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Içindekiler 

Çudi dergisi şimdilik üç 
ayda bir yaınlamr 

yazışma Adresimiz: 

İVK 
Postfach 1224 
4630 Bochum 
Germany 

Telefax:0234-384617 

Gönderilen )'li:Zllar, yayınlan 
madığı takdırde gen iade 
edilmez Yazıların muhtevası 
yazarları bağlar. 

Banka Bağlantısı: 
Sparkasse Bocbum 
Konto: 33307257 
BLZ.: 43050001 

Başyazı 

Okuyııcu Mektııpları 

İslamda nlusal sorun 

Peşaver Kongresinin basın bildirisi 

Tarihi Tekerrür 

Tarihsel bir yamlgı 

Bedirhaıı Paşaıun Mektııbu 

Bir Mülakat 

GAP ve Kürdistaıı 

Diller arasındaki üstünlük 

içerden İraıı 

Niçin İslami bir Parti 

Pirsa hevkariye di Kurdistaıı'e 

Zimaıı 
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Değerli okuyucular ! 

savaş çıkmadan Kominizm rejimi kendiliqinden çöktu. Halbuki bu 
rejimin oluşumu, millyonlarca insanın kanına malolmuştu. Yani 
oluşumun tam zıttı •••. şimdi gözler direkmen emperyalist Batıya 
yöneldi. Insanlıqın Emir ve Nehyin'i belirler bir konuma geldi. 
özellikle ABD'nin körfez krizi nedeniyle - Belirli derecede
başarmış olduqu devletlerarası siyasi atılımlar •.. 
Rusyanın da ekonomi ve siyasi dengesizliqinin yanısıra, ulusal 
kanlı çatışmalar olduqundan ABD'e olan rekabet gucunu yitiriy
or. BUyuk Şehirlerde yaşayan aç halkını doyurmak için ABD ve 
Almanyanın yardımıarına dayanmaya başlıyor. 
Bunu yanısıra Dünyada bulunan kominist re,jimler yıkılmaya yuz 
tutuyor veya zorunlu olarak Batı demokrasisine teslim oluyor
lar. Ancak gerçek olan, dünya emperyalizmine ve özellikle ABD 
emperyalizmine karşı islam gucunun gündemde olmasıdır. Komi
nistlerin; Islam dinini <emperyalizme hizmet eden bir olgudur> 
itharnları yalan olduqu ve bu vesileyle deqerden dUştuqu görül
mektedir, çunku islam siyasi, ekonomi ve kültürel olarak emper
yalizmeden ayrıdır ve karşıdır. şu anda bulunan islam gucu de 
daqınık ve birbirinden ayrıdır. Belkide bir kısım islami güçler 
bUyük hatalara düşerek, emperyalizm uşaqı diktatörlerin yanında 
yer aldılar. Son olarak çaqdaş cani diktatar Saddamın saffında 
duran musıuman cemaatlar !!! Islam fikrinde oluşan bazı tahrif
lerden dolayı, tarih boyunca bazı islami akımlar Kur'andan ve 
SUnnet'den uzaklaştılar. Mutevazi <Cudi> dergimizde, Musıuman
ları birliqe beraberliqe çaqırıyoruz. Evrensel islami gucun 
siyasi ve ekonomik olarak uygun sevyiyeye ulaşması ve güçlen
mesi için beraberliqe davet ediyoruz. Kominizmin çöküşü ile 
emperyalizm de insanlık içinde bUyük yaralar açarak, insanlar
dan bir Kısmı rahat hayat içinde hayatlarını surdururken, bunun 
karşılıqında millyonlarca insan, açlık, sefalet, hastalık, kor
ku, düşmanlık, cahillik ve ölüm endişesi ile yaşamaktadır. Böy
lece emperyalizm, dünya kUfrünun başını çektiqini ispatlamak
tadır. 
Gerçek islami hareketler, hakiki anlamda güçbirliqi ve fikir
birliqine doqru atacakları her adım dünya barışına ve insanlıqa 
doqru atılan asil bir adım olduqu gibi emperyalizme karşı bir 
darbe olduqunu müslümanlar idrak etsinler. Bu vesileyle yüce 
Allah'ın mu'minleri "Insanlar arasında hakem olarak, adaleti 
saqlamak için orta bir ümmet" <Bakara suresi 143> olarak vasıflandırdı
qı o yüce vasfa nail olacak ve insanlar barış ve adalette örnek 
olacaklar. Bu temennilerin ardından kısaca bu sayımızdan sözet
mek istiyoruz. 
Daha evvel de sizlere arz ettiqimiz gibi, CUDI, sorumlu bulun
duqu müslüman Kürdlere ve diqer müslümanlara islam mesajıyla 
Kürdistanda yaşayan mazlum insanların seslerini ulaştırmak ve 
yaralarına merhem sürmek ve inliyen müslümanların ızdıraplarını 
hissettirmek için neşredilmektedir. 
Bu sayımızla sizlere Pakistan yapılan Kürdistan Islam toplantı
sının basın bildirisi yer almaktadır. Bu konuda fazla tatsilata 
girmeye gerek görmedik. 
Bu aya rastladıqı için hatırlanması babından Kürdistan için 
buyuk mücadele veren Bedirhanın Osmanlı Sultanlarına, Girit 
adasında sürgündeyken gönderctiqi mektubun orijinalini arzetmeyi 
uygun gördük. Bunların yanı sıra ASKIH'in PIK'iltihak ettiqini 
içeren bir Mülakat ve guzel mesajlarla Müslüman Kürdlere fay
dalı olmasını zulümden kurtulmasını temenni ederiz. 
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Rusrev H. Kardeşimizin cevl!J?.lanm öğrenmek istediği bazı sorulan ihtiva eden Mektnbu 
genel m!lfiRda fi!Ydalı gördügül)lüzden, <;!!ğer Mektnp~ardan seçere)c cevıyılanyla birlikte 
nesr edıyorıız. Rusrev kardeşın ve dıger onun gıbı karde~lenn katasında ki bazı 
sorulanın gıdefl)lek amacıyla, sorulara kisa ve özeevap verir, ılginize teşekkür eder ve 
alakamzı beklenz. 

Soru 1: Bu sıralar TC basınmda yer alan ve 
sık sık gündem konusu olan Kürdistan sorunu, 
<özellikle Körfezin kaynaştıl/ı bugünlerde> TC 
resmi makamlarınca PIK üzerinde durmaları ve 
ayrıca müslüman gördüğümüz kesimlerden de 
aynı tepki ile karşılQJtığı vakidir..... Neden ve 
hikmetinden söz edermisiniz. 

Birinci Nokta: 
Bildiğiniz gibi, Körfez krizinden sonra Amerika 
ve yandaşları Orıadojiuda bulunan menfaalları 
paylaşma planı içerisinde Müslüman Kürdistan da 
vardı. Kafir laik TC Hükümeti de Kürdistan 
üzerinde belli emel ve hesapları sözkonusuydu. 
Buradan bu menfaalları tahsil etmek için yöre 
halkının rızasını almak, onları pasifıze etmek ve 
karşı çıkacağı konuları hesap ederek işe başlamıştı. 
Milli meselerle karşı çıkmaları takdirde islam ve 
dini motiflerle pasifıze edeceklerini tarihi tecrübe
lere dayanarak hesaplamıştı. Fakat bu sefer bu 
hesapların sonuclarını değiştirecek Kürdistan'da 
yeni bir oluşum sözkonusuydu. Bu oluşum ise 
yıllarca Kürdleri islamla alakası olmayan dini 
motifler le kandırılıdıklarının farkına varmalarıdır. 
Aksine İslam dini mazlumların, mustaz'afların ya
nında ve koruyucuları olduğunu, islamın aslını 
öğrendikçe kurtuluş ümüdinin o nisbette artacağını 
gündeme getiren PİK, rejim için korkulu tehlikeler 
getirmiştir. Artık TC yörede sahte dinle cirit 
atamıyacaktır. Düzen bunu sezdiğinden PİK'e karşı 
çikması tabiidir. 

İkinci Nokta: 
Müslüman kesimlere gelince, maalesef halen gele
nekçi din anlayışından kendini kurtaramayan ve 
İslam misaki milli çerçevesi içerisinde düşünen ve 
kavmiyetcilik zihniyetler içinde halen islam bayrak
tarlığını belli kavimlerle sınırlayan ve islam adına 
ortaya çıkan Cemaatlar mevcuttur. Biz bu gibi 
fikirlerin, Cahili fikirler olduğunu, islamda kavim 
anlayışı Allah'ın verdiği eşit hukuklar dairesinde, 
kardeşlik ölçüsüyle ölçülebileceğini ve üstünlüğün 
sadece takva ile olabileceğinin inancındayız. Oysa 
emperyalisllerin çizmiş oldukları hudutları orıadan 
kaldırmaya yönelik hareketimizden dolayı emperya
listlere karşı olan müslümanlarda saffımızda olma
ları gerekirdi. 
Acaba emperyalisHere ve Taguti düzenlere 
karşı çıkıp ve hareketimiz sırf Kitab ve 
Sünnet çeçevesinde olmasına rağmen, sözko
nusu Müslümanların bize karşı çıkmaları 
kime hizmet etmektedir? 

Soru 2: PIK 22 maddelik Tüzüğünde anlaşıldı
ğı gibi ve son maddesinde: Kitab ve Sünnetin 
nassına ( Dinin esaslarıiUl) Muhalif olarak 

PiK'e gelecek her türlü tavsiye ve kararlar 
geçersiz sayılır ve itibar edilmez. Bu çizgide 
hareket ettiilinizi b ildiriyorsunuz.... Sizi radikal 
- aşırı dinci - köktenci gibi tabirlerle suçlama
ları çoğunluk olduğu bu devirde tam aksini 
di!şünen müslüman kesimde görünüp sizi ve 
PIK'i kavmiyetcilikle suçlamalar - özellikle 
islamcı gençliği hedef dışı bırakmak istiyenler 
var-Böylesi iki tarafta darbeye maruz kalan 
hareketinizi ilmi açıdan degerlendirmesini ya
parmısınız? Veya ileride bu karşıt cemaatlara 
ne gibi diyaloğunuz olabilir. 

Bizi radikal ve aşırı dincililde suçlayan birinci 
kısma cevap olarak: biz islamı Kur' an ve Sünnet
'ten sabit nasslara göre bilir ve inancımızı hayatı
mzda yaşmak isteriz. Dinsizlerin ve münafıkların 
müslümaJ!lara atfettiği bu gibi terimlerden kendi
ınizi ve Islamı tenzih ederiz. Fakat münafıkların, 
bizleri islamı hayata hakim kılmalda bizleri suçla
maları bizim için iftihar vesilesidir. 
İslam bir din ve inançtır. O dinin ve inancın 
gereklerini tam yerine getirmekle radikallık 
veya köktencilik olmadığı gibi o dinin gerek
liliğini yerine getirmemekle de İslam ve din 
olmaz. 

Diğer taraftan bizi kavmiyetcilikle itlıam eden 
ikinci kısmada gelince: Kavmiyetçilik terimini isla
mın bize öjirettiği gibi biliriz. Bize göre iki çeşit 
kavmiyetcilik vardır: 

1.-Kavmiyeticiliği bir din, bir e kol ve bir sentez 
gibi müıala§ ederek kabul etmek var ki bu 
küfürdür ve cahiliye olarak vasıflandırılmıştır. 
2.-Yüce Allah'ın insanlara verdiği fıtri yaratılıştır 
ki Kur'anı kerimde birçok yerlerde bu yaratılıştan 
kavim aşiret ve millet olarak geçmektedir. Bu 
şekliyle kendi renk ve kimliğimizle ortaya çıkma
mızda ve yüce Allalı'ın bize verdiği dille konuş
mamızda kavmiyetcilik varmıdır. Kur' anı Kerimde 
dilleri ve renkleri yüce Allalı'ın ayetlerinden birer 
ayet olarak vasıflandırmış ve bunlara hürınet 
gösterınemizi öjiretıniştir. Yüce Allalı: Kavimleri 
birbirini tanımalarını için ayrı ayrı şekillerde yarat
mıştır. (Hucurar 13) 
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Bu ayete imanımızdan dolayı bütün ulusların 
varlıj!ını tanıyor ve müsülüman olan herkes bu 
min va! üzere bizi tanımak mecburiyetindedir. Ken
di kavınimize islamı anlatmamız, mazlumiyetlerini 
dile getirmemiz ve onlara yardımcı olmamız kav
miyetcilikmidir? Dünyanın en büyük zulmünün ve 
vahşetinin uygulandığı Kürdistan bölgesinde zalim 
ve müstekbirlere karşı, mustaz'af müslümanların 
yanında olmak suçmudur? Aksine sahip çıkmaz 
onları korumaz ve müdafli etmezsek, dini bir 
mesuliyetin altına girmezmiyiz? Resuluilah (sav) e 
önce yakın akrabalanndan islamı anlatmasını (ş~n 
ıı<) emreden rabbimizin emrini kendimize rehber 
etmemiz suçmudur? Bizi kavmiyetcilikle itharn e
denlerin ya bizleri (islami gayemizi) anlıyamadıkla
rındıın veyahutta farkında olmadan emperyalisilere 
hizmet etmektedirler. 
Bizler emperyalistlere ve onların yandaşlarına karşı 

mücadele ettiğimizden dolayı saffımızda olmalan 
gerekirken neden düzenin isteği doğrultusunda 
hareket ederek müslümanlan itharn altına bırakı
yorlar. Bu soruyu kendilerine sormak gerekir. 
PiK'in tüzüğünde de belirtildiği gibi islamın dışın
da olan hertürlü fikir ve zihniyetieri red eder ve 
cahili olarak kabul ederiz. 

Soru 3: PIK Kürdistan halkının ve diğer 
nıiislüman halkların me1ru haklarını elde etmek 
için 11.12.1400 de kurulmJlltUT. Yani on yıl 
öncesine dayanır. Son zamanlarda bu gibi 
hareketler Kürdistan'da coğalmaya baJladı. Me
sela: 

~EL Hareketul İslamiya fi Kurdistanil 
Irak 
-İVK (İttihadı İslamiya Kurdistani) . 
-ASKİH (Anti sömürgeci Kürdistan ls-
lam HareiC.eti) 
-KMTB 
Bu gibi cemiyetler/e ne gibi diyalog içindesiniz? 
Böyle islami hareketlerin coğalması ne gibi 
selbiyet (menfi) ve icabiyeileri (müsbet) olabilir. 
Bunlar için ne düşünüyorsunuz? Şunu da hatır
Itımiiken Emirul - Mücahidin olartık hittıb 
ettiiliniz Şeyh Mulla Osmanla olan Çalışma
larınız hangi tarihe dayanır? 

Bizler yukarıda ki hareketlerle baştan beri diyalog 
içerisindeyiz. Gaye ve hedefimiz ayındır. Gerçek 
manada islama hizmet eden ve Kürdistandaki 
islami uyanışa engel teşkil etmiyen bu gibi islami 
cemaatların teşekülünde sakınca görmiyoruz. Halkı
mız gerçek anlamda kendisine hizmet eden şahis 
ve kııruluşları tanıma bilincine kavuştuğıında art 
niyetiilere meydıın vermiyecektir. 
Şeyh Osman'ın Halepce katliamından sonra baş
lattığı silahlı mücadele döneminden bu yıına alaka 
ve irtibatlarımız mevcuttur. Cudi'nin 3. ve 4. 
sayılarında yayınlanan metinler bu işbirliğinin kanı
tıdır. 

Soru 4: Körfez krizinden dolayı çeşitli hareket
lerden ayrı ayrı söylentiler/e karşılaşıyoruz. 
HAMA olayında İhvanların Suriye den lrak'a 
hareketleri bir hakikat. Yani bir BA 'Sİ' den 
diğer BA'S/'ye. Bugün ise HAMA'nın kardeşi 
olan HALEBÇE'yi görmemez/ikten gelerek Taği 
olan SADDAM'ın yanında yer alarak, SURIYE
'de bunu yaptı deyip işin içinde çıkmak istiyor
lar. Yani bir zulmü diğerine tercih etme meto
t!unu uyguluyor/ar. İhvanlar içinden sıyrılan, 
Ihvan metodu dıçına çıkan bu Cemaata söyliye
cekleriniz ne olur? 
Sizin de bildirdiğiniz gibi İlıvandan bazılarının 
CANİ SADDAM'a illihak ederek ve maşa olarak 
kullanılmaktadır. Biz onlara da islam ölçüsü dahi
linde pozisyonlarını tayin etmelerini taleb ediyoruz. 
Maalesef bu türden islami cihad çizgisini terk 
eden hatta Kürdistan'da Cihad eden müslümanlara 
para teklif ederek Cihad'tan alıkoyıuak İstiyenlerde 
mevcuttur. 
Kafir Baas rejimine askerlik yapmak bir yana 
destek yerrnek ve islam Cihad'ını engellemek 
gerçek Ihvanul Müsliminin fikriyle ne derece 
bağdaşır bilemiyoruz?! 
Saddam'a hizmet edenlere Saddam gibi bakarız. 

Hadisi Şerfite M u hammed sav: 
Oysa: Zilletül islam fi terkil Cihad - Müslü
manların zilleti Cihadı terketmededir- buyur
maktadır. 

Soru 5: Birbiri ardınca izlenen olaylar Amerika 
ve yandaJları, bölgeye hakim olma sevdasında
lar. Sizin -Kürdistan da ki islami hareketlerin
ne gibi çalışmalarınız oldu? (Siyasi ve askeri 
çephe oluşturma yolundaki girişimler) 

PiK Körfez krizi ile ilgili görüşünü bir bildiri ile 
kamuoyuna açıkladığından lafsilalına girmiyeceğiz. 
Soru 6: Suudi Arabistan tarafından tertiplenen, 
Mekke'de Rabıtanın Kuvveyt i1gali sonrası dü
zenlemil olduğu alimler toplantısında, Partiniz
den kimsenin iştirak etmemesinin sebepleri ne
lerdir? 
Hedefimiz budur ki yapılan tüm islami toplantılara 
katılıp Kürd meselesini dile getirip islami çözümü 
atrafında desktek sağlamak ve kamuoyu oluştur
maktır. Bu toplantıya stratejik bazı mazeretlerden 
dolayı kattlınamamıştır. Fakat partinin fikri istika
metinde Kürdlerin mazlumiyetlerini dile getiren ve 
islami çözümü öneren bir kardeşimiz (gayri resmi) 
hazır bulunmuştur. 

Soru 7: G!'çtiğimiz haftalarda Pakisıanda dü
zenlenen PIK ve diJler Kürdistan islami hareket
lerin ortaklaşa düzenlemiş oldukları kongrenin 
geliçme/erdeki bayutlarını arz edermisiniz? 
Bu sonınun cevabını Cudinin bu ayısında yayınla
nan bildiride okuyabilirsiniz. 
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İslamda ulusal Sorun 
Kur'anı Kerimde Ulus kavramı
nı; Şa'b, Kavim, Aşiret ve 
ümmet terimleri altında işlen
digi gibi, bazen Ulus lar ın 
ismiylede zikredilidigi olmuş
tur. Israilogulları gibi. Yuce 
Allah Hz Musayı !srail ulusuna 
Peygamber olarak göndererek, o 
ulusun baskı ve işkenceden 
kurtulmasına vesile olmuştur. 
Yuce Allah, bir ulusa veya 
belli bir ırka mensup oldugun
dan dolayı, hiç kimsenin kü
çumsenemiyecegi, işkence ve 
zulüme uqratılamıyacagını bey
an eder1 • 

Ayrıca bu tur zulme uqrıyan 

ulusları yücelterek, onlara 
önderlik verecegini beyan ed-

2 \ • ..• • )'"''>h\'' _.ı~ --~·.L- ·V ./ er. ~·n·"' ...,..~-"""u'~~ 
~ ''i\ ..... ~C::.~' .. :i~l( ~~~~ 

.. " V:,:.Y ~"'-;J """_.A""~ 
Yuce Allah'ın buradakı hitabı 
bir uıusadır. Bu Ayet gibi Ka
vim (ulus) den sözeden degişik 
ulusların durumlarını ele alan 
Kur'anı Kerimde 300 kusur ayet 
vardır. Belli kavimlere gönde
rilen Peygamberlerin, .. Kur' anı 
Kerim diliyle~\>/~"ya 
Kavmi" Ey Kavmim .. diye .. hi tab 
etmeleri ve Ihrahim Suresinin 
5. Ayetine göre bu Kavimler in 
dillerinin de ayrı oluşları 
gösteriyor ki; Belli uluslara 
özel hitablar yapılmış ve o 
ulusları diger uluslardan ayı
ran karakteristik özellikleri
ne göre belli mesaj lar la bazı 
haklar verilmiştir. Hiç bir 
ulus, diger bir ulusa zulmet
memesi, kin ve garaz duymama
sını emretmektedir3.~~ 

~0~~~' 9~"i~..,o_;;(;l. ";';, . "" "" ..... -:;. 
Diger bir Ayette de hiçbir 
musıuman kavmin (ulusun), 
diger bir müslüman kavimle 
alay etmemesini , belki alaya 
alınan daha hayırlı olacagını 
beyan eder4 • 

fıı:OA, .. ...-,~ ~' 1"' ~~·:t;/. /.a/~\ 
..fi\5';'-:r.::-:Y~u ~~ ~~ ~ 
Kur'anı Kerime göre butun u
luslar, birbirini tanımalarını 
gerektigini ve bu vesileyle 

birbirne karşı büyük sorumlu
luklarının oldugunu beyan 
eder. önemine binaen Ayeti 
mealen verelim: 

Ey İnsanlar! Biz sizi bir Er
kekle bir dişiden yarattık ve 
birbirinizi tanıyasınız diye 
sizi milletiere ·ve kabilelere 
ayırdık. Allah yanında en 
üstün olanınız, Allah'dan en 
çok korkanınızdır5 • __5..0.\'4?\\.! 
~w~<\\ . .:::-- '·y <;'&.)"ı.;;\Ü;\ ,. . ~~ c~p;'~~(_, .. 

.c.rv. •"'.l .... 
Bu ve benzerı ayetlere göre, 
islamda uluslar birbirini ta
nımak mecburiyetinde oldugu 
gibi, insanın temel hak ve 
hukukiarına da karşılıklı ria
et etmek mecburiyetindedirler. 
örnegin Rum Suresinin 22. Aye
tinde sözedilen dil hakkı ve 
Resulullah'ın büyük savaşlarda 
Kavimlere verdigi Bayrak hakkı 
mahalli idaresini kendi seçme 
hakkı ve gelirlerin kendi böl
gelererien sarf etme hakkı. 
Hatta Zekat bile bölgenin dı
şına zaruret olmadıkça, çıkma
sına cevaz vermiyen Islam, 
ammenin menfaatını nekadar 
koruduqunu göstermektedir. 
Mahalli idaresini seçen kavim
ler, teşkil edecegi mahalli 
Şura ile bir nevi eyalet ida
resiyle bölgenin işlerini ted
vir ederken butun islam ulus
larını içine alacak büyük Şura 
içinde mumesillerini seçip 
gönderecek bu vesileyle islam 
kavimleri arasında surtuşme ve 
haset yerine yardımlaşma ve 
dayanışma girecektir. 
Kur'anı Kerim, kişinin birinci 
derecedeki sorumlulugu kendi 
nefsine ikincisi ailesine6 

('~-/~ \. \""' <.::".·"\\~ v :;-ı;;~ "">(.J ~ ~ 
uçuncusu ise ulusuna karşı 

yuklemektedir
7
./ .. ~\·;,:;~ :,-{_ ··\"" 
~ "-'V-:-";""'V-u~ 

Iki bölgede Cihad varsa, önce
likle kendi halkı uqruna Ci
hadı tercih etmesini Peygambe
rimizin istemsine bakılırsa, 
kendi ulusuna karşı kişinin 
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BUyük sorumluluk altında ol
dugunu gostermektedir8.~ 

_)- \ .......... ) :\ \J;' .ı:; ::: :. :-:' _,. /iii~ ....... 
.. /' ~~v.~~:..tJ!ıu 1.90" 

Sizin en hayırlınız, gunaha 
girmediqi muddetce kendi halkı 
uqruna çarpışanınızdır. Kendi 
halkına zulum edenler, muslu
man bile olsalar, karşı çıkıp 
mucadele vermek zorunda oldu
gunu ve zulmu kaldırıncaya 
kadar halkını korumakla mukel
lef oldugunu yine Kur'anı Ke
rim emretmektedir9/.~\~~~u~~ 

.. :'öU ·~1-',(.'~\.l"_).o~~ Y.l'·-'0.,\•'.:'·-~\\-: 
--~. () ~\...:P""--,-..,. ~ ~ ~ 

.. ·-t ~\~~t&il~'.b-ı • 
. ~\,.<!ı~ 1.\ ... ~ ı- ~ 

... """ c. .. • <...S">-
Zalimlere karşı halkını koruy
an o sahada hayatını veren, en 
hayırlı mu'min sayıldıqına 
gore MUslumanın ulusuna karşı 
sorumluluk ve hassasiyetini 
tartabilirsiniz. 
Gerek Ayetlerde gerekse Hadis
lerde yardım ve iyilikte önce
likle halkını tercih etmesi 
gerektiqini ve Sılai-Rahim 
imandan sayıldıqını islam bize 

anlatmaktadır. 
Butun bu verilere ve senetlere 
dikkat edilirse ulus kavramı-· 
nın islamda yerinin bUyUk ol
dugunu ve kişi kendi ulusunu 
korumakla mukellef oldugu an
laşılır. 

1= Maide 8, Hucurat 11 
2= Kasses 5 
3= Maide 8 
4= Hucurat 11 
5= Hucurat 13 
6= Tahrim 6 
7= Şuara 214 
8= Ebu Oavud Edep, 112, Nessai Cild 7 sayfa 123 
9= Hucurat 9 

Peşaver Kürdistan İslam Kongresinin Basın bildirisi 
09-11 Rabbiulewel 14.11 Hicri, 28-39 Eylül 1990 .tarihinde Pakistan'ın Peşaver Şehrinde 
düzenelen Kürdistan Islami Komgreye, Kürdistan Islami hareketlerin temsilcileri katıldı. 
Toplantıya katılan temsilciler, birçok ortak noktaları araştırarak, Kürdistan bölgesinde islami 
hareketin gelişimi, fikir alışverişinde bulundular. Kürd halkının dücar olduğu zulüm ve 
sıkıntılara karşı müslümanlar arası ve uluslararası platformlarda, Kürd problemini dile 
getirme şekli için, Kürdistan problemi ile ilgilenen islami gurupların arasında gayretleri 
pekiştirıne ve yardımlaşma metodlarını araştırdılar. Bütün müslümanların karşı karşıya 
bulunduğu zulüm ve baskılar karşısında Müslüman ulusların karşılıklı yardımlaşmaları 
gerekti~ni te'yid ettiler. B ütün müslümanların kardeşleri uıan müslüman Kürdlere karşı, 
mesuliyetlerini bilmelerini özellikle Kürdlerle komşu olan müslüman uluslarm mesuliyetleri 
daha fazla olduğunu beyan ettiler. Bu halkların özellikle islami cemaat ve hareketler, 
müslüman Kürd halkının ızdıraplarına karşı seyirci kalmalarına bir mazaret bulunamaz. Kürd 
Halkı islamdan başka bir hakemi tanımıyor. Sorunun çözümü için de islami menheçten başka 
bir çözüme razı olmiyor. Bu hedefte bütün islami güçlerin birleşmesi gerekir. 
Birinci islam kongresinin kısaca tahlili yapıldı. Bunun yanısıra toplantıya katılanlar; irakın 
Kuveyti işgal etmesiyle oluşan teklikeli durumu ve neticeleri Kürd sorununa ve geleceğine 
getirdi~ konumu tartıştılar. Arap adasında yabancı güçlerin bıılunmasma karşı çıkınakla 
beraber, .herhangi bir şekilde Irak hükümetinin yanmda yer almayı da şiddetle red ettiler. 
Tavsiye ve Temenniler: 
1.-Kürdistan'da bulunan islami Cemaatların tek Çephe veya genel bir şura oluşturma 
ça!9'ısmda bulundular. Bu Çephenin hedefleri Küristanda çalışan islami güçlerin birlikteliğini 
sağlamak, müşterek hedefleri gerçekleştirmektir. Bu toplantıya katılanların, tavsiyelerini 
gerçekleştirmek için bir komite oluşturdular. 
2.-Kürd halkından onbiıılerce insanın üzerine kimyasal gaz atan İrak hükümetini, ve ona bu 
gazları sağlıyan şirket ve kuruluşlara karşı dava açmak 
3.-Bütün islami Kürd hareketlerinin islam bayrağı altında toplanmaları, evrensel islami 
hareketlerle aynı safta yer alma çağrısında bulundular. 

Kongre tertip komitesi 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



C------~= _ l:udi _ _ ] 

1 uriki 1 Bb.rrü.r 

Birinci dünya savaşından sonra, emperyalistlerin yaptıkları 
ğayri adil harita taksimatı ve yutma planları bugün de benzer 
bir senaryoyla tekrar sahnede. Realitede menfaat ve sömürü 
uygulandığı, sözde insan hakları havariliğinin, kirli siyaseti 
tekrar pazara sunuliyor. Aslında şuur ve akıl sahibi herkesee 
bilinen kaypak bir siyaset mataıdır. Zira bu siyasetin tatbikatı 
defalarca görüldü. Buna rağmen hala müslümanlar arasında revac 
görmesi şaşırtıcıdır. Esbap ve hikmetini aramya kalkarsanız, 
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prizmanın her köşesinden farklı 
izienimler alırsınız. Bu şekilde 
inceledikce, boyut ve eksenleri 
büyüyerek gelişir. Her bir 
siyaseteinin elinde ayrı bir 
Ölçü aracı ve olayları mihenk 
taşına göre ayarlamaktadır. 
BÖylece batılı emperyalistlerin 
verdikleri batıl teraziler 
birbirine uymaz. Ardında doğan 
ihtilafı çözmek için o 
terazileri kendilerine satan 
usta tüççara dönerler. ve onu 
hakem olarak tayin ederler. 
Aslında alan memnun satan 
memnundur. Fakat iştahı kaçıran 
bir hadise varsa oda satıcının 
verdiği terazinin ançak bin katı 
pahalıya haletmesidir. Elbette 
ki kurnaz tüççar, yine ticaret 

gözüyle hadiseye bakarak fırsattan iyi yararlanır. Batı inkarcı 
zihniyetinin çeşitli yönlerini terazi ve Ölçü olarak 
kabullendikleri müddetce ve aralarında ortaklaşa kullandıkları 
ve halihazırda rafa kaldırdıkları islam terazisini 
getirmedikleri müddetce ihtilaf devam eder, zillet ve minnet ile 
yine o tüccar ı hakem olarak kabul etmek zorunda kalacaklar. 
Ortadoğuda hatta bütün islam aleminde emperyalistlerin 
kullandıkları ticaret siyaseti, yıllarca bÖyle geçti. şüphesiz 
bütün müslümanlar bunun cerimesini çektiler ve çekiyorlar. Fakat 
en büyüğünü Kürd halkı çekmiştir ve halende o büyük yaraların 
ızdırabını çekmektedir. KÜrd halkının hemen hemen tümü samimi 
müslüman olmasından dolayıdır ki tarih boyunca em bÜyÜk gadr ve 
haksızlığa maruz kalmıştır. SELAHADiNi EYYUBİ torunları 
KÜrdlerin, şuurlanmasından korkan Avrupalılar ellerinde geleni 
yaptılar. Zira KÜrdlerin şuurlanması ve islami bir devlet 
halinde ortaya çıkması, ümmetin de bir devlet haline dönüşmesi 
demek olacağını bilirler. Bu ise emperyalistelerin işine 
gelmemektedir. Onun için ellerinden geleni yaptılar. Bugünkü 
İrak sorununda ufak kukla bir KÜrdistan modeli gündeme geldiği 
gibi, geçmiş tarihte de bir kaç kez gündeme gelmiştir. 
GÜncelliğini koruduğu ıçın bu örneklerden Şeyh Mahmud 
Berzenci 'nin 1931 de Birleşmiş milletler genel sekreterliğine 
gönderdiği mektubun metnini tam olarak arz ediyoruz: 
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sayın Başkan, 

sizin himayanizde ve nezareti
nizde bulunan bir halkın şika
yet ve dileklerini arz etmekle 
iftihar ediyorum. Aynı zamanda 
nezaretçi (Kayyım) nin avukat 
yerine geçtiği söylenir. Ken
disi ile iftihar ettiğim KÜrd 
halkı - ki ben de o halkın bir 
ferdiyim- büyük Kürdistan'nın 
güneyinde İrak'a bağlı bir bÖl
gede yaşamaktadır. sizin dikka
ti nazarınızı bir konuya celb 
etmek istiyorum. o konu şudur: 
İrak'a bağlanan Kürd vatanı, 
İtilaf devletlerinden önce hiç
bir zaman işgal edilmemiştir. 
Maveraunnehreyn (Mezopotamya
İki nehir arası) de olduğu gibi 
1917 de KÜrdler Silahlarını 
kuşanarak türkleri vatan-
larından çıkmaya zor-
lamışlard#r. Bağımsızlıklarını 
ilan etmiş ve Güney Kürdistan 
hÜkÜmetini tesis etmişler. o 
dönemde İrak karmakarışık bir 
durumdaydı. İtilaf devletleri 
askerleri orada birbirini vu
ruyordu. KÜrdlerin kötü talih
lerinden olsa gerek ki topra
kları İrak'a ilhak edildi. Hak 
ve adaleti savunma adıyla si
lahlanan Avrupa bu fahiş zulme 
karşı sustular. Bu büyük zulüm
dür. 
Resmi olmamakla birlikte bir 
hÜkÜmeti bulunan KÜrd halkının 
edepleri, adetleri, tarihleri, 
dilleri, ırkları şekilleri ve 
kültürleri farklı olmalarına 
rağmen, geleceği ve varlığı 
başka bir halka ilhak edildi. 
Birlşmiş Millatıerin bağımsız 
KÜrdistan için vermiş oldukları 
karardan dolayı, bütün bu fahiş 
zulümlere rağmen teşekkÜr edi-

Paris 21 Mart 1931 

lecek noktası bulunmaktadır. 
Hergün düşmanın ateşi altında 
ölüm kalım mücadelesini vermek
tedir. Biz arap olmamaya israr 
ederken, Uçaklarla ve otomatik 
silahlarla üstümüze ateş yağdı
rıyorlar. Biz, sizin bize ver
diğiniz sözü bekliyoruz. İrak 
hükümeti, KÜrdlerin meşru' hu
kukunu inkar eden, varlıklarını 
red eden bir anayasa oylamasına 
katılmadıkları için Süleymani
ye'yi (Güney KÜrdistan'ın Beş
kenti) bombalamaktan, KÜrdleri 
Öldürmekten tereddütsüz kaçın
maz. Biz inanıyoruz ki, KÜrd
lerin başına yağan bu bomba ve 
ateşler, aynı zamanda Birleşmiş 
Milletierin şeref ve haysiyeti
ne de yöneliktir. ÇÜnkÜ KÜrd
ler, Birleşmiş Milletierin hi
maye ve nezareti altındadır. 
Eğer İrak arap devleti kuvvet
leri, birleşmiş milletler ta
rafından görevlendirilen İngi
liz uçakları ile desteklenmemiş 
olsaydı, Kürdler Bağdata hücum 
ederek işgal edebilirlerdi. 
BÖylelikle tarih tekkerrürü 
tahakuk edecekti. KÜrdler için 
zor olmıyan bir işti. Herzaman 
araplara karşı vatanımızı koru
maya hazırız. Biz İngiliz hÜkü
meti ile çarpışmak istemiyoruz. 
Çünkü İngiliz, İtilaf kuvvet
leri adına çalışmaktadır. Onun 
için hak ve adaletin tecellisi 
için şikayet olarak konuyu, 
size arz etmeyi tercih ediyo
ruz. Silah zoruyla toprak
larımızı Arap-İrak devletine 
ilhak etmek ve arkasında deği
şik yollarla bizi razı etmeye 
kalkmak, birleşmiş milletierin 
hedeflediği barış ilkesinde de 
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bulunan sulh ve barışı temin 
atmiyecektir. KÜrdlerin gele
ceği, KÜrd eviatıarına teslim 
edilmedikçe ve Kürd bÖlgesinin 
idaresini elinde tutan bir KÜrd 
devleti kurulmadığı müddetce 
dünyanın bu bu bÖlgesinde em
niyet ve barışın olamıyacağını 
belirtmek isteriz. Binlerce yıl 
geçmiş tarihi bulunan Kürd hal
kı, kendi hayatlarını vatanla
rını, tarihlerini ve bütün va
tani müesseslerini korumaya 
muktedirler. şu anda da kendi 
şeref ve haysiyetlerini korumak 
Vatan ve varlıklarını ispatla
mak için son nefese kadar müca
dele etmeye samimidirler. 

Biz Kutd. ulusu olarak bütün · 
uıusıa.rla dost ve }cıu·deş 

• öl.arak yaşmak iste:ı:-iz. HiÇ-'
bir kayme kin ve garazımız 
Yoktu.r• Fakat J;ıiz, Kiirdle
rin bağımsızhğı karşısın4a 
dikilen. neı:: hareleeti zuliiın 
olarak görüyoruz ve bu zul,
me lcaı::şı susmıyacağız. 

Liberya gibi en ufak bedevi 
aşi.retlere verilen bağımsızlı
ğı, derin tarihe sahip, kahra
man ve feraseti ile tanınan 
KÜrd halkından esirgenmektedir. 
Özellikle KÜrd halkı, bir müd
det önce ingilizin desteğinde 
ki katliamlara varan, kanlı 
askeri hücumlarına karşı ve 
aşırı şövenist ırkçı tecavüz
lerine karşı verdiği asil müca
dele bütün milletiere direniş 
örneğini teşkil eder. YÜzler
ce, binlerce masum mustaz'af 
Kürd"ü rahmetsizce otomatik 
tüfekle.rle taradılar. Bunların 
tek suçu hiç aşırı ve tecavüz
lere gitmeden sadece kendi si
yasi kanaatlarını inancıarını 
belirtmeleri idi. 
Bugün eğer Kürd halkı silah
lanırsa kendi nefsini müdafaa 
içindir. Günah ve vebal adalet 
ve insaftan uzak olan kanlı 
mütecavizlerindir. Ben ve hal
kım tecavüzkar ve terörist de
ğiliz. Bizim ne mezhepcilik 
nede gurupculuk taasubumuz var
dır.,Biz kan dökmeyi istemeyiz. 

Pratikte silah taşıyo.rsak, buna 
zorlandığımız içindir. 

a~z hiÇb±r ha#~ ~~\.~hl~~WW r 
•yabanı:a• •. :ı:ıeı?eYe· ı;,l.t],ta·•· k~.rf·._• 
mak işteıniyoru~ ~ ı:ıa.~ka:t!ll:ı;-4# 
n::ı.n başına. efendi q:J,ınli\1<: !:la L 
istem~yiz,··• Buna .. •ka.:ı::~;ı- l:ia.~t 
_kaların:ı-n eta b.i:ze ta.sıı:l;:t~'l:;o 
etmele.ri.ni ·ve bize efep4*· 

. oımalar:ı.nı da . kabtil eti 
· !IIE!Y~z. ··Ayrıca J::ıizden PI;IŞ.ka 
bizi yönetip yön],endipep~ · 
de iıotli!ıney~z, · · · 

Bu hedef, bir dava ve gaye ha
line geldi. Bu yolda son savaş
ta binlerce kişi feda edildi. 
Buna ilavetten son zamanlarda 
Birleşmiş Milletierin de itiraf 
ettiği gibi <hak budur>. 

Sayın Reis Bey, 
Musamahanıza sığınarak, müsade 
ederseniz bunu pekiştirrnek için 
şunu ilave etmek isteriz: 

İrak hükiimetinin kötü niyetini 
ortaya koyan ve onları çılgın
laştıran bu son hareket, Kürd
lerin meşru bütün hak ve hukuku 
verilmedikçe ve insanların te
mel haklarına riayet edilmedik
çe sona ermiyecektir. Bizim 
talep ettiğimiz şey: vatanımı
zın istiklaline itiraf edilme
s~dir. Yani bağımsız <GÜNEY 
KURDİSTAN DEVLETİ>. Bu bağım
sızlık, İrak-Arap devletine 
hiçbir bağımlılığımız kalınıya
cak şekilde birleşmiş millet
Ierin nazareti altında korun
malıdır. İrak ve İngilizler 
arasında yapılan ve İngilizle
rin İrak üzerindeki nezaretini 
tanıyan son anlaşmaya göre bu 
konuya açıklık getirip te· yi d 
etmektedir. Ki bizim yolumuz ve 
isteğimiz bÖlgesel olup bundan 
kaçınılmaması gerekir. 
Birleşmiş Milletler bu gerçek
leri ve hakikatları mülahaza 
ederek 1925 tarihli kararına 
dönmesi gerektiğini bildirir 
istirhamlarımı arz etmek iste-

rim. Şeyh Mahmut Berzinci 
Güney Kürdistan Hükümet lideri 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



__________ Cu_d_l ----~ 

BiR TARiHSEl YANILGI 1 -

Seyyid Rıza 
Dersim direnişinin lideri 

Kürd siyasi tarihine baktığımızda, bugünkü 
Kürdler için acı tercübeler vardır. Özellikle islam 
tarihinin başlamasıyla, Kürdler ıçın yeni bir 
dönüm noktası oluşarak 13 asırlık büyük bir 
zaman biriminde aynı 'tempo ile süregelmiştir. Bu 
zaman diliminde Kürdler ancak kurulan hükümet 
ve saltanatlara kan bağışlayanlar olmuşlardır. 
Ancak cilıad esnasında Kürdler hatırlanmış, 
ganiınet ve rahmet anlarında ise bu milletten söz 
edilmemiştir. Hükümetlerin ve saltanat odaklarının 
politikasıyla Kürd milletinin azablara düçar olması 
hep rahmet narnma gerçekleşmiştir. Kürdlere 
abiret ve Cennet H urilerinden sözedilerek, dünya 
menfaatlarından uzaklaştınimalarına ve siyasi 
işlere karışmamalarına sebeb olmuştur. Bunun 
yanısıra Kürdler, sarayları koruyan birer bekçi 
görevi yaparak benlil!inin yitirmesine sebeb 
olmuştur. 

~ r:lrn:ııll:! il :1 

Kürdler, tarih boyunca daima müslümanlara 
bekçilik görevini yapmış, hiç bir zaman ihanet 
nedir bilmemişlerdir. Daima islamı müdafa eden 
dahiler olarak bilinmektedir. 
Bunun karşılığında acaba diğer müslümanlar bu 
halka ne sunmuşlardır? ... 

Kürdler olarak islam dinine verdiğimiz 

hizmetten dolayı pişman değiliz, keşke daha 
fazlasının yapabilseydik, arzusundayız. Yaptığımız 

hizmetler, tarihte de görüldüğü gibi hiç bir çıkar 
beklemeden sunmaya çalıştık. Biz Allah'ı düşünür
ken tüm şahsi çıkarlarımiZdan vazgeçtik ve 
niyetimizin en hayırlısını yine Allah (cc)· bilir, 
onun hesabını yapmaktan fayda görmiyoruz. 

müslümanlara gelince; onlar kardeşleri 

olan Kürdlere ne sundular? 
Örneğin: N asılkı bugünkü siyasi partiler seçim 
esnasında Kürdistandaki halktan oy alabilmek için, 
islami kıyafetle halka yaklaşıyorsa ve islam 
kardeşliği öne sürerek Kürdistana giriyorsa ve 
seçimden sonra bir dahaki seçime kadar piyasada 
görülmiyorsa , Tarihte de egemen güçler kendi 
çıkarları için islamı ve cihadı öne sürererek 
girmişlerdir. Bu da gösteriyorki egemen güçlerin 
Kürdistan üzerindeki emelleri hep aynı olmuştur. 

Anlaşılan Osmanlının Kürdistan üzerindeki siyase
tini TC devralmıştır. 

Tarihten misaller vererek mevzumuza aydınlık 
getirelim. Osmanlı İmparatorluğu altı asırlık bir 
zaman döneminde Kürdlere ne sundu? Tarihsel 
Şiilii!in savunucusu Şah İsmail ne sundu? 
Bu iki konuyu biraz irdeliyeliın. Bilindiği gibi bu 
iki Devlet o asrın Süper gücüdür. İkisi de 
Kürdistana ve Kürdlere ortaktır. Şah İsmail Şii, 
Yavuz ise Sünnidir. Şah İsmail Şii olduğundan 
Alevi Kürdler'i, Yavuz ise Sünni Kürdlcr'i 
kullanmak istemiştir. N e Şab İsmail gerçek Şiilii!in 
ne de Yavuz Sultan gerçek Sünniliğin savunucusu
durlar. Hiç biriside İslam'ı gerçek uygulamamakta
dır. Buna rağınen gel görelim bu iki mezhep 
taasupcusu İslam adıyla Kürdlerin başına neler 
getirmişltir? 
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Şah İsamil Yavuzdan Yavuz .da Şah 
İsmail'den korkmaktadır. Fakat hiç biri de gücünü· 
yıpratmak istemiyor. Askerini kaybelrnek istemiyor. 
Her ikiside bunun ortancasını buluyor ve bir 
Şans oyununu oynuyorlar. Bu oyunun senaryocu
ları kendileri ve sahnedeki aktörlerde Kürdler'dir. 
Hem Şah İsmail'in hem de Yavuzun ilk 
saflarında çarpışanlar Kürdler'dir. Yani Kürdleri 
birbirlerine karşı getirmiş bulunmaktadır. Bir 
kısmı Şah İsmail, diJier bir kısmı ise Yavuz 
çıkarları için. Ortada küfür diye bir konu yoktur. 
Her ikiside Islam davasıyla Allah adıyla yola 
çıkınışlardır. Ama gerçek şudur ki İslamın 
çıkarları hiç bir zaman sözkonusu olmamışıtır. 

' Hedef bir tarafın bir tarafa galip gelmesidir. Biri 
diğerinin şerrinden emin olmak istiyor. Kürdlerin 
muharebelerde karşı karşıya gelmeleri, zafer veya 
yenilgi anında aslında her ikiside karlı çıkınış 

bulunaçak. Bu sayede iç düşmanları olan Kürdleri 
yıpratımş olaçaklardır. Neticede Çaldıran muhare
besinde Yavuz Sultan Ellibin (50.000) Kürdü 
keserek Çaldıran dahisi olarak zaferle geri 
dönmektedir. Bunun karşısında yenilgiye uğrayan 

Şah İsmail ise kendi egemenliği altında bulunan 
Sünni Kürdleri, Yavuzun egemenliğinde ki Sünni 
Kürdlere yardım ettiklerinden dolayı kesmeye 
başlamıştır. Mesele bu kadar basit ve ortada 
görülmektedir. Buna karşılık Yavuz egemenliğinde 
bulunan Alevi Kürdleri, akla hayale gelıniyen 
zulümlere maruz bırakarak onların imhasına karar 
verir. O günden bu güne Alevi Kürdler daima 
üveyevlat muamalesine tabi tutulmuşlar, dışianmış
lar ve her türlü bakaretiere maruz kalmışlardır. 
Osmanlının son dönemlerinde de Hamidiye 
alaylarından oluşan milis güçle Kürdleri birbirne 
kırdıtarak alevi Kürdlere eniğrenc işkenceleri 

yapınJşlardır. Osmanlının yıkılışma kadar bu 
olaylar devam etmiştir. Cumhuriyetin kuruluşun

dan sonra Aleviler biraz rahat nefes almaya 
başlar lar. Bir kısmı hariç artık onların yüzüne 
gülen veya en azında onlara insanlık muamelesi 
yapan bir sistemle karşılaştılar. Devrin hükümeti, 
Alevilerin bu durumlarından faydalanmasını bilir. 
Atatürk bizzat Sivasa giderek Dedelerle görüşerek 
onlara bir sürü vaadler verir. Bundan sonra 
birçok Alevi için yeni bir dönem başlıyor. Yeni 
kurulmuş olan Devletin sorumluluğundan Aleviler 
kendilerini mesul görürler. Devletin Sünni 
Kürdlere karşı giriştiği operasyonlarda Alevi 
Kürdlerden büyük destekler görür. Çünkü ouların 
içlerinde tarihi intikam duyguları uyanır ve Sünni 
Kürlerin öldürülmesi yezidilerin öldürülmesine 
bedeldir. 

Osmanlının katı ve Vahşi tutumundan dolayı, 
kendi mezheplerinde mutassıp olmaya başlayan 
Alevi Kürdler, Cumhuriyetin kuruluşuyla, dini 
bilgiden yoksun bırakılarak mezheplerini unutup, 
duydukları yalnış bilgilerle mezheplerini devam 
ettirmeye çalışıyorlar. Mezhep tahrifi de Osmanlı 
döneminin mirasıdır. Çünkü Osmanlılar tarih 
boyunca onları İlmin ve İrfanın nimetlerinden 
mahrum bırakmışlardır. Bu yöntem Cumhuriyet 
döneminde daha da güçlenerek devam etmiştir. 
Şah İsmail 'e duyulan kin ve hırsın hmcını, Alevi 
Kürdlerden almak istediler. 

Acaba Cumhuriyet onların rahatlı)ia ve refaha 
kavuşmalarına bir sebeb teşkil edebilmişidir? ... 
Cumhuriyet kurulunca bu defa Sünnilik Rejime 
tehlike teşkil etmiştir. Şeyh Said kıyamı vuku 
bulunca Atatürk Alevilerden emin olduktan sonra 
mübarek kıyamı bastırmak için hareket geçmiş ve 
arşiv verilerine göre bir milyon müslüman Kürdü 
bombalıyarak, ateşe vererek, keserek Şehit 
etmiştir. 
Onbeş senelik rahat bir dönemden sonra, Atatürk 
yeni muhtemel Sürmi bir Kıyamlardan emin 
olduktan sonra yüzünü Alevi Kürdlere Çevirmiş ve 
onları imha etmeye başlamıştır. Meşhur Dersim 
kıyamıyla soykırımını gerçekleştirmiştir. O günden 
bu güne Alevilerin sefaleti. ve yelimliği devam 
etmektedir. Tıbkı Sünni Kürdler gibi. Demek 
oluyorki, menfaal dönemleri hariç, Cumhuriyet 
dönemi de Alevi Kürdlere rahatlık ve dostluk 
getirmemiştir. Osmanlı mirası olan Şah İsmail -
Yavuz çatışmasını modern TC devr almaktadır. 
Diğer taraftan resmi politikadan esinlenerek 
halkın alevilere düşmanca tavır almasına sebeb 
olmuştur. 

Düşmanlığın ve kargaşalıgın sorumlusu kimdir? 
Alevileri Sosyalizmin kucağına atanlar kimdir? 

Kısa ve öz bir cevap verilebilir bu soruya; 
Osmanlının saltanat kavgasıdır yani Osmanlıdır. 
Onları cahil bırakarak, dışlayarak, kin ve adaveli 
toplumun içine atarak onları islam'dan soğutması
na vesile olmuştur. Milyonlarca insanın rebbani 
menheçten çıkmasına, Kur' andan sağumasına 
sebeb olmuştur. Büyük bir Mahkemeyi Kübra, 
zalimlerden hesap sorulınak için beklemektedir. 
Cumhuriyet dönemi de bu cürıne iştirak ederek, 
yalan ve uydurma tarihi okutarak, halkın alevilere 
mesafe tutmasına sebeb olmuştıır. N ezaman ki 
Yavuz gündeme gelmişse o zaman Aleviler 
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hatırlanmıştır. Meydanlarda Şah ismailiiı olmayışı, 
kinlerin Aleviler üstünde toplanmasına sebebiyet 
vermiştir. Aleviler görüldüğü yerde dışlanmıştır. 

Bundan dolayıdırkı son zamanlarda Maraşta, 

Malatyada ve Sivasta Alevilere yönilk tahrik 
olaylan meydana gelmiş ve eski hınclar yeniden 
ortaya kopmuştur. Eskiden Şiilik yüzünden 
öldürülen bu insanların bir kısmı mezheplerini 
de!1;iştirdikleri halde yinede öldürülmüşlerdir. 

Suçları sosyalizm mi? Hayır, Suçlan sadece Kürd 
davasında bilinçli olmalarından dolayıdır. Şimdi 

de TC nin korninisı yalanıyla bu insanlar, devlet 
eliyle dağıWan silahlarla MiT ve Polisin işbirliği 
ile yeni bir soykırım planlanarak, birçoklarını 

katiedilmektedir. Eğer suçları Kominizm veya 
sosyalizm ise bunun benzerini sosyalist veya 
Korninisı türklere uygulandığını gördünüzmü? 
Göremezsiniz, çünkü TC her ne olursa olsun 
Türkleri korur ve kollar. Asıl neden alevilik veya 
Şiilik mi? Hayır. İster Osmanlı döneminde isterse 
TC tarihinde olsun, asıl ve tek neden Kürdlüktür. 
Bu veya şu yolla bir halkın ölümüdür. Bir halkın 
soykınmıdır. Osmanlı, Kürdleri Cahil tırakar ak, 
Alevisiyle Sünnisiyle kesti. TC de aynı oyıınlan 

oynamaya çalıştı. Fakat başarılı olamadı. Çünkü 
Alevi ve Sünni Kürdler, artık oynanan oyunları 

sezmiş ve uyanmışlar. Artık bu halk eski halk 
de!1;ildir. 

Kürd Alevilerine Çağrı ........ . 

Değerli Alevi Kürdler. Tarihin seyrine terk 
edilen ezilen, mazlum Kürd halkının değerli 

evlatları. 

Kürdistan tarihten beri kan ağlamaktadır. Asil 
eviatiarına çagrıda bulunarak, beni kurtaran 
yokmu, feryadını dile getirmektedir. Tarihten 
beri b~ka Halkların hizmeciliğini yapan 
Kürdler, nezaman kölelikten kurtularak, benlik
lerine dönecekler. Nezaman başka halkların 

çıkarları için askerlik yapıp canını verecekler 7 
Anaları olan Kürdistan'ı ne zaman kurtaracak
lar. Kürdistan'da ki necis e/eri nezaman 
kıracaklar ve namuslarını koruyacaklar? Sıcak 
ana kucagına ne zaman dönecekler ... ? 

Y etim bir halkın, yetim ve dışlanan Çoçuğu: 
Artık yeryüzünde dinler ve ideolijiler, 
halkları koruyan bekçi statiisüne girerek, 
halklar ideolojilerden önce kendi halkiarım 
düşünmekteler. Bizlerde tarihte yediğimiz 
kırbac darb<:siyle asırlarca bay~n kaldık. 
Mukaddes Islam dini, çeşitlı Saltanat 
odaklarımn elinde KürdJeri uyuştımnak için, 
glikoz görevini yaptı. Islam dini devrimci 
bir Din olmasına rağmen, düşmanların 

elinde uyuşturucu bir unsur olarak kullanıldı. 
Sinsi düşmanın istismarına uğradı. Zulmün 
sürdürülmesi için basamak olarak kullanıldı. 
Baygın halimizle birbirimize düşerek, düşma
m güçlendirdik. Tiyatro salınelerinde düşma
mn seyrine terk edildik. 

Çaglardır mutluluk ve yaşamak nedir 
bilmeyen asil Kürdistan Evladı! 

Sizler Şii olduğunuzdan dolayı ezildiğinizi, 
yıprandığımzı ve maddi manevi haklardan 
mahrum bırakılarak, Sömürülmüşseniz, bizler
de Sünni olarak Sünni bir halkın içinde, 
tarihten beri ezilip sömürülöyoruz. Başımıza 
gelenler sizin başımza gelenlerden az 
değildir. 
Ne sünnilik bizleri koruyan bir etken 
nede Alevilik sizleri sömüren bir sebeb 
olmuştur. Asıl neden Kürd ve Kürdistanlı 
oluşumuzdur. Ne Sünniliğin sancağım omuzu
nda taşıyan Osmanlı, Sünni Kürdleri korudu 
ne de dinsiz Cumhuriyet Devleti sizlere 
sahip çıkıp koruyabildi. Yeri gelince hem 
sizleri hem de bizleri çıkarları doğrultusunda 
kullandılar. 

Bugün .de İsla.mi bir Devlet olduğunu iddia 
eden Iran, Iran Kürdistan'ında yaşayan 
Kürdleri, çeşitli nedenleri ileri sürerek 
sömürüyor. Kürdler hep sosyalisttir veya 
hepsi Sosyalistlerle işbirliği yapıyor ve 
onlarda müslüman yoktur bahaneleriyle 8 
milyon insanı Allah'dan korkmadan, baskı 
altında tutmaktadır. Halbuki oradaki Kürdler 
İslam devriminin gerçekleşmesi için, bütün 
imkanlarım kullanarak devrime katılmışlardır. 
Devrimden soma islami ve İnsanlık hakiarım 
isteyince, ilk etapta çeşitli vaad ve sözlerde 
bulunarak halkı yatıştırdılar. Daha soruada 
Kürdler tabii haklarıda diretince, mücahit 
insanlar, aniden münafık ve dinsiz oluvermiş
lerdir. Güvensiz ve emin olmayan insanlar 
oluvermişlerdir. Son zamanda ise sadece 
kendi çıkarları için büyük bir Kürd Liderini, 
gözlerini kırpmadan Şehid edebilmişlerdir. 

Bir İslam alimi olan Ahmed Müftüzade'yi 
yıllardır hapishanede tutmaktadırlar. Bununla 
da yetimniyerek, Ahmed Müftüzade'nin 
müdderis olan iki alim talebesini de idam 
etmişlerdir. Kürdistam Şii-Fans Pastarlar la 
istila etmişlerdir. 

İran bu ayıbım örtrnek ıçın Türkiye 
Kürdistanında yaşayan Kürdlere el atarak 
Kürdistan Devletini kurmak için yardım 
edeceğini söyliyor. Kürd halkımn sempatisini 
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kazanınaya çalışıyor. Kürdlük ve islam 
kardeşliğini ileri sürerek Kürdistan'da pluşan 
potansiyel güce ~ahiplenmek istiyor. Irak'ın 
Savaş esnasında, Iran Kürdistan'ındaki Kürd
leri destekleyip orada bir Kürdistan kurmak 
istediği gibi. Diğer tar~tan. kendi k?lonyası 
altında bulunan Kürlden Kimyasal sılahlarla 
yok ederken, İranda Kürdistan devletini kur
mak, Saddamın tavnna nekadar da benze
mektedir. Tesadüfler ne kadar da birbirine 
benzemektedir? ... 
İran'ın durumu da bundan ibarettir. Kendi 
kolonisi altındaki Kürdleri insan yerine 
koyup, haklanm vermezken, Türkiye Kürdi~
tan'ına elatarak, kendi kontrolu altında bır 
hareket oluşrurmak istiyor. 

Şah ismail Safavi 

Babasını ipe asılı olarak gözlerini 
dünyaya açan Kürdistanlı Aleviler! 

Kürdistan tarihi ve günlü@ çeşitli entrikalar
la doludur. Çeşitli ideoloıilerin ve çıkarlann, 
oyun ve Şans meydamdır. Tarihten beri 
Türkler ve fanslar birbirlerini sevmemişler
dir. Daima, çıkar ve yayılma uğrunda 
birbirleriyle uğraşmışlardır. Hiç biri diğerini 
yenememiştir. Onlann Çıkarianna Kurban 
gidenler ise hep bizler olmuşuz. Birimiz 
Yavuzun. sancağı altında savaşırken diğerimiz 
ise Şah Ismailin sancağı altına girerek Şiiliği 
veya aleviliği korumak için savaşmışızdır. 
~e Yavuzun Sünniliği bizleri, ne de Şah 
Isınail 'in Şiiliği sizleri. koruyabilmiş veya 
fayda sağlamıştır. Şah Isınail 'in Şiiliği Şah 
Ismail'e, Yavuz'un Sünniliği ise Yavuz'a 
yaramıştır. Her iki taraftanda bizler kaybe
denler olmuşuz. Şiilik ve Sünnilik onlann 
talıtlanrn korumak için bin çeşit siper 
görevini yapmıştır. 

Onun ıçın diyoruz ki: Ne bizler artık 
yavuzun saflannda çarpışan asker, nede 
sizler Şah Isınail 'ın Cephesinde kan dpken 
fedailerisiniz. Tarihi bir yanılgıyqı. Içine 
düştük bir kere. Yavuz ve Şah Isınail'in 
çıkarianna Kurban olduk. Artık Düşmamn 
içimize düşürdüğü kin ve anlamsız mezlıep 
taasupculuğıınu bırakarak kurtuluş yolumuza 
bakalım. Sömürüye, diktatörlüğe ve Kürdista
mn bağımsızlığı için omuz omuza verelim. 
Bizleri, asıl kurtaran, kendi bağımsızlığırmz 
ve özgürlüğümüzdür. Tarihsel yamlgımızı ve 
hatarrıızı düzeltelim. Kürdistanda ne sizler 
alevi olduğıınuz ıçın ezileceksiniz nede 
bizler Sünni olduğıımuz için. Herkes 
mezlıebinde ve inancında hür olacaktır. 
Yavuzıın Sünniliğini ve Şah İsmail'ın 

Yavuz 

Şiiliğini kendilerine bırakalım. N e halleri 
varsa görsünler. Bizler Kur'ana inanan ve 
halkımızın gelenek ve göreneklerine sahip 
çıkan insanlanz. 

Kendi öz kardesinden yabancılastırılan 
Kürdistanlı Aleviler! 

Eğer alevilik İmam Aliyi . ve ehli-beyti 
sevmek ise bizlerde aleviyiz. lmaını Şafii'nin 
"Eğer rafizilik ehli-beyti sevmek ise, alem bilsinki 
ben de rafiz(yim" dediği gibi bizlerde bağırarak 
''Eğer Alevilik, mustaz'af ehli-beyti 
sevmek, zalimleri lanetlernek ise alem 
bilsinki bizler ezilenlerin, sömürülenie
rin ve ehli- beytin yanındaYJ.z ve bu 
Cephedeyiz." Ehli- beyt ve Imam Ali 
Kürdlerin kalbinde taht kurmuşlardır. Ehli
beyt sevgisi , Kürdlerin Çoçııklanna taktıkla
n isimlerinden hemen keşfedilebilinir. Ali, 
Hasan, Hüseyin, Harrıza ve Fatıma bunun 
açık örnekleridir. Ama Kürdistanda, bir 
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yezid veya Muaviye ismini bulmaruz müm-
kib de6ldir. Yani biderde Yezidi deEil ehli
beyd sJven balnna basan insanlanz. gimdiye
kadar bizler Yezidin saflannda caxDrsar
olaral,, Sah ismail'den ders aldrrui 

- 

ve
Stinnileri öldtirmevi mübah sördünüa bizler
sizleri gördufumriz giti. @ir Siiyi veya
Aleviyi öldürmek. sorqusuz Cennet'e siünek
igin yeterlidir) Cismaihmn uydurma -hadisi

bizim igin arnk göplüle ve yalancrlann
yiizüne atmaktän baska bir anlam ifade
effiez Aruk anlamsrz geyleri brrakara.k
aradaki dargnh$ giderelim. Kürdistan hepi-
mizindir. Hepimizin Anasrdrr. Ana kuca$nda
birle5elim. Anamrz aramrzdaki dargnhEl
giderecek bizleri kardes krlacakur.

Yrllardan beri yapu$ru2 mücadele gergekten
önemli ve tatdire sayan olmakla beraber,
birlikte CahSmad$m:z müddetce, baganh
ol arnryaca$mra bilmemiz gerekir. Dtigmarun
yeni bir komplosuna kurban gitnememiz
igin yanyana olmamtz gerekir.

Dünya Emperyalizminin ve yerli ugakla-
nrlrn grkarlanna Kurban giden Kürdistan
evlatlan !

Uzun z-rTranlardan beri, kimi halklar ve
devletler Islomr ve sosyalizrni ileri stirerek.
Kürdlerin mukaddes krvamrm basnrmak iciri
halkrn bilinclenmesini- önlemeye CahSular.
Ve bugüne kadar da Kürdleri ve Kürdistanl
sömürebildiler. Kürdistan ve Kürd halkr
bugi.in de yeni oyunlarla baSbaSadrr. Özellikle
17. Yüzylm ortalannda Osmanh ve lran
hesaplagmasyla parcalanan Kürdler 19.
Jüzylda da Emperyalist ve yerli isbirlikgi-
Iggalci usaklarl4 Ktird halkr tamamen
DüLnya hantasnda silinmek amaflru guttrlus-
ttiLr, i. Dtirya savagrndan sonra kuruiän yeni
Devletler, hig bir gekilde Kürdlerin varh$nr
bile ranrmamlslardr. 2, Dünya savagmdan
sorra birgok Arap ve Afrika ülke.si
b@mszh$na kavusurke& Kürdlerin sözü
bile edilmemigtir. Dünya Emperyalizmi
Almanyalr ve Koreyi ikiye bölmtig ama
özsürlüEünü ve ulusal devlet hnkkrm
eli-ndenlalmnm'sff. Dünyaün hig bir yerinde
görülmiyen bir uygulama Ktirdistan da
görüümüStär. Kürdista.n bese bölündüEü
halde hic birisine özgörläk verilmemi5tir.
Böl pargala-yut olgusu yerytizünde yalnrz
ye yalnrz Kürdistanda. tatbik.. edilebilmisitr.
ingiitere: Hindistana" Irat4 ÜrOtiure, rransa
isel Suriye Cezayir ve Tunus'a girip sömär-
mti$tür alna halkm kimlipini elinden

almamr$trr. Devletlerin hududunu, halkn
tarihsel seleneEini. dinini ve törelerini
ellerinde ämamisur. Hig bir zaman ingiltere
bir Hindistanhya sen ingilizsin veya Fransa
bir Suriveliye Jen Fransräsn demeiristir. Bir
Hintli v-eya bir Suriyeli kendisini bir ingiliz
ve\ra frarnz görmemistir. Ama Kürdistan'da
ytiitittilen sömürgecilik ve i5galcilikte dünya-
run hic bir verinde benzeri olmavan
sömürqe türüdür. Basta Kürdleri sömüien
Ülkelär müslüman kimli$ni ta$rmakta, buna
rafmen bir kafirin ..müslümana yapmadrfrm,
bu kimli$ ta$ryan Ulkeler yapmaktadrr. Kür-
distaru iömüren ülkeler veya Devletlerin
müslümar olusu, Kürdler igin bir bagka
talihsizliktir. Qünkü Kürdista.m sömüren
devletler, zarnaär gelince islam ismiyle Kürd
halkrru yaugurmaya gahsmrslardtr. Bu kimlik-
le Kürd kirnliEitri ellerinden almaya gahgru5-
lardrr. E[er bu kimlik olmasaydt, Yawz
Kürdistana girerek, Kürd halkru kary kanya
eetirip. vok edemezdi. EEer bu kimlik
öhadydi Kürdler gidip Sa[.aryad4 eanak-
kalede, Edimede ve son olarak da Ktbnsta
savasmazlardr. Qünkü Kürdlerin, Rumlarla
aho veremediti voktur. Kitdleri sömüren
Tü'rkiyedir, Ru-mlai de$ldir.

Öz yurdunda sürgüne, zindana Ye
vahgili hayata maruz brrakrlan" yetim
Kürdistan Evladr:

Dtinya emperyalizninin ve yerli uEaklanrun
soyki.rm ftarir ite basbasajrz. Kimi yerde
Ttirk, kim yerde Arap ve kimi yerde de
Fan olarak taünmaktaylz. Topra$mrz da
Türh Arap ve Fars ropra$ olarak
görülmektedir. KtiLrdistanda uzun yrllardan
beri verilen özgürlük savasr büiük bir
mesafe alm.asrndarL i$galci ülkeleri' korkut-
maltadrr. Is_gdci ülkelerde yardrmlagmak
igin aralanndä yeni yollan deriemektedirler.
Aynca iggalci ülkeler bununla yetinmeviu
emperyalist ülkelerden yardrm beklömektedir:
ler. Emperyalist ülkelei de zaman zaman bu
yerli isbirlikcileri yalmz brrakmauo vardrm
eurektedirler. Bir Halepce katlianmira"Dünva
emperyalist ülkeleri seisiz kalmrsnr. Diuri,a
istikban ve müslüman ülkeler. Kürdlerin
zorunl_u.,tehcirine, öldtirälmesine, insen drgkr-
.s fediri_lmeqine ses grkarmnmrgur. erkarmaz-lar, cünkü dünya istikban ve müsltiman dive
nitelendirdi$miz ülkeler, kendi ve istikbarin
g.kann dügünmektedir. Kimse mazlumlann,
kimsesizlerin ve ezilenlerin yanrnda deEildir.'
$ofrafi yönde4 Kürdistan 

- 
cernesinde- Ktird
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dostu hiç bir ülke yoktur. Dost olanlarda 
dünya emperyalizmin korkusundan seslerini 
yükseltememektedirler. Son zamanlarda Kür
distana sempati duyan ülkelerde, Kürdistan
dan uzakta bulumnaktadırlar. Müslüman 
ülkelerini biz çok denedik. örneğin Halebce 
katliamı 18. Mart 1988, islam konferansı 
zirvesi 20. Mart 1988 yani iki gün sonra 
Kuvveyt da toplanırken, 7000 Müslüman 
Kürdün, kadın ihtiyar ve çoçuğun katlinden, 
15000 Kürd yaralısırrdan söz edilmemiştir. 
Bulgarİstanda Türklerin isimleri değiştiril
diğinde Bul~aristan, Afganistan meselsinden, 
Rusya ve Fılistin dvalarından söz edilmiştir. 
Artık yük, olduğu gibi boynumuza yüklen-

Yaşasın bağımsız Kürdistan 

miştir. Kürdistanda, ayrılık ve dargınlık 
ancak ve ancak Düşmana yardım sağlar. 
Ezilen, sömürülen ve yok olan bizler 
ola~z. Kürdistan kimliğini dünyaya ve 
işgalcı .. güçlere tanıtmak boynumuzun. b<?rcıı
dur. Ozgürlük askı, bağımsızlık ve htimyete 
kavuşma çilesi, her Kürdün günlük yasantı
sından ayrılmayan bir gerçektir. Ağrı, 
Süphan ve Cudi dağlarımn yüzü gülmektedir. 
Ceyhan, Murat, Fırat ve Dicle nehirlerinin 
kalbi Kürdistanda atmaktadır. Fecir çıkımş 
ve gün yakında doğacaktır. Bunu zalimler, 
hainler, haydutlar ve işgalciler istemese-
de .................. . 

Yaşasın Kürd halkının Özgürlük aşkı ve mücadelesi 
Kahrolsun işgalciler 
Kahrolsun özgürlük ve bağımsızlığa engel olan güçler. 
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MİR BEDİRXHAN 1840 
yılının Aralık ayında Botanda, 
bağımsız bir Kürdistanın kur
tuluşu için Osmanlı devletine 
başkaldırmış. Bugünkü Tür
kiye ve Suriye Kürdist~n 
büyük bir kısmıyla Irak 
Kürdistanın bir bölümünü 
eline geçirmiştir. 
BEDİRXAN Bey tam yedi 
sene Osmanlıya karşı diren-

miştir. Diğer bütün Kürd 
direnişleri gibi bu direnişte 
Sofi Şeyhlerin ve Ağaların 
ihaneti yüzünden kınlmıştır. 
Direnişin yıkılışından sonra 
Kürdistanda büyük zulüm ve 
işkenceler yapılnpştır. Ardı.n
da MIR BEDIRXAN ıle 
birlikte bir sürü Kürd lider
leri 1847 yılında Girit adası
na sürgün edilmişlerdir. 

A TİFETLU EFENDİM 
HAZRETLERİ... 

Muhatı ilmi-ali munimaneleri 
buyrulduğu vecihle, ekdemce 
maaşe bendeganem malı bi 
malı tasviyesini amir iki kı ta 
eminıame-i sami hazrete ve
kaletpenalıi vasıl desti-tazim 
buyruldukta Girit Valisi dev
letlü paşa hazretlerine hita
ben olan eminıameyi sami 
muşir, muşaru-ileyhi hazretle
rine ledey-takdim mucibince 

1 ~;~JJ:~:- ileyhi hazretleri dalıi 
Paşanın maaşını 

bı malı tasviyesi, fakat 
hususatı lazıma vaki 

olursa, maaşı tevkif olunsun 
deyu, kandiya kaymakarnı 
saadetlü Paşa hazretleri ben-

bir kıta eminıameyi 
tmuşı:mame:ıen isdar buyur-

muşlar isede çakirleri kayma
kamı muma ilyhiden maaş 
istediğimden hususatı lazıma 

vukuunda maaşı bendegane 
tevkif ve te'hir olunsun 
deyıı. 
Emri musulleri var cevap 

buyunırlar. Halbuki hususatı 
lazım dahı muteselsilen do
kunmayıp şöleyki gah muşanı 
ileyhi hazretleri bil icap para 
talip, gah hususatı saire sarf 
olunup, ve oğlu olduğu 
halde, maaşı çakınıameme 
malı bi malı kılinmayıp 
paşmandeyi (gçeiktirme) tehir 
tavfik olunduğu surette ve 
kesret nufus salıibi olduğum 
tafsile hacet bulunmayıp, ve 
maaşı mazkurde başka bir 
iradem olmadğına der~ar 
(açık) çünkü saye-i KURDIS
TAN'da kazandığım cuzi ve 

külli henıeyse dukenmiştir. 
Bu kere maaşı çakınıameme 
malı bi malı sarf olunmadığı 
halde aşun ( aşın) zahınetkeş 
olacağım bedid (açık) az 
zahınet olmaklığım merhamet 
ve şefkat ve munimanelerine 
muğayır olduğu asla şüphem 
olmayıp bahususu mezkurde 
başka bu seneyi mubarekde 
bazı hususetten meşakketkeş 
olduğum dahı hakki-paye 
aliye munimanlerine merha
met inha (bildirmek) kılın
mıştır. Malumeyi ilmialileri 
buyrulda. Balıre eltafe hepe
yaneleri ternevucu ile multe
rnisatı çakınıamemi kafasına 
çaresiz yahut çakirleri bizzat 
habipaye alilerine geli bur
dan başka mahalle nakil 
huyurulmalan babında ve 
katibe ihalde emir ve ferman 
hazrete menlehul emrindir. 
Fi tarih zilka'de 1277 
Bedirhan 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ASKIH yetkilisi SAIDI EWUBI ile MüIolkat

Cudinin äCäncü sayundt Kürdistantnda kuru-
lon ASKIH'in ikinci bildirisini yaynlerken va-
adet,iEimiz mülakot. bu ssytdan yzynlryoruz.
ASKIH yöneticisi Said Eyyubi ile yapttan -
mülzkat aszitda belan edilmiitir-

Sayn Said Eyyubi Cudi okwloruta islami Ha-
rcketinizin kurulugunu, kwulug sebebini ve he-
detini anlatrntstntz 7

Hareketimizin Kurulusu amacr ve nihai he-
defi, Düava islam Devletini kurma esasrna
vönelik olarak ve bu amaca hiznet edecek'sekilde Kürdistanda küfrün bastr, zuIüm, is-
kence ve sömürüsünü kaldrmak ve Kürdis-
t'n toDraklan ile bu Tooraklar üzerinde vasr-
van insanlann islamrn tümretinde sereö 

-sibi
yasamalanm saElamak ve Ktirdistäl öih--an--sumul 

Devleti icin hazrrhale setirmektir.
lcinde bulunduEumuz mevcui kosullar eöste-
rivorki insanlar-bulunduEu böteede cahimal-
dir. Biz Kürdistan müslümadähda Ifüräistan
topraklannda küfrü kowo verine Kürdistan
isfam devletini kurmavr äismalanmran ilk
halkasr olduÄunu alen-en 

- 
beiirtiriz. Aynca -

Dtinvanrn deEisik verlerindeki müslümä:rlar -
buluhdufiu böt-ged6 islami gahsmalanrn yap-
maktadri

Fi-zilah Ku'rantn altmct cildinin 427. sayfasn-
da:
'Qihan5umul inkilap' baelrtft bölündc au-
nu yazmaktadrr:

"$üphesizki müslümanlann -Hizbulislamrn
üvelerinin- oavesi önce kendi ülkelerin-
db islam inlilabrnr tahakkuk ettirip va-
Sadrklan mühitteki batrl nizamlarr Vrk 

-

maktrr. Fakat bununla iS bitiyormü? Ha-
ylr-onlann asrl gayesi, en. büyük hedefi,
Dulun yeryuzunu rcrne atan atemsumul
inkilabr geieeklestirmektir..... "

Bunun bariz örneEini Allahln Resulü Hz.
Muhammed (sav)-rn hayaunda sörebiliriz.Ilk kurulan Medine islam devleti Ciha:uu-
mul prensibine sahiD olmaslna raEmen belli
bir zarna:ra (gticleniirceye) dek, yaTruz Medi-
neve art olmustur.
Hüdevbive anlasmasr sereEi hicret etmiven
veva veiiden iman eäenläri dahi Meäineve
kabul- etmivordu. Bu anlasma eereü müsrik-
lerin zulmiinden kacarak liurnrlan sähabeieri-
de fnü$riklere geri verilmislerdir. Ama Medi-
ne lslam devleti eüclenince eiderek ha]kasrnr
genigletip tüm dü-nyaya mesajlü iletnnisitir.

Ozce diyoruzki Cihansumul islam devleti sa-
hsma häkasrrun sonuncusudur. eaFmrz alim-
lerin eörüsleride bu doErulrudaärl Birinci
teblifimizde, bununla ilgili yeterince ahntr
ve izahatlat ahnmrsur.

-trlalivle Ktirdistarun baämsdrä icin müca-
dele ätmek. Kürdleride Ktirdistaä tobraklann-
da.bulunan difer insanlan emperyalist dtizen-
lerin heqemon-valannda kurtanp. 

-islami 
Kür-

distan Dlvletirii kurmak. isiamii bizden iste-
dikleridir.

Som: $imdiye dek hangi zorlukl4rla kart.lot-
trntz?

Hareketimizin olugumu ve gahgmalan elbet-
teki müslümanlan sevindirmigtir. Buna kargr-
hk, kafirlerin ve islamdan haberi olnivan
Sekilci müslüman sörünürn.lü insadann teo-
kisine neden olmüs ve saldrnlanna marüz
kalmrstrr. Simdive dek en büvük zorluklann
basrnda fairst dlizenin baskrsr've maddi im-
kansrdrklar olmugtur.

Soru: DiSer islami harcketterin size ksrtt tovrt
nelerdir?

T*ihi sürec iginde zulüm üzere gecici yük-
selmis ruEvanlann kendi saltanatlairu süräür-
pe.k. igrqlaqug gahgmalann bagrnd4 kendi-
lenru naKl, Kar$r an naKslz lgln propagan-
dalar yapmrslardlr. Halivle tuEvairlann- en
debdeb-e'dönemlerinde. Ällahln"Peyeamber-
leri ilahi mesairru sunduklannda. bü prooa-
sanda etkisindö tdantar tarafrndä ilk ttajota
ien elestiri ve kar$ koyuglarla karyl65mrgfar-
drr. Hareketimizde ilk grk-rgrnda mevc.ut
küfri düzen eEitiminde etkilenler arafrnda
kabullenmeyip - bilakis. rrkq olduEumuzu
empoze etineye ghganlar blmugturl Yani
büttin dünya milletleri igin hak olan gahgma-
lar, bizim igin rrkq olarak nitelendirilmeve
gahsrldr. Tabiki bunlann yarumrzda deEöri
voktur ve itibar etrnedik. 

- Ama birinci- ve
ikinci tebliEimizden sorua ve islami gah5ma-
lanmrzn nEticesinde hakh olduEumuä käUut-
lenmeye gidildi$ gözlenmektedir.

Soru: $imdiye dck yaptr* ntz galqmalanuzr
defier I en dir irmis ini z ?

llk tebli$mizde islami delillerle @ötgeset)
Kürdistana ait islami bir ctizüm arävrsindä
olan müslüman.lara seslendik Akabinäö va-
ynJadr$mrz, sizlerinde Cudi de negr ettiffniz
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ikinci tebliğimizde de malumunuz ASKİH'in · 
oluşumu, amacı Kürdistan gerçekleri ve 
çalışma metodumuzu belirtilmiştir. 

K.ürdistamn kurtuluşu ve Allalı'ın hÜkmü
nün bölgemizde hakim kılınması çalışma
larımız, Kürdistan müslüman aydın ve halkı 
tarafında benimsenmeye başlandı. 
Kürdistanda bulunan Kürd ve diğer halkların 
geneli Müslüman olduğundan, şimdiye dek 
iliğer ~ayriislami örgütlerin çalışmalan etkili 
olmaqıgı gibi halkımızın geneli islami hare
ketle~n oluşumunu gözlemekte~di. Haliyle 
kendi bölgemizde başiattığımız ıslami hare
ket beklenmedik sevgi, sagı ve giderek 
katılanlarla güçlenen bir liareket olduğu 
ortaya çıktı. 
Takilir edersinizki gayrislami hareketlerin 
Kürdistanda tutunamadığı için, son zaman
larda Küfrü temsil eden marxsist hareket
lerde islami kılıfa bürünmeye çalışmaktalar. 
Nasrettin Hocanın Denize Maya atması gibi. Ama 
müslüman halkımız ölçünün Ku'ran ve 
Sünnet olduğunu bildiğinde, bunların son 
çalışmalan tutunamayıp, Kürdistanda tek. 
~tematif olarak islamı hareket olduğu gerçe
gı ortaya çıkmıştır. 

Soru: Kürdistan luılkının hangi kesiminde daha 
fazla ilgi gördünüz 7 

Mevcut potansel gücü, yönlendirme ve 
hı~andırma babında ilk etapta, elit dediği
mız aydın ve gençlik tarafında dalıa çok ilgi 
alındı. Akabindeki tebliğ irşad çalışmalan
mızla, halkımız tarafından giderek ilgi gör
mekteyiz. Bağımsız Kürdistan devleti ıçin 
yamp tutuşan halkımız, islami hareketimize 
ve oizimde islami ölçüler dahilinde: 

" Yan Kürdistan yan neman" 

esası, birleşme isteği ve gücbirliği etıneyi 
oluştıırur. Ancak halkımızın düşmanianna 
karşı mücadele eden gayrı islami yaJ.>ılarda 
v.ard~r. Kürdistanda iSlami ve _gaynislami 
sıyası yaJ?ılann oluşumu elbetteki doğaldır. 
B,urı~;da dikkat etınemiz gereken husus şudur
ki, ılk etapta karşımızda bulunan düşman 
o,rtaktır. Yani Kürdistam işgal eden sömürge
cıler ve onların işbirlikcilen ortak düşmanla
nmızdır. Ortak düşmana karşı eylem birliği 
yaJ?.mamız, güçbirliğine gitınemız elbetteki 
i:logaldır. Bunu Peygamber efendimiz (sav) 
ın hayatında örnekleriyle görebiliriz. 

,Resulullalı (sav) Medinede yaşayan tüm 
ınsanlar (müslüman ve gayrimüslüman) ara
sındaki ilişkileri düzenlıyecek bir antlaşma 
yazdırmıştır. 
Bu antlaşma ile Medinedeki tarafların hak 
ve görevleri belirtilmiştir. Bu antlaşma mad
delerinden gayrimüslüman ve özellikle müs
!ü~~ann en azgın düşmanları Y alıudilerle 
ılgılı maddelerden birkaçını belirtebiliriz: 

-Avfo{jlu Yahudileri, mü'minlerle bera
ber bır topluluktur. Yahudiler ve Müslü
manlar kendi dinlerindedirler. Kendileri 
ve baglıları, nefse zulm edip suc 
işlemedikce hürdür. Suc işleyen ken
disi ve ailesinden başkasına zarar ver
mez. 

-Di{jer Yahudilerde Beni-Avf Yahudileri 
gibıdir. 

-Yahudilere sıgınanlarda onlar gibidir. 

-Yahudilerin masrafları onlara, müslü-
manlarınkide keridilerinedir. Aralarında 
nasihat vardır. Nasihat ve iyilik sucun 
dışındadır. 

deyimine sanimamızla giderek katılmalar sağla- -Kişi anlaşmalısından dolayı suclanmaz, 
maktadır. · yardım mazlumadır. 

Soru: Kürdistanın Kurtuluşu için mücadel eden 
İslami ve gayriislami hareketlerle ilişkileriniz 
nelerdir 7 

Kürdistanda islami · esaslarla oluşan siyası 
yapılar olduğu gibi gayrıislami yapılarda 
vardır. Kürdistamn sömürüde kurtuluş müca
delesine ihanet etınedikce, kim olursa olsun, 
hangi dine mensup olursa olsun, tabiki hiç 
bir ayınma tabi tutulmaz ve hertürlü geliş
melerde islamla çelişınemek koşıılu ile 
g~rdürler. Hürriyet herkes için genel 

tır. 

Sorunuza gelince, Kürdistanda bıılunan siyası 
yapılardan islami olanlarla ilişkileriınızin 

-Medineye saldıranlara karşı, aralarında 
yardımlaşma vardır. 

-Yahudiler, Müslümanlar tarafından ka
bu~ edip uyulayabilecekleri bir barışa 
cagırdıkları zaman "Aynı şeyi teklif 
ederlerse• müslümanlarda kabul ede
ceklerdir. 

-Her birtaraf kendi ınıntıkasında so
rumludur. 

Biz İslam hareketi olarak düşmanlanmızı 
ortada kaldırmaya yönelik hertürlü çabayı 
destekler ve islamdan taviz vermemek sure
tiyle onlarla birlikte hareket edebiliriz. 
Ortak Düşmana karşı gerektiğinde eylem 
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E_----~-~~~-' --------- ___ =--ı 
birliği ve yardımlaşma yapmamak elbetteki 
~~~dı~. . Sözkoı;ıusu si)'l!SI yap!l!!Xla olan 
ılıskilenmızde dikkat edilecek ıki önemli 
husus mevcuttur. Bunlardan ilki: gerektiğinde 
yardımlaşma ikincisi ise ; Düşmanın hızleri 
karşı karşıya getirm~ oyumanna karşı ııyanık 
olmaktır. Bunu aksı davranmak sömürünün 
devamını sağlamak demektir. Halkımız gayri
müslüman dahi olsa oruara bakış açımız şu 
ayet ışığında olur: 

"Allah, sizinle din uğrunda savaşmıyan ve sizi 
yurtltiTıtıızdan çıktiTmıyatıltiTa iyilik yapm1111ızı 
ve adil davranmanızı yasaklamaz, çiinkü Allah, 
adaletli ol1111lt1Tı sever" (Miimtehine Suresi, 
Ayet 8) 

Soru: İslami HIITeketlerle herhangi bir birlikten
liğiniz varmı 7 

Görülmemis böylesi.. .. 

Bölücülük, ayrıcılık, buda ne diye 
Kandınr bizi dost, kardes diye 
Veririr kör Atatürkü Hediye 
Görülmemis böylesi .... 

Aynı hakka sahibiz der, çalar malımızı 
Farkına varmadan emer kanımızı 
Kardeşiz, dostuz, diyerek alır canımızı 
Görülmemis böylesi .... 

Müslümanız der yapar klifirlik 
Ayırır bizi birbirimizden, bekler birlik 
Yapar haksızlık, ister bizden dirlik 
Görülmemis böylesi .... 

Yoktur Türkü Kürdü, hepsi Vatandas 
Ne mutlu Türküm, yazılı Dağ ile Tas 
Kürdüm denince kınlır kol, bacak ile baş 
Görülmemiş böylesi .... 

1980 tarihinde kurulan PiK (Partiya İslamiya 
Kurdistan) ın çalışmalannı yakında tsıkip 
ediyorduk. 1989 ve 1990 tarihinde PIK'ın 
bö~genıize çalışnıaianY.la hepten yakın1ık his
edilmeye başlandı. Dikkat ederseniz Cudi de 
yayın1adı~nız bildirmizin (Cudi, sayı 3, 15. 
Sayf~nı ılk paragrafı) aynen şöyle diyorduk: 
''ASKif! bir Zo/'"'lluk üzere doğmuştur. Çüııldi 
beldemızde ASKIH'in anıacı ve yapısı seklinde bir 
Cemaat mevcut değildir. Zaten böyle bir mevcudiyet 
olsaydı, gijrevimiz bu yapıya katılmak olurdu. Bugüıı 
bıle ASKIH'in varlık nedeni ortada kalkarsa ASKİH 
de ortadan kalkacaktır" 

Haliyle aynı am.ac ve hedefe yönelen islami 
h~e~etimi~e. PIK içinde yerini almalıydı ve 
nıtekim yennı ~dı. Bqndan sonraki çalışma
lar ASKIH degılde PIK adına yapılacağına 
bu vesile ile be1irtmiş olayım. 

Sayın Saidi Eyyubi bu bilgilerinizden 
dolayı sizlere teşşekkür eder ve bun
dan sonraki çalışmalarınızda başarılar 
dileriz.~ 

Yeri gelince Türkü de Kürd sayar 
Direnen insanların gözünü boyar 
İnanınıyanları ya öldürür, yada kovar 
Görülmemis böylesi .... 

Artık saydıklarımız yetmeli 
Çaresizliğimiz burda bitmeli 
Ne pahasına olursa olsun 
TC düşman aramızda gitmeli 

Vuralım haine bükülsün beli 
Aldatmasın bir daha, tutulsun dili 
Yapmasın zulüm işkence, kırılsın eli 
istemiyoruz böylesi .... 

Yalnız değil düşman sana veya bana 
Hepimizin düşmanı inanalım buna 
Y aktı, yıktı her tarafı buladı kana 
Defolsun, birdaha uzatmasın eli bu Vatana 

- Ö F. Kumi -
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Cumhuriyetin ilk yıllanndan be:p süregelen 
politika gereği Kürdler sanayısız, okulsuz ve 
yolsuz bırakıldı. TC bu politikasım Osmanlı
dan devraldı. Nitekim Sultan Abdülhamidin 
vasiyeuıamesinde; Türk politikacılarına Kürdler 
için iki şeyi öneriyar: 

1.-Kürdleri Cahil bırakmak 

2.-Kürd beylikleri ve ağalık odaklanm ku
rup maddi yönden destekleyerek, devletin 
yamnda olmalanın sağlamak. 

Kısacası Abdülhamidin vasiyetnamesi Türk 
devletinin Kürdlere yönelik politikasım açık 
olarak önümüze seriyor. Cumhuriyetin ilk 
yıllannda başlayan bu siyaset günümüze dek 
süregelmiştir. Kürdistanda okul yapılmamış, 
yol götürülmemiş, sanayı inşa edilmemiş ve 
Kürdistanda ağalık sistemi güclendirilmiştir. 
Feyzi Çakmak Kürdistan politikası tartışılır
ken: Bölgede atalarımızın uyguladığı okul 
yaptınnama politikasım uyguliyacağız, meşhur 
sözü bunu açık delilidir. 

Son dönemlerde gerçekleştirilmeye çalışılan 
GAP neyi amaçlamaktadır? Kürdistan da 
okulların açılması, Dağuyu kalkındırma fonu 
neyi amaçlamaktadır? Bu olayların gerçekleş
mesi Türk siyasetinde neleri getiriyor? 

Bu soruların yamtlanm kısaca vermeye çalı
şalım. 

GAP Kürdlere yönelik, Kürdü sindirme plan
lanndan biridir. Devlet uzıın zamandır Do
ğu>::a sanayı götürsek, Doğu meselesini çözer
mı? Kürd halkım bilinclendirirrni? Tartışma
sım sürdürürken aniden GAP'ın ortaya çıkışı 
elbetteki Kürdler için pekte rahmet olmadı
ğım gösteriyor. Devlet Kürd halkım sevmeye 
başlamadı. Şefkate de gelmedi. Devletin he
defi GAP maskesi altında mutlaka bir çıkar 
sağlamaktadır. 

Devletin Gap ile gerçekleştirrnek istediği 
hedefler şunlardır: 

1.-Kürdleri köylerden şehire inmesini sağ
lamak, onların medenilesmesini sağlamak, 
onları türkçenin zorunlu ve mecburi olan 
ortama çekmek. Böyle bir ortama gelen 
köylü elbetteki zorunlu olarak türkçeyi konu
şacak ve zamanla kendi dillerini unutturacak. 
GAP ile doğu gelişerek, Kürdler mecburi 

olarak batıyla sıkı işbirliğine girrnek zorunda 
kalacaklar. Medenileşme, Kürdleri asimile 
edecek, milli ve dini duygulanm ellerinden 
alacak. Dillerini unutturacak. Zamanla kendi
lerini Türk hissetmeye başlıyacaklardır. Ken
dilerini hızlı değişim ortamında bulan Kürd
ler, kendi kültürlerini unutup gideceklerdir. 
Kısacası devletin GAP ile gerçekleştirrnek 
istediği gaye Kürdleri kısa zamanda asimile 
etmektir. Maddi rahatlık karşılığında kültür
lerini, gelenek ve göreneklerini ve tarihlerini 
unutturrnak. Kürdceyi en kısa dönemde orta
dan kaldırmak. GAP Televizyon kanalıda 
bu gaye için tesis edilmiştir. GAP asimileyi 
en kısa zamanda gerçekleştirebiirnek ve ko
laylaştırmak için kurulan bir uızaktır. Bunun 
yamsıra Kürdistan da <her köye bir Televiz
yon> kampanyası bunu amaçlamaktadır. 

2.-Son dönemlerde büyiik holdingiere top
rak alma imkamın sağlamıştır. On milyonluk 
Lira değerindeki bir arsaya yirmi milyon 
vererek bölgenin türkleştirilmesi. güdülmüştür. 
Değeri üzerinde fiyat biçilen arsalalar zavallı 
köylüler tarafından satılmış ve gelecekleri 
düşünülmemiştir. Tarlalanm satan köylü, al
dığı para karşılığında ancak şehirde bir ev 
alma imkamna sahip olabilmiştir. Şehirde 
geçimini sağlıyacak veya ticari bir işle uğra
şak parası kalmamıştır. Geçimini sağlamak 
için mecburi bilek kuvvetine dayanarak çalış
maya koyulacaktır. Buda ancak daha önce 
tarlasım, arsasım sattığı Haldinlerin salıipleri 
olan fabrikatörlerin fabrikalarına ve tarlala
nnda köle durumunda olan ucuz işgücü 
olmaya mecburi olacaktır. Daha önce köyiin
de bucağında fakir olmasına rağmen hür 
yaşardı ama şimdi ise yine fakir ama hürriye
ti elinde alınmış bir köle gibi Sabancılann, 
Kocların köleleleri olarak çalışmak mecburi
yerinde olacaklar. Ağası Türk olan bir köle 
de mütemadiyen türk kölesi olacaktır. Bilin
diği gibi köleler devamlı ağaların sözünde 
kalır ve devamlı ağalarına özenirler. Bundan 
sonra artık Kürtlüğünü gizliyecek ve gelecek 
nesillerine Türklük ruhunu aşılıyacaktır. Ağa 
olan Ekonomik bağımlılık onu milletine o
lan sevgiyi unutturacak, Kürdçeyi konuşma
yacak ve hertürlü değerlerinden kopup gide
cektir. Buda kendisine ve milletine yapılan 
cürümleri ve hakaretleri görrnemezlikten ge
lecektir. Devletin gayesi Kürdleri türklere 
ekonomik yönden bağımlı kılmaktır. Doğuya 
Teşfik Fonlan da bunun delilleridir. 
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Batılı ve yerli işadamlannı, doğuda iş yapma
ya teşfikte iki yönden ele alınabilinir: 

A-iş sahası merkezi yerlerde yani şehirlerde 
gerçekleştirdiğinden köylü şehire göç edecek
tir. Tarihe olan bağlılığını, örf adetini ve 
dilini unutacak medenileşme rnekanİzınası 
içinde eriyip gidecektir. Yetişen Çoçuklar 
Annelerine <Daye> değilde Anne diye ça
ğıracaklar. <N an> 'ı ekmek diye istiyecekler
dir. Yavaş yavaş değişime uğrayan bu halk 
zamanla etkisiz hale gelecektir. Devletin tüm 
basın ve yayını bunu kolaylaşurmak için 
ellerinde geleni zaten yapıyorlar. Türk okul
lannda zaten her sabah: Türküm doğruyum, 
Ne mutlu Türküm diyene marşlanyla başlıyor
lar. Ekonomik takviye kısa sürede Kürd 
halkını ruhsuz hale getitip asimile edecektir. 

B-Devlete bağlı yerli ve yabancı Pattonlan 
oluşturmak: 

Bu Pattonlar belli bir işçi kesimini kendine 
bağlıyacak. Kürdistanda Sun-i Beylikler oluşa
cak. Beyliklerin görevi kendi malıiyerinde 
çalışan kitleleri kontrol altına almak. Teşvik 
fonunda yararlanan kitle herzaman devlete 
bağımlı olup ürettiğini satmak wrundadır. 
Onlardan muhtemel bir düşmanlığın gelmesi 
imkansızdır. 

Bu yeni pattonlar toplum içinde zengin ol
duklanndan haun sayılır kişiler olacaklardır. 
Toplumun içinde belirli bir otorite oluştura
caklardır. Kendilerinin Devlete bağımlı oluş
lan, toplumun büyük bir kesimini etkiliye
cek, ulusal mücadele zamanla zayıflayıp gi
decektir. Geride fakir, yoksul, kimsesiz kişi
ler kalacak, onlarda yalnız başianna birşey 
yapamıyacaklardır. 

3.-Gap ile devlet güçlenerek ekonomik bir 
kalkınmaya gidecek, Kürdlere yardım etmek 
isteyen ülkeler, zen~n bir devlet ile ilişkile
rini kesrnek istemıyecektir.. Kürdlere olan 
sempatilerini dışanya aksettirmiyecekler. 
Gap komşu ülkeler içinde herzaman .Psikolo
jik baskı olarak kullanılacaktır. üzeilikle 
Ortadoğuda başlayan su sıkıntısı veya kurak
lık Türkiyenin vijdamna bırakılmış olacakur. 
Türkiye dilediği zaman Suriye ve Irakı tehdit 
altına alabilecektir. "Su keserim" tehdini sa
vurabilecektir. Bunu yanısıra GAP'tan üreti
len enerji, enerji sıkıntısı çeken komşu ülke
lere verilecek. Topraktan elde edilecek ürün
ler ise yine aynı ülkelere satılacak ur ... Sonuc 
olarak Hem Kürdler hemde komşu Ulkeler 
ekonomik yönden Türkiyeye bağımlı olacak
lardır. 

Acaba Türkiyenin bu hayali gerçekleşebile
cekınidir? 

Türkiye Kürdsüz bir gün görebilecekmidir? 
Buraya bazı noktalar düşelim ve baştan baş
lıyalım 

A) Devletin medenileşme ve demokrasileşme 
planı ile Kürdler kimliklerini kaybedecek
lerdir sloganı bir hayal ürünüdür. Medenile
şen halklar ve kitleler kimliklerini yeniden 
araroya koyıılacaklardır. Neden türkçeyi 
wrunlu kullandıklannı araşuracaklardır. Ne
den imhaya tabi tutulduklanndan kendilerine 
soru ileteceklerdir. Köyde haber dinlemezken, 
dünyada neyin olup bittiğinden haberi 
olmazken, şehirde öğrendiği türkçe ile 
haberleri işitecek, Televizyonda Kürdistanın 
verimli toprağını, madenini ve petrolini 
görecek. Işte ozaman neden Türk bayrağını 
orda dalgalandığını, türk askerinin neden 
onu vurduğunu kendine soracak. Bu sorulan 
kendine sorabilen veya o seviyeye gelen bir 
halk esaret zincirinin, sömürünün ne demek 
olduğunu algılıyacak ve bu o halkı kendine 
gelmesinin başlangıcı olacaktır. Medenileşme 
ve demokrasileşme ulusal hareketini ve 
kimlik arayışını engellemedİğİ gibi ulusal ve 
kimlik arayışını geliştirir ve netleştirir. 
Çünkü kapitalizın bilinçlenmeyide beraberin
de getirir. Kapitalizınin iledeyişi Kürd 
halkının ulusal mücadelesine zaran olduğu 
gibi kanda olacaktır. Halkın nefsine olan 
güveni artacak, gerçek hakikatlan çevresinde 
okuyabilecektir. Yetmişlik ni ne imam oğluna: 
Yahu son dönemlerde Kürdistan peşmergeleri türedi. 
Kürdistanı kuracaklarından söz ediyorlarr, bunun 
gerekli olduğunu söyliyorlar. Hatta bunun farz ve 
vacip olduğunu söyliyorlar. Gerçekten Kitabta böyle 
birşey varmı yoktnu? 
Cevap olarak imam efendi: Valiahi daye bunlar 
benimde kafama takıldı. Kitabta aradım mesnedini 
bulamadım. 

İşte bu zavallı geri kalmış, islami anlıyama
mış köylü imam, yann şehire inecek, 
Şemdinliyi, Mardini ve Hakkariyi görecek. 
Askerlerin II!üslüman halka insan piliğini 
yedirdiğini TIM'in mazlum insanlan haksız 
yere öldürdüğünü görecek ve durumu 
ıuıiıyacaktır. Artık -l<ürdistan'ın farz olduğıınu 
IBN'i Abidin ve IBN'i Hacer Kitablannda 
değilde Kürdistanın sokaklannda okuyacaktır. 
Zulmün ve hakaretİn ne demek olduğunu 
ozaman algılıyacaktır. Namusu, nefsi ve 
malın korunması gerektiğini anlıyacaktır. 
Kürdistan'ın emperyalizın ve yerli uşaklarla 
parçaladığını, topraklannın payımal edilidi-
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ğini, Kürdistan ve Kürd işimlerinin anlamını 
ve mahiyetini öğrenecek. Işte bu bilinçlenme 
Kürd ulusunu benliğine kavuşmasına vesile 
olacaktır. Artık işkence, ölüm ve sürgün 
Kürdler için bir anlam ifade etmiyecektir. 
Sultan Abdulhanıidin birinci amacı budur. 
V asiyetııamenin birinci şıkkı bunu dile 
getiriyor. Bilincienmeyi engellemek. Atatürk
'ün 193o tarihinde Türk tarih kurumu 
üyelerine sunduğu hitabede, Osmanlı neden 
Balkan ülkelerini kaybetti. Sorunun cevabı 
yine kendisi tarafından veriliyor. Balkan 
halklarının Slav araştırma kurumları, dilleri, 
edebiyatları, tarihleri ve kültürleri konusunda 
geniş araştırma yaptıklarından onları ulusal 
bilince ulaştırdığını ve sonuc olarak Osmanlı 
devletine başkaldırdıklarını belirtiyor. (Atatür
kün fikir ve diişiinceleri / Otkan Kocatürk) 
Atatürk'ün düşünceside Abdulhamidin foto
kopisidir. önemli olan halk bilinçlenmesini 
önlemek. 
Belkide şehirleşme istenilen seviyede yarar 
sağlıyamıyacaktır, ama ikinci hasamağın 
çıkışına vesile olacaktır. Şehire ~öç eden 
ailenin ÇoÇI!ğu bilineli arıne yenne Daye 
demesini öğrenecektir. Hersalıalı karşılaştığı 
Nemutlu Türküm diyene sabalı şarkısının 
anlamını öğrenecektir. GAP televizyonunun 
yayınlarında bu kanalın neden bir gereksi
nim olduğunu öğrenerek, feodalizmin, kapi
talizmin, sömürünün ve ezilmişliğin anlamını 
öğrenecektir. 

Görüldüğü gibi TC iflas den · bir zengine 
benzer. Eline alıp gasb ettiği sermayesi 
yakında elinden çıkacak. Kendisi de yakında 
köleliğin ve sömürünün kuçağına dü_secektir 
ve onların anlamını öğrenecektir. Işte bu 
endişe şimdilik devletin ödünü koparıyor. 
Ne yapcağını, ne edeceğini kestiremiyor. 
Yapmak istediği )şin hesabını yapmak için 
fırsat bulamıyor. Ozgürlük rüzgarı Kürdistan'
ın her tarafını kaplamış. Gelişen özgürlük 
havası bir GAP'la veya bir GAP TV'siyle 
etkisiz hale getirmeye yetmiyecektir. 
B-) Amerikanın ve batının türkiyeye uygula
dığı bağımlılık politikasını, türkiye de kendi 
sömürgesi olan Kürdistana uygulamak istiyor. 
Ekonomik bağımlılıkla nefesini kıstırabile
ceğini ümid ediyor. Gerçek devlet istediği 
ekonomik bağımlığı gerçekleştirebilecek mi? 
Karadenizden getirdiği lazlarla GAP dahiline 
yerleştirmele bölgeyi türkleştirebilecekıni? 

Bu konu da iki şıkta incelenebilir. 

a) Eskiden beri Kürdistan'da eksiimiyen 

ağaklık sistemi devletin getirdiği Türk 
ağalarıyla yeni bir boyııt kazanacak. Ağalık 
sistemi kapitalistleşmeyi sağlıyacak. küçük 
esnafın, tüccarın ve satıcının ekmeğini 
kesecek. Toplumun feodalizmden kapitalizme 
geçmesini sağlıyacak . Acaba bu geçiş 
istenilen bağımlılığı sağlıyabilcekmidir? 
Yetıniş yıldan beri Kürd halkı sömürgeci 

devletlerin ekonomik sistemlerine bağlıdır. 
O halde bağımlılık Kürd halkı için yeni 
değildir. Kürdistan'da ~anayinin gulunmadığı 
günlerde de Kilidier Istanbula, Iz.mire veya 
başka yere gidip yine de SAKIP ağanın 
Mehmet Ağanın işyerinde çalışırdı. Onların 
gidip batı da çalışması onları türkleştirmedi. 
Kürdistan'da köleliğin nedemek olduğunu 
batıya gittikten sonra öğrendi. Sömürgeciliğin 
anlamını batıda kavradı. Onun batıda 
çalışması onu türkleştirmedi. Bilakis onu 
u! usa! bilince erdirdi. Aynı fabrikanın neden 
Kürdistan'da olmadığını öğrendi. Bir ekmek 
parçasına binlerce kilometre yolu niye 
geldiğini öğrendi. Türkçe bilmediği için alay 
edildiğini, . dışlandığını ve Kırro dendiğini 
öğrendi. Işte bu acılar kendi dilinin 
kiynıetini değerini öğretti. Yurtsuzluğun ve 
sömürünün nedemek olduğunu idrak etti. 
Hergün yeni acı şeylerle karşılaştı. Buna 
rağmen kendi kimliğini unutınadı. Yani 
ekonomik bağımlılık onu kimliksizleştrimedi, 
benliğini unutınasma sebep olmadı. 
Bunun yanısıra Kürdistan'da nice GAP'lar, 
nice P~.TRÇ>LLER, MADENLER, FOSFOR 
ve KOMUR ocakları vardır. Hepside 
devletin denetiminde ve devlete çıkar 
sağlamaktadır. Elde edilen verimle Kürdis
tan'a kurşun sıkılmaktadır. Kürd kanları 
dökülmektedir. Eğer TC Kürd ulusal bağımsızlık 
hareketini, kapitalizm ile veya agalık ve beylik 
sistemini canlandırmakla söndürmeyi dü.ılemisse, bu 
büyük bir yanılgıdır. Çünkü hiçbir zaman devrimi 
gerçekişeiiren Beyler ve Ağalar değildir. Ta/'/ada 
terini silen işçi, fabriakda harnmalık yapan zavallı 

sokakları temizliyen HASAN ve HUSEYIN'Ierdir. 
Gerçek çileyi çeken onlardır. Yıpranan ezilen, parasız 
pulsuz kalıp canmdan bezen Fakir ve yoksullar 
Sömürüııütı ezilmişligin, gerçek anlammı yaşıyarak 

algılıyanlardır. Kapitalizmin gelişi bu sınıfı daha da 
çoğaltacak ve müstemlekçi devlet kendi kazdığı 

tuzağa diişeceektir. Ekonomik bağımlılık belki de 
belli bir kitle için sözkcnusu olabilir ve süreli rol 
aynıyabilir. Ançak bu hareketi frenliyemez. Artık 

ağalık da Beylik de olsa zengin ve fabrikatör de 
olsa, ulusal harekete bağlı olmadımı, Kürd halkının 

içinde yaşıyamaz ve halk içinde barmamaz. Çünkü 
Kürd halkı artık eski halk değildir. işgalci devletin 
tak/idi tuzagına diişmiyecek ve yanılmıyacaktır. Yani 
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ekonomik bagınılı/ık Kürd milleti için anlamsız bir 
deger ifade etmektedir. 

Kapitalist veya emperyalist ülkeleri türkiyeye 
ayMdıRJ oyunu, türkiye Kürdistan'da gerçekleştiremez. 
Emperyalist ülkeleri istedikleri zaman türkiyenin 
gemini çekebilirler. Çünkü türkiye bir devlellir. 
Kurululu emperyalisllerin programı ile gerçekle$fllişlir. 

TC gerçek statüde emperyalislllerin bir laıklasıdır. 

TC'yi idare eden başa gelmeden emperyalisllerin 
onayı ile başa gelmektedir. Hatta parti kurnıadıın 

emperyalist ülkelere gidip gönüllerini almaya ve 
miisade istemeye giderler. Bir Bakanın tayini bile 
dışta onay/andıktan sonra içerde tayını yapılır. 

Bakanın çıkışıda öyle Bakan dışarda atılıp görevine 
san verildikten sonra içeride istifa yaygaraları kopar. 
Ve hemde bum.ı aleni yaparlar. Bir askerin terfiyesi 
öyle degilnıi! Generallerin terfiyesi emperyalistlerin 
onayı ile gerçekle$flliyormu. .. l ... Demek TC kukla 
bir devlet. Ama Kürdistan ise bir halk mücadelesi. 
Kürdistan (Kuzey Kürdistan) da yirmi milyan insan 
var. Yirmi milyan insan binierce aşiret ve cemiyetten 
müleşşekil, gemler bir veya bir kaç kişinin elinde 
degil. Belirli bir kitlenin baRJmlılıgı diğerini 

ilgilendirmiyebilir. Eskide bir agayı ayarlamakla bir 
kitle susturabilinirdi. Artık bugün halk o seviyeyi aştı. 

Çünkü her Kürdün gönlünde Kürdistan'ın bagımsızlık 

sevgisi ve Jıasreti yatmaktadır. Kürdistan bagımsızlık 

hareketi de agaların veya belli bir zümrenin 
geliştirdiRi bir olgu da değildir. H alkın tünıiidiir. 

Y oksullardır, ezilenlerdir, evsizlerdi, parasızlar dır, 

tiiççarlardır, esnaflardır kısacası halkın her kitlesidir. 
Yani bir sınıfın o~ası halk için bir değer ifade 
etmez. Ve TC ancak bir kısım ferdieri CAHŞ 

edinebilir ama toplumu asla. ... 

b) Kürdistan'ı tükleştrime politikıısı da TC'nin 
yüzsüz ve aptal bir siyaset izledigini gösterir. 
tJzellikle GAP dahiline di4en araziye türk ve lazları 
getirmek. Kürd milleti başka milletler/e alıp verdigi 
zaman kendisini tanır. Kürd oldugum.ı en calıil bir 
çoban dahi idrak eder. Göçmenlerin Kürdistan'da 
niye gezdigini, ekmegine niye ortak olduğunu, 

lokmasını niye elinde kaçırdıgının farkıM varacaktır. 

Türkü gördüğünde askerin JOB'u Karako/un dayagı 

ve işkencesi aklılUI gelir. Şeyh Said'i ve Seyyid 
Rıza'yı hatırlar. Yakılan binlerce Köyü, bombalarıarı 

insan ve hayvanları hatırlar. Diişman bir toplumun 
kendi öz topragında niye gezdigini diişiinür ve bıırda 

halk kıırşı kaşıya gelir. Oysa ki Kürd milletinin Türk 
milletiyle bir di4man/ıgı yoktıır. Kürd miletinin 
düşmanı rejimdir ve rejimin bekçi/eridir. Oraya 
yerieşlikten sonra Türkler kendilerini yabancı 

hisedei:eklerve psikolijik hastalıklara yakalanacaklardır. 
Psokolojik hastalıga yakolanan binlerce insan ölümle 
başbaşa kıılacaktır. Nilekim Kürdistan'da görev yapan 
asker ve memıırlar Kürdistan'ı terk elliklerinde valilik 
emriyle meçburi psikolojik denetimden geçerler. 

Kürdisln da görev yapan askerle;;, ifadesiyle, hergün 
psikolojik baskıyla kıırşılaştıklarını, morallerini bozul
dugunu, herzaman ölümü beklediklerini söyliyorlar. 
Düşüne/im bu insanları. Geriye döndiiklerinde ilacsız 

bir hastalıkla beraber döneceklerdir. Toplumda 
kendilerini yabancı hissedeceklerdir. Bir ömür boyu 
bu hastalıgın tehlikesinde kıırtulanııyacaklardır. Her 
sene binlerce, insan gidip Kürdistan'da görev yaparak 
ve belirli bir dönem sonra batıya döneceklerdir. Bu 
sürec içinde girdiği ruhi bUIUilımları ile batıya 

döneceklerdir. Ve birkaç yıl sonra batı milyonlarca 
psikolojik hastaların yaşadığı bir 'bölge olacaktır. 

Bunun vebalide bugünkü dikta hükiimetin baynunda 
olacaktır. Hükümetin lazları ve Türkleri Kürdislan'a 
götürüp yerleştirmeside bir hayalden başka birşey 

değildir. O bölge Kürdislan'dır. Orada Kürdler 
yaşamaktadır ve suni metodlarla türkleştirilemez. 
Ancak özellikle kııradenizden lazları getirip yerleştir

mesi başka bir amacı giitmektedir. Devletin bunda ki 
amacı: Laz ile Kürdleri kıırşı kıırşıya getirip 
birbirlerine kırdırmak, iki halkı kıırsı kıırşıya 

getirmekle hem bölgeyi kontrol altına alabilmek 
hemde milis bir güç oluştıırmak. Bölgede Kürdlerin 
etkinliğini azaltarak, kıırışık veya herzaman kargaşaya 
hazır bir ortanı hazırlamak. Zaten devlet Kıbrıs 

çıkarmasında Lazları ve Kürdleri kullandı. Şimdi de 
istikbarat, TIM ve Siyasi şubelerde kullanıyor. Ama 
Hükiimetin pilanı gerçekleşebilecekmi, orası önemli. 
Şıırası kesindir ki lazlar hamsi balıgının olmadığı 

yerlerde yaşayamazlar. Kürdlerin silalı sesinden 
türklerin kıırkup kaçtıgı gibi anlarda kaçacak ve 
Kürdistan başka bir topluma yıırı olnııyacaktır. 

3-) GAP'ın komşu ülkelere baskı aracı 
olarak kullanılması. Ortadoğuda su sıkıntısı
mn başlıyacağı kesindir. Ancak bu sıkıntının 
getireceği sonuclar mechuldur. Gözönünde 
görülen bazı gerçekler vardır. Ortadoğu hızla 
büyüyen bir nüfus yapısına sahir.tir. Bugün 
kü şartlarda su sıkıntısı çekildığine göre, 
ikibin yılı ve sonrası, bu sıkıntının 
katlanacağı kesin. Nitekim bazı ülkeler 

i ~mdiden bazı tedbirler ıı)maya çalışıyorlar. 
1 Omeğin: Suriye ile Urdün'ün beraber 
'yapmak istediği MAKRAN BARAJ'!, bu 
barajda herzaman İsrail tarafından imha 
, ~ilebilir durumdadır. Çünkü yarmuk nehri 
:ısrail'in en önemli Su gölü olan GEZERA-

I
TEH gölünü besliyor. Yarın Suriye barajdan 
büyük ölçüde su kullanmak isterse,, gölün 
suyu azalmayla başbaşa kalacak ve lsrail 'in 
saidmsı ile karşı karşıya kalacaktır. Kaddafi
'nin gerçekleştirmejt. istediği Suni göl ve 
sulama projesi. Irak'ın Suriyenin Fırat 
suyunu kesme ihtimaline karşılık, iki Nehri 
(Dicle, Fırat) bilestiren bir Kanal yapmış 
buluniyor. Herhangi bir tehlikenin oluşumun-
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da İrak, Dicle Nehrinden Fırat yatağına Su 
akıtabilir. Bunlar şimdilik alınan süreeli 
tedbirledir. Ama yarın GAP projesi ile 
komşu ülkeler Su sıkıntısına girederse veya 
sulama alanlanda gerekli suyu sağlıyanıazlar
sa, durum ne olur? 
Türkiyo;ı 13 Oçak - 13 Şubat arasında 
Ataütk barajına suyu kesmeden ellibir gün 
önce haber vermesine rağmen, suyu kesmek
le büyük tehlikelerle başbaşa kaldı ve 
komşu ülkelerin tehdine uğradı. Y ann 
türkiye süresiz suyu kesmeye kalkışsa durum 
ne olur. Veya tehdini gerçekleştirebilecekıni
dir? Türkiye'nin önünde iki yol var: Ya 
suyu kesip arap alemiyle savaşa girecek, 
yada tehdinden vazgeçecektir. Türkiy'nin 
suyu silah olarak kullanması Kürd meselesin
den doğmaktadır. Komşu ülkelerden Kürdle
re olan yardımım kesmesini istiyecek. Bunun 
yamsıra bazı politik tavizler ve ekonmik 
çıkarlar sağlamya çalışacaktır. Bunun karşılı
ğında Arap ülkelerinin Türkiye ye boyun 
eğmiyeceği kesin. Çünkü Arap ülkeleri hem 
arap birliğine hemde emperyalist ülkelerin 
yardımına güvenceklerdir. Türkiyenin güven
diği gibi. Zaten bu.. işi ayarlıyan da 
emperyalist ülkelerdir. üzeilikle Batı türkiye 
aracılığı ile Suriye'ye baskı yapmak istiyor. 
Eğer bunda muvaffak olabilirse, türkiy<tnin 
su meselesi biter. Yok eğer Suriye veya Irak 
emperyalist ülkelerin çıkarlarına te~s hareket 
ederse bu baskı devam eder. Istedikleri 
zaman türkiye kanalı ile haskılarım sürdüre
ceklerdir ve muhtemel bir savaşın olması 
gündemi oluşur. Türkiye emperyalistleri 
çıkan için, milyonlarca insamn ölmesine göz 
yumacak. Oluşan . arap birliği karşısında 
yalmzlaşan Tiirkiye Israil 'in kucağına otııraca
ktır. Böylece Israil 'de ortadoğııda yalmzlıktan 
kurtıılacaktır. :rabii ki bu savaşın meydana 
gelmesi Çe Israil ve Filistin meselesine 
bağlıdır. Işte ozaman emperyalistler gerçek 
anlamıyla hem türkiyeye hemde arap 
yikelerine otııracaklardır. Bunun yamsıra 
Israil, lübnan, Filistin ve Suriye arasındaki 
su çıkınazı da yakın zamanda bir problemin 
oluşmasına neden olabilir. Ayrıca Mısır, 
Sı.ıdan Habeşistan ve Ugandayı birleştiren 
NIL nehride pek yakın bir zamanda patlak 
verebilecek. 
GAP ve Kürdistan durumu da elbetteki 
pekiyi olmuyacaktır. Çünkü savaşın olacağı 
yer Kürdjstan. ve orada yaşıyan halk da 
Kürd'tür. Irak-Iran savaşında Kürdler bomba
landıklan gibi burdada Arap ülkelerinin ve 
Türkiyenin çephanelerini boşaltacakları yer 
olacaktır. Tarihde de Kürdistan benzeri 

savaşların oluştıığıı bölge olmuştıır. Örneğin 
Arapların Sasanilerle savaşı, Bizanslarla 
Oğıız Türklerin muharebe. meydam burası 
olmuştıır. Makedonyalı Iskender doğııya 
giderken Kürdistan yolunu kullanmıştır. 
Persler batıya geçerken yine bu yolu 
kullanmışlardır. Yavuz Kürdistan'ı istila 
etınek amacıyla Şah İsmail ile Kürdistanda 
karşılaşmıştır. 

Yani yakın gelecek pek de parlak gözükıni
yor. Büyük tehlikeler Kürdleri beklemektedir. 
Emperyalistlerin çıkarını korumak için, inşa 
edilen GAP, bölge halkımn refalum sağlama
ktan çok uzaktadır. Proje daha gerçekleşme
den emperyalistler Cirit atınaya başladırlar. 
zaten Eğer emperyalistlerin çıkarı olmasaydı 
Gap övgü yerine engelleııirdi. Dünyamn dev 
projeleri arasına girecek olan GAP ilerde 
bölgenin ister Kürd isterse Türk ve isterse 
Arap olsun .. güvenliğini ve geleceğini tehdit 
edecektir. üzeilikle bundan en fazla etkile
nen de TC olacaktır. Kaçımlmaz bir savaşın 
ve ateşin içinde kendini bulacaktır. Hayret 
edilecek noktalardan biriside, müslüman 
kesimin bu projeye sessiz kalmaları. Ümme
tin gelceğini düşünmemeleri. Emperyalistlerin 
oyununa seyirci kalmalan ve konuyu 
önemsememeleri ve devletin sözlerine inan
malan. Müslüman ıııilletlerin kaderlerini 
kafirlerin ellerine teslim etıneleri. 

Sıddık Berbang 

.sizin 
ol.arı .... CUDT'yX 
çıkUyun ye 
ı;ı]qltunuz , ... ·.·· 
.Ellinize <Jeçııitrı · 
heıf sayıyı butun 
(i o. s t · .. ·. v e 

· tanıd.:dc-ıarınıza 
oku.tup . ve 
t~V$iye fi!d:fniıı ·• 
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Düllller Arassmdlalhü üsaünfl üß Dr. @gburr
Islan tarihinde, hurafelerle dolu bazl kara sayfalar olugmug ve
islamla'1a alakasr ol-mamakla birlikte islam gibi gösterilmig-
tir. Bu vesileyle beyinlere gupheler sokmuq ve zihinleri zehir-
1enigtir. Gözönunde gördük]eri gey1erj., islan ölqüsune vurna-
dan, islam olarak kabulfennigtir. Bu hurafelerden birisi de <
Arap dili, di{er bütän dillerden daha üstün dolayrsryla arap-
larda difer mi lletlerden daha üstündür > zihniyetidir.

Islam toplumu bu gibi frtri konularda dahi birgok ihtilaflara
girrniq durumdadrr.

Ditler : Yuce A]1ah rn birer
ayetleridir. Bu dilferle PeY-
ganberlere Kitab gÖnderi1rni9,
insanlarr konugturrnug, hikmet
Ve ifirnleri ögretniq, tanlgma
ve anlagna vesilesi kr LnrEt1r.
Dil-leri konuganlar arastnda,
ayrrcalrk gösterifdigi gibi,
dilLerin kendilerinde de gö-
sterildiqini goruyoruz. oysa
bir dili diger bir dife ustün
tutmak, bir kavmi diger bir
kawme üstun tutmaya benzer.
Hj-g birisi qer'an caiz degil-
dir. Akfende dogru degildir.

Ser'i olarak caiz
gänkü:

delfildir

Üsttln ol-abilmesi igin Kitab ve
Sunnetle qer-i bir delile day-
anmas a gerekmektedir. Bir difi
diger dillere usttrn tutan böy-
Ie qer-i bir delifi de nevcut
frkrh kitablarrnda bilemiyo-
trtz .
Bu konuda özel (hususi) bir
delifi bilernediginiz gibi,
umuni bir deIili de bj-Ieniyo-
flJZ .
Zira birgeyin ger'an diger bir
geye üstün kr.flnabilmesi igin
zati (egyanrn kendisj- ) sebebi-
ne deEil, vasfi (safat) sebe-
bine dayanmaktadlr. Egyafar
srfatlarryla ustunlük alrr ve
safatlarlyla tercihe mazhar
olur. zatlarayla degi]. onun
igin ( Örnek olarak ) Iblis
bir zatr diger bir zata tercih
ettiginden fasak abd sayalmag-
tr. Ategi 9amurdan ustun gör-
nuFtu. EFyalarln bu üstthluEu-
ne dayanarak kendis j-nin ategt-
en, Ademin de topraktan yara-
tr ldr.g:.nr gözönune almak sure

t j.yle, Adem'den ustün1üguntt
ilan etnigti.
Fakat sonugta egyalar:-n zatr-na
göre deEil, slfatlarana göre
deger kazandrgr ortaya grkrnrg
ve lanete duqar olmuFtur.
Bu delilere dayanrlarak Arap
dili , Acen dil-inden ttstundtlr,
deni lernedigi gibi, Arap 1rk1da
diger lrklardan ustundur deni-
1emez. Kur'ana Kerirnin arapga
oluqu, arapganrn tlstth oluqunu
gerektirmez. Yalnrz Kur I ana
Kerim usttmdur, Hakeza Resu-
lul1ah (sav) 1n arap o1uqu,
arapl-ar1n üstunltlgunu gerek-
tirmez. Üstünluk husüsidir
sadece Resulullah'a aittir
Ayrlca Kur' anr. Kerinin arapga
ife nuzulu, diger dill-erle
nazil ol-an Kitablaran nüzulune
benzer. Kur-anl Kerimden önce
inen Vahiylerin tümü arapqa
degiLdi. Ilz. Muhanmede (sav)
den önce gonderilen buton pey-
gamberlerde arap degildi, Bu-
raya kadarki bölürnü ger'i dei-
l-el-e dayanlr.

akli delite gelince:

Aklen bir dilin bir dile üstun
ofmäsanan dogru olmac',rgrna
hukum veriLir. eünkü dil bir
bo€1uktur. Bu boFlugnr istedi-
gin nanayLa doldurabilirsin.
övu1en ve yerilen bu manadrr
boqluk degildir. Dolaylslyla
ustünl"uk dilin kendisinde de-
giI, ifade ettigi nanadadlr.
Arap dili ne ifade nede kj-ta-
bet bakr.mr.ndan, ne cahili dev-
rindeki giirlerinden dolay ve
nede o dil1e yaprlan dalalet,
inkar ve saprk fikirlerden
dolayr zenrnedilir (kötulenir).
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Butun bu cahiliyet, arap harf
leriyle okunur yazılır ve arap 
dili ile telafUz edilir. Arap 
dili bu cahili haliyle yeril
medigi gibi, Kur' anı Kerimin 
arap harfleriyle yazılışından 
ve arapça tilevet edilmesinden 
dolayı da meth edilmez. Bu ko
nuda IBNU HAZM'ın tavsilatlı 
bir izahı vardır. Kendisinden 
aynen nakl ediyoruz: <Bazı 
kavimler, kendi dillerinin 
digere dillere Ustun olduguna 
kanaat getirmişlerdir. Bu fi
kir tutarsız ve gayrimantıki
dır. Çünkü islamda ustun
lugun ölçusu bilinmektedir. o 
üstünlUk ise amel ve ihtisas
tır. Dilin amel ve ihtisası 
olmaz. Bir dilin ustunlugu 
hakkında elimizde bir nass 
yoktur. Yüce Allah: 

Gönderdigirniz her Resulo onla
ra açıklaması için kendi mil
letinin diliyle gönderdik. 
(İbrahim Suresi Ayet 4.) 

Biz bu Kur'anı sadece onlar 
hatırlayıp anlasınlar diye 
senin dilinle gönderdik. (Duhan 
suresi Ayet 58 ) 

Ayetlerinde beyan ediyorki 
Kur'anı Kerim'in arapça olarak 
nuzulU, sadece peygamberin 
kavminin anlaması içindir. 
Başka bir neden beyan edilme
miştir. Bu konuda Yunan duşu
nuru <GALINOS> da hata et
miştir. Galinosa göre: Yunanca en 
üstün dildir. Çünkü di§er diller ya köpek havlama
lar~na yada Kurba§ seslerine benzerler. 
Ibn Hazm dediki : bu bUyUk bir 
cehalettir. Çünkü herkes anlı
yamadıgı yabanc:ı bir dili, 
duydugunda Galınos durumuna 
düşer. Hiç farkları yoktur. 
Bazı kişler dediler ki, Arapça 
dili dillerin en hayırlısı ve 
en UstünUdür. Çünkü Kur'anı 
K7rim bu dille nazil olmuştur. 
Yıne Ibn Hazm dediki: Buda 

anlamsız bir duşuncedir. Çünkü 
yuce Allah bize bildirmişki, 
gönderdigi butun peygamberleri 
kendi kavimlerin diliyle gön
dermiş. Diger bir ayette 

Her kavme (ulusa) mutlaka bir 
uyarıcı (Peygamber) gönderil
miştir. (FaUr Suresi 24) 
Başka bir ayette: 

Bu önceki Kitabıarda da vardı 
< Şuara Suresi 196. Ayet) 
Demek oliyorki: Her dilde Al
lah'ın Vahyi nazil olmuştur. 
Tevrat, ıncil, Zebur ve Musa 
ile mukalemeyi ibranice yap
mıştır. Hz Ibrahime, suhufları 
suryanice indirmiştir. Bu ko
nuda butun diller tam eşit 
degerdedir. 
cennet ve Cehennem ehlinin 
dillerine gelince: Ancak nass 
ve icma yoluyla bize intikal 
edeni biliriz. Bu konuda ne 
nass ve nede icma vardır. Fa
kat mutlaka konuşacakları bir 
dil vardır. Bu dil şu uç ihti
malin dışında olamaz: 

1) Şimdi aramızda yürürlükte 
bulunan dillerden bir dil ile 
2) BUtun bu dillerin dışında 
başka bir dil ile ve yahutta 
3) Degişik diller le konuşula
caktır. 
Fakat yüce Allah'ın Kur'anı 

Kerimde açıkladıgı konuşma ve 
muhabere şekli, kesin olarak, 
birbirlerinin konuşmalarını 
anlamaları gerekirtir. Ya ken
dilerine yabancı olan Kur' anı 
Kerimdeki arapçadır. Yada yüce 
Allah'ın bildigi bir dildir. 
Bazılar, Cennet dili arapça 
dili oldugunu söylediler ve şu 
ayeti delil gösterdiler: 

En son davaları alemlerin 
rabbı olan yüce Allah· a hamd 
olsun (Y\ftJs suresi 10. Ayet) 

Onlara 
ehlinin 

dedimki: 
dilidir. 

Bu Cehennem 
Çünkü onlar 
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hakkında yüce Allah şöyle bu-
yuriyor: \_!--:- l ~...- \ - · 

/, "1/ ~: c;..ı;..~ 
. ~ -~. ·U U.,.,.."--=- \t.;· ~ ~~ 
~~ ~.)1 :.r. 
Biz ister sabr edelim ister 
çıglık atalım artık kurtuluşu
muz yoktur. clbrahim Suresi 21) ~~,. 

~'~~_,, .. ~\ÖC: 
Bize su· dan ve Allah· ın s:i."ze 
rızık verdigi şeylerden ikram' 
edin_!.z "\ (A'raf SUresi Ayet 50) •. u"' . .V-(1.r "!.--"_... 

· ~~\ti\:S'~~_,rp~_,~~ 
Eger kulak verir ve düşünsey
dik, Cehennem ashaplarıyla 
olmazdık. (Mülk suresi 10> 

bunu söyleyince iddia sahip
leri kabul ettiler. Devamla 
onlara dedimki: Farzedelim ki 
<Musa ve diger peygamberlerin 
dilleri arapçadır. Çünkü söz
leri Kur"anı Kerimden arapça 
olarak aktarılmaktadır> Eger 
oyl~dir derseler: t! .Q r~ 
.-'"~\/•""'"\ ..-:. >/ ..... \ ~:-
'A~/~u~,_ı\.~ .;: -~ 

<Onlara açıklasın diye gönder
digirniz her peygamberi kendi 
~avminin diliyle gönderdik> 
(Ibrahim SUresi 4.) 
ayetini yalanlıyorlar derim. 
Böylece açıklıga kavuştuki 
yüce Allah kişilerin sözleri
ni, bizim anlıyacagımız bir 
dille mana olarak bize nakl 
eder. Alfabetik harfler bir
dir. Birbirine üstünlükleri 
yoktur. Bazılarında güzellik 
bazılarında çirkinlik nesnesi 
diye bir şey yoktur. Bunlar 
bütün özellikleri ile her dil
de bulunur. Böylelikle bu a
sılsız iddilar iptal edilmiş 
oldu. Bu vesveseler yahudile
ri, diger dillerle batıl da 
olsa yemin etmenin cevazına 
kadar götürdü. Amelleri yuka
rıya çıkaran meleklerin sadece 
ihranice dilini bildiklerini 
ve amellerin uzerindede ihra
nice olarak yazdıklarını iddia 
ederler. Yahudilerin bu tutu
mu, , dil konusuda üstünlügü 
savunanları sembolize edenler 
ve saçmalıklarını ortaya koy
anlar için güzel bir örnektir. 

Sırları ve kalbleri bilen Ali
mulhafiyat (CC) her dili ve 
her manayı bilir. o yücedir 
ondan başka ilah yoktur bize 
kafi ve en iyi vekildir ... 

IBNU HAZM"ın bu makalesinden 
dolayı Allah kendisinden razı 
olsun. 
Bir başka makale de, 
büyük ilim adamı 
İslam HÜkümeti adlı 
nakl edelim: 

asrımızın 

<MEVDUDI> 
eserinden 

.•. Bir milletin dil birligine 
gelince, bunun faydası, o di
lin çoçukları birbirlerini 
anlamaları, fikir teatisinde 
bulunmaları konusunda daha 
geniş ve daha büyük bir imkanı 
ve fırsatı bulurlar. öyle ki 
aralarında ki gurbetin, yal
nızlıgı ve yabancılıgı büyük 
ölçüde giderirler. Bir dilin 
evlatları birbirine karşı şuur 
ve hissiyat sahasında daha 
yakındırlar ... 
Sonra şöyle devam ediyor: Bir 
beldenin dili konuşan kimse, o 
şehrin işlerinde ve yonetimin
de daha büyük bir anlam verir. 
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Mısırın meşhur islami yazarlarından FEHMI HUVEYDI'nin Iran'daki 
sunni liderle yaptıgı muıakatı "IÇERDE IRAN" adlı eserinden 
nakl ediyoruz. Bu konuşma ir an şura meclisinde temsil edilen 
oniki sunni uyelerle yapılmıştır. Bu oniki sunni üyenin yedisi 
Kürd, dördu Beluş, biri Türkmenlerden oluşmaktadır. 

Gerek devrimden önce gerekse 
devrimden sonra Kürdistanda 
sünni müslümanlar hakkında 
yazılıp çizilanıerin en 
anlamlısını, şura üyelerinden 
Mulla Ibrahim Abdullah ve Sey
yid Rahminin muşahada ve ifa
delerinde görüyoruz. 
Kürdistan bölgesi, gerek mez
hep ve gerekse ırk bakımından 

ayrı oluşu, ayrıca Türkiye ve 
ırak hudutlarına bitişik olu
şu, bir yandan dış güçlerin 
bir yandan Kürd örgütlerinin 
diger yandan da azgın Iran'lı
ların huzursuzlugu altında 
yıllarca inleyen mustaz'af bir 
bölge statusundedir. 
Kürdistan'da geleneksel siyasi 
fraksiyonlar uç ana siyasi 
goruş etrafında toplanmıştır: 

ı-KUrdistan Demokrat Partisi 
(Abdurrahman Kasemlunun lider
liginde-Şehid edildi) 
2-Marksist Komele Partisi (Iz
eddin HUseyninin liderliginde) 
3-Hızbi Müsavati Islami (Ahmet 
MUftuzade liderliginde) 

Devrimden sonra öu partilere 
ilaveten, Marksist mucahidi 
Halk ve Tudeh Partisi ile Ke
rim Seneabi başkanlıgındaki 
Vatan Cephesi Partisi ortaya 
çıkmıştır. ( Bu Parti oneeden 
varolan ŞAHı'n partisi degil 
devrimden sonra devrime karşı 
kurulmuş ve dışa bagımlı bir 
orguttur.) 
Kürdıstan'ın Tahran merkezi 
hükümetle olan problemleri 
genellikle iki ana konu etra
finda toplanıyor: Birincisi bu 
bölgede yaşayan Halk belli 
istek ve arzulara sahip, Kurd 
kavmiyetine baglı 

olduklarından, ortaya çıkan 
milli problem. Bu arzu ve is
teklerini anlayan ve gereken 
hak ve hukuklarını savunanlar 
çıktıgı gibi menfaati ugruna 
onları alet olarak kullanan
larda olmuştur. 
Ikincisi: bunlar Ehli-sun
net'tendirler. Yıllarca çogul
cu Şialarla degişik şekillerde 
irtibatları olmuş isede Sünni 
oluşları her zaman dışlanmala
rına sebeb olmuştur. Devrimden 
sonra bir promlem daha ortaya 
çıktı o da Devletin ŞIA fıkı
hına dönmesiyle Kürdler ile 
olan ilişkiler en son koşeye 
itildi. Zira önceki Şahinşah 
re]ımı prensipte laik rejim 
idi. o donemin hükumetiyle 
Kürdler, en fazla siyasi ve 
milli (kavmi) meseleleri go
ruşurken, devrimden sonra mez
hep sorunu ortaya çıkmasıyla 
yeni bir unsur olarak görüşme 
masasına çıkmış oldu. Demo
kratlar ile Marksistler mese
leye siyasi ve milli bir açı
dan bakarken, birdenbire Dev
rimle mezhebi bir şekle dönüş
muş ve bu haliyle birçok müs
lümanların kanını akıtmış acı
masızca birbirine kırdırmış
tır. Hangi olayın mezhebi ol
dugunu ve hangi olayın siyasi 
oldugunu tesbit etmek için bir 
TEMAS HATTI ortaya çıktı. Hat
ta birçok alanlarda meydana 
gelen olayların hangisinin 
siyasi ve hangisinin mezhebi 
oldugunu tesbit etme guçlülügü 
ortaya çıktı. Devletin Kürdi
stan daki durumu ve bu bölge
deki davalar siyasi olan ile 
mezhebi olanların arasında ki 
temas hattından şu ornegi arz 
edebiliriz. Tahran· daki idare 
bölgeye Şii bir Vali tayın 
ettigi zaman bütün halkın has-
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sasiyetini celb eder. çunku 
dini açıdan Şii bir Valinin 
Sünni bir bölgeye tayini şek
linde görOldUgU gibi Siyasi 
açıdanda KUrd olmıyan bir Va
linin tayini olarak kabul edi
lir. Fakat örgütlenmiş moslu
man teşkilatlar meseleye başka 
açıdan bakarak, saglam duşun
celerle kendilerini savunmaya 
çalışıyorlar. Bu MOslurnan KUrd 
örgütleri Baştan beri laik 
şahinşah dozenine karşı ve 
Devrimle birlikteydiler. "Peş
mergey e MÜslimane Kurdn teş
kilatından (Musavat Partisinin 
bir koludur- Musavat Partisi 
ise Islam Devriminin bir unsu
ru olarak kabul ediliyordu). 
MOslurnan KUrd Mücahitlerinin 
Devrime büyük hizmetinin ol
dugu inkar edilemez. Musavat 
Partisi Lideri AHMED MÜFTÜZADE 
ise devrimi yapan lidere yakın 
ve birlikte görünüyordu. Hat
ta Şah tarafından Kürdistan
daki Sakız şehrine surgune 
gönderilen Ayetullah Muntazari 
ile birlikte özel irtibatları 
vardı. Devrim esnasında Ahmet 
Müftuzade sunnilerin mumesili 
olarak görülüyordu. Müsluman
Kürdlerin durumlarını çıkınaza 
sokan en büyük problem devrim 
sırasında devrimin başı ile 
direkt pazarlık içerisinde 
olmayışlarıydı. Direk ilişki
leri devrimin ikinci, uçuncu 
veya diger kolları ile ol
muştur. Ayrıca Devrimin terti
bli bir silsileside oldugunu 
söyliyemiyoruz. Çünkü Imam 
Humeyni belli bir Hiyarşisi 
olan parti şeklinde ortaya 
çıkmamıştır. Imam Humeyni en 
fazla fakihlere ve ilahiyat 
mezunlarına güveniyordu. Bun
lar, buyük halk kesimini tah
rik ederek Şahinşah düzenini 
yıkıyordu. Bu sebepten dolayı 
devrimin akışı ya bu ilahiy
atcılara taklit şeklinde or
taya çıkıyor veya sokakta yük
selen fikir istikametinde akı
yor. Bütün bunların neticesi 
olarak Devrim konseyi Kürdi
stan bölgesine Şii Valiler 
tayin etmeye başladı. (Daha 

önce devrim lideri ile geçerli 
bir anlaşma bulunmadıgından 
sadece sözlü vaadlerden ibaret 
oluşundan dolayı) Kürdistan 
bölgesinde devrim muhafızları, 
Şii muhafızları haline dönüş
tu. 
Konuyu araştırdıgımızda şöyle 

bir tablo ortaya çıkmaktadır: 
Bilindigi gibi Azerbeycan böl
gesi sakinleri Türk kökenli
dirler, hemen hemen hepside 
Şii· dir. Cografya bakımında 
Şiilerin Kurdistan' a en yakın 
bölgesidir. Iran yönetimi ise 
Kürd'lere. karşı Türk Şiilerini 
kullanmak suretiyle, Kürd so
runu daha da dt:.gumliyerek ve 
acı hadiselere sahne olmuştur. 
Zira Türkler ile Kordler ara
sında tarihi düşmanlık sözko
nusuydu. önceden aralarında 
savaş çıktıgında KOrdler galib 
durumdaydı . Fakat devrimden 
sonra işler degişti. Idare 
sırf Şiilik baskısıyla iktifa 
etmeyip Türk unsurunuda ortaya 
koymak suretiyle baskı çerçe
vesini genişletmiş oldu.Azeri 
Türklerinin Kürdlere oneeden 
olan kin ve adavetileri ile 
birlikte devlet destegi ekien
rnek suretiyle Şiilik davasıda 
ortaya katılınca Kürdlerin 
uzerine büyük bir gazapla git
miş ve merhametsizce kıyırolara 
gidilmiştir. Devrimden önce 
Türk olmasa bile Şii görevli
ler vardı fakat gizliydi. A
çıktan mezhebi bir hareket 
yoktu. Devrimden sonra gizli 
olan bu mezhebi taasub dışa 
aksetmiş ve açık açık mezhep 
kavgasına dönüşmüştür. Hemde 
düzenin destegiyle. Böylesine 
mezhebi taasublar ve taklidci 
unsurlar devrimin çıkışındaki 
güzel hareket ve hedefleri 
bozdu. Imam Humeyni ve Ayatul
lah Muntazari'nin Kürdistan 
başkentinde Stı.nni mezhepleri 
okutacak bir Islam merkezinin 
(Merkezi Bezerki Islami) ku
rulmasının önerileri, yerinde 
ve guz el bir adıındı. · Fakat 
düzenin unsurları bu merkezin 
mudurıugune Şii bir Müdür!! 
tayin ettiler. Bu merkeze 
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baqlı deqişik şehirlerde kuru
lan altmış ve yetmiş şubenin 
müdürleri de Şia ·ıardan tayın 
edilince, çoqunluqun dehşetini 
celb etmiştir. Bir Şii müdür 
Sünni tedrisatı nasıl yönlen
direceqi konusunu baqdaştıra
mıyorlardı. Şeyh Mahmut şeıtnt 
ismi altında ( Şii 1 Sünni 
yakınıaşması konularında -Darn 
takrib- emeqi geçen meşhur bir 
ilim adamıdır) sanandaj'da bir 
Ehli- sunnet ilimleri araştır
ma merkezi kurulunca yine Şii 
bir Müdür tayin edildi. Mali 
idarecilerde Şii. Bunların 
tasvibiyle ve planları istik
ametinde Sünni oqretmenler 
bulup yonetecekler!! Bir başka 
taraftan Kürdistan'daki imaının 
temsilcisi MUSA MUSEVI, ken
disinin şiiliqi yetmemiş gibi, 
bölgeye gezici Şii vaizler 
tayin etmiş ve özellikle Dini 
gün ve gecelerde Cami cami 
dolaşarak Şialaştırma vaazları 
yapınca Kürdlerde aksi bir 
te· sir bıraktı. sunnileri ga
leyane getiren bir başka ha
disede Şii devrim muhafızları
nın Camilerde özellikle cuma 
namazında yaptıkları gösteri
lerdi. Cuma Namazını bir mi
ting alanına çevirmeleri hutbe 
esnasındaki yüksek sesle tek
bir getirmeleri ve Camide i
mamların resimlerini asmaları 
gibi konuları Kürdler hiç ka
bullenemediler. Bütün Ehli 
Sünnet toplumlarında garip 
olan hadiselerdir. Bazı Mu
hafızlar bunları, Kürdlere 
zorla yaptırmaya çalışmaları 
şiilere karşı tepkinin kabar
masına yolaçtı. Hızbi-Musa
vat'ta olan bazı Müslumanlar, 
böylesi tasurrufa karşı oldu
klarını beyan ettiler. Kürd
istanda düzenin boylesi tas
sarufları zaten oneeden hassas 
olan Kürd sorunun Tahran yet
kilileriyle görüşülmesini zor
laştırdı. Hükümet ile Kürdler 
arasındaki problemleri zorlaş
tıran, hatta silahlı mücade
leye kadar götüren sebepler, 
ister bunlar olsun ister başka 
sebepler olsun, meselanin çok 

bUyüdüqünü göstermektedir. 
AHMED MüFTüZADE (Hızbi Musavat 
lideri) 1981 de tutklanıp Tah
ran'daki Cezaevine gönderilme
sine kadar mesele ilerledi. 
Sırf onun tutuklanmasıylada 

mesel e kalmamış, yanında bir
çok arkadaşlarıda tutuklan
mıştır. Bu şekilde islami Kürd 
gurupları ile Islam Cumhuriye
ti arasındaki sorunlar esef 
verici boyutlara ulaşınca, 
Rejim iki bUyük Kurd gurubu 
olan,- Demokrat ve Marksist
ler- ile büyük zorluklarla 
karşı karşıya geldi. Hatta 
1981-1984 arasında Kürdis
tan· da elliden fazla Sünni 
Hoca yı öldürdüler. Bunların 
dışında geceleri daqdan inip 
rastladıkları devrim muhafız
ıarını öldürdüler. 
Hızbi-Musavati Islamiden bazı 
ları (Cezaevine girmeyenler
den) Marksist ve Demokratları 
sadece islam devrimine karşı 
olmakla suçlamamış, aynı za~ 

manda islamın temeline karşı 
olmaklada onları suçlamışlar
dır. Bu suçlamalar ve ithamlar 
en tehlikeli ve zararlı itham
lar olmuşlardır.Islami kürd 
gurupları kendilerini devrim 
dortgeninde görüyorlardı.Fakat 
kendileri ile yetkililer ara-
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sına giren bazı sorunlardan 
dolayı konu hassas ve tehlike
li bir hale burundu. Ne onlar 
islam inkilabı ile irtibat 
kurmayı başardılar ne de inki
lap dUşnıanlarının hUcunıların
dan kurtulabildi ler. Bundan 
dolayı ıyı ilişkilerin devanı 
ettirilmesinden yana olmuşlar
dır. Bu tutum Şiiler in genel 
yuruttugu duşnıanlıgı bir ölçu
de hafifletti. Hatta özel o
kullar ve özel mahkemeler açma 
imkanına kavuştular. Şah dev
rinde yasak olan KUrdce Ki tab 
ve neşriyatın basınıını elde 
ettiler. Bu guzel başlangıc 
devrim temsilcilerinin kusur
ları ve dar mezhebi anlayışlar 
tarafından bozuldu. Islami 
Kurdlerin oluşturdugu iyi at
mosfer dagılnıış oldu. gerek 
Şii nıubelliglerin aşırı hare-

ŞEHİD ÖGRETMENİ RAHMETLE ANİYORUZ 

ketleri ve gerekse devrim nıu
hafızlarının tahrikleri Kurdi
stan ve Belucistan'da buyuk 
infiallere yol açmış ve Islam 
Cumhuriyetinin Işlerini guç
leştirnıiştir. Bu gUçlUk ve 
sıkıntılarda devrimin kusuru 
oldugu için bunu ancak Tahran 
hUkUnıeti çozebilir. Bölge hal
kının ugradıgi nıagduriyeti 
gozonune almakla, kırılan kal
bleri onarmaya dogru ciddi 
adınılar atmalıdır. Bu adımın 
atılması için AHMED MÜFTÜZADE 
gibi bazı sunni ilim adam
larına KUrdistan bölgesinin 
idare selahiyetini vermeli ve 
bu suretle islam Ulkelerindeki 
azınlık ve kavim strateji sine 
bir ornek teşkil etmelidir. 

Şehid BABE ŞEYH 1956 yılında SUleymaniye Şehrine baglı SERKET 
Koyunde dogd::ııu::.:.,. ,...;.::_.ı.anı.ı bir terbiye ile buyudu. Genç yaşlarda 

kendini ilme adadı. Bagdat 
üniversitesi Arap edebiyat 
dili ve Islami araştımıalar 
FakUltesini bitirdi. 1983 den 
başlıyarak, Halebce, Seyyid 
Sadık ve Nalbarez liselerinde 
Ders verdi. 1987 yılında KUr
distan Islami Hareketin uyesi 
olarak Cephede yerini aldı. 
18. ı ı. 1987 gecesi Islami Ha
reketin beş genci ile birlik
te cani BAAS'cılar tarafından 
Şehid edildi. Aziz Şehid'in 
islami kulturel çalışmaların
dan <Eşbalı Resul> Kitabıyla 
<Bange Cihad> ( Cihada çagrı) 
adlı iki eseri vardır. 

Mazlum Kürd halkının aziz 
davası u~a kendini adayan 
bu fedakar Şehidi rahmetle 
anarken Şehadetinin uçuncü 
yıldönümünde davasını sürdür
düljümüzü beyan eder ve ken
disini rahmetle anar ve yüce 
Allah'dan mağfiret dileriz. 
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Niçin İslami bir Parti ? 

Allah (c.c) Kur'anı Kerimde • Biz insanları 
luıdın ve erkek olmak üzere, çeşitli kabile ve 
ırkiara ayırdık ki, birbirlerini tanısınlar diye. 
Muhakkak ·ki Allah katında en yüceniz takvaca 
en üstün olanıntzdır• buyuruyor. 

Bu ayet ışı!ltnda biz müslüman olarak, bize 
özgü bir ır kımızın dilimizin, töremizin ve 
vatanımızın olduiitJnu, bizler de sair ırklar gibi, 
kendi toprağımızda insanca yaşamak istediğimizi 
ve hür iradeye sahip olduğumuzu belirtmek 
istiyoruz. Rabbimize olan kulluk borcumuzu ifa 
edebilmek için özgür olmamız gerekiiliini dilegetir
mek istiyoruz. Bizler bütün ırkların eşit oldu!luna 
inanıyor, bir ır kın diller bir ırktan ~stün 
olduğunu kabul etmiyoruz. Çünkü biz tek Dahın 
olduğunu kendi saltanatında eşi benzeri olmadığını 
Resuli Ekremin (sav) onun yüce ve son elçisi 
olduğunu kalben iman eder, dilimizle ikrar eder, 
arnellerimizle ispatlarız. Biz Hadisi Şerifi " 
Hepiniz Ademden, Adem'de topraktandır" buyruğu 
nu düstur edinen, Müslümanlar arasında kardeşli
lli, insanlar aras~da dostluiitJ ve barışı yaymak 
için çırpınan, bütün halkların özgür ve hürriyet 
içinde yaşaması için mücadele eden bir fıkire 
sahibiz. 

Bizler bütün müslüman ırkların hür, ba!ltmsız 
ve kendi bölgelerinde hür iradeye sahip 
olduklarını, kendi vatanlarında özgürce yaşamaları 
gerektiğine inanıyoruz. Çünkü bu hakkı Allah ( c.c) 
insanlara bağışlamıştır. Bir insan diğer bir 
insanın namusuna el süremediiii gibi başkasının 
toprağınada, malınada el süremez. 

Bizler Resuli Ekremin yanında Bilali Habeşi, 
Ebuzer, Selman'ı Farisi ve Süheyli Rumi ile diğer 
arap olan sahabeler arasında fark gözetmedi!iini 
daima onları kolladığını, hatta bir kısmına ehli
Beytim dediğini inanıyor ve bu kardeşliği ideal 
kardeşlik olduiiunu tasdik ediyoruz. Ancak bu 
yabancı sahabelerin Müslümanların zulıı_ıüne 
uğramadığını da biliyoruz. Bir defa~ında Bilale~ 
<siyah Kadının olilu > diyen bır saha be yı 
Peygamber (sav) tahzir etmiş ve cezalandırmıştır. 
Biz bÖylesi bir Islam devletinin ve camaatının her 
zaman yanındayrz. Ancak bugünün şartların~ 
baktığunızda ne o devleti ne de o Cemaati 
görmekteyiz. Ne uhuweti nede kardeşlik halilarını 

bulmaktayrz. Kardeşlik rabıtalarının yıkıldığı':ıı 

ırkcılığın ve çıkarcılılltn alıp yürüdüliün~, ._.b~ 
ümmetin arasına 46 dan fazla duvarın çekildigım, 

islamın tamamen dışlandığını Allah'ın hükmü 
putları hükmüne ma!llııp ettirifdiğini görüyor. ~e 
müşahade ediyoruz. Bugünkü islam alemının 

gerçel!i, bundan ibarettir. İşte b? heng1imed~, 
Ümmetin bir uzvu olan Kürdler, Islamın vermış 
olduğu vahdet şuuru, onları İslamdan uzaklaştır
maınıştır. Ancak Kürdlerin saf niyeti, tükenıniyen 

sabrı onları vehim neticelere götürmüştür, sabrın 

ve iyi niyelin faturası Halebçeler olınuştur. Artık 
eski uhuwet bağları kardeşlik rabılaları yokolmuş, 

yerine küfrün ve şeyianın ektiği düşmanlık ve 
ırkcılık kükremiştir. Yani islami kardeşlik bağları 
tek taraflı dil!er müslümanlarca fesh edilmiştir. 

Buna ralltnen Kürdler bugüne kadar diğer 
müslümanlara kardeş gözüyle bakmış, kimsenin 
malına ve Namusuna göz dikınemeştir. Bunun 
karşılığında diller leri Kürdlerin vataniarına el 
atmış, maliarına el koymuş, namusianna el 
uzatınış, yüzbinlerce Kürdü göz kırpmadan 

katietmişlerdir. 

Bunun yanısıra, Kürdler imanlarından taviz 
vermiyerek, müslüman olduklarını gösterm~ 
Allah'ın Kitabını bırakmamış, ona Çöl ve bedevı 

kanunu dedirtmemişlerdir. Onlar özellikle son 
asırda ırkcılı!ltn ve putperestliğin körüklendiği bu 
asırda, kendi içine kapanık, islam inkilabının 
adayı olarak yüce Allah'ın takdir ettiği günü 
beklerler. Çünkü Kürdistan bugüne kadar gerçek 
islamın yaşadığı Kur'amn diri olduğu bir 
bölgedir. Kürd halkı Allah'dan başka bir şeye 

ibadet etmesini bilmez. Kürdlere musallat olan 
Ba'as Partisi ve Kemalizm rejimi hiç bir zaman 
Kürdlerce kabul görmemiş ve onların meşrutiye
tine inanmamışlardır. Yıllardan beri Kürdler 
bunun fıili mücadelesini vermektedirler. 

Kürdlerin yapısı bundan ibarettir. Hiçbir 
zaman imanlarını Dünya malı karşısında satmaya 
yeltenmemişlerdir. Allah'ın Onlar birbirlerini 
tanısınlar diye ırk ve kabHelere ayırdık" emrine 
örnek birer dahi olınuşlardır. Herkesin hür 
yaşamasırun gerekliliğine inanmışlardır. 

Bizler bu halkın evladı, bu toprajlın 
Çoçuğuyuz. Biz halktan ayrı düşünen, yeni 
kuruluş ve teşkilat deliiliz. Halkın iradesi bunu 
istiyor. Biz bu iradenin ve isteğin tercümanlığını 
yapıyoruz. Kardeşler arasında düşmarılığa sebeb 
olmaya uzanan eli, konuşan dili, çizen kalemi 
kırmak istiyoruz. Kürd milletinin kaderiyle 
oynayan kuklalara, bağunsızlı!ltna engel olan 
teşkilatlara ders vermek istiyoruz. 

Kürd halkı olarak, kardeşliğe, 
barışa daima temenni ediyor 

beraberliğe ve 
ve özlemini 
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çekiyoruz. Bizler kargaşalığa sebeb olan kapı ve 
pencereleri kapatmak istiyoruz. Bize yapılan 

haksızlı!lın, mezalimin durdurulması isityor ve 
bunun için kendimizi müdafa ediyoruz. Malımızı, 

namusuınuzu, toprağımızı, inancımızı ve şerefimizi 
korumayı farzı-ayn ve Cihad bilir ve bunun için 
herşeyimizi feda etmeye hazırız ve feda etmek 
zorundayız. 

Biz bu Cihadunızı yaparken ayrılınak veya bir 
fitne çıkarmak niyetinde değiliz. Bizler birliğin, 

kardeşliğin sa@anabilmesi için işlenen mezalimlerin 
durdurulmasını Kürd halkına hürriyet ve bağımsız
lığının verilmesini önşart olarak biliyoruz. Kendi 
h ür irademizi kullanarak, varlığımızı, benliğimiz i 
ve şerefimizi yücelterek, diğer müslüman kardeşle
rimizle ve yeryüzü insanlarıyla diyalog kurup, 
tanışmak istiyoruz. Yani Kürd halkı olarak, 
kendimizi temsil etmek istiyoruz. 

Yeni bir hudut çizmiyor, konulan düşmanca 
surları yıkmak, fitneyi dıştamak ve bögenin 
güvenliğini sağlamak istiyoruz. Bizlere yapılan 
iftiraları silip, dağ ve çöl insanı olmadığımızı, 

yeryüzü halklarından bir halk olduğumuzu, 

Rabbimizin bize vermiş olduğu hürriyeti ve 
bağımsızlığı kullanmak istediğimizi ve kimsenin 
bizler\ yoketmeye hakkı olmadı!lını dile getirmek 
istiyoruz. Yani bizler bu halka yapılan znlümlerin 

kalkması için direnen ve sırtlarını yalnız Allaha 
dayayan, ona güvenen ve ondan yardım dileyerek 
yola çıkan insanlarız. Allah (c.c) mazluınlara, 
ezilenlere yardım edeceğini vaad etmiş ve bu 
vaadinden dolayı da şüphesiz bu mustaz'af millete 
yardım edecektir., Kendisinin yaratnuş olduğu bu 
ırkı, bu toprağı ve bu inanaları muhafaza edecek, 
yüceliğini ve kudretini herşeyin ütstünde olduğunu 
ispatlıyacaktır. Kendisinin yarattığı olan bu Halk, 
muhafaza edecek, zalimlere yem etmiyecektir. 

İşte böyle bir inanca sahip olan bir milletin, 
arzusu ve istediği de elbette ki islam olacak ve 
islamdan başka hiçbir beşeri sistemin bu milleti 
kurtara~.ağına veya onu mesut edeceğine inanmıyo
ruz. Bundan dolayı islami bir Partinin kurıılması 

elzem görüldü. İnşallah İsiarnı isteyen ve seven 
bir halka en iyi şekilde cevap vermiş olacaktır. 

Halkımızı bir daha zalimlere yem ettirıniyeceğize, 

onu başıboş birakmıyacağıza dair Rabbimize söz 
verdik. Amin. 
-Cihadımızı kabul eyle Yarab-

Gulistan 

--.llllsiö:iıı~l':·_ sen •--~amusunar_ · ~ıına~.·•-- cımJı:na ··:y~··•• ~()pt:~~~~ I 
· · ~ılhfp. ·- Çc;iJclıiAzsan., ·. )ci)D: saliiı> . çııta.ç:ak •-.-~ 
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Gele Kurd, hemu rengen dijheviye naskiriye u di direka xwe de 
her maye bindest u parçekiri, ji ber ku bi mejiye dijminahiye 
hatiye hevotin. 

Di nava el u malbatan de, di nava axan u began de, u iro di 
nava komiken ramyari u civati de, direkeki xwini hatiye 
derbazkir in. 

Gelek uşt u sedemen dijminahiye nava Kurdan de hene, birakuji 
u hevqirkirin bune parek bingehin di hişdariya gele Kurd de. 
Belki hemu gelen cihane ji wilo bin, le em hişdariya gele xwe 
baştir u çetir dinasin, ji me ve nez e u ji me re giringtir e 
ji civaten din. Ev tova dijheviye toveka, ku di jiyana 
mirovatiye de cihe xwe girtiye u ji zu ve di bive zemin de 
şiqindaye u naye hilçinin. Xwedaye me bo Adem gotiye; ku 
dakevin ser erde, hinek ji we we dijmine yen din bin, heya 
roja dawiye. 

Me got sedemen va dijheviye pirr u gelek in. Ji wan hene 
siroştine, di xwin u mejiye mirovan de hatine çandin •. hene 
bi reya ferkirine peydabune, ji zaro re hatiye gotin. ev el, 
ev mal, ev kes u ev komik dijminin •• u hene sedemen civaki u 
komeli, bi hinek daxwazen çini u abori ve giredayine. Bi ser 
van de ji cudahiya bir u baweriyen ramyari ... le dive em ji 
bir nekin, ku gelek dijhevi bi reya biyani u dijminan ketiye 
nava Kurdan .. el u malbat, axa u beg, komik u parti ji hev 
dizine u ji hev bidurxistine u ewana dij hev u din livandine 
u gelek caran bune sedema bindesti u girkirina gele Kurd. 

Iro, dengek, mina bere ji, di Kurdistane de te bihistin. Ew 
deng, banga hevkariye ye, banga berhevhatine ye, banga birati 
u dostaniye ye u banga yekitiya netewi ye. 

Bona ku qirkirin, talan, sotin u werankirin li Kurdistane 
rawestin, me dive bi hev re, li gel hev u din u di nav hev de 
bixebitin ••• be hevkari we dijmin me ji orte hilinin •• be 
birati u dostani em nikanin gaveke peşve biçin .. ev rastiya 
ji di nava hemu hez u komik u partiyan de te ser ziman u nema 
puç u ko dibe. 

Pişti van guhartinen mezin yen ku di cihane de pekhatine, Jı 
me tevan re diyar bu, ku bir u baweriyeka bi tene nikare 
neteweke bi zor u seteme bixine bin ala xwe. Pişti ku put u 
himen Marks u Lenin hatin şikandin u hestiyen Stalin ji gore 
hatin avetin u li hinek welatan wan put u him xistin nav 
sibirge u paçiken gemare, dive mirove Kurd , ewe xwedi hiş 
guh bide en dora xwe ji u dev ji ezeziya nexweş berde u bawer 
bike, ku be hevkari u pejirandina bir u baweriya gele xwe, 
nikare gaveke ber bi peş ve hiçe. 

Baweriya gele Kurd, ya mezintirin Islam e .. Islam ji redide, 
ku bir u baweriyen din hebin u bi wan re tekeve tekoşina 
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hi~dari u zanyari. u ji ber ku zorkirin di din de tune ye, 
dive baweri bi teko~ana hi~ u qeleme hebe. Le Islam çi caran 
napeJırıne, ku li ciye Xwedaperestiye kesperesti, himperesti 
an ji malperesti, çelperesti u miri~kperesti vegere jina 
Kurdan. 

Baweriya gele Kurd, ya mezintirin ola Islame ye. Islam ji 
baweriya hevkariya mirovi, koroeli u tevayi bo qenciye, 
pe~ketine u parastina jine, parastina mirovan, parastina dar 
u daristanan, geya u çimenan, av u ba, çem u derya, pez u 
sewalan, baweriyeka bingehin u siroşti dibine .•. ji ber ku 
Xwedaye gewre u mihreban gotiye, ku hevkariya hev u din bo 
qenciye u bo parastina fermana Xwede bikin u hevkariya hev u 
din bo guneh u zordariye nekin. Peyxembere Xwede - silav u 
selewata Xwede le bin- gelek caran li ser hevkariye rawestiye 
ü banga hevkariya bo ba~iye, bo peşkeftina mirovatiye ü diji 
zordari ü seteme kiriye. 

Lewma hevkari li ba partiya Islami ya Kurdistani- PIK 
bingeheki ramani ü xebati ye. Kesek ji va partiya Islami 
nikare ji hevkariyeka li ser bingeha dij zordariye ü bo maf ü 
dadmendiye bireve an xwe je bide aliyeki. Le beguman alikari 
ü hevkari bi çi hezan re naye kirin, ku ewan dij ola(dine) 
gele Kurd bin, an ji bi dijmine gele Kurd ve giredayi bin. Ev 
bingeh di destura partiye de, bende heftan e. Le gava 
partiyek dijminahiya xwe li hemher ola gele Kurd diyar neke ü 
tekiliya we partiye bi dijmine gele me re tunebe(Mebest: 
dijminen ku iro Kurdistan di bin desten wan de ye) ji Partiya 
Islami re mina hezeka netewi te bejmartin ü Partiya Islami 
dikare li gel we partiye dan ü standineki netewi bo hevkariye 
pe~ve bibe, beyi ku tekoşina ramani di nava wan de be 
rawestan. 

Eve bersiva pirsa hevkariye di Kurdistane de, mina ku em 
dibinin u heviya me ewe, ku ev pirs ji aliye hemü partiyen 
Kurdistane ve bibe sedema axiftin ü berhevhatineki netewi. 
Kovara CUDI, ya ku bi zehmeti Jıyana xwe diborine bo 
axiftineki " ji dil de" navnişana hemü kurden welatparez e. 

xweda ye mihreban dibeje:- ti~te ku bi sere neteweke hatiye 
naguhere, eger ewana ya hindir xwe neguherin. Wilo di Qura'na 
piroz de hatiye. 

IVK-/slamischer Verein Kurdistan 
Postfach 1224 
4630 Bochum 
W.Germany T ele.fax: 0234-384617 

Btuıkıı Bogln'ltzsı: .i)ıtu'lause B«hum 
KID.-Nr.: 33307257 
BIL: 43050001 
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Kel Ke? el Re se De 

·zer şer K er M er 

Ez e la te dinasim 

Ez re ka te diz an im 

Ez na ve bave te nizanim 

Na ve bave 

Dil Kil 

Dil Dilo 

Bav Bavo 

min Baran e 

Cil Mil 

Bez Bezo 

Zar Zaro 

Ter 

Pil 

Medo hat nav malan 

Dile 

Kani 

Tir 

Medo li wa cile ye 

Mas i 

M ir 

Mir Miro 

Şer Şero 

zer zero 

Kebani 

Sir 

Kani m ir kani ye? 

Çi hat i sere wi? 

K e M ir girtiye? 

X ani 

Ş ir 

xer 

ş il Zil 

Qir 

Tu ku ve diçi? 

Tu kiyi? 

-Min Kur d im, 

-Ez d içim Kurdistan e 

Tu Kurdi Dizani? 

Ere, Min Kur di dizanim 

Ku Kum K un Kul Kur d Kurt Kurdistan 

Mir e me bi Kurdi nizan e 

Mir herdem bi Turki peyiviye 

Mir Erebi ji dizan e 

Mir bi zimane Erebi pir dilşa ye 

Mixabin! Mir Ji Kurdi heznake-
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Me dil alaf e disani 
Kezeb biryan e disani 

Bi hev re ten dililinin 
şev u bayen sivistani 

Ez u Agri dinalinin 
Dilarinin ji werani 

Dikin gazi li ber kelan 
Li nav goran me dil dani 

Li te digrim welatim ez 
Ji bana te perişani 

Çi nesrinin .. ! çi ~ihanin .. ! 
Tu glı lbaxe şehidani 

Xwina dil direjinim 
Li reka te weki (Xani) 

Fixanen min li gerdone 
Dizitin wek çem u kani 

şeva tari şemalim ez 
Li ber çaven te (Babani) 

Hejar u sed weki (Naci) 
Li dergahe te xezani 

Bi feryadin, bi awazin 
Bi hawarin, bi gerani 

Dixunin şalul u bilbil 
Dikin hevi ji (Barzani) 

Peyabit ew li neva gel 
Weki (Bave Xurasani) 

Seri hildin suwaren te 
Weki seydaye (Pirani) 

Biçin qada şer u cenge 
Bi rezani u merani 

Welatim careke disa 
Hilin perda derizani .. 

1973 

Islam belav bu li hemu deran 
Li giş welatan hene Musilman 
soz u peymana xwedaye me ye 
Qura'na piroz bite parastin 

Islam bilind bu mina tava jor 
Tirej avetin her der u her dar 
Soz ü peymana xwedaye me ye 
Karwane Islam bite rexistin 

Islam bo gelan ola heja ye 
Boyi bindestan ava jine ye 
soz u peymana Xwedaye me ye 
Ev reça paqij bite peşxistin 

Islam cihad e diji zordesti 
Diji koleti, hember jerdesti 
Soz u peymana Xwedaye me ye 
Agire cihad her bit vexistin 

Islam hatiye ji bo miravan 
Bana wekhevi texe nava wan 
soz u peymana Xwedaye me ye 
Zordar u hovan her ben binxistin 

Islam bo Kurdan reka rastin e 
Dine Muhemmed gelek şirin e 
soz u peymana Xwedaye me ye 
Oldaren bindest bitin serxistin 

Bana van sozan seriyan rakin 
Bana Islame xwe canfidakin 
Bikin ranahi tariya şevan 
Rizgarkin welat, xaki Kurdistan 

Da em ji carek rebere xwe bin 
Di mala xwe de maldare xwe bin 
Ala Islame li jor bibinin 
zor u setema dijmin hilinin 

De rabin rabin Kurdino rabin 
Bin ala Islam hev re bira bin 
Tev werin cihad diji zordaran 
Tev bikin xebat ji bo Kurdistan 

Kurdax1 1990 
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-Kürdistan İslam Parti'sinin Tüzüğü-
1.-Kürdistan Islam Partisi (Partiya islamiya Kurdistani-PiK 
) siyasi bir parti olup, Kürdistan halkının ve di#er müslü
man halklannın meşru haklannı elde etmek için ı ı. ı 2. ı 400 
tarihinde kurulmuştur. Kuruluşu Islam dini esaslan (ö#retile
ri) üzerinedir. Amacı: Yüce Allah'a yaklaşmak ve onun nza
Ana kavuşmaktır. 

2.-Kürdistan İslam Partisi -PIK- uluslararası islam hareketi
nin bir parçasıdır. Genel olarak islam Cemaatları ile ilişki 
içerisinde olaçak, özel olarak ta cevresinde ki islam Cema. 
atlan ile ilişki içindedir. Civanndaki Islami gruplarla (Cema
atlarla) ilişkisini sıldaştırır, ondan yararlanır, yardımda onla
ra öncelik verir ve aralannda doğacak herhangi bir anlaş. 
mazlılı Kur'anı Kerim ve SüMete göre cözümlenmesi için 
Hakemler beyetine havale eder. 

3.- Müslüman Kürd halkı bir bütün olan islıım ümmetinin 
bir parçasıdır. Müslüman Kürdistan ise büyük Islam diyannın 
bir parçasıdır. Kürdistan, Kürd ballwıın coğrafya ve tarih 
bakımından Anavatanıdır, çoğunlukla Kürd halkının oturduğu 
IM)Igeyi kapsar. 

4.-Her Müslüman halkın sahip olduğu ~ibi, Kürd halkı da 
soyunda, gelişmesinde, dilinde, hususi:yetlerınde ( ananelerinde ), 
topragında, hünerlerinde, kendi kendıni idare etmede, zulüm, 
zillet, istibdat ve köleliği red etme, fakirlik, cahillik, hastalık 
ve geneilikle mubarebe etmede meşru hukuka sahiptir. 

5 .-Kürdistan diyannda pturan müslümanlar Kürd kardeşleri
yle, Kürdistan di:yannı Islam, hicret ve yardımlaşma diyan 
haline sokmak içın birlikte çalışmayı taleb eder. Kürdistan 
diyan dışında ikamet eden müslüman Kürdler de Kürdistan 
diyannı islam, hicret ve yardımlaşma diyan haline getirmek 
içın vatandaki kardeşleriyle birlikte çalışmayı taleb ederler. 

6 .-Kürdistandaki müslüman mezhep ve fırkalar (gruplar) 

toplumsal yollardan üzerinde ittifak edileceği noktaya kadar 
karşılıklı yardımiaşarlar ve birlikte yaşarlar. Bununla birlikte 
ittifak noktalannı genişletmeye gayret sarf ederler. Anlaş. 
maya ulaşmasında güçlük çekilen konular ise terk edilir. 
Her fırka veya mez6ep başkalanna zarar vermemek kaydıyla 
kendi bususiyetlerine (karakterlerine) ba~lı kalabilirler. Fırka 
veya mezhep eAer islamın geneline bağli kalır ve özel ola
rak dinin kesin nası;lanyla (hükümleriyle) çelişmezse islam 
ile vasıflanır. 

7.-Halkın diniyle çelişmedi~ ve halkın düşmanlanyla işbirliği 
yapmadılı müddetce, Kürdistanın meşru haklannı elde etme
ye çalışan gruplarla yardımlaşmak imkan dahilindedir. 

8 .-Kürdistan tsıım Hükümeti diğer islam uluslan hükümet
leriyle "Birleşik slam Milletleri Devleti" birlikte olur. Her 
ulus mahalli olarak hüküm için şura meclisini seçer. Ulusla
nn meclisleri de bütün müslümanlara Reis olacak umumi 
pıra meclisini seçer. 

9.-Kürdistanda resmi dil Kürdçedir. Kürdce dilbirl~ sat
lanması ve zamanın gereksinimine göre düzenlenmesi gerekir. 
Ibadet için ve Kitab ile Sünnetin anlaşılabilmesi için nas ile 
( islamın hükümlerine göre) Arapça dili gereklidir. Ayrıca 
hangi dile ihtiyaç duyulursa o dil gerekli kılınır. 

10.-Müslüman olmayan ve diğer dialere mensup olan azın
lıklar, dini, vatani ve toplumsal adaletin hürriyetinden istifa
de ederler. 

ı 1.-Halkın elinde iştibadi, yürütme ve yar~ gücleri bulunur. 
Kanunun (Yasamanın) kaynağı Kur'anı Kenm ve Resuluilah 
(sav)'ın süMetidir. Halkın seçti~ Şura Meclisi, halkın adına 
balkın halkın işlerini yürütür . Bu Meclisin selahiyerinden 
birisi liyakatlı (ebil) Pikılı Ulemalan , Kadılar ve Valilerin 
selabiyelini tevzib etmektedir. 

ı2.-Giiç birimi toplumun muhafazası, olgunlaştınlması ve 
dllzeltilmesi için dini, akli, ırzı, nefsi ve malı korumayı esas 
olarak kabul eder. Perdler için yeme, içme, barınma, eğitim 
ve öiretinı, satWt ve evlenme ihtiyaclannın temini için gere
ken hususlara riayet eder. Perdler arasındaki ilişkiler ise 
fU esaslar üzerine kurulur: 

a-/yilifi emretme ve kötüliifii menetme esiiSı 
-MUQI'tıelede iyilik ve hayırdil ywdımlaşma esiiS 
-Yüce lauakterleri ve güzeladetleri koruma eSIISI 

rl-Cahiliye adetlerine lausı mücadele estiSı 
ı-Ah/Qki problemleri islah etme esiiSı 

ı 3.-Salib bir aile sallam bir toplumun temel taşını teştiı 
""'er. Bundan böyle ailenin korunması ve aile efradlan ara
~alti ilifltinin güçlendirilmesi zaruridir. Ayrıca evliliği, se-

beblerini hafifletmek suretiyle kolaylaştınp neslin çolalması 
teşvik edilir. Böylelikle fahişeliğe ve iffetsızliğe meydan veril
memiş olunur. 

14.-Hukuki ödevlerde toplumun inşasına ve yönlendirilmesin
de Kadın ve Erkek eşit haklara sahiptir. Yaratılış ve top. 
lumsal ödevleri bakımından Erkek ile Kadın arasındaki fark
lılıkların ayınmı islam da belirlenmiştir. 

15. -C.oçukluk devresi, oluşum ve hazırlık devresi oluşu ba
kımınifan önemlidir. Bu devre, yetiştirme şevkatine, güzel 
terbiyeye ihtiyaç duyduğu gibi sapma ve taşkınlıktan koruo
mayı ister. 
16.-İsıami davet (Tebliğ) ancak akıllan ikna ve kalbieri 
telif yoluyla olur. Dinde zorlama yoktur. Cihad ise Allah 
yolunda zalim ve müstekbirleri defetmek ve ister müslüman 
olsun ister gayri-müslim olsun, mustazafları savunmak için 
yapılan kitaldır. (Savaş, mücadele vs.) 

1 7 .-Hürriyet genel bir haktır. Düşünce, tabirde, inancta, 
telifte, neşriyatta ve işçi sendikaları oluşturmada hürri~t 
koruma altındadır. Aynca islamla çelişmedikce siyası partıler 
ve Kadın hakları dernekleri vs kurma hürriyeti mevcuttur. 

18.-Adalet umumi bir haktır. Hiç bir makamın dokunulmaz
lığı yoktur. Vatandaşlar arasında hiç kimseye din, renk, 
grup, cinsiyet veya mezhep imtiyazı tanınmaz. 

19.-İiim umumi bir haktır . Dinin temel eğitimi müslümanlar 
üzerine farzdır. Cehaleti (ümmili~i) ortada kaldırmak, bütün 
eğitim merhaleleri ile ilıtilenmek, ilmi araştırmayı teşvik et
mek, kabiliyel ve yeteneklere göre yönlendirmek, ilmi kifaye
ti olanlardan istifade etmek ve çeşitli ihtisas alanianna araç 
ve gereçleri temin etmek zaruridir. 

20.-Bütün intifa (yararlanma) sahalannda çalışma yapılır, 
amme hukukları üretilip çoğaltılır. Devlet gücü zaruri haller
de müdahale eder örneğın: 

a.-Şer'an haram olan muameleleri menetmek, 
faizli Bankaları tasfiye etmek, faizsiz Banka ve 
Kredi enstitülerini kurmak 
b.-Mülkiyeti korumak, ondan güzel bir şekilde 
faydalanmayı sağlamak ve ferdierin idare 
edemediği takdirde adaletle dağıtımını yapmak. 
c.-lşçiye münasip bir ücret vermek, yeterli bir 
dinlenmeyi temin etmek, sağlık hizmetlerini 
sumak ve ihtiyarlık ile hastalık anlarında 

yşantısını garanti altına almak. 
d.-{<.arşılıks~ bqrçla. is şahalarını destekleyip ü-
retim ve mubadeleyı kolaylaştırmak. 

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

1 .-l;çilerin m~~Sitıhatı için devlet işyerlerinin kiir
lwınatm aldığı pwadon ısçilere doğıtintlk. 

2.- O zel ticwethaneler kurup, mülkiyelin bir 
kısmın veya tümünü işçilere devi-etmek. 

3.-Topragı ihya edip üretimi artırmak için çiftciler 
ywdım etmek. 

21. -Sosyal Sigortatalar; Zek,11t, Vakıf ve teberrudan o
luşan özel maliyeden kapatılır. Ihtiyaç halinde genel veqi 
ve gelir bazinesinden faydalanılır. 

22.-Kitab ve Süpnetin nası;ına (Dinin esaslanna) mubaüf 
olarıtk Kürdistan Islam Partisin (Partiya islamiya Kurdistan
ı. PIK) den gelecek her türlü tavsiye ve kararlar geçersiz 
sayılır, itibar edilmez. 
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