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Ey İnsanlar! Doğrusu biz sizi bir 
erkek bir dişiden yarattık. Ve birbiri
nizle tanışmanız için sizi milletle~e 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 im,an edip iyi işler yaparlar, 
Allah'ı çok çok anarlar ve zulme uğ
radıklarında kendilerini savunurlar. 
Zulmedenler hangi akibete yuvarla
nacaklannı öğrenecekler. Şuara 227 www.a
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'lJeğerfi ol(gyucu{a-tj 

Hepimizin malumu, hem Kürdistanda hem de dünyada baş döndürücü 
olaylar cereyan etmektedir. Bu olaylar ı n ak ı ş ı na ayak uydurabilmek, olayları 

anında de~erlendirip siz okuyuculara aktarabilmek için büyük imkanlara gerek 

duyuldu~unuherhaldesizlerdekabuledersiniz. Bizimk ı s ı ttı olanimkanlar ı m ız 
ne yazık ki böyle bir çalışmaya imkan vermiyor. Biliyoruz her sayımızda 

imkansızlıktan bahsediyoruz. Bu ası ı ndahedeftenmiş bir çalı şma için bir özür 
say ı lamaz ama yine de siz kiymetli okuyucuları mı za, elimizde ancak bu kadarı 
geliyor demekten kendimizi alam ı yoruz. Sizeimkansı zl ı ktan dolayı ş ikayetçi 

olmamızınasıl sebebi sizlerden yardım istemektin Böyle kutsal bir davayı 

üstlenmiş bir yay ı n organı nı n güçsüzolması hemekadar bunuçıkaranları n 

eksikli~i sayılsa da bundan, yayın organı n hitap etti~i çevre de sorumludur. 
çünkü malumunuz hiç bir yay ı n organı hedef ald ı~ ı kitleninyardım ı olmadan 

hayatta olamaz ve olsa olsa cı 1 ız bir yaşam sürdürür ve günün birinde kapanır 

gider. Kapanmas ı nda ise hem yay ı ncı ları hemde okuyucuları sorumludur. 

şimdilik Allaha şükür, sevgili Cudimizin öyle bir durumu yoktur. Ama 

ilerisini düşünerek, şimdiden siz okyucularımıza ihtar mahiyetinde olan bu 

şikayetimizi duyurmak istiyoruz. 

Getelimbusay ı m ı zdakikonu vemevzulara. ilkönce Güney Kürdistanda, 

Mayıs ay ı nda yap ı lan tarihi seçimlere. İki arkadaş ı m ız bu yap ı lan ilk h ür 

seçimleri takip etmek ve yetkili siyasi parti mensuplar ı ile görüşmek için Güney

Kürdistana gittiler ve beraberinde getirdikleri resim ve izlenimlerin baz ı 
bölümlerinisizokurları mı zadasunmakistiyoruz.Dahahenüzaya~ ı nı ntozuyla 

redaksiyona giren arkadaşlarımız bu sayıda ancak ufak bir kısmını sizlere 

aktarabilecekler. Gelecek say ı larda, başta şeyh-Osmanlayapı lan bir reportaj 

olmak üzere di~er baz ı izienimlerini Cu di sayfalar ı nda okuma f ı rsat ı n ı 

bulabileceksiniz. 

Başka bir a~ ı rl ı kl ı mevzu ise Newrozda meydana gelen olaylar ı n 

yankılarının bazılarını bu sayfalarda okuyacakınız. Biliyorsunuz Newroz 

da Kuzey Kürdistanda yüzlerce insan şehit olmuştu. Buna karşılık olarak ta 

Müslümangeçinenbazı gruplarınAvrupada TC yanlısı olarakKürdlerekarş ı 
yaptı klar ı yürüyüşleri d~erlendirdik. 

Cudininayda birçıkma planlar ı, yukarıdasaydı ~ı m ız imkansızlıklar 
yüzündenşimdilikertelenmişsedebuhedeften vazgeçilmiş d~ildir. Kürdistanda 
hızlı bir ak ı ş sürecinegirdiğimizbugünlerdeislamihareketindebuh ızlı ak ı ş ta 

alaca~ ı rolitibar ı ylagüçlübirneşriyatı notmas ı zaruridir. Bunungerçekleşmesi 

için gerekli imkanlar ı n oluş utrulmas ı n ı sa~lamak için uzun vaadeli ve 

randımanlı çalışmalara girişitmiş tir. İnşallah bunun meyvelerini önümüzdeki 

aylarda görece~iz. 

Bir daha ki say ı da buluşmak üzere, Allahısmarlad ı k. 
CUDI 
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ABDULHAMİT TURGUT ALLAHIN 
RAHMETİNE KAVUŞTU 

Henüz genç yaşta ve tam islama hizmet edecek bir cağ
da, bir tırafik kazası neticesinde Hakkın rahmetine kavuştu. 

Cebbar düzenin zulüm çarkları mekanizmasına giren ve her 
türlü işkence devrelerinde geçen merhum, baş eğıneyerek 
zulme karşı direndi ve şerefli davasına leke sürmedi. Onun 
zindanlarda gördüğü işkenceleri hem kendi kaleminde 
okuduk hemde dostlarında işittik. O tüyler ürperdici zulüm 
karşısında ancak o ve onun gibi emin müslümanlar 
dayanabilirdi. 

Zaten davası uğruna herşeyi göze almıştı. 
inandıklarından ve bildiklerinden zerre kadar taviz vermedi. 
Hep müslüman olduğunu ve islama canının feda olduğunu 
belirtmişti. 

Buna karşı, düzenin beyinsiz robotları ise, zulmünü 
artırmışlar ve adeta ona işkence etmekten zevk 
duyuyorlardı. 

O kibirden, büyüklükten uzak saf ve temiz bir müslümandı. 
Bu, düzen için büyük bir suç teşkil etmekteydi. Bundan dolayı 
yok edilıneliydi. Başka bir suçu ise Kürd olması idi. Bu ise 
hiç affedilınez bir suç teşkil etmekteydi. Bu iki konstelasyon 
bir arada oldukları zaman, rejime karşı büyük bir enerji küt
lesi meydana geliyordu. Rejim eğer onu yok etmese o rejimi 
yok edecekti. 

O görevini yerine getirdi ve genç yaşta meydanı onun 
gibilere bıraktı. Asıl onun yerinde kalan müslümanlara 
büyük görev düşmekte. Onun gibi saf ve temiz olmak. Onun 
gibi akldesinden taviz vermemek. Onun gibi, her türlü işken
celere boyun eğınemek. Zalim ve tağilere karşı direnmek. 
Hakkı hak ve batılı batıl bilmek olacaktır. 

Avrupada ki müslüman Kürd camiası adına merhuma 
Allah'dan rahmet ve geride kalaniarına ise sabır ve metanet 
dileriz. 

CUDİ YAYIN KURULU 
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KÜRDISTANDAN CUDİ'YE BİR MEKTUP 

Bismillahirrahmanirrahim 

Bizleri karanlıktan aydınlıga çıkaran, Alemierin Rabbi ve ilahı olan 

Allah'a cc hamd, muttekilerin, mücahidlerin ve mazlumların rehberi olan 

Hz.Muhammed (sav)'e selAt O selam, tAhir Aline, eshabına ve bunların 

takipçisi oaln müslümanlara da selAt O selAm olsun der, islami hizmetlerinizde 

ve işlerinizde başanlar dilerim. 

Çok kiymetli "CUDİ" yekilileri, 

Sizlerin samimi ve fedakarane bir şekilde el atıp, çıkarmış oldugunuz 

bu yayın organı, özellikle Kürdistan bölgesinde yaşıyan, hayat sürdüren, 

mazlum, mustaz'af kürd halkının kurtuluşu ve hakimiyeti için büyük bir ışık 

ve ümit kaynagı olacaktır. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Mazlum müstaz'af 

olan kürd halkı, şimdiye kadar islami, Kur'ani ve ilahi çatı altında kürd 

sorununu, kürd problemini, ele alıp bir çözüme kavuşturmak isteyen bir yayın 

organı bulmuş ve görmüş degildi. Zaten kürdlerin en büyük mücadele ve 

direniş kaybı, burada yatmaktadır. Çünkü İslam dini, kürd halkının kemigine 

ve ruhuna kadar işlemiş ve yerleşmiş bir dindir. Bunu çıkarıp atmaya hiç 

kimsenin gücü yetmez. Aynca bunu te'yiden Şerefhan-~ Bedlisi "ŞEREFNAME" 

adlı eserinde sultan llLMurat Han'ın Müderrisi MevlAna. Sa'deddin'in kürdlerin 

niteligi ve yaratılışı konusunda şöyle dedigini yazmıştır: "Her biri dag 

doruklarında ve vadi derinliklerinde tek başına ve özgür olarak yaşamayı 

tercih ederek, keyfince ve münferid yaşama bayragını kaldırır. Allah'ın 

birligini ifade eden müslümanlı~takı kelime-i şehadetten başka, onları 

birbirine baglayan bir bag yoktur.". 

İşte inandıgımız ve ümid ettigirniz kadarı ile CUDİ bu boşlugu 

doldurmaya müsaittir ve koymuş oldugu Metod, Yol, Plan ve Program 

çerçevesinde, dogrusunda hareketle, mustaz'af olan kürd halkı hakimiyetine 

Kur' ani bir anayasa ile kavuşacaktır. İnşaallah .. 

S.KARADUMAN 1 Kürdistan 
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• • • • 
1992 HAC BILDIRISI 

Mukaddes diyarlann müsafirleri ! 
Bilindiği gibi 1 992'de dünya siyasetinde olan bazı önemli değişikliklerle Kominizrn 

rejimi çökmüş ve Kapitalizmin çöküşü etrafında konuşulrnaya başlanmıştır. İlirn adam
ları, İslam dini, İnsanları mutlu edemeyen bu düzenlere karşı büyük bir alternatif olarak 
çıkacağı ve asrırnızın gündemini işgal edeceğini söylüyorlar. Müslürnanlar, üzerlerine 
düşen görevleri yaprnalrı halinde dünya siyasetindeki bu boşluğu islam idareleri dol
duracağı ve istikbaldeki hakimiyetin islamın olacağı görülmektedir. 

Onun için İslamın doğduğu bu mukaddes diyarlara gelen ve aynı nidalarla Allaha 
yalvaran haccıların ve diğer dünya müslümanlarının elele vererek tağutlara karşı kıyarn 
etmeye, islamı hakim kılmaya ve tarihi görevlerini yerine getirmeye dua etmeliyiz .. 

İslam ümmeti, bütün kavimleriyle hak davada tek vücudtur ve bütündür. 
Bu vücudun herhangi bir uzvunda meydana gelen elem ve izdirabı bütün 

vücud hissetıneli ve izdırap veren yarayı ortadan kaldırmalıdır. Bu bağlarnda olan ilişki, 
birlik ve beraberlik ümmete denge ve adalet şuurunu verir ve insanlığa şahitlik ve hakemlik 
vasfını kazandırır .... 

Unutmayalım ki, ümmetin tek vucud ruhunu elde etmesi, ancak vucud azalarının 
biraraya gelmeleri, birbirlerini tanırnaları ve birbirine karşı ilişki ve dayanışmaya geç
meleriyle mümkündür. 

Ümmetin bu şuur anlayışı, ancak İslam ürnrnetini meydana getiren kavirnler, 
birbirini hazrnetrneleri, tanırnaları, birbirinin hak ve hukukuna riayet etmeleri ve kardeş 
olarak kabul etmeleri halinde yayılır ve yer bulur. 

Biz müslüman Kürd halkı adına Hizbi İslami i Kürdistanİ (PİK) olarak bütün İslam 
kavimlerine sıhhatli bir İslam ümmeti için çağrıda bulunurken İslam Ümmeti vucudundaki 
yaraların en büyüğü Kürdistan yarası olduğunu ve bu yara tedavi edilmeden İslam üro
ınetinin sıhhatinden sözedilerniyeceğini belirtrnek isteriz. 

Ey dünya Müslümanlan ! 
İslam diyarının bir parçası olan Kürdistanın müslüman kürd kavminin zülürn 

altında inlernesine, yurtlarından çıkarılrnalarına, mal ve narnu~arına el atılmasına ve 
topluca bir halkın imhasına inancınız izin vermez .. Zira yüce Allah, Hucurat Suresinin 10. 
ayetine göre: "Çarpışan iki müslüman guruba karşı sessiz kalarnazsınız .. Zalim olan taraf 
zulmünden vazgeçmez ve Allah'ın hükmüne boyun eğrnezse rnazlurnun saffında yer 
almanız ve zalime karşı çarpırnanız gerekir". Bugün kürd halkını imha etmeye çalışan 
kafır kemalist laik TC düzenine ve Irak diktatörlüğüne karşı cihad vermelisiniz. Zulümlerin
den vazgeçineeye kadar zalirnlere karşı çarpışmanın sizlere farz olduğunu hatırıarnanız 
gerekir. Uluslarası İslam hareketinin bir parçası olan PİK'in, Kürdistanda Tağuti düzenlere 
karşı kitap ve sünnetin çizgisinde islami mücadelesini sürdürmektedir. Bölgede zulrnün sona 
ermesini ve İslamın hakim olmasını hedeflerken bölgedeki problemierin çözüm yolunun 
İslam olduğuna inanrnaktadır. Diğer müslüman uluslara olduğu gibi Kürd halkına da 
islamı öğütlernektedir. 

Ey müslüman kardeşimiz! 
Müslüman Kürdlerin Kürdistan bölgesinde başlattıkları İslami mücadeleye bilfiil 
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katılırtak suretiyle cihada maddi ve manevi desteği sağla ! Bugün Kürdistan, cihadın 
merkezi haline gelmektedir. 

İslam diyarı haçlılar tarafından işgal edildiği devirdeki karanlık tablo ne idiyse 
bugün de odur. Müslümanların adeta ümitsizliğe düştüğü O karanlık tablodan nasıl 
Selaheddini Eyyübi kurtarmış ve ümit kaynağı olmuşsa bugün de onun torunları, İnşaal
lah İslam alemine ümit kaynağı olacaktır. 

Ey müslüman Kürd halkı 
Yıllarca değişik yollarla aldatıldın. Pusuya düşürüldün. Kanın ucuza döküldü. 

Malın ve Namusun tarumar edildi..Yurdun başkaların işgali altında .. Kendi toprağında 
mültecisin .. Allahın ayeti olan dilini konuşamıyorsun .. Üniversite ve okul 
açamıyorsun .. Radyo ve Televizyonun yok .. Mabedinde bile dini tebilğatını başka dillere 
terceme ederek duyabiliyorsun .. Hulasa varlığın bile inkar ediliyor .. 

Bütün bu zulüm ve haksızlıklar ya saptırılmış din adına yapılmış veya cehaletin
den ve samimiyetinden yararlanarak yapıldığının farkındasın artık .. Bunu gören birçok 
gafiller suçu İslam dinine bağlamaya çalışmış ve din dışı yollarla. Kürd- halkını kurtar
maya çalışmıştır. Son elli sene içerisinde Kürd halkını kurtarmak için kurulan yaklaşık 
kırkbeş Kürd örgütleri çareyi islam dışında aramaya başlamıştır. Fakat O metodlarla da 
kurtuluşun alamıyacağını gözümüzle müşahede ettik. 

Hatanın İslam dininden gelmediğini, bilakis islam dini zulme karşı olduğunu, 
mazlum ve müstazafların yanında olduğunu, adalet ve hürriyetten yana olduğUnu savunan 
alirolerin sözüne kulak verilmediğini gördük. Onun için ilim adamları İslamın çer
çevesinde tanzimli bir Organizasyona ihtiyaç duymuş ve Partiya İslamiya Kürdistanİ PİK 
hareketini kurmuştur. Eğer kürd halkı islamdaki hak ve hukuklarını iyi bilmiş olsaydı 
aldatılmazdı. Onun için Kürd halkına hem gerçek islamı öğretmek ve hemde düşman
lartının hilelerini göstermek için PİK- in bölgede başlattığı islami harekete güç vermeli 
mazlum Kürd halkının yegane ümid kaynağı haline gelmelidir. 

Ey Müslüman Türk kardeşimiz! 
Biz hiçbir halka düşman değiliz. Müslüman olan herkes kardeşimizdir. Böylece 

türklerden müslüman olanlar da kardeşimizdir. Fakat iyi biliniz ki siz de kürd halkı gibi 
zalim ve Tağut bir düzenin altında inancınızı yaşayamıyorsunuz .. Size de zulüm 
yapılıyor .. Kafir Kemalist laik düzeninin yıkılınası hem size hem de bize hayırlı dır .. 
Onun için kardeşçe elele verip Kemalist düzenini yıkalım ve yerine hak ve adalet düzeni 
olan İslam düzenini getirelim. Kemalist mürtedler, ırkçılık ve Turancılık hareketlerle 
müslüman Türk ve müslüman Kurd halkını birbirine karşı düşman hale getirip birbirine 
kırdırmasına müsaade etmemeliyiz. Kafirlerin oyunlarını boşa çıkartmalıyız .. İslamın 
bizlere verdiği hak ve hukuklarımıza riayet ederek karşılıklı saygı ve sevgi içerisinde 
elele verip bölgeye Islamı getirmeye çalışmalıyız. Zira biz bölgedeki Problemierin tek ve 
adil çözüm yolunun islam olduğuna inanıyor ve bu sahada yapılacak her hareketin ,cihad 
olduğunu kabul ediyoruz .. 

Onun için islam çerçevesinde düzene karşı yardımlaşalım. Birbirimize güç ve 
kuvvet verelim .. Bu mukaddes beldelerde bölgede islamın zaferi için dua edelim .. Kemalist 
düzeninin yıkılmasını isteyelim .. Kürd ve Türk halkları arasındaki problemin İslamın 
icablarına göre kan dökmeden barışça çözümlenmesi için yüce Allah'a dua edelim .. PİK 

PARTİYA İSLAMİYA KQRDİSTANi - KÜRDiSTAN İSLAM PARTİSİ 

Cudi 8/8 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



• 
PARTILERE EVET .. FAKAT .. 

Geçmiş bag! antılarda milliyetçi, va tani ve kavmiyetçi hareketler ortaya çıkmış ve çoguna sosyalist laik damgaları üstün gelmiştir. Bunların, ya islamı tanımaz veya islam düşmanlıgı yapar 
durumları vardı. 
Bu durum, yani partilerin inkarcılık, dine muhalefet, dini hafife alma veya dini ihmal etme yoluyla son çeyrek asırda kürdlerin nam ve şahsiyetleri etrafında şüphelere yol açmıştır. 

islami bir alternatif bulunmadıgmdan dolayı birçok dindarların bu partilere katılma zorunda 
kalmaları da üzücüdür. 

Diger taraftan komşu arap, fars ve türk 
islami hareketleri! Kürd sorununu anlıyacak bir 
yapıda degildi ve bir kardeş olarak lehlerinde ve 
aleyhinde hak ve hukukları olan, hatta bütün 
alemin üzerinde hakları olan kürdler!e muamele 
ve diyalog yoluyla köprü kuramadılar. Sanırım bu 
partiler, bu konuda hala anlayış kıtlıgı içindeleler. 
Bilakis bazıları, kürd adına kürdlerin düşmanı 
olan hükümet ve idarelerde yer almış ve yer al
maya devam ediyorlar ... 

Bundan dolayı Kürdistanda müslüman 
kürd halkının derd ve elemlerini hiseden, üzüntü 
ve sıkıntısını sırtlayan, problemlerini azaltan, dini 
ve dünyevi tutumlara karşı olan muazzam gücünü 
açıga çıkaran bir ve birden fazla islami partilerin 
kurulmasına gerek görüldü. 

Şimdi Kürdistan, islami açıdan siyasi şiar
!arı sınırlamaya kalkan, açıkça fikri ve siyasi esas
ları ortaya koyan, Düzenli ve tanzimli bir hareketi 
kuran ilk parti, Hicri 11.12.1400 tarihinde kurulan 
PARTİYA İSLAMİYA KÜRDiSTANİ- PİK- (Kürdistan 
İslam Partisi) dir. 

Arkasında yurt dışında Rabitet Tullab El 
Ekrad El Müslimin (Müslüman kürd talebe Or
ganizayonu) kuruldu. Bunun ardında Hicri 
16.09.1408 tarihinde El Hareket El İslamiyye Fi 
Kürdistan i Irak (Irak Kürdistanı islami Hareketi) 
kuruldu. Bunun ardında Rabita El İslamiyye El 
Kürdiyye (İslami Kürd Organizasyonu) kuruldu. 
İslami saha hala geniş ve yeni Partileri beklemek
tedir. Bildiginiz gibi büyük boşluga paralel olarak 
hareketlerin çogalması hastalıgın degil, sag!ıgın 
a!ametidir. Çünkü bütün Problemierin ortaya 
atılmasına ve degişik fikri ve ictimai zaYiyelerden 
çözümüne açıklık getirilmesine vesile olacaktır. 
Fakat Kürdleri kendi maslahatları istikametinde 
kullanmak için ve Kürdistan topragını bir arena 
gibi askeri hesapları istikametinde kulanmak için 
kurulan dış mihraklı Partiler tabiiyetiyle müstes
nadır. 

Bunun için yabancı devletlere veya 
yabancı partilere uydu ve piyon hale getirilnler, 

dinine, vatanına ve halkına samimi olanların 
yoluna engel olarak kabul edilmiştir. Bu işbirlik
çiler, zaman zaman görünür ve kendi maslahatları 
istikametinde bazen toplatır ve bazen dagıtırlar. 

08.05.1410 Hicri 
Dr. GABURİ 

Tüm Dünyada müslümanlara yapılan zulme karşı 
duyarlı olmak her müslümanın görevidir. Herkes 
kendi gücüne göre gerekli tavrı almalı ve kendisin
den bekleneni mutlaka yerine getirmelidiı: Bugün, 
Bosna-Hersekte,Cezayirde,Kürdistanda,Filistinde, 
Filipin! erde, Kafkaslarda müslümaniann başına 
gelenleri duymamazlıktan gelmek, kafasını kuma 
sokmak demektiı: 
Müslümanlar bir olsyadı, gerçek manada islama 
bagh olsaydı, Allahdan başka ilah yok, Muhammed 
(sav) ise onun resulüdür deselerdi, bütün bu 
musibetlere karşı bu denli tutarsızdavranmazlardı. 
Onlarında bir gücü olurdu. Onlarında bir sözü 
olurdu. Müslüman sivil insanlar dogranmazdı. 
Ama ne yazıkki, müslümanlar hala uyumak ta, hala 
kendilerinde olmayan lider ve hükümraniara itaat 
etmektedirler. Ne zaman akılları başlarına gelecek? 
Ne zaman tagud rejimleri alaşagı edip gerçek 
manada bir islam yönetimine kavuşacaklar? 

Uyan Ey müslüman uykuda uyan. Yeter artık bu 
pısınklıgın, bu korkaklıgın. 
Seni ezen düşmaniara karşı Cihadı başlatmalısın. 
Sen gerçek düşmanların, senden görünüp seni 
sömürendirler. Amerika, İngiltere, fransa gelip te 
senin varligını zorla ortada kaldıramazlar. Ama 
bunu yapmak için senden görünenleri kendilerine 
maşa olaraka kullanmakta ve seni ezmektedirler. 
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DR. MUZAFFER 

İLE MÜLAKAT 
Almanyaya gelen PIK dış ilişkiler sözcüsü, 

sayın Dr. Muzaffar ile yaptığımız reportajın 

türkçesini yayınlıyoruz. 
CUDl: 

Sayın Dr. Muzaffar, bilindigi gibi siz uzun bir sefer 
yaptınız. Bu turlarınızla neleri hedeflediniz. ve hangi 

şehirlere ugradınız. 

Dr. Muzaffer: Bisrnillahirrahmanirrahirn, 
Alerolerin rabbi olan yüce Allah'a harnd, 
Resulüne SAV, al ve ashabına ve onların 
yolunda olanların üzerine salat ve selarn 
olsun. 
ll Akibet rnüttekilerindir ve ancak zalirnlere 
tecavüz edilir (saldırılır) ll Bu ayeti 
kerirneler, benim bu seferimin ana hedefini 
kapsamaktadır. Bu ayet, mazlum kürd 
halkının; rnücrirn, zalim, insaniyetren mah
rum olan Saddam rnezalirnine karşı getiren 
sebebi şerh ediyor. Köy ve kasabalara zehirli 
gazlar atmak, bütün köyleri ve camileri yerle 
bir etmek, kürd halkının mal ve servetini 
talan etmek, beri insanlan katıetmek ve kürd 
bölgesinde toplu irnhalara geçrnek suretiyle 
vahşi rnezalirnini sergilerniştir. Bazen bu 
rnezalirnini, Iran savaşı arakasında giz
lerken bazen de müttefik güçler ve 
Arnerikaya karşı oluşu arkasına gizlernek 
istemiştir. 

Ben, dünya müslümanlarından hayır 
ve takva sahasında Kürdlerle birlikte 
yardırnlaşrnaya geçmelerini, Kürdistanın 
tekrar irnarına katılrnalarını, Mültecilere 
yardım gönderrnelerini, dul ve yetirnlerin 
bakımını üzerlerine almalarını ve mülteci 
kamp larında çocukların eğitim işlerinde 
yardırncı olmalarını istedim. Ayrıca bir an 
bile olsa, Saddarnın yanında yer al
mamalarını aksi taktirde sorumluluktan 
kurtularnıyacaklarını söyledik. Bölgenin 
günah ve udvan kaynağı haline gelen Sad
dam, bir yandan tevbekar yüzünü gösterirken 
diğer yandan taraftarlanyla alay edip gülen 
rnünafık bir pozisyondadır. 

Hırıullı /Jw/r 

Bu seyahatimin ilk durağında 20 
senedir sıkıntı ve çile çeken kürd halkına 

benzer ufak bir sıkıntıya rnüzdarip olan 
kuveyt devl:tini ziyaret. ettim. Fakat Kuveyt 
halkı, Amerika ve rnütefik devletleri devreye 

sokan komşuları sayesinde Kürdistanın 
seviyesine varmadan talan ve tahribattan kur
tulabildi. 

. Oradan Suudi Arabistanın Riyad ve 
Hıcaz Şehrierine giderek bir yandan 
kuvetylilerin muhtaç oldukları dönernde on
lara yardım elini uzatanlara - rnazlurnlara el 
atmaları bakırnından- takdirlerimi sunmak 
diğer yandan Ka'benin Mültezern kapısı 
altında yüce Allah Sübhanehü ve Taala'ya 
Kürd halkını, Kürd sorunu insani ve siyasi 
açıdan adil bir çözüme kavuşuncaya kadar 
korumasını ve Kürd komşularından 
kürdlere yardım eden, Kürd evlatlarına mer
hamet eden, yurtlarından kaçmak zorunda 
kalanlara şefkat elini uzatmalara dua edip 
yakarmak için gittim. 

Tam bu sırada bana haber geldi ki 
eşirn ~ll~h'ın rahmetine kavuştu. Böylec~ 
seferımı yarıda keserek hamının tekfin 
techiz ve ta'ziyeler için Nevyork'a gitrnek 
zor.unda kaldım. lnna Lillah ve inna ileyhi 
racıun. 

Seferimin ikinci Turu, Malezya, Pakis
tan ve Almanyaya olmuştur .. 
Malezyada, Yeni bir yardım organizasyon 
olan ve d ünyadaki islami yardım or
ganizasyonlardan meydana gelen 11 1rda' 11 

Teşkilatının oluşumuna katıldırn. 
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durdurmayı, biryandan görüşrnelerle rneş
ruiyyet kazanmayı ve di~er yandan da zaman 
kazanmayı arzularnıştı. Ve fiilen, Tilki Sad
dam bütün bu hedeflerine kavuştu ve 
görüşeniere utançlarından çıkaracak bir 
şey vermedi. Aynı günlerde ve aynı 
sebeblerle Turgut Ozal Dostu Bush'u ziyaret 
ederek kürdlere ufak da olsa kendi vatan
larında bir bölge tahsis etmemesi ve 
türkiyeye herhangi bir problem 
çıkartmalarına fırsat vermemesini istemiş
tir. Bunun yanında Ali-Suud hanedanları, 
şiaların tehlikelerini öne çıkararak Sad
damı kukla halinde bırakılması konusunda 
bir kanaata vardılar ve kürdlere fazla fırsat 
verilmemesi için Bush'u ikna etmeye 
çalıştılar. 

Uluslararası bazda, Kürdlerin da~ 
başında insani ve uluslararası yardımı 
almadan so~uktan Olmelerine rıza gösteril
medi. Bu vesileyle Arnerikada kamuoyu, 
hükümete insani yardımı kürdlere 
ulaştırması için baskıda bulunmuştur. 
Bundan sonra, KOrdleri koruma babında 
ingiliz ve Amerikalılar yarışa geçtiler. Bu 
insani aksiyanda ve kürdlerin evlerine dön
meleri konusunda asıl müslümanlar ve korn
şuları u~raş vermeleri gerekiyordu. Fakat 
malesef baskı ve di~er sebeblerden dolayı, 
şimdiye kadar, kürdlere kendi toprakları 
üzerinde ufacık bir toprak parçası üzerinde 
dahi olsa ba~ırnsızlı~ına do~ru belli hak 
ve hukuku ön plana alan herhangi bir adım 
a tılınarnıştır. 

Muaraza( Oppozisyon, muhalefet) 
açısından bakılırsa liderlerin Saddamla 
oturduktan sonra kürdlerin direniş, ve 
mücadele gücüne büyük çapta rnenfi te'sirini 
göstermiş hatta ilerde mutlaka rnenfi te'sirini 
gösterece~i bir daha kürdlerin yara ve çat
laklı~ın derinleşece~i, şek, kin ve adavetin 
gelişece~i görülmektedir. Mesela ben, 
Washingtondaki son Irak muhalefetinin 
toplantısında kendilerinden: "Kürdler için 
rnücerred Hükrn-i Zati (Otonorni) den fazla 
bir ~eyler isteyiniz" diye taleb edirıce, yirıe bu 
gerici düşüncelerinden dolayı 
toplantıya katılanlar: "kürd partileri 
otonarniden fazla birşey istemiyor" gerek
çesiyle kabul etmediler. Oysa şart ve ortarn 
buna mOsaitti 

Bu görüşlerin ışı~ı altında ve 
taklitçi idarenin ug-radı~ı ruhi çökün
tünOn hezirnetine bakılırsa, görüşOme göre 
sorunumuz tedaviye rnuhtac olan bir iç sorun 
olarak dt>varn edecek ve bu taklitçilik şeklin
den kolay kolay çıkarnıyacaktır. Her ne 
kadar benzer Problemlere sahip bazı devlet
lere misal gösterilerek sorunumuz ulus
lararası platforrna götürfilmesi mümkün ise 
de en iyi öneri, sadece bizden geleceğine 
inanıyorum. 

Onemli olan bu konuda görüş ve 
bakış açılarımızı açıklı~a kavuşturup 
münasip terimler üzerinde anlaşma yaparak 
konuyu, Islam kamuoyuna ve Birleşmiş 
Milletiere arzedilmesidir. Ilk önce özerklik 
sevisinden, ba~ımsızlık seviyesine ve sonra 
da bütün Kürdistan parçalarını birleşme 
seviyesine doğru bir tırmanışa sokrnarnız 
gerekir. Kesin bağımsızlığa ulaşılarnazsa 
ve Kürdistanın parçalarını birleştirme im
kanı bulunmazsa bile en yakın hedefin tayin 
edilmesi ve diğer merhaleler ve üslüplar 
üzerinde de anlaşmaya geçilmesi zaruridir. 

CU DI: 
Bildi~iniz Rilıi c;uney KOrdisıanda seçim 

hazırlı~ı sUrmekıedir. Kendi aralarında C:FI'IIF teşkil 
eden kavmi partiler bunu sUrdUrrnek istiyorlar. Bu seçimlPr 
etrafında söyliyıoce~iniz şeyler var mı? 

Dr. Muzaffer: 
Evet. Bu tür seçimler ilk değildir ve 

inşaallah da son olmayacaktır. Kürdistanın 
başka bölümlerinde (doğu Kürdistan) bunu 
isbatladılar. Mesela, dilederse h ür olarak 
yani; aşiret, aile ve mühteva bakımından 
boş olan şeylerin te' sirleri altında kalmadan 
seçimlerini yapabilirler. 

Kürdistan bölgesi üzerinde etkisi 
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bulunanların hepsinin bu seçimlere gölge 
düşürrnerneleri ve kürdlerin ernellerini ken

dilerinin kısa vadeli maslahatları için 
kırmamaları gerekir. Aksi taktirde bu 
seçimin sonunda olmasa bile yakın bir rnüs

takbelde pişman olup hasrana 

uğrayacaklardır. 
Kürd halkı İslam dininden başka bir 

dine razı değildir ve inşaallah kendi toprak
ları üzerinde hürriyet ve şerefli bir hayattan 

başka bir yaşantıları olmayacaktır. 

. ..._.} ' t 

• 

t 

CUDİ: 
GOney I<Ordisıanda, zalim Irak hOkOmctinin 

ablukasından ve Irakın kendisine de Uluslararası alıluka 

lıulundugundan dolayı açlık yaşanmakıadır. KOrd 

nıusilıetini azalıacak yollar nelcrdir. Ve bu sahada kOrd 

halkına ne gibi islami çaj!n ıccrObclcri bulunmaktadır.? 

Dr. Muzaffer: 
Kürdistanın etrafında sürdürülen 

rnuhasara ve Ambargo, son derece üzücüdür. 
Bu hadise, bir idam sehpası gibidir ki, Sad
dam kendini ve malesef kürd halkı da dahil 
olmak üzere bütün Irak vatandaşlarının 
kellesini içine sokmak istemektedir. Saddam 
kendi idam ip ini, kendi eliyle çekrnek is
temektedir. Çünkü, kürdlere karşı 
rnuhasarayı sürdürdükçe dünya tarafından 
daha da sıkıştırılacak ve Iraka karşı 
yürütülen Ambargonun devarnını 
sağlıyacak. Saddam, her zaman olaylara 
rnantiki açıdan bakrnarnıştır. Onun 
yardımcıları da dururnun farkında değiller
dir. Gerçek manada kendisine yardırncı 
olrnarnaktalar, bilakis zulüm ve tuğyanlarına 
fazlaca dalınasına yardım etrnekteler. Bu ise, 
hepsine dünyada zilleti ve ahirette de azabı 
kazandırır. Yoksa Kürdistan, tek başına 
ziraat ve tatlı sularıyla bütün bölgeye yeterli 
olacaktı. Bu bölgenin irnarı ile Türkiye, 
Suriye ve Irakın gıda sahasındaki dışa 
bağımlılıklarını ortadan kaldırır. Yoksa 
uluslararsı Ambargonun bölge halkına te'siri 
sınırlı olacaktı. 

Bu bölgedeki bütün müslümanların 
(yani,Kürdler, Araplar, Farıslar, Türkler ve 
Türkmenler) musibetlerinin hafifletilrnesinin 
tek mantıklı yönü bu bölgeyi imar etmektir. 

Sorunuzun ikinci kısmına gelince 
burada insani açıdan müslümanlardan kürd 
tradejisine karşı yapılan bazı gerçek 
tecrübeler var ki gönülleri ferahlatıyor. 
Cemiyet ve kuruluşlardan ilaç, yemek ve 
elbise gibi birçok yardımlan olmuşur. 
Batılılar ise, yaptıkları yardımlarda genel
likle batdılı hükümetlerin maslahatı 
doğrultusunda olmaktadır. 

Bilgi bakırnından bazı örnekler 
vermek isterim: 

Birincisi: Çin müslümanlar birliği, 
Kuzey Amerika Müslümanlar birliği ve diğer
leri Kürd mültecilerine önemli yardımları 
olmuştur. Bazıları direkt Kürdistan Islam 
Partisi vasıtasıyla ve bazıları da partinin 
bilgisi dahilinde Türkiyede, lranda, Irakta ve 
Ordünde partiyle alakası olanlar vasıta 
yapılmıştır. 
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Pakİstanda ise PIK'in üçüncü 
bürosuna gittim. Bu sırada daha evvel de 
aramızda kardeşlik, samirniyet ve tanışma 
meydana gelmiş olan Mücahit liderleri ile 
oturduk ve PIK'in buradaki üçüncü 
Büro s una yardım etmelerini istedim. Ken
dileri ellerinden gelen yardıma hazır olduk
larını kabul ettiler ve ayrıca kürd 
gençlerimizin, Mücahidlerin akademi ve 
kamplarında eğitim görme imkanlarını da 
verdiler. 

Almanyaya gelince, PIK'in ikinci 
Bürosundaki kardeşleri ziyaret ettim ve 
Temmuzda Ingilterenin LONDRA şehrinde 
yapılacak olan islam Konferansının ön 
hazırlığı için bazı talimatlar verdikten ve 
Avrupada yürütülecek çalışmalar hakkında 
bilgi aldıktan sonra yoluma devam edeceğim. 

CUDİ: 
KUrdistan Ulusal Kongresinin Tertip komitesinin 

Oyelerinden olmanız hasebiyle, son olarak kord sorunu 
hakkında meydana gelen gelişmeler hakkında ne dersiniz ? 
Dr. M uzaffar: 

Ilk önce kürd halkı açısından 
değinirsek: Kürdlerin köylerinin tahrip edil
mesi, masum insanların göçe zorlanmaları 
Irakta zirai ve diğer alanlarda iktisadın altüs~ 
olmasına ve ana ihtiyaçlara kadar dışa 
bağlanınalarma sebeb oldu. Zaten Amerika 
lrana karşı bölgede yerleşmek için ön~ 
ceden planladığı şey de buydu. Aynı 
hedeflerle Amerika, Saddama reklamasyon 

imkanları, kimya ve Atom silahlarını geliş
tirme imkanları ve daha bir çok imkan ve 
ödülleri vermek suretiyle Irandan muh
temelen yayılabilecek islami bir hareketin 
önüne dikmişti. Fakat Saddam ve askerleri, 
bu ödülü tam olarak hak etmemişlerdi. 
Çünkü savaş sekiz sene devam etmesine 
karşı islami bir yaklaşımı olan Iran asker
lerini yıkamadı. Ve bunun içingerekli önem 
verilmedi. Saddam, azgın hırsıyla ortada 
kalınca, Küveyti işgal etti. Basra, Musul ve 
Bağdatın imhalarına sebeb oldu ve karton
dan oluşan askerleri bir kurşun bile atmadan 
ingiliz, fransız ve Amerikanın silahlarından 
oluşan silahları patlamadan yıkıldı. En 
büyük savaşta yenilince, mecburi iskanda 
bulunan kOrdler toplama kamplardan ve 
toplama kışialardan vataniarına dönmek 
isterken savaşa katılmamalarına rağmen 
rezil olan_zalimler onları arkada kalleşçe 
takip ettiler ve geride kalan şehirleri de tahrib 
ettiler. Süleymaniye, Erbil, Kerkük ve diğer 
kürd şehirlerine varıncaya kadar kasıp 
kavurdu. O anda, Saddamın ve baas rejiminin 
meşruiyetinin sonu olmuştu. KOrdler de tak
lidi liderlerinin emirlerine bakmadan dağlara 
çıktı. Bu !iderler, Saddamın hainane 
görüşme davetiyesine icabet ettiler ve hiç 
birşekilde kürd halkı ve kürdlerin Müs
lüman liderleriyle ve hatta ırak muhalefetiyle 
görüşmeden Saddamın yanına koştular. 
Çünkü Saddam, bir anda Amerika ve 
Ingilizin Irakın kuzeyinde bir Planları ol
duğunu zanetti. Böylece bir yandan, Btmları 
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Ikincisi: H ey' etul-l~asetul-Alemiyye 
ve Hey'etul-Rah.metul-Alemiyye gibi Yardım 
işlerini yapan Islami müesseseler de kürd 
mültecilerine iyi yardımları olmuştur. Tıbbi 
maddeler, Battaniyeler, Et ve Gıda maddeleri 

da~tmışlardır. 
O çüncüsü: Di~er Islami Mües

seselerin de insani destekleri olmuştur. Arn

mandaki Islami Hastahanede Toplanmaları 
için şefkada hadiseye yönelmişlerdi. Oradan 
Tır ve Kamiyonlarla güney Kürdistanın 
şehirlerine yardım götürdüler. Yanımızda 
Dhok, Zaho, Erbil ve Musul şehirlerine 
arabalar girerken alınan resimleri vardır. Bu 
foto~raflara göre gelen yardımlar Müesses
tul-Rahmetul-Alemiyye, Amerika Müslümanlar 
birli~i, Belçika Islam cemiyeti, 
Kanada(batava) islami hareketi, Ürdün Islam 
Hastahanesi vs. tarafından gönderilen 
yardımlar kürdistanın şehirlerine ulaşmış 

ve muhtaç olan ellere ulaşmıştır. Fakat 
kürdlerin musibet lerinin hacmi bunlardan 

çok çok fazladır. 
Dördüncüsü: Bütün bunlardan et

kilenerek özellikle kürdlere yardım etmeyi ve 
güney Kürdistandaki tahrib edilen köyleri 
imar etmeyi hedefleyen yeni bir Munazzam-i 
l~ase-i lslamiyye-i Kürdistani (Kürdistan 
Islami Yardım Organizasyonu) müessesesinin 
kurulmasına sebebiyet verdi. /Mu~s ve Rahiın 
olan Allahtan bütün bu ~ayretleri mubarek 
kılması, kendi halis rızasına uygun hale 
getirmesini diler ve bu organizasyonun topar
lanmaya, kardeşli~e ve Müslümanların 
birli~ine bir nokta oluşturmasını ve Bütün 
Ümmetin problemi haline gelen dü~ümlen
miş kürd sorununun çözümüne vesile ol

masını dileriz. 

CUDI: 
Kominizm askeri blokunun yıkılmasına ve sol 

hareketlerinin rola kUrdistan sathında zayıflamasına 

ragmen kOrdisıanda Islami hareketleri varlıgını 

gösterernemiş veya dayanışmaya geçememiştir. Neden 

bu hareketler, bir organizasyonda birleşemiyorlar ve Onan

deki engeller nelerdir? 

Dr. Muzaffer: 
Biz kominizm askeri blokunun 

çöküşünden önce, bütün islami taraflara bir 
cephe altında birleşmeleri için tekiifte 
bulunduk. Bu vesileyle faaliyetlerini güçlen
direceklerini söylemiştik. Bu teklif için bazı 

prensip ve birlikte çalışma üslübunu 
yazmıştım. Fakat şu ana kadar müsbet veya 
menfi bir cevabını almadım. Bu bizim Müş
kilemizin (pro blemimizin) ta bia tındandır. 
Hatta sorunumuzun cevherini teşkil eder. 
Birinci islam konferansı, müslüman kürd 
kesimini toplama fırsatını vermişti. Yüce 
Allah'tan bizleri ikinci Islam konferansının 
toplantısına muvaffak kılmasını ve takib 
eden fırsatları de~erlendirmemize yardım 
etmesini dileriz. 

Birlik, kolay bir şey de~ildir. Ka~ıt 
üzerinde de olsa koiay kolay bu birli~e 
kavuşulamaz. Filistinliler ve Afganlılar ve 
benzerleri gibi Müslümanların ilgisini çek
mesi ve uluslararası bazda genel insiyatifi 
kendisine çek e bilecek gerçek bir kelime 
etrafında ve bir saf altında birleşmeleri 
güçtür. Biz kürd halkı olarak, nasıl onlar 
gibi veya onlardan daha çabuk bir birli~e 
varaca~ız ? Bundan dolayı birli~ sa~lamak 
için önümüzdeki engellE;!r ne olursa olsun, 
ümitsizli~e düşmememiz gerekir, bilakis 
istikrarlı ve sabırlı bir şekilde gayretlerimizi 
sürdürmemiz gerekir. 

CU DI: 
TOrkiye hakarneti Kord halkına karşı vahşi 

planlar uygulayacagına benziyor. KUrdistan ve uluslararası 

seviyelerde bu tehlikeli siyaset, nasıl lanse edilmeli ? 

Dr. Muzaffer: 
Türkiye idarecileri, kendi elleriyle 

kendilerini utanç hale getiriyorlar, fakat 
farkında de~erdir. Ome~: geçenlerde TC 
başbakanı Demirele Kıbrıs hakkında soru 
sorulunca, adadaki türk ve yunanları 
rızaları dışında zorla evlendirilen gelin ve 
damada benzetmişti. Ayrıca sayın demirel, 
"iki taraf birbirlerinden razı de~illerse 
boşanıp birbirlerinden ayrılmalan gerekirli" 
demişti. 

Peki de~şik beş kocanın tasalluruna 
maruz kalan Kürdistanın ve her birisi kendi 
tarafına çekmesi Kürdistanın rıza ve iste~i 
ile midir? Biz kürd halkı olarak, türklerin 
kendi soydaşlanna istediklerinden fazla bir 
şey mi istiyoruz? .. Fakat insaf ve adalet 
nerede?? Di~er yandan da kürdlere salih ve 
sadık bir niyetle yardım yapılması is
teniyorsa, Kürdlerin en fazla zulüm ve ihmal

den izdırap çektikleri şehirlerden başlan
malıdır. 
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Burada, Kürdistanı işgal eden hükümetlerin 
uyguladıkları yalan siyasetler vardır. Ken
dileri de, bu siyasetlerin kökünden yanlış ve 
çürük olduğunu biliyorlar. Zira bunu bir çok 
kez denediler. Fakat buna rağmen tuğyan
larına dalıp gidiyorlar. Esefle belirtelim ki, 
her defasında kürdlerden kendilerini dinleyen 
ve kendi nefsini düşürerek kendilerine yan
daş olan insanlar(!) da olmuştur. Eğer 
Kürdler ve liderleri şuurlu olsalar, bu 
hükümetlerin çürük girişimleri sonuçsuz 
kalır ve kusur ve kirli çamaşırları açığa 
çıkardı. 

CUDI: 
Saddam IIOsPynin iktidarda kalmasına karşılık, 

ona dUşınan olan Iran ve Suudlar, Irak muhalefeti iiP onu 
dıışıırnıl'k isıPnH'ktı·dir. Bunun KUru har!'kl'tine t!''siri nedir"! 
Bu lılllg!'sl'i oyunlara karşı islami hareketlerin roln nedir? 

Dr. Muzaffer: 
Birincisi: sızın aniattığınız üç 

kesimin ittifakı gerçek bir ittifak değildir. 
bilakis zahiri, şekli ve geçici menfaatların 
çakışmasıdır.Yoksa şimdiye kadar 
neticeleri görülecekti. Yoksa şimdiye kadar 
bir meyve vermiş olacaktı. Sadık bir niyyet 
ve sağlam temeller (hayır ve Takva gibi) 
üzerinde oturtulmamıştır. 

Ikincisi: Bunların yanında Kürd 
sorunu açısından Saddamın gitmesinde bir 
sakınca yoktur. Fakat onun yerine farisi bir 
Saddam veya başka bir arap Saddam ve hatta 
Kürd bir Saddam geçme şartı ile. Maksadtın 
odur ki bunların maksatları, Kürd sorununu 
adil bir şekilde çözmek değil bilakis onların 
maksadı; Kürdlere makul bir şekilde 
danışıp sormadan kürdlerin iyi niyetlerini, 
hislerini ve güçlerini kendi kuru ve çirkin 
kavmiyet maslahatları kullanıp sömürmektir. 

Biz ne zaman ki onlara: "kürdlerin 
varlığını tanıma ve kendi geleceğini ken
disi tayin etme hakkı "(ki kürdler bu haklar 
için canlarını feda ediyorlar) etrafında 
konuşmayı teklif etsek hemen konuşmayı 
ya kesiyorlar ya te'hir ediyorlar ya da kürd 
halkına karşı olan niyyetlerini açığa 
vuruyorlar veya kökten konuşmayı red 
ediyorlar. 

Tabiatıyla Müslüman Kürd halkı, 
hakkın, adaletin, insafın tam olarak yerine 
gelmesinden başka bir şeyi kabul etmezler. 

Ancak hakkın zafere kavuşmasına rıza 
gösterirler. Ve Kürdler, hayır ve takvada 
yardımlaşmayı, günah ve düşmanlıktan 
sakınınayı önerirken din, devlet, nizarn ve 
hükümet olarak da ancak geniş kapsamlı bir 
lslam'a razı olurlar! .. 
Üçüncüsü: YOce Allah CC bu anlattığımız 
kesimleri ve Kürdlerin aleyhinde cereyan eden 
diğer girişimleri de hak ve hakikat 
savunucuları arasına sokabilir ve kürd 
halkının çilelerine meyildar hale getirebilir, 
Allah'a zor değildir. .. 

Unutarnıyoruz ki, bölgeyi tahrib eden 
Iran-Irak savaşında bölgede tahakkümlerini 
sürdürenierin tümü para ve diğer maddi ve 
manevi sahalarda destek verip arka 
çıkıyorlardı. Saddamın işlediği cerimetleri 
kendi basın ve yayınlarını da yasak
lamışlardı. Fakat birdenbire bütün bunlar 
tamamıyla değişti. Bunlar Saddama karşı 
olan cepheyi desteklemeye başladılar. Bu 
geçici ülfiyet ve beraberlik dalagaları var 
hızıyla veya dah;1. hızlı bir şekilde 
değişebilir. 

Kürdistandaki Islami hareketler, bu 
hızlı değişmelerden uzak kalmalı ve bütün 
vargücüyle müslüman kürd gençlerinin ter
biye, eğitm ve ştıurlandırma işlerine ver
melidir. Kürdlerin yıkılan köylerini imara 
çalışmalıdır ve şartlar ne olursa olsun 
sevgili Kürdistana hayatı tekrar iade etmeye 
uğraşmalı dır. 

cuol: 
Cezayirdeki Islami hareket, boyok hucumlara 

ugruyor ... Aynı zamanda Saddamın yanında yerini 
almıştı. Onların bu tutumu yani, kordlere en fazla zuiOm 
ve vahşeti uygulayan Saddamı desteklemeleri, Kürdistan 
islami hareketlere menfi etkisi olacak mı? 
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Dr. Muzaffer: 
Bu konuda ben Arapça Cudi'de 

yazdım. "O gün m'minler Allah'ın zafer 
yardımıyla sevinecekler" başlı~ı altında. 
12.ci senesinin l.ci sayısının 30 uncu 
sayfasında neşredilen makaleme müracaat 
edebilir ve bu soruya uygun olan bölümleri 
alabilirsiniz. Bizi üzen şey, Müslümanların 
bu günahkar ta~inin yanında yer al
malarıdır. Müslüman kürdlere karşı ar
zulanan gayretlerini ihmal ettiler ... Genellikle 
bütün bunlar, hükümetlerin kürd halkı 
karşısında menfi propa~andalarından 
kaynaklanıyor ... Fakat biz, müslümanların 
genelini, ihtilaf anlarında kendilerine baş
vurulan kitap ve sünnete dönmeyi öneriyoruz. 
Bizlerden ve onlardan da istenen odur zaten. 

· E~er biz, zalim Saddamın id
dialarında, islamlı~ında ve dostlu~unda 
yalancı oldu~nu söyledi~zde müslüman
lar bjzi eleştirecek olurlarsa, kendilerine Al
lah' ın kitabında sabit olan öyle gerçek bir 
ölçüyü sunaca~ız ki bizi de onları da ger
çe~e götürür: Yüce Allah CC Fetih süresinde 
şöyle buyurur •Muhammed Allah'ın 
Resuludür. Yanındakiler(Mü'minler) de kafir
Iere karşı şiddetli ve birbirine karşı mer
hametlidirler» E~er akıllı bir müslüman, 
Saddamın Amerika askerlerine karşı nasıl 
saklanıp gizlendi~ ve Amerika ve yandaş
Iarına karşı direndi~ini iddia etmesine ra~
men, kendilerine bir kurşun bile at
madı~ını iyi düşünürse ... Fakat buna karşı 
kuzey Irak(güney Kürdistanda) ta firavun, 
cengizhan ve di~er ta~utların yüzlerini ak
laştıracak şekilde müslümanlara 
saldırışını, masumları katletti~ini ve 
halkı genel katliamdan geçirdi~ini ve 
masumların çoluk çocuklarının başına 
zehir li gazları ve kimyasa·l silahları dök
tü~ünü düşünüp karşılaştırınca acaba 
akıllı müslümanın zihninde başka bir soru 
kalır mı? 

Saddamın ekti~i kinler, hala 
çıkınıyacak mı? ve hala Saddama olan 
deste~ gözden geçirmeyecekler mi? Müs
lüman Kürdlerin, Saddamı, bu suçlarına 
karşı - bir daha hain ve ta~ilerin ümmetle 
oynamamaları için - islama göre 
cezalandırıp muhakeme ve muhasebeye çek
melerini hala desteklemiyecekler mi? 

CUDI: 
TOrkiyedeki Islami hareket(Refah Partisi vs) açı.k 

açık KOrdistanın ba!ıımsızlı!ıı karşısında dikil
mektedir ... Sizin Rizbinizle (PİK) ile yardımiaşmayı red 
eden bu hareketlerle, hangi marhalelere kadar ilişki kurabilir
siniz? 

Dr. Muzaffer: 
"Müslümanların dertleriyle derden

meyen onlardan de@dir" Istedi~ kadar ber
rak bir ismin ve mühtevasız bir şiarın 
arkasında kendini gizlesin. Di~er taraftan 
Resuluilah SAV, bir başka hadisinde" Sizden 
biriniz kendi nefsine diledi~ şeyi kendi kar
deşine dilemedikçe iman etmiş olamaz" E~er 
Kürdlerin komşuları kendilerine bir veya 
birkaç hükümeti (!) dilerlerse, bu hadis, 
onlara kürd kardeşlerine de aynı şeyi 
dilemelerini istemektedir. E~er gerçekten 
kalben buna razı de~illerse, islama iman 
ettiklerini iddia etme hakları yoktur. Allah'a 
karşı, Resulune SAV karşı ve kendi netis
lerine karşı yalancıdırlar ! 

E~er kendileri, Kürdlerin kardeşi ol
madıklarını bilakis düşman olduklarını 
iddia etseler, daha tehlikeli bir konuma gir
miş olurlar. Çünkü Allah CC bizleri kardeş 
kıldı. "Mü'minler kardeştir"(Hucurat ıo) . 
Kürdler Islamın ilk yıllarından beri müs
lümandırlar. Atalarımız, kendi istekleriyle 
islamı kabul ettiler ve kesintisiz islama olan 
sadakatiarını da isbatladılar. 

Başta: kürd hareketleri arasında son 
yıllara kadar sol hareketler yoktu. 

Ikincisi: kürdleri marksist ve Terörist 
damgalarıyla damgalamak için civar 
hükümetlerin yardımı ile olmuştur. 

Üçüncüsü: Bu planlar, Müslüman
ların dışında konulan garazlı planlardır. 
Kaldı ki Islam düşmanı olan hareketler, 
sadece Kürd halkına mahsus olan hareketler 
de~ildir. Hatta Arap, Türk ve Farısiarın 
arasında daha fazlası ve sapı~ı bulunur. 
Müslümanların geneli, Kürdü, Arabı ve 
Türkü bu şerlerden uzaktır. 

E~er hepimiz, Allah'ın Kitabı ve 
ResuluBalı SAV'in Sünneti gibi sa~lam 
temellere(maddelere) dönmezsek, nasıl müs
lüman olduklarını iddia edecekler ve dava 
ve problemlerimizi nasıl çözece~. 

Biz PIK olarak, bütün islami hareket 
ve kuruluşları, korkmadan PIK'in bu sa~lam 
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ve sabit ve temel maddelere dönmelerini teş
vik ediyor ve ça~ırıyoruz. O zaman 
kolaylıkla imani ve kardeşlik ilişki ve alak
larımız olacak. Aksi takdirde hayır. 

CUDİ: 
Neden genel olarak Kürd sorunu etrafında ve ozel 

olarak da dojtu Kürdistan için Iranın yaklaşımına yak
laştıracak bir plan ortaya koymuyorsunuz? 

Dr. Muzaffer: 
Buradaki cevabım, önceki cevaplarda 

söylediğimiz nedenlerin aynısıdır? Her 
nekadar lranlılar, di~er işgalcilere nazaran 
insani açıdan kürdlere daha yakın olsalar 
da siyasi açıdan di~erlerinden farkları yok
tur. Kürdistanı işgal eden di~er hükümetler 
gibi herkes Kürdistandan işgal etti~ bölümü 
kendi topraklarından sayıyor. Di~erleri gibi 
Iran da aynı şekilde kürdlerle ve kürdlerin 
sol hareketleriyle oynuyorlar ve Kendi netis
lerine dilediklerini kürdlere dilemiyorlar. Bu 
tutum ise, siyasi açıdan onları da di~er
lerinin seviyesine getiriyor. Fakat insani, 
ta'limi(e~itim), Kürd kavmiyetinin itirafı 
konusunda di~erlerine nisbeten daha iyidirler. 
Irandaki mültecilere okul imkanı verildi. 
Farısça da olsa Kürd çocuk ve gençlerine 
okuma. imkanını verdiler. Iranda bir 
vilayetin ismini Küdistan koymuşlar. Bazı 
kelimeleri di~erlerinden daha rahat haz
mediyorlar. Fakat Iran hüükümeti şimdiye 
kadar Kürdleri koruyan ve kürd sorununu 
siyasi, iktisadi ve e~itim açısından kökten 
çözecek herhangi bir meyil ve girişim ol
mamıştır. Biz kendilerine gençlerin e~tim 
merhaleleri için ve kürdlerin kendi hakimiyet
lerini kurmaları için Iranda fedaral bir 
yönetimi teklif etmiştik. Bu yönetimle cidi 
planlar yürütülerek Kürdistanın di~er par
çalarını birleştirmeye ve salih bir meş
vereyle üzerinde ittifak edece~z belli bir 
zaman dilimi içinde tam olarak 
ba~ımsızlı~ına kavuşması hedeflenecekti. 

Biz, bu konuda birden fazla 
yazdı~ımız yazılarda da belirtmiştik ki bu 
çizgi(Plan) gerek mazlum Kürd halkına, 
gerek işgalcilere ve gerkse bütün islam üm
metine daha hayırlı olacaktır. Bu konu 
etrafında bazı önemli noktalara de~ek 
isterim: 

Birincisi: Her sene karşı kürd 
guruplarına harcanan ve din düşmanlarının 
yetiştirimesine harcanan, aşırı sol anar
şilerini ve müslümanların mücahitlerini 
susturmak için harcanan yüklü paraların 
tümü beytül-Mal'a dönmesiyle kalkınma 
iktisat, ziraat ve di~er ihtiyaciara har~ 
canacaktı. 

İkincisi: Islam ümmetini içerden 
sarsan, sadakatiarını ortadan kaldıran ve 
zulümü kaldırmaya ve müslüman 
azınlıkların haklarını iade etmeye güçsüz 
hale getiren bu parçalanmalar, Kürdlerin 
haklarını geri vermekle ortadan kalkar. O 
zaman müslmanların mesela balkanlarda 
filstinde, keşmirde işgal altında yaşaya~ 
müslüman azınlıkların haklarını isternede 
bir haklılık ve te'sir tarıfı olacaktı. Zira 
birisi çıkar ve der ki, madem ki siz adaletten 
bahs ediyorsunuz önce kürdlere karşı adil 
olun. 

. Ocüncüsü: Gasbedilmiş müslüman 
topraklarının iadesiyle ve kürdlerin ulus
lararası haklarını savunan ve onları temsil 
eden bir devletin kurulmasıyla, Küdistanda 
bulunan servet ve nimetierin verilmesiyle 
Belki ihtimalen yüce Allah, halihazırdaki 
zalim işgalcilerin ibadetlerini kabul eder ve 
amel defterlerine günah olarak yazm.az. Şimdi 
oldu~ gibi. Çünkü ibadetlerini halihazırda 
müslümanlardan gasp ettikleri toprakların 
üzerinde yapıyorlar. 

Fiilen e~er bu ümmet rüşdüne döner 
ve şeytanın fitnesinden kurtulabilir ve bu 
malum halkın ihmal edilen gençlerine el 
atabilirse Allahın rahmetini alaca~ını ve 
gazabından kurtulaca~ını bilmelidir. 
Umulur ki Allah, bu ümmete bir hidayet ve 
problemini çözmesi için yardım elini 
uzatacaktır. Böylelikle hükümetler, kurum ve 
kuruluşlar arasında birlik ve beraberlik 
sa~lanacaktır. Fakat onlar Kürdleri Allahın 
nimetlerinden men ettikleri müddetçe Allah 
da onları kendi nimetlerinden men edecek ve 
meşgul olduklan işlerle meşgul edecektir. 

Sanki bunlar yolu şaşırmış ve Al
lahın dışında başka bir çıkar yolu da 
bulamayacaklar. · 

Cu di: Bu mülakaat için sizlere teşekkür ediyor ve 
çalışmlannızda başanlar diliyoruz. 

Cudi 8/17 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



SiZ DE TARİHSİNİZ ! ! 

Onlar bir ümmetti; gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerine, sizin 
kazandıklarınız da size aittir. Siz onların yaptıklarından sorulmazsınız. 
(Bakara 141) 

Ey mü'min kardeşim! 

Sen dünyaya bir sefer geldin ve bir daha gelmiyeceksin. Dünyadaki hayatın 
belli bir noktadan başlıyor ve Allah'ın takdir ettigi bir zamanda sona 
eriyor. Bu zaman dilimi içinde seni yaratan İlahına karşı bir imtihan 
geçiriyorsun. Sana verilen görevlerle bir tarih yapıyorsun .. Bu hayat 
tarihinde iyi veya kötü bir şekilde rolünü oynuyorsun .. İyi oynadıgın 
ölüde, her görevi yerli yerinde yaptıgın ölçüde mükafatını alırsın. 

Onun için tarihin güzel olsun .. 
Önceki ümmetleri, geçmişleri, atalan suçlamaya veya atalara uymaya 

gerek yoktur .. Onlar bir tarihti. Geldi geçti..Sen de bir tarihsin. Geldin 
gideceksin .. Arkana insanlara ve Islama şeref veren bir tarih bırak .. 

Hiç bir kişi başkalannın arnelinden sorumlu tutulmaz .. 
Yarın arkanda gelecek İnsanlar için, adaletin hakimiyeti için ve 

Allah rızası için malından, rabatından ve zamanından Kürdistanda 
başlatılan islami harekete ayır ! ! ! 

Akibet müttekilerindir .. 

DİKKAT 
DeAerli okyucularımı~. banka baglantısı ve yazışma adresimiz degiştigi için yapılacak 
havaleler ve yazışmalar sadece aşagıdaki kontoya ve adrese yapılmalıdır. Bunun 
dışmda hiçbir adresle veya kontoyla baglantımız yoktur. Dikkatinizi ar~ ederiz. 

ADRES:ARAM 
POSTFACH 1347 
5040BRÜHL 
GERMANY 

BANKA: DEUTSCHE BANK KÖLN 
Konto: 206 172 9 
BLZ: 370 700 60 
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KÜRDİSTANDA İLK HÜR SEÇiMLER 
~ 

ı9.0S.ı992 tarihinde yapılan seçimleri izlemek için gittigirniz güney Kürdistanda edin
digirniz izlenimlerimizi aşagıda siz degerli okyucularımıza aktarmaya çalışacagız. 

ı3 Mayıs günü havayolu ile lstan
bula vardık. lstanbulda dostlarımızı 
ziyaret ettikten sonra Karayolu ile Mardin
Kızıhepeye dogru yola çıktık. Kızıltepede 
bulunan peşmerge kampında bir dostumuzu 

Bundan dört yıl evvel mülteci diye 
sıtındıkları bir ülkede en kötU 
şartlar altında yaşayan Kürd mül~ 
tecilerine esir muamelesi yapan Tenin 
KUrd kardeşli~i işte ancak budur. 
Kampaların etrafı tel örgtilU, Çadu 
yırtılmış, Çocuklar la~am suları 
içerisinde oynarlarken, . İstanbuldaki 
Bulgar-Türk· muhadrlerf en elverişli 
şartlaraltında çalışma, egitim ve 
yaşam imkanına sahiptirler. Kürd 
peşmergeleri ise Esir olarak tutulmuş 
lar, hertürlü imkanlardan mahrum 
bırakıJ.mıilardır. 

ziyaret etmek için yetkililere başvurduk. 
Yetkililer görüşmenin kampın içinde müm
kün olmadıgı bildirdiler. Resim çekme 
istegimizi de red ettiler. ı988 de Kızıhepeye 
gelen bu peşmnergeler dört seneden beri 
hala telörgü içerisinde ve eski yırtık 
çadırlar altında yaşamlarını sürdürmeye 
çalışıyorlar. Daha sonra Kızıltepede bir 
evde o dostumuzla görüştük ve Kamptaki 
insanların perişan oldugunu, devletin 
kendilerine esir muamalesi yaptıgını 
bildirdiler. 

Oradan ayrıldıktan sonra Mardin, 
Midyat ve Hezak (İdil) üzeri Cizreye 
ulaştık. Yollarda sürekli askeri kontroller. 
Agır silahlı devriyeler. Şehir içerisiden 
zırhlı araçların çoklugu dikkatimiz çek
mişti. Halk ise artık alışmış gibi 
görünüyordu. Nevruz esnasında ldil ve 
Cizrede yaşanan kanlı olayların belirtileri 

gözden kaçmıyordu. Cizreden 
dostlarımızdan bazı malumat aldıktan 
sonra Silopye oradan da taksiyle ıs kilometre 
uzaklıktaki Habur sınır kapısına vardık. 
Polis tarafından çıkışlarımız yapıldı ve 
Gümrükten diger tarafa geçtikten sonra 
Habur çayı üzerinde bulunan Köprüden yaya 
olarak geçtik ve Köprünün diger ucundan 
bekleyen peşmergeler ve Kürd askerleri bizi 
kucakladılar. Direklerde" BAÖIMSIZ 
KÜRDISTANA HOŞGELDINIZ" yazısı 
Türkçe, Ingilizce yazılıydı. Ister istemez 
gözlerimiz yaşardı. Yanımıza bir asker 
verdiler ve Halkla ilişkiler Bürosuna gittik. 
Ilk gördügüm bu Kürd askerin ismi Lok
mandı. Güzel türkçe biliyordu. Daha önce 
kaçakcıymış. Şimdi ise Kürelistana ilk asker 
olma sevincini gizliyemiyordu. 

Halkla ilişkler Bürosunda isimlerimiz 
alındı ve nerede geldigirniz soruldu. Daha 
sonra bir taksiye binerek ı O kilometre uzakta 
bulunan Zahoya geldik. Misafirler için tahsis 
edilmiş bir eve misafir olduk. Ilk gözümüze 
çarpan olay, Televizyonda Gördügümüz 
insanları bulamıyorduk. Zavallı, perişan 
insanları aramıştık ama bulamamıştık. 
Hepsi de tertemiz, Evlerde ki techizat av
rupayı andırıyordu. insanlar güleryüzlü, 
hürmet sahibi, size karşı devamlı iyi dav
ranıyorlar. 

Bazı gazeteciler ve diger misafirlerle 
birlikte o gece Zaho da kaldık. Ertesi gün 
yanımıza bir japon gazetecisini alıp bir 
araba kiraladık ve 60 kilometre uzaktaki 
Dhoka gitmeye koyulduk. Şofürümüz, son
radan anladık, bir asuri Hristiyanıdı. Ama 
Kürdistan sevdalısıydı. Mesud Berzanin 
taraftarıydı. Mükkemel bir Kürdçe 
konuşuyordu. Ziraat Mühendizi idi. 200 
Dinara anlaşmıştık. Bizi Dhoka götürüp 
gelecekti. Dhoka vardıktan sonra bizden 
ayrılmadı. Dhokta gezip görmek istedigirniz 
dostlarımıza bizleri götürdü. öglenden 
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sonra ise 40 kilometre uzaklıkta bulunan 
Sersing şehrine gidip orada Saddamın 
Kürdistanın her tepesinde inşaa ettigi 
Sarayları görmemizi önerdi. Bizde kabul 
ettik. Çok güzel bir manzaraya sahip olan 
Sersing bölgesinde (Kürdistanın diger 
beldeleri gibi) 
Saddam Hüsseyin hiç bir masraftan 
kaçınmadan her tepenin başına saraylar 
diktirmişti. Bu sarayları ya kendi ak
rabalarına ya da büyük arap şahsiyetlerine 

Nemrut ve Firavunlar gibi, Sadda 
Hüseyinde tanrilğini ilan etmek içi 

· Kürdistanın her tepesine büyük israflar 
girerek, Büyük saraylar inşa ettirmiş. 
Cenabi Allah, zatimierin heveslerin" 
bo~azında bırakacığandan habersizd · 
herhalde. Bu Saraylar şimdi Peşmer 
gelerin Karagahları haline getirilmiş 

atfetmişti. 
Şoförümüz, bu Arafatın, Bu Mübarekin, Bu 
Kral fahdın vs. deyip saymaya başladı. 

Akşama tekrar Dhoka döndük. 
KDP ·nin tahsis ettigi otelden misafir olduk. 
Ertesi günü yanı 16. Mayıs günü seçim
lerin arefe günüydü. Bütün sokaklar dügün 
meydanları gibi süylenmiş, sokaklar insan
lardan geçilmiyordu. Ama herkes mutluydu. 
Sanki asırlardan beri seçim tecrübesine 
sahiptiler. Her partinin taraftarları kendi 
bünyesinde seçim hizmetleri vermekteydi. 
Her kimle görüştüysek, "Kimin kazandıgı 
önemli degil, önemli olan seşimleri selamet 
içerisinde bir kere yapılması" deniliyor. Halk 

Güney Kürdistandcr yapilan Seeimierin 
Neticesi 

KDP 
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taraftarlar arasından çıkacak bir 
çatışmadan ziyade Saddam Hüseyinin 
seçimleri engellemek için harekete 
geçeceginden çekiniyordu. 16. Mayıs gün
düzü oluşturulan yeni belediye, emniyet, 
ticaret dairesi, vs gibi yerleri dolaşıp yet
kililerden bilgi aldık. Noksanlarını, istek
lerini, temennilerini ögi"endik. 
Hepside Kürdistanda ilk defa hür yapılacak 
seçimlerin önemine işaret ediyordu. 

Savaştan yeni çıkmış ve ekonomik 
abluka altında bulunan bu bölgede, sanki 
herşeyin normal oldugunu hatta normalin 
üstünde seyrettigini görmemek mümkün 
degil. Herşey mevcuttu. Satın alma gücü 
olanlara her şey vardı. Bunun yanında ise 
sokakta görülmeyen, acı tablolar vardı. 
Onları görmek için yetimhaneleri, Has
tahaneleri, yardım kuruluşlarını gezmek 
lazımdı. Yüzbinlerce insan şehit olmuştu. 
Yüzbinlerce Çoçuk babasız veya Annesiz 
kalmıştı. Kim bakacak bunlara, kim sahip 
çıkacaktı. Ama yetenekli insaların 

Güney Kürdistanda yapılan Seeimierin 
Neticesi 

M. Barzani 

C. Talabani 

M. Osman 

Seyh Osman 
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varlı~nı müşahade ettik. Kendi aralannda 
yardım kuruluşları kurmuşlar ve savaş 
mazlumlarına hiç olmazsa maddi destek 
sag-lamaya çalışıyorlardı. 
Akşam Saat 8 sıralarında kalabalık bir 
topluluklaOtelinlobisindeotururken, Seçimin 
ertelenceg-inden bahsediliyordu. Herkes bunun 
sorumsuz bir olay olacag-ını, artık dünya 
kamuoyunun daha önceden gösterilen 
sebeplerde oldug-u gibi yine buna da inan 

Kürdler, eger fırsat verilirse büyük işle 
yapma kabiliyetine sahip insalardır. 

Bir AlmanMilletve · 

Gerçekten Kürdler, edindig-irniz izlenimle 
neticesinde, hem insan haklan açısında 
ols~. hem teknik açıdan olsun hem or
ganizasyon açıcından olsun büyük işle 
yapma yeteneklerine sahip millettir. 
Mesela ilk Hür seçimlerde, azınlık ola 
Hristiyan Aşurilere Mecliste 5 Parlamente 
Kontenjanı ayırmışlardı. 
Harbten çıkmış olan bir bölgeyi derha 
her yönden kontrol altına almışlardı. 
Halkın hertürlü ihtiyaçlar 
karşılanmıştı. Mülteciler geri getirilip 
yeniden evlerine yerleştirilimişlerdi. 
Yetiınlere, kimsesizlere bakım yurdlar 
düzenlenmişti.Medreseler, okullaryeniden 
açılmıştı. 

mayaca~ söylüyordu. 
Fazla zaman geçmeden 1 O dakika 

sonra Televizyonda, seçimlerin iki gün, yani 
19 Mayıs gününe ertelendig-i resmen ilan 
edildi. Hem yabancı ınİsafierler hemde yerli 
halk buna büyük bir tepki gösterdi. Heyecanla 
beklenen 17 Mayıs 19 Mayıs olmuştu. 
Sebebi ise Alamanya da gönderilen Boyanın 
r • 

müsat olmadığı ve hemen yıkanıp 
çıkıtıg-t tesbit edilmişti. 
Buna bizler de bizzat şahit olduk. Hatta 
tutulan raporu dahi beraber hazırladık. O 
gece saat üçe kadar oturduk ve gerçekten 
boyanın asıl sebep olup olmadığını 
düşündük. 

Ertesi gün erkenden, Barzanini 
karagahı olan Salahaddin şehrine doğru 
yola çıktık. Salahddine vardık. Mesud 
Barzani ile mülakat yapma İsteğimizi Hoşiyar 
Zibariye belirtik. O ise bunun o gün mümkün 
alamıyacağını ve yarın gelmemizi önerdi. 

O gün hemen Kürdistanın geçici 
başkenti Hewler · e (ERBİLE) gittik. Orada 
sabahladıktan sonra şehri gezdik. Mlikkernel 
bir düzen üzerine oturtulan bu şirin Şehir 
takriben 1 milyon nüfusa sahip ve Avrupavan 
bir görünüş arz ediyor. 

Bu arada ilk işimiz İslami Hareketin 
Karargahını ziyaret etmek oldu. Şehrin 
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dışında bulunan bu karagah daha önceleri 
Irak istihbaratının işkence merkeziymiş. 
lntifada esnasında Halk kürekle, kazmayala, 
Sopayla hücum etmiş ve Irak askerleri 
silahlarını halka vererek teslim olmuşlar. O 
esnada sorgucu ve işkenceci zabıtlardan 

5000 · nin öldürüldüg-ü belirtilmektedir. 
20.000 tanesinin de serbest bırakıldı~ı 

vurgulanmakta. Geniş bir kışla olan bu 
karargahta tüyler ürpertici işkencelerin 
işlendi~ yerleri gördük. Arkasında bulunan 
büyük bir bahçede binlerce Kürd direniş
cisinin naaşının yattı~ı bildirildi. Halen 
açılmamış bu toplu mezarlıklarda kadın, 
erkek ve çoçukların bulundugu bize bildiril
di. 

Buradaislamihareketinaskerivesiyasi 
yetkilileri ile görüştük. Hareketin çok sa~lam 
bir denge üzere oldu~unu, 7000 peşmer
gesinin olup, hertürln silah ve techizata 
sahipler. Hertürlü e~itimi yapma imkan
lannın bulundugunu beyan ettiler. Akşama 
do~ru Şeyh Osmanın bulundu~u RANİ 
kasabasına do~ru yola çıkmak için bir 

dolmuşa bindik. Dolmuşun içerisinde Soran 
Kürdlerinden dört kişi ve biz üç kişi olmak 
üzere 70 kilometre uzaktaki RANİ · ye dogru 
yola çıktık . Hava artık kararmıştı. Yol 
sürekli Irak kuveetlerinin bulundugu hudut 
buyun geçiyordu. Sık sık perşmergelerin 

. - . . . .... . . . ~ 

kontroll noktalarından geçiyorduk. Kaba 
olmamak şartıyla görevlerini yerine getir
meye büyük titizlik gösteriyorlardı. Gece Saat 
1 O da ilk karagaha Köysancak · a vardık. Bizi 
çok sıcak karşıladılar. Büyük ilgi göster
diler. Şeyh Osmanın orada olmadıg-tnı, 35 
kilometre uzakta ki Rani de bulundu~u 
ö~endik. 

Bize hemen yemek temin ettiler ve 
derhai yola çıkmamızı salık verdiler. 
Yemek yerken dışarda silahlar patladı. 
Bütün peşmergeler derhal dışarı fırladılar. 
Yanımızda bulunan Kamp komutanı 
Ebubekır ise çok mütavazi bir ses tonuyla 
bir şey yok siz yeme~ yemeye devem edin 
dedi. Bu son gecede herkesin biraz heyecanlı 
oldu~u malumdur. Üstelik sınır karakolu 
görevi yapan bir beldede. 

Yanımıza iki peşmerge verdiler ve 
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bizi Raniye yolcu ettiler. Gece saat 11. Haylı 
yüksek tepelerde geçerek Raniye Saat 12 de 
vardık. 

Bu arada edindiğimiz intinbalar çok olum
l~ydu. Konuştuğumu~ insanlar hepsi bilinçli 
bırer müslümandı. Üstelik peşmergelerin 
ekseriyatı Üniversite mezunuydu. Daha 
doğrusu "Güney Kürdistanda islam kal
mamıştır" sözlerinin tamamen aksine güçlü 
bir islami harekete tanık olduk. 

Raniye vardığımızda üç dört 
kontrolden geçerek Şeyh Osmanın 
karagahına vardık. Oyuyan peşmergeler 
hemen uyandılar. Hal hatırdan sonra 
yorulduğumuzu söyleyerek yatmak is
tediğimizi söyledik. Hemen birer battaniye 
verdiler ve olduğumuz yerde yattık. gece 
Saat iki de Şeyh Osmanın uyanıp Kıyamı 
Leyl yaptığını işittik. Bizde uyandık 
beraber namaz kıldık ve Avrupadan gel
diğimizi söyledik. Memnun oldu. Sanki kırk 
yıllık dostlar gibi birbirimize sanldık hasret 
giderdik. 72 Yaşında olan bu zat hudut 
üzerinde Cihad etmekteydi. Geceleri Saat iki 
de kalkıp Rabbine dua ediyordu. Kaldığı 
oda ve yattığı yatak ise çok basit ve hertür
lü lüksten uzaktı. Peşmergeleriyle aynı 
hayatı yaşıyordu. 

Sabah narnazına kadar sohbet ettik. Ken
disiyle mülakat etme arzumuzu ilettik, mem
nuniyetle kabul etti. Sabah namazından 
sonra bizden kendisini bağışlamamızı 
istedi ve Kur· an tefsiri yazmak için odanın 
bir köşesine çekildi. Ayaklarını kendi 
yorganı altına sokarak çalışmalarına 
başladı. 

Bizler, odamıza geri çekildik ve bir 
saat uykudan sonra tekrar uyandık ve askeri 
sorumlu şahısların görüş ve fikirlerini 
almak için onlarlar teker teker görüştük. 
Hepside yeterli derecede silah ve askere sahip 
olduklarına ama maddi sıkıntılarının 
olduğu beyan ettiler. 
Kalıvaltı için bizleri tekrar Şeyh Osmanın 
odasın çağırdılar Saat 6 civarındaydı. 
İçeri girdiğınizde Şeyh Osman, sofranın 
başında oturmuş bizi bekliyordu. Ayağa 
kalktı bizleri sofraya buyurduktan sonra hep 

beraber oturduk. Yere konmuş bir tepsinin 
ortasında ekmek, etrafında üç tas yağurt 
ve çaylanmız. 

İlk anda daha nelerin varolduğunu 
görmek için sağa sola bakmaya niyetlen
diysekte, vazgeçtik. Çünkü olanca buydu. 
Yağurt ve Çay. Herhalde arayış içinde ol
ğumuzu fark eden Şeyh Osman, kusurlarına 
bakmamazı, ancak bu kadarını temin 
edebildiklerini söylediler. Hatta geçmişte 

Yokluklar içerisinde, hertürlü gösterişten' 
uzak bir Cihad içerisinde bulunan bir 
islami hareketin lideri olan Şeyh Osman 
ve onun etrafındaki müslüman Peşmer
geler zafere doğru hızlı adımlarla iler
lediklerini gözümüzle gördük ve bunun da 
böyle olduğunu diğer tarafsız gözlemciler
dende tastiklercesine duyduk. Kürdistanda 
İslam Bayrağının dalgalancağı anlar 
uzak c.leğildir. 

bazen olurdu ki üç gün ekmek bulunmazdı. 
Otlarla geçinirdik. 
Kahvaltıdan sonra seçim sandıkları başına 
gidip resim çekmek için bizi Raniye götür
melerini rica ettik. Bize iki peşmerge ve bir 
Landrover verdiler. Seçim sandıkları başına 
gittik. 

Henüz sandıkları yeni açılmıştı. 
Saat sekiz civarlarıydı. Seçim yapılan 
okulun önünde belki iki-üç bin insan 
toplanmıştı. Herkes biran önce oyunu 
vermek için kapılara saldırıyordu. 

Diğer, gittiğimiz sandıklardan da 
durum aynıydı. Halk, büyük bir istekle 
sandık başına gidiyordu. Halkta bir şuur 
mevcuttu. Saddam Hernekadar tehdit 
savuruyorduysa da halk hiç önemsemiyordu. 

·ıekrar karargaha gelip helaüaştıktan 
sonra, Barzani Karagahının bulunduğu 
Salahadin e geldik ve tekrar Hoşiyar Zibariden 
Mesutla görüşme talebinde bulunduk. Bunun 
mümkün olmayacağını bize bildirdiler. 
hernekadar uğraştıysak, araya dostları 
koyduysakta mümkün olmadı. Aynı gün bir 
araba tesis ettiler ve Barzan bölgesi üzerinden 
tekrar Dhoka döndük. 1 S saat süren ydlculuk
tan sonra haylı yorulmuştuk. Seçimler sağ 
salim yapılmıştı. Hiç kimsenin burnu dahi 
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kanarnarnıştı. Kürd radyo ve 
sürekli seçimlerin selarnet içerisinde geçtigini 
bildiriyorlardı. Bundan halk rnernnundu. 
Gece saat 2 de Dhoka vardık. 

Ertesi günü, otellobisinde bulunan 
yabancı gazeteciler ve parlarnenterlerle 
görüş tük. 
Hepside aynı görüşleri dile getiriyorlardı. 
Kürd halkı ilk defa yaptıg-ı seçimleri büyük 
bir ustalıkla ve selarnet içerisiden gerçekleş
tirrniştir. Bu avrupada dahi böyle mükemmel 
olamazdı. Hepsi de artık bu bölgenin, insan 
faktörüyle devlet olabilme yeteneg-ine sahip 
oldug-una kanaat getiriyordu. 

Türkiyeden gelen bag-ırnsız par
lamenterler dahi seçimlerin böyle barış ve 
huzur içerisidne geçmesine şaşırmışlardı. 
70 sene demokrasi deneyimi olan Türkiyede, 
her seçirnde en az yirmi otuz kişinin öl
dügünü belirtiler. 

N e yazzık ki 20 Mayıs, akşama 
dog-ru resmi olmayan sonuçlar belirtilince, 
halk sevincinden havaya ateş ederken Dhokta 
iki çoçuk hayatını kaybetmişti. 

NETICEDE ŞUNU BELIRTMEK 
ISTiYORUZ: 

Güney Kürdistanda, Kürd halkı bunca yıl 
devarn eden mücadelesinde hayli tecrübe 

.... "". - ~ .... -. . . . . ·,~ ., " .·... .. . 
sahbibi olmuş ve elde ettig-i hakların 
d egerini iyi bilmektedir. Her nekada aşiret
çilik ruhu varsa da bu artık bu yörede kısa 
ve uzun vadede oluşturulacak bir devlete 
sahip çıkma yeteneklerine sahiptirler. Güney 
Kürdistanda ki halkın yegane istegi ve 
umudu bagırnsız ve birleşik Kürdistandır. 
Bu hem sagcısının, hem solcusunun,hern 
korninistinin hem de müslümanın özlernidir. 
Zira Bu halk uzun dönemli savaş boyunca 
edindigi tecrübeler bunu gerektirdigine 
kanaat getirmiştir. 

İslami Hareketin bir sofu veya 
Mederese hareketi olrnadıgını bizzat 
rnüşahde ettik. Onlar, yegane hedeflerinin 
bagırnsız bir Kürdistan oldugunu ve bu 
Kürdistanın ise birleşmiş bir Islami Kürdis
tan olması için Cihad verdiklerini ögrendik. 
Seçirnelere katılan bu hareket yeni olması 
dolayısıyla pek fazla bir etkinlik 
göstererneiştir. Ama Aday listesine bir göz 
attıgırnızda hep yetenekli insanlardan 
oluştugUTiu gördük. 
Başka bir konum ise Kürdistanın tabii 
güzellikleridir. İnsanın gözlerini 
kamaştıran bu gözellikleri yazmakla anlat
mak mümkün degildir. Orda ki güzellikleri 
görrnek isteyen herkese gidip ziyaret etmesini 
tavsiye ederiz. Gidince tabü güzellik yanında 
insanların da insanlıgını görmüş olur-
unuz. Bizden tavsiyesi. 
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l-iman: İslamın temel ilkesi 
imandır. Allahı gerçek Rab, Resulü gerçek 
öncü kabul etmek. Allahın dışındaki tüm 
ilahları ve Rableri hayatından ve 
yaşamından dışlamak, onlara boyun eğ
memek, onların yolundan gitmemek. Allahı 
gerçek Rab kabul ederken onu bilmekle 
bırakmamak, onun Rablığını amel ile 
onaylamak, koy d uğu hayat d üzlemi 
üzerinde yürümek ve gereklerini yapmak. 
Burada iki şeyi birbirinden ayırmakta fayda 
var < Allahı tanımak ve Allaha inanmak > 
Allahı tanımayı herkes tanır. Firavun bile 

Musanın ilahını tanıyor ve biliyordu. 
Musa ile arasındaki fark Musa İlaha 
inanıyor ve ona secde ediyordu ama 
Firavun yalnız tanımakla kalıyordu. Ebu 
Cehil İlahı tanıyordu fakat iman etmiyor
du. Bu konu herhangi başka bir konu 
üzerinde de olabilir örneğin: Kominizmin 
varlığını biliyorum ve onu tanıyorum 

1 
fakat iman etmiyorum. Bu yüzden ilahı 
tanımakla mü'min olunmaz O'na iman et
mekle ve O'na secde etmekle, O'na dayan
makla mü'min olunur. Sahabenin inancı 
buydu. Allaha gerçek iman etmiş, O'nun 
buyrukları doğrultusunda h aya tl arını 
düzene sakmuş insanlardı. Vahiy iner in
mez ilk yaptıkları şey onu iyi öğrenmek ve 
daha sonra onu yaşamaktı. 

2-Peygambere tabi olmak. Allaha 
emirden sonra Resulüllahın yaşam biçimi 
gelir. Sahabe Peygamberin yaşamını kendi 
üzerinde tatbik etmek istemişler yapabildik
lerini yapmışlardır. Çünkü Resulüllah yer 
yüzünde Allahın temsilcisidir O'nun 
meramını insanlara iletmekle ve yaşamat
makla görevlidir. O yalnız bilgisini veya 
kendisine indirilen vahyi halka aniatmakla 
kalmamış onu yaşamakla, yaşatmakla ve 
bu uğurda mücadele etmekle hayatını 
geçirrniştir. O hiçbir zaman kendisini insan
lardan ayrı veya üstün görmemiştir. Baş-, 
kanlık, riyaset ve mal gibi ihtirasları ol-;: 
mamıştır. Onun yaptığı tek şeyemaneti 
gereği gibi insanlara iletmek, iyiyi ve 
doğruyu anlatmak, kötülükten de men et
mekti. Kendi ifadesiyle ben < Mekke 
sokağında arpa yiyen bir kadının 
oğluyum> ayeti kerimede de geçen ifadeyle ı 

<ben de sizin gibi beşerim ancak bana i 
~ahiy iniyar >. Bu ifadeler onun bir halk il' 
ınsanı old uğu nu ve halkın selameti için ı 
çalıştığını gösteriyor. Sahabeler nf' onu !ı 
Hıristiyan ve yahudiler gibi onu ilah edin- !1

1 

miş ne de onu görevsiz bilmişlerdir. Ayette \
1 

geçen düstur ölçüsünde ona uymuş onun 1 

' 
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önünde diz çökerek islamı ö~renrniş, 
ö~rendiklerini de yaşarnışlardır. Yani 
hiçbir şekilde ifrat ve tefrite kaç
rnarnışlardır. 
Onların Resüle tabi olması Allahın 
rızasına erişmek içindir. AYET ....... . 

Peygamberin elçili~ne iman etmişler 
onun verdi~i emir ve direktifler do~rul
tusunda hareket etmişlerdir. Ne yalnız evde 
oturup zikreirnişler ne de yalnız dünyaya 
dalıp gitmişlerdir. Hem dünyayı hem de 
dinlerini kazanrnışlardır. Cihad etmekle 
sörnürülrnekten ve işkenceden kurtulup hür 
hayata erişmişlerdir bununla birlikte Al
lahın rızasına nail olmuşlardır. Peygam
beri yapabildikleri kadar yalnız 
bırakrnarnışlar ve ondan uzaklaş
rnarnışlardır. İnsan olmaları itibariyle 
hata etmişlerse de hatalannda direnrnemiş
lerdir. Tabiki hepsini aynı terazide ölçrnek 
rnantıksızlık olur içlerinde Peygamberden 
hiç ayrılmayan insanlar oldu~u gibi cihat
tan kaçan insanlar da olmuştur. Ama genel 
itibariyle de~erlendirrnek gerekirse toplum 
olarak gerçekten ideal tolurndur. 

3- Cihad: Peygambere yalnız iman 
etmek ve bazı şeylerde tabi olmak yet
miyor, bunun yanısıra dinin gerekleri ne 
varsa yapmak gerekiyor. İmanla birlikte 
tüm bu rnesuliyetler beraber geliyor. 
İnançlarını rahat yaşayabilrneleri için hür 
bir ortarn gerekiyor, bu ortarn yoksa onu 
elde etmek için mücadele ve çalışmak 
gerekiyor. Peygamberin davet etti~ cihada 
icabet etmek gerekiyor. Bu cihad lafzı 
savaş olabildi~ gibi arneli cihad da olabilir. 
Ama ne olursa olsun yapmak gerekiyor. 
E~er dururnlar bunu zorunlu kılrnışsa 
mutlaka yapılmalı. Her ne pahasına olursa 
olsun yapılması gereken yapılmalıdır. 
Peygamber kendisi bizzat ordusunun 
başına geçerek cihad etmiş ve bu u~urda 
büyük tehlikelerle başbaşa kalmıştır. 
Peygamberin davetine sahabeler icabet et
miş ve bu u~urda her şeyi göze 
almışlardır. Peygamberi mesajında yalnız 

bırakrnarnış ellerinden gelen çabayı ve 
fedakarlı~ı göstermişlerdir. Mal gerekiyor
sa mallarını vermişler can gerekiyorsa 
canlarını vermişlerdir. Zaten sahabeler 
mesajlarını fedakarlıkla ıspatlayan insan
lardır. 
Bu kısa açıklamadan sonra günümüze 
dönrnek istiyorum, günümüzde müslüman
lar gerçekten onlara benziyorlar mı, yoksa 
kendilerine göre yeni şeyler mi gerçekleş
tirdiler. 

GÜNÜMÜZ. 

Sahabeden almamız gereken binlerce 
; ders varken yalnız üç tanesini kısa ve öz 
şekliyle anlatmaya çalıştık. Yukarıda 
sayılan maddelere baktı~ırnızda acaba 
bizde sahabeye benzer bir yanırnız var mı 
yok mu onu görelim. Sahabeler günün 
rnezalirnine ve despatiarına meydan 
okuyarak Ebu-cehilleri devirdiler, küfür 
aynı küfür olmakla birlikte bu ne çirkeftir 
biz içindeyiz? Dernek sahabe olsaydı bu 
manzaralar olmazdı. Sahabe sa~ olsaydı ve 
müslümanların bu halini görseydi acaba ne 
derdi? Kürdistanın 21. asrın yüz karası 
olan rnanzarsını görseydi ne derdi? Susar 
mıydı acaba yoksa ilahi cihadı ilan ederek 
Allahın, Resulün ve rnürninlerin onurunu 
mu korurdu? Medine sokaklarında müs
lüman bir hanıma laf atan bir yahudiye 
cihad ilan eden erler bu gün olsaydı, Kür
distanda yüzlerce kadının ırzına tecavüze 
ne derdi? Gerçekten hiç düşündük mü, 
müslümanın ve insanın onurlu ve şerefli 
olması gerekti~ hiç düşündük mü? 

Günün müslümanlarını aynaya 
vurdu~urnuzda yüzlerce çeşit müslüman 
görmekteyiz. Hepsinin ismi müslüman ama 
arnelleri farklı. Herkes kendine göre 
Sahabeye benzeyrne çalışıyor veya salı
benin bir ahlakını alarak onun üzerinde 
arnelini yoğunlaştırıyor. Düşünelim mev
cut düzenierin meclisine girrnek isteyen 
kuruluşlara sorduğurnuzda siz Peygamberi 
ve sahabeyi nasıl görüyorsunuz? 
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Alacag-ınuz cevap açık < Peyarnher politik 
bir insandı, gece gündüz politik oyunlar 
yapardı. Günümüzde olsaydı mevcut 
meclisiere girmek için her türlü yolu dener
di Küfür düzenlerinin andını bile içer, 

' . 
meclise girmek için bir çok yönden tavız 
verirdi hatta gerekirse ırkçı, şövenist halk 
ve Allah düşmanı kişilerle birleşir, kuv
vayı- milliye çekirdeğini oluştururdu > 
derler. 

Devletlere direkt bağlı olan 
kuruluşlardaki müslümanların Peygamber 
anlayışı da <Peygamber hayır sever, 
temiz ve düzenli giyinen, kravatından ve 
tıraşından hiç vazgeçmeyen bir insandı> 

Devlet teşkilatlarından biraz uzak 
olan müslümanlar ise <Peygamber s arık ve 
cubbesinden asla vazgeçmeyen ve taviz 
vermeyen, kerameti ve marifeti sank, cübbe 
ve şalvarda arayan bir insandı. Bunun 
yanısıra tebliğini yapar, gece ibadet eder
di> Tabiki devletten uzak olan tüm cemaat
leri aynı katagoride incelemek vizdansızlık 
olur, içlerinde nadir fertler de vardır. 
Bunun yanısıra bedensel cihaddan söz 
eden cemaatlar vardır, bunların nazarında 
Peygamber <Elinde kılıcı at sırtından 
hiç inmeyen bir insandı, akşama kadar 
insan keserdi > 

İslam alemindeki islami cemaatlar üç 
aşağı beç yukarı bu haldedir. Herkes bir 
tarafı almış yürüyor. Biz müslüman olarak 
ne yapmamız gerekiyor onu düşünmekle 
yükümlüyüz. Bu gün Peygamber veya 
sahabeler olsaydı ne yapardı, Küfür ve şirk 
düzenlerine karşı nasıl savaşırdı, nasıl 
hareket ederdi bu soruların yanıtını 
vererek yola çıkmak zorundayız. İş 
yaparken Allahın rızasını kazanmak is
tiyorsak, Allahı ve Resulünü hiç bir şekilde 
unutmamalı her zaman Allahı hatırlamalı 
ve dediklerini yapmalı nehy ettiklerinden 
sakınmalıyız. 

Asrı saadetin insanı gibi olmak is
tiyorsak sahabenin inandığı gibi inanmalı, 
cihad ettiği gibi cihad etmeli, peygambere 
tabi oldukları gibi tabi olmalıyız. Yoksa 
onların yaptıklarından bir kısmını veya 
hoşlandıg-ımızı yapmakla onlara ben
zeyemeyiz. Yani Islamı bir bütün olarak 
almalı onu paramparçalara bölmemeliyiz. 
İslam davasını yürütürken ne küfür dev
letlerinin çıkarınıdüşünmeline fertlerin 
koltuğunu düşünmeli ne de İlıtiraslı insan
ların meclise girebilmesi için onların kur
banı olmalıyız. Kısacası inancımıza bir 
göz atmalıyız. 

Sıddık Berbang 
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Milli Görüş Genel Başkanlığına: 
Mehrheimer Str. 229 

5000 Köln 60 

Son günlerde laik, kemalist TC hükümetinin müslüman Kürd halkına karşı 
uyguladığı vahşi katliamlar karşısında müslüman türk cemaatlarının sessiz kal
malarını ve bazılarının kafir devlete destek vermesini, İslam kardeşliği ve ümmet 
çizgisiyle izah etmemiz güçtür. 

Avrupa Milli Görüş Teşkilatı da malesef, müslüman kürdlerden yana tavır 
takınacağına tağutları alkışlaması, Avrupa müslümanlarının milli görüşe karşı 
samimi desteğine bir ihanet olarak değerlendirildi. Zira Avrupada milli görüşü, 
Türkiyede ise Refah partisini en fazla destekleyip bu hale getirenler kürdlerdir. Bu 
gerçek inkar edilemez. Müslüman kürdlerin bu samimi duygularını, seçimlerde Refah 
partisi bir türk milliyetçisiyle birleşmesiyle istismar etmiş ve kürd halkını hiçe sayıp 
kardeşlik ilkesini ihlal etmişti. Bugün ise Avrupadaki kürtlerin bu samimi duygularını, 
Milli Görüş teşkilatı istismar etmeye çalışıyor. Nedir bu çifte standartlık bilinmiyar 
!. . Bir müslüman için TC' nin gayri islami laik, kemalist düzeni ile PKK arasında ne gibi 
bir tercihi olmalıdır? İkisi de beşeri düzene talip oldukları muhakkak iken tercih 
ölçüsü ne olacaktır? Masum halkın üzerine gelişi güzel ateş açan zalim TC or
dusunun, PKK'den hayırlı olan tarafı nedir? 

TC mazlum müslüman kürd halkının hakkını gasp etmiş ve bu uğurda 
tuğyanını sürdürürken PKK, zulüm ve haksızlığa uğramış mağdur insanları 
kurtarma parolasıyla yola çıkmış ve mazlumların saffında yer almıştır. PKK'nın 
sosyalistlik metodunu islam redediyor fakat şu gerçek var ki, Mehmetçİk zalimin 
saffında PKK mazlumun saffında. 

Müslüman kürdler olarak bizler ve bütün gerçek mü'minler, mazlum un 
saffındayız, ve olmak zorundayız. Bu islam dinimizin bir gereğidir. Atmış yıldır 
bütün türkiyedeki müslümanlan kavurup ezen PKK değildiı; bugünkü devlettir. Onun 
için müslümanların en büyük düşmanı TC laik düzenidir. O diyar müslümanların 
olsa bile devlet onların değildir, ve asla bugünkü zalim düzene sahip çıkamazlar. 
Mazlumlara müslümanlar sahip çıkmaları gerekirken, malesef komunistler, masonlar 
ve demokratlar sahip çıkıyorlar. Bu ise islamıncihadi ve inkilabi bakışı 
bakımından büyük bir kayıp tır. Resulullah'ın Hilful-Fudul hadisesinin sırrını 
müslümanlar unutmamalı. İlimadamları, müslümanların üzerine zillet bulutlarının 
çökmesinin nedeni, müslümanların haksızlığa karşı susmaları ve cihad kavramını 
saptırmalan olduğunu söylüyorlar. Aksi taktirde vasat bir ümmet şekliyle yeryüzünün 
şahitleri olmalan gerekirdi. 

Milli Görüş teşkilatı, İslamın nassları istikametinde hareket etmesi, zalimlere 
karşı cihad görevini yerine getirmesi zaruret arzetmektedir. Aksi taktirde müslüman
Iann vebalinden kurtulamıyacağınızı belirtmek isteriz. 

PARTİYA İSLAMİYA KÜRDiSTANİ- PİK -(Kürdistan İslam Partisi) olarak, 
kürd ve türk halklarının probleminin tek çözüm yolunun islam olduğuna ve bu yol, 
her iki toplumun hayrına olduğuna, Kitap ve Sünnetin nassına göre bölgede cihadın 
gerekliliğine inanıyor, ve bu sahada bütün müslümanlar, elinden geleni yapmalarını 
beklemektedir. 

PİK AVRUPA KOMİTESİ 

PARTİYA İSLAMİYA KÜRDİSTANİ -PİK -
( KÜRDİSTAN İSLAM PARTİSİ ) 
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DEMİRELiN LAiKLİK SEFERİ VE TÜRKLÜK AMİGOLUGU 
ŞIYAR 

TC. saveyetten ayrılan Müslüman Cumhuriyetler'e küfrü götürmek için paçaları sıvamış 

ve devletten devlete, şehirden şehire koşmaktadır. Gerek Cumhur Başkanı ve gerekse 

Başbakan tarafından dünya kamuoyuna yapılan resmi açıklarda" Türki devletlere İslam 

rejimi hakim olmadan acele olarak laiklig-i götürmeliyiz" denilmiştir. 

Belli ki ABD, bu görevi yapmasını istemiştir. Zira Kominist blokun çöküşünden sonra 

Amerikanın savunma bakanını: " artık kominizme karşı olan mücadelemiz burda bitmiş 

oldu. Bundan sonraki hedefimiz islami akımlardır" demişti. 
Kominist rejimi yıkıldı. Yarın kapitalist rejiminin iflas etmeyecegi de belli degil. Bu 

arada en büyük alternatif olarak gözüken islami rejimler gündeme gelebilir ve İslamın 

hakimiyetine doğru gidilebilir. Onun için neye mal olsa olsun islamın yayılmaması için ve 

Islama dayalı düzenierin hakim olmaması için mücadele edilecek ve bu sahada müessir 

önlemler alınacak. 
Nato tarafından bu sahada ve degişik amaçlarda maşa olarak kullanılan Türkiyenin, 

Kominist blokunun yıkılışından sonra artık maşalık işi kalmadı diye yazı yazanlar 

batının gayesini iyi tanımadıklarıını gösteriyor. En büyük uşaklıg-ı müslümanlara 

karşı yapacag-ını taahhüt etti. Islamın yayılmaması ve islami devletlerin kurulmaması 

için Hacı Ozal tarafından ve fasık Demirel tarafından bu yeni görevlerini dünya 

kamuoyuna iftiharla ilan etmişler. Bir de televizyonlarda sözüm ona "en hakiki müslüman(!) 

biziz" diye gelenkçi müslümanlara yutturmaktadır. İslamın ilk yıllarındaki münafıklar 

küfürlerini islam olarak gösterdikleri gibi Laik küfür rejimini tatbik edenler de kendi küfür

lerini islam diye tanıtırken aralarına uymaktadırlar. 
Türki devletlere karşı başlattıkları seferleri Yurt dışına laiklik seferi diye lanse 

ederken yurt içindeki gelenekçi müslümanları kandırmak için de türklük seferi veya 

müslüman kerdeşler seferi olarak lanse etmekteler. Aslında bu sefer hem laiklik hem de 

turancılık ve türklük seferidir. Demirel, Televizyonda türklük ve turancılık amigolug-u 

yapmakla halkın milli duygularını istismar etmeye çalışmaktadır. Irkçı ve Turancıların 

hayal ettikleri büyük bir türk imparatorlug-u(!) aşkını vermektedir. 

Müslümanların g-afletinden yararlanmak isteyen kutların tehlikesini sezen ferasetli 

mü'minlerin kafirlerin hile ve desiselerine alet olmamak için ve kurdukları tuzaklara ken-
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dilerini düşürmek için elbirliği yaparak akılcı çalışmalara geçmeleri gerekir. Münafıkları 
nifaklarında bomak için bütün müslümanlar elele VI! meli ve oyunlarını boşa 
çıkarmalıdırlar. ' 

Müslüman Kürd halkının mazlum ve müstaz'af durumlarından dolayı kendi soydaş
ların<.ı islamın ölçüleri dahilinde de olsa sahip çıkmalarını ve mazlum müslümanları 

· zulümden kurtarmaya çalışmalarını ırkçılık diye itharn eden ğafiller bugün küfrü 
yaymaya götüren başbakanlarını alkışlıyorlar. Bu çifte standartlık münafıklıktan başka 
nedir bilinmiyar doğrusu ... 

İslam(!) adıyla ortaya çıkan basının ve !salın olarak kendini tanıtan kurum ve 
kuruluşların tutumların nifak veya ğaflet olarak görüyoruz. 

Müslümanlar ne zamana kadar kendilerini küfre köprü yapacaklar!! Ne zamana kadar 
kullanılacaklari! İnsanlara adalet ve hidayeti getiren, hak ve özgürlük sembolü olan islam 
dini bu mudur!! 

Türk Islami hareketler bu gidişleriyle miadlarını daldurduğunu ve ortadoğuda 
gerçek islami hareketin hamili Kürd Müslümanları olacağı ve Islam mirası el değiştireceği 
görülmektedir. Zalim ve tağiler istemezse bile Allah'ın izniyle Müslüman Kürdler korkmadan 
ve çekinmeden bu hak davayı omuziayacak ve bölgede hakim olan tağuti düzenleri yıkıp 
adil bir nizarnı bölgeye getirecektir. 

30.04.1992 ŞİYAR 

Efendim Sayın Ecevit Türke~i sollarnı~. Eh hakkıdır ne de olsa solcudur. 
İyi ama sağdan sollarnı~. Ne olacak, 75 lik Türke~ hep solu sağ ile kan~tınrsa, Ecevit 
de onu sağ ~eritten sollayacaktır. Siyasette edeb mi kaldı ki. 

Erbakan, hala İrak Kürdlerinden, Kuzey Iraklı diye bahsediyonnu~. Oysa Türkiye devleti 
çoktan onlann Kürd olduklanna inanrnı~ ve onlardan Kürd mültecileri diye bahs ediyor. 
TRT dahi Kürd olduklarına karar vermi~. Yani doğrusu bağdatta ki sağır Sultan dahi 
Kuzey Irakta Kürdlerin ya~adığını i~itmi~. 
Eh ne yapalım Erbakan sözününü eridir. Bir defa söylediği sözden döner mi hiç. Bazen, 
Nasrettin Hocanın sayın Erbakandan tekerrür ettiğine inanmamak elde değil. 

Efendim hep i~itiriz, Kürdler İngilizlerle beraber olmu~lar ve Osmanlıyı yıkrnışlar. 
Şeyh Said, ingiliz ajanıyrnı~. Seyyid Rıza Fransızlada işbirliği yaparak Dersim isyanını 
olu~turmu~. Barzani Amerikalılada i~birliği yaparak İrak hükümetine başkaldırrnış. 
Gassemlo yine Ruslada ve inglizlerle i~birliği yaparak İran hükümetine karşı gelmiş. 
Kadı Muhammed hakeza ingiliz ve ruslarm yardımıyla Malıahat Cumhuriyetini kurmuş. 

Suriyede Hafız Esada yapılacak bir darbede Kürdler İngilizlerle ve Amerikalılarla 
i~birliğine giri~eceklermi~. Bilmem ba~ka yerde ununuğumuz Kürdler varrnıdır? Allah 
bilir, onlarda Ermenilerle, Gürcilerle, Yahudilerle i~ birliği yaparak islam aleminde! 
fesadlık yaprnı~lardır. 
Ne nankör insanlar var dünyada. Ortak pazann temelini Avrupalıların attığını söylüyor
lar. Peki, bunca i~ birliğini yapan Kürdler ne yaptılar. Onlar bu işbirliğini yapadarken 
hiç mi biraraya gelmediler? Elbette ki gelmişlerdir. Onun için diyoruz ki Kürdler 
dünyanın ilk ortak pazanın oluştunnu~ olmalıdırlar bunca işbirliğinden sonra. 

Devamı 33 de 
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BIRLEŞELIM 

Bu başlıktan rnaksadımız, kürd 
toplumu arasında siyası, sosyo~jik, 
kültürel, teknolijik, sanaatsal ve d~ğer 
dallardan müşterekler sağlayar~k,, diğ~r 
toplurnlar gibi bir araya gelrnelenru ternın 
etmektir. 

Siyasetin tabiatında bulunan :ırn 
fikir sahibi olmak olgusu burada belki ıl.k 
görünüşte aş~rnası zor &örünen .. bır 
engel sayılabilir. B~n~n hiç .. te b.oyle 
olmadığını bugün tur~yede turn sıyas~ 
partilerin kürd rneselesı kaşısında kendı 
çıkarlanru kollarnak için nasıl bir 
araya geldiklerini gö~yoruz. Bu .. es~s'?da 
tüm dünyada böyledır. Sadece sornurulen 
halklar arasına koyulrnuş bir tefrit 
olarak ezilen haklarm birleşmesine e~gel 
olunmak istenmektedir. Bu gün kölelığe, 
işgale, zulme karşı mücadele. ve~en. t~rn 
toplumlarda bölünmeler, . bırbnlen ~.le 
mücadele, kuvvet bölmeler soz 
konusudur. Bunun, haklan için mücadele 
veren toplumlarda müşterek olarak 
bulunması yine o halklarm düşmanlan 
tarafından onlarm arasına sokulan 
tefritten başka bir şey değildir. . . 

Kürdlerin durumu da yıne diğer 
ezilen toplurnlar gibid~. J;3ir . taraft.~~ 
mücadelesini kendi sıyası ıdeoloJısı 
etrafında düğürnleyen ve o siyasete uzak 
duran insanlan da ortak mücadele 
alarıında uzak tutmak istemesi. Diğer 
yandan düşmanın karşı mücadelede 
diğer 'kısırnlara, onlarm ideolojilerini 
bahane ederek, uzsk durmak ve vs 
sebepler Kürdlerin zayıf düşrne~i~e. ':e 
mücadelede gerekli olan güçbırlığinin 
meydana gelmesine engel olunma~tadıı: .. 
Bu da onlarm düşmanlannın ıstedıği 
doğrultudadır. 

Buna karşı çıkmak için ne 
yapılmalıdır? 

Cudi 
Dünyaya baktığımızda, tüm 

devletler maslahatları gereği bir blok
laşrna, gruplaşma ve taraf tutuma peşin
dedirler. Hepside kendi rnenfaatlanru ~u 
gruplaşrnada, bloklaşrnad~ görmektedir. 
Koskoca devletler böyle bır yola başvur
madan ne bekliyorlar acaba? Bugün 
amerika neden avrupa ile bir birlik kurma 
sevdasına düşmektedir? Avrupa neden 
daha sıkı bir iş birliğine girrnek 
ıçin diğer devletlere, kıtalara çığnda 
bulunmaktadır? 

Hepsi bu kadar kompleks ve kar
maşık bir dünyada yalnız başına 
olamıyacaklırını anladıklan için bu 
yollara başvurmaktalar. 

Peki buna karşılık, dünyanın en 
fakir ve sahipsiz halkı olan Kürdler ne 
yapmaktadırlar. Kendi aralarında bir 
örgütlenmeye, bir işbirlicğine gitme ar
zusunu duyuyorlar mı? . -yoks~ h~a 
yüzyıllar önce olduğu gıbı aşıretçilik 
hayatını sürdürme sevdasındalar ffi!.? 
Benim aşiretirn şu kadar büyük, senın 
aşiret şu kadar küçük gibi boş laflarla 
zamanlarını geçiriyorlar. Bir taraftan 
aşiretçilik, diğer taraftan grup~uluk Kürd 
halkının kurtuluş rnücadelesıne büyük 
engeller oluşturmuştur. 

Artık Kürdler ufak tefek 
çıkarlarm peşini bırakmalıdırlar. Bir 
araya gelmelidirler. Birbirlerine düşman
ca bakrnarnalıdırlar. Bu ne kadar aşiret
ler için geçerli ise o kadar da partiler ve 
gruplar için geçerlidir. Hatta burada 
şahıslar da sözkonusudur. 
Onun için başta partiler olmak üzere 
tüm grupları, aşiretleri, fraksiyonları, 
fırkaları, şahsiyetleri birleşmeye 
çağırıyoruz. \ 

Her alanda yeni dönemler baş

latalım. Siyasi platformlar oluştl:Ira?rn. 
Siyasi çıkarlarırnızı hep bırlıkte 
gözetelim. Askeri birlikler oluşturalım. 
Çephede beraberce düşmana karşı 
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savaşalım. Mesleki gruplar oluşturalım. 
Kürd medeniyetini, kültürünü hep birlikte 
güçlendirelim. Kürd tarihini hep birlikte 
yazalım. Kürd kimliğini yeniden hep 
birlikte ortaya koyalım. Gençlerimiz 
birlik olsunlar hertürlü sportiv, kültürel 
faaliyetleri birlikte yürü ts ünler. 
Kadınlarımız birlikler oluştursunlar. 
Kürdistan uğruna verilen mücadelede 
yerlerini alsınlar. Kürd kadını olmadan 
mücadelemiz başanya ulaşamaz. 

Alimlerimiz bir olsunlar beraber 
Kürdün berrak ve üstün zekasını ortaya 
koysunlar. 

Bütün bunlan yaparken kendi kim
liğimizden, benliğimizden, adetlerimiz
den, kısacası kültürüroüzden taviz ver
memeliyiz. 

Yeni bir Kürd kimliği ortaya 
konuyor. Bu milletler tarihinde ele düş
mez bir fırsattır. Yeni bir oluşum 
meydana ~eliyor. Bunun değerlendir
mesini iyı yapalım. Aksi takdirde 
mesuliyetimzi büyüktür. Düşmanlık hiç 
kimseye fayda getirmemiştir. Dostluk 
üzerine herşey kurulur nifak hariç. 

Bizimkiler çabuk davrandılar ve karşı tarafa büyük zaiatlar verdiler. 
Oramiral Dog-an Güreş 

Acaba Doğan Bey, bizimkilerden sözederken kimleri kastediyor? Karşı taraf kimdir? 
Bunu hiç düşünmdünüz mü? 

Kürd realitesini tanıyoruz. Herkes bugün bunu konuşuyor. 
Ama Kürdlerin de diğer milletler gibi eşit haklara sahip olmasını istemiyoruz. Bunu da 
yine herkes söylüyor. Acaba bunu söyleyenler, 40 Milyonluk Kürd kitlesini hiçe mi 
sayıyorlar yoksa o kadar cesurlar mı? 

Peki bizim TC· den ziyade TC · ci Kürdler buna karşı he diyorlar. Düne Kadar 
Kürdler yoktu diyenlere en çok bizim Kemalist Kürdler alkış sallıyorlardı. Ya bugün ne 
diyecekler onu merak ediyoruz doğrusu. 

21. YY. Türk yüzyılı olacakmış. Ne mutlu onlara Ama ortada hiç türk görünmüyorki. 
Peki Kimler söylüyor bu safsatayı? 
Bizim bildiklerimizi sayalım, sizde bildiklerinizi ekierseniz 21. yüzyılın gerçekten 
türklere ait olduğunu öğreneceksiniz. 

1\.ırgut Özal (Kürd), Erdal İnönü (Kürd), Bülent Ecevit (Yan Kürd), Süleyman Demirel 
• (Söylemeye gerek yok), Mesut Yılmaz (Rizeli olduğuna göre), Alpaslan Türkeş 

(Kayseriden kalkmış bir Çerkez, Kıpnsa gitmiş ve <;>rada türk olmuş), Necmettin Erbakan 
(Şüpheli türk te olabilir ama Çerkez de olabilir. Isterseniz kendisine sorunuz) vs. vs. 

Peki nedir bu insanları, başka milletler adına konuşturan. 

Bir de geçenlerde Fransua Mitterrand da aynı şeyi söyledi; 21. YY. Türklerin olacak. 
Böyle devam ederlerse tüm Dünya Türk olacak ve 21. Yüzyılda elbette ki türklerin 
olacak. 
O zaman vay halimize. Bizde mi türk olsak? 
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Yine Sayın Erbakan, Tüm müslümaniann kardeş olduklannı söylüyormuş. Ne kadar 

güzel bir duygu. Yalnız tek şartı var bu kardeşligin. O da bütün müslümaniann Türk 

olması veya en azından Osmanlı bayrağı altında belli bir miktar yaşamış olaroları 

gerekliymiş. Hoppala, peki Amerikada ki müslümanlar ne olacak. Onlar Osmanlı 

bayrağı altında yaşamadılar ki. Bu eksikliği kaldırmak için Sayın Erbakan Arnerikaya bir 

mektup yaznuş ve SO yıldıza bir hilal isterim demiş. Herhalde yine üç bilali toplamaya 

niyetli. 
Onun için Amerikalılar derhal aya gitmişler. Ayı indiremeyince elli yıldızlı bayrağı oraya 

dilivermişler ve al sanan elliyıldızlı bir Hilal. Böylesi lideriere can Kurban. 

Tüm müslümaniann adil düzenden hayal ettiklerini biliyoruz. Hatta Erbakan dahi tüm 

siyasi konuşmalannda adil düzenden bahsetmektedir. Farkına vardıysanız Demirel, 

Ecevit, İnönü vs. onlarda adaletteen, eşitlikten, hürriyetten bahsederler. Ama Erbakan 

hep adil düzenden bahs ediyor. Nedir acaba onun adil düzenden maksadı? Bilen varsa 

lütfen bu satırlann yazanna bildirsinlerde o da bu meraktan kurtulsun. Allah nzası için. 

Almanya, verdiğim silahlan Kürdlere karşı kullanırsanız bir daha silah vermem demiş. 

Halt etmiş Almanya. Ne ikidenbir iç işierimize burnunu sokuyor yahu? Biz kendi 

vatandaşlarımız olan Kürdleri ne ile öldürürsek öldürürüz. Bundan almanyaya ne. 

Aslında gurur duymalan gerekirken, bize tehdit savuruyorlar. Vermesinler yahu silah

larını. Biz istesek kendi silahımızı kendimiz yaparız veya herhangi başka bir ülkeden de 

satın alırız. Nasıl olsa paramız var. 
Yahu, veriyorsan şu silahını koşulsuz ver yoksa ben Kürdleri başka silahlarla yok 

ederim haberin olsun. Zaten Almanyada ki işçilerimiz Mehmetçike bağış kampanyasına 

başlamış bulunmaktalar. Yakında o paralarlayeni silahlar alacağız. Haberin olsun. 

Bunun üzerine almanya tekrar silah sevkiyatını başlatmış bulunuyor. Tüm 

yardımsever vatandaşlarımıza şükranlanmızı iletiriz. HÜCRİYET Haber Bürosu . 

• 
CUDI 
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Kürdler, siz neden bağımsız bir devlet istiyorsunuz. Yoksa İstanbula, Ankaraya, İzınire, 
Antalyaya, Bursaya vs. vize ve pasaport ile gelrnek mi istiyorsunuz? 
Cak ilginc bir soru. Cevabı ise daha ilginc olmalı. 

ı.- İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, vs artık birer Kürd şehirleri olma durumun
dadırlar. Şimdiye kadar asimile olan Kürdler son zamanlarda cereyan eden olaylardan 

sonra hızlı bir süreç içinde kendi kimliklerine sarılrnaktalar ve Kürd olduklarının 
bilincine varmaktalar. Bu ise, hızlı bir nüfus artışına sahip olan Kürdlerin önümüzde ki 
on yıl işerisinde bu şehirlere hakim olacaklan kesindir. Bu, Kürdlerin kendi haklannı 
isternede bir engel olamaz aksine Kürdlerin isteklerini genişletip ve güclendirecektir. 

2- Avrupa durmadan türklere sırurlanın kapatıyor ve hemen hemen her avrupa ülkesi 
türklere vize uygulamaktadır. Eğer kapılar açılsa tüm Türkler avrupaya taşınacaktır. 
madem Böyle neden TC sınırlarını kaldırrnıyor? Neden Türkiye Cumhuriyetini fesh 
etmiyor? Neden Türk halkı türkiyenin güçlenmesi için hala çalışıyor? 

Kürd halkı Malıahattan Adanaya kadar. Erivandan, Basrayakadar bölgeye artık 
Kürdistan demiştir. Kızdırrnayın kürdleri yoksa Tahrandan İstanbula kadar Tiflisten 
Şiraza kadar bu sınırlar genişleyebilir. 

l<iymetli Okuycular, Cudi dergisinin dağıtımında bazı eksikliker meydana gelmektedir. 
Buna göre gönderilen Dergiler okuycumuzun eline ya verilen adresin yanlıı oluıundan kaynaklanıyor, iDnkl 
bir~ok dergi sahibini bulamadığından geri gelmektedir, veyahatta kasıtlı olarak tutalap sahibine 
verilmemektedir. I<Urdistana gönderilen Cudilerin bUyUk iOğunluğu Postada takılmaktadır. 
Cadiye abone olupta, yukarıdaki sebeplerden dolayı, eline ge~miyen okurlarımızın, bunu bizzat bize yazılı 
olarak bildirmelerini rica edeceğiz. 

Diğer taraftan tUm mUsiUmanlardan, etrafında ki diğer müslümanlara Cırdiyi tavsiye edip okumasını 
sağlamasını beklemekteyiz. 
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Kavıniyetçilik, 

sınırları 

!rkçılık ve 

De~~r~i ~ürd ~imler:IDden Mel.l,a . S. Muşi'nin, kavmiyetçilik ve ırkçılık üzerine kaleme aldıgı bir 
esennın onemlı pasaJlarını Cudı nın sayfalannda siz okuyuculanmıza sunmak istiyoruz. İlk makalesi 
bu sayıda olmak üzere ileriki sayılarda da fırsat buldukça degerli fikirlerini siz okuyculanmıza 
ulaştırmak istiyoruz. 

ÖNSÖZ 

Ralıman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 
balarız. 

Bu kelimeleri yeryüzünde yaşayan bütün 
insanlara sunarken genel olarak müslümanlara ve 
özel olarak da kürdlere yöneltmek istiyorum. 

Ben, zamanın iki zıt kuvvet arasında 

bulanıp gitigini ve bugünün insan ruhunun iki 
aşırı fıkir arasında çelişip çarpışngmı gördüm. İki 
ayrı fikir ve birbirine zıt iki ayrı kuvvet 
çarpışmaktadır. Bir kısım cahil veya zalim veya 
hain insanlar, din adına veya insani menfaat 
ugruna kavmiyeri kökten inkar etmeye 
kalkışırken diger taraftan meşru' sınırları aşıp 

milliyetçili~in ve kavmiyetçiligin her çeşidini 

kabul eden insan grupları da var. 
Aşırı ve tafrit sahibi olan birinci kısma 

gelince, apaçık olan bu hakikann varlıgından 

habersiz ve bunu müfsitlerin kaynagı imiş gibi 
çok kötü bir şekilde tasavvur ediyorlar. Diger bir 
kısmına gelince, yine aynı şekilde kavmiyeti in
sanlara akıl ve dinden uzak bir şekilde tasvir 
eder. Böylelikle bu tasvir ve şekillendirme gayret
lerini nzık, zulüm ve şeytana alet haline sokarlar. 

İkinci kısım ise, din, ilim ve akıl sınırını 
aşarak insanlar için meşru olan yaşam hakkına 
tecavüz etmektedir. Yani ifratnr. Milliye kavramı 
konusundaki bu ifrat ve tafrit tutumlar, insaniyet 
üzerinde vebaldir. 

Milliyet (kavmiyet) konusunda şimdiye 

kadar bırakın tafsilatlı bir açıklamayı yapanı 

genel olarak mücmel bir şekilde bile olsa 
dügümü çözen, ona orta yolu koyan, hak ile 
batılı ve ifrat ile tafriti birbirnden ayıranı gör
medim. Ben, bu kelimelerimle Allah'ın izniyle kar
makarışık olan bu mesele hakkında islam ve in
saniyet ışıgı alnnda bildigim kadarıyla açıklama 
yapmaya çalışacagım. Bu çalışma- larımla in
sanlıga faydam olmasını umarım. 

Bu önsöze milliyerin (kavmiyerin) tarifi ve 
insanların dindeki hakları etrafında bazı 

M S MIIŞİ 

açıklamalar gerekmektedir. Ayrıca Milliyerin ifrat 
ve tafrit tarafları ile ortalama yönünü açıklamak 
isterim. Sonuçta da hak, adalet, insani ve dini 

· haklar karşısında fedakarlıgın hükmünü tayin 
eden bir açıklama gele- cektir. Milliyet, özellikle 
bu asırda bu fedakarlık konusunda en kuvvetli bir 
bag ve araçtır oldugu görülecektir. Son olarak da 
kişinin kendi nesebiyle iftihar etmesinin haram 
oldugu ve inkarının da haram oldugu konusu 
gelecektir. 

Bu risalemde katiyerle bir kıl miktarı da 
olsa din dairesinden çıkmadan ve hak ugrunda 
da zerre kadar susmadan anlatmaya çalışacagım. 
Ne ifrat yandaşlannın insafsız oraman kanun
lannın te'sirinde kalarak ve ne de tafrit yandaş
ları gibi milliyetten kökten uzaklaşanlardan 

olacagım. Bilakis akıl ve din'in ışıgında 

meseleleri çözmeye çalışacagım. Şüphe ve tahmin 
yerine yakin olan kesin tarafını alıp hertürlü taas
suptan kaçınmaya çalışacagım. 

İnsano~lu canlı ve uzun emelleri olan bir 
yaratık olarak geçmişten gelecege dogru bir mas
lahat dengelernesi içinde sorumlu ve onurlu bir 
yaranktır. "Biz ademo~lunu onurlu yarattık" İsra 
70. ve" Bizemaneti yeryüzü ve gökyüzüne arzet
tik 

DİLLER VE RENKLER ... 

İnsan, dilinde hürdür, diledigi 
lehçe ve dille konu§ma hakkına sahiptir. 
İster anadiliyle ve ister sonradan ö~en
digi dillerle hiç bir dini engel olmaksızın 
okuma, yazma, ö~enme ve egitme, kitab 
yazma, mektup ve gazeteler çıkarma hür
riyetine sahiptir. Bilakis din, bu hakkı ve 
daha büyük hakları fıtratıyla e§deg-er 
olarak ve hayatının bir sembolü olarak ve 
rabbinin bir lütfu ve hediyesi olarak ken-
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disine lütf etmİ§tir (Renklerinizin ve dil
lerinizin ayrı olu§u ve yeryüzüyle 
gökyüzünün yaratılması Allah'ın ayetlerin
den birer ayettir. RUM 22) Yani yüce 
Allah- ın kudretine ve yeryüzüyle 
gökyüzünün yaratılı§ hikmetine ve insan
Iann renkleri ve dillerinin ayrı olu§una 
delalet etmektedir. insaniann dillerinin 
ayrı olu§U yer- ve gökyüzünün yaratılı§ı 
gibi insaniann i§levi değildir. Hatta eğer 
insanın masnuatı olmu§ olsaydı bir çok 
eksiklikler ve tecavuzlarla zulüm edilecek 
ve büyük deği§iklikler yapılacaktı. 

E bul Hassan el E§ari (ra): Bütün 
diller yüce Allah' ın kullanna olan 
vahiylerdir. Zalim unsurların 
uyguladıkları ırkçı ve somurgeci 
politikalarla dilleri eritme veya kanuni 
ambargo uygulama veya kısa bir çer
çevenin içine sıkı§tırrna hadisesi medeni 
asnmızın doğurrnu§ olduğu iğrenç zulüm 
tablolanndan birisidir. Aynı zamanda 
yüce Allah · ın yeryüzündeki sünnetine ve 
yaratılı§ına kar§ı durmak demektir. Sanki 
yüce Allah' a bu dilleri ve uluslan yarat
mada hata etmİ§ dereesine Allah · ın dilleri 
ve uluslan yaratmasına kar§ı bir tavır 
takınılıyor. Allah· a ve Allahtan gelen 
vahye inanan her müslümanın bu zulme 
kar§ı takatı nisbetinde mücadele etmesi 
vaciptir. Ta ki yeryüzünde adalet 
yüceliğini bulsun. Zira islam adalet ve 
ban§ın yücelmesi ve hangi cins, din, renk 
olursa olsun bütün yeryüzünde insanlarm 
üzerinden zulmün kaldırlmasını emreder. 
Yüce Allah: (Biz sizi insanlar üzerinde 
§ahit olmanız için ve resul de üzerinizde 
§ahit olması için orta bir ümmet olarak 
yarattık. BAKARA 143) Yani biz sizi 
bütün anlarnlanyla orta bir ümmet olarak 
yarattık. Yani ister adalet manasında ister 
dinde orta yolda olan mamansında olsun. 

EGITIM VE ÖGRETIM HÜRRIYET!: 

İster erkek ister kadın ve ister 

büyük ister küçük olsun eğitim ve 
öğretim hakkı insanlara verilen dini bir 
hukutur. Kendi nefsinin veya toplumunun 
din ve dünya işlerinde ihtiyaç duyduğu 
bütün konulan kapsar. Yer ve mekan 
sınırlaması yapılamaz. Bütün insalara 
gönderilen Kur· anı Kerimin ilk vahy 
edilen ayetinde: "Rabbinin adıyla oku. 
"ALAK ı. İlmi övme ve te§vik etme 
sahasında yüce Allah şöyle buyurmak
tadır: "Bilenler ile hilmiyenler hiç bir olur 
mu? Bunu ancak akıl sahipleri idrak eder" 
ZÜMER 9. Ba§ka bir ayette: ''Yüce Allah 
sizden inananlan ve ilim sahiplerini yük
sek dereelere yüceltir. MÜCADELE ll. 
Peygamber efendimiz de: "Alirnler 
peygamberlerin varisleridir" gibi ayet ve 
hadislerden ilmi öven, teşvik eden ve 
herkesin öğrenmesini isteyen hükümler 
vardır. 

Her şahıs hayatı boyunca bu hayat 
fırsatlarından istifade edebilmelidir. Bazı 
zalirnlerin ve simsarların insan ile ilim 
arasına dini veya siyasi engeller 
koymalan beşeriyere ve umumun men
faatma zulümdür. Bu amaçların arka 
pilanında siyasi garazlar ve §eytani 
desiseler gizlenmektedir. Çünkü toplumu 
ıçme sürükledikleri kale her vah§i 
firavunun içinde korunduğu bir cehalet 
kalesidir. Bu yollarla §ahsi menfaatlarını 
sağlamaktadır lar. 

İnsanın kendi diliyle eğitim gör
mesi ve bu yolla ilmi faaliyetini yürütmesi 
hem kendi dil gurubuna daha kapsamlı 
bir ilim naklini gerçekle§tirebilir ve hem 
de diğer dilleri bilmesiyle ilmi 
ara§tırmasını diline kıyasla daha sılılıatlı 
yürütür. Başta yabancı dille eğitime 
girenin eğitim stili itibanyla aksaldıkların 
ıçme girdiği pedagoglarca söylenir. 
Dolayısıyla her milletin ilk eğitimini kendi 
diliyle yapması halinde hem ferdi bazda 
ve hem de toplumsal alanlarda ilme daha 
büyük faydalar sağlar. 
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ÖRF VE ADET HÜRRİYETİ 

Yeryüzü milletleriden herbirisi 
kendi istilahlanm, adetlerini ve tekalit
lerini yaşam hal<kına sahiptir. Bunlan fıtri 
haklan gibi koruma, geliştirme ve dine 

aykın olmadıkça yaşama hakkına sahiptir. 
Din, bütün bu istilah ve adetleri bir çok 
hükümlerde ölçü olarak kabul etmiştir. 

Milletierin birbirinden ayn olması yüce 
Allah· ın sünnetine göre ve tarihin derin
liklerine kadar tabii ve fıtri imtiyazlar 
şeklinde görünmektdir. Yüce Allah şöyle 
buyurur: " Eğer Rabbin dileseydi bütün 
insanlan bir ümmet yapardı. HUD 118" 
Yam eğer Rabbim dileseydi insanlan bir 
millet halinde yaratır ve aralanna dil, 
renk vs. gibi ayncalıklar sokmazdı ve bir 
dinin etba-ı haline getirirdi. Fakat Al
lah· ın bildiği bir hikmete göre, dinler, 
diller, adetler, vs konularda ihtilaf halinde 
yaratmıştır. Şura ve seçim dinlerin temeli 
ve hükümet binasımn esasıdır. Yüce Al
lah· u teala buyurur ki: "Rablerinin emir
lerini kabul eden ve namazı kılan ve 
aralannda ki işleri şura ile olan kişiler .... " 
ŞURA 31. 

Şuramn konulması aralannda ki 
adet ve geleneklerin farklılıklanndan 

kaynaklanan fikir değişikliği etrafında 
ortak bir yolu belirlemek içindir. Her 
millet kendi özelliklerine uygun bir şurayı 
geliştirir ve bu şekille diğerleriyle mas
lahatlan icabıyla otururlar. Onun için 
peygamber efendifımiz (sas) şura için özel 
bir sistem koymamıştır. Fakat yüce Al
lah· ın (Allahın ipine sımıskı sanlın ve 
ayrılmayın ALİ-İMRAN 103) ayeti 
kerimesinin manası bütün islam aleminin 
bir adet üzerine ve bir siaysı bayrak altına 
toplanma manasında olmadığı gibi diğer 
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milletleri kaldınp bir millet şekline getir
mek şeklinde de değildir. Zira o devirde 
de sahabilerin arasında Evs' ten, Haz
reş ·ten, Ensar · dan ve diğer müslüman
lardan vardı. Amaç topluca iman ile 
bağlanmak ve imam hakim kılmak ve bu 
şekilde kalbieri bir araya getirmek ve 
düşmanlık gibi tefrikaya düşmemektir. 

Kabileellik te· siri ile ve şahsi 

temayüllerle heva ve nefıs sımr aşınca kin 
ve nefret kabanr ve herkes ayn istikamete 
çevrilerek dağılır. Kur' am Kerimde şöyle 
buyrulur: "Müşriklerden olmayımz. O 
kişiler ki dinlerini ayırdılar ve parça parça 

oldular, her grup yanındakiyle seviniyor" 
RUM 33. 

Buradaki ilitilaftan maksad iktisadi . ' 
ve sıyasf veya örfi veyahutta dil gibi 
fıtratın gereklerinden olan ve islamın red 
etmediği fakat hayatın gereklerinden olan 
kültüri ihtilaf değildir. 

0111 olma,.aa bir 
toplum mll.let 
olamaz 
Milleti otma)'aaıa 
devleti olmaz. 
Devleti olmaJ'aDID 
sahibi olmaz. 
Sablbl olmayaata 
IQymetl olmaz. 

0DUD lflD her• 
teYdem öacedlllmld 
koruyalıaa. Kea· 
dlmlz 6ireaellDI. 
Çoçuklarımıza 
öiretellm. · 
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• •• 
DUŞUNCELER II Dr. Baran 

Tabiata, topluma, kıscası 
etrafımıza baktığımızda hiçbirşeyin 
başıboş olmadığını görürüz. Herşey 
belli kurallar içerisinde hareket eder. 
Canlı alem için oldugu gibi cansız alem 
için de bu böyledir. 

Bir atomo ele alalım: atomon ken
di içinde varolan elektron, proton ve 
nötron ilişkisi hiç bozulmadıgı gibi, bir 
atomon aynı cins veya farklı cinsten 
atomlada ilişkisi de hiç bir zaman bozul
maz ve hep aynıdır. Aynı şey onun bir 
büyüğü olan molekül, daha büyüğü olan 
hücre, organ, vücud ve kainat için de 
geçerlidir. Tabiattaki altüst oluşlar da 
belli bir kural içinde cereyan eder 
aslında. Hernekadar biz onları 
gelişigüzel altüst oluşlar gibi görsek de. 

Aynı şey toplumlar için de geçer
lidir. Toplumsal gelişmeler ve değişmeler 
hep belli kurallar içerisinde geçer. Ve bu 
kurallar tek tek insanların iradelerinin 
dışındadır. Dışardan baktığımızda 
bize gelişigüzel altüst oluşlar gibi görün
se de, bütün devrimler, bütün değişimler 
belli bir kural içinde gelişir ve baktı
gımtzda hep belli sebep sonuç ilişkisi 
görürüz. 

Ne tabiatta ne de toplumda 
hareketsizlik vardır. Aslında varlığın 
kendisi hareketten ibarettir. Bize hareket
siz gibi görünen herşey sadece bize göre 
hareketsizdir. Ama gerçekte herşey bir 
hareket halindedir. Hareketin olması için 
de çelişkinin olması gerekir. Yani 
aslında toplum ve tabiat çelişkilerden 
ibarettir. Karanlık -aydınk, soğuk -sıcak, 
çekme kuvveti-itme kuvveti bu çeliş
melerden sadece bazılarıdır. Yukanda 
her türlü hareketin aslında bir çelişkinin 
varlığından kaynaklandığını söyledik. 
Ve aynı şeyin kişilerin hayatında ve 
toplumlarda da geçerli olduğunu söyledik. 
Toplumsal hayatta en büyük çelişki 
sınıflar arasındaki çelişkidir. Bu tarih 
boyunca her zaman ağırlığını koyan 

belirgin bir faktör olmuştur. En eski 
zamandan günümüze kadar toplumların 
gelişmesine baktığımızda, zalimlerle 
mazlumlar arasında, inanmayanlarla 
inananlar arasında, haydutlarla mazlum
lar arasında kısacası iyilerle kötüler 
arasında devamlı bir mücadelenin ol
duğunu görüyoruz. Ama yakından 
baktıgımtzda bunun gerçekte bir sınıf
lar arası mücadeleden başka birşey ol
madığını görüyoruz. Zulmü, 
baskıyı, terörü, sömürüyü temsil eden 
sınıflar, zaman içinde toplumun tümünü 
baskı altına alarak kendi sömürü sistem
lerini kurmuşlardır. Bu güçler, maddinin, 
zulmün temsilcisi olmuşlardır. Yani 
kötülüğü temsil etmişlerdir. Bunun 
yanında ezilen ve sömürülen sınıf ve 
tabakalar, bir peygamberin yol 
göstericiliği altında, hakkı, doğruyu 
temsil etmişlerdir ve herzaman kıyasıya 
bir mücadele olmuştur. Kurban verenler, 
zulme uğrayanlar, şehid verenler hep 
ezilenler yani haktan yana olanlar olmuş
tur. Zalimler bütün zulümlerine rağmen, 
bütün baskı metodlarına rağmen 
başarılı olamamışlar ve sonuçta yıkıl
mışlardır. Zamanın ilerlemesiyle bir
likte, yeni kurulan düzenler de dejenere 
olup, yeni baskıcı sınıfların oluş
masına zemin hazırlamışlardır ve tarih 
yeniden tekerrür etmiştir. Yani yeni bir 
sınıf mücadelesi, yeni toplumsal değiş
meler. 

Bu baskı ve sömürü düzenleri, 
bazen öyle boyutlara ulaşmışlardır ki 
bir toplumun ya da bir ulusun sınırlan 
içerisinde kalamamışlardır. O zaman 
sınırların ötesine geçip başka ulusları, 
başka halklan da baskı altına almak, 
ezmek ve sömürmek gündeme gelmiştir. 
Bu da bize sömürgecilik tarihini açıklar. 
Yani sömürgeciliğin kendisi, baskı ve 
sömürünün, ulusların sınırlarının 
ötesine de taşınlmasından başka bir 
şey değildir. Yani baskı ve sömürü öyle 
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boyutlara ulaşmış ki artık bir ulusun 
sınırları içerisinde durduralamıyor, 
sınırların ötesine taşarak başka ulus
lan tümüyle baskı ve sömürü altına al
maya kadar vanyor. O zaman da 
sömürge statüsüne sokulan toplurnda 
toplumsal sınıflaşmalar yerine ulusun 
tümünün ezilen sınıf konumuna düşmesi 
sözkonusudur. Ancak günümüzde her
şeyde oldu~ gibi, sömürgecilik sis
teminde de ince ayrıntılara gidilmiş ve 
sömürünün devarn etmesi için daha ince 
metodlar bulunmuştur. Bunun bir 
yansıması olarak sömürge uluslarda 
sömürgeellerle işbirligi yapacak, sömürge 
statüsündeki halkı temsil ettigini iddia 
edebilcek bir tabaka yaratılmıştır. 

Böylece sömürge statüsündeki halkın 
birligi bozulmuş, parçalanmış ve halk 
mücadele edemez bir konuma 
sokulmuştur. Bunun en açık ömegini 
bugün Kürdistanda görüyoruz. 
Sömürgeellerle işbirligi halindeki Kürd 
kökenli işadchnıan, yöneticiler ve hatta 
sömürgecilerin parlementolarında Kürd 
halkını temsilen oturduklarını iddia 
eden milletvekilleri bu uygularnaların en 
güzel ve en bariz ömekleridir. 

Zulmü, karanlıgı, baskıyı, 

sömürüyü, kısacası haksızlıgı ve 
adaletsizilgi temsil eden ezen sınıfların 
sömürü düzeni olan düzenler, yeni bir 
düzene gebe olan düzenlerdir. Bu tarih 
boyunca böyle olmuştur. Zulmün, baskı
nın ve sömürünün büyüklügü oranında 
mücadele de şiddetli olmuştur. Baskı ve 
sömürünün büyüklügü oranında büyük 
altüst oluşlar meydana gelmiş ve yeni bir 
toplum doginuştur. Her doguiTI olayında 
oldu~ gibi bu toplumsal doguiTI ola
yında da şiddet büyük rol oynamış ve 
çok büyük zahmetler çekilrniştir. Her 
doguiTI gibi bu do~ar da sancılı 
olmuştur. Ancak bu sancılar, bu şiddet 
bu yeni toplumu doguranlardan gelme
miştir. Yani yeni toplurnun temsilcileri 
hiç bir zaman şiddete başvurrna-

mışlardır. Şiddet, her zaman ezen, 
baskıcı, sömürücü sınıf ve tabakalardan 
gelmiştir. Yeni toplurnun temsilcileri, 
ancak kendilerini müdafaa etmek ve 
meşru savunma haklarını kullanmak 
üzere şiddete karşılık vermişlerdir. Yeni 
toplurnun temsilcileri, tabiatları geregi, 
her zaman iyiden, dogrudan yana 
olmuşlardır ve bu yapılan geregi her 
zaman barışcı olmuşlardır. Ancak 
varlıklarına kasteden şiddet karşısında 

şiddete başvurmak zorunda 
kalmışlardır. Her toplumsal degişmeye 

baktıgırnızda, bunların sadece bir avuc 
insandan ibaret oldugunu görüyoruz. Bu 
insanlar ise, kahramanlar, önderler, 
halkların iftihar vesileleri olarak tarihe 
geçmişlerdir. Tarih boyunca zalimler ile 
mazlumlar, ezenler ile ezilenler ' 
sömürenler ile sömürülenlerin mücadelesi 
olan bu sınıflar mücadelesine baktı

gırnızda, genellikle zalirnlerin, ezenlerin, 
sömürenlerin kısa vadeli başarılar elde 
ettiklerini görürüz. Ezilenlerin safında yer 
alıp mücadele edenler genellikle 
kurbanlar vermişler, şehidler vermişler · 
ve ızdırap çekmişlerdir. Ama sonuçta 
her zaman onlar kazanmıştır. Tarihte 
yeni bir çagtn oluşmasına onlar vesile 
olmuşlardır. 

Biz bir istisna teşkil edemeyiz. 
Kürd ve Kürdistan tarihine baktıgımzda, 
genellikle iftihar vesilesi olabilecek 
noktalar görüyoruz. Halkımız, tarih 
boyunca ezilen, sömürülen, baskı gören 
sınıfı temsil etmiştir. Çok kere işgale 

ugramış, ama hiç bir zaman boyun 
egmemiştir. Yüzyıllar boyunca 
sömürgecilik zinciri altında yaşamış, 

ama benliginden birşey kaybetmemiştir. 
Sayısız defa baş kaldırrnış, kan 
dökrnüş, şehidler vermiş, göz yaşı 

dökmüştür ama hiçbir zaman kendi 
istegiyle köleligi kabul etmemiştir. 

Modem Kürd tarihine göz attıgırnızda, 

kan, gözyaşı ve aglarna seslerini 
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duyuyoruz. Düşmanlar kürd toplumu üze
rinde her türlü katliama girişrnekten 
hiçbir zaman geri kalmamışlar ve 
çekinmemişlerdir. Her türlü vahşi 
uygulamalar kürd halkı üzerinde 
denenmiştir. Buna soykırım silahlan da 
dahildir. Yani kısacası kürd tarihi, zulme 
ve haksızlığa karşı mücadele tarihiyle 
eşdeğer olmuştur. Yukanda dedik ki 
zulüm ve baskı ne kadar ağır ve keskin 
ise mücadele de o nisbette çetin ve so
nuçlar o nisbette büyük olur. Kürd 
toplumu bu kuralın dışında olamaz. 
Modem tarihimiz baskı, sömürü, katliam, 
başkaldırı, kan, gözyaşı ve 
kahramanlıklardan ibarettir. Süreç 
öylesine gelişmiş ki, bir üst sınıfı temsil 
edebilecek Kürdler, yani baskı ve sömürü 
zincırının dışında kalan kürdler 
sömürgecilerle eşdeğer olarak anılmaya 
başlamışlardır. Yani onlar 
sömürgecilerle bütünleşmişlerdir. 
Kürdlüğü temsil eden, kürd kimliğini 
temsil eden herkes istisnasız baskı ve 
zulüm görmüştür. Bu da beraberinde 
şunu gündeme getiriyor. Kürd olmak, 
kürd kimliğini taşımak, kürd bilincini 
taşımak beraberinde zulme, baskıya, 
sömürüye karşı mücadeleyi de getirir. 
Aynı şekilde kürd kimliği ile dostluk 
bağlan geliştiren her insan, kürd olmasa 
bile baskı ve zulme karşı mücadeleyi bir 
insalık görevi olarak benimsernek 
zorundadır. 

Bütün bunlar ne demektir. 
Üzerimizdeki baskıların çokluğu, 
çeşitliliği ve acımasızlığı bize de farklı 
görevler yüklemektedir. Tarihte baskı 
kaba şiddete dayanıyordu. Bunun için de 
kaba şiddete göğüs germek yeterli 
oluyurdu mücadele edenler için. Ama 
günümüzde öyle midir! Günümüzde en 
ince metodlar, en kaba şiddetle birleş
tirilerek uygulanmaktadır. Bunun yanın
da her türlü toplumsal ve teknik gelişme 
de sömürgecilerin ve sömürünün 
hizmetine sokulmaktadır. Öyle olunca da 
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elbette ki eski yöntemlerle mücadele 
edemeyiz. Kendi içinde sağlam, tutarlı, 
bütün iç sorunlarını çözmüş, dışanya 
karşı bir bütün halinde olan, her bir 
üyesi tek tek örgütü temsil edebilen, 
sağlam, güçlü, dayanıklı örgüt yaratmak 
zorunludur. Bunun ön şartı duygu ve 
düşünce birliğinden geçer. Aynı duygula
n paylaşmak, aynı geleceği arzu etmek, 
aynı idealler uğrunda ölmeyi göze almak 
bunun ilk koşullarından birisidir. 

Yukarıda, tarih boyunca iyilerle, 
kötülerin yani ezilenlerle ezenlerin 
mücadelesini anlattık. Ve ezilenlerin 
mücadelesini yürüterrlerin devamlı kurb
anlar verdiğini, kanlar döktüğüi.ıü, acı ve 
ızdıraplar çektiğini söyledik. Biz işte bu 
zıncırın günümüzdeki halkalarıyız. 
Tarihte peygamberlerin geldiğini, ve 
çağlarını değiştirdiklerini biliyoruz. 
Aynı şekilde yalancı peygamberlerin de 
geldiklerini, ve peygamberleri taklid 
ederek kendilerine birşeyler kazanmak 
istediklerini de biliyoruz. Bizler bu 
kuralın dışında olamayız. Tarihte 
zulme ve baskıya karşı mücadele ederek 
tarihi değiştirenler olduğu gibi, bunları 
taklit eden uygulamların da olacağı 
kesindir. Kürdistanın sömürge tarihine 
baktığımızda her zaman birilerinin 
çıkıp, kürd tarihini değiştirmeyi ve yeni 
kürd toplumunu oluşturmayı iddia ettik
lerini görüyoruz. Biz bunları bu yalancı 
peygamberlere benzetirsek haksızlık 
yapmayız. Ancak gerçek şu ki 
günümüzde bir peygamber artık gelıneye
ceğine göre, peygamberleri temsilen, 
çağı değiştiren, yeni toplumu oluşturan 
manevi şahsiyerlerin olacağı açıktır. 
Işte bizler o manevi şahsiyet olma id
diasındayız. Bu başka birilerinin de 
ortaya çıkıp aynı iddialan ileri sür
meyecekleri anlamına gelmez. Ama 
yalancı peygamberlerin akibetleri ne ise 
onların da akibeti o olmak zorundadır, 
farklı bir şey değil. Bize gelince, hertürlü 
acı ve ızdınbı göze almayı, hertürlü 
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tehlikeye göğüs germeyi ve yeni toplumu
muzu kurmayı amaçlıyoruz. İşin 
başında bir avuç insan olabiliriz. Bu 
iddiarnızın doğrulugunu, geleceğin bizim 
olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. 
Zaten tarih boyunca da böyle olmamış 
mıdır. Yukanda uzun bir zincirin 
günümüzdeki halkası olduğumuzu söyle
dik. Bu aynı zamanda şu demektir: 

Sadece toplumumuzu sörnürgeci 
baskıda kurtarmak yetmiyor. Her alanda, 
düşman tarafından ernpoze edilmiş 
herşeyi değiştirmek, yerine yenısını 
koyarak yepyeni toplumu yaratmak zorun
dayız. Bu, siyasetten ahlaka kadar her 
alanı kapsar. Bu aynı zamanda şu da 
demektir: 

Biz sadece kürd toplumunu 
kurtarmayı, yeni bir kürd toplumunu 
kurmayı arnaçlarnıyoruz. Aynı zamanda 
dünyaya örnek olacak bir toplum da 
hedefliyoruz. Yani peygamberlerin tarihte 
yaptıklanru, biz hareket olarak yapmayı 
üstleniyoruz. O halde bizim 
çalışmalarımız, çalışma yöntemlerimiz 
de buna uygun olmalıdır. 
Oluşturacağınuz hareket tek kalb, tek 
beyin sahibi olmak zorundadır. Dışında 
bir hayat düşenerniyeceğirniz, homojen, 
sağlam bir manevi şahsiyet oluşturmak 
zorundayız. Ancak bu manevi şahsiyet 
her türlü düşrnanlarırnıza karşı 
mücadele ederek, geleceğimizi garanti 
altına alabilir. 

Bir yanılgıya düşrnekten kesin 
olarak kaçınrnalıyız. Dışımızda 
cereyan eden olaylardan, dünya 
siyasetinden sarfı nazar edemeyiz. Ama 
geleceğimizi kesinlikle bunların 
hesaplannın üzerine de kurarnayız. 
Bazılarının yapıtığı gibi 
hesaplarırnızı esen dünya siyaset 
rüzgariarına göre ayarlıyarnayız. Ama 
diğer bazılarının da yaptığı gibi 
dünyada cereyan eden olaylardan sarfı 
nazar da edemeyiz. Tersine, toplumumuz 
ve toplumsal gerçeklerimiz bizim 

temelimiz ve çıkış noktarnız olacaktır. 
Dışımızdaki olaylar, dış politika ve 
dünya siyaseti ancak etkileyici faktörler 
olabilir ve dikkate alacağınuz unsur
lardır. Ama harekitirnizi ve hareket 
prensiplerirnizi belirleyici etkenler 
olamazlar. 

Ülke sathını büyük bir 
unıversiteye çevirmek zorundayız. 
Siyasetten ahlaka ve insan ilişkilerine 
kadar her konuda yeni toplumun temelleri 
olan normlan öğretrnek ve uygulamak 
zorundayız. En küçük birim olan aileden, 
hatta iki kişi arasındaki ilişkilerden en 
büyük birim olan topluma kadar yeni 
toplurnun normlarını yerleştirrnek 
zorundayız. 

Bizim yalancı peygamberlerle 
kaybedecek vaktimiz yoktur. Halkımız 
sornurgeci baskılar altında yüzyıllar 
boyu çekmiştir. Yüzyıllar boyu süren 
kan, gözyaşı, acı ve ızdırıplardan 
sonra nihayet halkımız gerekli olan 
örgütsel yapıya kavuşma yolundadır. 
Öyle olunca da biz vaktirnizi lüzurnsuz 
şeylerle kaybederneyiz. Yalruş iddialarla 
yola çıkan ve yanlış yöntemler 
kullananlarla vakit geçirerneyiz. Onlar 
varsın bildikleri yolda devarn etsinler. 
Onların yöntemleri kendilerine, bizim 
kendi yöntemlerimiz vardır, biz kendi 
yönternlerirnizi kullanırız. Bizim 
yöntemlerimizin temeli, toplurnun yeniden 
inşasıdır. Her alanda bozulmuş herşeyi 
yerli yerine koymak ve yeni toplumu 
oluşturmaktır. Bozulmuş olan herşeyi 
düzeltip yerli yerine koymak ve yeni 
toplumu oluşturmak için bir peygamber 
gelrniyeceğine göre bizim şartlanrnızda 
ve bizim toplumumuzda bu görevi biz 
üstlenrnişiz. 

Bu şu demektir: 
Bizim üyelerimiz yaptıklarından 

dolayı hiçbir karşılık bekliyernezler. 
Herşey fedakarlık ve gönüllülük esası 
üzerine yürür. Bu aynı zamanda şu 
demektir: 
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Bizim gerçek üyelerimiz 
peygamberlerin varisleridirler. Hareket 
olarak böyle bir mirası devraldığımıza 

göre, ferdler olarak tek tek bu mirasın 
payıdarları oluyoruz. Bu harekete karşı 

mücadele ederek veya bu hareketten ayrı 
düşerek bu mirastan mahrum kalmak 
hiçbir aklın kfin degildir. Böyle bir 
harekette yer alanlar, karanlıkları 

dagitan, yolları aydınlatan güneşler 

gibidirler. Elbette böyle bir ünvanı almak 
büyük bir şereftir ve hiç birşeyle 

değiştirelemez. Aynı zamanda böyle bir 
şerefi kaybetmek, sönen bir mum 
derecesine düşmek demektir. Bunu da, 
aklı başında hiç kimse arzulayarnaz. 

Herşeyimizi elimizden almışlar, 

hiç bir şeyimiz yok. Elimizden alınan 

herşeyimizi yeniden ele geçirmek için bu 
ölüm kalım savaşına gınyoruz. Biz 
sorunu böyle açık ortaya koyuyuruz ki 
çarpışarak, ölmeye cesaret edemeyenler 
zahmet edip yerlerinden kalkmasınlar. 

Onlar kavgayı uzaktam seyretsinler. 
İsmi üzerinde bu kavga bir ölüm 

kalım savaşıdır. Acımasızdır. Kendine 
ait kuralları vardır. Kimse bizi katil ve 
hırsızların zorba düzenlerinin 
yasalanna göre yargılayarnaz. Çizgimiz 
bellidir. Biz, genel olarak tarih boyunca 
ezilenlerin kurtuluş mücadelesinin 
günümüzdeki temsilcileriyiz, özelde ise 
yüzyı Uardır ezilen, köleleştirilen, bazen 
beyaz ve bazen de kanlı katliamlarla tarih 
sahnesinde silinmek istenen Kürd 
halkının savaş alanındaki 

temsilcileriyiz. 
Manevi anlamda Kur· anın 

ayetlerine mazhar, toplumun manevi ve 
ahlaki yönde gelişmesini üstlenmiş, her 
türlü ahlaki bozuntu ve çöküşe karşı 

dagılmaz güvencesını ve garantisini 
oluşturan, tevhid bayragıru nesiller boyu 
birbirine devredip yaşatacak olan nesiller 
zincirinin günümüzdeki halkasıyız. 

Kimse bizimle çalışmak zorunda 

değildir. Esasen kimseyi buna 
zorlayarnayız da. Ancak dediğimiz gibi, 
çizgimiz belli. Bu savaş ise çok çetin ve 
acımasızdır. Bizi, tarih boyunca ezilen, 
baskı ve zulme uğrayanların değer 

yargıları bağlar. Bu ölüm kalım 

savaşında ezilenlerin davasına yapılan 

hiçbir ihanet afedilmeyecektir. Talan ve 
sömürü düzenine yardım ve destek 
verenler, ezilenlerin birikmiş kin ve 
nefretini üzerlerine çekeceklerini 
bilmelidirler. Bu öylesine birikmiş bir kin 
ve nefrettir ki, en yakıcı bir ateşten dahi 
daha yakıcıdır. Kimse bu kadar şiddetli 

bir kin ve nefret ateşini üzerine çekmeye 
kalkışmamalıdır. 

. 
~ -"1ı 

1 
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Kürd edebiyatından altın Sayfalar. 
Her milletin içinde, her sahada tarih boyunca dehalar oluşur. Bu dehalar 
aniden kendi çevrelerinde birer yıldız gibi kopup etrafa ışık saçarlar. 
Kürd tarihinde de diğer milletler ve toplumlar gibi büyük dehalar oluşmuş ve 
Kürd halkına, kültürüne aydınlık olmuşlardır. 
Halklar kendi tarihlerine bakarak ileriye dönük çalışmaları yaparlar. 
Bugün sizlere büyük Kürd edebiyatcısı Alımedi Xaniden biraz bahsedecegiz. 

Alımedi Hani 1651 yılında Hak
karinin Han köyünden dünyaya gel
miş. Genç yaşta büyük ilim ve kültür 
sahibi olmuş ve kendi çevresinde ün 
yapmıştır. Çoçuk denecek yaşta 
yazarlığa başlamıştır. 
Bugün Kabri Doğubeyazitte bulunan 
Alımedi Hani, ne zaman vefat ettiği 
belli değildir. 

Kürd edebiyatına birçok şiir ve eserle 
büyük hizmetler sunan Haninin en 
büyü!\. eseri ise şüphesiz Memu tl Zin 
dir. 1695 yılında tamamlanan bu 
eser, ne zaman yazılmaya başlanmış 
ve nekadar sürmüş bilinmiyor. 

Bir başka eseri ise Ntlbara piçtlkan 
(Küçüklerin baharı) adlı değerli 
eseridir. 
Kendi diliyle bu Eseri Kürd Çoçuk
larına atf etmiş ve onlara yönelik bir 
çalışmasıdır. . 
Bu eserlerden başka Islam dinin 
temellerini, imanın akidelerini konu 
alan eserleri vardır. 
Alımedi Hani sürekli çalışmayı, 
doğruluğu, okumayı vs tavsiye ediyor 
ve öğütlüyor. 
Başka bir Eseri ise EQiDA iMANE 
(İnanc Yolu) adlı yapıtıdır. 
Hayatı hakkında pek fazla malumat 
bulunmayan Hani Kürdçeden başka, 
Arapça, Farsça ve Türkçeyi de çok 
iyi biliyordu. 
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Alımedi Hani MEM tl ZiN adlı eseri, 
Shakespaerin Rom e and J ulia veya 
Fuzulinin Leyl ile Mecnun eserleri gibi 
ölmez bir eserdir. 
Ama ne yazıkki bu eser Kürd kim-

liğini yok etmek, kültürünü söndürmek 
için uğraş veren ilim düşmanları 
tarafından hep yasaktanımış ve 
unutulması için ne gerekli ise 
yapılmış. Buna rağmen bu eser ı 9 ı 9 
yılında ilk defa Arap harfleriyle 
istanbulda basılmıştır. 
Daha sonra yine Arap harfleriyle 
1958 de Şamda neşr edilmiştir. 
1962 yılında Latin harfleriyle Mos
kovada neşr edilmiştir. 
Yine ı 968 de istanbulda Türkçe ve 
Kürçe olarak latin harfleriye Emein 
Bozarslan tarafından neşr edilmiştir. 

Bu Eserin Kürd halkına bundan 
üçyüz yıl önce verdiği vaadleri gör
mek isyetenler mutlaka okumları 
gerekir. Hani ta 300 yıl önce 
Kürdlerin vehim durumlarını görmüş 
ve sebeplerini ve çarelerini bu eserde 
yorumlamıştır. 

MEM tl ZiN ·nin Kürdçe yazılması 
üzerine aşağıdaki beytleri sıralamış 
büyük Kürd Şairi ve Edibi. www.a
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HAni kemalsizligin kemale ermesinden dolayı, 
Kemal meydanını boş buldu. 

Yani kabiliyetinden ve ehliyetinden degil, 
Sadece harniyet ve aşiret tutkunlugundan. 

Kısacası: inattan ya da şaresizlikten, 
Mutat' hilafı olarak bu bi'atı işledi 

Duyuru bir yana itip içti tortuyu, 
inci gibi Kürd dilini 

Düzene koydu, intizama getirdi, 
Böylece amme için çekti cefa 

Ki el demesin «Kürdler, 
İrfansız, asılsız ve temelsizdirler 

Çeşitli milletler kitap sahibidir, 
Sadece Kürdler nasipsizdirler» 

Hem düşünce adamlan demesin ki «Kürdler, 
amac edinınediler aşkı. 

Hep birlikte ne isterler, ne de istenirler 
Hep bearber ne severler ne de sevilirler. 

Onlar aşkın tadından yana hepten nasipsiz, 
Hakiki ve mecazi aşktan da boştur» 

Hayır ... Kürdler o kadar kemalsız degil, 
Fakat öksüz ve mecalsizdir 

Hep birlikten bilgisiz ve cahil degil, 
Sadece sefil ve sahipsizdir. 

Olsaydı bir sahibimiz, 
Yüksek himmetli, incelikleri bilen bir sahibimiz, 

İlim, kabiliyet, kemal, iz' an, 
Şiir, gazel, kitap, divan 

Bu çeşitler onun yanında geçerli, 
Bu paralar onun yanında makbul olsaydı; · 

Ben o zaman manzum sözlerin bayragını, 
Dünya damının üstüne asardım. 

Geri getirirdim Cizreli Mela'nın* ruhunu 
Ve diriltirdİm onunla Harirli Aliyi* 

Fakiyi Teyran'a· öyle bir sevinç verirdim ki, 
Edebiyete kadar hayran kalırdı 

Bu mısralar Ahmed Hani· nin MEM u ZİN adlı eserinin Türkçe ter
cümesinde alınmıştır. 
Hasat yayınları tarafından neşredilen bu eser M. Emin Bozarslan 
tarafından Kürdçeden Türkçeye tercüme edilmiştir. 

Gelecek sayıda bir başka Kürd aliminin bahsında buluşmak üzere 
~Her ücü de büyük Kürd şairleridirler. 
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BONNDA TÜRK İSlAMi KURULUŞLAR, KÜRD HALKINA 
KARŞI YÜRÜDÜ 

Cizre ve Şırnakta kürd halkına karşı kafir ve tağut düzenin 
giriştiği katliamları desteklemek ve Kürd halkının zulme karşı 
direnişini protesto etmek için Milli Görüş teşkilatı, Diyanet teş
kilatı, Türkeşçi gurupları ve birkısım Nurcu gurupları 
11.04.1992 tarihinde ortak bir yürüyüş tertip ettiler. 

Yıllarca ümmetçilik reklamasyonunu yapan, Kürdleri kar
deşlik laflarıyla aldatan, din duygularını sömüren ve işi bittiği 
zaman arkadan hançerleyen Milli görüş teşkilatının bu hareket
lere öncülük yapması, yıllardır savunduğu osmanlıcılık 
hareketinin dışa aksetmesidir. Bin yıllık tarihten kasıtları da 
budur. Amaçları İslam olsaydı bin yıllık tarihi değil bindörtyüz 
yıllık tarihten söz edeceklerdi. İslam kisvesi altında yapılan bu 
hareket ile birçok saf ve ihlaslı müslüman aldanmış ve oyuna 
getirilmiştir. 

Böyle bir yürüyüşün tertip edilişi, safları tayin etmesi ve 
yüzler üzerindeki perdeyi indirmesi bakımından inşaallah Kürd 
halkı açısından hayırlıdır. Kür~ler, dost ve düşmanlarını iyi 
tanısınlar. Gerçek müvahhid ve Islamcılar ile istismarcılar bir
birinden ayrılıyor. Milli görüşün içinde bu yürüyüşe katılmayan 
ve müslüman kürd halkının yanmda yer alan inkilabçı ve muvah
hid müslümanlar, Milli Görüşe karşı tavırlarını açıkça ortaya 
koymaları gerekir. 
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PKK'yi kendilerine mazeret göstermeleri gülünçtür. İyi 
bilsinler ki, Kürd halkı Müslümandır. Ve bu hareket direkt halka 
karşı olmuştur. Halk PKK'nın fikir ve ideolojisinin yanında 
değildir. Bölgede başka bir alternatif olmadığı için müslüman 
halk, PKK ile birlikte görünebilir. Fakat Halk, hiç bir zaman 
marksist bir hareket olan PKK'nın arkasında gidemez. Fakat 
denize düşen yılana sarılır misali büyük düşmana karşı PKK ile 
omuz omuza çarpışmalarında ne sakıncası olacak ki. Realitede 
PKK önderliği diye bir şey yoktur. Peygamberimiz Medine-i 
Münevvereye geldiğindeMekkedeki büyük düşmaniarına karşı 
medinedeki yahudi ve müşrik kabilelerle anlaşması gibi Müs
lüman Kürd halkı da büyük zalim ve tağutlara karşı kendi saydaş
larından hakkını müdafaa eden ğayri müslim guruplarlaneden 
işbirliği yapmasın. 

Eğer PKK zalimse, Kur' ana göre Allahın hükmüyle hükmet-

·"' ' 
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meyen TC Devleti, hem kafir hem zalim hem de fasıktır.(maide 
suresi 44-45-47). Mazlum halktan yana olmak, islamın şiarıdır. 
Buna 15öre mazlumlardan yana olan devlet mi PKK mı? 

1Islamın hükmüne göre,"Müslüman kardeşin zalim, 

düşmanın olan kafir birisi mazlum ise, mazlum 
!~afire yardım etmekle mültellefsin, zalim olan 
kardeşine değil" bu hüküm, islamdaaçık olmasma rağmen 
Milli görüş islam hüvviyetiyle hangi hükme göre kafir devleti 
destekliyor(ki, islamdaaksi görüş savunulmamıştır) açıklaması 
gerekir. Kardeşe yardım etmek, zulümden kurtarmaktır, zulmünü 
sürdürmesi için değildir. 

~ 

'-..~~~:~ı:~~:~~~~~~~~~~'iı~~'j;i$-.r~'~· .~.t~<~~~~~-:~~·~~l;!;~~ ~:; . 
,_ ... ::::-~~~~~·~ . : '' ·:. -
~~ .... '•, 

/; .. 
Foto. Alexander Sternberg·Spohr 

Müslüman kürd halkı, kendi içinden yetiştireceği fedakar, 
inkilapçı ve cihad ruhlu müslüman direniçilerin arkasındadır ve 
bu islami hareketin çıkışını beklemektedir. Böyle bir hareket, 
Partiya İslamiya Küdistani (PİK) in önderliğinde bütün Kürdistan
da ör~tlenmektedir. 

Inşaallah bir daha Kürd halkını ümitsizliğe düşürmiyecek 
derecede d üz enli bir Organizasyonla çıkacak olan bu hareket, 
gerek Kürd halkı için ve gerekse Arap, Türk ve Farıs halkı için 
ümit kaynağı haline gelecektir. 
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Mnu görüş, geçen seçimde Kürd halkına karşı hiyanete 

geçmeden önce aldığı oyların tebelasına bakmasını öneriyoruz. 
O zamanki oy aranları, islama en fazla düşkün olan bölgeleri 
gösteriyordu. O zaman oy verdikleri için en hakiki müslümandı. 
Fakat ne zaman ki oylar kesildi o zaman islamdan da uzak oldu. 
Milli Görüş, bunu çok iyi biliyor ... Fakat işine gelmiyor ... 

Biz, Milli Görüş dahil olmak üzere bütün İslami kurum ve 

kuruluşları, Kitap ve Sünnetin icabıarına göre hareket et
melerini, hakkı ketm etmemelerini ve tağutlara ödün ver
memelerini istiyoruz. Bu teklif, islamın bize verdiği sorumluluk 
ve kardeşlik teklifidir. Yarın Allah katında hesabı olduğu gibi 
dünyada da insanlara hesabı vardır. Allah zalimlere felah ver
mediği gibi zalimlerle beraber olanlara da felah vermez. 
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BASlN BiLDİRİSİ 
Kordıstanda son dCıwmde meydana ge-len vahim olaylardan dolayı bu açıklamayı kamuoyuna sunmayı karalaştınnışt.ıı: 

1- Kürdistancia meydana gelen olaylar, Türkiye devleti tarafından kasıtlı ve planlı bir 
şekilde Kürd halkına karşı yaplımış bir soykırımıdır. Mesele belli bir harekete ve 
örgüte karşı değil sadece ve sadece masum ve savunmasız Kürd halkına karşıdır. TC bu 
ravırlarıyla Kürd realitesini tanımak yerine bu tavır ve hareketleriyle Kürd halkını yok 
etmek istemektedir. Bu da TC · nin gerçek yüzünü ortaya koymaktadır. 

2.- Türkiye dışa karşı kendisini demokrasi ve hukuk devleti olarak tanımlamaya 
çalışmaktadır. Ama Kürdistanda, Kürd halkına karşı işlemiş olduğu cinayetleri ve 
katliamları hiç bir hukuk devletinde yeri olmadığını bildirmek isteriz. Gerçek anlamda 
Türkiyede dikta ve ırkçı bir idare hakimdir. Bu idarede Türk ırkının dışında hiç bir ırka 
yer verilrnernektedir. Türk demokrasisinin Kürd realitesine çözüm getiremiyeceğini 
acımasızca katliamlanyla ispatlamıştrr. 

3.-Türkiye Başbakanı Süleyman Demirel tarafından basma yaptığı çağrıda "Üçgün 
arkamızda durun, bunların işlerini bitirelirn" sözleri söylemesi acaba bununla neyi kastet
rnektedir. Genel bir katliam mı? Demirel· in bu çağrısından sonra basının olayı kulak 
ardı etmesi ve olayların dışarıya sızmasını engellemesi Türk basını için bir yüz
karasıdır. Kürdistanda yapılan katliam ve vahşeti dile getireceği yerde devletin zalim 
tavrını tey· id etmiştir. Kürd ve Türk halkı arasında düşmanlığı körükleyerek meselenin 
çözümü yerine dahada karmaşık ve çözülmesi güç olacak şekle sokmak istemiştir. Müs
lüman Kürd halkını dışiayarak mukaddes davasını ve kıyamını ermeni, yahudi ve dış 
mihraklı olarak göstermiştir. 
Oysaki Kürd halkının mücadelesi kendi meşru hakkını elde etmek içindir. Başka gaye ve 
hedefi yoktur. 
Türk Basınının; TC· nin Kürd halkına karşı işlemiş olduğu cinayetlerde tey· id ettiğinden 
dolayı protesto ediyor ve yüzkarası olarak görüyoruz. 
Yüzbinlerce Kürd okuyucusunu gözardı ederek, Kürd milletine karşı takındığı düşmanca 
tavrı ise şövenist bir tutum ve davranıştrr. 

4. Başta ABD olmak üzere bazı Avrupalı devletler TC· nin Kürdlere karşı soykırım 
planlarını desteklernesi ve hatta teşvik etmesi, TC · yi bu zulümleri yapmasında cesaretlen
dirmiştir. İnsan haklarından, demokrasiden ve hakların özgürlüğünden bahseden Amerika 
ve yandaşları nasıl olurda Kürd halkının haklı davasının yokedilmesi için Kürd düşman
ları ile bir olup harekatı bastırmak istiyorlar? Demokrasi havarilerinin gerçek yüzleri 
böylelikle ortaya çıkmış ve maskeleri düşmüştür. Bu demokrasi havarileri ancak çıkar 
peşindediri er. 
Asrımızın süpergücü konumunda bulunan ABD· yi güçlü ve haksızların yanında yer 
almakla işlediği cürümden dolayı kınıyor, başta Kürd halkı olmak üzere ezilen halkiara 
karşı olan menfi tutumunu gözden geçirmesini bekliyoruz. 

S. Bütün bu olaylardan sonra, ortadoğu ve dünya barışının biran önce sağlanması için 
başta birleşmiş milletler, AGİK, İnsan hakları kuruluşlarını ve diğer tüm barışsever 
örgüt ve şahsiyetlerini Kürd halkının meşru haklarını elde etmek için verdiği mücadeleyi 
desteklemeleri ve kürd düşmaniarına karşı tavır takınmalarını talep ediyoruz. 
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Bi nave Xwedaye Dilovan u Mehriban 
V e e 

ATALARA DEGIL HAKIKATA UYULUR 

Müslüman Kürd halkı, İslam'ın baş

langıcından bu yana, İslam dinine kesin bir tes
limiyet ve ba~lılık göstermiştir. İnkiyad ve tes
limiyet konularında o kadar ileri gittiler ki, onlara 
islam adına ne denmişse, inanmışlar ve islam 
adına ne istenmişse de vermişler. Onun için, 
Kürdlerin yaşadıkları Kürdistan bölgesinde 
fırsatçılar daima kol gezmiş ve iyi niyetli, saf veya 
cahil insanları en hassas oldukları din damarından 
yakalayarak istismar etmişler. Kullanılmışlar, 
Sömürülmüşler .. Hatta dinlerini bile zedelemiş
ler .. Kimi, seyyidlik, kimi Şeyhlik, kimi halifelik, 
kimi Şeyhill-İslamlık ve kimi de sünnilik-alevilik-

Kürd halkı, islama bağlılığından 
dolayı, islam düşmanlan tarafından 
islam adına aldatılmı.şlardır. Artık 
bu, Kürd gençleri tarafından an
laşılmıştır. Bu gibi düşmanlara kar§ı 
savaş açılmıştır. 

kisvesiyle yanaşmış ve kullanmışlar ... Kürdistanda 
bu hareketler o kadar ileriye gitti ki sanki bir 
inanç veya yeni din haline geldi. Şeyh sütalesin
den gelen herkes, "Şeyh" sayılmış ve İslam kis
vesiyle halkın inancını tahrif ederek sömürmüş've 
kendisine karşı gelenleri "MÜNKİR" (inkarcı) diye 
damgalayarak halktan soyutlamıştır. 

Ardında, bu fırsatçılar, zalim ve tagıttlarla 
işbirli~i yaparak müslüman Kürd halkını korku ve 
ümitsizlikle islami kıyamdan, cihadtan ve hakkını 
aramaktan caydırmışlar. Her gelen nesle: 
"atalarınızın başaramadıgını siz de 
başaramazsınız" veya: "Bakın atalarınız hakkını 
almak istemişti de başına neler gelmişti" gibi 
ifadeler telkin ederek ümitlerini kırmaya 
çalışıyorlar. 

Halk, zamanla hurafelere alışınca ve men
faatperestlerin pençelerine girince, İslamın ken
dilerine verdi~ cihad ruhunu unutmuş, düşmana 
ve zulme boyun egmiş ve pısırıklaşmışlar. 

Bu hurafelerin te'siri altında kalan Müs
lüman Kürd halkına bir daha hataya düşmernek 
üzere saglam ve sahih bir islamı vermek ve kürd 
halkını bu zillet ve zulümden kurtarmak her müs
lümanın görevi iken maalesef özellikle son elli 
yılda önemli bir çalışma yapılamamıştır. 

Fakat, tarihi, kültürü ve diger önem
lide~erleri talan edilen ve buna karşı atalarla, geç
ınişlerle ve korkulada uyutulan kürd genci artık 
okuyor .. Tarihini tanıyor .. Kendisine yapılanı 

görüyor .. Gerçek islamı ögi-eniyor ve İnşaallah pek 
yakında yılların birikintisiyle biraraya gelen 
haksızlıklara karşı düşmanın suratma bir yumruk 
gibi inecek ve O zaman mü'minler sevinecektir. 

Kur'an-i Kerim, insanları, bir çok ayet
lerinde ferd ve toplum bazında düşünmeye, tefek
kür etrı"l:eye ve böylelikle hakikata varmaya davet 
ediyor. Islam, taklitçili~i red ediyor. Atalara, gel
miş-geçmiş bütün kültür ve ananelere körü körüne 
baglanıp taklit etmeyi yasaklar. Düşünerek İyi ve 
faydalı şey alınır, zararlı ve faydasız olan şey 
terkedilir. Kuru kuruya geçmişleri taklit etmek, ne 
ilme ne akla ve ne de fıtrata uyar. 
. Tarih boyunca gerek ilmi ve gerekse fikri 
hareketlerin önüne dikilen bu gibi tutucu 
hareketlerdir. Peygamberlerin önüne dikilen ve hak 
dinin yayılmasını engelleyen yine bu gibi taklitler
dir. Alışılagelmiş hayatı bozmak istemeyen, kurulu 
düzenini yıkmak istemeyen ve başkalarının hayatı 
ilgilendirmeyen kesimleı; çıkan bu yeni hareketin 
önüne dikilirler. 

Bu olaylar geçmişte oldugu gibi bugün de 
vardır. Bugün de atalarının örfve adetlerinden 
fikir ve tutumlarından vazgeçmek istemeyenle; 
vardır. Genellikle en tehlikelisi ve en zararlısı cahil 
toplumlarda olmaktadır. 

Bugün, Kürdistandayapılan zulme karşı, 
özellikle zalim hükümetlere karşı halkın sessiz 
kalması, hatta bazıları hükümetten yana olması, 
hep atalarından aldıkları kötü örneklerden kaynak
lanmaktadır. 

HAKSI~LIKLARA, TECAVÜZE, ZOR
B~LIGA, KARŞI SAVAŞMAK, 

MU CADELE VERMEK CİHADIN TA 
KENDİSİDİR 
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u·yanış hızla devam ediyor 
Tarihe bakıldığında ibret alınacak l 

birçok olay vardır. Bugün ise Kürd halkı 
ve Kürdistan ile ilgili gelecek nesillere ders 
olacak olaylar cereyan etmektedir. 30-40 
Milyonluk l(ürd halkı 20 yy. sonuna yak
laştığımız bugünlerde hala hertürlü hak
tan yoksundur. 

Bugüne kadar varlığı inkar edilen 
ve direnişleri kana bulanan, şimdi ise Kürd 
halkının varlığı siyasi açıdan ispat edil
miş. Bu noktaya eri şe bilmek için Kürd 
halkı milyonlarca can vermiş, kan dökmüş 
sürgünlere maruz olmuştur. Ama 
karşılığında başkaları için belkide hiç 
önemsenmeyen bir netice elde etmiştir. 

Başkalarının gözünde ufak ve 
manasız görünen kendini ispat konusu 
Kürd halkı için çok daha önemli ve yeni 
gelişmelere sebep olacak bir temel 
hazırlamıştır. Kuzey İrlandada, Bask böl
gesinde Filistinde mücadele veren halklar 
hiçbir zaman inkar edilmemiştir. Ama on
ların olduğu konum Kürdlerinkinden çok 
daha değişik ve önemsiz sayılabilir. Hiç 
kimse Filistiniiierin olmadığını iddia et
memiş ve edemzedi de. Ama Kürdler, düş
manları tarafında her zaman inkar edil
mekte idiler. Bu inkara maalesef bazı 
Kürdler de inanmışlardı. 

DİKKAT 
Değerli okyucularımız. banka bağlantısı 
ve yazışma adresimiz değiştiği için 
yapılacak havalclcr ve yazışmalar sadece 
aşağıdaki kontoya ve adrese yapılmalıdır. 
Bunun dışında hiçbir adresle ve kontoyla 
bağlantımız yoktur. Dikkatinizi arz ederiz. 

ADRES: 
ARAM 
POSTFACH 1347 
5040BRUHL 
GERMANY 

BANKA BAGLANTISI: 
DEUTSCHE BANK 
KONTO: 206172 9 
BLZ. : 370 700 60 

Zaten Kürdlerin şuurlanmasında en 
büyük engel de bu idi. "Kürd diye bir millet 
yoktur, Kürdler, hiçbir zaman bir devlet 
kuramamışlardır, Kürdlerin bir birlik dili 
yoktur vs." gibi terim ve deyimler Kürdleri 
baş kaldırmaktan men ediyorudu. Ama 
bugün artık Kürdlerin var olduğunu, on
ların bir dili olduğunu kimse tartışmadığı 
gibi, bu dilin Türkçenin veya arapçanın 
veya farsçanın bir kolu olduğunu da kimse 
iddia edemiyor. TC Meclisinde konuşulan 
Kürdçe, Meclis zabıtına "Anlaşılmayan bir 
dille .. " diye geçiyor. Hani Kürdçe Türkçenin 
bir koluydu. Hani Kürdçe diye bir dil yoktu. 
Bu gibi safsatalar artık yerini ; " Kürdler 
vardır ama onları nasıl uyuturuz, on 
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la ra aklarını vermemek için ne gibi 
dümenler 
hazırlarız" gibi terim ve deyimiere 
bırakmak zorunda kalmıştır. 

Artık Kürdlerin varlığını inkar 
etmek güneşin varlığını inkar etmeye 
benzer. Her alanda Kürd kimliği kendini 
ispat etmeye ve hızla gelişmeye başlamak
tadır. Bundan Kürd düşmanlır tedirgin 
olmaktadırlar. Yeni düzen ve oyunlar 
peşinde olduklarını gizlerneyi gerekli gör
memektedirler. 

TC nin basını yayını hatta resmi 
organları düne kadar doğulu veya 
güneyduğulu Kürd mültecilerine ise Kuzey 
Iraklı dediklerini hepimiz duyuyorduk. Ama 
şimdi Kürdlerden bahs ediliyor. Bunu yapar
larken Kürdleri küçük düşürmek ve onları 
hor görmek maksadını perde arkasında 
sahneliyorlar. "İşte varsınız ama haliniz 
ortada, sizler hiçbir zaman bir devlet 
kuramazsınız, Çadır dahi kurmaya 
gücünüz yetmez, bırakın Devlet 
rüyalırını. Devletcilik ancak Türk milletine 
yaraşır." gibi terimler, Faşist görüşlü sağ 
veya solcu Türklerin ağzında sakız gibi 
dolaşmaktadır. 

Bu gibi iftira ve karalamalar ölümle 
penceleşen, herşeyini kaybetmek üzere olan 
bir şahıs veya toplum tarafından daima 
yapılır. Düne Kadar "aynı vatanın evlat-

larıyız, Türkü ile ara bı ile Kürd ü ile 
hepimiz biriz. Aramızda hiç fark yoktur, 
hepimiz Türküz. Bölünmiyelim, birlikte 
olalım." parolalarını bol keseden atıp, 
hertürlü hakları kendi adiarına isteyip 
Kürdlere ise en ufak hakkı tanımayıp, 
Kürdlerin ise buna rızalık göstermelerini 
hoş karşılıyan TC zihniyeti bugün ise 
Kürdlere tehdit üzerine tehdit savurup, 
rahat durmazsanız, filan yerde, falan yerde 
olduğu gibi olur ona göre hareket edin 
demektedir. Ermenilerin akibetini Kürdlere 
hatırlatınayı şeref borcu bilen TC zihniyeti 
artık son çareyi de bu gibi tehditlerde bul
maktadır. 

Kürd ve Kürdistan kelimelirini haz
medemiyen TC basınıyla, üniversitesiyle, 
aydınıyla cahiliyle Kürdlere yüklenmişler 
ve bir zaman kardeş dedikleri Kürd 
toplumunu Ermenilerin akİbetiyle tehdit 
etmekten haya etmiyorlar. 

Bütün bunlara rağmen Kürd kimliği 
ve varlığı günden güne güçlenmekte ve 
düşmaniarına heybetli görünmeye baş
lamaktadır. 
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Ji gotinen piroz 

Kukum~ X wed~. 

Di nava me Kurdan de, mixabin! pir kes li pey hev t1 din şoran t1 gotinan dikin, bi mebesta 
nizimkirina hev t1 din. Eve ji di Islam~ de tişteki gelek h' erame. Ji her ku mirovan ji hev t1 
din bidürdixine t1 cudahiye dike komel t1 civatan. Lewma Xwedaye me y~ dilovan tl 
mihreban gotiye, ku li pey hev t1 din şore nekin, ma kesek ji we hezdik, ku goşt~ biray~ xwe 
yi miri bixuwe ... Peyximber~ Xwed~ ji - selewat tl silaven XweM 1~ bin - bihistiye ji dev 
du kesan, ku ewana bi neqenci li ser miroveki dihaxivin. Deng li wan kiriye tl bo wan gotiye, 
werin goşt~ ve ker~ mirdar bixun. gava wan goti: Ey peyximbere Xwede! ev çi axiftine tu 
diki? bo wan got: beri niha we goşte biray~ xwe xwar. 
Ayşe pireka Muhemmed - Selewat t1 silaven XweM le bin- got, ku we carek~ bi nebaşi li 
pey Sefiye - Xwed~ ji herduwan razi be- hineki axiftiye. Peyximber bo w~ gotiye, ku w~ 
gotinek kiriye, eger bikeve ava derya, w~ teviya derya biherimine. 
Peyximber~ Xwed~ - selewat t1 silav~n Xwed~ 1~ bin - carek~ gotibt1, ku gava Isra t1 Mirac~, 
wi gelek mirov ditine, bi hinek neynoHn tüj t1 ji baqir~ d~m t1 çerm~n xwe birin dikin. 
Gava wi ji Cebrail pirsiye, gelo! evana çi kesin? Cebrail bersiv da: Evana li pey xelke 
dihaxivin t1 li ser namüs~n wan şor dikirin. 
Di civata Kurdan, mixabin! peyhevketina bi axiftin~n dijün buye ramyariyeka netewi. Eve ji 
ji d ürketin t1 berdan ola Xwede te. Hinek partiy~n Kurdan ji bi ve renge peyhevketin~ 
politika xwe dikin. Li ser me ji hinek kes bi zirnan t1 bi guman dihaxivin, her rojek~ me bi 
welateki an gawireki ve gir~didin. Ma evana natirsin, ku li wa dinyay~ bi neynoken baqiri 
bi ser çav~n xwe kevin t1 Mm~n xwe y~n ciwan birin bikin. Eger ewana li ber xwe nakevin 
t1 ji Xweday~ xwe natirsin, bila bizanin, ku em li ber wan dikevin t1 bo wan ditirsin, ji ber ku 
ewana biray~n me ne t1 kiç t1 kur~n gel~ mene. 

Xefka dewleta Turk 
Ji dema hilweşana systema sosialist ve, dewleta turki tegihaştiye, ku bo erk t1 wezifeyeki 
nt1 heye, ew ji firehkirina t~kili t1 p~wendiyan bi welat~n Asiya re, wan welaten, ku ji aliye 
nijad t1 zirnan ve 1\ı.rk ten hejmartin. Bo amadekidna wan ji berdestiya Imperyalizm~ re, ji 
Thrkiy~ t~ xwastin, ku xwe gelek demokrat, gelek nerm, gelek mirovhez t1 pir nazik diyar bike. 
Le eve j!. di rewşa Turkiye ya niha de na çe seri, ji b er ku gur nikare bi be berx t1 bo 
xweguhartine ji dewlet ne amadeye, ji ber ku ev dewlet li ser bingeha baweriya nijadperest tl 
xwini, bingeha ku Atatur k deynayi hatiye avakirin. Özal ji di van s alen dawiy~ de baş 
hatiye naskirin, mina dilsozeki systema Ataturk. Lewma Turkiye p~diviy~ zimanwereki din 
bt1. Bo v~ yek~ Demirel hat peşvedan. Demirel ji di van salen bori de ji her ronahiye hatibü 
dürxistin. Hatina wi mina büyereki nt1 hat diyarkirin. Dewleta Turk, bi r~ya miroveki mina 
Demirel, ku gelek baş dizane bihaxive, xwast deme xwe yi qerej di nav cihan~ de paqij bike, 
xwe bo keftina nava EG arnade bike t1 bi kar t1 bare xwe rabe, wan welaten Turk mina xwe 
bike koleyen Imperyalizme. Le eve ji bo hinek sedeman bi semeket: 
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Yek- Özal serek~ komar~ ye tl ber~ endam~ partiya Demirel buye. Her yek ji van du kesan 
xwe ji y~ din mezintir dibine tl eve ji w~ demeki dir~j birinek~ li t~kiliy~n wan veke tl 
bibe tlşta dijheviy~ di rawestan~n ramyari y~n herdu partiy~n wan de. 

Du- Hişyarbtlna gel~ Kurd tl serhildana isal di teviya bakur~ Kurdistan~ de, hemtl çarik 
tl perdey~n rovitiy~ ji ser çav~n dewleta Turk av~tin tl nema ev dewlet dikare xwe bipeçine 
tl hovitiya xwe veş~re. Di Kurdistan~ de hemtl partiy~n Turkan l~daneki gewre di hilbijar
tin~ de xwarin. Eve ji rastiniya dewleta Thrkiy~ berçav dike. 

S~- Xweyaye Europa naxwaze, ku welateki gel~ wi musilmane t~keve EG. Em dibinin, ku 
gelek welat~n fille ji Europa dikevin EG, 1~ Turkiye hin mayi, xwe gelek diçemine tl erzan 
dike, 1~ EuropanahNe ew derhas bibe nava EG. 

Bo van tlşt tl sedeman, dewleta Turkiy~ tazi dimine tl lewma mecbtlr~ guhartineka ramyari 
ye. Özal destp~kir, ku li ser hinek maf~n zirnan tl çandeyi bipeyive. lnönü ji destp~kir li ser 
maf~ mirovan bir tl baweriy~n Sosialdemokratan anin ser ziman. Demirel ji soz da, ku bo 
Kurdan Newroz~ serbest bike. Cihan~ dit, ku Turkiye di pirsa kurdi ele ber bi Prestroika ve 
diçe. L~ bi rasti eve naçe seri, eger di turkiy~ de teviya systema Ataturk ney~ guhartin tl di 
dibistan~n leşkeri de ramanin ntl neyin çandin tl belavkirin, ji ber ku teviya leşkeriya turki 
bi bir tl baweriyeki Anti-Kurd t~ f~rkirin tl gihandin. 
Dijheviya Özal tl Demirel derhas buye nava leşkeriy~ ji, 1~ ji ber ku leşker heta niha dilsoz~ 
Ataturke, hinek General btlne heval~n Özal tl hinek ji btlne heval~n Demirel. Her yek ji wan 
ji bo diyarkirina raman~n xweyi pesna Ataturk b~htir dicle diyarkirin. Özal dibine, ku eger 
bo Kurdan hinek maf b~n dayin, ne diji raman~n Ataturke. Demirel dibine dayina 
televisioneki bo Kurdan derketin ji x~za Ataturke. Ev rewş wilo namine tl p~wiste GUHAR
TIN ber bi p~şve biçe, ji ber ku rewşa cihan~ ya teze r~ li p~ş dewleta Turkiy~ teng dike. 
Bo Guhartin~ berpirsiyariya Kurdan mezin tl gewreye: H~z~n xwe bikin yek, Serhildana gel~ri 
xurttir bikin tl partiy~n resmi y~n Turkiy~ bi terzeki aktiv hilweşinin, ji aliyeki ve bi r~ya 
avakirina komik~n kurdi di hindir wan partiyan de, tl ji aliyeki di ve, bi r~ya avakirina 
sazman~n gel~ri di Kurdistan~, ku neh~libin dewlet ji r~ya Guhartin~ vegere. B~ guman 
şer~ çekdarivan GUHARTIN bi zor~ anine, 1~ div~ em ji bira nekin, ku di vademan tl de, 
hinek acet~n din p~wistin tl beri her tişteki berhevhatina netewi ya gel~ Kurdistan~. 

~Xoban 

Dilbe~ serdaa xoban, ez nizam agah heye 
Di hebs 6 zind~ esir 6 girtiy~ dermaruleye 
Girtiyem mayim di hebs~, ki gelo mehder bik~t 
Carek~ nav~ me binit pir sewabek z~eye 
M.ih' net 6 h' al~ esiran ki li miran e' rdek~t 
D~ bitin pirH li min lew pir bi reh' m 6 şefqeye 
Ger bipirs~t carek~ xatilı\ li h' al~ suxteyi 
Qufi 6 zincir d~ vebin, ~ ism 6 dest 6 mufteye 
Bend 6 zincir d~ vebin, cerh' ~ di kul d~ xweş bik~t 
Lew ku nav~ d.Ube~ derm~ derd~ bendeye 

Cudi 8/58 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



, 

.. 

Rewşa Tari 
M. R~zani/1992 

Hate li me çi dewreki bi reşi 
Sere çiya girte düman, nema xweşi 
Av dimeşin, deşt t1 zozan ne bi fesleki başi 
Baran bari weki tifaq t1 tofanek paşi 

Xweda ya rebb ! bike rehme 
Me derine ji ve zulme 

Dar dihejin, pel diweşin, çima nemaye fedi 
Berf dibare sere axe, zevi t1 merg li ber çi di 
Tirinja roye mina şüre, bilbilen pepük çawa fir di 
Şeven tari hiv be roni, ye ku dijin mina korbi 

Xweda ya rebb! bike rehme 
Me derine ji ve zulme 

Li ezman mij, li erde xwin diherike weki çeman 
Nalin t1 qerin li hev geryan heji neditin derman 
Zulm t1 talan buye nizarn ji ku hate ev ferman 
Nave xwe insan, xelifen dine çawa buye be wijdan 

Xweda ya rebb! bike rehme 
Me derine ji ve zulme 

Gelek çerx derbasbü bi ve yeke, dirok meşiya, hate ba me 
Em dinerin disa wek bere sal dimrin gelo! çi be 
çav dibine, guh dibise, ne lazime nimüne pir xirabe 
Hevi t1 guman bi Xwede ye tirsim dem dema axir be 

Xweda ya rebb! bike rehme 
Me derine ji ve zulme 

Ola Islam hat veşartin, hemt1 dinya buye weran 
Gele musilman maye li paş, heywax li min! dimrim ji kerban 
Dema Islam hat rakirin, xirabi hate li me, Binerin rewşa gelan 
Mirovati winda buye, ji bo perçeki male dine, büne neyar gelek biran 

Xweda ya rebb! bike rehme 
Me derine ji ve zulme 

Xwede afirande insan, ji bo Xwedaperestiye li dine 
Negot dakevin ser erde t1 xirabkin, navhevxin ser t1 bine 
çend roj heye jiyan, lazime xebat ji bo Xwede hibejim kane 
Şerm bikin, nebin fesad, binin hişe xwe saza bere, hafe dema mirine 

Xweda ya rebb! bike rehme 
Me derine ji ve zulme 
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Ferman a mezin 11 talan ~ giran 

Dujmin xirbt+n li diwan~ 
Kir kombüneka neman~ 
Got rabin biben ferman~ 
W~ran biken Kurdistan~ 

Biryara ~k~ ya wan dayi 
Got her çi gund~ mayi 
Biden ber 4ek~ kimiyayi 
Da tev bimrin bi b~hna bayi 

Ferman rab11 ji Bexday~ 
Weki p~la terg 11 bay~ 
P~kve dujmina sing day~ 
Bi top 11 firok 11 kimiyay~ 

Sala nehsed heşt~ 11 heşt~ 
Bist 11 p~nc~ heyva heşt~ 
Kurdistana wek beheşt~ 
Ser~ ferman~ gehişt~ 

Hawar Xwed~! çi fermane 
çi dükel 11 çi dümane 
Fermana sere Kurdane 
NeMlana mirovane 

P~kve hatin bi sed hezar 
Weki d~w~n devxün 11 har 
Li me karkir çek~ dijwar 
Kuştin jin 11 zarok~t jar 

Hat Mrişa dujmina zal 
Bi top 11 qunbel~t Napal 
W~ran kirin tev gund 11 mal 
Li zaroka bo nalenal 

Eli Şirti- Mardin 
(kempa Multeciyan) 

Hat leşkere wan faşiya 
Ji me kuştİn çendin hezar 
Tezav kirin dar 11 aqar 
çi fermane bi giri 11 hawar 

Me dit tofana giran hat 
Rojeka reş li me hilat 
Kire agir hemi welat 
Term li dayka kime xelat 

Fermanek rakir di gaveda 
çek~ giran le gireda 
Kurdistan sat, hatine teda 
Kavil kir 11 talan leda 

Herişen dijwar raçandin 
Dermarret mirine barandin 
Mirov li wari birandin 
Hind kuştİn 11 hind reqandin 

Tev gundet me kavil kirin 
Terş 11 talanet me birin 
~xsir girtin 11 rez kirin 
Kom kom kuştin, remi kirin 

Xün 11 goşt 11 qafket sera 
Tekel bün digel ax 11 bera 
Da ser Debbabe 11 Düzera 
Eve ye şole xünxwera 

Ferman hln neçuye seri.. 

-------------------------------------

Girgira top 11 firoka 
Ziripoş 11 Tank 11 Hoka 
Term~t ceMl 11 zaroka 
Xün j~ bari weki coka 
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rı=========" KÜRDiSTAN İSLAM PARTİSİ. NİN PROGRAMI 

1.- Kiirdialan ialam Parliai (Parlıya ialamıya Kurdialan-PiK) 411)'861 bır parli olup. 

Kiirdialan halkının ve dil!,er miialüman hall:hınn me~ru hal:lannı elde elmel: için 

1112.1400 lıııihinde l:urulm~lur. Kuru~u i..lam dinı eaaalıın (ö&"elılen) üzennedir. 

Amacı: Yüce hllah • a yal:l~ıııal: ve onun rıztı~~ına ~mal:lır. 

2.- Kiirdialan i..lam Pıırtiai PiK. ulualanınıoı 1411amı harel:elın bir parçaadır. epıel 

olanık i..lam cemııııllan ile ilifkı ıçerU~ınde olııcal:, özel olri da çevreaındekı i..lam 

cemaallan ile ilitkı içindedir. Civanndakı ialamı eruplarla ( cemaallarla) ilitkıainı 

41ıld~nr. ondan yanırlanır. yıırdimda onlara öncelil: venr ve arıılannda do&cal: 

herhırıeı bir anl~mıızlı& Kur· anı' Kerim ve &innele f!Pre çözümlenmeaı iÇın hal:emler 

heyeline havale eder. 

3 .. Mü411üman Kiird halkı bir bülün olan ialam ümmelinin bır parçaaıdır. Müalüman 

Kiirdialan Ule büyu1: U~lam diyarının bir parçaaıdir. Kiirdialan. Kiird halkının çoEJıılja 

ve laıih bakımından lınavalanıdir. ÇoeJınıueıı Kiird hallonın olurdueJı bö~ kapaıır. 

4.- Her müalüman hallon aahip oldueJı eıbi. Kiird hallo da wyunda. e;:lıtmeainde. 

dilınde. hu..uaıyeUennde ( ananelennde ). lopnıl!jnda. hünerlerinde. !:endi !:endini 

ıdare elmede. zulüm. Zillel. U~lıbdal ve l:ölelı& red elme. fııkirlik. cahı!lil:. haalalık 

ve e;:ncililde muharebe elmede metru hal:l:a aahıplır. 

~. · Kiirdialan diyarında oluran miialüOlllllıır Kiird loırdetlenyle. Kiirdialan diyarını 

ialam. hıcrel ve yıırdiml~ma diyarı halıne wl:mal: ıçin birlil:le çalıtınayı lalep eder, 

Kiirdialan diyarı difında il:amel eden müalüman Kiirdler de Kiirdialan diyarını ialam. 

hicrel ve yıırclıml~ma diyarı haline e;:lirmel: ıçın valandakı l:ardetlenyle birlil:le 

çalıtınayı laleb ~erler. 

6.- Kiirdialankı müalüman mezhep ve fırl:alıır (eruplıır) loplumaal yollardan. üzenne 

illıfal: edileceB nold.ııyıı bdıır l:ıırtılıldı yıırdiml~ırlar ve birlil:le )'8tllrlıır. Bununla 

birlil:le illiliıl: nol:lalıınnı epııtlelmeye ewel -r ederler. lınl~m~ ul~maaında 

ejiçlül: çelolen !:onular iae leri: edilır. her fırka veya mezhep b~l:alanna zarar 

vermeme!: laıydıyla !:endi huauaıyeUenne (l:ııral:lerlenne) bı@ı kalabilir. Fırl:a veya 

mezhep el!,er ialamın e,eneline ba§ı l:alır ve özel olaral: dının l:eain naularıyla 

(hül:ümlenyle) çelifmeue i..lam ile vaaıffanır. 

c-Yüce l:ııral:lerlen ve efiZel acielieri l:oruma eaaaı. 

d-Cııhiliye adellerine l:ıırtı mücııclele e6881. 

e-1\hlııl:f promlemleri ialalı elme e6881. 

13. · .!lalih bir aıle aıı§am bir loplumun lemel ~ını lefkil eder. Bundan böyle aılenin 
l:orunmaaı ve aile etradlan ııraaındakı il~nın ejiçlendirilmeai zarundir. Aynca evlili&. 

aebeplennı hn.~llelmek aureliyle l:olayl119lınp ı:alin ço&lmaaını lofVil: elmel:lir. 

IXiylelilde fiıh~li1!; ve ilrelaiZii1!,e meydan venlmemıt olunur. 

14. · Hul:uki ödevlerdeloplumun 10f86ında ve yönlendinlmeaınde Kadin ve Erl:ek etil 

haldarıı aahıplir. Y ııralılıt ve loplumaal ödevleri bakımından Erl:ek ıle Kadin ııraaındaki 

fıırldı~ldann ayınını iılamda belirlilmıtlır. 

!5.- Çoçulduk devreai, ol~um ve hazırlık devreai ol~u bakımından önemlidir. Bu 

devre. yelıflirme tefl:aline. e,üzellerbiyeye ıh~ duydueJı &bi aııpma ve ~lonlıl:lan 

l:orunmayı da ialer. 

16.· i..lami davel (lebl® ancal:akıllıın ıknave kalbieri lel' if yoluyla olur. Dinde zorlama 

yol:lur. Cihad 141e hllah yolunda zalım ve müalekbirleri detelmel: ve ialer müalüman 

ot.ıun U~ler &")'!''·miiılim ot.ıun. mualaz ·af mazlumlan aavunmal: içın yapılan bır kilaldir. 

(.!\av~. mücadele va.) 

17.· Hürriyel epıel bir hal:lır. Düfünce.labırde. ınançla, lel'ill.e. netri)'Blla ve itÇi 

aendikalıın ol~lurmada hümyel koruma allındadir. Aynca i..lamla çelifmedil:çe 41i)'8411 

pıırli ve l:adın demelden va. !:urma hümyelı mevcullur. 

IB. · Adalel umumi bir hal:lır. Hıç bir mal:amın dol:unulmıızlı& yold.ur. Valand~lıır llr881nda 

hıçbir kım41eye din. renl:. I'I"P· cı"" veya mezhep ımliyaZi lanınmaz. 

19. · Oim umumi bir hal:lır. Dinin lemel eBlimi miialü1DIIllıır üzenne fıırzdir. Cehalelı 

(ümmii®J orlada kaldirmal:. bülün eBlim merhaleleri ile ileilenmel:. ilmi ~lırmayı l"fVik 

elmel:. kabilıyel ve yeleneldere I!Pre yönlendirmek. ilmi ki~elı olanlıırdırı U~lilide 

elmek ve ça;:Ui ihliaaa alanianna anıç ve Ef'rcçlcrı lemın elmek zarundir. 

20. · Bülün inlifa' (yararlanma) aahalannda çalıtma yapılır. amme hul:uldan ürelitip 

ço&llılır Devtel ejicü zaruri' hallerde müdahale eder. Ömesn: 

7. · Halkın dinıyle çelifmecJiB ve halkın düfmanlanyla ıtbirl@ yapmadiB müddelçe. 

Kiirdialanın metru hal:lannı elde elmeye çalıtan eruplarla yardıml~mak iml:an ır 

dahilindedir. 

~r • an haram olan muameleleri menelmek. fııizli bankalan 

laafiye elmel:. liıiuız banka ve l:redi en41lülileri l:urmal: 

b-

8.- Kiirdialan ı411am Hül:ümeli dil!,er ialam ulualan Hül:ümeliyle <<BiRL~iK i.!ILAM 

MiLLE'IlERi DEVLIITi>> ile birlil:le olur. Her ulua mahalli olaral: hül:üm ıçın tOra 

mecliaini ..eçer Ulualıırın meclialeri de bülün ölümanlanı Reia olııcal: umumı tOrn c

mecliaını aeçer. 

9. · Kiirdialanda reami dil Kiirdçedır. Kiirdçe dilbirliBnın aıı§anmaaı ·1e zamanın d-

e,erekaınimine eJ>re düzenlenmeai e,erekir. ibedel içın ve Kilab ile .!\ünnelin 

anl~ılabilmeai iÇin nau ile (i..lamın hül:ümlerine eJ>re) llnıpça dili e,ereldidir. Aynca e· 

hırıeı dile ıh~ duyuluraa o dil e,ereldı lobnır. 

10.· Müalüman olm~ ve dil!,er dmiere menaup olan azınlıldar. dinı, valanf ve 

loplu11U181 adalelin hümyelinden ialılide ederler. 

ll.- Hallon elinde iclihad!. yürülme ve JBrEI ejiçleri bulunur. Kanunun (Yaaamanın) 

i:ayıı!ı& Kur' anı Kerim ve Reaulullıılıın (aBV) aünnel.idir. Hallon reçt.iB ~ara Mecl141ı, 
halkın ııcbna halkın ~i yürülür. Bu Mecliaın ..elahiyelinden biriai de lıyakııllı ( ehıl) 

fıkıh Ulemıılan. Kadılar ve Vall.enn ..elahiyelinı levZih elmel:lir. 

Müll:iyeli l:orumıık. ondan e,üzel bır tekilde fııydıılanmayı 

aıı§amal: ve ferdlenn ıdare edemecJiB lıiklirde adaleUe 

dıı&lımını yapmal:. 
~iye münaaip bir ücrel vermek. yelerli bir dinlenmey; 

lemın elmel:. aıı§ıl: hiZmellerini aunmal: ve ihlıyıırlıl: ile 

haalalıl: anlarında ~lı41ını eJ'1'811li allına aimai:. 

Kartılıuız borçla it aahalannı dealeldeyip üretim ve 

mübadeleyı kolııyl~al:. 

~~ ve ıtveren ııraaına ırılll}'ltı wl:up çelifl:ilen eıdermel: 

ıçın fU yoUardan binaine ~vurmal:: 

1-~ilerin maalahalı ıçın Devtel itJerlerinin karlanndan 

alcJiB l'j"lirden ~ilere dıı&lmal:. 

2-ôzel ticarethaneler l:urup. müll:iyelin bir bamını veya 

lamamını ~ilere devrelmel:. 

3-TOf>!'ıı& ilıya edip ürelımi ıırlırmal: için çdlçilere yıırclım 

elmel:. 

12.- Güç birimleri. loplumun mulıııliızııaı. o~nl~lınlmaaı ve düzellilmeai iç:n dinı. aldı. 

ırzı. nel8i ve malıl:orumııyı eaaa olri l:abul eder. Ferdler için yeme. içme. bıınnma. 

e&lim ve ö5felim, 41a§ıl: ve evlenme ihliyBÇiannın leminı için e,erel:en huaualara 

nayel eder. 

21 · byııl a~ıır: Zekat. Vakıf. ve Tebemıdan olutırı özel maliyeden ktf:ııılılır. 

ih~ halınde epıel vere; ve l'j"Ur hazuıeainden ~anılır. 

ır!>;l® emrelme ve l:ölülü& menelme eaaaı. 
b-Muamelede iyilik ve hayırcia yıırdiml•a eaaaı. 

Cu di 

22. · Kilab ve .!lünnelin nauına ( dinın eaaalanna) muhalif olarak Kiirdialan ialam 

Pırllaınden (Pırliya i..lamiy8 Kurdialan PiK.) l'j"lecek her lürlü lavaiye ve l:ıırmıır 

l'f'Çerw. aııyılır. ılibır' edilmez. 
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