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Ey İnsanlar! Doğrusu biz sizi bir 
erkek bir dişiden yarattık. Ve birbiri
nizle tanışmanız için sizi milletiere ve 
kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah 
yanında en değerli ve en üstün olanı
nız, O'ndan en çok korkanınızdır. Şüp
hesiz Allah bilendir, haberi olandır. 
Hucurat 13 

Ancak iman edip iyi işler yaparlar, 
Allah'ı çok çok anarlar ve zulm~ uğ· . 
radıklarında kendilerini savunurlar. 
Zulmedenler hangi akibete yuvarJa~ 
nacaklarını öğrenecekler •. Şuara 227 • 

Cudi 2 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ADRES: 
ARAM 
POSTFACH 1347 
5040BRÜHL 
GERMANY 

BANKA BAGLANTISI 
İVKKÖLN 
KTO NR.: 206 172 9 
BLZ.: 370 700 60 

Berpirslyar/ Herausgeber 1 Sahibi 

ıııı.nuseher Verein XııtıiiBtaııs- rvx 

İÇİNDEKİLER 

Başyazı ................. 4 

Dr. Şinnaviden Mektup . . . . . . 5 

Cudi'ye bir mektup . . . . . . . 6 

Müslümaniann yetimleri . . . . 7 

Kürdistanın reddi . . . . . . . . . 12 

İslamdakadın haklan . . . . . 15 

Ulusal Kongre bildirisi . . . . 17 

Kavmiyet, ırkçılık . . . . . . . . 19 

İHOK kuruldu . . . . . . . . . . 21 

Hz. Nuh ve Cudi dagı. . . . . 22 

Türk basını ve iki yüzlülük . 24 

Kendi ülkesinde mülteci . . . 26 

İyi Kürd kötü Kürd . . . . . . . 27 

Uluslara hak mektubu . . . . 28 

Mustafa PaşaYamülki ...... 30 

Keç O. dayik . . . . . . . . . . . . 31 

Ta em şaş neyin f~mkirin . . 32 

Helbest ............... 33 

Ji gotin~n piroz . . . . . . . . . . 34 

PİK'in Prograını . . . . . . . . . . 3 s 
Şehitler vasiyetnamesi . . . . . 36 

Cudi 3 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



BAŞYAZI 
Tc yıllardır demokrasiden, batılıla~maktan, insan haklanndan vs. söz ediyor ve göz boyamak 

ıçin de güya periyodik olarak seçim yapıyor. Sözde parlamento var ve tüm kararlar oradan çıkıyor. 
Bu göz boyama seçimlerinden biri daha yapıldı ve tüm politik oyun, engelleme ve tehditlere rag

men, uysalca emirlere uyamaya pek sıcak bakmayan bazı milletvekilleri de meclise ginneyi başardılar. Ve 
bunlann meclise girmesiyle de demokrasi oyunu rezaleti bir anda tüm çıplaklıgı ile gözüktü. Ülkenin 
kaderini ilgilendiren konularla ilgilenmesi gereken "Yüce" meclis (!), bir milletvekilinin başına bagladıgı 
renkli bir bez parçasıyla ve kardeşlikten söz eden iki-üç Kürdçe kelime ile ug-raştı. Daha sonraki gün
lerde de, yine bir milletvekili tekme-tokat "Yüce" meclisin kürsüsünden indirildi. Konuşturulmad.ı. 

Barışa ve barışçıl politik çözümlere olan inancımızı kaybetme k istemiyoruz ama, bu tavırlar 
bir ülkenin millet medisinden gelince dogrusu bunların hala sadece güçten ve kaba kuvvetten anladıklan 
ve ancak Kürdistandaki askeri varlıkları kurtuluş güçlerinin askeri kuvvetleri ile kırılmadıkça barışçı 
çözümlere yanaşmayacaklan konusunda düşüncelere itiliyor insan. 

Bahar harekatından, yurt savunması komitelerinden vs. bahsediyorlar. Diger tarafta tekbir ve in
tikam seslerinin birlikte yükseldigi yürüyüş ve mitingler düzenliyorlar. Dikkatimizi çeken di~er bir nokta 
da, en yüksek düzeydeki devlet ve hükümet yetkilileri, daha önce attıkları olumlu adımlan yavaş yavaş 
geri almaya çalışıyorlar. Bütün bunların ötesinde, milletvekilierini de kapsayacak bir sürgün, imha ve 
susturma planı hazırlıyorlar. 

Doğrusu biz atılan olum adımların ve esen olumlu havanın devamını ve politik bir çözümle 
sonuçlanmasını beklerdik. Hakımızın eli hamurda degil. Oturup katliamlan seyredecek de degil, Kimse 
teslim olacağımızı sanmasın. Halkımızın tek ferdi kaldığı sürece bu savaş sürecektir. Bu tehlikeli 
yola baş vurrnamalannı temenni ediyoruz. 

Politik çözümün kaybedeni olmaz. Taraflar uzun tartışmalarla da olsa, uzun zaman da alsa, sonun
da anlaşabilecekleri orta bir yol bulurlar. Kaybeden olmaz. Ancak askeri çözümde çıplak güç söz
konusudur ve taraflardan birinin kırılması ile sonuçlanır. Bugüne kadar kuvvet kullandılar, baskı 
yaptılar ve işi insanlarımıza insan pisliği yedirmeye kadar vardırdılar. Onlar şiddet uyguladıkça karşı 
şiddet de gelişip güçlendi. Genel bir imha hareketinin ise genel bir ayaklanma ile karşılaşaca~ kesin. 
Halkımızın zaten kaybedeceği bir şeyi kalmamış. Ama böyle karanlık ve tehlikeli bir maceranın Türk 
devletinin ve Türk halkının başına neler getirebilecegini kimse tahmin edemez. 
"Öyle bir fitneden sakının ki o, içinizde sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz halkı da kaplar. Bilinizki, 
Allah'ın azabı şiddetlidir. ENFAL 25." 

Bunu temenni etmediğimizi bir kere daha tekrarlıyor, Türk devletinin böyle bir 
maceraya atılmaması için sorumluluk ta§ıyan tüm insanları göreve davet ediyor ve bu 
kısmı Türk gençlerine bir çağrı ile bitiriyoruz: 

.. ·. Kürdistanıla neyinizi kaybettiniz? KilJ'dista.nd~ askerlik yapınayı red· 
·· 4edın. Küı'd haJkına. karşı savaşa gitmeyi reddedin. Oldilrseniz katil, ölseniz 
cehenneınlik olursunuz. Kürdista.nda sonu sizin için karanlık olan haksız bir 
sa va.şa. katılıp hayatınızı tehlikeye atm.a.ktansa askeriille gitm.eyi reddedip 
bir kaç ay hapiste kaJın. Heın sizi sevenleri, hem de oradaki ın.u;luın insan• 
lan düşünün ve bu haksız savaşa alet olınayın. 

Güney Kürdistandaki halkımızın feci durumu Kuveyt krizi münasebetiyle bir anda 
gözler önüne serildi ve yardımlar yağdı gibi göründü ise de, maalesef çok çabuk unutuldu 
halkımız. Son aldığımız bilgilere göre halkın durumu yer yer gerçekten içler acısı ve 
açlık tehlikesi her geçen gün daha da artarak devam ediyor. Zaten yetersiz beslenme var. 
Sözünü ettiğimiz ölümle sonuçlanan açık açlıktır. 

Son kaı:. ve çığ olayları halkımızın sahi,Psizliğini ve yetimliğini bir kez daha gözler 
önüne serdi. Olen bir kaç asker için yer yerınde oynatılmaya çalı§ılırken ve ta Avrupa 
kentlerinde bile bunların aileleri için yardım toplanırken, kimse oradaki ya§lı, hasta, 
kadın ve çocukları hatırlamadı. Bizden ba§ka dostumuz olmadığını ve yaralarırnızı 
ancak kendirniz sarabileceğimizi bu son olayla açık ve çıplak bir şekilde bir kez daha gör
dük. 

CUD( 
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. ·:~~~~====~~======~ 
DR. ŞINNAVIDEN KURDLERE 

MEKTUP 
Islami qnrelerde yüksek bir ıııertobeye eriımiı olon Mısırlı alim Dr. Şionui islo11 4ü•yuuda do 

tanınmıı bir •imayı temsil etmektedir. Bir Imftan batının kuklo rejimlerliG müumoho göltermeyen Dr. Şinnovi diger 
taraltan mp kavıııiyetıiligini güdenleri de yererek Kürdlerin haklarındon ıekinı10den bahoetmektedlr. Dergimizde defaimi 
Kürdler hokhnda ıııakoleleri yoyınlanmııtır. 

Dr. Fohıııi Şinnni Londrado yapılon Kürdiston Ulusal Kongrulne davet edilıııiı nook k1tıl•m•dıgı itin 
aıagıdaki mektubu göndermiıti: 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 
Kürd kardeşlere. 
Selam size. Muhabbet size. Dua size .. 
Yıllar önce "Kürdler bu ümmetin yetlmleridir" diye yazmıştım. Ayrıca 

kürdlerin haklarının bu ümmetin boynunda bir emanet olduğunu ve bu emanetin 
iadesinin vaclb olduğunu ve bu emaneti geri verme zamanın da geldiğini 
yazmıştım. 

Fakat. sizin davanızı daha fazla tanımakla aşağıdaki gerçekleri gördüm: 
• Sizler, islam hürriyetinin başısınız. Eğer birleşirseniz bu hürriyet ortaya 

çıkacaktır. Eğer parçalanarak dağılırsanız bu dağınıklık hürriyetin bütün 
cesedine yayılacak ve Işi bitmiş olacak. 

• Sizler. içine şüphe karışmamış halis bir islam toplumusunuz. 
• Sizler. en temiz, en yiğit. en fazla ciddiyeti temsil eden. islama ve islamın 

hizmetine en fazla hırsı olan bir islam topluluğusunuz. 
• Ben kesin olarak kanaat ettim ki, bu ümmetin vahdetinl ancak sizler 

sağlayacaksınız. Yani. ümmetin vahdeti. sizinle sağlanacak. Bunun tersi de 
doğrudur. yani: üm m et birleşirse sizin birliğiniz de tamamlanmış olur. Her iki 
durumda da sizler. vahdet-i ümmetin (ümmet birliğinin) 
mi'yarı(ölçüsüsünüz)sınız. . 

• Bunun arkasında kesin bir gerçek ortaya çıkıyor. O da şudur: Islamı 
ortadan kaldırmak suretiyle devletinin temelini atmaya çalışan ve bu usülle 
devletini kuran her laik hakimin (idarecinin) size çarpması kaçınılmazdır, ve sizi 
imha etmeye çalışacaktır. 

Bunlar. islam siyasetinin fizyolojik gerı;:ekleridir. 
Bunlar. islam siyasetinin matematiksel dengesinin temelleridir. 
Bunlar. islam devletinin kurulması için "elif ba" dır. (ilk adımdır). 
Bu gerçeği. her siyasi müslüman ister yöneten ister yönetilen olsun 

anlamaltd ır. 
Sonuç olarak sizlerden şunu bekliyorum: Bütün gücünüzü bir noktada 

birleştirerek "Kürd birliği olmadan islam birliğinin olmayacağını" bütün islam 
ümmeti ne ve özellikle idarecilerine anlatmalısınız. islam probleminin gerçek 
çözümü budur. Kürd birliği haktır. vacibtir ve tarihi bir mesajdır. 

Allah sizinle beraber olsun. Allah'a (dinine) yardım eden e Allah yardım 
edecektir. Allah güçülüdür. azizdir. 

Dr.FEHMi ŞiNNAVi 
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CU[)I~e bil" mektuP 

Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla, 

Kürdistan'ın özgürlük yolunda, Kur'an'ı rehber edinip, mazlum'bir 
milletin kurtuluşu için mücadele edenlerin sesi olan "CUDİ" dergisinin 
çalışanları ve okuyucularına ayrıca Kürdistanda faşist rejimiere karşı 
mücadele veren özgürlük savaşçılanna selam olsun. 
Ey her asırda Allah rızası için özgürlük yolunda haksıziara karşı canlarını 
ve mallarını feda eden Kürdistan evlatlan ! 

Her zaman, zalimlerin zulmüne isyanlar ile karşılık veren bir milletin 
evlatları olarak bizler, bugün de zulüm ve haksızlığa karşı başkaldırırken, 
asil mücadelemizi kontrol altına alabilmek için, Kürdistanı işgal eden 
sömürgeci devletlerin ve özellikle son zamanlardaki TC rejiminin 
uyguladıkları şeytani politikalara (sözde dost, gerçekte ise zalim ve 
düşmanca) şantaj ve oyunlara karşı duyarlı ve uyanık olalım. 

Örneğin: TC faşist rejiminin emriyle (sözde PKK kamplarına) Irak 
Kürdistanında ki sivil kürd halkının yaşadığı köylerin bombalanması bunun 
en açık delilidir. Hele bu saldırılarda yangın gücü yüksek "NAPALM" 
bombalannın kullanılması vaziyeti daha da vehimleştirınektedir. 
İşte TC faşizminin yaptığı bu katliamları örtbas edebilmek için takındığı 
oyunlara boyun eğmemek- tam aksine bunlara karşı başkaldırmak
özgürlüğe susamış kürd halkının ve insan haklarını savunan herkesin başta 
gelen en önemli görevidir. · 

Tarih boyunca ve özellikle bu son zamanlarda, mazlum kürd halkını, 
yani; bizi, yani; Kürdistanın heryerindeki kardeşlerimizi, benliklerinden, 
gelenek ve göreneklerinden uzaklaştırmak için yapılan zulüm ve katliamlar, 
sayınakla veya kağıt üzerine dökmekle bitmez. Şimdilik önemli olan ve başta 
gelen görevimiz, geçmişten ders alıp geleceğimiz için ona göre tavır 
takınmaktır. Bu yüzden "ben kürdüm" diyen veya insan haklarını savunan 
herkesin, bizim bu haklı davamızda saflarımızda yer alması, ayrıca maddi 
ve manevi her türlü desteği esirgememesi ve bunu insani bir zorunluluk olarak 
bilmesi zaruridir. 

Allah'ın selamı mazluların yanında olup da zalimlere karşı duranların 
üzerine olsun. 

Ali kılıç 1 Almanya 
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'"{J'LÜ~lAl21~ ~~Ti'"L~l2i 
I\Ül2UL~l2 

(l~lam aleminin ~etimler-1) 
ur-. ~lnnavl 

(Kim müslümaniann denleriyle dertlenmezse bizden degildir) 
Hadisi Şerif 

Halifeliğin ortadan kaldınldıgı 
ve yerine laik d üz enierin geçirildigi gün
den bu yana islam ümmetini meydana 
getiren uluslardan hiçbirisi, Kürd 
halkının uğradıgı zülme, sefalete ve 
küçük düşürücü işkencelere 
uğramamıştır. Atatürk, onlara karşı 
başlattığı türkleştirme ve eritme 
hareketiyle onları doğu türkiyeden batı 
türkiyeye nakletmiş ve birbirinden 
ayırarak darınadagın etmıştır. Aynı 
alçak icraat ve daha da iğrenci, kuzey 
irakta meydana gelmiştir. Ve 
halıhazırda bir kürd çocuğu, emsali 
diğer insanlar gibi egitim ve ögretim 
hazzından ve hayatın diğer 
fırsatlanndan istifade etmeden yaşamak
tadır. Bunlara ilaveten imhaları için 
savaşlar devam etınektedir. 

Bununla birlikte tarih boyunca son 
lahzasına kadar islam için çarpışan ve 
kanlarını akıtan halk, bu kürd 
halkıdır. Birinci cihan harbinin baş
langıcında, Osmanlı sultanının ilan 
ettigi mukaddes cihad çağrısına - ki 
islam tarihinin son nidasıydı - kürdler
den başka kulak veren olmadı. Araplara 
gelince, çağrıyı arkalarma attılar. 
Ağahan ise, apaçık ingiltere ile birlikte 
çarpıştı. Arap ve ağahan elleriyle ektik
lerini biçtiler. 

Bu Kürdler, haçlılarm hezimetiyle 
Islamı kurtaran ve müslümanları birleş
tiren Selaheddin-i Eyyubiye şan-şeref ve 
canlılık veren millettir. Bunlar, 

Muhammed Abduhu ·yu yetiştiren millet
tir. Mısırdaki alıaziler ve timur aileleri 
bunlardan gelmektedir .. Fakat bugün bu 
halk, suni düzenler tarafından ezik ve 
hakarete uğrayan bir yetim muamelesi 
görmektedir. Oysa ''Ye tim! ere hakaret 
etıne" Kur'nın nassına göre yetimlere 
hakaret yasaklanmıştır. Kur· an ise tat
bik edilmek üzere imniştir... Başta 

siyasette, iktisatta ve hukukta olmak 
üzere her alanda uygulanmak üzere in
miştir... Bir kiltüphaneye konması için 
veya yaldızlı kablarla sergilenmesi için 
veya altın sempollerle kadınların 
göğüslerine asılması için de inmeıniş
tir ... 

Eğer bugün müstekbirler 
tarafından kürdler zulüm, işkence ve 
hakarete uğruyorlarsa, bu aynı zamanda 
islam ümmetinin ve ulus!ararsı islami 
hareketlerin ehliyetsiz olarak idareyi el
lerinde bulunduranlarca uğradıkları 
genel zulümden bir parçadır. Bu zalim
ler, çok iyi bir şekilde biliyorlar ki, islam 
ümmetinin uyanışıyla zorla istila ettik
leri idare, islam ümmetine teslim 
olacaktır. 

Kürd halkı, bütünüyle bu şekilde 
hastahanesiz, okulsuz, malıkemesiz ve 
hukuksuz olarak yaşarken ortadoğunun 
ana petrol kuyulannın başında otıır
nuıktadır. 

Yetimdirler.. Zira .ceberrutlar 
tarafından servetileri ellerinden alınmış 
ve onların düşmaniarına silah 
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karşıl$, borç, hile, e!(lence, gösteriş 
ve boş yere teslim ediliyor. 

Kürdler kimlerdir? 
Kürdler, batıda hıristiyan 

bizansın ve güney rusyanın kapısını 
çalan ve hatta bizansı yenen ve güney 
rusyada ve karadeniz etrafında taşkent, 
kafkas ve azerbeycan gibi islami emirlik
leri kııranlardır. Yakın doğu uluslan 
arasında, avrupalıların karşında 
zatiyetini, aslını, ve esas şeklini koruyan 
tek ulustur. Bu tanım, "Maşrik" dergisini 
ve kitapçıklannı çıkaran ve avrupada 
kürdler konusunda uzman olan ve doğu 
lieden ve kudüsün yakın do!(u 
kütüphanelerinin kurucusu ve kürdler 
arasında hiristiyanlık ve sömürgecilik 
hareketinin başkanı olan ve 

Domanikanın en büyük papazlarından 
olan Tomas buva'nın tesbitlerinin 
özetidir. Kilise çalışma hayatının 
ço!(unu yani 1919 dan şimdiye kadar 
Kürdler arasında yaşamıştır. 

Kürd halkını islam ümmetine 
karşı kullandırmak için üç büyük kuv
vet vargüçleriyle u!(raştı!';ı halde bunda 
muvaffak olarnayışlan bu talihsiz ve 
mazlum halkın asalefuıi kesin olarak 
gözümüzün önüne sermektedir. Önceleri 
ingiltere, ardında Amerika ve ardında 
rusaya u!(raştı. Ve şimdi de israil u!(raş
maktadır. Bunların herbirisi kürd cinsini 
üzerinde yaşadıklan fakat ondan is
tifade edemedikleri petrolle kışkırtıp 
kandırmak istedi. Fakat araplar lavrerıs'in 
eliyle oyıına geldikleri halde kürdler 
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oyuna gelmeyi red etmiş ve kabullen
memiştir. 

Kürd dağlarına Londradan, 
Waşingtondan ve Moskovadan gönderilen 
birçok simalar tırmandı. Hatta israil bile 
bir diş dokrorunun başkanlığında bir 
tıbbi heyeti dağlara tınnandırarak Mer
hum Berzaniye gönderdi. Zira kürdlerin 
bir diş doktoruna bile ihtiyaçlan vardır. 
Bununla birlikte kürd cinsi diğerleri gibi 
kendini düşürmemiş ve utanç veren 
şeyleri zatiyetine tescil etınemiştir. 

İngiltere bütün ilişkilerinde 
kürdlere karşı hileler yapnuş ve bu 
hilelerden ümitsizliğe düşünce hiristiyan 
aşurileri bugünkü patriğin babası olan 
Mar Şem'un'un başkanlığında savaşa 
kışkrrtnuştır. Bu arada aşurilere her 
türlü silah, malumat ve imkanlan 
sağlanuştır. Hala ingilizler Aşuriler 
hakkında yazarken "unutulan müttefik" 
veya "küçük müttefik" gibi ünvanlar 
altında yazmaktadırlar. Şem'un ve Ser
cunun kürdlere karşı haince baş

lattıklan savaşta yüce Allah kürdlere 
zaferi ilisan etti ve Şem'unlar kazdıklan 
kuyuya düştüler. 

lngilizlerin bu entrika ve 
desiselerini bir kürd olan Bekr Sıdki'yi 
başbakanlığa tayin etıneleriyle başlar. 

Amerikanın politikası ise, diğer
Ierinkinden daha sadedir. Zira Roozvelt'in 
Türkiye, Iran ve Irak kürdlerinden 
oluşan ve bölgedeki petrol kuyularına 

hakim olan bir kürd devletinin kurulması 
çağrısını yapnuştı. Tabiatıyla bu yeni 
petrol ülkesi Amerikanın ana petrol
lerinin bir kolu olacağını kastediyordu. 
Bu çağrıyla kürd halkını ayak
landırabileceğini tahmin ediyordu. Fakat 
kendisine kendi sesinin yankısından 
başka bir şey gelmemiştir. 

Rusya ise, daha yapışkan ve sinsi 
bir siyaset izliyordu. Azerbeycanda müs
lüman bir başbakanı tayin ederek 
kürdlerin bu Rus-Azerbeycan bayrağının 
altına girmelerini istelJ'Jştir. Kürd böl
gelerinde fealiyet sürdürecek konıinist 

partisini kurdurarak Abdunnasır 
döneminde araplar arap milliyetçiliği 
çağrısını yaptİkları müddetçe 
kürdlerin de Kürdistan milliyetçiliği 
çağrısını yapmalarını istemiştir. Irak, 
Suriye ve Mısırla birlik kurmayı tasar
ladığında, Irak yönetimini kürdlerle 
korkutarak caydırmak istemiştir. Yani, 
birlik kurması halinde, kuzey Irak Irak
tan ayrılacak öyle ise buna karşı Irak 
devleti arap olan kuveyti istemeli. 

Bırakın şunu da ifade edeyim: 
Mısır ve Suriye birliğine geçildiği 
sırada Surive millet meclisinde 17 kürd 
milletvekili vardı. Mısır ve Suriye 
araplan arasında birlik anlaşması im
zalanır imzalanmaz bu milletvekilleri, 
Şam tarafından yurtlarından uzak bir 
yerde gözetim altına ahnırlar. Birlik ve 
Arap kavıniyetçiliği gölgesi altında 
kürdler bu şekilde muamele edildi. Arap 
kavıniyetçiliği taassubu altında islami 
ufuklan daralan sıyasetçilerin bu dav
ranışlanyla islami şu urlanınayı unut
turdu. Keşke bilinçli arap milliyetçiliği 
de olsaydı(!). Bundan sonra güya 
arapların içinde ilerici ve gericiler vardır 
diyerek Yemende ve Arap 
yarımadasında araplara karşı 
savaştılar. Onlara göre ilerici olanlar 
mü'min ve gerici olanlar kafirdir. Eğer 
bunlar, Yemen Araplanna kardeşlikle 
muamele etseydi ve onlara Banka ve 
okullar yapsaydı ve onlara asker yerine 
ilim adamlan ve teknisyenler gönder
seydi israile karşı yenilınez ve Kudüsün 
hali de bu olmazdı. Sonra oturuyor ve 
sorunılu benim diyor!. .. Sonra bu sorunılu 
gitti ve mesuliyeti torunlarına bıraktı. 

Hayır .. Dava, bu haliyle ancak 
geniş kapsamlı bir islami çözüm 
önerisiyle çözülebilir Başka bir çözüm 
yolu yoktur. 

Nesilden ne:: . geçen bu 
başarısızlık sonuçsuz siyas.::-' yeter .. 

Yani, kürdlere karşı ingilizler, 
Ruslar ve Abdunnasır anlaşmalı ve müt
tefikriler. Hatta eğer Suriye de Kürdlerin 
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liderlerine sırurlama getirmeseydi ve 
kürdlere karşı iyi muamele etseydi taktik 
bakımından büyük faydalar 
saı;layacaktı. Kürdlere büyük zararlar 
veren otuzlu yıllardaki (8.7.1937) 
Sa'dabad ve 1954 yılındaki Bağdat an
laşmalanru kutladı. Bu toplantılar için 
uğraşarak bağdat, Ankara ve iran 
şahına gitti. Tabiatıyla rusyaya karşı 
savaştıklan için değil, bilakis mazlum 
ve petrol serveti darmadağın edilen kürd 
halkının cinsine karşı zalim vaz'i sis
temlere destek vermek için uğraştı. Eğer 
Nasu gerçekten dost ve düşmarılanru 
iyice birbirinden ayuabilseydi iran 
şahına karşı başlatılan Kürd hareketini 
ve kürdleri destekleyecekti. Ve yemende 
askeri değil iktisadi ve kültürel savaşını 
verecekti. 

Osmarılı hilafetinin çöküşünden 
sonra kürdler, iki değirmen taşı 
arasında kaldılar. K ür d cinsi değirmen 
taşı altındadu. Ruslar arıları öl
dürüyor, Ermeniler arıları öldürüyor. 
Kürdler iran islam devrimi ile dinsiz baas 
rejimi arasında ve rusya ile türkiye 
arasında soyutlanmış bir bölgede 
sıkıştuılmış bir şekilde yaşıyorlar. 
Bundan daha önemlisi müslüman kardeş
leri tarafından, kendilerine düşen bütün 
medeni hakların, tam bir inkar içinde 
olmasıdu. Burılara verilen meşru vatan
daşlık ve eşitlik hakları, Selaha d dini 
Eyyübi devrinden Halifeliğin son 
dönemine kadar ortaklık keçilerin 
faydalarında değil zararında olmuştur. 
Zarar, kürdlerle birlikte paylaşıirrken 
fayda ve menfaal konusunda kürdlerin 
ortaklığı sözkonusu olmamıştır. 
Kürdlerin bütün suçları, kardeşleri dev
let bazında islami kimliklerini, adet ve 
geleneklerini yilirirken ve tarnanıma 
yakın boyun eğınişken arılar ise kendi 
islami kimlik ve kareklerlerini 
korumalarırlu. Kürdler islam ve elliadı 
tuttular, buakmadılar. 

iyi bilinsin ki Kürdler yok ol
mayacaklar ! ve hakları da kaybol
mayacaktır. Uluslararası islam 
hareketinin çıkışı için usturanın kes
!<hiliği gibi bir bekleyiş içindedirler. 
Ibret ne çoklukladu ne inıkarılarladu 
İbret, selabet, mukavemet, azim ve seba; 
iledir. Zamanı yenen yener. Orılar yenil
mezler ve ancak islam için diriliş ve 
atılıma geçerler. 

Kürdler, hicri birinci asrrdan 
itibaren islama girdiler. islama giren en 
eski cinslerin başında geliyorlar. Hiris
tiyarılıktan dönerek islama giren kürd 
halkı, Islam dininin ilk mü'mirılerinden 
olma şerefine nail oldular. Ve bu ondört 
asu boyunca birçok cinsler teslim ol
dular. Fakat kürler asla. Kürdler teslim 
olnıadılar. Kürdler hiçbir gün ve hatta 
bir saat bile dirılerinde teslim olmadılar. 
Bilakis gıdaları ve emzikleri hep cihattı. 
Ve cihattan başka bir şey değildi. 

Kürdler, öndeki hücum or-
dularıdrr. Orılar bizansiara ve ruslara 
karşı ok'un başı ve kılıcın 
ağzıydılar. Bunurıla birlikte hüküm
darlık ve başkarılık talebinde bulun
madılar. Diğer halkların başına hakim 
olma arılayışı ve yayılmacılık emelleri, 
Araplan ve diğer halkları meşğul ettiği 
gibi - ki halen de meşğul etmektedir -
kürd halkını meşğul etmemiştir. Eğer 
fenni ve ihni alarılarda üretimleri az 
kalmışsa zamarılanru alan ve o sahada 
mütahassıs oldukları cihad fennine ver
diklerinden dolayı olacaktrr. Eğer müs
lüman kardeşleri, burıların bu h üner
lerinden yararlanmayı iyi bilselerdi ortak 
düşmarılarına karşı kafi gelecek ve 
büyük bir sorumluluğu taşunış olacak
lardı. 

Eğer arıların bir camilerinde 
namaz kılsan, göreceksin ki bütün 
camileri sakif camisini andırırlar. Zinet 
ve süslemeler gözükmez. imanıları hut
besini arapça olarak sunarken delillerini 
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Kur'ani Kerim ayetlerinden getirdigi 
sırada, yanındakilerin gözlerinden 
arapçayı bilmedikleri halde - yaşiann 
aktığını göreceksin. Ancak gaybi olarak 
Allahtan korkuyorlar!.. Ayıu anda kürd 
olmayıp da arapçayı iyi bilenler ise 
Kur'an okunurken kalbierinin taş gibi 
donuk oldugunu göreceksin. 

!kinci dünya savaşında Rus or
d ulan, iranın kuzeyini söktükten so ma 
işgal ettigini ilan etmişti. O zamanın 
süper gücü olan ingiltere, buna ilitirazda 
bulunmadıgı gibi Fransa ve Amerika da 
ihtiraz etmemişlerdi. Malıdut bir müddet 
kaldıktan soma batılılar istememelerine 
ragmen füc' e ten rusya kuzey irandan 
çekilişini ilan etti. O zaman yorumcular, 
stalin'linin güçsüzlUgüne ve zayıflıgına 
yorumladılar. Fakat zayıf ihtiyar dedik
leri Stalin kısa bir zaman soma Berlin 
problemini çıkartarak taksim etmiş ve 
Çekoslovakya hadisesinden soma ardan 
da çekilince siyasi yarumcuları 
şaşırtnuştı. Fakat bu yarumcular bir 
gerçegi gözden kaçırmış! ardı. O ger
çek de şudur: lhti!al'e karşı isyan eden 
mücahid bir halkı. Sömürgeciler onu 
dişe düşen bir kurd'a benzetirler. Dişe 
kurd girdimi mutlaka onu çürütür. 
Sömürgecinin tek çıkar yolu o yaralı 
elişin iyileşmesi için o kurttan uzaklaş
mak ve başkalanya ugraşmak suretiyle 
fırsat kollamaktır. Rusların bu 
hadiselerdeki dişkurdu kuzey iran 
kürdleriydi. 

Bununla birlikte tarih boyıınca 
kürd halkı, arap kavmiyetçiligi devrin
den başka hiç bir zaman müslüman kar-
deşlerine karşı kin · U"az beslememiş-
tir. Kürdler, "··. kavmiyetçilik 
hareketini, kürdlerin saglam olan fıtri 
tabiatlanyla özel bir hadise olarak idrak 
ettiler. Ve en azından islama aykın 
degi!se bile kürdlerin bir çizgisi degildir. 
Bununla birlikte, mademki araplar kendi 
kavmiyetleri için ve onlan kapsayan bir 
devlet için ugraşıyorlar, neden araplar 

gibi kendilerinin de devleti ve kavmiyeri 
olmasın? 

Arapların kürd kardeşlerine 
yapt$ zulmü apaçık bir şekilde tabir 
eden ifade şudur: mısırda bir kişi kar
deşinin, komşusunun veya arkadaşının 
hakknu yiyip inkar ettigi zaman 
mısırhlar, "Onu kürdleştirdi" ifadesini 
kullanırlar. Yani kardeşine araplann 
kürdlere yaptıklan muameleyi yapıyor. 
Bu halkın gözlemidir, avam tabakasının 
gözlemidir ve hiç bir garazı olmayan 
masum insaniann gözlemidir. 

Kürd problemi, baas rejiminin son 
olarak kürdlere yanaşmak için yapt$ 
gibi askerlikten muaf etmekle çözümlen
mez. Zira onlar herkesten fazla hayatın 
çilesine dayanır ve hayatı hafife alırlar. 
Genel kurmay başkanlıgına Bekr Sıdki 
gibi kürdlerden birisini seçmekle de 
çözülmez. Celal yaban gibi kürdleri 
meclis başkanı yapmakla da çözülmez. 
Hatta sadece memleketlerinde okul, has
tahane yapmak, bölgelerinde kürd~e 
konuşmayı serbest etmek ve özerklik 
hakknu vermekle de problem çözülmez. 
Çürıkü bütün bunlan sömürgeeller 
yaptılar. !srail de kurbanlarla birlikte 
bu haklan vermektedir. 

Kürd probleminin tek çözüm yolu 
vardır o da İslam çagruıdır, islamla 
ayağa kaldırmaktır, Islam hükınüdür, 
Islam idaresidir. Bu yolla kürd kılıcı 
esas yeri olan islam kınına girmiş 
olacak ve keskin mızraklan islam hür
metine yönelecektir. Kürdler nefislerine 
ve rablerine bu dava üzerine söz verdiler, 
ve inşaallah bu sözü yerine getirecekler. 
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Siyasal, 
perspektivlerin 
distan olayına 
bakalnn. 

askeri ve ekonomik 
ötesinde, türkir,ede Kür
bir de psikoloıik açıdan 

Biliyorsunuz atasözleri, nesiller 
boyu edinilen tecrübelerin sonunda kimin 
tarafından olduğu bilinmeyen veciz bir 
söz haline getirilmesidir. U st elik bunlar 
hiç bir dinin, ideolojinin veya siyasi 
görüşün etkisinde de degiller. Bu 
nedenle atasözleri çıplak gerçeklerdir. 

Bir atasözü der ki, akıllı bir 
adama kırk gün deli dersen deli olur. 

Osmanlılaı; tarihteki emsalleri 
gibi, fethediyorlardı. Yani bir ülkeye 
zorla giriyorlardı ve meşru yönetimi ya 
devirerek ya da kendilerine itaat ettirerek 
ülkeyi güç yoluyla işgal ediyorlardı. 
Onlar, Kürdistan da dalıil hiç bir ülkenin 
ve halkın varlığını inkar etmiyorlardı. 
Tersine ülkeleri isimleri ile ve meydan 
okuyarak işgal ediyorlardı. Bu da onları 
psikolojik olarak kendilerini üstün 
görme, itiraz kabul etmeme ve sonuçta 

' ' .. -j...---- ............. 

KURDISTAH 

Dr. Selahaddin Baran 

nonnlar üstü görme gibi bir psikoza 
itiyordu. Ancak herşrye ragmen gerçekle 
bağlan kopuk değildi. Kendilerini üstün 
güç olarak görüyorlardı, haksız olduk
farını görseler bile, madem 
güçlüydüler, o halde haklı idiler de. 

Bu psikoloji tek tek fertlere de 
yansıyordu. Hala halk arasında 
meşhurdur. Osmanlı erkeği diye. 
Kabadır, serttir, acımasızdır, insanlan 
küçük görür vs. İşte bu özelliklere 
sahip meşhur Osmanlı erkeği, bu devlet 
ve ideolojinin fertteki yansıması idi. Av
rupalı da hala türkleri kaba, sert ve 
saygısız olarak taıur. Onları talan, iş
gal, katliam, rrza geçme ve mehter 
marşlan ile anımsar. El be tt e bu durum 
tesadüfi değildir. 

s. s. 

A N 

....... •ll 
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TC · nin kuruluşu ile, koskoca bir 
ulusun ve bir ülkenin varlıgı inkar edil
di ve resmi ideoloji bunun üzerine kurul
du. Bu ideoloji kendisi ile beraber başka 
normlar da getirdi tabü. örnegin zora 
dayanan kardeşlik. Yıne daha çok 
karakol yapmaya kalkınma denrtıesi. 
Bunun xarunda dil ve kültürün yasaklan
ması ile insanların susukunluga ve 
cehalete itilınesine egitim ve çagdaşlaş
ma denmesi. Diğer tarafta sömürü ve 
talana ekonomik yardım ve yatırnn 
denmesi vs. Börlece bir yanı ile ger
çegin inkarı, diger yanı ile gerçel!in 
tersyüz edilmesi üzerine kurulan ou 
ideoloji, elbetteki insanlarda da 
yansımasını bulacaktı. Bu ideolojiyi 
kabul etmeyenler büyük bir korku ile 
susturuldular. Herkes bu ideolojiyi kabul 
eder !1öründü. Böylece Kürd ınsanı ile 
türk ınsanı farklı psikolojik şekille~
melere itildi. 

Kürd insarunda şöyle bir psikoloji 
gelişti: · 

Büyük ve vahşi bir canavaı; diş
lerini çıkarmış ve parçalamaya hazır; 
kıpırdadıgtm anda da bir tarafunı 
koparıyor: En iyisi ses çıkarıp yem ol
mamak. Elbet bir gün bir fırsat doıtar. 
Yani bu politika Kürd insarunda korku, 
nefret, kin, düşmanlık ve intikam 
duy~ karışık ve birlikte geliş
ınesme yol açtı. Süreç i~inde artık 
ümitsizleşenler de ayn bır kategori 
oluşturdular. Onları da gelecek sayıda 
bulcaksınız. 

Türk insaruna gelince: 
Kaba, sert ve gururlu Osmanlı 

erkegi, kendini, Osmanlı lmparator
luıtuna kıyasla küçücük sayılan 
Tillciyede buluverince, zaten tahtını ve 
tacını kaybeden Padışah gibi, durumu 
kabul etmek istemedi. Psikolojik olarak 
bu duruma hazır degildi ve bu ona bir 
şok oldu. Türk ordusu hala dalıa bu 
rüyadan uyanmış de~. Hala süper güç 
olma hayalleri peşındeler. Bu şokun 
üzerine ~erçegin reddi ve tersyüz edil
mesi politikası da gelince, Türk insanı 
tamamen bir psikozun içine i~ oldu. 
Bu durum şöyle ifade edilebilir. 
Dogru!arı yalan ve yalanları dogru 
kabul etme, dışımızdaki ger~eklerle 
baltma bakmaksızın bazı şeylerı yalan 
dalii olsa gerçek kabul eune, hayali ve 
gerçekleşemeyecek ideallerin peşinden 

gitme, bir türkün dünyaya bedel ol
duğuna inanına(l), türklerin dişi bir 
kurttan türedilderine ve dolayısı ile 
normal insanlar olmadıklarına manrna, 
güneş-dil teorisini kabul ederek bütün 
dünyarun türklerden ve bütün dillerin de 
türkçeden türedigine inanma gibi 
sayınakla bitiremeyecegimiz saçma sapan 

şeyler. 
Bu psikoz, günlük sosyal 

yaşantıyı da etkiler elbet. Bu günkü 
evlilik ve aile kurumuna, kızların 
egitinıine ve kadın erkek ilişkilerine 
bakın. Herşey zorlamaya ve yap
macıklığa dayanıyor: Belli normlara ve 
ideolojilere uyuyor görünmek için ken
dilerini aşırı şekilde zorluyorlar: Bu 
arada gerçege uygun olup olmadığına 
hiç mi hiç bakınıyorlar. 

Sehirleşmeden siyasi bir parti kur
maya kadar bu psikozun etkisini her 
yerde görürsünüz. Gerçeklerden 
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hareketle ihtiyaca cevap vermeye 
çalışma yerine, peşin hükümlerle bazı 
normlar tespit edilir. Sonra mutlak dogru 
olarak kabul edilir ve körü körüne bun
ların peşinden gidilir. Sonra da. ~a;ı
kalınnın da bunları kabul etmesı ıçın 
bir taraftan propaganda, bir taraftan da 
eger imkan varsa baskı yapılır. . 

Bir bakın bakalım. Buna aıt 
sayısız örnek göreceksiniz. 

Bu örneklerden bir tanesi de mer
hum Bediüzzanıan Said Nursi Hazret
lerinin eserleri ile oynanmasıdır: Bu 
olay başlı başına bir ibret olayıdır. 
Hem de tüyler ürpertecek kadar İbretler 
dolu b4' olay. Ola:,: şudu_r: . . . . . 

ilgilenenlenn bildigi gı.bı . Saıd 
Nursi Hazretleri Kürd ·tü, alimdi ve 
ezilenlerin safında yer alan bir insandı. 
Yani tariht~ . peygamberl~r!n . yapt~gı ve 
şu anda bızım üstlendi~z ınısyonu 
kendi zamanında ve kendi _şartlarına 
uygıın olar~ yürü~üyor~u. Ustlendigi 
misyon geregi ve ezilenlerın sat:ın~a ye_r 
alması neticesi çok uzak görüşlü ıdi. 
Hem de o kadar uzak görüşlü idi ki, 
çagdaşlan onu anlayamadılar ve 
tımarbanelere tıkmaya çalıştılar. 

Osmanlıların ve dünyanın 
gidişatını iyi görüp degeriendiren bu 
zat, Batı Avrupanın şu anda 
uygıılamaya çalıştıgı siyasal yapıyı O 
ta o zaman önerdi. Önerisi kısaca şöyle 
idi: Halkların eşit siyasal haklarına, geri 
kalmış bölgelerin kalkınmasına ve idari 

olarak ademi merkeziyete dayanan bir 
yönetim şekli. Eger bu çözüm kabul 
edilmezse hem !mparatorlugun hem de 
islam aleminin parçalanacagınt ve 
yabancı güçlerin işıı;aline u)trayacagınt 
da ilave etti. Bilindigi gibi bugün Batı 
Avrupanın tatbik etmeye çalıştıltı 
tıpa tıp bu önerilenlerdir ve bilindigi 
gibi onun önerileri o zaman kabul edil
medi ve gerçekten de islam alemi par
çalanıp,işgale ugr~dı. . 

Islaın aleını ve Imparatorluk par
çalınınca, bu uzak görüşlü muhterem 
zat, bir taraftan artık kendi halkının 
kurtuluşu için u)traşırken, diger taraf
tan hiç oimazsa son ümit olarak, diger 
halklar da aynidıktan sonra Kürdler ile 
Türkler arasında yine halkların eşit
li$ifle dayanan bir yönetim kuruhnası 
içın çalıştı. Yazdıgı kitapların ~lı; 
~ogunda karşılıklı saygı ve sevgıyı 
ışledi. Ancak Yukarıda degindigimiz gibi 
demagoji, hayal ve inkar üzerine kurulan 
resmi ideoloji bir yandan bu zatı 
hapishaneden hapishaneye sürerken, 
Türk insanının kafasında da gerekli 
t~batı yaparak bir psikozun yerleş
mesıne yol açtı. 

Yıne ilgilenenlerin bildigi gibi, 
inkar politikasının bir uzantısı olarak, 
Said Nursi ·nin kitaplarında Kürdlerle 
ilııili ne kadar yazı varsa hepsi degiştiril
di ve kitaplar piyasaya öyle sürüldü. 
Böylece nurculugu kabul edenler de 
böyle bir ideoloji ile yani inkar ideoljisi 
ile nurcu oldular. Bir hadis vaı: Der ki bir 
müslüman içki içebiliı; zina yapabiliı; 
adam öldürebilir aına asla r.alan 
söylemez. Bunlar müslüman, üstelik de 
"nurcu" müslüman geçindiler. Bırakın 
sözle yalan söylemeyi üstelik " yazılı" 
yalan söylediler. Daha da ötesi, baş
kasının söz ve yazılarını tahrif ederek 
özünde o zata da aynı zamanda ittirada 
bulundular. 

Daha sonra bazı dürüst insanlaı; 
bu durumu dürüstlüklerine yedinneyerek, 
Said Nursi Hazretlerinin risalelerinin 
orijinallerini basmaya kalktılaı: İşte o 
zaman kıyamet koptu ve bu dürüst in
sanlar gerçegi söyledikleri için "nurcular" 
arasında bölücülükle ve fitne 
çıkarmalda suçlandılar. Ancak bu 
dürüst insanlar her tehlikeyi !!öze alarak 
ve herşeye ragmen risalelerın orijinal
lerini bastılaı: 
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Gelin görün ki, psikoz o kadar Bir TOrk, öme!ıin Fransa ya da 
derin bir şekilde yerleşmiş ki, orijinal Alınanyaya nasıl bagunsız bir gözle 
risaleler basılıp piyasaya çıktıkları bakabiliyorsa, KOrdİstana da öyle bak-
halde, psikozlu bu zevat, hala tahrif edil- madıkça gerçek kurtuluşa ve gerçek 
miş risaleleri basıp da~ı.tmaya devam kardeşli~ ~emez. 
ediyoı:: Do~ varken yalanda ısrar et- Yıne bır TOrk, KOrdİstanda zulme 
meyi başka nasıl izah edersiniz? karşı verilen bu kutsal mücadeleyi 

Tek cümle ile "Kürdistanın reddi kayıtsız şartsız desteklemedikçe 
TOrklerde ruh hastalıgı. yaratıyor". Bu ırkçılık felaketinden kurtulup ümmet 
hastalıl!ın tedavisi, resmi ideolojiyi red ruhuna ve peygamberin şefaatine 
edip Allah· ın ve peygamberinin göster- ulaşamaz. 
di~ ve bizim de ihyasına çalışt~ Öy{e 6ir fitnetfen saRJnın Id o, 
gifii, gerçekleri olduğu gibi kabuf etmek 
ve Kürdlerin haklı mücadelesine içinizden sadece zuCmedenCere erifmeliff 
kayıtsız şartsız destek olmaktır. /(g{maz (fıa(RJ tfa l(gp{ar). 'Biriniz /(j, 
Türklerin kurtuluşu KOrdlerin kur- 51.{{afı'ın aza6ı şitlifetCıtfi.r. 'E?{§JIL 25 
tuluşundan geçer. 

a•~·~-~-~-~-~~~~~~~~-~~~~~ 

İslamda Kadın Hakları 

Maalesef yıllardır kadın haklan 
konusu moda haline gelmesine ra~en 
kamuoyunda islamın bu konudaki 
doyurucu mesajı iletilememiştir. Sanki 
islam, kadın haklarını ~as b etmiş ve 
varolan haklarını da elinden almış 
intibaını vermek suretiyle bir yandan 
islama hücum edilirken di~er yandan da 
kadın hakları kahramanlı~ı rolü 
oynanmaktadır. Bu konuda çok şeyler 
söylenmiş ve nisbi de olsa cevaplar veril
miştir. Fakat, maalesef islam aleyhine 
söylenenler ezberlenip sakız gibi 
a~arda çi~enirken iletişim araç ve 
gereçlerinden yoksun olan islamın sesi 
duyulamamış ve işin gerçe~i 
ögt-enilememiştir. 

Onun için bu konunun, tekrar 
tekrar ele alınması kereken ciddi bir 
konu oldu~a inanıyoruz. Zira bazılan 
konuyu koz olarak islamın aleyhine 
kullanmaya devam ederken kadınlan da 
bu vesileyle demogoji yaparak kandırmak 
istiyor. Cahil ve islamın özünden uzak
laştınlmış toplumumuza bakarak islam 
hakkında yargılar veriliyor. Oysa ne 
dinler hakkında ve ne de di~er düşünce 

Dr. Xerzi 

ve ideolojiler hakkında halka bakarak 
yargıya varılamaz. Fikir ve ideolojinin 
kendisine bakılır. 

Islam yıllarca idarecilerin ve sal
tanatın emelleri do~tusunda bir araç 
olarak kullanıld$ için islamdan ol
mayan birçok şey islama sokulınuş ve 
islam diye halka sunulmuştur. Her zaman 
saltanat işlerini kolaylaştıracak zulüm 
ve istibdatlarına destek olacak şekilde 
te'vil ve fetvalarda bulunmuş ve 
muhalifler dışlanmıştır. Islam ya 
ifrata, ya da tefrite girmek suretiyle 
sunuldu~dan, iki aşm ucun arasıda 
kalan gerçej!iıı, halka sunulması engel
lenmiştir. 
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Ya Hindistan'ın hurafelerinden 
alınarak ve tasavvufi aderlerin içine 
kanştınlarak verilıniş ya lsrailo~
lanrıın hurafelerinden katılmış veya 
batıl Yunan metolojisinin efsaneleriyle 
arzedilmiştir. 

ömegin Peygamber( SA V) devrinde 
kadınlar, sosyal açıdan şimdiki 
kadınlardan çok ileri ve hayatm içinde 
daha aktif idiler. Camiye erkekler gibi 
geliyor hatta aynı kapıdan içeri giriyor 
ve cami içinde erkekler ile aralannda 
perde olmadan hutbe ve vaizleri dinliyor 
ve direkt elştirilerde bulunuyorlardı. 
Hatta camide habeş mızrak folklor oyun
ları oynarurken, aişe annemiz, erkekler 
arasında peygamber efendimizin 
omuzuna yaslanarak yoruluncaya kadar 
seyretmesi kadılann gerek cami içinde 

ve gerekse Cami dışında erkeklerle bir
likte oluş şekilleri şimdiki islam millet
leri arasmda tatbik edilenden farklıdır. 
Kadınların, savaşlardan tutun akabe 
biatında oldugu gibi anlaşma ve oy 
verme işlevine kadar erkeklerle birlikte 
oldugunu görüyoruz. Ayrıca Kur'an-ı 
kerim'in birçok ayeti, bu realiteyi dile 
getirmiş ve cahiliye dönemindeki kadına 
bakış zihniyetini red etmiştir. Ve erkek
lerin yapmalanna müsaade edilen bütün 
dünyevi ve uhrevi işler, kadınlar için de 
müsaade edilmiştir. Erkeklerin 
kazandıgı sevap ve günah ne ise 
kadıniann da aynıdır. Bu ve benzeri 
konuları ilerde kaynaklarıyla birlikte 
mütese!sil olarak yazmaya ugı-aşaca!Pz. 

Islam milletleri arasmda islam 
tam ol~ak tatbik edilmeıJW içfu, yanlış 
ve eksik anlaşılmış ve pratikte görül
dü@ gibi bir islam anlayışı hakim ol
muştur. Bu eksik anlayışlar, toplumu 
felakete sürükler ve hakkı saptınr. Bu 
cahil toplumdaki erkekler kadınlar 
üzerindeki baskı ve işkenceİerini meş
rulaştırmak ıçın, islamdan geldigini 
empoze etmek isterler. Zira bu kiUtürü 
yıllardır sömürgecilerden öj!rendiler. 

Fakat gerek sömürgeciler ve 
gerekse onlann izlerinde yürümek is
teyenler, iyi bilmeiller ki, yetişen yeni 
nesil, Allah'ın izniyle onlara o fırsatı bir 
daha vermeyecektir. Çünkü bu nesil hem 
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islamı iyi biliyor hem dünyayı iyi biliyor 
hem de şimdiye kadar islam adına 
uyguladıklan entrikalan da iyi biliyor. 

Kadın haklan, Uluslann haklan, 
Düşünce haklan, inanç haklan ve ÖZ· 

gürce yaşama haklan gibi birçok haklar 
irdelenip ele alınması gereken hak
lardır. 

İnşaallalı, kadınlar hakkındaki 
yanlış düşünce ve telakkileri, dogrular
dan ayırmayı hedef alan yazılan, bu 
sutunda göreceksiniz. Bu gibi hurafelere 
karşı, gerçegi yansıtmak ve özellikle 
kadın kardeşlerimizi araştırmaya sev
ketmek için dergimize bir kadın köşesi 
ayırdık. Bu köşede, ilerde degişik eleş
tirilere de yer vermek suretiyle konunun, 

degişik yönlerden ele alınması 
sag!anacak. 

İslam ümmetinin esas mimarileri 
olan analann, islamı iyi ve sahih bil
meleriyle ancak sahih bir toplum oluşur. 
Toplumun ilk egitimcisi olan annelerin 
verecegi mesaj ve ninniler, toplum in
şasının temel taşıdır. Temel sag!am 
konulursa inşa da saglam olur. 

Onun ıçın kız çocuklanınızın 
egitim ve ögreniınlerine çok önem ver
mek zorundayız. Hem din ve terbiye hem 
de diger ilim ve sanatlarda yetişmeirini 
saglamak zorundayız. Zira ilmi taleb 
etmek hem erkege hem kadına farzdır. 

Allah'ın adıyla 

İkinci Kürdistan Ulusal Kongresinin kapanlŞ 
bildirisi 

(Londra 30-31 Ağustos 1991) 

Kürd halkını imhadan kurtarmak, kendi vatanı olan Kürdistan topragı üzerinde 
özgürlük ve bagımsızlıgına ulaşmasını saglamak için Kürdistan sahasında var olan 
bütün güç ve kuvvet birimlerini birleştirmek amacıyla Kürdistan Ulusal Kongresi Tertip 
Komitesinin çagrısı üzerine tertiplenen "ikinci Kürdistan Ulusal Kongresi" 
tamamlanmıştır. 

Birinci Kürdistan Ulusal Kongresinin sonuç bildirisinde de işaret edildigi gibi, işgalciler 
tarafından, bütün Kürdistanda, kürdlerin üzerinde uygulanan toplu katliamdan, tehcirden, 
düşmanın canİ saldırılarıyla artan sıkıntı ve musibetlerden, Ma bed, Cami ve 
Okullarıyla birlikte şehir ve kasabaların tahribiyle 3 Milyon masum insanın daglara 
kaçışından, kürd örgütlerinin tecrübelerinden, hadiselerden alınan tarihi İbretlerden 
sonra Kongre aşagıdaki tavsiye kararianna ulaşmıştır: 

1 -> Kürdistanın ulusal kurtuluş üst u bunun, yeniden gözden geçirilmesi ve aynı 
zamanda ulusal kurtuluş hakkının, kürd halkının meşru hakkı olduğunun 
duyurulması, 

2 ·> Kürd halkının hedefi, Kendi toprağı olan Kürdistanda bağımsız devletini 
kurmak,diğer toplumlarla barış içinde yaşamak ve karşılıklı masiahatlar 
üzerinde yardımlaşmaktır. 

3 -> Kürdistanlı siyasi, kllltürel ve sosyal amaçlı kuruluşlar arasında umumun 
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maslahatı doğrultusunda yardımiaşmaya ve birbirini anlamaya götüren kavram ve 
yöntemleri bulmak için gayret sarfetmek ve fikir hürriyetini teminat altına alarak 
dini ve kavmi azınlıklarm haklarını korumak. 

4 -> Kürdistanın örgüt, parti ve önemli şahsiyetleriyle üçüncü ulusal kongreye 
katılmalan için ilişkiye geçilmesi, 

S -> Birleşmiş milletiere üye olan devletlere ve uluslararası kuruluşlara Kürdistanın 
durumu ve beklentileri etrafında bir müzekkire gönderilmek suretiyle Kürdistan 
adına bir heyetin birleşmiş milletietler camiasında temsil edilmesine çalışılması, 

6 -> Dünya devletlerinden, yurtdışında kürd şahsiyetlerine yönelik süikastları 
araştırmalannın ve engellemeye çalışmalarının istenmesi, 

7 -> Kürdistanın bağımsızlığını amaçlayan her kürd örgütünü birlikte imha etmeye 
çalışan işgalci devletlerin herhangi birine itimat etmemeleri konusunda Kürd 
örgütlerinin ikaz edilmesi. 

8 -> Kürdistan için çarpışan peşmergelere sadece Kürdistanın bağımsızlığı için 
çarpışmalarının ve bu hedeften sapmamalarının istenmesi. Kanlarının boşa 
akmaması için siyasi örgüt ve liderlerine hareketlerini tekrar gözden geçirmeirinin 
taleb edilmesi, 

9 -> Kürdlerin durumu, Tarihi ve önemli şahsiyetleri etrafında ilmi araştırma ve 
incelemelerin sağlanması, 

10 -> Geçen şubatta başlayan ve vahşi ırak rejimine karşı halen de devam eden güney 
Kürdistan intifada hareketinin ve barbar türk rejimine karşı meydana gelen küzey 
Kürdistan intifada hareketinin desteklenmesi, 

ll -> Irak kürdleri ile hükümet arasında sürdürülen müzakerelerin, kürdlerin itibannı 
bozması, uluslararası bazda güvenirliği ni yıkması ve düşüklüğünü yansıtması 
bakımından halkımızın gerçeğine uymadığı için kınıyor ve bu 
vesileyle,halkımızın ahlakına uygun ve devletlerin itiraf edeceği asgari ölçlllere 
göre bir çözilm yoluyla ilişkide bulunanlan, tutum ve düşüncelerini değiştirmeleri 
istenir. Aksi takdirde, bu tutumlar kürd halkını temsil edemez. Hal böyle iken şu 
soruyu sormak isteriz; Halkımız, örneğine rastlanmayan uluslararası bir 
kamuoyuyla ilgi çektiği bir dönemde, neden bazı Kürd liderleri hem kendilerini 
hem de kllrd halkını küçük dllşürücü ilişkilere girme ihtiyacını duydular ? 

12-> Kuzey Kürdistanda halkımızın birçok eviadını katleden zalim Türk devletini ve 
bu vesileyle bölgede mevcut olan müttefikgüçlere göre olaya bakan dünya 
devletlerinin sessiz kalmasını kınıyoruz. 

13-> Sovyetler Birliğindeki halklann, uzun zaman kominizmin ağır baskısından sonra 
bağımsızlıklarına kavuşmalırını destekliyoruz. Zira Sovyet halkları gibi, 
yıllarca sömürgecilerin baskısı altında yaşayan, aralarmda kürd halkının da 
bulunduğu dünya uluslarma da olumlu olarak yansıyacaktır. 

14-> Kongrenin hedefine ulaşması için Kürdistandaki ve dışardakl şanlı kürd 
halkımıza ve halkımızın dostlanna güveniyor ve bu ve sil e ile aktif olarak maddi 
ve manevi desteklerini esirgememelerini temenni ediyoruz. 

Bu tavsiyeler üzerine 9 (dokuz) kişiden oluşan yürütme kurulu seçimi tamamlanmış ve 
aşağıdaki Mevleri üstlenmek üzere, istişari komitenin seçimi de tamamlanmıştır: 
1-> Üçüncü Kürdistan ulusal kongresine hazırlık yapmak 
2- > Kongrenin tavsiyelerini uluslararası platfonııa ve Kürdistana yayınımı sağlamak 
3-> Kongrede tartışması yapılan kürd parlamentosu tüzüğünü kürd halkının 

görüşüne sunmak, son şekline sokmak ve üçüncü kongreye hazırlamak üzere, 
basılıp yaymasını sağlamak. 

Kurdistan Ulusal Kongresi yürütme komitesi 18.09.1991 
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KA VMİYET, IRKÇILIK. VE MİLLİYETÇiLiGİN 
SINIRLARI 

Ş !YAR 

Kavmiyer ve Milliyet mefhum
larının, islami izahı ve meşru 
sınırlaması islam toplumları arasmda 
~~e~e Türkiyede tam yapılmadıgı 
ıçın ıslam kamuayımda maalesef farklı 
yorumlara tabi tutıılmuş ve müslüman
ların aleyhine çekilmiştir. İslam 
kamuonyımdaki bu farklı yorumdan 
dolayı bu kavram, zıt anlamlar. 
kazanmıştır. Aşarı derecede tapar
easma milliyere sanlanlar olduğu gibi 
fıtri kavmiyeri bile temelden kavmiyeri 
inkar edenler de vardır. Bunların 
dışında ilmi olarak meşru ve ıtayri 
meşru diye tasnif edenler de vardır. Bu 
ilim ada.Jl!larına gq,re, kavmiyer vardır 
fakat tafsilatlıdır. Ozetle izah! arına bir 
göz atalım: 

Kur'an-i Kerim, birçok peygam
berin kıssalarında, her peygamber özel 
o)arak kendi kavmine gönderildiıli için 
bır lok yerde gerçeginden söz etmiştir 
Bu ıse davanın muhteviyatından kaynak
!anan bir realitedir. Yani dava, esas 
itibarıyla peygamberlerin kendilerine 
yaı;ıılır, sonra ehillerine, sonra aşiret
lerıne, sonra lerine ve en son olarak da 
bütün insanlara gönderilirler. Dava, Hz. 
Muhammed (SAV)'in hariç, hiçbirisinde 
sınırını aşmamıştır. Genış !ere 
yayılan Hiristir.anlık dini, çıkışında 
bütün !ere de@di. Sonradan bu şekle 
sokuldu. 

Önceki dinler, !ere özel olduk
larından, kavmiyere önem vermiş ve dini 
bir mefhum(kavram) haline gelmiştir. 
Kur'an-i Kerim de bu kavramı çok kul
lanmıştır. 

Bazı müslümanlardan işitilen 
şiddetli muhalefet ise, Çirkin, aşm 
asabiyet ve herniyeti cahilir,e ile kanşan 
enanıyet ve kibir kavmiyetçiligidir. 

Bu noktalardan hareketle kav
miyerin iki kısma ayrılması mümkiln
dür: 

1- Yüce Allah'm, insanlan 
üzerinde yarattıgı fıtri bir kavmiyer 
şuurudur. Bunun delili, Kur'an-i Kerim 
kavramını ve bunu tamamlayan aşir, 
Şa'b, ve Kabileler gibi kavramları açık 

b~ ş~k!J~e zikretıniştir. Örnegin: Yakın 
aşıretını ınzar et (şuara 214), Bibirinizi 
taruyasmız diye sizi kabile ve uluslara 
ayırdık. (Hucurat 13) vs. ve Peygamber 
(sav). buyııruyor ki önceki peygamberler 
kendilerine gönderiliyordu. Ve çaıtnları 
da Kur'anın bildiriligine göre: Ey Kav
ınirn, Ey Kavınirn (ya kavmi, ya kavmi) 
şeklindeydi. 

Bu esas üzerinde, fikir, sülük ve 
amaç bakınrından fıtrat ve şer'i şerifin 
yolunda olduğu müddetçe, kavmiyer 
meşrudur. şer'idir ve Fıtridir. 

2- Din'in yerine ı:eçercesine inanç 
ideoloji ve doktrin halinde kabul edile~ 
b!J: kavmiyer şuurudur. Bu tür kavmiyer
çilik tutumlar, ı:eriye dönerek cahiliye 
örf ve göreneki en ve şahsiyetleri mukad
des hale getirir. Bu katagerideki kav
ıniyet, kavmiyeryilik delterleri dinden 
önce gelir ve sıyasetin hedefini tayin 
eder. Geçmişin adetlerine donuk olarak 
!~' ahlaki bir çöküş ve medeni bir 
inhiraftır. Gerçeğe ~öre deltil milliyet
çilik ve kavmiyetçilik narnilarına göre 
hareket edenler, taassubun verdigi dar 
~alıpların içine hayatı sıkıştırmak 
ısterler. Ve böylece gerileyip perişan 
olurlar. 

Bu konuda en bariz devlet, TC dir. 
Gerek koyu kavmiyerçillgi ve gerekse 
kuru kalıplara bağlı kalışı, Türk 
halkına ve dil(er halklara maddi ve 
manevi büyük kayıplar vermiştir. 

TC· nin yıllarca uvını!adıltı. mil
liyetçilik ve kavıniyetçilii< politikası 
toplumu birçok kesintine menfi olarak 
e~ini göstermiştir. İster sal(, ister sol 
ve ısterse dindar kesinı olsun, pisikolojik 
olarak ruhi bir hastalıgın içine itildiler. 
Şahsiyeri türk milliyetç~e arayıp 
bulamayanlar kendi öz şahsıyetleri ile de 
ortaya çıkamayınca riyakarlık ve 
gösteriş gıbi şahsiyeri düşürücü iki yüz
fülük derekesine düştüler. 

Bulgaristandan ve gün~ Kürdis
tanda.."1 gelen son mülteci hadiselerinde 
ırkçıl.ıgın Türkiye satlıında her kesime 
sıçradiğını gözler önüne serınişti. Zira 
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müslüman olan ve olmayan simalar, bu 
olayda saflannı açık bir şekilde tayin 
etmişti. Türkiyede bir kısım muvahhid 
müslümanlar hariç o kı.rdeşlikten dem 
vuralı müslüman guruplar, nasıl olmuşsa 
Bulgaristandan gelen türk kardeşleri için 
kiyametleri kopanrken, halkı vardıma 
ve mitingiere davet ederken zehirli bom
balarla kavalanan kürt müslüman kardeş
lerine bu ilgi ve alaka yerine "başımıza 
bela oldular" diye başlık attılar. 
Görülüyor ki, o kadar devletlerinin tesiri 
altında kaldılar ki, akidelerine bile 
dokunur hale ıı;eldi. 

Şüphesız müslüman nerede olursa 
olsun ve kimin tarafından işieniise işlen
sin her türlü zulme ve zorbah$8 karşı 
olmalıdır. İster Bulgardan gelsın ister 
Saddamdan gelsin. "başka bir kavme olan 
kininiz, sizi adaletsizli~e sürüklemesin" 
(maide 8) 

Devlete gelince, zaten safını tayin 
etmişti. Herşey türklük için .. (!) Bir 
taraftan türk olanlan ev, iş ve her türlü 
irnkanlarla taltif ederken di~er taraftan 
kürt olanlar için, tel örgüler ördürmüş 
ve dipçik azabı çektiriyordu. Bu çifte 
sıtandarılıgı bütün ınsanlık lanet
lemeliydi. Zira, bu insansa di~eri de in
san, bu mazlumsa di~eri daha mazlum, 
bu müslümansa di~eri daha da müs
lüman bu namuslu ise di~eri daha da 
namu;lu, bunun soyda~ı varsa di~erinin 
de soydaşı vardır. Peki bu ayırım kav
miyetçilik de~ de nedir? Bu tutumu 
Allaha ve Ahiret gününe inanlar ve zerre 
kadar insani merhamet ve insaf 
taşıyanlar kabul etmemelidir. 

Bütün bunlar, kavmiyel ve milliyet 
sınırlannın bazı müslümanlarca iyi 
anlaşılmadığıru gösterir. 

Bu konuyu değişik yönleriyle ele 
almak ve halkın arasında bulunan 
hurafe ve batı! inançlan hertaraf etmek 
için tafsilatlı ve müdellel olarak ~u 
sutünlarda neşretmeye gayret edeceıPz. 
Bu meyanda de~erli bir Kürd alimi 
tarafından kaleme alman bir risaleyi, 
seri halinde yayınlanmaya gayret 
edeceğiz. Amacımız, siyasetin yelpazesi 
haline gelen kavmiyel ve milliyet öl
çülerini di~er ulusal hakların islamdaki 
yerinin iyi ve dogı-u bir şekilde tesbiti ve 
bu vesileyle karşılıklı hak ve hukuk 

anlayışının te'sisi ve asrımızda İslam 
toplulukların bir arada daha samimi ve 
kardeşçe beraber yaşama yollarını 
araştırmaktır. 

Gelişen sosyal olaylara ragtnen, 
müslümanların birbirleriyle u~raş
malan, gerçekten ilkel ve üzücü bir 
şeydir. En azılı süper rakipler bile, men
faatlan istikametmde bir araya gelip 
orurabildikleri bir deviide ve sınırların 

yavaş yavaş kalktıgı bir zamanda müs
lümanlar hala mayın tarlalarını 
~o~altmakla kime yarar sa~layacak ? 
Kimin ekme~ine r.a~ sürüyorlar? 
Cahilire kavmiyetçiliğinin modasının 
geçtigi bir dönemde liaia neyin peşin
deler? Bu asabiyet ve enaniytlerini ne 
zaman bırakacaklar? 

qere f1:ıJm 1ıyar6in 
'1Juri me tev neyarin 
Li topa ga/i 6iilrin. 
Pir {i ser me tfibaren 
'Iirt a Jllrap a !faris 
'Weten ji 6er me J(JIJarin 

eMi çiya ye meye 
'l(urrfistan enfe meye 
Xfişf(jl 6ira 6i6ne yeR__ 
5l.zatfi !iaqqe meye 

'Em wefiıte l(JJie mufin 
:Me natırsfne efiian 
'Em liemf şfyar 6ı1ne 
!Mizgfn tl te 'l(urtfistan 

'lJiliarefiJ 6i rengini 
Sosin u gı1[ a rey!ian 
']Ji/iııa mis/Ca em6eıi 
'Te ji wefiıte 'l(urrffstan 

'Wefiıte me pir l(JJ~eie 
Çem a çiya tev kgn.f 
min ji werd sefiım ani 
Ji wefiıte 'l(urdlstan. 
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KÜRDiSTAN İSLAMi YARDIM 
ORGANİSAZYOUNU·İBOK·KVRULDV 

Hepimizin malumu yeryüzünde 
zulüm günden güne artarak insanlıgın 
degeri düşmektedir. Köyler ve şehirler yerle 
bir edilmekte, insanlara karşı çagın en 
etkili silahları kullanılmaktadır. Insanlar 
ise çareyi kaçrnakta bulrnaktadırlar. 

Bugün artık hemen hemen her mil
letin bir sözcüsü, bir koruyucu devleti 
vardır. Ama Kürdler bunun aksine günden 
güne daha fazla zulme katlanmak ve daha 
fazla zayiat verrnek zorunda kalıyorlar. 
Hepimiz Halepçede yaşanan katliarnı ve 
kıyırnı gözürnüzle gördük. Binlerce insan 
bir anda yok edildi. Yüz binlereesi yine sür
gün edildi. Evleri, köyleri hatta şehirleri 
viran edildi. Buna karşı müslümanların 

hiç mi hiç sesleri çıkmadı. Annesinin ku
çagında can veren yavru lar, babasının 
kolları arasında nefes çekişen körpecik 
bebeler, karnyonlarla taşınan cesedler hiç 
te müslümanları rahatsız etmedi. 
Emperyalist batı ise ürettigi silahları bar
bar ve canilere satıp karşı!ıgında aldıgı 
trilyonların onbinde birini, o silahların 
kurbanı olan Kürdlere yardım olarak 
göndermekle vijdanlarını rahatlatacak
larıru sanıyorlar. 

Müslümanlara yapılan yardım 
çagrılarına karşılık verilmedi ve yine 
kulaklar tıkandı. Bugün hala yüzbinlerce 

müslüman Kürd, Kürdistanın daglarında 
evsiz barksız, soguklarda aç ve susuz bir 
yaşarn sürdürrnekteler. Yardım, yardım 
diye ellerini avrupalılara açrnışlar. Av
rupalılar ise Rusyaya, Polenyaya vs. 
gönderdikleri yardırndan arta kalan bir 
kısırnııu Kürdlere gönderebiliyor!aL 

Sahipsiz olan rnilletirnize sahip 
çıkmak yine Kürdlere düşmektedir. Bu 
nedenle Müslüman Kürdler birleşerek kendi 
araların da, KÜRDiSTAN İSLAMi YARDIM 
ORGANİSAZYONUNU veya alrnancası ile 
!SLAMİSHE HİLFSORGANİSATlON 
KURDISTANS kısacası İHOK" u kurrnuş
lardıı:: 

Böylelikle İHOK, mazlum insanlara 
yardım toplama kampanyalarını başlatma 
ve toplanan yardımları rnuhtaçalara yetiş
tirmede öncülük edecektir. Kuroldugu ilk 
günden itibaren faaliyete geçen lHOK şim
diye kadar büyük çapta para toplamış ve 
25 tonluk bir karnyonu yeni ve eski elbise, 
ayakabı, battaniye ve ilaçlarla daldurarak 
yola· çıkarmıştır. 

Kuruluşun tanınması için de ayrıca 
altı sayfalık bir takvim hazırlarnışlardır. 
Bu takvirni büyük bir titizlikle hazırlıyan 
İHOK elernanları Kürd tarihinde bazı 
önemli olayları hem kürdçe ve hem de 
türkçe olarak yazrnışlardır. Ayrıca büyük 
boy resimlerin de sergilendigi takvim, 
yardım kaynagı olarak satışa 
çıkarılmıştır. 

isteyenler takvirni lHOK tan is
teyebilirler. Adresi yanda verilmiştir. 
Ayrıca İHOK başta Kürdler olmak üzere 
tüm mülteciler için bagışta bulunmaya 
davet ediyo~ 

Sizlerin bu yardıma canı gönülden 
katılınanızı talep ederek ilk olarak kurulan 
Kürdistan islami yardım organisazyonun 
başarılı olmasını ce na bı Allah· tan 
dileriz. 
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~Uti (..U) TUt=~~ V~ CUUi U4l71 
Birçok gerçek bilgiler binlerce yıl sonra 

da olsa ortaya çıkar ve inanmak isteyenler 
bilimi inkar edemiyecek!eri için inaıunak 
mecburiyerinde kalacak!ardır. Işte Hz. Nuh 
(as) ın tufan gerçegi' ve Cudi Dağı bunlardan 
bir tanesidir. 

A- HZ. NUH'UN ADI VE KÖKENI: 
NUH (As)ın asıl adının ABDUL

GAFFAR oldu~u Islami kaynakların 
bazılarında yazılıdır. Ancak, "YEN!", 
''YENIDEN" anlamında olmak üzere bölge 
diliyle (Ktlrdçe) ona NUH lakabı verilmiştir. 
Babasının adı ise, köken veya tek köken 
anlamında LEMK'tir. 

Ingilizce, fransızca, Almanca ve di~er 
Hint- Avrupa dillerinde Hz. Nuh'a NOVA 
derler. Nuh Peygambere Prophet NOVA derler. 
Bölgemizde de Nova yeniden anlamına gelir. 
Arablar ise yabancı kelimeleri kendilerine agu
gelen sözetikleri dillerine adapte ederler. ÇlN 
'e SIN, JAPAN'a YABAN dedikleri gibi yeni 
anlamındaki NUH yerine de yakarış 
anlamındaki NUH sözctl~tl kullanmışlar. 

B- CUD! DAGININ ADLARı 
Novakin (Nevakin) Hilgirt, Gudi, Mısir 

(Mıssir) Gudi, Cudi. Kutsal Cudi daıın-un Guti 
yazıt ve plaketierinde ilk adının Novalti 
(N ovakin) oldu~ ve bu adın Allah tarafından 
vahiyle Hz. Nuh'a kendisinin dağı 
adiandıniması için emredildiği yazılır. 
Bunun üzerine Hz. Nuh dağa Novakin 
(Novahkin) adını taktıgı görtıltlr. Nova: 
NUH, Kin: Gtllmek, sevinmek anlamındadır. 
NUH (As) Tufan belası ile zalim kavminden 
kurtuldu~ için karaya çıkarken çok sevinmiş 
ve gtllmüş oldu~dan Nuh gtlldü, sevindi 
anlamında Novakin adını da~a takmıştır. 

Bu önemli Tufan olayının Novakin 
(CUDI) D$ üzerinde noktalarup, dagın 
gemiyi taşıdıgını ifade etmek amacıyla, 
bölge halkı (Ktlrd Halkı) HILGIRT aduu 
takmıştır. Şimdi de kuzey Iraklı ve bölgeye 
yakın olan halk hala da~a HILG IR T 
demektedirler. HILGIRT adı Guti yazıtlarında 
da geçmektedir. Bunlarla ilgili plaketietler 
lngilterededir. 

Milanan 4000 yıl önce kurulan GUTI 
imparatorlu~un başkentini Hılgırt dağı 
tepesinin tam altında Cizre ile Silopi 
arasındaki Bajankurd (Ktlrdşehri) denilen 
yerde kurması dağın adının de~esine 

sebep olmuştur. Çünkü GUDI (GUTI) 
lmparatorlu~ ta Basraya kadar Akad, E!anı, 
SOmer devletlerini 100 yıl kendi hakintiyeti 
altında tutmuştu. Onların tlntl dagı aşmış 
oldu~dan başkentleri de da~a yapışık 
oldu~dan Hılgırt (Novakin) dagına GUD! 
dagı denilmeye başlandı. Tıpkı islamın 
çıkış merkezi olan Hicaz adının şimdi halk 
tarafından Suudİ Arabistan diye ad
!andırıldıgı gibi. 

Gudi imparatorlu~un çöküşü ve 
bölgede asur!arın hakintiyeti almalan ile 
dağın adı Gudi adının unutuldu ve 
asimilasyon politikası gereği olarak MISSIR 
(MISIR) olarak değiştirildi. Ingiltere British 
Muzeumdaki ASUR plaketierinde GUDI 
Daıın-un adı MısiR olarak geçmektedir. 

Mısslr adının Cudi (GUTI) dagı 
old~u biz yine bölgeden anlıyoruz. Ciz
renin 3 kilometre kuzeyinde adı Kurtuluş 
Köyü diğe değiştirilen köyün adı Mısiridir. 
Halen de bölge halkı bunu kullanmaktadır. Bu 
köy CUDI dagu-un ereğinde son da~ 
halkasına yapışık bir köy oldu~dan, dağa 
ait olan köy anlamında kendisine MISS!Ri 
denilmiştir. Buraya da Asurlular yerleştirilmiş
tir. Son otuz yılda da yine burada Asurlu hris
tiyanlar oturmaktaydı. Mıssir adı önemli olan 
Cudi Daıın-un bir adı oldu~dan, Cizre Şah 
Beylerinni üç bab göbeğinde Missir adlan 
bulunmaktadır. Yine Cudi eteğİndeki Hesana 
Asurlu hristiyan köyl1llerde de Missir adında 
şimdi dalti erkekler bulunmaktadır. Bu da 
MISSIR Daıın-un Cudi Dagı oldu~u isbat 
eder. 

Kur' aru Kerim' in HUD Suresinin 44. 
Ayeti nazil olunca, dagın esas özsaltiplerinin 
unutulmaması için Allah (cc) CUDI olarak 
tekrar adlandırdı. Bilindiği gıbi arapçada G 
olmadıgından, araplar G ile başlayan bir şeyi 
C olarak okurlar. Onun için Kur'an da GUT
IO yerine CUDI olarak kullanılnuştır. 

CUDI'nin GUDI'den geldiğini söyledik. 
Anlam olarak da birbirine yakındır. GUDI; 
Kuvvetli, kahraman, cömert anlamındadır. 
Arapçadaki Cudi anlanuda buna yakındır. 
Arapçadaki CUDI, Cud köktinden gelir ve 
cömertlik anlamındadır. 

C- TUFANLA ILGILI DEC!ŞIK BILGILER 
Nuh Tufanının KUFE şehri veya Hin

distandan başladığı bazı islami kaynaklarda 
yazılıdır. Ancak Ingilteredeki Guti plaket-
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lerinde Tufan'ın RES şehrinden başla<!$ 
yazı!rnaktadır. RllS şehri iki tanedir. Bir tanesi 
Kuzey Irak'ın HEWLER şehrinin alt 
kısımlarındadır. Ikinci RES ise Suudi Arahis
tanın kuzeyinde bir şehirdir. 

Bir çok bilgine göre Tufandan kurtulup 
gemiye binenierin sekiz veya seksen kişi olduk
lan söylenınelde birlikte, Guti plaketierinde 
gemiye binenler Hz. NUH'un ehli olan ll 
kişidir. Bunlar: HAM, SAM, EŞER, IRYAN 
olmak üzere dört erkek o~lu, Nuh'un kansı 
ENNE, kızlan AIŞA, TARA, RAINA, ŞEBNEM 
ve erkek kardeşi REBAB' dır. 

D- NUH (AS) 'm Cizrede ve geminin 
CUDI Da~da oldu~a dair deliller: 

1- Kur' an-ı Kerim' in HUD Suresinin 
44. ayeti kerimesinde "Yere, suyunu çek, gö~ 
suyunu tut denildi Su çekildi, iş de bitti, gemi 
CUDI'ye oturdu. Haksızlık yapan millet Al
lah'm ralunetinden uzak olsun denildi." diye 
yazı!ınaktadır. 

2- Cizre Surlan ilk defa Gudi (Guti) 
döneminde inşa edilmiştir. Geminin Cudi dağı 
üzerinde durdu~u ve NUH (as) mezanrm 
da CIZRE'de oldu~unu hatırlatmak 
bakunından Cizre etrafındaki şehir SURLARI 
gemi şeklinde yapılmıştır. Gemi tıpkı 
da~a durdu~ gıbi, teknesi güneye ucu ise 
kuzeye do~ yapılmıştır. Geminin kürekleri 
(Mecrefleri) de do~ ve batı'da gösterilmiştir. 

3- Arap dil uzmanlarmdan MEC
DEDDIN YAKUP PIRUZABADI, kamus adlı 
eserinin EBU maddesinde NUH PEYGAMBER 
metarının CEZIRE-1 lB NI ÖMER' de 
(CIZRE) oldu~u yaznuştır. 

MECDEDDIN YAKUP 
PIRUZABADI'nin sözlerini teyit eden bir 
arapça yazılı taş belge yazılıp Nuh 
Cami'ine konulmuştur. 

4- Bailli BERSSUS Nuh Gemisinin CUDI 
dağı üzerinde durdu~u yazmaktadır. 

S-Şimdi Londra' da bulunan Guti plaket
lerinde, Nuhun mezarının RAYAT 
mıntıkasmda oldu~ yazılınaktadır. Rayat 
ise Dicle nehrinden İtıbaren Cizre ovasının 
Silopiye uzandığı bölgenin adıdır. Ilk 
ça~larda eski Cizrenin do~undan nehir 
geçirilmedi~i için Cizre'de Rayat 
mınıtıkasındandı. ZAHO'ya kadar olan 
biltiln yerler son yıllara kadar Cizre'ye 
ba~ydı. 

6- 1872 yılında Sir Austin Layard ve 
asistaru Hormuzd Passan tarafından Irakta 
Musul civarında yapılan kazıda Asurlulara ait 

12 pişmiş plaket bulunmuş, daha sonra çev
rede kzı!arın yo~ştınlarak devam etmesi 
üzerine 30.000 plaket bulunmuştur. Bunlar şu 
anda ingilterede BRITISH MUSEUM'da bulun
maktadır. 

1899 yılında yapılan çalışmalarada 
bu plaketierin bir ço~ çözilldü. Bunların 
Tıp, Din, Astronomi, Felsefe, Tarih, Matematik, 
Sosyal Bilimleri kapsa<!$ gOrOldü. Çivi 
yazısı ile yazılmış bu plaketierin bir 
kısmında GJLGAMIŞ destaru yer alıyordu. 
GJLGAMIŞ'a ait ll. plakette " GEMI Missir 
Dağına oturdu. Missir Dağı gemiyi tuttu." 
denilmektedir. Missir, yukanda açıkland$ 
gıbi Cudi dağının Asurca ve Akadca konul
muş adıdır. 

7- Şu anda lngilterede, Londra'da 
oturan Iraklı Kürd arkeolog ABDULAH 
ZEHAVI'nin yarunda bulunan Guit plaket ve 
kitabelerinde, çivi yazısı ile geminin 
NOVAKIN (HILGIRT) Dağı üzerinde dur
du~u ve bu dağın CUDI dağı oldu~u 
kaydeder. 

Bütün bunlar, Cizre üzerine 
araştırmalar yapan bir ilim adamının zah
metle ortaya çıkar<!$ ince ve ispatlayıcı 
bilgilerdir. Okurlanmıza bir giriş olması ve 
Cudi da~ önemine bianen bu kısa 
bölümleri aktarmayı uygun bulduk. 
Araştırmayı yapan dostumuzdan Allah razı 
olsun. Yaptığı araştırmalarda hep bölge veya 
bölge halkı diye kastetmesi rejimin getirdiıi 
sınırlandırmalardan dolayı olacaktır. 
Esasmda bölgede ve bölge halkında herkesin 
anlayacağı gıbi Kürd halkı ve [Kürdistan 
kastedilmektedir. MAMOSTE CEZIRI 
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Türk Basını ve ikiyüzlülük. .. 
Bugün, global olarak toplum/ara yön basın, rejimin istekleri doqru/tusunda halki 

veren basmdlf. Radyo, Televizyon ve sol ve saq olmak üzere ikiye bölmülj ve 
Gazetecilik bunun baljl1ca ayg 1tlafld "· tahrik/ere sebep olmuljlard 1r. Buna göre 
Türkiyede Radyo ve Televizyon, diqer tüm sol bas m 1 takip eden insanlar vatan hain/, 
bat1 demokrasilerinin tersine, bir devlet din dütjman 1 ve kominist olarak nitelen
kuruluşu olarak görev yaparlar. Onlardan diri/irdi. Saq basm1 takip eden kesim ise 
devletin çizigisi haricinde yay m yapmalafi geirici, Blj m dinci, baqnaz, ve tutucu 
baklenmez zaten. olarak lanse edi/irdi. 

Ama Gazetecilikte bu böyle ol-
mama/Id 1r. Çünkü görünüşte gazetecilik Bundan hem rejim hemde basın memnun 
h ür ve bafi 1ms IZ o/dufiunu iddia etmek- ka/rtordu. 
te dir. Bunun böyle olmad 1ğ m 1 siz okur-
/arun/Za klSaca göstermek istiyoruz. Bu gün artik saqc1f1k ve solcu/uk kav

galafi tükenmiştir. 
Daha düne kadar bu ülkede 

yaşayanlarm tümünün ayn1 milletten ol
duğunu, aynidineve kitaba mensup o/
duklarm 1, cephelerde düşmana kar§ 1 
şehit verip gazi olduklafini beyan eden 
türk b as m 1, kürd meselesi kar§ 1s mda, 
bugün art1k maskesini değiljtirmeye ve 
gerçek yüzünü göstermeye başlamlljt/r. 
Bunu biraz incelersak karş 1m 1za Türk 
basmm ne derece ikiyüzlü ve şövenist 
olduğu çlkacaktlf. 

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir zaman 
gerçek neşriyat ve fikir hürriyetini şiar edin
miş veya en azmdan sayg1 duymuş bir 
basma rastlamak mümkün değildir. Türk 
bas m 1 hertürlü sağ ve sol istikamet/eriyle 
rejimin yan mda yer al m 1/jt/f. Bunu 
yaparken lehte ve a/ehte olmak üzere iki 
gruba ayrdmay1 benimsemiştir. 

Her iki b/okta yer alan fikir yazarlafi ise 
birbirleriyle çatlljlf gibi görünse/erde, 
gerçekten perde arkasında rejimi korumak 
ve ayakta tutabitmek için gerekenleri yap
maktadlflar. Türk basm1 hiçbir zaman 
gerçekten saqveya sol veya İslami bir 
fikire sahip olmamiŞtlf. Onlar hiç bir 
zaman devletcilik ruhundan taviz vermemiş
/erdir. 

Bir zamanlar sağ ve sol bloka ayrilan 

Günlük gazetelerin köşe yazarlafini uzun 
zamandan beri takip edenler bilirler. Artik 
hiç bir köşe yazefi daha önce benimsediği 
siyaset çizgisinden değildir. Hepsi z/t fikir 
sahibi Gazetelerde yer alarak pozisyon 
değiştirmişlerdir. 
Dikkat edelim fikir değil yer defiiştirmiş/er
dir. Çünkü türk bas m mda defiişik bir fikre 
rastlamak mümkün deqildir. Aksini iddia 
edenler varsa bugün neşr olan b as m m 
Kürd/ere karş 1 olan tutumlafini ince/esin
ler. Hiçbirisi de Kürd/erin hak/1 
mücadelesini hakli gösterip rejimin çizdifii 
Çlğlfdan diŞBfl Çikma terasetini göster
memiştir ve gösteremez de. 

Difier taraftan orta asyada ki yeni 
gelişmelerden ne denli tjövenist bir duygu 
ve zevkle bahsettiklerini görüyoruz. 

Bir zamanlar sağ gazetelerin köşelerinde 
solun namusunu satışaÇikaran sahte 
gazeteciler şimdi artik Kürd/eri hedef 
alarak; 

"İstanbu/um, burma brtlkll, uzun enterili 
Kürd/er taratmdan iljga/ ediliyor. Artik 
ku/aklanm 1zm pas m 1 onlafln müzik
leriyle siliyoruz. Damaklanm1zm tadm1 
onlar temin edecekler. Nereye varacak bu 
işgal. istanbulun gerçek sahipleri nerede, 
ne yapıyorlar bu istila/ara karşi." diye 
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haykırmaktad/r. (Hürriyet Gazetesi k6şe yazarı 

Rauf Tamerden) 

Hani bu memlektette Ktlrd yoktu, 
hani hepsi Ttlrkttl! 

Başka köşe yazarlan ise her 
fırsatta du n ya ttlrkltlğtlnden, Ttlrk dil bir
liğinden, Azerbeycandan, Kazakistandan, 
hatta Hristiyan olan Gökoğuz Turk/erinden 
bahseder/erken s /fa KılrdJere gelince, 
on/an bö/tlctl/tlkle, hiyanetle ith am ederler. 
Yunanistan ve bulgaristan parlementoianna 
seçilen ttlrk kökenli par/ementerleri öve öve 
göğe Çikaran bu basın Kurd/ere gelince 
on/an dikkatli olmaya davet ederler. 
Türkiyenin sadece türklere ait olduğunu 
sürekli hayklflflar. T1pk1 Nazi a/
manyas mda olduğu gibi" Almanya a/
manalara" gibi faşist ve lfkÇI fikirleri öne 
sürerek bölücülük yapmaktadırlar. Bunu, 
25 milyon Kürdün yüzüne bakarak ve hiç 
utanmadan yaZiyor/ar. Kürd milletvekilierini 
kasd ederek "Eğer on/ann anadili kürdçe, 
yaban c 1 dil olarak ta Türkçe biliyrolarsa 
neden Millet meclisinde oturuyorlar" O 
zaman çeksinler gitsinler türkiyeden. 
Yabaneliara türkiyede yer yoktur gibi bir
birine z/t fikir ve görüşleri savunmaktan 
geri durmazlar. 

Bizim burada demek istediğimiz 
şudur: 

Türk b as m t kemalist rejimin bek
çiliğini, türk ordusuyla beraber pay/aşmak
tad/f. Rejimin korunmasi için, gerekli tüm 
şartlan yerine getirmek zorundadlf. 
Atatürkçü/ük çığinndan ayn/madan 
vatan ve milletin bütünlüğünü korumak için 
gerekirse yirmibeş milyon Kürd de rahatça 
kurban edilebilir. Bunun ise serbest 
gazetecilik/e, h ür bas m la, doğru haber ve 
yerinde yorumla hiç bir alakasi yoktur. 

istisnalar yok mudur? 
Elbette vard If ama onlar da karani ik 

güçler taratmdan sahte basının gittiği 
yolda gitmek zorunda bırakdmaktadu/ar. 

Doğruyu seven, gerçeklerden taviz 
vermeyen ve hak/ m m yan mda yer alan 
tüm insan/an, gerçekleri türk basınından 
a/mamaya, onlara itibar etmemeye, on/ann 
tek yan/1 ve tek fikir/i olduklarıni gör
meye ç!ğlfryoruz. 

Kürd halk mm hak/imücadelesinde 
ileri gitmesi ve Türk halkı ile KOrd 
halk m ın islam m tanzim ettiği kardeşlik 
çizgisi doğrultusunda beraberce 
yaşamalan için mücadele verecek bir 
basmdlfözlemimiz. Rejimin herdediğine 
uyan, halkiara gerçeği yan s /tma yan ve 
devamli gtlçltlnün yan mda olmaya 
çalişan birbasma itibar etmemek her 
inanan ve insan hakianna saygi duyan 
insan m görevidir. 

İsmail Mervan 
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1\endl ülk.e~lnde 
mülte~l vlmak. 

İnsanın kendi ülkesinde mül
tecileşmesi ne kadar garip bir ~ey de@ 
mi? Bu kadar aşın bir ~ariplik ancak 
Kürdistanda görülebilır_ Nitekim 
dünyanın en eski halklanndan olan bir 
halk, bütün yaşantısı at sırtında talan 
peJİI!de . koşmaktan ibaret olan bir takım 
vahşilerın saldrınsına u~yor ve kendi 
ülkesinde esir muamelesı görüyor. Bu da 
garip de~ mi? 

!ik kez vergide parayı kullanan, 
ilk ziraatı yapan, ilk evcilleştirmeyi 
yapan, ilk yazılı kanunları yal?.an ve 
daha başka bir çok konuda tarilıte ve 
dünyada ilk olan bir halk, bugün kendi 
ülkesinde başkalannın yandırnma 
muhtaç. Bu da garip de@ mi? 

Kürdistandaki ~ariplikler saymalda 
bitmez. Onları şinıdilik bu kadar analını 
ve güncel duruma bakalını. M. Kemal, 
zamanında Kürd milletvekillerine, kürd 
milli kiyafetleri giydirıli ve meclise getirdi. 
Daha sonra da ayııı milletvekilierini kürd 
kıyafetleri giydiler diye astırdı. 

Kuzey Irakta bir Kürd direnişi baş
ladıj!ı günden beri TC bu direnişin 
kınlması için elinden geleni yaptı. 
Perde arkasında kalarak yaptıkları yet
meyince bu sefer yüzündeki perdeyi 
atarak doj!ı-udan müdahale etti. 1951 
cenevre anlaşmasının açık hükümlerine 
raj!ınen, ölümden kaçan insanlara mülteci 
statüsü vermeyi bile çok gördü. Hatta 
daha ötesi, sığınan insanları zelıirlemek 
gibi vahşı ve insanlık dışı bir 
uygl.!lama içine girmekten dahi çekin
medi. 

İşte dün bomba yagdırdıj!ı ve 
~iyasi planda ölümlerini hazırladıj!ı bu 
~anlara, ayııı TC. bugün hayasızca bir 
iki yüzlülükle sahip çıkma teranelerini 
atıyor. 

Bu oyıınun arkasında saldı olanı 
iyi görmeli. Kürdistanda yaptıj!ı katliam
lar ve işledijti cinayetlerden sonra TC -nin 
TC olarak kürdlerin dostu olabilecejtini 
sanmamalıdır. Onlar tek devlet tek ulus 
idolojisinden vazgeçmedikleri gibi, int
paratorluk rüyalarını da görmekten vaz
geçmiş degiller. 

Görüldül1:ll kadarıyla şu anda 
yapmak istedikfen üç şey vardır: 

1- ''Terörist" teraneleri ile bir taraf
tan silahiı direnişcilerin üzerine mümkün 
olan en valışi yöntemlerle giderken, diger 

taraftan halka şirin gözükmeye ve on
!ann kültürleri ile yogı-ulınuş aydın 
tabakayı da kullanmaya çalışarak 
direniş cephesini bozmak ve sonuçta 
mücadeleyı tümden kırarak kendi 
şartlarını dayatmak. 

2- Bir taraftan halkı hem tehditle 
hem de insanlık dışı yöntemlerle sindir
roeye çalışmak ve diger taraftan da 
sözde de ofsa bazı haldar vererek kitleleri 
direniş çizgisinden uzaldaştırmak ve 
tesliıniyete çekmek. Sonuçta yine direnişi 
kırıp kendi şartlarını dayatmak. 

3- Kürd siyasi örgütleri arasında 
bir çatışma ortamı yaratmak. 

Kanla yazılmış mücadele 
tarihinıiz bize bu konularda gerekli 
tecrübeyi vermiş olınalı. 

Dr. Selahaddin Baran 
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İYİ KÜRD KÖTÜ KÜRD 
Bu terimleri hepimiz herholde iıitmlı olmolıyız. ÇünU gün bt gün oynı f8Yre4o yqıpru. Apı 

"ldınlaro, hokoretlere 11mz kiiıyoruz. Bu kovrom tilimiz törkiyuiade ol4•i• tibi ltt•IJI• p l'flrli 
olnıuıtur. Şimdi &u iyi ve kötü Kiird kma11lonnı• nereden geldijlni ve no iti• söylondlğili ve ~mleri1 
kastedildiğini biru incoliyolim: 

Rumi ideolojiye göre K'ürd kelimesi yokta ve hoion de yokt11. Aıu holk omındo Kird kelimesi guolp h 
iki, iyi- Kötü Kürd manasındo kuilmlmtktadır. 

Şimdi iyi K'ürde &akalım: . 
Bu kategoriye .,,,; Kirdior giriyor ve &u kürdlerin dmmlon nedir hep &ertber göreli11. 
Hani "kerde dahi Kird en odi görtvleri yerili getirllekle mükkelief olmmno rtj11en yine o K'ird k11dill1o 

veriloo görevi pür hevuia yophgından doioyı do nö&et ve iozibot görevleriyle görovlondirilir. Bu kürd ortdo 
korııtaıhjı horlomaloro karıı mar ama kenditlne oydo yıldo bir oferin denlllnce göklere gıkor ve yopılo1 
tüm horlamalan analar. Askord01 döndikten tonrt do bu oferini yıllarco anlam. 

Bu kompleks sivil hayaHa da demı eder. Kiinl ejer IIIIIZIII kılıyor, ora111n1 tatiyor, ıorııd• tokakti 
kürdıe k"uımuyorsa &u iyi bir kürdtür. Hele &u kürd evinin en isi köıetine fdrk boyrtjı "•ıt 
totuklonno kürdıeyi men edlyorto ve Kürd olmooıok igin eliade geleni yopıyor11 bu tok tok iyi bir Kir4tir. 
Bir de bu kird ,kördüm diye• inSiloro kolfı gıbyor, onlort küfr ediyorso, onlon bilioilüklo, veton hoi1iljl 
ile sagluyorSI, iıte bu kürd üstün kaliteli &ir kürdtür. 

Şayet &u Inm Bulsaridon, Kıpns, Yunanlttoa vs. yerlerdeki türklere yopıl11loro kolfı tel" 11 
yürüyüıieri lonzim ediyorsa ve gerekille türk düımanlonaa kolfı smıı gidip de ölüp111 lfle 01d1n dobo 
Iyi bir Kürd holunmu ve belkide bir türk olabilme ııntına sohiptir. Esmldo iyi kördün nfetlon1ı bartdo 
"Y••kla &itire11eyiz. Çünkü TC · ye yoranmok itin bir Kird ne kodu tok fedakorlık yıpso ızdır. 

Şimdi de kötü &ir K'irde btbyoraz: 
Bu K'ürdi onlamak ıok kolaydır. Not~ 1111 Çinkü bu Kürd, terörid, koıııloi!l, di11iz ve olevidir. Nomu 

kılmu, mı lltmu. Dohuı do vor. Bölüoüdür, Mehnıettike kulfal nkor, i!liklal lltlfı söyloınu, beyrtja 
korıı seyguudır. 

iıte &öyle bir kürde yoıonıa hokb tmnmanıılı. Nerede görünille ortdı uilmelidlr. 
Bozen de, herhalde iyi K'drd olmakton bıkıhklın iıi• olaook, &u kotegoriyı IIIDIZ blan, or•t 11111 ve 

hoHa hoo01 giden kürdler de dahil olmak zorundodır. Niye ml7 Bul!. Çinkü bu kür4 4e ortılı kiir4 olda§••• 
söylüyor ve haHo daha da ileri siderek Kürdistoldon, &.gı11nzlıkt11, karlllaı smıından hlaa hhsetmeye 
baılad~ar da oldan. Üstelik bunlar cihod ve ıehadet gibi keli11eler de kallondıklan Itin daho tehlikeli ve köti 
K'ürdlerden do daha kötüdürler. 

O Künlün bldıgı noıııaz ve laHuğu oru9 kabul edilmez. Çünkü &u zll Erııı11ilerin, yahadilerl1 oyumo 
gelip bin ~lılı islonı bayroktırlığını yap11ıı aziz türk ıııilletine kalfı t•liyor do onıa ltlo. B1 4o vuralıııah, 
ezihııeli ve dinden kovulmoldır. Ne de11inlz bu lıe 7 
Ko&ul ediyor muyuz 7 

Şim4i bunlon okuduktan sonrt bazen televizyonda seyre«ijimiz ıu aıııerlkon flliııılerl vor p, lıte onlon 
hohrhyor. iıte o filimlerde genelde Kovboylar, kızılderilileri yıkolaıııık, onları• zaef tıraflanil tubH etmek 
iıln yine vo•l•rına rehber olarak aldıklan kızılderilileri hahrlıyoraz. 

Baıka bir uh10de beyaz kovboylora yartııııak Isteyen ıııebiblı ıapıollar lizimiz ilinine 1eliyor. Oalar 
ki ezilea holklorını daha da ezmek ve uenlere yartnllak iti• 1ö!lordiklori ıo&e IOIUCI eritilkiari Iyilik mertebealyfe 
bizim iyi kürdleri korploıhr•o11ak elde degildir. 

Omar Kumi 
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Bu gün ben size elininizi kemale erdirdim ve üzerinize nimetimi tamamlarlun ve 
islam dinini size bir din olarak venneye nza gösterdim. MAİDE SURESi 6 

Islam kamil bir dindir. Hayatın yolunu aydınlatan ve hayatın bütün problem
lerine çözüm yolunu gösteren bir dindir. Dünya ve ahirene tehlike ve hatalardan 
sakındınnış. Fakat müslümanlar eskileri ve yenileri dahil olmak üzere bu realiteyi 
ununular veya ununuruldular ve böylece onlan dinden uzaklaşuracak cahiliye veya 
cehaletin karaıılıgına büründüler. 

!slamın kemale enne hadisesi bu 
din hakkında geniş bir açıklamayı 
birlikte getirir. Kemale ermemiş diğer 
mezhep ve dinleri birlikte mukayese et
meyi de gerektirir. Ayıu zamanda islam 
içine girmiş şüphe ve problemiere de el 
atmayı gerektirir. Bu çerceve içerisinde 
ele alınacak bir konu kavram ve kapsam 
bakımından uzayacığından tefer
ruatına girme imkanına sahip olmamak
la beraber hiç söylemernekteuse çer, 
çevenin beyan edildiği kısa bir 
açıklamayı tercih ederim. Sözümüzün 
başında zikreniğimiz ayeti kerime bu 
kemalin özelligini ispatlamaktadır. 

Bu özellik hanif dinimizin kapsam 
ve kavramı ve dengesinde kendini göster
mektedir. Öyle ki rulı ve cesedin kaslan 
arasındaki uygunluk ve ölçümleri gibi 
dünya ve ahiret hayatını kapsamak
tadır. Bu ise, insanın özelligini açığa 
vurmak, hidayet yollanru göstermek, 
sonra da iki cihanda mutınain bir hayat 
yüceliğine yükselişini keşfetmektir. 
İslamın kemalinin derin esaslan ise 
onun ana dUsturlarına riayet etmekle 
açığa çıkar. Bu düsturlar, mutınain bir 
hayat nizarnının esaslan, dini koruma 
esaslan, aklı koruma esaslan (fikir 
hürriyet), namusu koruma esaslan, nefsi 
koruma esaslan ve malı koruma esas
lan şeklindedir. 
Bu koruma ise, hak, adalet ve ihsan 
kaideleri çerçevesi üzerine bina edilmiş
tir. Amac ise, zaran def etmek, 
sıkıntılan kaldırmak ve diğer insani 
kaide ve prensipierin hedeflerine en iyi 

şekilde ulaşmasını sağlamaktır. 
Kema!in yönleri ise, bir çok şekil

lerde tecelli eder. 
Akide yönünden: Kalb ile akim 

birlikte görevlerini yapmak suretiyle, 
ilahın marifetine doğru işlevlerini yap
mak; karamsarlığa girmeden, fıtranan 
uzaklaşmadan ve düğümlü hale getir
meden ahiretin mesuliyet şuurunu kav
ramaktır. 

Bilinen ibadet- dünyevi ve ulırevi
yönü: Ferdin nefsini paklaması, toplum
sal bütünlüğü sağlamak için, ferdler 
arasında bir bina gihi dayanışmayı 
sağlamak. 

Ahlak yönü: Faziletler üzerine 
israr etmek ve aksini en iyi metodla def 
etmektir. 

Hükümde: Adalet, şılıa, eşitlik ve 
iyiliktir. 

Savş ve barışta: Ne zaman cihad, 
ne zaman zulm olacağını açıklamaktır. 

Muamelana ise: Yüce Allah, 
ticareti ve alışverişi helal, faizi, hileyi ve 
karaborsayı haram kılnuştır. Ayrıca, 
insan ailesinin ve iman ailesinin 
sınırını tayin etmek gerekir. Tak· vayı, 
faziletin mizanı haline getirmek ve 
cahiliye kavmiyetçiliği ile bölgesel siyasal 
kavmiyetçilikle muharebe etmek. 

Bütün bunlar, kemalin bazı yön
lerini yansıtırlar. Bütün bunlar, kemal 
hakkında yazılması gereken şeylerden 
çok azıdır. Bir kaç asırdır islam 
medeniyeri hakkında yazılan ve yaş
nanan güzel mefhum ve kavramların 
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ortaya çıkanlmasıyla konu aç~a 
kavuşur ve son zamanların gerek akide 
ve gerek diger yanları etkiliyen gayri 
islami yönlerinin çıkanlmasıyla kemal
lik görünür. 

Yüce Allah, bu dinin alddesini 
koruyan, batıilarta savaşan ve tehlikeler
den koruyan züınreyi hulk eder. 
Toplumumuza şahsiyeti zayıftatan 
karanlık gecelerde yılanların arasında 
gezmek gibi pisligin çevreyi kuşa~ 
bir duruma sokan rüzgarlar ümmetın 
üzerinde esmektedir. Yeni kasırga, kindar 
dogudan ve hileli batıdan esmektedir. O 
da bir tarafından kapitalizmi diger 
tarafından inakr ve sosyalizmi ve birlikte 
kavrniyetçilik, milliyetçilik ve ahlaki 
bozukluklar getinnektedir. 

Islam hristiyan yaklaşımını, 
arap-yahudi barışını da birlikte 
taşımaktadır. 
Bu ugursuz, kindar kasırga akıllar 
üzerine çökmekle hastaiatmış ve 
bozarak özelligini kaybettrimiş, kalbiere 
girmek suretiyle köreitmiş ve fitne s~k
muş ve islamdan dalgalarla mürtedli$e 
do gm sürüklemiştir. Bu dalgalarla ıs
lamdan çok uzak, islam düşmanı ve 
islamın yıkılınası için savaşan bir çok 
islami isimler türemiştir. Kasırganın 

tozları arasında, islamın 
batılılaştırılması veya 
dogululaştırılması gibi ünvaniada 

camilere hapsedilmesi, dinin ulusal hak
lara karşı oldugunun, kavmiyerin dine 
aykırı olşunun yayılması, islam 
demokrasisi veya islam sosyalizmi ve 
buna benzer islamın özünde olmayan ve 
diger görüş ve mezheplerden olan fikir
lerle simsiyah bir bulut getinnektedir. 

Sözün özeti: Bize vacip olan is
lamı temelinde anlamak ve sınırlannı 
tanımak, ögretilerini görmekrir. Sonra 
insanlar için kapsamını arz ederken 
yamalama, dogululaştırma veya 
batılılaştırmaya ihtiyaç duymadıgt 
gibi sınırlandırmaktır. Yahudilerin 
ruhtan ve ahlakran uzak davetleri açıga 
çıkma ihtimaliyle birlikte hristiyanlann 
cehaletle dolu iddia ve hurafeleri de or
taya çıkacak fakat ne doguluların ne de 
batılıların te· siri altında 
kalınmayacaktır. Komünizmin, maddeyi 
ilahlaştıran igrenç yüzü ve insanı 
kalbsiz ve şuursuz bir alet haline sokmak 
isteyen fıtrata aykırı tutumu da ortaya 
çıkmıştır. Cahliye ırkçılığına, 
enaniyete, milliyetçilige ve asil millet 
düşüncesine sevk etmeden hakkı ifade 
ediniz. Zira bunların hiç birisi islamda 
yoktur ve bunların hiçbiri islamla birlikte 
degildir. Bilakis islam başlıbaşınadır. 

Dr. Gabuıi 

zehirli fikirler katılması ve dinin "' 
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Necdet Fethi 

56 sene önce yani 25.01.1936 tarihinde büyQk bir lider ve kOrd şahsiyetine sahip 
Mustafa Paşa Yamülki vefat etmiştir. Yamülki, Osmanlı askerleri arasında ünlü bir komutan 
ve Süleymaııiyede Şeyh Mahmud'un kabinesinde milli eğitim bakanıdır. Bundan daha 
büyügil kendisi askeri örfi mahkemesinin başkanı iken giyaben Mustafa kemal AtatOrk 
hakkında yapılan mahkemede idam karamu zattır. 

1866 yılında 
Süleymaniye kentinde 
dogan Mustafa 
Yamülki, Belhas 
aşiretinden olup, Molla 
Mustafanın oglu olan 
lbnu Abdulazizin 
ogludur. Ilk 
ögrenimini 
Süleymaııiyede bitirmiş 
ve liseyi Bagdattaki 
askeri i' dadiyede bitir
dikten sonra harbiyeyi 
1888 de lstanbulda 
bitirmiştir. Aynı yılda 
harbiye bakanlıgına 
tayin edilir ve bir yıl 
sonra Hicaz bölgesine 
mülıendis ve komutan 
olarak tayin edilir. 
Değişik dönemlerde çeşitli konsolusluk 
görevletinde bulunur. Sonralan Sanendac ve 
Kars şehirlerine Vali olarak tayin edilir. 1901 
de Bagdanald altıncı kolordu komutan 
vekilliğine tayin edilir. 1904 te Bagdaıtan 
Sivasa tayin edildiğinde Iran ile Osmanlılar 
arasındaki sınır tesbiti heyetine başkanlık 
eder. 1908 de Ankarada komutanltııma 
getirildİkten sonra tekrar Bagdata ve 
ardından 1910 da Erzincana tayin edilir. 
1911 de !talya ile olan savaşta 5.ci fırka 
komutanlıguu yapnuş ve balkan, Edirne 
ve Çanakkale gibi savaşlara katılnuştır. 
Ardından harbiye bakanı olan Enver 
Paşanın emriyle genel kurmay başkanı Hadi 
paşanın da içinde bulundugu 16 yüksek 
rütbeli subayla birlikte erken emeklilige sev
kedilir. 
Birinci dünya savaşı bittikten sonra Mustafa 

Y amülki Paşa askeri örfi malıkemesi 
üyeliğine seçilir. Sonra Bursa valiliğine tayin 
edilir. Sadri Azam Damad Ferit Paşa, devlete 
karşı geldiği ve anadoluda ayn hükümet 
kurdugu iddiasıyla, AtatOrk ve arkadaş
larının yargılanacagı örfi mahkemenin 
Mustafa Paşa Yamülkinin başkanlıgında 

kurulmasını emreder. 
20 Mayıs 1920 de 
yapılan giyabi mah
kemede Atatark, Fuat 
Paşa, Nuri Paşa (Ça
kmak),Hüseyin Rauf 
Beg ve bazı sorunılalar 
hakkında idam 
karamu verir. 

Fakat Mustafa 
Kemalin başanya 
ulaşması üzerine 17 
haziran 1921 tarihinde 
dogum yeri olan güney 
KOrdisıana gelir ve ll/ 
1922 tarihinde Şeyh 
Mahmut Serzencinin 
ilan ettiği Güney KQr
distan kabinesinde 
maarif bakanı olarak 

görev alır. Aynca 2.5.1922 tarihinde 
Süleymaııiyede "Bang~ KQrdistan" adında 
kürtçe,arapça ve türkçe bir dergi 
çıkartnuştır. Sonra politikada Şeyh Mah
mut ile anlaşamayınca Bagdata giderek 
28.01.1926 yılına kadar dergisiyle meşgul 
olmuş ve bu yanı ile KOrd gazeteciliğin bir 
uzantısı haline gelmiştir. 
Osmanlı ordusunda kahraman!ıgıyla 
tanına..'l bu komutan kQrdlügüyle her zaman 
iftihar eden ve halkrnın geleceği hakkında 
düşünen kişilerdendi. Kürt dili hakkındaki 
ince araştırması sonradan "Mustafa 
Paşanın bıraktıklan" başl.ıgı altında Al
Akid Aziz Yamülki tarafından 1956 da neş
redilmiştir. 
Arapça şiirlerinden: 
Ey vatanım! Saatlanm yaklaştıgı zaman 
bütün emelim senin kucagında ölmektir. 
O zaman birkaç damla kaniskan suyunun 
tatlıl.ıgıyla nefsim huzur bulur. 
Emelim .. Sivan mezarlıgının topragıyla 
örtünmektir .. 
25.01.1936 da vefat etmiş ve süleymaniyenin 
sivan mezarlıgında medfundur. 
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Ta em şaş neyin femkirin 

Em dixwazin di ve hejmare de li ser 
du raınanen bingehin en Islame bo 
xwendevanen CUDi binivisin, ta 
em ıl wan hev ıl din baştir bJnastn, 
ber hev ben ıl neztir bibin. 

Di nav mus!lmanan de diyar 
ıl xweyaye, ku civata Islami ji 
miravan peyda dibe ıl mirov cure 
cure, cuda ıl newekhevin. Hinek 
mirov hene jirin, zana ıl çavvekiri 
ne, baş tedigib.in pirs ıl çareserkirin 
en pirsan, gelek zjmanan dizanjn, li 
cihane geryane ıl pir ditine ... bona 
ve yeke ji evana çetir tediglhinin 
pirsen civate, abori ıl çandeye ıl be 
guman evana dikarin Islame ji 
baştir fembikin. Hinek mirov ji 
hene para wan ji zanine kemtire ıl 
gelek sedem hene, ku ewana çav
girti mane. Lewma evana ne wek 
en din in ıl beguman we 
tegibiştina wanji Islame ji jar be. 
Bo ve cudahiye di nava miravan de, 
em nikarin bibejin, ku bir ıl baweri 
di nav hez ıl rezen me de, yek bir ıl 
baweriye. Raste em tev musilmanin 
ıl sed hazar spas bo Xwedaye me yi 
dilovan, ku em anine ser va reya 
rast. Le heryek ji me Islame, li gor 
tegibiştina xwe ya gelemperi 
tedigibine, ıl li hemıl pirs ıl bılyeran 
dinere ıl bo me tişteki siroştiye 
(tabiiye), ku di tevgera me bine~ 
nerinen onda cuda hebin. Tene 
bingeh yeke, bingeh baweri bi Is
lame ye. 

Bo ve newekheviye di nava miravan 
de, jere azadiya bir ıl baweriye bılye 
parezkar. Em dikarin li gel hev ıl 
din li ser hemıl pirsan, bi terzeki 
birati, hevalti ıl miravi bipeyivin ıl 
bihaxivin, beyi ku em hev ıl din 
bikin gawir ıl dij hev derkevin. Bi vi 
rengi parasıina civata Islam~ 
pekte. Le ewen ku ji civata Jıılame 
derdikevin, bo wan gelek girane, ku 
bir ıl baweriyeki di bipejirinin. 
Mejiyen wan hatine betonkirin, 
dixwazin hemıl kes mina wan 

bihoşin ıl billvin. Em dixwazin 
bilind bibejin, ku Islam ne 
komonizme ıl betonkirina mejtyan 
li ba me bawermendan nine. 

Tişte duwemin, ku pewiste 
em diyar ıl şirove bikin, eve: 
Li ba gelekan di meji de 
hatiye çandin, ku reber 
(Imam) an serok an ji şex! 
mirovin be şaşine. Xwedaye 
dilovan bo wan hişeki be 
çewti ıl şaşi daye ıl ewana 
dikarin ll şıln gel bihoşin. Li 
ser ve bir ıl baweriye, raman 
ma· asılıniyete hatiye belav
kirin ıl bawerkirin ıl bo we ji 
gelek musilman hatine kuş
tin. Gelek raste gava Dr. 
Gabori dibeje: " Ji xweııe 
peve kesek beşaşi nine." 

Gelek dibejin, ku peyximber be 
şaşine ıl wilo Jmamen me ji 
ma· asılmin. Li ba binek komiken 
çewt dihoşin, hatiye belavkirin, ku 
peyxtmberan şaşi kirine, le Imam 
şaşiye nake. Ev renge baweriye ne 
baweriyeka Islame ye. 

Qura ·na piroz bo me dibeje, ku 
Adem guneh ıl şaşikir, gava jl 
dareke xwariye, pişti ku Xwedaye 
mihreban xwarina jt we dare 
qedexe kiribıl. 

Peyximber Yılnis j i ji ber 
gazikirina bo gele xwe reviya. 
Jbrahim ji Xwedaye xwe xwast, ku 
bo bave wi ye gawir bibore. Nılh ji 
xwast, Xwede kure wi rizgarbike. 
Musa miraveki be guneh kuşt ıl 
peyximbere me - Selewat ıl silava 
Xwede ll wi bin- rılye xwe guhart, 
gava miroveki çavkılr hat bal wi. 
Van peyximberan - Selewaten 
Xwede li wan tavan bin- şaşikirine 
ıllewma ewan ne maa· sı1m in. Tene 
di ba1avkirln ü glbandina tarman ıl 
:nameya xweday1 de be ~ ıl_biı 
şaşine. DI vir de ewaıı ma asum. 
bün, Jl ber ku di Qura'na pi.I'OII de 
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~ gotln. ku pep:ımııerım kare 
hi1glrUn ü belavklrbıa ııaiiJ81& 
xwedayi ııe Jrimıani ü şaşi biriDe 
seri. 

Ji aliyeki di ve, bo peyximber 
Muhammed - Selewat ü silaven 
Xwede le bin- di Qura · na piroz de 
hatiye goUn, ku Xwede wi Ji xel.ke 
dipareze ü lewına wi dergevanen 
xwe şlyandin mal ü bo wan got: 
Herin ınalen xwe. Xweda min iro 
peva dipareze. 

De başe. Eger ev rewşa 
peyxiınberan e, çawa miroven, ku li 
gor wan gelek piçıik in ji şaşi ü 
çewtiye maasüm in? Xumeyni 
bawerdikir, ku Imam maasüm in. 
Gelekan ji bawerdikir, ku Xumeyni 
ma· asüm bü. Le dirok diyar dike, 

ku gelek kesen bi nav ü deng xwe 
ma· asüm di tıne, ıe piştre hatlytı 

nasin, ku ewana gelek nezan ü 
rewenda bün. 

Li ser ve bingehe, em d:ikarin 
bibejin, ku Islam ramana 
ma· asümlyete bi va terzi çewt çi 
oaran napejirine. 

Di tevgera me de ji 
ma· asümlyei ni ne, ji ber ku em 
bawer dikin, ku ji Xwede peve 
kesek be şaşi nine ü li ser ve bin
gehe daxwaza me ji en din ewe, ku 
bizanın şaşlyen me ne şaşlyen Is
lama ll8 ü reber en tevgera me 
mirovin ü hemü mirov dikevin 
şaşiyan. Le mezintirin mirov ewin, 
wan miravan ku ji çewtiye ü rewen
dabüna xwe vedigerin. 

~~~~~ .. a. ...... ~ 
~~"'~*...,..-:---.-~~~~~ 
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di gotiı>&ı plroz 
Peyximberi\ Xwedl\- selewat Q silava Xwedl\ ll\ bin • got: 

Piftglriy& Jıiraı6 :ınre -. çi zonlar fa çi hiDzor be.. 
Gotin 

Ey peyximberl\ Xwedl\1 em dlza.nin çawa piştgiriya ewl\ binzor blkln, ll\ 
emt\ çawa ya zordar blkin? 
Got: N-.ı ew ~ bae..bo wl ev ~ 

81 ra.sti, gelek mlrov, ne ll deli\ re Q ne ll z1U'I\l\ re hene... ne piştgiriya ewl\ 
binzor d1kin Q ne ll li hemher zordariy(\ radlwestin... bo zordaran ll tlşteki 
naWlln... weke çawa evana, mina pezi, bo tijikirina zik(\ xwe dljln. 

Em dlzanin, ku di Islamı\ de ev rengi\ Wzebati awarebfane Q naye pejirandln. 
Divl\ musllınan bona mlrovl\n dora xwe Q 1\n dQr ji xebatekl\ bike. 

Piştgirlya 1\n bindest bike Q nehl\le 1\n zordar zordariy(\ bik1n. Jl ber ku peyxim.beri\ 
Xwed(\ • selewat Q silava Xwedl\ ll\ blo • gotiye, ku ..., j1 me ye ewl\ h :ınre bi 
rewşa. mnsflmanen m.ijil DıÜe. 

Gava em lireh li va blogeba ramani ya lsiaın(\ b1nü1o, emt\ bibinin, ku van kesl\n 
di va dema. q1rklrl$ıa. gell\ Kurd de, naxwazio li ser siyaset(\ blha.xivlo Q tenl\ xwe 
bi hinek ç!rok Q xebatl\n diroki mllQI d1k1n, bo xweşklrlna jina xweyi an ll bo 
naveki ji xwe re li şfan bihl\lln dljlo Q dlxebitin. Evan ne li gora ramana lslaml\ 
dllivln. 

Di nav "RoDalıblıta " Kurdan de ji gelekl\n weba hene, ji gel ve dfarln... ne ri\ber1o 
tl ne ji ri\zanln. .• tenl\ bi rewı;a xwe ve mljQiln. 

Di Jslaınl\ de, ewl\ ku xwe nede ber bart\ gell\ bindest ne Ji wane... van " 
roaalılıiria maııa joriıı " ji ne ji gell\ Kurdln, ji ber ku gell\ me tev blodest e Q 
bo wan siyaset Q xebata bo rizga.ıiya vi geli ne girloge mina çallde fa Y.'nlna 
dlrolıl, an ji ....ı. LeylaDa Eli, Mem fa ~ ça....., fa lıezlzeri\n ıstraMa hrdaa, 
di demek<\ de, bi mllyonan Kurd ketine rewı;a qirkirina netewi Q mlrov!. Bl\ guman 
parasiina çandeya kurdi Q vejandlna serohatl\n geiM Q ııivislol\n njijen fa yl\n 
dlroki kar Q bareki girloge, U em ttna.gihinin, çawa mlroveki xwe ri\zan fa 
gelnas dlb1oe xwe ji ber karl\ siyasi ( ramyaıi) dlde allyekl Q bo rwe tenl\ xebata 
çandeyi delamet Q erk dlza.ne. 

Peyxim.berl\ Xwedl\ • selewat Q silava Xwedl\ U bin • diWje, ku awzintiriıı clhad 
gotiııe1la mal H hemher xorıııu..ıd bov e. 
Gelol evana .•. , çi gotin li hembar zordaran kiriııe, ku em wan ",..,.,..lı!ıJr'" binasio? 

Yıllık abone bedeli 50,-DM'ı adına Deutsche Bank KıOln, Kto: 206172 9 370 700 60yatınp, 

yukandaki fişi daldurarak makbuzla birlikteARAM POSTFACH 1347, 5040 BRÜHL GERMANY adresine gOnderiııiz. 
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KİÇ 0 DAYIK 

Seri deyne kiça xemgln 
Eve tari Q reşware 
Me cl nine li va çerxe 
Felek hov e, sege hare 

Sert deyne kiça xemgln 
Sube dQre, şefeq maye 
Li dora me sivistane 
Dema bahoz Q sermaye 

Ereb hatin ji Bexdaye 
Weki gurgen sivisıane 
Bi nave din Q Islame 
Ketin cenge Q ıalane 

Heyinen me talan kirin 
Thne bo me kevir beşlin 
Bi serve mal weran kirin 
Bav Q bira hemi kuştİn 

Bere z0 da me be doslin 
Weki kunde şiker mane 
Bi şev gazln Q dilsolin 
Me nalnale, me kovane 

Seri deyne kiça xemgln 
Bere zQ da me jin waye 
Gele kurdi diket hawar 
Li hawara me kes naye 

Bese daye te weranl 
Te bona min kezeb soland 
Bese nalln Q dilsojl 
Ji çaven min te xew revand 

Bi bezaran mina bavo 
Ji bo welat xwln dane 
Gelek mina te kevoke 
Li ber matan tene mane 

&e hiskan bialinirn 
&e çaven xwe reşkildim 
Ji bo Kurdan biçim cenge 
Tivinga xwe li mil bildim 

Bila min jl bidin kuşlin 
Weki bavo, weki yaran 
Bese bo me şev Q tart 
Bijin herdem wekl jaran 

Bese daye xem Q gir! 
Li ser gore te dil dani 
Gelek yaran xwln dane 
Xwlna wan bihar ant 

KURDAXİ 1 1992 
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KÜRDİSTAN İSLAM PARTİSİ PİK'in PROGRAMI 
1.-Kürdistan _is.ıam Parıisı, Parıiyıı islamiya Kurdistani-PiK 13.-Salih bir aile sallam bir toplumun temel taşım tep.i.l 
sıyasi bir partı olup, Kı.irdısıan tıalk.ının ve diğer müslüman e<ler. Bundan böyle ailenin konınması ve aüc efradlıın ara
halllarının meşru Ilaklarını eıqe eune_k ıçin ll. 12.1400 tari- sındaki ilişkinin giiçJendirilmesi ıanıridir. Ayrıca evliliği, ııe
hınde kunılmuşıuı. Kuruluşu Islam dını esasları (öğretıleı'ı) belılerini hafifletmek suretiyle kolaylaşıınp neslin coğalması 
üzennedir. Amac·ı: Yucc :'I.Uatı'a yaklaşmak ve onun rıuısıııa teşvik edilir. Böylelikle fahişelite ve iffeısWiğe meydan veril-
kavuşmaktır. memiş olunur. 

2.-Kiirdistan Islam Partısı -PIK- uluslararası islam hareketi- 14.-Hukuki ödevlerde toplumun inş.ası.oa_ ve yönlendirilmesin
nin bir parçasıdı_r. Genel olarak islam Cemaatları ıle ılişli de Kadm ve Erkek e~t haklara sahiptır. Yaratılış ve top
içerisinde olup. _o.zel ularak ta ccvresıı;ıde ki islam Cema- tumsal ödevleri balım:ından Erkd ile Kallın araSllldalci fark
atlaH ıle ilişki _ı~ındedır. Çcvrcsindckı Islami grupla:rla (Cema- hhkların ayırımı islam da belirlenmiştir. 
aılarla) ılışkısını sıklaşıırır. ondan yararlanır, yardımda onla- 5 s; . 
ra Oncehk verıı ve aralannda doğacak herhangi bir anlaş- 1 .- OÇU~~uk ~~esı, oluşum ve h!lzı:rlık devresi. oluşu .. ba
maıhğı Kur·anı Ktrim ve Sıinneıc gcire çözümlenmesi için kımı~ an onemlidır. Bu d~e, yetıştınne şevkatıoe, guzel 
Hal<.emler hev('"tıne havalı; c-der ıerbıyeye ıhtıyaç duyduğu gıbı sapma ve ta~ııılıktan lr.onm-

3.-Musliima~ Kurd hal~• hır biıtiin olan isl~m ümmetinin mayı ıster. 
bir parçasıdır. Müslüman KUrdistan ıse biıyuk ıstarn diyarının 16.-İsıami davet (Tebliğ) ancak akıllan ikna ve kalbieri 
bir parçasıdır. Kunlıstan. Kurd halkının coğrafya ve tanh te'tif yoluyla olur. Dinde zorlama yoktıu. Cihad ise Allah 
bakımından Anavatanıdır, .;uğunlukla Kiird hillkının oturduğu yolunda zalim ve müstekbirleri defetmel ve ister müslüman 
bölgeyı kapsar olsun ister gayri-miistim olsun, mustazaflan savunmak için 

yapılan kitaldır. (Savaş, mücadele vı;;.) 
4.-HCI" Mı.islüman hıılkııı sahip olduğu ıı;ibi, Kiırd halkı da H 
soyıında, gelişmesınde. dılınde. tıususıyetlerınde (ananelcriııde), 17.- ürriyet genel bir haktır. Düşün,ı::e, tabirde, inançta, 
toprağında, hıinerlerınde, kendı lendinı ıdare etmede, lulüm, te'lifte, neşriyatta ve işçi sendilı:.ala_n oluştunnada hürriyet 
zillet, ıstibdat ve köl('"lığı red t'tme, fakırlık, cahillık. hastalık koruma altındadır. Ayrıca islamla çelışmedikçe siyası partiler 
ve geneılıkle muharebt: cııncd~ meşru hukuka sahıptir. ve Kadın haklan demekleri vs kurma hürriyeti mevcuttur. 

5.-Kiı.rdıstaıı dıyarında çııurar. mli.Slümanlar Kürd kardeşleri- 18.-Adalet umumi bir haktır. Hiç bir makanun dokıınulma~ 
yle, Kurdıstan diyarını Islam, hıcreı ve yardımlaşma diyan hğı yoktur. Vatanda~lar arasında hiç kimseye din, renk, 
halıne sokma~ ıçın bırhkıe çalışmayı taleb eder. Kürdistan grup,_ cinsıyet veya mezhep imtiyazı. tıuıını:ııaz. 
diyarı dışında ıkarnet eden miisluman Kıirdler de Kürdistan 19.-llim umumi bir haktır. Dinio temel eJitimi müslümanlar 
dıyarını ıslam. hıcret ve yardımlaşma dıyarı halıne getirmek üzerine farzdır. Cehaleti (ümmiliği) ortada kaldırmak, bütün 
içın vııtand~kı kıırdeşlcrıyk buJikle çalışmayı taleb ederler. eğitim m~~haleleri ile ilgilenmek, ı~i anı,tırınayı_ t~~ et-
6.-Kürdıstandaki müslıiman mezhep ve fırkalar (gruplar)· rnek, kabilıyet ve yeteneklere gOre yönlendıımek, ilmi k.ifaye-

11 olanlardan istifade etmek ve çeşitli ihtisas alıuılanna araç 
ve gereçleri temin etmek zaruı:Jdir. toplumsal yollaıdan ü'.erınde ınıfak edileceği noktaya kadar 

karşılıklı yardımtaşırlar ve birlikte yaşarlar. Bununla birlikt~ 
ıttifak noktalarını genışietmeye gayret sarf ederler. Anlaş. 
mııya ulaşma~ınd~ guçluk r,·d.ilen konular ise terk edilir. 
Her . fırka vcyıı mnbep ba~kıılıırına ıar~r vermemek kaydıyla 
kendı hususıyclll.'"rinc (kı:ıraktcrlcrinc) lıağlı kalabılirler. Fırka 
veya mezhep egcr ıslamın gen~Jiryl.'" bağlı kalır. ve özel ola
rak dının kesın nası;laııyla (hubimlcrıyle) çchşmeıse islam 
il~ vasıflanır 

7.-Halkın dımyle çchşmed;ğ, ve halkın düşmanlarıyla işbirliği 
yaponadığı mudd~tre. Kurdıstanııı meşru haklarını elde ctme
y~ çalışan grııplı:ırl<ı yardımlaşmak imkan dahılındedir 

8.-KUrdisıan islıım Hı.ikünwıı ılığer ıslam ulusları hükümet. 
leriyle "Birleşik Islam Mı!letlo:-ri Dcvletı" bırlıkte olur. Her 
ulus malıallı olarak hukUn, ı~·ın ~ura meclısini se1·er. Ulusla
rın metlıslcn de bu1iın mu~lum:ınlaıa Reis olacak umıımı 
şura meclisını seçer 

9.-Kiirdisı;ında r<;"smı dıl Kürdçedir .. Kürdçc dilbirliğıııin sa~
[anması "e zamanın gcrebınımıne.gor"' diı~.enlenıncsi gerekır 
Ibadet ı.;ın ve Kmıb ıle .Siınnetın anlaşılabılmcsı ıçin nas ilc 
(islamın. hiikümlerıne görl.'") Arapça dili gerek.lidır. Ayrıca 
hangı dıle ihtıyaç duyulursn o dıl gereklı kılınır. 

10.-Müsliiman olmııyan v~ diğer dinlere .. mensup olan azın
lıklar. dini, mılli ve toplum~al adaletin hurriyetinden istifa. 
de ederler. 

11.-Hııtkın elinde iştibadi. yiırütme ve yara:ı gücleri bulunur. 
Kanunun (Yasam~nın} kaynağı _Kur'am· Kerım ve Resuluilah 
(sav)"ın sı.innetıdir .. Hıılkın ~eçtiÇı Ş11ra Meclisi, halkın adına 
halkın işlerıni yurutiır Bu Medısin selahiyetinden birisi liya
katlı (ehıl) Fıkıh L'kmaları, Kadılar ve Valilerin 5elahiyetini 
tevzıh etmektedir. 

12.-Güç birimi luplurnun muhafazası, olgunlaştırılması ve 
dı.iıeltı!mesi ıçin dini, akli, ırzı, nefsı ve malı korumayı esas 
olarak. kabul eder. Ferdler içın yeme, ıçme, bannma~ eğitim 
ve öğreıım, sağlık ve evlcnme ihıiyaclannın temini içın gere
ken hususlara rıayer eder. Ferdler arasındııki ili~kiler ise 
şu esaslar üzerine kurulur: 

a-İyiliği emrelme ve köfiiliiğü menetme esası 
b-MuameJede iyilik ve hayırdıı yQI'dtmlaşma esası 

c-Yüce Juıuiklerleri ve güzel adetleri Jwruma esası 
d-Cahiliye adetlerine karşı mücadele esası 
e-Ahlaki problemleri ıslah eıme esası 

20.-Bütün' intifa (yararlanma) sahalannda çalışma yapıhr, 
amme hukukları üretilip çoğaltılır. Devlet gücü ı:aruri balicı-
de miidahale 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 sa~amak ve ferdler idare 
edemedigi takdirde adaletle dağıtımını yapmak. 
c.- işçiye münasip bir ücret vermek, yeterli bir 

dinlenmeyi temin etmek, sağlık hizmetlerini 
sunmak ve ihtiyarlık ile hastalık anlarmda 
yaşantısını garanti altına almak. 

d.-Karşılıksız 9.orcla iş, sahalı;ırını destekleyip ü
retım ve mubadeleyı kolaylaştırmak. 

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

.-İJçilerin maslahııtı için devlet işyerlerinin kQr. 
larından aldıgı paradan işeilere 'dağıımak. 

2.- Oul ticarethaneler kuruo, mülkiyelin bir 
kısmını veya tiimiinii işçi!f!ie devretmek 

3.-Topragı ihya edjp üretimi artırmllk içirı çiftçile-
re yardım etme/C. 

21. -Sosyaı Sigorta! ar; Zekat, v,kıf ve teberrudao O-

luşan özel maliyeden kapatılrr. Ihtiyaç halinde genel vergi 
ve gelir hazinesrnden fa~alantlrr. 

22.-Kitab ve &ünnetin nassına (Dinin esaslanna) mubalif 
ol,an Klirdistan Islam Partisin (Partiya islamiya Kurdistanı. 
PIK) den gelec_ek ber ıürlii tavsiye ve kararlar geçersiz 
sayılır, ılıbar ~dilmez. 
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ŞEHİTLERİN VASİYETNAMESİ 
ı 933 yılında Güney Kürdistanda Kürd halkının ulusal haklarını elde etmek 

için bazı vatanperver Kürdlerin eliyle H~vi (Umut-Emel) Partisi kurulmuştu. 
DÖRT ŞEHiTLER, ( Mustafa Xoşnav, Muhammed Mahmud Kudsi, İz zet Abdulaziz, 
HayruHalı Alıdulkerim ) bu partinin kuruluşuna katılmış ve bu vesileyle parti, İkinci 
Dünya savaşı sırasında halkımızın mücadelesinde şerefli rol oynamıştır. 

Bu dört şehit subay, (ı 943 - ı 945 arasındaki) barzan intifadasına katılmışlar. 
Ayrıca ı 946 da Malıahat Kürd Cumhuriyetinin kurulmasında da önemli hizmetleri 
olmuştur. ı 94 7 de Mahabad Kürd Cumhuriyetinin yıktimasından sonra iran-ırak 
arasındaki sun' i sınırdan baıı;ımsızlık mücadelelerinı sürdürmek için ırak bölgesine 
geçtiler. 

Örfi hükümetler döneminde, İngiliz hükümetinin hizmetçisi zalim Salih Ceber 
tarafından bu subayların dördü de yakalanmış ve Kürdistaı;ı Demokrat Partisinin 
kurucularından olmakla itharn edilerek idamlarına karar verilmiştir. ı8.06.ı 947 
tarihinde idam edilmeden bir gün önce bu dört subay, Kürd gençlerine bir hitapla bir 
vasiyetnarneyi bır~tılar: 

-----------------------------
Aziz Kürd evlatlan kardeşlerimize ! 

Sömürge altındaki köle hayatımıza, bu mektubu yazdııtımız saatte, 
sadece ond"5rt saatlik bir zamanımız kalmıştır. Sonra aarag-acına 
çıkarılacag-ız, hürriyet dünyasına intikal edecegiz, ardında temız ruh
Iarımız, vatan ugrunda ve Allah yolunda hayatını veren şehitlerin ruh
lanyla tiirleşecek. 

Ey Kardeşler ! 

Biz kendimizi çok mutlu hissediyoruz, çünkü biz, milli ve vatani 
görevimizden hiç geri kalmadık. 

Sizlere nasıhatımız, Kürd gençleri ve Kürd vatanperverleri olarak, 
sömürgecilerin belini kırmak üzere istısnasız ezilen bütün uluslan hürriyet
leriqe }<avuşturaca~ !:!ir. 11ayat ve anlayışı kendinize yaşam stili yapmanız 
ve bırlik ve beraberlıginızı kurmanızdır. 

Ey kardeşler ! 

Cehaletin düşmanı olunuz,bütün kuvvetinizle cehaletle savaşmız ve 
cahillerin peşine takılmayınız. Bizler 1947 de kürd halkının 
mücadelesinin semboluyuz. Gende kalan kardeşlerimiz, hak ve şeref yolun
da mücadelelerine devam edecekler, ve Allah'ın yardımıyla hürriyetine 
kavuşacaklar. 

Ey Kardeşler ! 

Bizim daragacına çıkmamız ne zayıflııtımızdan ve ne de 
mücadelemizdeki tereddüdifmüzdendir. Bilaids biz, l'iu neticeye vanncaya 
kadar hür bir asker gibi ÇllfP.ıŞtık. 

Yaşasın birlik ve hürriyet Yaşasın kürd ve Kürdistan. 

Ml.l$!afa X9Şnav - Muhammed Mahmud Kudsi 
Izzet Abdulaziz- Hayrullah Abdulkerim. 
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