konması 
mı hedefleniliyor? 
Hayır, çünkü anayasa aynı anayasa, sistem aynı 
sistemdir. Kur'anın oluşu olmayışı, isianı 
kaynaklarının bulunuşu bulunmayışı TC için hir 
şey ifade etmiyorda ondan. Saddam Hüseyin'in 
söylediili sözler TC için geçerlidir ve TC'ninde 
tercümanhgını yapmış. Mesela halkın rejime ve 
kanunlara uyum ve alışkınlık meselesidir. Kur'an 
bir zamanlar halk için bir deııer ifade ediyordu 
ve halkın en yüce de~er yargLsıydı. Bugünkü 
toplumun yüzde kaçı onu deger yargısı olarak 
kabulleniyor ve onu toplumda yaşayan bir 
Kur'an olarak görmek istiyor? Kac kişi emirleri 
içini canını malını verebiliyor?... Demek ki 
halkın coı;tu kanunlara ve rejime ayak 
uydurmuştur. Yani kanunlara alı.şmı.ş:hr. TC'nin 
islamiaşma ve müslümanlara yakınlaşma politikası
na gelince, bu konuda TC'nin en önemli iki 
çıkarı vardır. 

----1. Yıllardan beri devletten küskün kalan bir 
kısım halkı kazanmak için, değersiz, fakat büyük 
gözüken şeylerle yakla.ıarak ve bunda taviz vererek 
kendisini sevdirrnek istiyor ve: yıllardan beri devletten 
ayrı düşünen bu kitleyi kendi öıgilrlük mumuyla 
erltip, TC'nin yeni potansiyel bir enerji haline 
dönüştürmek istiyor. Uzun zamanlardan beri barut 
gücüyle dönen çark artık yeni enerjiyle dönebilecek ,. 
pekte masraflı olmadan. Bu enerjinin elde 
edilebilmesi ,. devletinde modernluleşmesi ıçın, 
hallan kendisine kaiılması ,. enrjiyi ondan elde 
etmesi için biraz taviz vermiş gözülanesi gerekiyor. 

TC lutlfa nasıl sevindirecek?... gayet basit... halk 
yıllardan beri namaz kılan bir Cumhurlxı$kammn, 
Allah'ı telafüz eden bir Başbakanın, Imanlı bir 
Hakimin, Savcının ve Milhendlzin, vs özlemini 
cekmelaedir. 

Devlet kendisi icin pek zor olmayan, halkın bu 
istegine isteyerek ve severek yanıt verebiliyor. 

Namaz kılan bir Oımhurbll$kanı, tesbih çeken bir 
Bakan, Oruç tutan bir Hakimi tayın ediyor. 

Halkın bu sınırlı istegi, devletin 
vurmasına sebeb oluyor. Hem 
sistemini sabitlt$tiriyor. 

bir ta.ıla 'ki kuş 
kazanıyor hemde 
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Halkın sınırlı istekleri Devlet icin bir rehlikr 
olu$1urmuyor. Çün~ uzun yıllardan beri islami 
J.:ültürden malırum bırakılan, halkın istek ve arzusu 
da bilgisi kadar olur. Devlette bunun farlanda 
oldugundan, hürriyet ı~ özgürlük kapısını halka 
acmava çalışıvor. Çünkü Devlette bu yıllar arasında 
boş · durmamış, halkı kendi kültürüyle <gitmeye 
calışmıştır. Bunun yanısıra Devlet bu yıllar zarfında 
-yeni bir din oluşturma politikasım izleyerek, kendi 
inanayla islamı birle$firmeye çalışarak, kendi 
ilkelerinden hic bir taviz vermemiş ama islamı 
laskalaştırmak için her yolu denemıştir. TC, en 
dinsiz göriindüğü dönemlerde bile Allah(sız kalmamış, 
Kur'anın yasaldandıgı dönemlerde dahi dinsiz 
kalmamaya özen göstermiştir. Çünkü kendisinin 
ürettiği dine tabi olmu$1ur. Kendisinin inanmış 
olduğu dine $imdide halkı davet ediyor. Bu dinin 
ana ilkeleri~ bir gözatacak olursak: 

ı. Allah· Anlayışı: Bu dinde Allah vardır fakat 
toplumdan, düzenden, idareden anlamıyan, Cami 
köşelerinde sıkışıp kalan, devletin tüm ilke ve 
inkılılaplarına baglı olan bir tanrıdır. Tanrıya 
güven ve Camilerio tüzügünüde kanunlar 
belirlerler. Devletin Tannsı eski dinlerde olan 
<Güneş, Yagmur, bereket, Ateş > tanrı~arına 
benzer. Çıkar ve korkuları oldug:unda Ona dua 
eder ve rahmet beklerler. 

II. Devletin Kuranı: Bu Kitabın çıkar saglayan 
kı~mı kutsaldır. Geri kalanı yobazlık ve 
tutuculuktur. Bu Kitab saygı, temizlik, kardeşlik 
ve baıtıştan konuşur. Devlet kurumlarına Zekat 
ve Sadaka vermeyi, Ormanı korumayı emreder. 

III. Peygamber anlayışı: Peygamberiiilin pek 
önemi yok, ancak mecbur kalınırsa; O güzel 
giyinen, hoşgörülü, yardım.sever, anarşi.zmi ve 
bozgunculugu yasaklayan bir Peygamberdi, 
sözleri dilde düşmez. 

IV. Laiklik: Bu dinin temeli ve degişmiyen bir 
llkesldir. Laiklik ilkesine ters düşen ter şey 
hurafe ve gerçek dışıdır. 

V. Milliyetcilik: Laiklikle eşdeıterdir. Bir Türk 
Dünyaya bedeldlr. 

Kısacası, Dettletin resmi dini budur ve bu din 
1'Devlet~ dinidir. Dine karşı din geliştirmi~tir. 

Islamı~ islam adıyla yıpratmak istemi$tir. Atılgan bir 
islamdan kısır bir islamı geliştirmek istemiştir. ~Din 
ancak dinin kılıcıyla öldürülür" ilkesini gerçeklefe
tirmek istemiştir. Bir zamanlar, çogalan sinekleri yok 
etmek ve çogatmasını önlemek için Amerilro devletinin 
kısır sinek üreterek çevreye saldığı gibi Devlette 
kendisinin ürettiği dirı ile islamı yoketmek ve 
kı.ı;ırlaştırmayı planlamıştır. Arnerikon Hülciimetinin 
üretiği kısır sinekler/e normal sinekleri yokettigi gibi, 
TC de kendi diniyle ishlmı kısır bırakmak istemi$tir. 
Işte TCfnin islamı bu kısır islamdır. Onun 
çağrıcı/arıda kısır müsliimanlardır. Bu kısır müslü
manlara •Milliyetci Muhafazakar" denilir. 

Onlar bu Devletin kadirsinas elemanlarıdır. Onlar 
Devletin ipleri ellerinde bulunan hassas makamlara 
yer/esen, devletin us/u Çowklarıdır. Bu imanların 

halkla kaynaşabilmeleri gayet basittir. Çünkü onlar 
gerektiğinde Camide namaz kılan, mevlüt okutan ve 
dinleyen kişilerdir. Devletin aleyhinde .. politik, dini ve 
herhangi bir şeye temas etmezler. Çünkü bu dinde 
"Di nden, Politik islam dan" konusmak haram dır. Bu 
Insanlar her yerde Allah'ın varlığını ikrar eden, kadir 
ve hakim olduğu noktada susan, TC'ye önder df8il 
tabi olan bir Kur~ana iman eden insanlardır. TC'de 
Allah vardır, fakat güç ve kudret devletin elindedir 
ve rc~nin güc ve kudret sahibi olduğuna inanmayan 
bir insan, hiç bir zaman hakiki "Milliyetçi~ olamaz. 
Devletin bütün kapıları ona kapalıdır. Allah'ın gerçek 
kadir olduğuna inanan müslümanlar elbetteki vardır, 
devlet dairelerinde ama alt tabakadaki memurlardır 
ve hiç bir şekilde terfi ettirilmezler. Yani devlet icin 
_gerçek eleman, devletin dinine inanan, devletin çıkarı 

1 
kadar müslüman olan kimsedir. 

---- 2.-TC'nin verdiği tavizler: 

Zaman zaman devletin bazı şeylerden taviz 
verir görünmesi, onun demok.rasileştigini, veya 
islamileştigini göstermez. 
Örnegin: Son dönemlerde Komunist bir partinin 
kurulma gündemi, devlet tarafından ele alınarak 
141. ve 142. maddelerin kalkması gerektlıtlne 
ve demokrasi için bu maddelerin yük olmaktan 
başka bir şey ifade etmedigine hükümetin 
kendisi itiraf ediyor. Bu maddelerin mutlaka 
kalkması gerel!;lne inanıyor. Çünkü Komunizm 
artık tehlike olmaktan çıkmıştır. Bir tehlikenin 
önlenmesi için konulan maddelerin, tehlikenin 
ortadan kalkmasıyla, bu maddelerin de artık bir 
şey ifade etmedigini herkeş bilir. O maddeleri 
koyan, artık o maddeleri kaldırınakla yükilm!Odür. 
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Diger taraftan 163. Maddenin gündemi 
meydana geliyor. Başörtüsü tartışması başlıyor. 
Baştan da dedigirniz gibi devlet için tehlike 
oluşturmayan maddeler kaldırılmaya mecburdur. 
Ancak Devlet kaldırmak istedigi maddeleri 
derhal kaldırmadan süründüre süründüre sanki 
büyük tavizler verirmiş gibi koz olarak 
kullanabiliyor. Örnell,in: Başörtü meselesinde 
hükümelin yıllarca müslümanları oyalaması gibi. 
Müslümanlar 163. kalksın mı kalkmasın mı 
tartışmasını yaparken, bu maddenin bem 
kendileri hem de Devlet için ne kadar yaralı 
olup olmadııtını kestlremiyor. Maddenin kalkma
sında Devlet mi yoksa halkını kazanch çıkaçak 
orası bHinmiyor. Bu maddenin kaldırılması kaç. 
sene sürecek ve müslüman kitleye neyi 
verebilecek, orası ayrı bir soru. 

Evet başörtünün serbest oluşu gibi bu madde 
de kalkacak. Ama ne zaman? Nezamanki devlet 
müslümanların korkusundan emin oldug:u zaman. 
!63. nin gayesi Devletin ilke ve inkılıplarını 
koruroaktı nezamanki ilke ve inkilaplar saıı,lam 
temele oturursa 163. madde de ozaman kalkar. 
Belki bu maddenin kalkması müslümanların 
?.aferi olarak nitelendirHebilinir, ama gerçek 
hiçte öyle dell,il. Bu gibi maddeleri kaldırmak 
için belki müslümanlar ömürlerini bitirirler ama 
bu maddeler bitmez. Bu maddelerin kalkması 
için uıı,raşan müslümanlar bu uıı,raşılarını Cihad 
olarak nitelendlrebilirler bu da onların gaflette 
olduklarını gösterir!. Çünkü tabanları eriyor. 
Birkaç islami derginin neşriyatıyla yüzlerce 
yazar ve cizerlerin yazılarıyla islami hareketin 
güciOlü!\0 ortaya konamaz. Ve bunlarında 
varoluşu Devlet için hiçbir zaman ciddi bir 
tehlike olu.şturmaz. Çünkü tabanı erimiş veya 
erirnek üzere olan bir fikir veya yazı ancak 
entel tabakada iç duygularının hasretini gidermek 
için bir sohbet niteligini taşımaktan öteye 
gidemez. Ej!er müslümanlar gerçekten bir şeyler 
yapmak istiyorlar ise dikkatlerini yalnız talebele
re ve makale yazmaya vermesinler. Ejderhanın 
agzında olan köylüyü, esnafı, çifteiyi ve 
memuru kurtarmaya çalışsınlar. Çünkü bu fikrin 
tabanı gövdesi ve taşıyıcıları onlardır. 

II. Çıkar 
Kendi dinine dunekler, Cami, Dergi ve Basın 
yoluyla milleti davet etmeye ve fikrini pratiu etmeye 
çalışıyor. Bu dinin bili,pı elemanlarıda Tilrk-lslam 
sentezcileridir. Bu din yalmz ve yolmz Tilrk dinldlr. 
Tilrklük bütünleştirici olmadığından bu Ilkeyi 
gerçekleştirecek veyo hedef için yardımcı olablleak 
kadar bir islam. Milliyetel muhafazı:ıkarltğın bilimsel 
kolu olan Tark-lslam sentezi, devlet tarafından her 
türlü moddı ve manevi yardım sollanarak gilndemde 

tutuluyor.. Öullikle Devletin resmi dini le$1dlatı ilan 
D.I.B. (Diyabet Işleri Birliği) bu dine davet etmekle 
yükiimlü. Bu fikrin babalarıda Ilahiyat 
Fakiiite/eri cevresidir. Devletin en üst düzeyindeki 
insanlar bile bu dini tebliğ etmekle görwlidir. Hatta 
Kenan Evren bile " Din bütünlestirici bir unsurdur 
ve devlet için gereklidir" demişti. Onun kastıda 

devlet diniydi. Çünkü bu din D<VIeti korur ve kollar. 
Gerekirse Allah ve Kur'an ismi zikredilerek, 
Kur'andan ayetler bile okunur. Okunan Ayetler, 
Devletin sarsılmasım önlemek, tehlikevi uzaklaştrımak 
veya yok etmek icin tebliğ edili; Imam-Ali'nin 
değişiyle " Güzel sözler, ama kast edilen mana 
batıldır. "Evet Kur'an güzel ve dofrudur ama niçin 
okunur orası önemli. 

-Devlet Dini ve Kürdistan-
Özellikle bu dinin yürürlüge konulup, desıek
lendill,i dönem, Kürdistandan gelişen olaylaruan 
sonra başlar. Çünkü devlet asıl Islamdan 
korlınıaktadır. Gerçek Islam'la Kürdistan& girmesi 
veya gerçegi anlatmaya zemin hazırlanması, 
kendi temeline dinamit atması demektir. Onun 
için devlet islam görünümlü kendi diniyle 
Kürdistana girerek, kardeşlige ve barısa çagırıyor. 

---Genel itibarıyla TC Kürdistana üç 
yolla girmiştir. ---

I -Sosyalizmin, hürriyet, özgürlük, sınıfsız ve 
sınırsız toplumu oluşmrma hayaliyle. Çünkü 
böylesi bir sosyalizm Devlet Için ırkçılı!\ı 
ömleyici ve yarar saglayıcıdır. Ancak aldatmacı 
devlet sosyalizmide ters teperek, sosyalizmin 
kucagına düşen Kürd gençleri, sonunda devletin 
oyununu algılayarak, gerçekci olmaya yönelmi.ş, 
ve Kürdistanın mutlaka kurulması gerekıil!,lne 
inanmışlardır. 

II -Sagcı şövenist ruhla kominizm anti-tez 
olarak, Kürd gençlerini devletin safına çekebU
rnek için yıllarca çalışmasına raj!men başarılı 
olamadı. 

III-Istamla 
değlneceğımlzden 

gitmiştir (gelec;,k yazılarımııda 
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TC'nin Kürdistana götürdügü islam, Devletin 
çıkarını, birligini ve bütünlOgünü koruyan 
iıılamdır. Hiç bir zaman asıl islam degildir. 
Ozellikle uzun yıllardan beri süregelen halkın 
dinamigini ve hareketini kırmak için Islam 
sloganlarıyla karşı koymaya çalışıyor. Bütün 
Camileri Devletin çıkarı için manevi Karakol 
haline getirip, müslümanların kardeş oldugunu, 
tefrikanın islamın ilkelerine ters düştügünü, 
Islamın anarşızmi, bozgunculugu yasakladıgını, 
vatan sevgisinin, bütünlügünün ve misaki 
millinin imandan geldigini vs. anlatmaya 
çalışıyor. Bu kuralları anlatırken, en seekin 
alimlerini ve bilginlerini devreye sokuyor. Bu 
da yetersiz kalırsa, gelişen özgürlük hareketini 
çökertmek için, Helikopterlerle cihad bildirilerini 
dagıtmaya başlıyor. 

Acaba devlet gerçek müslümanlıgı ve 
kardeşligi mi istiyor? Yoksa zulmün devamı ıçın 
islamı bir araç olarak mı kullanıyor? Evet TC 
müslüman degildir ve kardaşte degildir. Halkın 
islami inancını istismar ederek, işlemiş oldugu 
zulüm ve cinayetlerini örtrnek için, ayet ve 
mllslümanlık ruhiyle yaklaşmak istiyor. Zalimligi
ni ve katilligini örtbas etmek için namaz kılan 
bir Cumhurbaşkanını, mevlüde giden bir içişleri 
Bakanını ve Orus tutan bir savcıyı tayin ediyor. 

Eg.er TC gerçek müslüman ise en seçkin 
bilginlerini ve alimlerinl, Izmirin, Antalyanın 
ve Taksimin meydanlarına nasihat için göndersin. 
Eger Cihad ayetlerini teblig etmek istiyorsa, 
batının islamı bilmez köylerinde teblig etsin. En 
azından o ayetleri teblig ederken yakalanan 
gençleri dışarı salsın. Demek ki gaye Ayetlerin 
TC'yi koruma meselesi. Kürdistanı sömürüp ezme 
meselesi. 

Devletin Kürdistana kendi islamıyla gitmesi, 
belki ilk etapta fayda saglayabilir. Cihad 
ayetlerinin dagıtıldıgı gün. özgürlük savaşcılarına 
karşı ihbar olaylara bir iki artabilir ama bu TC'yi 
koruyamaz. 

TC bu politikasının pek yakında iflas edeceginl 
çok iyi biliyor. Çünkü Kürd halkı gerçek Islama 
iman etmiş, TC'nin çıkar dinine asla 

iman etmez. 

TC Hükllmeti, MIT ve TIMI'yle bilmelidir 
ki; fıtri olan özgörlük insanların hayatıyla 
özdeşir. Ne TC ve nede bir başkası özgörlügü 
bir halkın elinde alabilir. Bu halkı sömOrmek 

ıçın sunulan islam zehirli bir lokmadır. Gün 
gelir zehir yutan bu beden infilak edecek, mide 
artık bu zehiri kabullenmiyecek ve yutulan 
zehirden panzehir üretilerek, zararlılıgını yitire
cek ve zehir ancak TC4yi çökeetmekle görevli 
olacaktır. Mısır.da Abdunassırın ölümüyle başa 
geçen Sadat, Vniversiteleri sosyalist gençlerden 
temizlemek için Mısırın belli başlı zenginlerini 
toplayarak bagı.ş toplamış bu bagı.şla Üniversiteler
de dini teşkilatlar kurulmuştu . Ancak belli bir 
süre sonra Üniversiteler sosyalist gençlerin 
elinde çıkarak Müslüman gençler bütün Vniversi
telere hakim olmuştu. Devletin eliyle teşkilatla
nan bu gençler, belli bir dönem sonra devlete 
karşı duran birer asker olmuşlardı. Devlet 
sosyalizmden kaçmak isterken kendi eliyle 
yapmış oldugu tuzaga di4mi4ıü. Şimdide Mısır 
hükümetinin uykusunu kaçıran gençler bunlardır. 
Said! Kurdin in "Allah dilerse bir kAfirlede dinine 
hizmet ettirir" degişiyle, belki de Devlet sunacagı 
islamla veya Helikopterle dagıtacagı . C:ihad 
Ayetleriyle kendi mezarını kazacak onu defn 
edecek insanlarda O Ayetleri okuyanlar olacaktır. 

Yıne TC bilmelidir ki Kürd halkı gerçek 
islama iman etmiş., sömürü dinine aldanmıyacak
tır. Kemalizmi ayakta tutacak, kendisini sömüre
cek ve insan dışkısı yedirtecek bir nasihata ve 
kardeşiille inanınıyacak ve aldanmayacaktır 
Işlenen curum, hakaret ve insanlık dışı 
muameleler bir iki ayet okumakla temizlenebili
necek durumda degildir. Günkü halkın güveni, 
kalbinde besliyecek bir sevgisi kalmamıştır. 
Hangi yüzle çıkıp kardeşlik ve sevgiden 
konuşuyorsun uz? 

TC' nin dini TC'yi koruyamadı şimdide sırada 
fuhuş var O da sökmeyecek. Cünkü bu halk 
özgörlük ve bagımsıızlıga susamış ondan başkası 
Kürd halkını doyuramiyacaktır. 

. .. 
""" ... --..:ı-..tıul ıt.J), -~":! -=G=-1 .AJI ı 
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PIK 'in 1990 Hac döneminde, Mekkede yayınladıgı bildiri: 

"Dt ki: Allah dogru seyltdi. Öyle ise Allalı'ı 
bir tanıyan (Hanifl ler olarak lbralıim'in dinine 
uyun. O, mUşrilierden degildi. • 

'~ ~ 
~~~:~~~ ~\ ../:>-"c.P.......:J' 
~~~·~YbW 
"Gerçek ;udurki, iıısaıılar için ilk kurulan ev, 
Bd.kt (Mtkkt) dt, o kutlu vt bütiüı iıısaıılar 
için hidayel olaıı (Ka' bt) dir. • 

.-::... \".u/'_._~, - -::J/~1\-;{/\' ____çi 
~'-?~W> ti:"~ ~ ----...:.->, 

,~~~~~~u 

•o•rada apaçık ayetler (ve) lbralıim'in makamı 
vardır. Kim oraya girme o güveııliktedir. Ona 
bir yol bulup güç gttirtnltriıı ev' i /ıaculmtsi 
Allalı'ın iıısaıılar üzerindeki haliıdır. Kim'de 
küfrt saparsa, ku;ku yok, Allalı alemitre karşı 
muhtaç olmayaııdır". =Al-lmraıı Surresi, Ayet 
95,96,97= 

Çok aziz Allah'ın Misafirleri 

Uzaktan yakından yola düşüp yorularak, 
Rabbisinin koymuş oldugu farzı ifa 
etmek, ona boyun egmek, onun ibadete 
layık tek varlık oldugunu ispatlamak ve 

Resulünün mescidini ziyaret etmek ama
cıyla bu mübarek yerlere geldiğinizden 
dolayı, Allah (c. c.) . h~ı:cınızı mehrur 
sayınızı meşkur, zenbınızı mağfur_ ~yle
sin ve bu mübarek beldeye hoşgeldınız. 

De&erli misafitlet; Her ibade.tiD te'l:dine öqi bir ila 

şekli vardır. önefin Oruç, Namu bedeBi ibadettir. 

Zekat mali bit ibadettit. Hac ise kem bedni :U..de 

mali bir ibadeHir. Onu. içiD bu. iki şartı yerine 

ıetiremiyen bir mflsli.mua ba ibadet faız: olaaz.. 

Kıymetli Hacı mis.ıfitler: Haccın uıl cayesi Alla•"ı• 

emtiBe itaatir. ÜB& boy'In ermektir On ket titli 

şirkten arındırma:ttır. Yalnız Ye ya.lmz onu ibadete 

!ayıt oımııuııu. malıyı., camyla ou boyatı oı-ettir. 

Onnn dıştDdi. br şe.yi.B yuahldıltm ve faili oldllluna 

fiilen bildirmektit. Buu JUlSlf& o Mibaret 

yetletde bulunup ibadet etmekte mi.'miDlere b•a~c 

veıir. Bütü:a Peyı:amberletiu,. mü'mi.teti1111 m.eletletul 

ve ciıılerin yöııeldifi Beytullalı ıözüylo cötip, kendisi 

r;ibi milyarlarca ma•lııkıııı ttııısal soydıtı bir_ beldede 
AUa••lD emiderine boyiUI eıeıet, rd811 o mılyatlarca 

ma•ıııtıa tek Ana•'• :ıocde etmottodir. PeJ&&mlıer 

(sav) ve as .. bımn y-dıCt bir diyardA ••nyı 

teneffüs etmektedir. BuludaD eD öuemlisi de; 

DulattA tabuJ edildili, istetleriu çeYitilmedifi 

mukaddes bit metatldır. Işte bu önemli ibadet 

yetU.de umanımızı bat ~lerle ıeçinaeyip, •eıaıı 

All••'• zitr etmeli du odorot tııllu&umOZ11 en "'tildo 

idrat etmeye çalıllUiıyız. 

uoıerli Beytulla• ıaia&firleri: Haccdiı bulucı.ı-az 

sö.rece, t:imse'llli• bDili bnumah, cid&ld811, 

C'Jbetleıı, cim-. ve ter tiirli ıayn Btqro 
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taretetletdeıı teadillizi ııatuıdınaalıyı& Ciati bu yer lıard:et edebiliyonruıyuz? Özellikle Kürdistan'da 
Allal'ıa (Kim ti oraya r;itetse taarıızılu emia olur) SOII dokuz yıl zarfında 15-40 bin müslümaııı11 

diye aıllnıhrılıfı yerdir. Bu yerıle mii'mialer Selıit edildigini, bir müslüman olarak duydukrrw? 
oefsiaılea canından, maludaa .,., a&mUSUDdao emindir. Niçin Sehid edildiklerilli arastırdıkmı? Hatta 7 
Çiiııtii burada bitiio mii'miuler Allal'ın timayesiaıle bin Müslüman Kürdün Selıit edidigi ve 15 
olup giicii ouları tıış&llllıştır. · bininde yaralandıgı Halepçe faciasını lanetledik-

mi? 
De&etli Renlla.. m.isafirleri: lbadetiu yamsıra 

ıliiııyaııuı ler yaoında atıp ceıen, yizlerce millelia, 1 Kürd milleti tarthin salınesinde silinmek 
tabileuia, ırba · siyalıyle, beyuiyla esmeti ve istenmektedir. Beş devlet tarafindan toprakları 

sanşımıyla hyuaşltiJ, taDJŞtıEJ ve bütiiDielli&i bir parçalanarak yıllardır kültilrü baskı altında 

yerdir. tutu/up asimile edilmiJtir. Diiııyanın en lıunlıarca 
Allalı (c.c) Kur'anı Kerim'de: baskı ve ifkenceleribu lıalk &zerine denenerek 

baskı ve zulüm bu müs/ilman Kürd halkınını 

genç, ihtiyar, erkek ve kadınına ve hatta 
bebegine dahi reva görillmil$tür. Müslüman Kürd 
halkına yapılan zulüm diiııyanın pek· az 
lıalklarına yapılmıştır. 

Evet ... Ilim ve irfan yuvası olan Kürdistan'da 
bin Cami, yilzlerce islami telirisat yapan 

Ey insanlar, gerçekten, biz sizi bir .medrese yerle bir edilmiştir. G~e tabi tutulan 
erkek ve dişiden yarattık ve birbirinizle 1y&zbinlerce müslüman Kürd tel. örgüler arasında 
tanışmanız için sizi halklar ve kabileler haps edilmiştir. Yilzlerce gene kızın namusu 
(şeklinde) kıldık. kir/eti/erek köle olarak dışarıya satılmıştır. 
Hiç Şüphesiz, Allah katında sızın en Kurdistan'ın her parçasında apayrı zulümler 
üstün olmanız takvaca en ileride i$1enerek Kurdistan lıalkı tüm sosyal satlık ve 
olanınızdır. (Hucurat,11) kültürel hizmetten mahrum bırakılarak celıalete 

/Jte mil'minler; BiUilıı kabile/erin, ırk/arın, 

siyalıiyle, beyazıyla gerçek kardeş oldugıınu 

gözleriyle mil$alıade ediyorlar. Aynı Rabbe 
ibadet ettiklerini, aynı Kur' anı okuduklarını, 

aynı Resu/il andır edindiklerini ve aynı 

Beytullalı'a yaneldiklerini gözleriyle görüyorlar. 
BUIIUII yanısıra Allalı'ın onları Kardeş olarak 
yarattıgını aralarında bir dü$man/ıgın ve kinin 
sözkonusu olmadıgını lıer saniye yasıyorlar. 
Degerli arafat misafir/eri: Bu gilıı yeryilzilııe 

baktıgımızda, müslümaıı kardeşlerimizden islami 
kardeşligi peki$1irmek, Allh'ı #rkten arındırmak 

ve ölüme terk edilmi$tir. 

Evet... Allalı'ın misfairleri, degerli lıacılar: 

Müslümaıı olan bu kardeşlerimizin hali ne acı? 

Kimler tarfından yapılıyor bu zulüm müslümanla
ra? Ve niçin yapılıyor? Onlar da müsliman 
degilmi? Onlar da iliSan niye hayat hakları 

ellerinde alınıyor? Kendimiz için istediklerimizi 
niçin onlar için de istemiyoruz? Resuluila/ı (sav) 
• Kendi nefti için istedigini milslüman kardeşi 

içinde istemedilçe hakiki mil'min olamazsınız• 

buyurmaktadır. 

ve Kur'anı hayat düsturu Ilaline getirmek, /şte islami kardeşligi ilıya etmd ulıuwet 

diiııyada inancı yasamak için milcadele eden nice · rabıtaların.ı peki$tirmd için milcadele veren 
kardeşlerimiz kilfrilıı kurşUilllJ/a Sehit edilmekte- Diiııya müslilmanlarının ve özellikle ilmmetin 
dir. Bugilıı Afganistan'da, Filistin'de, Kilrdis- yelimieri durumunda olan mazlum Kürd halkının 
tan'da, Lilbnan'da ve diger birçok yerde yasama kurtuluşu için şu mukaddes beldelerde dua ve 
mücadelesi vermektedir/e. "Müslümaıı olmanın niyazda bulunarak kardeş/il: vazifenizi yerine 
izzet ve şerefi ıçın milcadele eden" bu getirmenizi talep ediyoruz. 
kardeşlerimize karşı acaba bizler görevimizi ifa 
edebiliyormuyuz? Onların acısına ortak olabiliyor
muyuz? Resuluila/ı (sav) • Müslümaıı derdiyle 
dırtlenmeyen bizden degildir. • buyrugwıa göre 

Degi$ik Islam beldelerinde baslatılan islami 
hardeller gib Kürdiıtanda da milcadele veren -
PIK- (Partiya lslamiya Kurdistan)'e destek 
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vmneııizi vt kardtŞ olarak yaııuıdo yer almaııızı, 
J:ardtŞlige ve uhlll'l'tle eııgel ltŞJ:il edeıı, zulmii 
defetmcl: ve asil islami bagları gf4leııdirmd 

· içiıı -PIK-Partiya ısıamiya Kurdistan'uı 
bo$latmış oldugu islami davayı desteklemek içiıı 
islama ve iMattiyel e duyarlı olaıı liim ftrl, 
kuruluş ve ltŞkilatları yardıma dovtt ediyoruz. 

Allah'ın selamı üzernize olsun 

-PIK-
Partiya lslamiya Kurdistani, Hacc ve Umre 
Komitesi. 

Diyarı Kürdistan 

~_,JI ~~~ 4.\JI ~ 
1 1: o~ 4.\JI J:a.:a.:ı IJ e. o i& IJ 

ljoifo "iJ 

Evrensel Islami hareketten 
haberler? 

TUNUS: 
-Müslümanların özel evlerde biie islami 
tedrisat yapmaları yasaklandı. 
-Eğitim ve Öğretimde, islam iktisadı ve 
sosyal ile ilgilı konular kaldırıldı 
-Başını açmayan kadınlara Pasaport verme 
izni kaldırıldı. 

Geliyor atlıma hayaller alemi denince Kürdistan 

Olmalı güzel bir yıırt, güllük Güliotan 

Şalvar giymi.J erkeAI, Kadını Fiatan 

Anlatır güzelligni binlerce destan 

Allahım, tatdim eyledin bize bir güzel belde 

Benziyor cennete, kuşları öter ber telde 

Yottnr yer yüzünde, böyle bir yer herhalde 

Varmak, görmek, ve ölmektir em.elde 

Bilmedik kıymetini esir ettik yad ele 

FAS: 
-1987 yılından beri -Islami adalet ve 
Ihsan cemaatı emiri Abdusselam Yasin 
mesddlerde ders veremiyor. 
-hl-Beyda, Merakış ve Tavanda islami 
cemaat1ere mensup olan gençlerin tutuk
lanmaları devam ediyor. 
-19 Şubat 1990 tarihinde islami adalet 
ve ihsan cemaatı resmen yasaklandı ve 
calışmaları durduruldu. 

Çıkmadık sahip, savurduk rüzgara verdik sele FILISTIN: 
Allahım naoip eyle, yeni bir nesil gele 

Kurtarsın bu beldeyi, vererek el ele 

Bayram etsin Cudi, AArı, Sllphan 

Gitsin taranlıtlar, gelsin tan 

Bitaln ölümler, yeşersin can 
Lazımdır bu yolda vermek tan ile can 

Dalgalansın semalarda Şehadet sancagı 

Gülsün eylensin deresi, taşı ile dagı 
Bayram etsin Şehri, tilyil, bucagı 

Kalbın semalarında esaret aftı 

-Filistin Talebeler Birliği, !srail devletinin 
yıldönümü münasebetiyie bir bildiri yayın
ladı. Bildiride Amerikanın yanısıra Sovyet
ler Birliğide, insan gücüyle lsraile varuım 
etıiginden dolayı kınandı. · 

AFGANISTAN: 
-Mücahitlerin savaş esnasında 
oldukları CIHAD , DAVA ve 
üniversitelerinden ilk Doktorlar 
mezun olacaklar. 

MISIR: 

kurmuş 
CIHAD 
yakında 

-Selman Rüşti'nin Şeytani Ayetler kitabı 
arapça nushasıyla mısır sokaklarında gizli_ 
ce satılmaya baslanmıştır. 
-Birkaç ay önce Mısır içişleri bakanlığın
dan ıstifa eden Zeki Bedr, Mısırda 
500.000 kişiyi öldürmek isterim dedi. 
-Avnı şahıs içişleribakanı iken: Mısır 
islami hareketi ve politikacıları için şöyle 
demişti: 

Bütün muhalif Partller Çocuk "" hırsızdırl<ır. Hasan 
' El-Benna kuduz köpek Çm;uğudur. 

Allalı EL-Bennaya ve Çoçuğıma lanet etsin 

Sa'b Ga.?.etesi 
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-Kürdistan Islam Parti'sinin Tüzügü-

!.-Kürdistan Islam Partisi (Partiya islamiya 
Kurdistani-PIK ) siyasi bir parti olup, 
Kürdistan halkının. ,ve diğer müslüman 
halklarının meşru haklarını elde etmek için 
11.12.1400 tarihinde kurulmuştur. Kuruluşu 
Islam dini esasları (öğretileri) üzerinedir. 
Amacı: Yüce Allah'a yaklaşmak ve onun 
rızasına kavuşmaktır. 

2.-Kürdistan Islam Partisi -PIK- uluslararası 
islam hareketinin bir parçasıdır. Genel 
olarak islam Cemaatları ile ilişki içerisinde 
olaçak, özel olarak ta cevresinde ki islam 
Cemaatları ile ilişki içindedir. Civarındaki 
Islami gruplarla (Cemaatlarla) ilişkisini 
sıklaştırır, ondan yararlanır, ·yardımda onla
ra öncelik verir ve aralarında doğacak 
herhangi bir anlaşmazlığı Kur'anı Kerim ve 
Sünnete göre cözümlenmesi için Hakemler 
heyetine havale eder. 

3.-Müslüman Kürd halkı bir bütün olan 
islam ümmetinin bir parçasıdır. Müslüman· 
Kürdistan ise büyük Islam diyarının bir 
parçasıdır. Kürdistan, Kürd halkının coğraf
ya ve tarih bakımından Anavatanıdır, 
çoğunlukla Kürd halkının oturduğu bölgeyi 
kapsar. 

4.-uer Müslüman halkın sahip olduğu gibi, 
Kürd halkı da soyunda, gelişmesinde, 
dilinde, hususiyetlerinde (ananelerinde), 
toprağında, hünerlerinde, kendi kendini 
idare etmede, zulüm, zillet, istibdat ve 
köleliği red etme, fakirlik, cahillik, hastalık 
ve geriellikle muharebe etmede meşru 
hukuka sahiptir. 

s.-ıı:ürdistan diyarında oturan müslümanlar 
Kürd kardeşleriyle, Kürdistan diyarını Islam, 
hicret ve yardımlaşma diyarı haline sokmak 
için birlikte çalışmayı taleb· eder. Kürdistan 
diyarı dışında ikame! eden müslüman 
Kürdler de Kürdistan diyarını islam, hicret 
ve yardımlaşma diyarı haline getirmek için 
vatandaki kardeşleriyle birlikte çalışmayı 
taleb ederler. 

6.-ıı:ürdistandaki müslüman mezhep ve 
fırkalar (gruplar) toplumsal yollardan üze
rinde ittifak edileceği noktaya kadar 
karşılıklı yardımlaşırlar ve birlikte yaşarlar. 
Bununla birlikte ittifak noktalarını genişiet
meye gayret sarf ederler. Anlaşmaya 
ulaşmasında ·güçlük çekilen konular ise 
terk edilir. Her fırka veya mezhep 
başkalarına zarar vermemek kaydıyla k en d i 
~ususiyetlerine (karakterlerine) bağlı kaiabi
lırler .. Fırka _ veya mezhep eğer islamın 
geneline baglı kalır ve özel olarak dinin 
kesin nasslarıyla (hükümleriyle) çelişmezse 
islam ile vasıflanır. 

?.:Halkın diniyle çelişmediği ve halkın 
duşmanlarıyla işbirliği yapmadığı müddet
ce, Kürdistanın meşru haklarını elde 
etmeye çalışan gruplarla yardımlaşmak 
imkan dahilindedir. 

s.-ıı:ürdistan Islam Hükümeti diğer islam 
ulusları hükümetleriyle 'Birleşik islam 
Milletleri Devleti' birlikte olur. Her ulus 
mahalli olarak hüküm için şura meclisini 
seçer. Ulusların meclisleri de bütün 
müslümanlara Reis olacak umumi şura 
meclisini seçer. 

9.:ıı:ürdistanda resmi dil Kürdçe dir. 
Kurdce dilbirliğinin sağlanması ve zamanın 
gereksi~ir:nine g~re ~üzenlenmesi gerekir. 
Ibadet . ıçı~ ve Kıtab ıle Sünnetin anlaşıla
b~mesı ıçın nas ıle ( islamın hükümlerine 
g~re) ~rapça dili gereklidir. Ayrıca hangi 
dıle ıhtıyaç duyulursa o dil gerekli kılınır. 

10.-Müslüman olmayan ve diğer diniere 
mensup olan azınlıklar, dini, vatani ve 
toplumsal adaletin hürriyetinden istifade 
ederler. 

11.-Balkın elinde iştihadi yürütme ve yargı 
lgücieri bulunur. Kanu~un (Yasamanın) 
'kaynağı Kuranı Kerim ve Resuluilah 
(sav):ı~ sünnetidir. Halkın seçtiği Şura 
t-.!e~l~sı, halkın adına halkın halkın işlerini 
yurutur . Bu Meclisin selahiyetinden birisi 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



liyakatlı (ehil) Fıkıh Ulamaları , Kadılar ve 
Valilerin selahiyelini tevzih etmektedir. 

12.-oüç birimi toplumun muhafazası, olgun
laştırılması ve düzeltilmesi için dini, akli, 
ırzı, nefsi ve malı korumayı esas olarak 
kabul eder. Ferdler için yeme, içme, 
barınma, eğitim ve öğretim, sağlık ve 
evlenma ihtiyaclarının temini için gereken 
hususlara riayet eder. Ferdler arasındaki 
ilişkiler ise şu esaslar üzerine kurulur: 

a-lytllğl emretme ve lrötillagll menetme esası 

b-Mıumıelede Iyilik ve hayırda yardımiasma esası 
c-Y""UCI! karakterler/ ve gilzeladet/eri lwruma esası 

d-Cahiliye adetlerine karşı mücadele esası 

e-Ahlaki problemleri islah etme esası 

13.-salih bir aile sağlam bir toplumun 
temel taşını teşkil eder. Bundan böyle 
ailenin korunması ve aile efradları arasınd
aki ilişkinin güçlendirilmesi zaruridir. Ayrı
ca evliliği, sebeblerini hafifletmek suretiyle 
kolaylaştırıp neslin çoğalması teşvik edilir. 
Böylelikle fahişeliğe ve iffetsizliğe meydan 
verilmemiş olunur. 

14.-Hukuki ödevlerde toplumun inşasına ve 
yönlendirilmesinde Kadın ve Erkek eşit 
haklara sahiptir. Yaratılış ve toplumsal 
ödevleri bakımından Erkek ile Kadın 
arasındaki farklılıkların ayırımı islam da 
belirlenmiştir. 

15.-çoçukluk devresi, oluşum ve hazırlık 
devresi oluşu bakımından önemlidir. Bu 
devre, yetiştirme şevkatine, güzel terbiyeye 
ihtiyaç duyduğu gibi sapma ve taşkınlıktan 
korunmayı ister. 

16.-ıslami davet (Tebliğ) ancak akılları 
ikna ve kalbieri telif yoluyla olur. Dinde 
zorlama yoktur. Cihad ise Allah yolunda 
zalim ve müstekbirleri deletmek ve ister 
müslüman olsun ister gayri-müslim olsun, 
mustazafları savunmak için yapılan kitaldır. 
(Savaş, mücadele vs.) 

17.-Hürriyet genel bir haktır. Düşünce, 
tabirde, inancta, telifte, neşriyatta ve işçi 
sendikaları oluşturmada hürriyet koruma 
altındadır. Ayrıca islamla çelişmedikce 
siyası partiler ve Kadın hakları dernekleri 
vs kurma hürriyeti mevcuttur. 

18.-Adalet umumi bir haktır. Hiç bir 
makamın dokunulmazlığı yoktur. Vatandaş
lar arasında hiç kimseye din, renk, grup, 
cinsiyet veya mezhep imtiyazı tanınmaz. 

19.-IIim umumi bir haktır. Dinin temel 
,eğitimi müslümanlar üzerine tarzdır. Ceha
rleti (ümmiliği) ortada kaldırmak, bütün 
eğitim marhaleleri ile ilgilenmek, ilmi 
araştırmayı teşvik etmek, kabiliyel ve 
yeteneklere göre yönlendirmek, ilmi kilaya
ti olanlardan istifade etmek ve çeşitli 
ihtisas alanlarına araç ve gereçleri temin 
etmek zaruridir. 

ıo.-oütün intila (yararlanma) sahalarında 
çalışma yapılır, amme hukukları üretilip 
çoğaltılır. Devlet gücü zaruri hallerde 
müdahale eder örneğın: 

a.-Şer'an haram olan muameleleri menetmek, 
faizi! Bankaları tasfiye etmek, faizsiz Banka ve 
Kredi enstitülerini kurmak 

b.-Mülkiyeti korumak, ondan güzel bir şekilde 

faydalanmayı saı;tlamak ve ferdierin idare 
edemediı;ti takdirde adaletle daı;tıtımını yapmak. 

c.-lşçiye münaslp bir ücret vermek, yeterli bir 
dinlenmeyi temin etmek, sa!Uık hizmetlerini 
sumak ve ihtiyarlık ile hastalık anlarında 

yşantısını garanti altına almak. 

d.-Karşılıksız borcia iş sahalarını destekleyip 
üretim ve mübadeleyi kolaylaştırmak. 

e.-Işçi ve işveren arasına anlayışı sokup 
çelişkileri gidermek için şu yollardan birisine 
başvurmak: 

l .-/şçi/erin maslahatı için dw/et i,yerlerinln 
k1Jr/arından aldığı paradan işçilere dağıtmak. 

2.- Öul ticarethaneler kurup, mülkiyetin bir kısmını 
veya tilmünü işçilere dwretmek. 

3.-Toprağı lirya edip üretimi artırmak için çiftcilere 
yardım etmek. 

'21.-Sosyat sıgortalar; Zekat, Vakıf ve 
· teberrudan oluşan özel maliyeden kapat ılır. 
·ıhtiyaç halinde genel vergi ve gelir 
·hazinesinden taydalanılır. 

·ıı.-ıı:itab ve Sünnetin nassına (Dinin 
·esaslarına) muhalif olarak Kürdistan Islam 
Partisin (Partiya islamiya Kurdistan-ı. PIK) 
. den gelecek her türlü tavsiye ve kararlar 
geçersiz sayılır, itibar edilmez. 
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~~~~Ji gotinen plroz 
Mirovek hat ba peyxember~ Xwed~- selewat n silava 
1~ b'in-, got: 
- Ey Peyxember~ Xwed~! te ditiye, ku mirovek hat mal~ 

min bistine? got~: 
- Mal@ xwe nediy~. Got: 
- Te diti, ku bi min re pevçn? Got: 
- Bi wi re şer bike. Got: 
- Te diti, ku ez kuştim? Got: 
- Tu diçi bihişt@? Got: 
- Te diti, ku min ew kuşt? Got: 
- Ew di agiri de ye. 

• • • • 
Peyxember~ Xwed@- Selewat n silav@n Xwed@ li wi bin-
got: ~ 
- Heger netewa min tirsiya, ku bo za1imi bib~je: ey 
zalim! Hing@ xatir ji w@ hatiye xwestin.(yane ew ber bi 
belavbnn n tunebnn@ diçe.) 

• • • • 
Peyxembere Xwed@- Selewat n si1aven Xwed@ 1@ bin
dib@je: 
- Ki di ber din@(ola) xwe de hat kustin, ew şehid e. Ki 
di ber namnsa xwe de, ew şehid e n ki di ber,ma1e xwe 
de, ew şehid e. 

• • • • 
Peyxember@ Xwed~- Selewat n silav@n Xwed@ 1@ bin
dib@je: 
- nakeve bihişt@, ew~ ku bi giraniya tovek@ mezinahi di 
dile wi de hebe. 
Miroveki got: 
- Ez hezdikim, ku cil@ min xweşik be n sola min xweşik 
be. Ma eve ji mezinahiy@ ye? Got: 
- Na. Xwed@ xweşik e n ji xweşikiy~ hezdike. Mezinahi 
xwegirtina di ser maf (heq) re ye n nadayina maf~ xelk~ 
ye. 

• • • • 
Peyxembere Xwed@- Selewat n silav~n Xwed@ 1@ bin- got: 
- Heget~ rojek di ser min re derbazbn, ez t~de b~htir 
zanin n behtir renasi nebnm, bila rohilatina w~ roj@ bo 

piroz be. 
• • 
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Bi nave Yezdane dilovan O rnihreban 

Bo çi Islam 
Gelek kes@n ku xwe bi pirsa gel@ Kurd mij.Ol dikin, ji 
xwe dipirsin: Ev çi Islam e disa di Kurdistan@ de t@ ser 
zimanan? bo çi partiyeki Islami? an bo çi Islam? •. 

Bersiva van pirsan bi gelek rengan t@ deyin. Kes@n ku 
xwe p8averQ dinasin Q baweriya xwe bi Islam@ ninin, di 
xwe de gelek dixeyidin Q wilo bersiv@ didin: 

" Hergav ku aoresa gel@ bindest digihine qonaxeki 
bilind, Imperyalizm tavgereki oldar (dini) dav@je 
meydan@, n ji ber ku gel@ nezan baweriya xwe bi hebQna 
xwed@, bihist n dnjeh@, bi xeyala pişti mirin@ tine, bi 
nav@ ol(dinl t@ xapandin n h@di h@di hevsar@ xwe dide 
dest Imperyalizm@." 

Li ser va bingeha b@vac, di nav gel@ xwe de derewa 
gir@dana musilmanan n r@beriya islami bi dijmin@n 
mirovatiy@ ve, bi xnnmij@n imperyaliat ve belav dikin . 

• 
Li ba wan derew bo serketina Ideolociya kufir, tivingeki 
beri giring e, 1@ ewan nizanin, ku li ba Xweday@ dilovan 
n mihreban guneheki mezin e. 

Evana ji bir dikin, ku F. Lenin, di serbildana Oktober@ 
de, gelek belavok bo Musilmanan belavkirin n di wan de 
da xweyakirin, ku Islam sireki mezin di şer@ dij 
Imperyalizm@ de dilize ••• Evana ji bir dikin, ku Stalin, 
di dem@n teng de, Q bi taybeti di h@rişa Hitler@ xnnmij 
de, ber@ xwe daye filleh Q musilmanan Q ji wan 
pistgirtin n alikart h@vikiriye. 

Evana baş dizanin, ku Sozializm li ber candan@ ye, 
diwar@ ku wan pista xwe dabuy@ hatiye heriftin n 
Ideolociya sor di bazar@ de zirara tewr mezin ditiye n 
nema dikarin gel@ bindest bi Ideolociya xwe bixapinin •• 
lewma evana bi du reng siyaset@ kardikin: 
- bi dizi di hindir partiy@n xwe de, berxwedana di ber 

Sozializm@ de, ku baweriya heval@n wan bi w@ r@y@ sist 
nebe, dikin. 

- bi çarikeka islami di nav gel de digerin n dib@jin, ku 
ewana Islama rastin diparAzin Q diji sextekariya 
Islaaa derewın in. 

L@ evana xwes dizanin, ku baweriya gelek heval@n wan 
kevin Q y@n nQ bi Komonizm@ nemeye n evana dizanin, ku 
Islam Q Komonizm dij hev in Q ti caran gel@ kurd t 
musilman bi çarikeka derewin naye xapandin. 

Ji van p@ve hinek din hene, dora % 2 ji gel@ me, xwe bi 
oleki (dinekil di tinin, wilo bersiv@ didin: 

" Gelek hindik mabn, 
filehi an zerdesti, 
partiyeki siyasi r@ 

ku em gel@ kurd vegerinin ser ola 
18 derketina Islam@ bi ş@weyt 

li me birri, pilana me t@kçQ .•• 
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heywaxl Kurdin me wl d!sa tikevin tamara kevinperestiyl 
o nema radibin.H 

Bvana ji aliyek! ve dij! ol (din) dixebitin O ji aliyek! 
ve bi herdu destan ola·xwe diparizin O bi slweyek! nebas 
dev davljin peyximber@ musiLman Muhemed - selewat O 
silava Xwedl ll bit- O dibljin " Misto d!sa vegeriye 
Qur!nl." 

Bvana bes dizanin, ku geli kurd nema vadigere Zerdestiya 
kevin an fillehiyO. Yek: ji ber ku Zerdest! k@mtir! 
pinsedsal di Kurdistan@ de maye O h!ng@ j! Kurd bindest 
bOn. Du: Bger Zerdest! baweriya xwe bi yakaniye Xwed@ 
t!ne, vaye Islami ciy@ wl di Kurdistan@ de O di d!rok@ 
de girtiye.. O heya niha du Kurd venegeriyane 
Zerdestiyl, ll gelek kesin ciho(YehOdi), Filleh O Zer
desti bOne musilman. 

Bvana dibinin, ku serxwebOna gel@ kurd bi guhartina ola 
wi ve girAdayi ye. ~elo! kijan netewl ji 171 netewln 
serbixwe ola xwe guhartiye .•• ? 

Hinek d! hene dibljin, ku derketina partiyek! islam! w@ 
pirsa Sunn! O Alewi bine der. Gelol ma ev pirs çi dem@ 
wenda buye? Kurd@n Sunni bi serbilindi dibljin Bm 
sunn! ne, O y@n Alew! jt bi serbilindi dib@jin: Bm Alew! 
ne. Bve jimina rastiyek@ li Kurdistan@ dij! ••• li ber 
çavan e. Bger Alew!tt hazkirina Imam Alt ye, em tev 
Alew! ne •• Imam Ali di dil@ mirov@ kurd ciyeki pir 
bilind distine, mina qehremaneki dij zordariyl, mina 
rlbereki dadmendiyA O mina mervek! ji meriv@n peyximber@ 
Xwedl - selewat O silava Xwed@ 1@ bit~, O seh!dbOna kur@ 
w! Imam HusAn bo gel@ me nisan O xilata serhildanl ye. 

Hinek dt hene, xwe Buropa-perwer, mirovhez, demokrat, 
rewsenbir O çavvekir! dinasin .. evana ji dema Abdullah 
Cewdet O Ziya Gökalp ve di Kurdistan@ de hene, wan 
herdu rewsenb!r@n Diyarbekirl. Bvana Islam@ tistek! 
gelek kevnar O tehl O tirs dizenin O ji bir dikin, ku 
hemO serhildanAn kurd!, di dirok@ de, heyani ya General 
Barzani bi rlberiya serwerAn musilman O Xwedaperest 
bOne. 

Bvana wilo bersivA didin: 
H Me gelek tAkili , dan O atandin bi dewletAn Europa O 
Amerika re çlkirine, derketina partiyeki islami bo me 
bas e, ku havalAn çep k@m dibin, l@ ji aliyekt dt ve bo· 
va plşkeftina me ya mezin tehlOke ye •• " 

Wilo hemO kesin, ku xwe bi pirsa kurd! mijOl dikin, li 
hev dixurcilin O dicivin, nizanin çi bikin •• ji ber ku 
evana O evana O In dttir, tev dizanin, ku Islam dikare 
gel@ kurd 1 ku - 95 ji wt rahistiye silogana H LA ILABB 
ILB - LAH H wl zarareki mezin bigihtne part! O komikln 
wan tevan •• lewma ewln, ku ji hev O din heznedikirin wl 
bibin dostAn hev O din, wl bi hev re hlrisan binin ser 
Partiye Islami, w@ kes O mirov O dostAn partiyi li pAs· 
qavtn gel ptsbikin, w@ teniye res a, ku li ser çav@n hev 
O· din dihistin, bo dostan Partiye Islam! bihAlin ••• o 
weka am dibtnin O dixwOnin, barana res destplkiriye. Bva 
nisan e, ku Islam di Kurdistanl de, mtna walatln derdorl 
htza dij Imperyaliz, komon!zm O htmperastiyt ya. 
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Xwedl teila soz Q peyman daye, ku piıııtgiriya ewln 
bawermend bike Q ewln dij din@ Islami serıııor Q biçare 
bike. 

Bo çi Islam? ••• ert, em ji bersiva va pirst didin: 

Di beriftin Q roxandina sistema komonizm@ de, ten@ Islam 
mina alternattveki bi bingeb Q serp@k, bi Ideoloct Q 
baweri, di nav geli me de, li bember Fasizm@, 
Imperyalizmt Q bovitiya van rOjiman beye •• piraniya geli 
kurd baweriya xwe· bi Islam@ aniye, li bemQ parçayOn 
niıııtiman@ me, ten@ Islam latl yekbQna me ye .. netewiya 
ku ne diji yakaniye Xwedt, ne bo zordari Q hovttiyl ye, 
di bin ala Islam@ de maf@ jin@ Q serxwebQn@ distine •• 
Lewma em bang li wan tavan dikin, ew@n ku ji dil de xwe 
mina htztn dij zordariy@, dij kapitalizm@, dij 
nijadperestiy@, dij Imperyaltzm@ Q koletiyt dinasin, ku 
dijminahiya xwe dij Islami rawesttnin Q Islam@ mina 
baweriya netewa Kurd bipejirtnin(qebQl bikin) •• eger 
ewana ji gel@ xwe, bi rastt hezdikin, çima wilo bi hiıııkt 
dijt dini wt ne? .. ma gava gel@ me dtnt xwe berde, w@ çi 
bi dest wt de ji rindiyl Q qenciyl bimtne? ma w@ gel@ me 
b@ paqijiya Islam@ Q ruh@ serbildana islami bite 
bezkirin? 
Iro binek kes@n, ku xwe şoresger@n Markisist-Leninist 
dinesin diçin ba çend saydayin musilman Q r@ber@n 
tevgera Islami, xwe xwar destin wan riberan dikin Q ji · 
wan ~ltkariya siyası h@vt dikin. Gelo! ma evana bi wan 
ıııeyxan Q gel dikenin an bi xwe dikenin? Ma evana gel@ 
kurd wilo nezan Q b@hiııı dijm@rin? 

Bo çi Islam? pirseke, divl ku tevgera demokratik, 
sosyalist Q komontst di Kurdistan@ de bi bihnekt fireh Q 
bi zanyarı bersivan j@re bide, ne bi gotin@n vala Q 
derew@n ber dtwaran, ku ev Partiye Islami hevalbend@ 
Saudt Arabistan e an jt Amrtka ye .. di demek@ de, 
mezintirtn rlbertn welat@n komontst xwe li ber destin 
Amrika Q Saudt Arabistan çemandine Q milin xwe 
daxistine, nebaııı e, ku mirov partiyekt bo serxwebQna 
geli kurd Q paraatina rOmeta mirovt ji htmperestiy@ Q 
bovttiya b@atnor bidin ber gotinln dijQn Q bl bingeh. 

Ji ber Ku gel ek N am e u Gotar u helbest bo 
Kovare hatineJ erne hinekan di va hejmare 
de u hinekan di en din de belavbikin. Heviya 
me eweJ ku dost u birayen niviskar piçeki dilen 
xwe firehbikin u ji me nexeyidin. www.a
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Birayen berez 

Li pes hemu tisti, ez silaven germ ji bo w~ redikim u 
pesketin u serketine ji we ra dixwazim. Wek min soz da 
we, di nameya xwe ya pesin da, pewandiye bi kovara CUDI 
ra berdewam dikim. Hevidarim, ku hun kare xwe bewestan 
bıdominin, ji bo xizmeta edeb u kultura Kurdi u li 
penawi peskatina tevgera azadixwaza Kurdistan. Ez çend 
nivisaran J1 bo we redikim u bi hevime, ku ciye xwe li 
ser rupelen kovara we bigrin. Di van nivisara da ez 
derd, kul u keseren xwe sani gele xwe didim. Derd u 
kulen min weku kulen bi milyonan lawen gele Kurd in. 

Li gel silaven birati 

Dr. K.S. Kurdaxi/ Moskov 

Bo çi ez qewmi me? 

Ez bum li çiyaye Kurdan, 
Li sere Kurke mezin bum, 

gewre bum. 

Zimane min, zimane gele min bu, 
zimane çinamin bu .. 

Mezin dibum zu diçum kar u is, 
li çolan u destan, li ber pezan, 

ez dibum Sivan .. 

Biçuk bum, be hez bum, 
Bave min çotkareki perisan bum, 
Dayika min bermaliyeka gelek jir bu, 
Zimane mala min zimane Kurdi bu, 
Seved zivistane kare me çirok u stran bu, 
Meme Alan u siyad Ehmed, 

qehremaned seven direj u sar bun .. 

Çume dibistan, sanaz u dilsan ... 
Derbaz bum hindireki, 

serbilind bu geleki 

Bi zirnaneki nenas, www.a
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ji min pirsi miroveki nenas: 

-Penivise te heya? 
Careka di pirsi bi wi awayi .. 
Min got: Perewa min heye! 

Wek lalan bun em 
te negihestin ji hev em .. 
Sagirted kevnar bun werger u tercuman, 
Bi ve awayi, bi ve rengi, 
Buriye jina min u mesi ..• 

Salen min pir bun, 
Li ba min kom bü hinek zanebün, 

Min xwe naskir ez kime! 

Gele min Kurd, 
nave welate min Kurdistan, 

Sanaz ü serbilind bum bi zanina, 

Nave gel Q welat, 
Li min qiç kirin diran, 
Nijadperest, Sovinist Q nezan, 
Gotin: tu .. qewmiyi" ! 

Min got: Na! 
Ez welatparez Q nistimanperwer im, 

Yan mirin yan felat, 
Yan mirin yan welat 

Dirusma bi sedan Sehiden Kurdistan, 

Bersiva Sex Said, Seyyid Riza Q 
Qadi Mi hemmed .. 

Ez welatperverim, gele min Kurde, 
Welate min Kurdistan .. 

Bi gele Tirk, Ereb ü Ecem ra, 
Dixwazim bibim dost Q heval Q bira .. 

Le ne bi deste zore, 
Ne bi tank, top ü firoke.; 

Bi dilxwazi, 
Li ser bingehen Wekhevi, 

hevkari, 

Dixwazim bijim, dilsad Q serbest. 
Bi al, welat ü dewlet. 
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Zirnan 
(1) 

A a -

N av D av Çav B av 
Dar Bar Kar Ş ar 
Kal Mal Xal Çal 

Alan Baran H aman Salan Baban C açan 

Zara Kawa D ara Az ad Azar N az an Hazdar 

Na na nan •• 
Ba bar baran •. 

Av ava avdan •• 
Ma mar Maran •• 

Ga da gavan ••• 

Ha Alan hat •. 

Alan nan da gavan •• 

Gavan ga da avdan •• 

Şah av da maran .. 

! ----------------------------------------------

( Beje ı 

Pirçemek O SilOman(*) 
Osman Sabr-i 

Dib@jin, gava SilOman POxember Belkia ji xwe re ani bO, 
Balkis j@ xwast, ku ji pOrta teyran j@ re nivinekO ç@ke. 
Sillman pOxember ferman da hemi teyran O goü " Div@ hOn 
xwe birOçikinin, da ku ji bo BelkisA nivinek@ çOkin". 
Hingl pirçemek@ xwe ranegirt, zOka pOrta xwe rOçikand O 
çO. Ll teyrAn mayin ew ferman ne li r@ ditin O gotin: " 
SilAman p@xemberl ma ne guneh e, ku ji bona jina xwe me 
gt,kan bidt rOçikandin? Bm O çawan zivistana xwe bO pOrt 
derbes kin? Bv pOrt@ ha canOme ji sermayO dipartz e." 
Sillman ptxember gotina wan rast dlt O dev ji wan berda. 
L@ pirçemekl ku xwe rOçikandibO, ji w@ roj@ de, •erm 
dike ku bi roj derkeve nav heval Q hogiran, ji 1ew re bi 
•ev dert@. 

(*)J@der: Perçeyln bijarte, Kamran Bedirxan, 1971 Paris) www.a
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Em kine !? 
Min di merivki çavreş 
Li dil@ min hate xweş 

Min gazi kiriy@ bi xef 
Şekl Q şemala me lef 

Min go tu ku welati? 
Diçi ku, ji ku bati? 

Go ezi Serhedi me 
B@ ehl Q b@ xwedi me 

Min go e'ji filanim 
Xelk@ ehl@ Toran im 

Me silav da li hevdu 
Derd@ xwe da serhevdu 

Qam bilind in, çav belek 
Birindar@ yek felek 

H@j ji Nuh ve @ p@şin 
Bext qulubi dil @şin 

Heyf em beran@ kol in 
Tirba hevdu dikolin 

Wek ribat@ nikil sor 
Xelk@ kojk@ daye dor 

Lawike Tori 
Qap qap diki ehl@ xwe 

.Didi xelk@ goşt@ xwe 

Smir di qefes de ye 
Xebat ji b@feyde ye 

Eger ehl@ xwe nasi 
Tu egidi, tu xasi 

Din dibe, ne kole be 
X@rdan@ ehl@ xwe be 

Şeyx Ehmed@ Ceziri 
Feqy@ Teyran yeki di 

Yek Şeyx Ehmed@ Xan@ 
Siyahpoş@ Meydan@ 

Batey@ me mewlQtan 
Axtepi A'bdurrehman 

Yek ji Feqiy@ Teyran 
Ji me aşiq xwendevan 

Bizanin ku em kine 
Esil@ ewweline. 

Zindan 
Ev zindan@n tari wek teni 
carna dixwazim xerakim tev bini 
Carna ji wek guleki malxirab@ 
Biteqim bi q@rin Q nalin@ insani 

carna ne cixare, ne kesek te 
L@ bel@ ronahiyek heye li pencer@ 
Xwin, mij dixebitin bi dest Q mil 
Ji ber bi tem@rin w@ ronahiy@ 

Carna ~wina di nav reh@ min 
Germ dibe Q dikele di nav can@ min 
Çawa dem derbas dibe nizanim 
M@jiy@ min li derve, li heval@n min 

Xeyreddin ji me'r vekir meydan 
Wi can feda kir bo doza Qura'n 
Şerme em rQnin di qesr Q eywan 
Silav Xeyreddin law@ Kurdistan 

Ez dibinim her şev bi xeyal 
Wan heval@ rQmet Q delal 
Dixebitin bo doza xwe y@ Islam 
M@r Q jin, keç Q xort pir Q kal 

Min van gotin bihistin ji Xeyreddin 
Hat şehidkirin bi dest@ dijmin 
Ez wi ji bir nakim heya mirin 
E' ji Kezebşewiti bo. doza wi dimrim. 
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Ew li ku zane? 
Xwendekare Welat 

Eger ilm ne laiq kesi b@, 
Ger tu wi f@rbik@, 
Ew kes wek ziv, z@r, cewher li beraz bardik@ .•. 

Xwedibin tu mebe zahid, 
Qedra tewhid@ li ku zan@ 

Gotina xweş z@de diki, 
Tu sinor@ xwe li ku zan@ 

Herki teqwima PAK nexwendi, 
Ayet Q tefsir negihandi, 

"Tebbet" da nemaye abid, 
"Wettini" hew li ku zan@ 

Temasake va r@ka xwe, 
Daniye ser mil cibeya xwe, 

Ger salek 1@ bi çukbe, 
Law@ min 1@ bandike, 

Li ser pika hisk danişt, 
"WezzeytQni" li ku zan@ .. 

Xebera wi li ziv tune, 
Ma ewa z@r li ku zan@ 

Gilfa purteqal@ li ber avan, 
BeyQk zanibQ ji xwe re, 

Va mexbQnan bi vi awi, 
" Welesri'' Q ''Ferxeb'' li ku zani 

Çav vekiri di xew da ye, 
Niyyet Q h@vi gisti daye, 

Danzde tir av@t dane, 
·Hezar nisan k@çik ani, 

P@si dibQ, got Enqa ye, 
Ew "Ebabil" li ku zan@ 

Got: Qumriye, p@ nizan@, 
Ew metini li ku zan@ 

" Iza ca e'' bi çava nedi, 
Guha nebhist "Kafiron", 

* ı 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Kewser Q Qureyş negot carek, 
Ya rniskini li ku zane 

Xwedaye heq nehat bire, 
TerbQn carek ne baweri, 

Tena xwe fil dibine, 
"Humezeten, lumezet·en" li ku zan@ 

Sariya coba mil dirnine, 
Nak@ cuda, xwe dibine, 

Ey Selah reka xweş, 
Ki h~zdike nagere boş, 

Tebini: 

BQye kol@ nefsa xwe, 
şeş we diha li ku za~e 

Nefsa bilind ki bernede, 
Ew Muhyidini li ku zane? ... 

wan woşe yen, ku di nava kovanen piçQk de hinek ayaten Qurane 
n b an di din. 

**********************************•** 
Derdveketino! s ı h e d 
Malsetine! . • • e a ı dı'"'n 
Bo çi sederna kula we, 
Parkirina welate we, 

her ezim, 
her ezirn ... 

Kurdino!· 
kurdino! 

Çirna hQn nezaniya xwe, 
Bare ser rnilen xwe, 
Bevaci Q nexweşiya xwe, 
Hesreten dile xwe, 

her davejin ser min? 
HQn çi dixazin ji min? 
Ez bo we ne rezirn, 

ne pezim .. 
Koroeka hestiyarne, 
Di bine gere de, 
Di biva(l) Şam@ de, 

kelexoyeki be goşt Q b& bezirn ... 
Ma min heşt, ku hQn li hev rabin, 
Ma min got bila hQn tar Q mar bin, 

hQn belav bin ... ? 
Li ber xelke seri xwar Q çar ta bin? 
Ma ne ez bOm, e ku rojhilat bo ani? 
Mina hespeki kurnet, 

li ber deriye we dani? 
HernQ padşah@n Xaçperestan şikandin? 
Kornreş Q korosor ji Kurdistan@ revandin? 
Çirna we ji dest xwe berda? 

welate·xwe ji bi ser ve der da? •. 

(1) Biv: erd, zemin •• 

Kurdaxi 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Cihad 

Yaratmış bizleri bu Dünyada Cenabı Hak 
Eylemiş esareti, köleligi, zulmü yasak 
Hürdür insanlar hür, olamaz tutsak 
Cihad tır zalime, zulme karşı savaşmak 

Cihad demiş davet etmiı Peygamber 
Yaklaşmaz namerd, bana ne der 
Ugraşmak, savaşmak ve ölmek en büyük eser 
Yaşlısı, genci hep bu yolda nefer 

Gelin vuralım cekilsin düşman 
Ölsek de kalsakta olmayız pişman 
Yükseltelim sesimizi, işitsin alemi Cihan 
Bitsin tükensin bu feryad ile figan 

Olmazsam şehid istemem Cennet 
Edelim cihad olsun Islam Devlet 
Kalmadı zaman kan aglıyor memleket 
Yoktur başka çare, tek yol ıslamiyet 

Almaz korkak tad ile zevk Cihad dan 
Emretmiş kuluna Cihadı, yaratan 
Cihadtır vermek bu yolda, kan ile can 
Görürsün Cenneti agarmadan tan 

Çagırıyrum ey Kardeşim seni bu yola 
Gerek yok gitmeye saga veya sola 
Girelim Sivasta verelim Mahabadta mola 
Haykıralım Zafer diye, girerek kol kola. 

Kati ediliyor Kürdistan da körpecik yavrular 
Takıp süngüye genci yaşlıyı acımıyor yerli Gavurlar 
Yükseliyor Maraşta Diyarbakıra, Halebcede Havarlar 
Daha nekadar bekliyeceksin. geçiyor kışlar baharlar 

Tahamül etmiyor Kürdistan bunca zulüme 
En güzelidir Cihad ile gitmek ölüme. 
Hitab etmez ylnız, Cihad Molla ile Alime 
Hep birlikte dahil olalım Cihada, olsun son kelime 
Lailahe llllallah Muhamedden resulullah. 
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