
Hijııe: 1 Sayı: 9 Mm 1 Ay : ~ ~ 1 Kasım - Sal 1 Sene : 1992 Bulıa 1 Fiyal: S, -DM 
Allah Xweda~ me }e - Islam ola me }e - Muheınmed Peximtıere me }e - Kurdistan Vklare me }e 

Allah Rabbimiz - İslam Dinimiz - Mulıammed ~ - I<iirı:futarı v.mınımız 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



. 
Ey Insanlar! Doğrusu biz sizi bir 

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

Ancak iman edip iyi işler yaparlar, 
Allab'ı çok çok anarlar ve zulme uğ
radıklarında kendilerini savunurlar. 
Zulmedenler hangi akibete yuvarla
nacaklannı öğrenecekler. Şuara 227 www.a
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Değerli okuyucular .. 
So~ sayımızdan beri geçen üç ay zarfında Kürdistanda müsbet ve menfi bir çok 
gelı~meler olmu~tur. Tüm Kürd halkı gibi bizleri sevindiren ve kedere boğan 
olaylar kar~ısında tabii olarak tavır ve tutumumuzu, tarafsız olarak belirtmek 
~.orundayız. 
O zellikle Güney Kürdistanda ilan edilen FEDERE KÜRD DEVLET' i haberi 
istikbale yöneli~.bir .. ge~~~menin müjdesi olarak bizleri sevindirirken, aynı günler~ 
takabul eden, Kurdu Kurde kırdırmaya yönelik üzücü haberler ise, bizleri derin 
kedere boğmu~tur. 
Bu konuda PİK bir kaç bildir~ yayınlamı~ ve tarafıara ate~kes çağrısında 
bulunmu~tur. Bu mevzuda PIK' in yayınladığı bildirilerden bir tanesini 
yayınlıyoruz: CUDİ 

GÜNEY KÜRDIS.TANQA Kİ GELIŞlVIELER 
UZERINE 

Kürd. ~alkı, bir t~raftan Güney .. Kürçiistan 
meclısı tarafında ılan edilen "KURDISTAN 
F~DERE DEVLET" 'nin getirdigi sevinç 
dıger taraftan Peşmergeler ile PKK Geril
laları arasına vuku bulan çatışmaların 
getirdiği keder arasında .If-almıştır. 
Buna mukabil olarak KURDISTAN ISLAM 
PARTISI Avrupa Komitesi olarak aşagıdaki 
açıklamayı kamuoyuna sunmayı gerekli gör
müştür. 

1.) Güney Kürdistan halk Meclisi 
tarqfınqan 4. Ekimde ilan edilen 
"KURDISTAN FEDERE DEVLETi" o böl
gede yaşayan Kürdlerin uzun zamandan beri 
yürüttükleri mücadele neticesinde elde edilen 
bir sonuçtur. Etrafında dolaşan 
spekulasyonlara ragmen, Güney Kürdleri, 
bu açı~a büyük bir aşama kaydettikleri bir 
gerçektır. Bu uğurda çok kan dökmüş ve 
çok can vermişler. Bu emek inkar edilemez. 
Onlar federal . devleti değil, bağımsızlığı 
çoktan hak ettıler. Fakat bölgenin hassas 
şartlarını gözönünde bulundurarak kademeli 
~ir ha~. arayışına geçmeleri, yine bölgenin 
Jec:,po.lıtık ~apısından kaynaklanmaktadır. 
Kurdıstanı ışgal eden devletler, Kürdlerin en 
ufak hak taleblerine dahi tahammül 
edemediklerini ve dünyada ki insani hak ve 
h~~~k normlarını kabul etmediklerini esefle 
goruyorf!-Z. 

Insani hak ve hukuk anlayışından 
mahrum gaddar, istilacı veyayılmacı Devlet
ler arasında taksim edilen Kürdistanın 
elbette ki çok alternatif/i ve esnek siyaset 
uygulaması kaçınılmazdır. Fakat bir düş
mandan kurtulalım derken daha 

büyüğünün ağzına girmemenin titizliği 

gösterilmeli ve temeli sağlam atılmalıdır. 
Buna rağmen katettikleri mesafe takdire 
şayan ve korunarak bina edilmesi gerekir. 

2.) Diğer taraftan; Türklerin Fe dere 
Kürdistan Devletine karşı tepkilerini azaltma 
gayesiyle tarihi mukkaderalımız olan Kürdü 
Kürde kırdırma politikasının sahneye konul
masından endişe ediyoruz. Kürdün Kürde 
kurşun sıkması, tarihte sık sık meydana 
gelmesine rağmen bunun bugün de böyle 
oyunlara gelinmesi cidden üzücü ve tehlikeli 
bir olaydır. 

Kürdün Kürde kurşun sıkmasını, hiç 
bir şart altında tasvip edilir bir tarafı ol
madığı gibi, derhal durdurulması ve meydana 
gelebilecek anlaşmazlıkların siyasi yollarla 
çözülmesi, Kürd halkının yararınadır. Düş
manlara yaranmak için, birbirimize düşmek 
demek, tarihten ders almamak demektir. Bu 
ise halkımıza zarar getirir ve davamıza ters 
düşer. 

Temennimiz, kısmf de olsa, elde 
edilen bu başarıya, ihtilafa düş
meden, birbirimizin kanını dök
meden, hep birlikte daha ileri ve 
büyük paşa_rılara dpğru götürn:zektir. 
PART/YA ISLAM/YA KURDISTAN 

-PİK
KÜRDİSTAN İSLAM PARTİSİ 

Avrupa Komitesi 07.10.1992 
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C U D I yetkilileri n e. . . MEii!&IMIEE!Mill!llii!II!!iıiMli:!ii!Itill!Imi!!ItlllMllillilili.il~IfillMM!!i~i 

Kıymetli kardeşlerim, Kürdistandaki vahim, durum başta müslüman Kürdler 
olmak üzere tüm müslümanları derinden üzmesi gerekirken, maalesef hepimizde, 
olup bitenler sanki bizleri hiç ilgilendirmezmiş gibi tavır ve hareket ıçerisindeyiz. 
Bir.taraftan TC 'nin Kürd halkı üzerinde ki baskı ve zulmü son safhaya varmı~ken, 
diğer taraftan mazlum Kürd halkının haklı mücadelesine sahip çıkan sosyalıst ve 
Marksist idolojiye sahip Kürd örgütlerinin, düşmanlar tarafından boğulmak istenmesi 
biz müslüman Kürdleri tavır almamıza sevketmelidir. 

Nedir bu halk üzerinde oynanan oyunlar? Neden bu halk düşman/ırının 
oyununa gelmektedir? Neden bütün dünya insan haklarından, halkların kendi 
kaderini kendilerinin tayin etmesinden bahs ediyorda neden sıra Kürdlere gelince 
bu standartlar iş/emiyor? Neden Diğer tüm halklar kendi çıkarları uğruna yekpare 
olup düşmanına karşı tavır alıyor da neden Kürd halkı hala yazplan tüm zulüm 
ve baskıZara karşı suskun ve hasiretsiz kalıyor? Sanki kendisine yapılanları teyyid 
edercesine bir tavır almkatdır? Susukun ve miskin olarak rezil bir hayat, yapılan 
her türlü haksızlıklara, zulme ve baskıya katlanıp, sürdürnek istiyor. Insanca 
yaşamak, onurlu ve başı dik olarak yaşamak varken neden Kürd halkı hala adi 
bir hayatı tercih etmektedir? · 
Bence bunun tek bir sebei vardır. Kürd halkı da elbette ki diğer halklar gibi başı 
dik, onurlu ve gurur/u bir hayat sürdürmeyi istemektedir. Fakat ona yazplan baskı 
ve zulüm artık onun kendine olan güvenim kırmış ve köşeye çekilerek kendi halinde 
yaşamaya devam etmektedir. 

Kürd halkı kendisine gerçekten lider olabilecek bir kadro aramaktadır. 
Kürd halkı tarihten beri kendisine önderlik yapabilcek bir kadrodan bir hareketten 
yoksun kalmıştır. Düşmanları ise kaddar ve zalimliklerinden meşhurdurlar. Dili, 
kültürü, kimliği ta/an edilmiş bu halka yeniden bir kimlik ve yön verecek hareketlere 
mutlak ve mutlak ihtiyaç vardır. Böyle bir hareket ve kadro oluşmadan Kürd halkı 
bugünkü vahim durumundan kurtulamaz. Eğer böyle bir kadro ve hareketin yokluğu 
bilinerek Kürd halkı kurtarılmak isteniyorsa bu da Kürd halkının toplu imhaya 
götürmek demektir. 

Benim kanımca Kürd halkını, etrafından toplayıp kenetleyecek bir toplum ve 
hareketin herşeyden önce bu halkın öz de~erlerine sahip çıkması gerekmektedir. 
Başta Müslüman olan bu halkın dinine saliip çıkacak daha sonra lialk nazarında 
kıymetli olan manevi de~erler ön planda tutulmaldır. Maddi hiçbir değer veya vaad 
Kürd halkını bugünkü efe m vericı durumundan kurtaramaz. Bu noktayı gözönünde 
bulunduran her hareket kısa bir zaman dilimi içerisinde Kürd halkının dikkatini 
cezbedebilecek ve böylelikle ancak ondan fedakarlıklar bekleyebilecek. 

Şu anda (ahmin ediyorum ki, sizlerinde yakın ili~ki içerisinde bulundulfunuz PİK 
(Partiya Islamiya Kurdistan) bu şartlara haiz bır hareket görünümümledir. Kürd 
halkının dini inançlarına sadık kalarak onun milli çıkarlarını da elde etmek isteyen 
bu hareket, Kürd halkının kalbinde taht kurabilecek sıfatiara sahiptir. Ama ne 
mesele ise bu hareket şimdiye kadar Kürdistan çapında pek elle tutulacak, gözle 
görülecek bir çalışmaya girernemiş tir. Bunun sebebı ve hikmeti nedir? Elbette bizler 
burada bir mana veremiyoruz. Ama bizim bu hareketten isteğimiz, bir anca 
Kürdistanda gerekli çalışmalarını başlatması ve vazifesi olan, Kürd halkına gerçek 
önderliği üstlenmesidir. Şu anda Kürdistanda ki karmaşık durumun hakkında ancak 
halkımızın gerçek güvenini sağlayacak olan PIK, bir an evvel Kürd meselesinde 
ağırlığını koymalıdır. . 

Tahmın ediyorum ki bu gürüşler sadece benim görüşlerim de~ildir. Inanıyprum 
ki tüm müslüman Kürd halkının görüş ve istekleri bu doğrultudadır. Ay_rıca PIK'in 
genelde Kürd halkına yönelik sivasetini belfeniyor ve ancak değişık bir kültür 
mozaikine sahip Kürdistana böy{e bir formütle yaklaşılabilineceğine inanıyoruz. 
Yalnız bu siyasetin ve görüşlerin halkımız arasında sürekli ve acilen yayılması 
gerekliliğine inanıyor ve bu uğurda ki süratle atılacak adımları bekliyoruz. 

Diyarbakırdan 1 Hadi Kızılkaya 
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KÜRD SORUNU İFRAT VE TAFRİT ARASINDA 

Ömer Garip 

Kürd sorunu, asrımızın büyük sorunları arasında yer alırken İslami sahada da büyük 

bir yer işgal etmektedir. Ve durmadan kürd halkı mahrumiyet, sıkıntı, ızdırap ve imha ile 
karşı karşıya hayatını sürdürmektedir. Düya haritasından bütün hüviyet ve varlığı, imha et
meye yönelik sömürgeci planlar, gaddarca yürütülmektedir. Özellikle İnsan haklarını ken
dilerine siper edinen bazı dünya kuruluşlarının gözü önünde ve hiçkimsenin kılı kıpırdamadan 
yapılmaktadır. 

Birinci Cihan harbinden sonra, Kürdi
stan diyarını taksim etmeye yönelik ve kürd 
halkını birbirinden ayırma pılanlan başladığı 
andan itibaren, kürd halkı intifadalarla tep
kisini göstermiş ve bu intifadaların ardından 
gelen yeni mücahid nesiller/e direniş durmamış 
ve gün geçtikçe şiddetlenmiştir.. Nesilden nesi/e 
ve diyardan diyara bu infial ateşini birlikte 
görürmüş ve bütün zorluklara rağmen 
mücadelesini sürdürmüştür.. Sanki katliam/ara 
ve imha hareketlerine karşı bu halka yüce 
Allah, özel direniş azmini vermiştir. Ve Sanki 
Yüce Allahın halklan arasına koyduğu hak ve 
hukukun savunucu/uğu bu millet yapacak ve 
adaletin mücadelesinde insanlığa hizmet ver
cekti .. 

Tarihi bakışa göre, kendi top/raklarını 
kurtarması uğrunda birçok metod ve birçok 
vesilelerden geçmiş fakat temel itibariyle bu 
hareketlerinin esas menbaı İslam dini olmuştur. 
Öğle bir din ki insanı kulların kulluğundan 
çıkarıp yüce Allah 'ın kulluğuna götüren ve 
kürd halkına varlık hakkını yazan mukaddes 
bir din..Kürd halkının hareketlerini diğer dünya 
hareketlerinden ayıran özellik de budur. Bu 
kök/ere sahip bir islami hareket .. Prensip ve 
metodunu bu doğru dinden alan bir 
hareket..Bunun delili de, bu hareketlere destek 
veren gayretli kürd ilim adalannın islami edip 
ve yazarlarının oluşudur. Bu görüşü, belki 
Müslüman kürd halkının tarihi ve hareketleriyle 
muaşereti az olanlar paylaşmayabilirler. Bu gö
rüşü paylaşmayaniann temel felsefelerinde 
"sömürgecilerin kürd hareket ve intifadalanna 
tohum teşkil eden sağlam bir islami uyanışı 
bastırmak istemeleri ve dolayısıyla bu 

kaynakları karamaları" fikri yattığı kesindir. 
Onun için bu zihniyetler, gerçek islam dini ile 
alakası olmayan hatta islamın zıttı olarak 
bilinen inançlarla kürdlerin üzerine gitmiş ve 
Kürdlerin islami inanç ve güzel has/etlerini kır
mak istemiştir. Bu yanlış fikirlerle birlikte kav
miyetçilik ve sosyalizmlik vs. fikir/erin yayılmas
ını sağlamış/ar. Kurdistanı işgal edenlerin bu fi
kirleri ne kadar övüp öne çıkardıklarını görüy
orsunuz. Amaç; bu halkı, şekilcilik bir kurtuluş
la avutmak ve onu hedefinden saptırmak. Bu 
davranışlar, İran ve Irak kürdistan bölgelerinde 
zirveye ulaşırken Türkiye bölümünde yetmiş li 
yıllardan itibaren hareketlilik kazandı ve 
günümüze kadar devam etti. 

Görüldüğü gibi milliyetçilik ve laik 
fikirler, Kürd sorunu etrafında başrölde 
oynamaktadır. Özellikle 1975 te cezairde 
yapılan zalimane anlaşmadan sonra, kürd 
siyasi platformunda birbirine zıt birçok siyasi 
gurup ve hareketlerin çıkmasına vesile oldu. 
Tarihten ve Kürd gerçeğinden uzak bir şekilde, 
ifrat ve tafrit uçurumları içerisinde sosyalist, 
korninisı vs. Jikirierin türemesi, kürd sorunu 
içerisindeki uçurumlan büyütmektedir. Öyle ki, 
kavmiyetçilik, ibadet edilecek put haline getiril
di ! H alim iz, Arap, Türk, Farıs ve diğer kav
miyetçilerin haline benzedi. Bu Kürd siyasi 
hareketlerin kaynaklanna dikkati nazarla dik
kat edersek, yöneticilerinin inanç çelişkilerinden 
sıkıntı çektiğini görürüz. Örneğin: bunlardan 
kimileri marksizm yerine liberalliği savunurken, 
kimileri, inandığı ayn ve yaşadığı ayndır. Bütün 
bunlar çelişkidir. Bunlar, Kürd tarihini, 
Kürdlerin fikir medeniyetini ve dini inançlarını 
bilmeme/erinden kaynaklanır. 
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Laik Kürd gurnplan, kendi ithal fikir ve 
inançlarını gözden geçirme/eri, kürd tarih ve KÜRD SORUNUfı!DA TA!RİT: . 
siyasi hareketlerinden ders ve ibret almaları Kürd sornnundakz TAFRIT (kusur edzp 

gerekir. Zira, mazlum Kürd halkı, bunlardan geride kalma) konusuna gelince, o da İslami 
istifade etmedigi gibi meşru davası karışııkça kürd unsurlarının, siyasi ve hareki arenadan 
karışmıştır. Hatta inançları, beşeriyete fayda uzak kalıp inzivaya çekilmeleri ve kürd 
getirmedigi gibi zarar ve felaket getirmiş ve sorunundan kendilerini soyut/ayıp ilgisiz kal-
istikbaldeki tatbik imkanını yitirmiştir. ma/andır. 

Kürd hareketlerinin bir yönü, İFRAT 
(aşırı) yönüdür. 

Bu ifraı zihniyeti; kavmiyetçiligi, (mi
lliyetçiligi) kürd halkı ve Kürdistanın mücadele 
ve savunmasında çıkış noktası ve hareket 
akidesi haline getirilmesidir. Oysa kavmiyet ne 
akide ve ne de nizamdar. 

Kavmiyetçiligin kök'ü (kavm) dir. Kav
miyet: dil, toprak, Tarih, Sosyal, adet, fo/klor, 
anane ve cografya yı ifade eder ve bunlar, bir 
milletin veya bir kavmin (halkın) ortak deger
Ieri ve müşterek taraflarıdır. Kavmiyet, bir 
akideye ve bir ideolojiye ihtiyacı vardır. Yani; 
kavmiyet akide ve ideoloji degil bilakis kav
miyeti ve halkı bes/iyecek, kornyacak, egitecek 
ve siyasi, fikri, cihadi görüşlerle silah/andıracak 
bir akide ve ideolojiye ihtiyacı vardır. Kavmiyeı 
ve milliyetçiligi, bir akide ve ideoloji gibi gören, 
fikri ve tasavvuri bir çıkış prensibi olarak kabul 
edenler, hata/ıdır. Malesef bu hatalı düşünce, 
Kürdistanda vardır..Hala da kavmiyet ve akide 
arasını iyice kestiremedik. Oysa aralarındaki 
fark çok büyüktür. 

Bu düşünceler, kürd davasında meşru 
olmayan ifraı ıarafıdır. Kısacası; Kürd halkını 
kurtarmak için Kavmiyeti bir akide, inanç ve 
ideolojik fikir halinde kabul etmek, kürd 
halkının mukaddes dinine, tarihine, örf ve 
adet/erine, toplumuna ve öz degerierine aykırı 
ithal nazariyelerdir. 

Zira en güzel yol ve en saglam metod 
Kur'an -i Kerim yolu olduğunu birçok ayetten 
anlaşılmaktadır. Ömegin: · 
"Bu Kur'an en dogru yola götürür'' isra 9 

"Bu indirdigirniz mubarek Kitaptır, Ona uyun" 
En'am 155 
"Sana Kitab 'ı her şeye açıklayıcı, hidayet ve 

Rahmet Kitabı olarak gönderdik" Nahl 98. Bu 
sahada birçok ayeti sıralamak mümkün. 

Kendilerini avutmak için ileri sürdük/eri 
gerekçeler şunlardır: Bu davayı destekleme veya 
savunma veya bunun içine girip mücadele et
me; gurupçuluğu, ırkçılığı, kavmiyet ve un
suriyeli destekleme ve kabul etme manasına 
gelir, Allah ve Resülü de bunu yasaklamıştır. 

Bu görüş, sanki kavmiyetçilerin aşırı ve 
müfrit hareketlerine bir tepki olarak ortaya 
çıktıgı görülmektedir. 

ilim adamlan ve din adamlarının, kürd 
halk hareketlerini destekleme ve güçlendirme 
konusundaki rolleri büyüktür. Fakat malesef 
bunlar, cüz'i de olsa, güneyde bazı partilere 
bagımlı kaldılar. Böylelikle hür olarak hareket 
etme imkanına sahip olmadıkları gibi hür 
düşünme ve hür olarak siyaset yapma imkan
ları da kalmamıştı. Kürd hareketine, hür bir 
fikirle Kur'an ve sünnet'in ışığı altında askeri, 
siyasi ve kültürel strateji tayin etme ve yönlen
dirme imkanına sahip degillerdi. 

Kuzey Kürdistan bölümünde ise, yine 
dumm hemen hemen aynıdır. Kuzeyde, hocalar 
ve ilim adamları, parti yerine Personel 
kanunuyla devlete bağlanmış ve devlet 
maaşma bir nevi itaat etmekle güneyden daha 
dar cendereye alındı/ar. 

Bu ilim adamlarının ve kendilerini in
zivaya çekenlerin en büyük kusuru, herhangi 
bir hareket ve gurnba bağlanmadan kendilerine 
has sağlam bir islami hareket metodunu ortaya 
koymamaları ve bu uğurda cihad sistemlerini 
geliştirmeme/eri olmuştur. Böyle bir çalışmaya 
girmiş olsalardı, kürd hareketinin önemli boy
utları ortaya cıkmış olacaktı ve İslamın Kürd 
hareketine bakışı ve bu konudaki hükmü de 
güzel bir şekilde billurlaşacaktı. 

Kürd gençleri, islamın kürd sornnuna ve 
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Kürdistana karşı tavrını okuyup öğrenmek 
istediler ve istiyorlar. İlfm adamları, kürd 
gençlerinin bu konudaki susuzluklarını 
gideremedikeleri gibi, bu gençlerin meşru ha
klarını müdafaa etmek için başkalarının 
kucağına düşüp dinden uzaklaşmalarını da ön
leyemediler. Bu sahada da ana sebeb, ilim 
adamlarının bu meşru mücadele saffmda ol
mamamlan olmuştur. 

Bu sahada şüphesiz Resül-i Ekrem 
(SAV) 'in kendisinde bize büyük örnek vardır. 
Resül-i ekrem böyle tutum ve davranışları ve 
böyle sorumsuzluktan kaçışlan red ediyor. 

Bu tür davranışlar, batıldır ve 
tamamıyla şer'i şerife aykırıdır. İslam, bu meşru 
dava/ara sahip çıkmayı, hiçbir surette yasakla
maz bilakis sahip çıkmayı emreder. Zira, bir 
milleti veya bir memleketi sevmek günah 
sayılmaz. Zulüme karşı, mahrumiyete karşı, 
hakların alınışına karşı ve tecüzlere karşı 
yapılan müdafaa ve mukavemetler islam 
nazannda salih, hayır ve yüce işlerden kabul e
dilmektedir. Bu konuda, Resuluilah (SAV) 
birçok hadisleri, hislerimizi uyandırmak ve 
haksızlığa karşı kiyam etmek için açık seçik 
olarak bize talimat vermektedir. Bu bağlamdan 
bir iki örnek verelim: 

1. "Sizin en hayırlınız günaha girmeden 
(zulüm işlemeden) kavmini müdafaa edendir." 

2. "Kim zulme karşı çarpışırken öl
dürülürse şehittir." 

3. "Kim dini veya malı uğruna öl
dürülürse o şehittir." 

4. "Kim malı ve namusu uğruna öl
dürülürse o şehittir." 

Peygamberimiz (SA V) in hadisi şerif/eri, 
kavm ve kavm 'in hukuklarını meşru bir 
müdafaa ile, Allah 'm ve Resulünün şeriatıyla 
koruyup savunmanın meşruiyetini göstermek
tedir. 

Münharif ve şüpheli yollardan 
sakınanlar, doğru ve meşru yolları göster
meliydi. 

Resuluilah (SA V) kendi kavmini, aşiret 
ve vatanını seviyordu. Mekkeden ayrılmak 

zorunda bırakıldığı zaman, mekkeye dönüp " ey 
mekke seni seviyorum ve bil ki seni isteyerek 
ayrılmıyorum. fakat sana inşaallah tekrar 
döneceğim" gibi ifadelerle vatanına olan sevgi 
bağlarını dile getirmek istemiştir. Bu sahada 
birçok örnek vermek mümkündür. 

Muhterem ulemalarımızdan ve müs
lüman kürd aydınlarından, mazlum kürd 
halkının islami sorununa karşı olan tutumlarını 
tekrar geçirme/eri, davayı ehil olmayan-

!ara terk edip ihmal etmemeleri zaruritine işaret 
ederek tayakkuza geçmelerini beklemekteyiz. 

Her şeyden önce, kök itibariyle islami 
bir sorundur. Bütün müslümanları ve islam 
alemini ilgilendirmektedir. Özellikle vatanı işgal 
edilen ve kendi vatanı olan Kürdistanda azap 
çeken kürd halkının genelini ilgilendirmektedir. 
Bu makzun vatan ki, Allaha, Resülüne ve 
ihlaslı Mücahid/ere ve mücadeleci Mü 'min/ere 
kendisini zalim işgalci/erden, köle/ikten, im
hadan ve kafir cellatlardan koruyup kurtarma
lan için feryad ediyor ve dua ediyor. 

" Size ne oldu da, Allah yolunda ve "Ey 
Rabbimiz! bizi, halkı zalim olan bu 
şehirden çıkar, bize tarafindan bir sahip 
gönder, bize katından bir yardımcı yolla" 
diyen Müstaz 'af (zayıf mazlum,zavallı) 
erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda 
savaşmıyorsunuz ? Nisa 75 
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TC. HÜKÜMETİNİN YlKILIŞ MÜJDESi 
Çaresizli4in belirtileri 

ŞIRNAK, KULP VE ÇUKURCA KATLİAMLARl VE SİNDİRME PROVAKASYONLARI 
ŞİYAR 

"Onlar hile ve düzen kuruyorlar Allah da düzen kuruyor. Allah (cc), düzen ve tuzak kuranların 
en hayırlısıdır. Enfal 30 

Onlardan öncekiler de hile yapmışlardı, sonunda Allah, onlann binalannı temelinden alıp 
tavanlan üzerlerine çöküverdi. Bu azap onlara farkedemedikleri bir yerden gelmişti. Nahl süresi 26 

İslam tarihinde insani ve islami tablolarla açık olaylar balçıkla suvanamazdı. Yap-
islama hizmet eden tıkları bu sinsi oyun-
kürd halkının başına ·'""" da yüce Allah onların 
ge 1 m e d i k b e 1 a ve yüzünü karalayacaktı. 
musibet kalmamıştır. İnşaallah, Yüce Allah 
Asrımızda da değişik z a 1 i m TC h ükü -
hile ve desiselerle metinin, te d bir ve 
kürdlere oyun tertip- hilelerine fırsat ver-
leyen ve Kürdleri meyecektir. Bu 
değişik bela ve müsi- olaylarda yüzünü 
betlere uğratan hain kararttığı gibi. 
TC ve Irak kükümet- Şırnaka giden herkese 
lerinine Yüce Allah o 1 ay ı, hükümet 
belayı vereceği ve güçleri ile teröristle-
yaptıklan zulmü baş- rin çarpışması olarak 
larına yıkacağı kaçı- gösterirken gelenlere 
nılmazdır. Zira Kürt- neden karakol ve Ero-
lere yaptıkları zülüm .J; niyet binalannın yara 
ve hakaretler had safhasına ulaştı. Mazl .. u.u.4................ almadığına cevap vermekten aciz kaldıi
çığlık duaları göklere ulaştı. Enes bin Malik ar. Eyvah oyunda bu perdeyi unut
Allah'ın Resulu SAV den rivayet ettiğine göre" muştuk..Bu salıneyi oynamalıydık..Peki 

Malumunduası kabu1 olunur, isterse kafir olsun" neden hiçbir teröris tutuklanmadı veya 
Ahmed b. hanbel nakletmiştir. mazlumun duası, hiçbir terörist vurulmadı? Eyvah bu 
kabul olununcaya göklerde bekletileceği bild- salıneyi de unutmuştuk . .İnsanların mes
irmiştir. Tirmizi, ibnu Maceh vs naklettiler. "Zalimler kün olmadığı iş yerlerini kim yaktı? .. Bu 
ve M ücrimler felaha kavuşmazlar"Enam 21,135 inekleri kim öldürdü? .. yoksa onlar da 
Yunus 17. Zülüm belasız kalmaz. Onun için Kafir mı terörist!.. oradaki halka süt veriyor
ve zalim olan Kemalist TC nin kurmuş olduğu lar çünkü!...soru üstüne soru ve yanıtsız 
bu zalimce düzen başına yıkılacağı ve fitil fitil istifnamlar .. 
burnundan cıkacağı kesindir. İnşaallah uğrayaca- Yüce Allah bir kavme helak ve 
ğı bu belalarla TC nin sonu olacak ve hakimiyet zeval murad eyledi mi mütrif (azgın) ve 
islamın olacaktır. fasıklanyla yıkılış sebeblerini yaratır ve 

Genellikle Şırnak, Kulp ve Çukurca helak eder. 
olaylarını yerinde gören dost-düşman herkes hü
kümetin münafıklık hareketini gizleyemedi. 
Halen Kürd düşmanlığını sürdüren bazı gazeteler 
bile bu vahşeti gizleyemediler. Demek güneş gibi 

tsra suresi 16 Ne yaptığının farkında ol
mayacak. İşte TC nin helak ve yıkılış 
işaretleridir bütün bunlar. Yüce Allah 
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. . .. 
PROR DR. GABURI ILE MULAKAT 

Özgar Gandem Gazetesi tarafindan Üstad Dr. Gaburiye yöneltilen soru/ann bir kısmı bilindigi aynı gazetede 
neşr edildi. Okuyuculanmıza tam metni burada sunmak istiyoruz. Soru/ann tama Özgar Gandem tarafindan 
Dr. Gaburiye yöneltildi. Burada Özgar Gandem tarafindan yalnışlıkla Dr. Gaburiden PİK'in başkanı diye bah
sedilmiştir. Oysa bu yalnıştır. Dr. Gaburi Partinin kuruculan arasmda yer almış fakat şu anda sadece partinin 
bir elemanı olarak görev yapmaktadır. 

CUDİ 

Prof Dr. GABURİ: 
Sorulannızın gerek sayı ve gerekse muhteviyat bakımından Kürd meselesinin esas balörnlerini oluşturdugu için 
böyle kısa yanıtlarla tatminkar olamayacagınm farkındayız. Fakat her halukarda bu sorulara ana hatlarıyla 
kısaca cevap veriyoruz. Bu konularda geniş bilgi almak isteyenler neşriyatlanmıza maracaat edebilirler. 

Soru 1: Sizce K ür d 
sorunu nedir? Türkiye 
ve Ortado~ alanında 
neyi ifade ediyor. 
Dünyadaki anlamı 
nedir? 

Dr. Gaburi: 
Kürd sorununu 
karışık ve çok teh
likeli bir sorun olarak 
görüyoruz. Bu 
sorunun çözmemiz 
için bir çok engeli 
birlikte aşınamızla 
mümkün olacaktır. 
Kürd sorunu ulus-
lararası bir insani sorundur. Or
tadoguda ise bir bölgesel 
sorundur. Buna göre Türkiyenin 
halihazırda bunu bir iç sorun ola
rak görmesi realiteden ötedir. 
Çünkü siyasi gözlemciler ve tarih
cilere göre Kürdistan Kürdlerin 
vatanı ve yurdudur. Hiç bir 
ülkenin iç meselesi olarak 
görülemez. Ortadogunun 
belkemigi olması bakımından 
uluslararası bazda terazi ibresi 
gibi bir hassasiyet arz etmektedir. 

Soru 2: İslami açıdan Kü.rd sorunu 
nedir? 

Dr. Gaburi: Hucurat 
suresinde «Ey insanlar biz sizi bir 
erkek ve bir dişiden yarattık. Son
ra sizleri, birbirierinizi tanıyasınız 

diye ulus ve kabilelere ayırdık. 
Allah katında en yüce olanınız, 
şüphesiz takva sahibi olanınızdır.» 
Islamda her kavmin hakkı mah
fuzdur. Ister kavim ister aşiret 
(kabile) bazında olsun. Nasıl ki 
islam, ferdierin birbirlerine olan 
zulmü yasaklamışsa, cemaat 
içinde aynı şey sözkonusudur. 
Uluslar arasındaki ilişkiler ancak 
karşılıklı tanıma, iyi muamele, 
saygı ve tolerans üzere ol
malıdırlar. 

Kur' anı Kerimin bir çok 
ayetlerinde, kavimlerin hakları 
muhafaza altına almıştır. Bu ayet
lerin gölgesinde bir çok Hadis de 
mevcuttur. Yani islam, ulusların 
hak ve hukuklarını tanımış ve 
dogabilecek ihtilaflara karşı 

çözüm yolları sun
muştur. 

Bu noktadan 
hareketle PIK, Kürd 
sorununa islami 
çözümü ortaya 
koymuştur. Kürdistan
da Kürdlerin hürriyete 
kavuşmalarını gerekli 
görüyorsa, diger 
toplumların da 
zulümden kurtulup 
hürriyete kavuş
malarını da gerekli 
görüyor. Bizim temen
nimiz, müslümanların 
tek ümmet halinde bir 

araya gelmeleridir. Tek koşul, 
birbirlerine güvenmeleridir. Bu 
diyalog tüm cemaatlar için de 
geçerlidir. Biz de kendimizi 
böylelikle uluslararası islami 
cemaatlardan bir parça olarak 
görmekteyiz. 
Kısacası, Kürdler bir ulustur ve 
ekserisi müslümandır ve 
halıhazırda mazlumdur. Islam 
onlara zulümden kurtı.1lmayı ve 
zalimlere karşı cihad ederek 
çıkmayı emrediyorsa onların kur
tuluşlarına islamdan daha uygun 
ve daha fıtri bir çözüm görül
memektedir. 

Soru 3: Tarihsel açıdan 
bakıldıgmda,islamKü.rdsonınuna 
ne verdi ve ne aldı? 
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Dr. Gaburi: Kürdlerin is- Bunun yanısıra üzülerek ifade 
lama girmeleri şüphesiz büyük edeyim çok da zarar gördüler. 
faydalar getirdi (karanlıktan kur-
tul up n ura erdiler). Farisili~e Soru 4: İslam ordulannın K:ürdis
(mecusilik) dayalı taguti düzen
den kurtuldular. Hak dine gir
diler. Bu şaheser nizamla 
dünyalarını inşa ederken ahiret
lerini de kazanabilirler. 
Ama zarara gelince, üzülerek 
ifade edelim ki Kürdler zarara 
u~adıkları olmuştur. Sebebi ise, 
islamın özünden veya gerçek müs
lümanlardan de~ildir. Şu da bir 

tan bölgesine girişinini ilk 
yıllannda yaklaşık 130 bin kişi 
öldürüldü. Bu tebliğe uyar mı? 
Yme bu bağlamda Kürdlerin sık 
sık ilk dinleri olan Zerdüştlük 'e 
irca etmelerini nasıl yorumlamak 
gerekir? Benzer biçimde 
Yezidiliğin konumu nedir? 

Dr. Gaburi: Islam dini 
gerçektir ki Kürdler düşmanları · tebli~ ve ikna dinidir. Hikmet ve 
tarafından din adına kul- hoşgörü dinidir.lslam davası, zor 
lanılmışlar ve samirniyetleri istis- kullanmak, kan dökmek ve nefret 
mar edilmiştir ve hala da din ettirme davası de~ildir. «Dinde 
adına istismar edilmek istenmek- zorlama yoktur» Ayet. Cihadın asıl 
tedir. Müslüman Kürd halkı şayet amacı, zalim ve ta@ere kar~ı koy
sömürüye alet oldukları biliniy- madır. Kürdlere yapılan bunca 
orsa o da onların di~er müs- savaş , e~er zalim oluşlarından 
lümanları kendileri gibi samimi ve dolayı olmuşsa, bu islamın bir 
gerçek müslüman gördüklerinden emridir. E~er bunun aksi olmuşsa, 
ve inanç-larına olan samirniyet ve zulüm dür. Bu mevzu PIK' in tü
ihlastankay-naklanıyor.Kardeşleri zü~de zikredilmiştir. 
düşünürken kendi hak ve hukuk- Kürdlerin zerdüştlü~e dönmeleri 
ların ihmal etmişlerdir. Şimdi ise, mümkün olmayan bir şeydir. Çün
bilinçlenenmüslümanKürdhalkı, kü Kürdler onu unutmuşlardır 
artık tarihi hatalara düş- (Hak geldikten sonrabatıl zail 
meyecekleri, düşmanların din olmuştur.) Sadece tarihi bir geç
adına tezgahladıkları oyunların mişlerinden ibarettir. Zerdüştlü~e 
farkında olacaklarının inancın- dönsel er, islamı terk etme 
dayım. Zaten islam, önce kişiyi mansına gelir, oda imkanı ol
kendi nefsinden, ardında ailesin- mayan bir olaydır. 
den daha sonra kavminden ve Kürd yezidilere gelince, farklı din
daha sonra di~er milletlerden lere mensubuz. Dedi~im gibi 
sorumlu tutar. Bu şiar müslüman Küfür ve iman meselesi uhrevi bir 
Kürdlere mal olmalıdır. 
Ebu Müslim Horasani, Abbasi dev
letini kurdu ve en sonunda Kur
banı gitti. Selahaddin Eyubbi yine 
kendi kavmiyetine dayalı olan 
kürd devleti de~il islam devletini 
kurmuştur. Kürdlerin Osmanlı 
devletine olan ba~lılıkları yine 
islam için olmuştur. Çünkü tarih 
boyunca müslüman Kürdler, 
dinine ba~lı şerefli bir rol 
oynamışlardır. 

Bu bakırnda diyebiliriz ki, 
inançlarına bu denli ba~lı kalan 
bu halk büyük faydalar gördüler. 

meseledir. Dünya da ise, insani ve 
kavmiyet bakımından bir aileyiz. 
Yani vatan da müşterekiz. PIK' in 
tüzü~ün 10. maddesinde "Mü
slüman olmayan ve di~er diniere 
mensup olan azınlıklar, dini, 
vatani ve toplumsal adaletin hür
riyetinden istifade ederler" diye 
belirtilmiştir. 

Soru 5: Hz. Ali dön~de baş
layarak K:ürdleı; İslam devletlerine 
çok az destek oldular. Buna 
karşılık o dönemden sonra Emevi 
ve Abbasi dönemlerinde, devlete 

karşı her türlü isyan ve reddiye 
olaylanna, hemen hemen istis
nasiZ katıldılar. Nasıl aşıklarsmız? 
İslamın ilahi nizam ve dolayısıyla 
ebedi bir nizarn olduğu, üstelik 
Cihanşumul bir özellik taşıdığı 
ileri sürülüyoı: Ama bir de olayla
ra bakıldığında, İslamiyetİn ilk 
dönemlerinde ( Asr-ı Saadet 
denilen Hz. Muhammed dönemi) 
bile kavmiyetciliğin bir çeşiti veya 
öncülüğü olan asabiyetçilik 
(ka bileciliki aşiretcilik) 'i bile 
önleyemediği, daha sonraki 
dönemlerde, özellikle Emevi dev
rinden başlayarak, adım adım 
kavıniyetçilikkarşısmdagerilediği, 
neredeyse İslami özün kavmiyetçi 
biçim ve özlerle karıştığı 
görülüyor. 19. ve 20. yy. ise İs
lamiyet kavmiyetçilik karşısında 
büyük bir gerileme gösterdi. Os
manlı gibi bir toplumda, Arap, 
K:ürd, Ermeni, Türk, Çerkez, Arna
vut vs ögeleri ön plana çıktı. 
Bunun anlamı nedir? 
Bugün bile İslamiyet, bir İran 
kavmi niteliği ya da Arap kavmi 
niteliğini aşamıyoı: 

Dr. Gaburi: Islamın 
do~şu ile bölgede bulunan kav
miyetcilik ve asabiyetcilik büyük 
bir ölçüde gerilemiş oldu. Insanlar 
arasında kavim, kabile ve renk 
farklılı~ı ile üstün olamıyaca~ı 
fikrini getirmiştir. Bununla bir
likte uluslara eşit haklar 
tanımıştır. Islamın gerçe~inden 
uzaklaştıkça bu güzel sıfatıarda 
yerini tabiatıyla cahiliye fikirlerine 
bırakmıştır. 

Öme~ Emevi devleti kavmiyete 
dayalı bir devletti (kavmiyetten 
ziyade aşiretcili~e dayalı idi.) Bu 
sebepten dolaydır ki, Ebu Müslim 
Horasani bu devleti yıkmaya kalk
mıştır. Islam tarihinde Kürdler, 
sürekli islam ümmetinin 
koruyuculu~u üstlenmişlerdir. 
Fakat Kürdlerin bu üstün vasfını 
di~er milletierin anlayamadıkları 
gibi Abbasiler de anlayamadılar. 
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Fransız ihtilalinden sonra Av
rupada gelişen milliyetçilik 
akımları islam milletleri arasına 
da girmiş ve taraftar bulmuştur. 
Avrupadan kopya edilen bu aşırı 
milliyetçi akımlar islami ölçülere 
göre yorumlanmadıgından müs
lümanlara zarar getirmiştir. 
İslamın gerçek idaresinden uzak 
olan osmanlı idaresi de bu 
akımlara karşı bir alternatif sun
maktan aciz kalmı~tır. Zira os
manlı tarafından hakları gasp 
edilen uluslar, bunu islamdan 
kaynaklandıgını sanarak islam dışı 
bir kurtuluş yoluna başvurmuşlar
dır. Bu da onlara büyük felaketler 
getirmiştir. 

Biz, islamiyetİn bir ırk veya kav
miyetin tekelinde olmadıgını ve 
gerçek islamiyerin arap, türk, farıs 
kavmiyetçiligigölgesindetanıtılan 

bir din olmadıgını, bilakis bütün 
insalara adalet ve hürriyet 
kuçagını açan ilahi bir din ol
duguna kanaat getiriyoruz. 

Soru 6: İlginç değil mi?, islamı 
ezenlerin hepsi de islam 
ülkelerinde, dün de öyleydi bugün 
de. İran, Suriye, Irak, Türkiye. 

Dr. Gaburi: Bildigirniz 
Kur' an ve Sünnette göre, 
günümüzde 
Kur' an ve Sünnete dayalı islami 
bir devlet yoktur. İslamdan çok 
uzak olan bu devletler, islamın 
arkasında saklanarak müslüman
ları kullanmaya çalışmışlardır. 
Biz ne Arapların, ne Farısıarın ve 
ne de Türklerin düşmanıyız. Bun
lar hepsi dinde kardeşimizdir. 
Bizim düşmanlarımız, Kürdistanı 
viraneye döndüren ve aynı 
zamanda kendi kavmine zulm 
eden, insan hak ve hukularını 
ihlal eden despot, zalim ve müs
tekbirlerin düşmanıyız. İslam üm
metinin boynunda farz olan, Kür
distan üzerine tahakküm eden bu 
kirli elleri uzaklaştırmak için or
tak bir çabanın sarfedilmesidir. 
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Allah 'ın bir ayeti olan dilimizin 
düşmanlıgını yapan, tabii hak
kımız olan ve Rabbirojzin bize 
bahş ettigi hürriyeti kısıtlayan, 
islami Kürdistanın kurulmasına 
engel olan gizli emeller peşinde 
olan düşmaniarımızla işbirligine 
gidenlerin düşmanıyız. 

Soru 7: Derginizin bir sayısında 
Yavuz Sultan Selim 'in mirasını 
sürdüreceğinizisöylüyorsunuz,bir 

yandan da Kürd meselesine sahip 
çıkınaya çalışıyorsunuz. Oysa 
Yavuz, Dersimli Kürdleri kesip 
asan birisi degil miydi?. Yıne aynı 
Osmanlı 1830 'lardan başlayarak 
Kürd prensisliklerini ( Bedirxan, 
Baban, vs.) tasfiye etti 

sitil geliştirmek istiyorlar. Nasıl ki 
Kürdistan halkı Osmanlılara SOO 
yıl hizmet verdi ise ve onlara as
kerlik yaptı ise şimdi de Faşist TC 
rejimi bunu programlaştırmak ve 
projeye almak istiyor. Parçalanan 
Iraktan sonra !ranı parçalama 
pilanı ve daha sonra tüm Kürdleri 
TC 'ye teslim ve tabi olmaları 
istemi. Müslüman Kürdler akılla
rını kullanarak bir daha bunların 
oyununa gelmemelidiri er. TC laik, 
kemalist ve ırkçı bir rejimdir. Bu 
rejim türk halkına mutluluk getir
medigi gibi Kürd halkına 
tamamıyla yabancıdır. Kemalistler 
bu çirkin rejimlerini müslüman
lara şirin göstermek için Diyanet 
müessesini alet olarak kullan-
masına müslümanların al dan-

Dr. Gaburi: Söz ettigirriz maması lazım gelir. 
Yavuz Sultan Selim hakkında 
böyle bir şeyi ne yazmışız ne de Soru9:Cumhuriyetayaklanmaları 

neşriyatımızda okumuşuz (hangi döneminde İslam' ın tavn hiçte 
neşriyatımızdan okudugunuzu olumlu degildi. Şex Said' e tutum 
iletirserriz memnun oluruz). Tarih daha çok islami temeldeydi. Ama 
boyunca islama ters düşen her gerek BediüZ?.aman 'm tavn açık 
türlü uygulamaları red ediyoruz. ve onaylayıcı değildi, gerekse 
Kürd halkını kılıçtan geçiren islamcı kesimler devletle işbirliği 
zalim bir hükümdar olan Yavuzu durumundaydılaı: nasıl açıklanır? 

desteklememiz imkan dışıdır. 
Fa kat 1 s l am tar i h i b i z i m Dr. Gaburi: Kurulan Cum-
tarihimizdir. Bu tarihimizde bir 
takım menfi ve müsbet 
uygulamalar sözkonusudur. Hatta 
bir insan Babası ve dedesi 
hakkında dahi mutedil davran
ması icab eder. Hatalarını kabul 
etmesi gerekir. 
Zulümün nasıl Sünni Kürdlere 
yapılmasını istemiyorsak, 
Alevii ere, Yezidilere ve gayrisi için 
de istemiyoruz. 
PİK'in Programında bu mevzu 
6,17,18 maddelerinde görülebilir. 

Soru 8: Kemalizm ve Kürd sorunu 
nasıl izah edersiniz? 

Dr. Gaburi: Kemalistler 70 
yıldan beri zulümlerine devam 
eden tagiler toplulugu olarak 
biliyoruz. Son üç yılda, yeni bir 

huriyet islam düşmanlıgı üzerine 
bina edilmiştir. Asıl hedefi müs
lümanları dinlerinden uzak
laştırmak idi. Ne var ki Kürdlerin 
islama olan baglılıkları ve dini 
tedrisatın Kürdistanda yaygın ol
ması, müslümanların kıyamına 

vesile olmuştur. Dinsizligi 
hedefleyen Cumhuriyetekarşı 
cihad ruhunu ve direnme gücünü 
artırmıştır. Mücahid ŞEYH SAİD 
PİRAN Kürdistanda tarikat Şeyh
lerinin ileri gelenlerinden idi. 
Diger tarikatiara mensup Şeyh
Ierin ŞEYHÜL MÜCAHİDİN 'le 
(Şeyh Said) ittifaka oturmadıkları 
için TC 'ye karşı mücadelede 
yalnızlıga terkedilmiş ve askeri 
yönden zayıf bırakılmıştır. 
BEDİÜZAMAN (Alim Mücahid) 
SAİD'i NURSİ 'nin hayatının 
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büyük ço~ugu hapishanelerde 
geçmiştir. Dolayısıyla halkın çogu, 
onun mazlum Kürd halkı hakkın
daki görüşlerini ög-t"enemediler. 
Kitapları da bir takım tahrifiere 
ugratılmış olması, hatta TC rejimi 
dahil olmak üzere ve rejimle 
mutabakat sag-layan müslüman 
görünümlü bazı zihniyetler de 
Şeyhill-İslam Bediüzzamanın gö
rüşlerini halka ulaşmasını engelle
mişlerdir. MİT vs. 
Maalesef o devirde yapılan 
hareketler islamı çıkışlı olmakla 
birlikte, organisazyon yetersiz
lig-inden başanya ulaşamadı. Ama 
dig-er taraftan islami olmayan 
kesimlerden de belirleyici bir 
hareket görülmemektedir. 

Soru 10: Kemalistlerin tekke ve 
tarikatlan yasaldamasıyla birlikte 
Türk müslümanları, bundan 
yararlanıp, Kürd tarikat ve 
zaviyelerinin asimile edilme 
programına ve türkleştirme 
siyasetini benimsediler. Nasıl 
açıklarsınız? 

Dr. Gaburi: İlk baş
langıcta Kemalistler tarikatların 
düşmanlıg-ını yaptılar. Tabii 
burada kendilerine karşı çıkanlar 
içindir. Dig-er taraftan düzenden 
yana olan Şeyh ve tarikat taraftar
Iarına ses çıkarılmadıg-ı gibi im
kanlar bile sag-lanmıştır. Maalesef 
düzenin bu oyunlarına gelen 
Şeyhler de Kürdlerdir. Ve halen de 
hükümet, bu tarikatların gölgesi 
altında islami inkilabı engellemek 
için degişik kisvelere girmektedir. 

Soru 11: İslamcılar açısında Kiird 
sorunu gündemin neresinde? 

Dr. Gaburi: İslami 
hareketler gözlerini iyi aç
mamışlardır ki iyi görebilsinler. 
Iyi işitmemişlerki duyabilsinler. 
Onlar bu meseleden uzaktır. 
Duydug-um kadarı ile PIK, bir 
duyuru yapmak istiyor. Bir dosya 
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açılacak (tslami hareketlerin kürd 
sorununaduyarlılıklarıhakkında). 

Yalnış anlaşılmasın. Islami 
hareketlerin kürd ulusuna düş
manlıg-ı manasma gelmez. Bazı 
islami hareketler Kürd meselesine 
iyi yanıt vermişlerdir. Temennimiz 
bu gibi hareketlerin artmasıdır. 

Soru 12: İslami kesim Kürd 
sorununa hatalı davrandığını 
(geçmişte) kabul ediyorsa bunun 
bir muhasebesi yapıldı mı? örnek 
çıkışlarınız var mı? olgular 
temelinde neler konuşuldu. 

Dr. Gaburi: Islami 
hareketlerde eleştiri çok azdır. 
Sebebi ise bazı liderlerin eleş
tirilere tahammül edemeyişleridir. 
Onun için hataları itiraf etmek 
çok zordur. Tesbit etme derecesi 
de çok zordur. Bu tarihte de böyle 
olmuştur. Örnekleri çok azdır. 
Sözün kısası, meseleden ziyade 
ifrat ve tefrit sözkonusudur. 
Herkes kendi tarafına çekmek 
ister. Beyazı siyah- siyahı beyaz 
gösterme misali gibi. Bir davada 
eleştiri ve özeleştiri kabul edil
miyorsa tekarnille ermesi ve iliyası 
çok zordur ve anlaşılmaz. 

Soru 13: TC, Kiirdleri türklük şian 
altmda inkar ediyor. İslami kesim 
•ümmet• şiarıyla. Farkı nedir? 
izah edermisiniz? 

Dr. Gaburi: TC, Kürdlerin 
varlıg-ını artık itiraf ediyor. Müs
lümanların çog-u da bu gün 
Kürdlerin varlıg-IDdan söz ediyor
lar (ispatlıyorlar). 
TC, ırkçı bir rejimdir. Nasıl kendi 
ırkının varlıg-ından söz edebiliy
orsa dig-er ırklardan da sözetmesi 
gerekir. Nasıl Türkiye türklerindir 
diyebiliyorsa Kürdistan da 
Kürdlerindir demesi gerekir. Onlar 
da dig-erleri gibi devlet olma 
hakkına sahiptirler. Islam, müs
lümanların adil olmasını em
rediyor. Başta komşusu olmak 

fibnt ~i:ıdıe.anuı ~ 

üzere tüm müslümanlara yardım 
elini uzatması, islamın adil 
nizarnının kapsamındadır. Iyi huy 
ve ahlakları ile tanınan Kürdler, 
tarih boyunca müslüman kardeş
leri ile omuz omuza, islamın 
bayraktarlıg-ını yamış veya yapan
ların yanında yer almışlardır. 
Eg-er müslümanlar ümmetçilig-i, 
bir ulusun veyakavmininkarı 
manasında deg-erlendiriyorlarsa 
ümmetin mahiyetini an
lamadıklarındandır. Islami kesim 
TC 'nin oyununa gelip müslüman 
Kürdlerin Şer-i haklarını inkar 
etmeleri islamın ümmet anlayşına 
aykırıdır. Bizim, islama göre üm
met anlayşımız, islama inanan 
tüm ulusların eşdeg-er haklara 
sahip olarak birlikte oluşturduk
ları toplumların bütünüdür. 

Soru 15: RP-MÇP seçim ittifakı, 
Kürd düşmanlığı temelindeydi. 
•Kutsal• olarak tanımlanan bu 
ittifak ile Kiird oylarının kaybedi
leceği, Kürd-Türk müslümanlar 
arasmda çelişkinin derinleşeceği 
bilinmesine rağmen bundan vaz
geçilmedi. Ülkücüler TMMM'ye 
taşındıktan sonra da ittifak bozul
du. RP tekrar Kürdlere hoş 
görünme siyasetini seçti. Sizce bu 
ittifakı kim istiyordu? 
Bu ittifak Türkiye islamcılarının 
•milliyetçi• kimlikleri ile açık
lanabilinir mi? 

Dr. Gaburi : Biz bu it
tifakı, kutsal ittifak deg-il bilakis 
batıl bir ittifak olarak görüyoruz. 
Bu ittifakta islamı savunan Erba
kan islamdan taviz vererek ve is
lam için onu destekleyen 
Kürdlerin oylarını hiçe sayarak 
ırkçı bir Kürd düşmanı ile ittifak 
etmesi islamdan fazla milliyetçilik 
yönünün ag-ır bastıg-ının göster
gesidir. 
Refah partisi üzerine olan 
sorunuza gelince; Şayet Sayın Er
bakan kabul ederse, onu islam 
hakkında imtihan yapalım. 
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Tabiatİyle eg-er osmanlı dairesinin 
dışına çıkabilirse. Kendisi de iyi 
bilsin ki, islam sade~e Os
manlıların deg-il tüm müs
lümanlarındır. Türkeş ile olan it
tifakını bir atasözle hatırlatmak 
isterim <<Söyle arkadaşım, sana 
kim oldugunu söyliyeyim» misali 
gibi, Türkeşe bakıp Erbakan' ın 
kim oldugunu ög-tenebiliriz. Onun 
için çok üzgünüın. Oniki sene 
(1979) önce Erbakan sesimi işit
mek istemiyordu. Şimdi iyi işitsin. 
Kürdistan bir devlettir. Kürd halkı 
üi:nmetten bir millettir. İslamın 
gür sesi yüksektir ve inşaallah 
Kürdistanda yü.kselecektir. 

Soru 16: Türkiyede islamcılar ne 
zaman Kürd sorununu ve Kürd 
ulusal Kurtuluş hareketlerini 
değerlendirseler hemen •dış mih
raklar', " Hristiyan Banlı•, " Sün
netsiz gerillalar' gibi argüınanlara 
başvuruyor. Gerçekte de müs
lüman yığınların desteklediği, 
islamcılarm milletvekili seçildiği 
DYP, ANAP; RP geçmişte DP ve 
AP gibi siyasi partiler Avrupa ve 
ABD' nin güdümünde. Yani düş
man göründükleri emperyalizme 
kendileri bağlı. islamcıların bu 
çelişkilerini nasıl açıklarsınız? 

Dr. Gaburi: Bir çok müs
lüman Türk kardeşimiz bize yalnış 
itharnlarda bulunuyorlar. Çünkü, 
tarihi iyi okumamışlar ve hakikatı 
ög-tenmek istemiyorlar. Kendileri 
de vakii (gerçek) olayları iyi 
hesap edemiyorlar. Onun için on
ların bu itharnlan hiç bir gerçekle 
bag-daşmaz. Gerçekle alakası yok
tur ve akla uygun deg-ildir. Eg-er 
Kürdlerin böylesi bir ittifakları 
olmuş olsaydı, onların da dig-er 
devletler gibi bir devletleri 
olacaktı, 40 milyon olmalarına 
rag-men. Kemal atatürkün oy
nadıg-ı senaryodan biri Kürdlere 
sundug-u laik rejim. Bu halktan 
bunu kabul etmeyenler, islamın 
kılıcı ile cı.levlenen direniş şehit-

Cu di 

lerinin sehbası ile sonuçlanıyor. 
Asıl dış güdümlü olanlar, Kürdler 
deg-il bilakis kendileridir. Bugün 
dahi gerek amerika gerekingiltere 
ve gerekse fransaya yaltaklık 
yaparak onların uşag-ı haline ken
dini sokan TC rejimidir. Bu devlet
lerin "KÜRD DEVLETi 
KURULAMAZ" ifadelerinineşriyat
lannda büyük pontalarla verenler 
onlardır. Yani bakın ! batı bir 
Kürd devleti istemiyor, biz nasıl 
olupta Kürd devleti isteriz. Bu 
sahada müslüman neşriyat da 
aynı çizgide hareket etmektedir. 

Soru 17: Benzeri bir şekilde 
bağımsız Kürdistan fikrine karşı 
sürekli islamcılar tarafından "Ü
mmet• çakarılıyor_ Oysa müs
lümanların hiç bir zaman üm
metin birliğini sağlayaındaıldan 
görülür. Örneğin müslüman 
araplann bile 22 devleti var ve bu 
devletlermüslüman ülkeleryerine 
bir kısmı ABD-Avrupa ekseninde 
bir kısmı da daha başka ittifak 
arayışlan içinde. Öte yandan İran 
gıbi islam devrimi yaptığını iddia 
eden bir Ülke bile bir islam dev
leti adı yerine adı da 1RAN" olan 
bir ulus devlet söz konusu. Ve 
burada ki milliyetler zulüm 
altında_ Yani Ümmet yok_ 
İslamcıların bu statükocu an
layışını nasıl değerlendirirsiniz? 

Dr. Gaburi: Sadece bunu 
türkler de@, Kürdlerin toprag-rnda 
gözü olan arap ve farıslar da 
söylemektedirler. Kürd meselesi 
ol un ca, kavmiyet yoktur derler. 
Kürdler haricine gelince herkes 
kendi kavmi üzerinedir derler. 

Soru 18: Sizce PKK nedir? Bu 
partinin ve onun lideri A. 
Öcalan' ın din konusunda ki 
düşünce ve tutumunu degerlen
dirir misiniz? Kendinizi bu partiye 
ne kadar yakın his ediyorsunuz. 

Dr. Gaburi: PKK laik ve 
sosyalist bir partidir. Bu ideoloji 
islama taban tabana zıttır. Sonra, 
onun islama yakınlık taktigi geçici 
deg-ilse, hakkı bulur. Yok eg-er ge
çici ise, bu gün her ne kadar mil
lete kabul görünmek isteniyorsa o 
kadar da uzaklaşacak. Buna 
bina en Öcalan' a bir davet mek
tubu yazdım. islama girmesi için. 
Kendisine islamı anlattım. Henüz 
cevap alamadım. TC ile olan 
Savaşı, meşru bir savaştır. Kim 
olursa olsun. Rejim malumdur. 

Soru 19: PiK'in diğer islami or
ganisazyonlardan farkı nedir? 
Türkiyede ki islamcıların Kürd 
sorununa bakışını nasıl değerlen
diriryorsunuz? Ayrıca devletin 
Kürd hareketine karşı islamcılan 
kullanma iddialan duğrumudur? 
Hizbi- Kontra' nın saldınlarını da 
göz önüne alarak. 

Dr. Gaburi: Bu soru çok 
sorulan kapsamaktadır. PİK Kürd
istanda islami sahada ilk islam 
parti sıfatını taşımaktadır. Kürdis
tanın hepsini davet etmektedir. 
Tüzüg-ümüzü ilan etmiş olup hari
ta ve şiarını neşrederek hiç bir 
düşman gücüne bel 
bag-lanılmamıştır. Özerklik is
teyenler, kendi nefislerini yok
lasınlar ve vicdanıarına ellerini 
koysunlar. Düşmana ellerini 
verenlerin akibetini düşünsünler. 
20 'den yukarı yaşlı olanlar, bu 
acı tabioyu hatırlayabilirler. 

TC' nin Kürdlerin meşru 
hareketine karşı, islami kılıflara 
bürünme de dahil her türlü yollan 
deneyeceg-i muhakkaktır. 
Ümidimiz müslümanların bu 
oyunlara gelmemesidir. 

Soru 20: İslam Kürd sorunu için 
gerçekten çözüm olabilir mi? 
Ortada bir lran, Sudan, Fas, İrak 
örnekleri vaı; hepsi başarısız? 

Dr. Gaburi: ttikadımıza 
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göre islam, bütün 
beşeriyerin ilacı oldugu 
gibi Kürdlerin de 
ilacıdır. İslamın 
hakikatı sözkonusu ol
dug-u müddetçe. Bu 
d inin sahibi Allah' u 
tealadır ve onun korun
ması altındadır. «Onlar 
isteseler de istemeseler 
de nurunu tamamlaya
caktır>> 

Ama tahrife 
ug-ratılmış islam, acıları 
artırır. Dünya müs
lümaniarına hitap eden 
ve islami ilimler 
federasyonun alimler
den mütteşekkil bir 
cemaatın çalışmaları, 
yalnış anlaşılmalara yol 
açan problemierin üs-
tesinde geleceg-ine Dı: 
kanaat getiriyorum. 
İslamın tecdidi (zamanın 
şartlarına göre yorumlayıp 
yenilenmesi) ve islamda olmayan 
fakat islamdan görünen şeyleri 
tecrid 
(tasfiye etme,çıkarma) etme hedef 
ve çalışmalarındadır. 
Bu halkların başarısız olmaları, 
islamdan habersiz olmaları veya 
gayretsiziklerindenkaynaklanıyor, 
islamın özünde deg-il. 

Soru 21: İslam orijinli Kürd örgüt
lerinin Kürdistanda kitlesel
leşmemesinin nedeni nedir? 
Bütün parçalarda islami örgüt
Iemelerin çözüm olmadıkianna 
tanık .olduk, oluyoruz. Bu anlam
da PIK' in de zayıf kaldığı 
görülüyoı: 

Dr. Gaburi: İslami 
hareketin halkla iç içe olmayışlan 
rejimierin baskı ve engelleri ile 
birlikte asıl organisazyon eksiklik
lerindendiL Alimierin 
federasyonundan söz ederken de 
sözü buraya getirmek istiyordum. 
Çünkü kuvveti arz edecek vahdete 
dayalı bir şey söz konusu deg-ildir. 
Müslümanlararasındakipromlem
leri oluşturan en önemli sebep ise 
fikri sebep olmasıdır. Dünya müs
lümanlarının bölük pörçük 
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Afganistan Cumhuıbaşkanı Rabhani bir arada 

gruplar' gözüyle veya cemaat gö
züyle bakması gibi düşünceler 
artık genişletilmelidir. İlk ve son 
amac yüce Allah' ın rızasını 
kazanmaktır. Hedef müs
lümanların en iyi bir ümmet 
olabilme! eridir. 
islam Kürd sorununa çözüm deg-il
dir sözünüze katılmıyorum. Zira 
yukarıda da bahsettig-irniz eksik
liklerden dolayı müslümanlar 
piyasaya çıkamamışlarsa islamın 
çözüm olamayacag-ı anlamına gel
m ez. 
PIK durumuna gelince. Bildig-iniz 
gibi Kürdistanı işgal eden devlet 
ve toplumlar, islam olarak bilinir
ler. Bundan dolayı müslüman 
Kürd halkını, müslüman olarak 
bilinen zalim işgalcilere karşı 
şuurlandırarak ayaklandırmanın 
ve müslümanlara karşı önyargısız 
kanaatlarınıdeg-iştirmeninneden
li zor oldug-unu tahmin edersiniz. 
PİK 'in, halkın bu yalnış kanaatını 
deg-iştirme ug-runda attıg-ı adımlar 
bugün Kürdistan da ümit verici bir 
şekilde mesafe katetmiştir. 

İkinci olarak da tarihte 
meydana gelenhatalara girmernek 
ve Kürd halkını bir daha toplu 
katliamlara maruz bırakmamak 
için geniş tabanlı ve bütün Kür-

distan parçalarında düzenli bir 
organisazyona geçtig-i için pratikte 
şimdilik az görillebilir ama bunu 
semeresi inşaalah yakında görüle
cektir. 

Bu sorularınız için teşek
kür ederim. 
Vakit darlıg-ından velisan ih
tilaflarından dolayı özürümü 
beyan ediyorum. 
Umud ediyorumki bizler ve sizler, 
kısacası tüm Kürdlerin, bir araya 
gelerek, birbirlerini duyarak ve 
birbirlerine tahamül ederek ve 
yakınlaşarak tek bir yumruk 
halinde islami Kürdistanın kurul
ması için, Allah'ın rızası için ve 
bizden sonraki gelecek nesillere 
islamın verdig-i hürriyetin tadını 
tattırmak için, aziz ve şeref sahibi 
olarak yeryüzünün inşası için iba
det ve medeniyetlerin ilerlemesini 
ternıneni ederim. 

PIK adına Prof. Dr. Gaburi 
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KÜRD KADlNI VE İSLAMi UYANIŞA GEÇİŞ 

Kadının toplumu imar konusundaki rol ve fonksiyonu ne derece önemli ve büyük olduğu 

inkar edilemez. Nesilleri yetiştiren, dahileri büyüten, topluma ilim adamlannı hazırlayan ve tarihe 
yön veren ka~ınlann i~ lam cemiyetindeki yeri büyüktür ve önemlidir.Hücumlara ve haksızlığa 
karşı olan mucadelesı ve toplumun menfaat ve seadeti için sarfettiği gayretler altın harflerle 
kaydetrneğe değer. 

Özellikle çilekeş kürd kadının islama 
ve toplumuna gösterdiği fedakarlık yazmakla 
bitmez. 

Biz, kürdistancia yabancıların ve on
ların yerli uşaklannın kürd toplumu arasında 
yürüttüğü dinsizlik hareketinin, halkı örf ve 
adetlerinden uzaklaştırma hareketinin hız 
kazandığı bir dönemde saliha ve şuurlu müs-
1 üman k ür d kadınma b · 
maktadır. 

Bu sahada 
yapılması gereken 
işlere geçmeden 
önce Kürd kadınının 
bazı özelliklerinden 
söz etmek istiyoruz. 

Kürd kadını 
ailesine, evine, ve 
kocasına olan 
samimiiyetiyle bilin
mektedir. Namusuna 
bağlılığı belki 
dünyada emsali 
nadirdir. Bağlandığı 
aileye samirniyet ve ihlasıyla büyük 
fedakarlıkta bulunur. Şam ve saygınlığı için 
korunması gerekeni korur uzaklaşması 
gereken şeyden sakınır. Kürd kadını, cö
mertliğiyle meşhurdur. Yanında bulunan en 
iyi şeyleri misafirine ikram etmek ister. Kürd 
kadını, bünyesinin sağlamlığı, şiddet ve zor
luğa katlanışı ile meşhurdur. Evin idaresini 
yapan kürd kadını, su ve odun taşımaktan 
tutun ta ziraatta kocasına yardım etmeye 
kadar her türlü aktif işlere katılır. İş 
yaparken bile çocuklarının bakımını birlikte 
yürütür. Sırtına bağlıyarak işini yapar. Çok 
çilekeş olan kürd kadını dinine ve kiyafetine 

titizdir. Geniş ve bol elbise giyer. Medeniye
rin kirli ahiakından etkilenmeyen kürd kadını 
kendi fıtratını ve hüviyetini koruduğu için 
nesillerin korunmasına ve Kürd kültürünün 
korunmasına vesile olmuştur. 

Fakat Kürdistanın beş devlet arasında 
taksim edilişinden günümüze kadar Kürdis
tanın her beş parçasında düşmanlar kürdlerin 
ahlakını ve aile yıkmak için fesat ve 

.fitne yuvalan kurdu
lar ve bu vesilelerle 
her beş bölgede 
gericilik, cehalet ve 
küfür tohumlarını 
ektiler. Bu durum 
kürd kadınma büyük 
çapta menfi etkisini 
göstermiştir. Kav
miyetçi ve laik kürd 
hareketlerin de et
kisiyle son zaman
larda yüzlerce kürd 
kadını kendi aslını, 
dinini ve kültürünü 

bırakmaya kadar ileri gitti. Gerek işgalci 
devletlerin uyguladığı eğitim proğramı ve 
gerekse o devletlerin basın ve yayınlarının 
uyguladıkları ğayri islami ve ğayri ahlaki 
propağandalarla şeytanın görevini ifa ederek 
bir müslüman kadınlarının ahlak ve yaşayı
yışma etki yapmışıtır. Bazı yerlerde işgal
cilerin desteklediği hurafe fikir ve akımların 
te'sirine sokulmuş ve gerçeği bulmadan uzak
laştırılmıştır. 

· Bütün bunlardan sonra çözüm nedir?? 
Kürd kadınını ve diğer kadınları da 

koruyan ve onlara hüviyetlerini kazandıran 
şüphesiz başta ilim gelir. Onun için bütün 
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kadın ve erkek öğretmenler, kadınlar merkezlerinde öğrenilir. Kızlanınızın, islamı 
arasında tebliğ işlerinde bulunmak, şer'i ve öğrenmeleri ve islam toplumuna faydalı bir 
dinen bilinmesi zaruri olan bilgileri vermek unsur olabilmeleri için bu istikametteki okul
mükellefiyeti vardır. Böylece dini ile iftihar lara ve fakültelere gönderilmelen gerekir. 
duyan sahih ve fitri akidesinden yararlanan Ayrıca, evlerde ilmi ve ictimai sohbet 
bir toplum ortaya çıkmış olur. toplantıların tertip edilmesi de bir başka 

Biz ihlaslı bir çalışmaya ihtiyacımız metoddur. Bu metodla çok faydalı tebliğ ve 
vardır. Komşu müslüman kardeşlerimizden irşad eğlemleri yapılabilir. Mahallede yapılan 
de yardıma ihtiyacımız vardır. Çevremizde bu eğitimler, büyük çapta katılma imkanına 
yaşayan diğer müslüman milletierin bize sahip olduğundan verimi fazladır. 
karşı sorumlulukları vardır. Biz büyük bir Babalar kızlanın mutlaka uygun yer
zorluk ve büyük bir imtihan içindeyiz. lerde okutınaya çalışmalı ve kızlarını işgalci
Sıkıntılara maruz kalan ve imtihana tabi lerin ve fasıkiarın zararlı yayınlarından koru- · 
tutulanlar kurtuluş imdadlarına yardım el- malıdır. 
lerinin uzatılınası ve kardeşlerine destek Ayrıca Kürd kadını üzerinde sosyolojik 
verecek çalışmalara girmeleri zaruridir. bir araştırmanın ehil eller tarafından 
Neden ğayri müslimler yardım etsin de müs- yapılması ve derde göre derman takdim edil
lümanlar seyretsin? Neden kürdlere müs- mesinin zarureti de açıktır. 
lüman eli uzaması gerekirken küfür eli Tekrar, kürd kadınına tavsiyem; 
uzuyor? Oysa Allahtan sonra bizim düşmanları tarafından kendisine takdim 
yardımcımız müslümanlar olmalıdır. edilen şatafatlı ve görünüş itibariyle süslü ve 

Kürdistan kadınlan arasında en önem- şa'şaalı yaşantı ve hayata özenmemeli ve 
li şey, şer'i ilimierin büyük bir özenle nefse hitap eden şeytani propağandalardan 
yayılmasıdır. Bu ilimler, en fazla ilim kendini korumalıdır. Böylelikle iffet, ve asil 

fıtratını korumuş olacaktır. 

Dı: Surnci ile Millakaat 
Devam 

Ayrıca kendini dost diye gösteren diğer devlet
lerin verdiklerinin tesirinde kalarak al dan
marnaları gerekir. Tabiatıyla eğer bu 
yardımlar halkın inançlanna karşı kulanılacak
sa Çünkü ucuz bir bedel için kiyrnetli değeri 
vermiş olacaktıı: 
Son olarak Partiya islamiya Kürdistani Al
manya bürosuna bana bu imkarn verdiği için 
ve bu neşriyatlan vasıtasıyla kürdistan evlat
larına sesimi duyurma imkanını verdiği için 
şükranlanmı sunanm. 

ATia1mı selam ve rahmeri üzerinizıle okun.. 
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KÜRD IWKININ BAŞINA GElENlER VE AQK UAN 1Wl GERÇE<I.ER 
MN\ MiıEvHıi 

!Sam diŞnarılan lir l:iiti.in clarak ~ hana birisi, ki.irdleri kı.nu vaadlerle kandırarak kıldılaı: Bu sloganlarla baımın ma<i1ahan is
~er olarak islam ümmetirıi uh.ılararası düşmanına karşı kullanrnaktadn: Şimdiye ~ kı.ı1larn1mak :imnnŞiı: 
istikbari güce boyun e~dirme gayesi ile kadar kendisine verilen hiçbir söz yerine Yı1lan::lır kilid halkına karşı tekrar
~ parçalamak Çin ~ Sanı ulı.Namn getirilmedi~ için o kadar oyunlara lanan bu üzücü sahneler sonunda nice 
parça1arnak için d~ık yollan denedileı: get:in1mişler ki ve o kadar i.iıniısizlige sak- masıını ihtiyaı; kadın ve çocuklarm kan
Büt.ün bunlaı; mükemmel planlarla İslam mak istmıişler ki dı.ınnnlan denize c:liŞjp 1amım akmldıgı savaşlar yapılmış ve kö}ie; 

~ Sam halkına karşı savcşnayı, vatan1anna ~ karşı karşıya kalan birinin rn&ıli sakinlerinin başlan üzffine yıkllrnışllı: Fakat 
ve ıktisadi kaynaklanna hakim olınayı ve haline gelmişt::it: Öyle bir şekil ki her büt.ün bunlara karşı ve büt.ün felaketiere 
yararlanmayı hedefiemeklEdiı: karşı müslümaniann takat ve 

Bu planlaı; bu <N1l1 üzerinde güçleri darnıad<®n edilerek 
uygulanmak üzere terkiz heder edilmiş ve bu yaralan 
edilerek siyasi, ikt&ıdi ve fikri saracak ve ızdıraplan din-

işgal ile bir kısmı yürülü~e direcek bir ümit ~ ha-
kondu ve hala devam ennek- gelernemiş ve halen de 
tedir. Bu planın uygulan- ge)rmnŞ lx.ılı.ınmakıad Mi& 

masındaki en büyük faktör- 1üman ki.ird halkı saflinı tayin 
lerinden birisi islam uluslan etme ve ciddi ve ihlaslıca 
arasına kavmiyet ve asabiyet çalışma ve ciddi bir islami 
fikirlfrinin yayıJınacıım $nak uyanışın hareketini başlatma 
olmuştu!: Böylelikle islam zamanı gelmiştir arnk. Bö}ie-
diyarlan, ufucık devletçıklere lıkle ellerini yaranın üzerine 
~ ~ ara1amxla .si.iıam koyahilsin ve o yaraya göre 
tartışmalı olan suni sınu:iar ıkının tanıtnım:ıa geçsin 
çizi1miştiı: Bu devletçiklerin Bu halktan - özel-
içinde de~şik kavmiyerler lıkle Türkiye, kan ve lıakta -
bulunduı:ınuş ve gerekı:ığinde ka)bdmaya ~ }Ülbirr 

bu kavmiyerleri hürriyet ve ba~ızlık tarafindan ölüm gelınekrediı: Bu dunnnda 1eı:in hana nıil}mlam ha1lerine ~ ~ 
ugruna uyancimrak halklan karşı karşıya oldu~ için de her gördü~e kurtuluş şe1kat bakışıyla balalcf®nda şu sorulan 
getiitrek ~ kanlı ça!şi:ıalara !dmıak- ınnuduyla elini uzatmak zorunda kalıyoı: ~ 
talıılaı: Tabiiyetiyle hali böyle olan bir toplum, Bu nwhmlanrı yıllam uğradığı 

!Sam halklan aıasırxla ~ ~ zaman ~ da:dirrl:n lıŞ<a pd<. vakti diŞin- ve bala devam EfiDfkre olan sonmlamn 
btmdan yararlanan tek ~ han sömür- ~ bile kalmamakt<=dır O dıniz dalgalan hikn:ıft ve iı:ısafla çümıenin imkarn }'Ok
gecileridiı: ~ ümmet: :zayıflaısa istikbalde <l11l M- hangi lir salııle attıklaıı zaman da ııulı ? 
kendi sömürgelıklerine tf>.hlike teşkil et- bir bak:ı}ur ki daha gaddar bir düşmanın Müslüman Kürd halkının otur-

m~ için kar oldugu gıbi geri kalması eliırlrliı: ~ ımnlekaltnıe Nami his OOfumii ? ki 
halinde de ekonomık ve sinai baknnmdan Müslüman Kiird halknnn ul.aşt®. yermibeş milyon kardeşlerinin dert ve 
kendilerine ba~ kalacagiDdan yine de vaziyet biz müslümanlarm ellerimizle ve pdi~ an1ayŞa OOkmak :imm:lı1deri 
l<futlır ~ savcŞara dalaak clım;a 1mıın nefi'ilerimizle yaptlklanmrz.ıı açık delı1idiı: gıbi ilgilerini bile ~ 
üretti~ silahiara pazar teşkil etmesi Gerek lçerde kanlı olaylara neden olacak 
1:ekımırıdan da l<futlır ihtilaf kapılarını açma bakımından ve 

Errıpeıyalistlerin bu pilanı, Miis- gerekse düşmanın sömürü işlevini sür
lüman kürd halkı ile ilgili söylemek is- di.inm< ~ halklan kı:rıttdu altına ~ 
~ bu konuya en açık bir rn&ıldir kapı ve gedikleri açma baknnmdan müW
Suni sınır ve harita taksimatından sonra man kesimin l:.üyük SlÇl vardır 

Acaba arap aleminin ve islam 
aleminin Jarlfri, crz da olsa islam tarihini 
d<umadılar nu ? 

Ytice lslamla hüküm veril~ o 
izzet ve kercımet devrelerini okınnadı1ar nu 

görüldü ki, Kiird halkı beş deıJ.ete taksim Uzun yıllardan beri hüveyetini ? 
edilmiştiı: O devletler: Tüıkiye, Irak, İran, inkar etmek ve şahsiyetini ortadan 
~ ~ ~ & bir ~ kaldıırnak gayesiyle kürd halkı üzerinde 
hakim di.izffıla- tarafiıxlan kün:lle:e <l}n lir musallat olan kin ve baskılar neticesinde 
baskı ve zulüm örnekleri yaşatıld® gıbi OOzı. küıd gı.ınıpaı; Nami ~ trZa

l.«nş.ı halklar tarafiıxlan da binbir lm<ılara klaşrnak zonmda bırakılınıştıı: Bö}iece bu 
maruz bı.rakılrnakıadniaı: Kürdistanı işgali guruplar rnaıksist:, kavmiyetçilık veya laık 
altında bultınduran hakim düzenierin her fikirlarin aldana sloganlannın peşine ta-

Renkleı; kavıniyerleı; diller ve 
cinsler ayn ayn olmalanna ~en islam 
halklan arasında herhangi bir tenafUr ve 
ayncalık olmadan iman kardeşligi bagi 
~ i1erltm1derirıi bılmi)uiar nu ? 

l'hl;n ülkelerin ~ ~ '!ir
çok halk guruplan islam b~ bazarı ve 
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KÜRDİSTANDA BİR DÜŞMAN OYUNU DAHA 
HİZBULLAH - PKK ÇATlŞMASI 

Kürdlerin, tarih boyunca düşmanları tarafından ihanete uğratıldığı, birbirine karşı 

kırdırıldığı bilinen bir hakikattır. Bu hakikat acı da olsa halkımızın tarihidir. Bunlar, Kürd 

halkını kıramayan düşmanın başvurduğu kirli oyunlardır. Dost ve müttefik görünerek kürdlerin 

samirniyet ve dürüstlük duygulannı haince istismar ederek, kardeşi kardeşe kırdırdığını tarih bize 

nakletmektedir. Kürd halkı, bu fitnelerden çok çekmiştir. 

Halihazırda düşman, kuzey Kürdistanda PKK ve Rizbullah guruplarını birbirine bırakınakla bu 

fitne senaryolarını yürürlüge koymaktadır. Her gün faili mechul(l) cinayetlerle birçok masum Kürd ev

latlarının kanı akıtılmaktadır. Geride yine gözyaşı, yine hüzün ve yine yetimlerin sefaleti. Kürdistan, bir 

kaosa sürüidenrnek istenmektedir. Böylelikle Kimin kimi vurdugu belli olmayan karmaşık bir ortamda, 

düşmanın cirit atabilecegi ve istedigini katledecegi bir duruma getirilmek istenmektedir. 

İyi bilinmeli ki, PKK ve HİZBULLAH taraftarları birbirlerinden bir öldürüyorsa, devlet on

ların adına yüzleri öldürür. Ve öldürdükten sonra da sorumlulugunu bu guruplara yükleyerek kendini 

temize çıkarıyor. Kürdistanda bu durum ilerledikçe, halkımız zarar görür ve Kürdistan davasına darbe 

iner. 
Onun için PKK ve HİZBULLAH taraflarına şu çagnyı yapıyoruz: 

Başta Rizbullah adıyla ortaya çıkanlara şunu söylemek istiyoruz: 

muamelesi bilinmektedir. Ayrıca 
Resulüllah SAV'in Mekkedeki 
büyük dümaniarına karşı 
Medinedeki ve çevredeki yahudi 
ve müşriklerle anlaşması da 
malum dur. 

Bu baglamda, TC gibi 
büyük bir islam düşmanını 
bırakıp, daha dün ortaya çıkan 
PKK ile ugraşmak acaba müs
lümanların maslahatma mı? Böl-

fA~···· ı ı · gede zulüm ve haksızlık varsa, 
·••• bunun müsebbibi PKK degil, 

İslamda cihadı gerektiren 
haller, Kürdistanda oldugu gibi 
diger çogu islam topraklarında 
mevcut oldugu, hatta birçok 
yerlerde farzul'ayn hükmünde 
zamret arzettigi açıkça bilinmek
tedir. Bu manada, cihat edilecek 
tarafı ve öncelikle hedef alınacak 
cepheyi, tesbit etmek önemlidir. 
Cihad, zulme karşı yapılır. 
Sadece kafidere karşı anlamak 
yanlıştır. Resülullah SAV 'in 
kafir, müşrik komşuları ile insani 

mevcut düzen oldugunu siz de 
kabul edersiniz. Cumhuriyetin 

başlangıcından bu yana kesintisiz 
devam eden zulüm ve işken
celeri, arşı titretmiştir. PKK'nın 
ortaya çıkışı da bu zulüme tepki 
degil mi? Bu zulüm ve vahşetler, 
PKK'nın bu bir iki senelik mah
sülümüdür? Acaba bu zalim 
düzen, PKK'nın tehlikesini at
lattıktan sonra dönüp sizleri 
hesaba çekınez mi ? Devlet, fiili 
olarak sizleri hedef göster
memişe, sizi unuttu manasında 

mıdır? Kaldı ki Kürdistanın 
kaos haline dönüşmesi islama 
neyi kazandırır? 

Şöven kemalistlerin, 
Kürdü Kürde kırdırmak kadar 
hoşlandıkları başka bir şey 
varmıdır? O bölgede zaten düş
man bunu beklemiyormuydu? 
Sizler de, Kürd halkına kendi 
açınızdan hizmet etmeyi 
amaçlıyorsanız, ki böyle iddia 
ediyorsunuz, o halde kürd 
halkının en büyük düşmanı olan 
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TC 'yi bırakıp birbirinize düş-
meniz 0 halka hizmet mi olur? s;,., ,..(fiiii--""E':",-· can--
Aranızda me~da~a gelen bu TURKEY 
üzücü ve tehlıkelı olaylardan "')'"" 
sonra, halk büsbütün tedirgin • 
olmuş ve can güvenligi kal
mamıştır. 

Onun için düşmanın bu 
kirli oyunlarını bozmalısınız. 
Yoksa yarın başınıza da musaHat 
olacagı kaçınılmazdır. 

PKK tarafına da şunu 
söylemek istiyoruz: 

Hizbullaha yaptığımız 

çağn/ann aynısını dikkatinize 

USSR 

çektikten sonra, şunları da ~\ ~ ';.)\;;.....)} 
eklemek istiyoruz: '---------~---------------! 

platformunun gelişmesi müm
kün olamaz. Bu da, tüm Kürd 

Kürd halkının ve Kürdistanın halkının bir araya gelip birlikte 
kurtuluşu için fiilen mücadele mücadele etmesini engeller. 
verdiğinizi ve düşmana karşı 

boşa çıkarmanzz ve hem de 
Kürd halkının maslahatma 
olacağından, bu çağnyı sizlere 
yapmayı gerekli gördük. 

savaştığınızı Kürd halkına Her ne sebeple or/ursa olsun Halkımızın yararına hayırlı 
ispat etmeye çalışıyorsunuz. ve her kim tarafından baş- temennüerimizle. 
Kürdistanın kurtuluşu bilindiği Zatılırsa başlatılsın ve her kim 
gibi, ancak tüm Kürd halkının suçlu olursa olsun, aranızda ki 
desteğiyle olur. Diğer uluslarda bu düşmanlığı m antıki bir 
olduğu gibi, Kürd halkı da bir yaklaşımla sona erdirmeniz 
çok değişik düşünce ve fikre hem düşmanıann oyunlannın 
sahiptir. Bu da ulus/ann geliş- ----------------·- --=====::---· 
mesi ve ilerlemesi için zaruri .... Kürd halkının başına gelenler 
b ir et k e n d ir. K ür d hal k ın ın arcılanndaki irtıbalı kesEn w 1ii1i.in dlfcırlan Neden oolgedeki bu yaraya mer-

tu .. mu··nü aynı görüş ve fikir tınnnar haline sokan çirkin~ kav- hem konulmuyor ve o acı ve i2rlıraplann 
~ peşirU israr OOi)aiar ? ~ yardm:ı dı.ımn.ı}a" ? 

etrafında toplamak ve aynı Bütün lı.ınlaı; saclfre hak :njnin. Neden islamcı guruplar yüce Al-

kal ı b a s o k maYa Çalı Şma k den d~ aynı zamanda lran, Türkiye ve lah'ın " Herhangi bir işte ihtilafa düş
sosyal realiteye ters düşer. Bu Azerbeycan rejimleri tarafından da ~ ~ Al.lah'a Resülüne ve Ahiret 
bağlamda alternatif düşün- uygulandı. Evet Kürdler de haklarını ve gününe inanıyorsanız konuyu Al.lah'a ve 
eelerin Kürd halkına hizmet adaleti ararken de hataları yok de~. Rfsülüne havale edirıli' (N&t 59) tmri ge

etmesini kurtuluşuna yardımcı Hatılar var ama haıa1ara karşı imha edici r$'ıce, islami bir ÇÖ'ZÜm etrafinda zihirıl.e-
hh z· gazlarla ve katliamlarla karşılık verilmez. rini ~ ? 

o~m~~ını sağlamak en sı at ı Kaldı ki bu zehirli gazlaı; Irak halkını ve Bu problemierin çözümü 
bır yontem olması gerek. Onun hak njnir:ıi yıkmak i;iıı. gffin Aın:rikalıJara konusunda başanlı bir yoldur gerisi hüs
için her Kürd hareketi kendi karşı kullarulmamıştı Kiirdlerin suçlan bu randır w kd<uyu ~ 
görüş ve ideolojisine karşı olan saldııxlan daha rm liiyük? 
diğer grupları hazm edip Neden gerçek ve samım. · i bir 

şekild b rnazl balı insani rla Not Ml&l MüıBelli'nin lıı ıııakaleS ayrıca " ~ 
kabullenmedikçe, Kürd halkı e u um ve ~ a savaşı sebeb ve neticeleri" adlı kitabında da 

d .. .. b . d .. .. otunılmı.ı}rr w oo1amı sesle:irıe kulak wril- '~~..,._,. 
arasın a ozgur ır uşunce rrıİ}a:' ? Fı·~·"Y'"' 
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Dr. Abdurralıman SURUCİ İle Mulakat 

CUDİ: Alınanyada bulunduğunuz bu gün
Jeı:de 11 İslamda insan hak ve 1ı:iin:iy5leri 11 kamılu bir 
konferans devam ediyor. Sizce bugün islam alemi 
diye bilinen iilke1erde fiili hak ve 1:ıiiı:riyet vanmdır? 

SURUd: Allahın adıyla başlarken yine ona 
harnd eder Resilliine salat ve Se1am1anmı sunaıim.. 
Esefle beyan etmek isteriz ki islam aleminde hüniyet 
yoktur ve hak-hukuk da yoktur. Ancak hakim 
tabakanın kendine göre kabul ettiği hak ve hukuk 
vardn: Fakat, yüce Allah'ın verdiği hak ve hürriyetlere 
gelince ve Hz. ömer'in " anneleri onları hür olarak 
doğurduğu insanları ne zaman köleleştirdiniz" 
sözünde şekillenen hürriyete gelince, İslam aleminde 
varlığından 
s ö z 
edilemez. 
Bazı ülke
lerdeki ufak 
açılmalar 
ise, yine 
Hakim 
sınıfın ken
dilerine 
tehlike gör
medikieri 
kadardır. 
Onun için 
ş u n u 
diyebiliriz: 
Hürriyet 
isirnlendiri
len şey, 

islamın hüniyet rnefhurnundan uzak ve saptınlrnış bir 
şekliyattan ibaret ve hukuklar da idarecilerin mas
laharinda olan hukuklar ibaret. 

OJDİ: Siz de I<iir.tmtanda gözüniiz1e gördüğüz 
gibi Kürd halkı zulüm, baskı, imha ve birbirinden 
ayımıa hareket1eriııden yakımyoı:. İslami yardım or
ganizasyonlanndan hiç bir yardım görülmezken kı
zılhaç organizasyonlan kürdleri kazanmak için 
yardıma l«şnakıadn: Sizce bu ~ yaıdmı ~ 
lan Kiiı:distanda islami çalışmaya sokmak için neler 

yapıbr? 

SURI.Jd: Bınada iki taraftlı bir eksik
lik söz konusuduı: 

Birinci tarafı kürdlerle ilgilidir. 
Kürdler, sorunlarını gerektiği gibi islam 
alemine ve islami organizasyonlara arz et
rnediler. Onun için Kürdlerin durumlarının 
dış görünüşü karışıktır. Bazıları, zannediy
orlar ki kürdleı; rnecüsidir veya şiadır veya 
yezididiı:. Tabiatıyla bu, Kürd düşrnanlanrun 
propağandaları sonucu ortaya çıkan yanlış 
anlayıştır. Örneğin Saddam, birçok islam 
ülkelerine kürdlerin; yol kesici, hırsız, vahşı 

v e 
yaşarnaları 
için ernek 
vermeye 
değrneyen 
bir halk 
olarak 
propağan

dasını sür
dürürken 
imha edil
meleri 
gerekçeleri 
de birlikte 
yayıyordu. 

Onun için 
Kürdler, 
kendi sonm
larını islam 

alemine ulaştırmalan gerekirdi. Aynca Kürd 
halkının gerçek olarak İslami fıtrat üzerinde 
kaldığını ve büyük bir çoğunluğu ehli sünnet 
ve Cemaattan olup furuattaki mezhepleri 
şafiidiı:. Eğer Kürdler sorunlarını ve dururn
lannı bu şekilde açıklamış olsalardı ve İslami 
organizasyonlarla irtibatı sağlamış olsalardı 
zihinlerdeki şekil değişmiş olacaktı ve 
neticede Kürdistanda eseri de göıünecekti.Bu 
birinci taraftaki eksik1iktiı: 

İkinci tarafın eksikliğine gelince 
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dünyadaki müslümanlar ve islami kuruluş
larla ilgilidlı: Bunlar davayı ve hadiseleri tek 
tataftan işittiler yani kürd düşmanından. Ken
dileri kürdlerin durumunu öğrenmek ve 
kürdleıin başına gelenleri yerinde izlemek için 
kendilerine zahmet verip gelrnedileı: Kün:llerle 
konuşmadan haberleri fasıldardan aldılar. 
Hatta bazıları büyük tağut olan saddam 
hüseyin' e yardım elini uzattılar. Onun için 
kendileri ve kürdler arasına kalın bir perde 
koymuş oldular ve böylece yardım sahasını 
haçlılara bırakmış oldulaı: 

CUDİ: PİK ve Irak Kürdistan. islam 
hareketi İs1ami çözüınii önerlyorlaı:. Birincisi 
Bütün Kiiidistam ikincisi I<iirdistamn bir böl
gesini pı:oğram1amıştı Bu çözüm şekline ne 
dersiniz. PİK veya İslami hareketle farklı 
~neleıdir? 

SURUCİ: Görüşüme göre İslami 
çözüm konusunda ihtilafa düşülm.emesi gere
kir. Çünkü hareket noktaları aynıdır. Irak 
Kürdistan islami hareketi her ne kadar · 
problemi islami çözümle Iraktan başlatmışsa 
da ister istemez hareketi bütün Kürdistan içiri 
gözden geçirecek. PİK de her ne kadiır 
hareketine yurt dışında .başlaınışsa da Kür
distan içinde başlama noktası olması gerekiı: 
Onun için iki faktör arasında Kürdistan 
sahasında kuvvetli bir yardımlaşma ve 
bağlantı kurulumasmın zaruretine inamyoıı.nn. 
Ortak bir komite içinde de olasa fiili bir 
hareket noktası haline getirilmelidir.Çünkü 
Kürdistan birçok partiyi içinde banndıracak 

· kadar büyük· ve değişik fikirleri taşıyacak 
kadar bir nufus potansiyele . sahiptiı: Onun 
için müsbet konularda yardımlaşma ve 
dayanışma zaruridir. Bir müslümanın bir 
yerde bina ettiğini di~er bir müslümanın 
yıkma hakkı yoktuı: Ben Kürdistancia böyle 
bir dayanışma fikri:nl ortaya attığımda büyük 
ilgi görmüştü. Fakat şimdiki kürdistanda 
bulunan özel şartlar bütün tarafiara bu im
kanı vermemektedir. İnşaallah bu şartlar da 
yerine gelecek ve inşaallah bütün bu 
dayanışınalar meydana gelecektiı: 

CUDİ: Laik ve ğayri İslami partilerin 
~ takıJan bin1eıte kürd gencine 'l)ag"hatımz 
ne olacaktır ? Ve onlar, nasıl islami bir 
hşmaya. -.:1 • ...1."1-1..."1!..? ~ :ııt:V.I.\DWl::UIIIl. 

SURUCİ: İlk qnce ·ben, bu partilerin 
liderlerine bir nasihatım olacaktıı: O da şudur: 
Bu liderler kürd halkının durum ve yaşayışlnı 
inanç ve adetlerini dikkati nazara alarak ken
dilerini halklanyla aynı hizaya getiı:sinleı: Kürd 
halkı, müslüman bir ha1knı: Bu· çektiği izdirap · 
ve sıkıntılarm hatta başına gelen bu musibet
leıin altında inancına sıkı bağlılığındandn: Eğer 
Kürdleı; islamı bırakmış olsalardı onların da 
devleti olurdu. Fakat şarkiyatçıların 
araştınnalanna göre kürd halkı, fıtratı değiş
meyen, akidesine sımsıkı ba~lı olan, örf ve 
adederine ve naınus1anna çok bağlı olan, sahip 
oldu~ her şeyi inancı uğruna feda eden bir 
millettiı: .Qnun için bu halka bu özellikleriyle 
imkan verilirse ve Kürdistanın gelirleriıli ve 
devlet gücünü kullanma imkanı verilirse ikinci 
bir Salahuddin-i Eyyübi hareketini geri 
getirecektiı: Onun için bu devletler arasında 
parçalayıp darmadağın ettileı: Aynca kürdleıin 
başına bu özelliklerini bozacak ve Ah1ak1annı 
yıkacak zı1miyet ve şahsiyetleri ınusallat .ettileı: 

Bu laik partiler geldiğinde düşmanlann 
kürd halkına çizmiş oldu~ sinsi planlarını 
farkında olmadan yürülü~e koyacaklaı: J<ürd 
halkını, akidesinden ve şahsi özelliklerinden soy
utlamak kürd ha1kuıın hayıma değı1diı: 

Bu liderlere nasihatım: kendi durwn ve 
tutumlannı gözen geçirmeleri ve kürd halkının 
akide ve inancına uygun hale get:inne1eıidiı 

Genel olarak Kürdistan sahasında' hizmet 
verenlere nasihatım ise: Kürd . ha1kı çok çekmiş
tiı: Bu halkla merhametle muamele edilmesi 
gereklı: Karşılıklı anlayışla birbirleriyle muamele 
etmeleri ve yapıcı tenkitlere. açık olmalıdırlaı: 
Bu halk çok çektiği için bu ha1kın evlatlan bir
birine sılalı çekmemeleri gereklı: 

Kürd gençlerine nasihatıtn ise: birden
bire liderlerini değiştirmeye gitmemeleri, dik
katle ~ lideriere bakmalan, bu halkm temel . 
değerlerini korumalan ve imkan nisbetinde~ 
maddi ve edebi fedakarlıkta bulunmalarıdıı: 

Devaını Sayfu 18, de 
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İSIAMDA K4VMİYE1ÇİLİK 
Bunu wnJ, re km 1ir Utıh1u /ıl kmunun fii;ildlı imhi tllıtJ1e Id /ıl molrdt:ıle dtnlız ~ İtrm, iJijJ!r haywıdar 

fi1i miitlril re kfiumtbn qıJ/tınmış 1ir ŞEllltle JflF1IfB miimJdin defj/tJir. lJilokk )Upminl sütrliiniilnBi, ~ iŞerini · 

)f1fX11ilmei, ~ hilqfit 1frevini ~ gtilrlilnei, re )flkuHraık dmilı! yan/untJa 1Rılum1ıilnDi rjn bir vJc sılıib re 

~ muhta; re kfiumun haydina bajm/tıJu: 

İnsanoğlu kendi fıtri ve söz ediyoruz. Deni ve Alçak mak- aikrlen kabileye ve aıtJan da millet

zanni yaşann için, sebeb, vesı1e ve satlara aracı olan, ırkçılık ve tm- lere kadar genişliyoı: İçiçe ginniş 

diğer kuvvetler birimlerine ~- suriyet hedefterine basamak olarak gemnetıik daireler gibi Dördün

nmıylahayatmıngayesineulcşabıliı: .ku11am1an ve siımarlam:ı, cahil1erin, cüsü: Toprak ve vatan birliği. 

Yüce Allah şöyle buyuruyor: " Ey za1im1erln ve fiı'avn1aniı ters olarak Beşiıxisi· Iktisad birliği. 
insan1ar! bjz sizi bir eıkek ve dişiden ku1landık1an dini kasd ~ Altınc&· Hedef ve ortak değerler 

yatattıkve biıbirinizi. tarnyagnız diye Cahil ve zalimlerin din adına birliği. 

kabıle ve ıni11etlere ayııthl{' Hi.icür.ıt yap1lk1an bu çabşma1amı• ADalı OC \'EdiQisi· Tarih birliği. 

13 Yani, aıanızda meydana gelecek bütün~ SAV'alemlere saözimsi: Hükmerlendüzen birliği. 

tanışma dolayısıyla mahabbet ve seadet ve rahmet o1arak gönderdiği Bu faktörlerin i1ki olan DİN 

ilifet bagian güçleniı: Bu bağıann hakiki din ile bir alakası yoktuı: OOğına. ge1inre, DİN birmilletin te'sis 

güç1enınesiyie insanhk ve kaı:deş1ik İsimden başka bir ehennniyeti ol- ve ktnulmasmda yeterli bir faktör 

esası üzerine birbirinizeyanbın etme rnayan insanbğa ımıtsuzluk veren oldu~ ve önemli bir güce sahip 

ve biıbmnizin g{iç ve imkan1aımdan din kisve1ede yapıJan hareketleıt1iı: oldugu tarih bize gö5teımiştiı:. Rıkat 

yararlanma neticesini doğunıı: Bu İkincisi: Dil birliğidiı: Dil. bu din anlayışı blıaz önce bahset

noktada, millet ve ümmet kavranu birliği bir milletin bütün1eşip kurul- tiğiıniz gibi, diş etkenlerden uzak, 

ortaya .çıkaı: bütün ·ferd ve tabakalar 

Ye r yü z ün d e arasında istisnasız eşit bir 

~hayatının devann şekilde hükümleri tatbik 

için, bu zaruri ve fi.tri TEK- edilen bir din akide ve 

'IİI..İNbazı.faktörlerivardır: anlayışı kasd ediyoruz. 

Birincisi ve en Tabiatiyla m seadette ol-

güç&ii tiN :fitktimJiir: duğu gibi ihlas, ·takva ve 

Hak olan ve her- adalet güdüm1ü o1ma1ıdn: 

türlü hurafe, siyasi amaç Son faktör olan 

ve· maddi ·menfaatlardan hükümet ve düzen bir-

uzak olan din faktörü ·liğine ge1inre, bu fuktör bir · 

.amaçlanınaktadıı: Öyle milletin te' sis ve kurul-

hak din ki, en yakın1anna masındaki rolu zayıftıı: 

karşı bile haklo. söyleyen Fakat geride kalan diğer 

ve adaletle hükmeden bir aln birlik noktalan ise bu 

·din. tkinci halife Hz. Örnerin cthma nmında büyük. ro1u .vardn: Çünkü binaımı te' sisinde ~ güçlü fuktör

karşı kısas hükümünü veren ve düşünce birliğini sağlamada, lerclli: Özellikle bütün bunlar bir 

yahudiyi ile dönlüncü İslam ha1ifesi hedefleri tayin etmede, fayda ve millette toplanırsa daha da rolü 

Hz. A1iyi eşit derecede muhakeme zararlan belirlemede, yarc1ıınhşna büyüktüı: Siyağ zelzeleler kaışısında 

eden din gıbi. Yani bütün adem ve üretim sağlamada önemli bir meydana gelebilecek tehlikelerde 

$11amn imanlık dairesi ölçiWnde faktördüı: . hepii ortaktıı: 

hukuk, ödev ve dereceler ÜÇündisü: Nesil bi:rliğidiı: İnsan bir~ olarak- nerde ve 

OOkırnmdan tar$1 dişleri gıbi eşit Nesil birliği beşerin ansııda fi.tri bir hangi şartlaıda olursa olstm - ferd 

bale getiren bir din anla.yışıından OOğdn: önceleri darahyor ve gittikçe. ve tophnn OOzında siycS ve iktisadi 
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alanlan da içine alacak şekilde dini sömürgecilk düğümlerinde kıntar- cahillerin nefis hevalan için dini 
hak ve hürriyetlere sahiptiı: Bu mak o1rnuştuı: terketıne, değiştirme, artmna, eksilt
arada iruxın, bütün insani ödevler- A d e m ( A S ) d a n me veya zorlama yolıma gidilir ve 
den sorumlu ohnak1a birlikte hiçbir zaınanımıza kadar insanlar~ ne de sömürgecı1erin yaptığı gıbi din 
rrn1letin diğer ürnmet.ten iNünlüğü meydana gelmiş olan tüm yerine şüpheleı:i kabullenmeye wr
fiYz korn.ru alınadığı gıbi lnıkı.ık ve mü c a d e 1 e , mü na z a a ve 1anıı: Asri seadet devrinde meydana 
ödevlerele de ferdler arasmda her- çaıpışrrıalaım temelinde hak ve OOtıl gelmiş olan savaşlaı; dini kabul 
hangi bir imtiyaz yoktuı: Bütün in- çaıpışması veya zulüm ile adalet etmek için bir wrlarna olarak değil 
sanlarm sahip olduğu şeye, ferdler çatışması yatmaktadıı: Fakat çok bilakis savunma, dini koruma, 
de sahip ve insanlar hakkında uy- tee&lf ede.ı:ek ifade edeyim ki, Rah- zulıne karşı koyma ve adaleti neş
gulanan müeyyideler hakkında da met Resülü olan Muharnined (SAV) retme gayesiyle yapılnuşıtıı: Ytice 
uygulanacaktıı: Ne bir siyah ile bir in kısa dönemi hariç HAKrnefhumu Allah buytnuyor ki, ''Dinde wrlama 
beyazın ne bir sami ile aıi'inin, ne günlerden bir gün olsun tebessüm yoktuı: Çünkü doğruluk, sapıklık 
bir zengin ile fakiıin ve ne de bir et:me:rniş ve kendi çehresiyle halkın (dalalet) ve eğrilikten ayırt OOilrniş
sultanile raiyenin arasında fark önüne çıkmamış ve zulüm tiı:" Bakara 256 J3cşka ayeti kerime
vardır. Raiyye özel hukuklarda bulutunu üzerinden ataınamışıtı: de: ''Ega- Rabbin dileseydi, bütün 
sultan gibidir. Sultan da raiyye Şeyh Tantavinin de dediği gibi: yeryüzürıdekıleirnanetrnişolacakn. 

gıbidiı: 'Hak, Muhaımnedin yoltmda fakat O halde sen, insanlan inanmalan 
Bu konu, lnıkı.ık ve ödevler o yolda kimse yok" için wrlıyaa:ıkırnsı?'' ~ 99 Yıne 

bakımından söz konusuydu. Şahsi 'Hal{' kendiniher zaman ve bcŞ<a bir ayette: ''Ey inananlar ! Siz 
ve ictimai bakımından meziyetlere her an "batıl"ın karşısında sa- kendi nefsinize balon Siz hidayet 
gelince, Resilllerin dışında hiçbir v.şnaya adarnıştıı: Fakat bu ''batı]'' üzere oh.nsarnz lıŞ<alannın dalalete 
beşer ferdi diğerinden üstün ol- kavrarrn, zaman ve devirlerin değiş- gitrne1eri size zarar veremez" Maide 

madığı gı.bi hiç bir millet de diğe- ınesiyle değişik kalıplara. girdiğiği 105 buyurmuştuı: "Ebu Bekir R. 
rinden üstün değildiı: hatta bazen zıttı ile tanımlanıp buyımlu ki, Ey insanlar! siz bu ayeti 

Bazı. kavrniyetçi ve ac;abiyet- gösterildiği de bir gerçektiı: Şairin okuyorsunuz fakat yerli yerine 
çileriniddia ettiği "bir ferdieri dediği gibi: "Nice sukunlarda koymuyorsunuz. Ben Resuluilah 
dünyaya bedel(!) olma konusıma hareket vardır ve nice harektlerde (SAV) den şöyle söylediğini işittim: 
gelince, bütün alemi giildi.inrek ha- sukun vardıı: Nice dinlerde küfiir İnsanlar za1imi görüp de elinden 
rnakat ve cehalet nn1liyetçı1iğin tipik vardır ve nice küfUrlerrle ·din vardn:'' tutup caydınnazlarsa yüce Allah'ın 
örneklerinden birini teşkil etmek- kendilerine umumi bir azap ver-
tediı: Fakat btma rağmen rnhı1i ını- Bu açıklamalardan sonra, mesinden endişe ediliı:" Tımıizi, Ebu 

suriyet ve milliyetçilik davalarına yüce Allah'ın insan fı.tratına yaz- Davud ve ~ ~ etmiştiı: 

katkıda bultmduğu da bir gerçektiı: dutlığı ve sernavi kitaplarla ve özel- Bu hürriyet İslam dininde 
Evet, ferd, halk ve likle Kuran-i Kerimle dile getirdiği öğle bir sınıra varmıştır ki, Kendi 

toplınnlar arasında fut:ürılük ölçiNJ, bazı hak ve hukuklardan söz mensuplarına mübah görmediği 
takva ve insaniyete faydalı iyi edeceğim Bu haklar uğnma bütün bazı şeyleri diğer din ınerNiplaı:ına 
çahşrnalardan bcŞ<a bir şey değı1diı: zamanlar boyunca rnnlar feda edil- mübah kıldı. Örneğin: Zimmilere 
Ytice Allah ''Fn üstünürıüz, en müt- miş ve mücadeleler yürüt:ü1müşt.üı şarap içme l1.1lıiatının verılınesi gıbi. 
tekinizclit' Hi.icürat 13 buyunnakıadıı: Bu hukuk1ann bazılan şunlardır. Bununla birlikte huk-ukunu geniş 

Evet, Nebileı:in (SAV) özel- DiN HÜRRiYEii dairede tutmuştuı: Örneğin: Bir 
likl.e inananlar arasında en büyük ve İyice bilinmelidir ki, insan müslüman, islam bayrağı altında 
en mühim görevleri, beşer aragnda ne olursa olsun - ister müslüman ycşıyan :linnniııiıı şarabını dökmesi 
hak ve ödev eşitliği te'sis etmek, in- o1sı.m ister ohnasın -istediğine inan- halinde tazrninata tabi tutuluı: 
sanlık toprağına adalet nıhınnı ek- mada, ferdi ve ictimai a1an1ardaki Evet gerek itikadi gerekse 
rnek, insanlan enaniyetİn ve vahşi dini amel ve çalışmayı yapmada arneli olarak dinde yapılan zorla
sınıfsal aymnnn rezaletinden kı.ntar- din özgüdüğüne sahiptit Ne zalim maiaı; iman aklmda yer bulamadığı 
mak ve insanlığı siyasi iktisadi ve elierin ulaşmasına fusat veriliı; ne gıbi iıntıban dairesinde imanlara arz 
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edilen dini teklifler çerçevesinde ve vicdan ölçülerinde de yeri olmayan bir harekettiı: Kaldı ki İslam 
davetini yapanlaı; Rablerine karşı sadece Hisalet daVcısından yani tebliğden sorumlu tutulurlaı: Yüre Allah 
CC" Resüller sadece tabliğden sonnnludl.lt' Maide 99 buyınmuştuı: Peygarnberleı; insaniann iman et
rnelerinden veya et:rne:me1erind sorumlu tutuhnaz ki imanlan zorlamaya tabi tutsun veya halkı OOskı 
altına soksun. Allah'ın Kitabı ikrah (zorlama) edılmiş birisinin irnarnna hürmet gö;temıediğirıe göre nasıl 
olur da "ikı:ah''ı emreder ve inamrıa veillsi olarak mübah kılar? Zorlama gıbi kin ve baskılar da ayni 
katagoıidediı: Ylire Allah CC şöyle buyunn::" Allah yoltma hikmet:le, güzel nasiharlarla çağnda bulını ve 
en güzel metodlarla müaıdele et" Nahl 125 Muhammed Abcluh der ki: ''Hak bilgininden istenen gaye; 
gafili uyarmak, caln1i öğretmek, günahkara nasihat etmek, dalaletre olamna doğru yolu gösteımekıiı:" 

Bugünün imanlan a<iabiyet, kin ve OOskı yoluyla kendi din ve ıneşreplerine veya ibadet şekillerine 
veya tarikarlanna veya mezheplerine uyrnayan1ara karşı olrnalan, ya dini bilmeıne1erlnde ya rnenfaat: 
vesvesesinden veya yeıyüzünde fiıne ve fesat iNürılüğünlüğünden kaynak1arnnakıa İmam-i Gazıa1i 
der ki: 'Nehyi anı1 Münkeı:in dördüncü şartı; İctıbadsız ve açık bir şekilde mi.inkerin belli olrnasıdıı: Ör
neğin Hanefi birisinin besmelesiz kesilen eti yiyen şafii birisini nehyet:meğe hakkı yoktuı:'' 

Emri bilrnarufim ve Nehyi anil Münkerin vücübuna gelince burada fazla izah etmenin yeri 
değildiı: 

FiKiR HÜRRİYE1İ. 
İnsan dünya ve ahiret işlerinde hür olarak clüşürnne özgürlüğüne sahiptiı: Apaçık islam dinine 

ve toplurrnm asil rnenfaatlanna karşı çıkmamak kaydıyla hiç bir taraftan muhasebe edil:mez ve cezaya 
çaıptınlrnaz. İs1annn tedavi ettiği Küfuı; kin, kötü ıan, hased gıbi kötü kalb 1:mta1ıklann tedavisi yine icbar 
yoluyla ~ ikna yoluyla olrnakıadn: 

Devam edecek 

..... TC. DEVLETiNiN YIKIUŞ MÜJDESi 

böyle zalim bir hükümetin hakkından gelecektir. Mazlum ve rnustadaflann ah'ı mutlaka ce
vapsız kalmayacak. 

Şirnak halkı da bunlara gereken protestoyu yapmış ve asil direnişini şehiri terk et
rnekle dünya kamuoyuna gösterdi. Korku ile bir halkın sindirilerniyeceğini ve sus
turularnayacağını gördüler. Halk, dünyanın desteğini eelbederken TC hükümeti dünya 
kamuoyunda büyük çapta prestij kaybetmiş oldu. Halkın cesur direnişiyle diğer Kürdistan 
şehirlerindeki halka cesaret vermektedir. Kürd halkı artık yavaş yavaş zalim türk ordusunun 
tabusunu yırtacak ve genel bir kıyarna geçecektir. İşte bu ortamın oluşması için her müs
lümana ve her kürde görev düşmektedir. Böyle birKiyarnın oluşması hem kürd halkının 
hem bölge halklarının ve hem de ishınun rnenfaatirte olacağı görülmektedir. Onun için Kür~ 
distanda sİhhatli bir şuurlanrna ve ceberutlara karşı bilinçli bir hareketin başlatılmasında 
büyük zaruret vardır. Başta ilim adamlarına olmak üzere bütün aydınlanmıza görev düş
mektedir. Carnilerde, vaaz ve hutbelerde zulrnü kınayan ve zulme karşı kıyamı teşvik ve 
tahrik eden konuşmalar yapılması ve basın-yayında ilgili destek araması gerekmektedir. 
Bununla birlikte görüş ayrılıkianna bakılmaksızın bütün kürd hareketleri destek ve birlik 
içinde olmaları ve en azından birbirine çelıiı.e takınarnaları gerekmektedir. Bilinrne~i ki 
yapılan saldınlar şu veya bu partiye bağlı olduklan için değil kürd olduklan içindir. 
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KÜRD SORUNU VE iSLAMİ ÇÖZÜM 
· . Dr. xerzı 

Gasp edilen Kürdistamn kurtuluşu için, ithal edilen fikir ve ideolojilere alternatif 
nedir? Acaba sunulan alternatif fikri, siyasi, kültüri ve ictimai açıdan şümüllü ve kap
samlı bir altematifınidir? ve Acaba kürdlerin tarih ve realitesine mutabakatı varmıdır ? 
Son soru olarak da bu alternatifin İşgal edilmiş Kürdistan ve kürd sorunlarına karşı 
tavrı ne olacaktır ? 

Bu sorular, bize yöneltildiği gibi bizim gibi birçok kürd eviadına da yöneltildi. 
Kanaatıma göre, Kürdistan için kendini feda eden gençlerin, bu gibi sorularına yeterli 
ve tatminkar cevap verilemediği gibi islamın siyasi, iktisadi, ictimai ve kavmi problem
lere ve özellikle kürd problemine karşı bakışı da net olarak ortaya konulamamışıtır. 

Bütün islam alemini de içine kasıp 
kavuran ve özellikle Kürdistanı bela ve 
müsibetlere düçar eden bu ithal fikirlere, 
tüm ictimai boyutlarına göre hatta Kürdis
tanın gerçeğine, Kürd halkının genel 
yapısına, tarih ve inancına uyan en gerçek 
alternatif ve çözüm yolu islamdır başkası 
değil. Yani Kur'ani Kerimde yazılı olan ve 
önderimiz Hz. Muhammedin (SAV) sahih 
sünnet ve siretinde rivayet olunan islam 
dini. Bu ideoloji, daha insani, daha ha
reketçi, daha islahçı, daha sosyalcı, daha 
kavmi, dahademokratik ve daha inter
nasyonalcı bir ideolojidir. 

Bu din, beşeriyerin fıtratına uygun, 
mutedil ve gerçekçi kanunları ve naza
riyeleri içine alan, toplumun sosyal 
problemlerinin çözüm şekillerini içeren, 
çok kapsamlı adil hukuk düzenini insan
ların seadetine arz eden yüce bir dindir. 

"Ne zulmedin ne de zulmü kabul 
edin" Bakara 279 esası üzerinde kurulan, 
bir insanın diğer bir insandan üstün ol
madığı, bir milletin diğer bir milletten 
fazla bir imtiyazı olmadığı, bir dilin, bir 
rengin, bir cinsin, bir kanın diğerlerinden 
farklı olmadığı bir inanç ve felsefe an
layışına sahip ve tüm insanlar ademden, 
adem de topraktan yaratıldığını, üstünlük 
sadece güzel amel ve takvada olduğunu 
esas olarak kabu1 eden bir din. 

İşte bu ideoloji, kapsamıyla, 
müsamahasıyla, sosyal yapısıyla, ada-

letiyle, demokratik yaklaşım tarzıyla ve 
ilmi oluşuyla marksizme, sosyalizme, 
liberal demokrasiye ve diğer ithal fikirlerin 
tümüne karşı en tabü, en fıtri ve en meşru 
altematifin ta kendisidir. 

Zira bu fikirler, ne toplusal adaleti 
temin etmiş, ne refahı artırabilmiş, ne em
niyeti sağlayabilmiş ve ne de halkımıza 
kardeşlik zihniyetini doğru verebilmiştir. 
Kürdistan probleminin çözümü üzerine 
getirdikleri düğümleri, görmezlikten gel
mek mümkün değil. Kendi maslahatları ve 
düşük fikri ve siyasi çıkarları doğrul
tusunda Kürdistan üzerinde oynamadıklan 
oyun ve yapmadıkları tahribat kal
mamışıtır. Bu menfi fikirler, civar ülke ve 
halkların gözünde, Kürdlerin tarihten 
gelen kadır, kıymet, şeref ve haysiyetini 
tahrib etmekle kalmayıp bu halka karşı 
menfi bir intiba bırakmışlar. Bu gö
rüşlerimizin en büyük şahidi, kürd bağım
sızlık örgütleri ve onların önderlerinin 
tutum ve açıklamalarıdır. 

Bu konunun daha iyi anlaşılması ve 
örneklendirilmesi bakımından, kürd 
hareketlerinden üç tanesini arzetmekle 
iktifa edeceğim: 

1. Güney Kürdistan hükümeti. 
Bu hareket, dindar bir aileden 

gelen Şeyh Mahmut Hafid Serzenci'nin 
başkanlığında parçalanan Kürdistanın Irak 
sınırlan içinde kalan bölgede, Irakın ırkçı 
kıraliyetine ve zalim kıraliyeti destekleyen 
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ingiliz hükümetine karşı başlatılan şiddetli 
bir direniş hareketidir. Bu hareketin eline 

askeri ve maddi imkanlar geçti. Zalim ve 
ırkçı Irak kıraliyeti ve yandaşı ingiliz 
hükümetinin ellerinde daha modem silah 
ve daha fazla harb imkan olmasına rağ
men yaptıklan insafsız saldırı ve hücüm
lara karşı kahramanca direniş göstermiş ve 
h ücumlarını kırmıştır. Bütün savaşları, 

bizzat Şeyh Mahmut yönetmiş ve birkaç 

kez yaralanmış kahraman ve cesur bir li
derdi. 

ı 923 te Güney Kürdistanın 
bağımsızlığını ilan etmiş ve rusya dahil ol
mak üzere büyük devletleri Kürdistanı 
tanımalarını istemiştir. Rusya hükümeti 
mazlum halkların yandaşlığını(!) iddia et
tiği için ve bağımsızlıktan ve hürriyetten 
yana(!) olduğunu iddia ettiği için Şeyh 

Mahmut Hafid, Sosyalist eylül devriminin 

lideri Lenin' e gönderdiği bir mektupta: 
Kürdistanı tanıması, imhaya hedef olan 

kürd halkına destek vermesi ve resmen 
güney Kürdistanı kabul etmesini istemiştir. 
Fakat eylül devrimi lideri, diğerleri gibi bu 
halkın istek, çığlık ve feryadına cevap 

vermediği gibi kürd halkı adına gönderilen 
mektubu da raftara fırlatarak tarihin 
yargısına bırakmıştır. Hakeza Birleşmiş 
milletiere de mektup göndererek diğer u
lusların tanındığı gibi Kürdistanın da 
tanınması istiyordu. İşte mektubundan bir 
paragraf: " ... Bundan sonra Kürdlerin 
talihsizliğinden olacak ki topraklarımız 

Iraka ilhak edildi. Bu arada İnsan hak ve 

adaleti için mücadele ettiğini söyleyen 
avrupa da bu fahiş zulme karşı susmuş
tur ... " 2 ı. mart ı 93 ı 

Bu tarihi hadiseden, fikir babası 
olarak kabul edilenlerin ve ideolojileri için 

insanlar feda edilenlerin iki yüzlülükleri 
görülmektedir. Bu zihniyetierden meded 

umanlaı; tarihi iyi okumalan gerekir. 
Şeyh Mahmud, Kürd halkına diğer 

milletler gibi hak ettiği meşru hak ve 
hukuklarının iade edilmesi için, elem ve 

sıkıntılarla intizar ettiği gibi, bugün de 

mazlum kürd halkı zulüm, haksızlık, 

eziyet ve imha hareketlerinden ve diğer 
insanlar gibi muamele görmemesinden 

izdirap çekiyor. 

2. Malıahat Kürd Cumhuriyeti 
Kırklı yıllarda İran sınırları içinde 

kalan Kürdistan bölgesinde hareket alev
lenmiş ve ı 945 yılında Kadi Muhammed 
başkanlığında ve rusyanın desteğinde 
Mahabad şehrinde Kürd Cumhuriyeti 

kuruldu. Kürd düşmanlarına karşı, hak
larını gasp edenlere karşı ve topraklarını 
işgal edenlere karşı, Ruslar yardım etmeyi 
va' d etmişlerdi. Fakat bu verdikleri söz ve 
vaadiara bağlı kalmadılar ve ı 946 da şah 
ve ingiltere hükümetleri rus hükümetiyle 
görüşmeye oturdular ve mahabad'ta 
bulunan Kürd cumhuriyetine yardım et
memek şartıyla ruslara bazı imtiyazlar 
verdiler. Böylelikle Ruslar, Kürd Cumhu

riyetine ve Kürd halkına tarihin de inkar 
edemiyeceği büyük hiyaneti yapmış ve 
yardımı kesmiştir. HUrriyet ve demokrasi 
önderlerine umut ve güven bağlamanın 
faturası, kadı muhammedin idamı ve cum
huriyetin yıkılışı olmuştur. 

3. Güney Kürdistan Berzani 
hareketi 

Bu hareket, merhu..Ttl Molla Mustafa 
Berzanin başkanlığında otuzlu yıllardan 

başlamış ve ı 970-7 4 yıllarında en güçlü 
dönemini yaşamıştır. 

Bu hareket, terörist Irak baas 
rejimine büyük hezimetler vermiş ve tam 

yıkılacağı sıralarda sömürgeci güçler 6 
şubat ı 975 te sinsi cezair anlaşmasıyla 

kürdlerin emellerini yıkmış ve binlerce 

insanın ölümüyle bastırılmışıtr. 
Bu hareket, başlıbaşına işlediği 

büyük hatalardan ve menfi hareketlerden 
dolayı tarihi ve siyasi tahlile ihtiyaç 
duymaktadır. Ardında Mustafa Berzani, 

hareketi ilgilendiren konularda hatalarını 
itiraf etmiş ve hareketinin siyasi, fikri ve 
diplomasi zayıflığını kabul etmiştir. 

9 şubat ı 97 S tarihinde C imi 

Cartır'a gönderdiği mektupta birçok şeyi 

itiraf ettiğini görüyoruz. Mektubtan bazı 
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itiraflar: " .. Eğer Amerikanın tam des- ileriye yönelik yapılacak olan bu 
teğine inanmazsaydım, halkımı başına hareketin, asrın icaplanna göre geliştirll
gelen bu zarardan koruyabilirdim ... " ! " ... miş geniş kapsamlı taktik ve_hareket im
Acaba Amerika gibi büyük bir devletin kanına sahip olmalı ve halkımızın fıtri ve 
Kürdlerin yenilgiye uğramasında oynadığı fikri yaşayışma uygun bir çözüm şeklini 
rolden sonra, başını kaldırarak bütün getirmelidir. Bu sahada en fazla, halkım
uluslara insan haklarından, demokrasiden, ızın fıtri ve fikri yaşayışınıa uygun olan, 
hürriyetten, şeref ve haysiyetten söz realitede halkımızın hayatına kök salmımış 
edebilinir riıi? .. "!!. · olan, islami çözüm şekli görülmektedir. 

Bu anla.ttıklarımızın ışığı altında Zira halkımızın kahir ekserisi, bu inancı 
görüldü ki, gerek bilimsel(!) sosyalizm ve taşımaktadır. Bu ekseriyet, hakımızı 
gerekse liberal demokrasi yandaşlarının hareketlendirmede ve halkımızı bir güç 
kürd halkına ve kürd hükümet ve hareket- olarak bir arada bulundurmada yeterli bir 
lerine verdikleri vaadleri yerine getir- faktördür. _ 
mediler ve menfaatlarını ön planda tut- · Bu bakış açısı ile, daha hayırlı 
tular. Ayrıca görüldü ki bunlar, insanları sonuçlara varabilceğimizi ve daha çabuk 
avlamak, gafil· devletleri ve kamuoyunu milli bir bütünlük meydana getireceğimizi 
yanıltmak ve sönıürgeciliklerini ilerletebil- gayri müslim olan fırkalara anlatılınalıdır. 
rnek için demokrasi, insan hakları, eşitlik Bu vesileyle Kürdistan kurtulursa hem 
gibi süslü fikirleri ileri sürüyorlaı: kendileri ve hem kardeşleri kurtulmuş · 

Dolayısıyla bunların vaadlerine olur. Müslüman olmayanlara islamın ken
güvenilmez ve ideolojilerine özenip dilerine bir tehlike teşkil etmediğini, 
hareket edilemez. Bu yabancı ideolojiyi, bilakis adalet ve hürriyet getireceğini, 
Kürdistana hakim kılmak için, kürd halkını isianıılı gerçekleririe dayanarak ve Resului
ve kürd hareketlerini kurban etmenin hiç lahın hayatından örnek vererek aniatılma
bir aanlamı olmadığı gibi hiç kimsenin lıdır. 

hakkı da yokur. Kürd halkı, bu hainlerden Gayri müslim azınlık kürd 
çok çekmiştir ve halen de çekmektedir.. guruplarının gönüll~rini almak için, gerek 

Onun için samimi olarak kürd ve liberal yollarla ve gerekse sosyalist vs 
Kürdistana sevgi ve saygı duyan herkesi, yollarla demokratik diye tabir ettikleri 
insafaçağırıyor ve bu sahada siyaset usulere göre, " yönetirnde çoğunluk 
yürütenlerini, fikir ve siyasetlerini tekrar azınlığı yönetme kuralı" mevcuttur. 
gözden geçirmelerini bekliyoruz. Mademki çoğunluk arzuları esastır, öğle 

Acaba ne zamana kadar bu çöken ise çoğunlukta bulunan islami düşünce 
fikirleri deneyeceğiz. Denedikçe çöktük, esas kabul edilmeli ve azınlık çoğunluğun 
düştükçe düştük, yıkıldıkça yıkıldık. Hata arzularına boyun eğm~lidir. Bu itaat bir
ve nuksanlıktan dönmek eksiklik değildir. liğin sağlanmasında ve vatanın kur
Bilakis hakkın ve doğrunun yanında ol- tarılmasında önemli bir faktördür. 
mak akıllılık, olgunluk ve bilimselliği ifade "Azınlığın çoğunluğa uymaları" 

· ettiği gibi hatanın üzerinde israr etmek de kavramı, kendi hak ve huku~nı, inanç 
eksiklik ve inantlılıktır ki bunun neticesi ve ibadetlerini bırakmak anlamına gel
vahimdir. memelidir. Adaletin önünde bir kişinin 

Şer'i ve vatani kiritik halimiz, biz- hakkı ile bin kişinin hakkı gibi bir imtiyaz 
leri bütün bir halk olarak siyasi, fikri, söz konusu değildir. Resulullah'ın dev

-askeri ve taktik bakımından geçmişişınizi rinde olsun, ondan sop.raki asri seadet 
bir an önce gözden geçirip incelememizi devri olsun, merlinede hakim olan islamın, 
gerektiriyor. çok azınlıkta bulunan gayri müslimlere 

Onun için geçmişten ders alarak, uyguladığı adalet, bunun şahididir. A-

Cudi 9!29 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Cudi 

zınlıkta olan yahudi ve müşrikler, haklı 
olduklan zaman hiçbir ayırım gözetmek
sizin haklarını aldıklarını görünce ve 
vatandaşlar arasında farklılık gözetil
meyince islamın verdiği yüce adalet nime
tinin zevkinden aynlmayı istemediklerini 
tarih bize yazmaktadır. 

İşte bu bağlamda düşünürsek, 
kürtlerin kaybolmuş bir çok hak ve hukuk
larını almak ve Kürdistanada yaşanan 
zulüm ve vahşeti berteraf etmek için ister 
müslüman olsun, ister olmasın, güç birliği 
yapmaları zaruridir. Zalirnler, Kürdistan
dan d efedilince ve vatandan baskılar 
kalkınca herkes rahatlıyacaktır. Kürdler 
başbaşa kalınca, birbirlerini idare etmesini 
ve birbirleriyle geçinmesini iyi bilir ve 
tarih bunu isbatlarnıştır. Kürdler kadar 
kornşularına ve insan haklarına saygılı 
olan başka bir halk azdır. 

Onun için Kürdistanda bulunan 
ğayri rnüslirnler, düşman telkinlerinin ve 
d üşrnanlarıiı kürd halkı arasındaki 
ayrılıkçı desiselerinin oyununa gel
rnerneleri, bilakis böyle bir adalet mekan
izmasına zemin hazırlamaya bile gitmeleri 
kendi yararlarınadır. 

İslamın dışındaki bütün ideolojiler, 
denenmiş, fakat ne kürd halkının derdine 
deva old u ne de kürd halkını ayağa 
kaldırdı. 

Kürd halkının et ve kemiği haline 
gelen inancından ve dininden soyutla
manın mümkün olamıyacağını ve bu uğur
da harcanan emeğin boşa gideceği görül
müştür. Dünya ve ahiret semeresi olan, 
istek ve arzusuyla uğrunda kendini feda 
edebileceği, tek ideoloji islamdır. ithal 
fikirleri, h~lkı bu inancından uzak
laştırdıktan sonra kurtuluş umudunu 
gösteriyor ki bu .da mümkün değildir. 

İslami çözüm şekli şudur: 
a) İslamın hürriyet, kurtuluş ve 

mücadele sahasında yüce nazariyelere 
sahip olmakla birlikte kürd hareketini 
mükemmel yönlendirecek siyasi, iktisadi, 
ictimai, kültüri, Ahlaki kanun ve islah 
proğrarnlara da sahiptir. 

b)islam; her ne surette olursa ol
sun, hiç bir halkın toprak ve beldelerini 
parçalama ve dağıtınayı kabul etmez. 

c) İslam, bütün mü'minleri öze11ikle 
toprağı işgal edilen ve yurdu taksim edilen 
halkı zalim, mütecaviz ve haksızlığa karşı 
çarpışmaya, isyana ve kiyarna çağırır ve 
bu sahada mecbur kılar. 

d) İslamın hükümlerine göre zalirn
lere karşı başlatılacak cihadın farz.ve 
mecburiyet arz.ediyor. Dolayısıyla hak ve 
hukuklar, sahiplerine iade edilmesi için, 
en uygun taktik ve en güzel metod, ve her 
türlü meşru ve mübah yollar,ı araştırılıp 
denenir. 

e) Öğle ise islam, Kürdistan 
toprağının dört parçaya bölünmesini kesin 
olarak red eder ve bunu gasp ve tecavüz 
olarak kabul eder. 

~ İşte islam, bütün insanlara bu adil 
bakışla bakrnakta ve hiçbir sınıf ayırımı 
yapmamaktadır. Tek hedef; insa
noğullarının hür olarak, yanayana kar
deşçe oturabildiği, herkes kendi yurdu ve 
toprağı üzerinde rahatça yaşadığı, kirn
senin kimseye zulmetınediği ve hiçbir 
toplurnun diğerini sömürrnediği özgür bir 
dünyada düzenini sağlamaktır. 
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Yavuz Sultan Selim'e göre Kürd 
Yavuza göre Kürd, en büyük düşman. Hatta insaniyetten öte. Bu konuyla 
ilgili, Hüni.yet gazetesinin 14 Ekim 1992 tarihli sayısında, Yavuz Sultan 
Selim'in Muş'ta yaptırdığı bir çeşmenin üzerine yazdırdığı şu satırları 
okuyalım: 

Kiirde fırsat vam.e yarab 
Debre sultan olmasın 
Apimı çank sıbn 
Asla ilialı ohnastn 

Vur sopayı al baracı 
Hamı bile doymasm 

Ol çeşm.eden gawr içsin, Rum içsin 
Kiirde nasip olmasın 

işlerini her zaman Kürdlere gördürmüş ve işi bittikten sonra, sömürmüş, 
zulmetmiş, katletmiştir. 
Safevilerle olan bütün karşılaşmalarda kaybeden Yavuz, Kürdleri yanına 
aldıktan sonra ancak Şah İsmaili yenmişti. Bilindiği gibi askerlerinin çoğu 
Kürd aşiretlerindendi. Şah İsmaili yendikten sonra arap ülkelerine inmiş ve 
bu sayede Halifeliği gasp etmiş getinniştir. 
Kürdlerin sebeb olduğu bu Halifelik, Kürdlerin başına bela, musibet ve 
zulüm unsuru olmuştur. İslam ve Halifelik adıyla Kürdlerin zulmünü mübah 
gören bu zalim ve fasıkları, malesef bugün savunan ve evliyalık(!) bile 
atfeden İslami(!) Gunıp ve Cemaatlar mevcuttur. 

Yarab ,İslam dininin adalet ve zulüm ölçüleri ne zaman tecelli edecek m 
__________ ___;_ _______________ Cudi9!31 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Cu di .dknt ~:ulu.tonın ~ 

BOSN.NDA ÇiFTE STANDART 

Batı'nın kirli emelleri ve haçlı zihniyeti 
şimdi de BOSNA HERSEK 'te. Yıllardır 
değişik renk ve edebiyatlarla i s lam 
alemine uyguladığı çiftestandartın bir ben
zeridir bu. Fakat yiğidin(!) hakkın ı yeme 
derler. Adamlar, işlerini iyi yürütüyorlar.!. 
Zulüm ve vahşetlerinin görünmemesi için 
yıllardır ustaca insan hakları ve demokrasi 
perdelerini kullanıyorlar. Küveyt 
meselesinde kullandılar, burd a da kul
lanıyorlar. Gafil müslümanları yanıltma ve 
kendilerine kukla ba.line getirme meselele
rinde mahir olmuşlar. İyi randıman 
aldıkları kesindir. Tarihten örnek vermeye 
gerek yok. Hayatımız, gözlemle rimiz, 
bunun şahididir. Müsliimanları idare eden
ler, başlarını sanıyorlar. Çünkü batının 
büyüleyici teknolojisi karşısında o kadar 
şaşkınlık ve hayranlığa ka pılmışlar ki, 
güneş gibi açık olan oyunları dahi görmez 
olmuşlar .. Batının yaptığı her şey doğru ve 
güzel!!! Yerli işbirlikçiler hemen uygula
maya koyarlar. Kürdistanda uyguladılar 
Bosnada da uygulayacaklar. Her kötülükte 
batı örnek olurken, ne hi km etse hak hukuk 
sahasında, ilim ve teknoloji sahasında ör
nek olmaz ve hatırlanmaz . Zira hangi 
konularda örnek olmaları gerektiğini bile 
kendileri tayin etmiyor .. 

İslam alemi üzerinde çullanan bu 
müstekbirler, Bosnadaki batının çifte stan
dart tavırlarını görmez ve ayılmazlarsa 
müslüman alim, aydın ve tebaalarına görev 
düşer. Hükümetlerini ikaz edip zorlamaları 

ve bu sahada büyük bir operasyona g eç
meleri gerekmektedir. Aksi taktirde bela ve 
musibet kendilerine de isabet edecektir. 
Küdistanda, müslümanlar ölüdürülürken, 
yurtlarından sürülürken ve namusları 

heder olurken sessiz kalan müslümanlar, 
şüphesiz büyük bir imtihanı kaybettiler. 
Bosna ise müslümanlar için ikinci bir im
tihan oluşmaktadır. Her müstekbirin ken
dine göre bir hesabı var, fakat yüce Allah'ın 

da bir hesabı var. Yüce Allah'ın 
gazabı tuttu mu bırakmaz. Batılılar 
ve yerli işbirlikçileri hesapıayıp dur
sunlar.! 

Şüphesizmüslümanlar gayret 
gösterirlerse, durumlar değişir. 
Kendiliğinden değil. 

Müslümanlar, bu ğaflet ve 
duyarsızlık halleriyle emri bil-ma'
ruf görevlerini yerine getir
medikleri için bir sıkıntı ve musibet 
imtihanı verdiklerini gösterir. Hak 
ettikleri azabın bir kısmını, bütün 
zilletiyle yaşıyorlar zaten. Gaflete ve 
keyfe daldıkça, daha elim ve daha 
şedit musibetlere düçar olacakları 
kesindir. Zira Yüce Allah: " Başınıza 
gelen her musibet, siz ellerinizle 
kazandığınızdır." Şüra ao buyurmak.
tadır. 

ZALiMLER İÇİN YAŞASlN 
CEHENNEM Saidi Kurdi- Bediuz-

mm an-
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23uızl 110fmuj, b-oynu b-ükü.k, 
.. p • P. f 

fjOZLE.'U nemu. . .. 

23itıfE.'ti.nl b-illı.yot 9ib-i?.. 

d/E.t 9~rukn. umut b-E.kfiyot, 
dfma ~lam aE.tE.n. yok. 

!J(a.uuılık c~ ~jlyot ~l, .. 

23it JE.!}[t;.'t haykıtmak i.diyot, 

dfma duyaaa.k. i.n5aJı yok.!.. 

d/aiE-p.gE-[i.ni.n k.a.ukJiyim, 
dflı.n. b-E.n.l ek ya.n.uıı.za, 
.d~tın. z.u.lı.nwukn. ~~ 
d/i.atE.t dm.E.k i.diyotum, 

Cu di 

rydljtlğim !JE.'L[t;.ti.n top.wğı k.a.n.lı.dıt, 

<Dnun. ~i.n a.ılı.z k.almt.jım, 

23atı.dan. E.~n. tÜZfjat, da.l1a.tım.ı kıtdı, 

<Dnun. ~i.n b-ucl.akı.zım. 
!](p.t&t 1>0yum.u., k.aim.a.d.ı tük.ü.tüğüm, liikü.tE.yim !)~'Line ... 

<Dnun. ~i.n ~ b-atlıja, b-au~, 
<Dnun. ~i.n ~tiyotum, 
23wl ek b-E.tab-E.ti.ni:zık 9öf:.ütün, 

23oynu ~tl, 9ö:zil y~tı, !JE.~tl ~aw b-it üfkyE.f.. 

dfma aat mı öy[t;. b-l't !JE.tf.. 

ŞIRNAK ANISINA 
M.Azad Paris/1992 
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Kürd düfmanları kana doymuyor 
Berlinde. ~osyalist Enternasyonal toplantısına katılan !ran Kürdistan 

pemokrat Partısı men~uplarına kar§ı düzenelenen vah§i suikastı ve İ§lenen 
ınsanlık suçunu lanetlıyoruz. 

. . Kür~leri~. dü§manları ~unu iyi 
bılsınler kı, Kurd halkının lıderlerini 
öldürmekle ne Kürd hareketlerini dur
dura~i~ir ne dt; ha~kımızın direni§ gücünü 
kırabılırler. Bılakıs halkımızın ve dünya 
kamuoyunun nefret ve kinini üzerlerine 
çekerek kendi mezarlarını kazıyorlar. 
Halkımız, mutlaka yeni liderler do~uracak 
ve kanları akıtılan liderlerinin intıkamını 
da er geç alacaktır. Bundan hiç kimse 
§Üphe etmesin. Bu intikamın dü§mana 
pahalıya mal olacagını da belirtmek 
ıs.~eriz.. Zir~. insanlı~ t~rihinde yapılan 
boylesı zulum ve sındırme hareketleri 
devam etmedigi, zalimlerin ba§ına pat
ladıgı ve zulümleri içinde bogulduklarını 
g?rüyoruz. !n§aallah dü§manlarımız da 
bıze kar§ı uyguladıkları bu vah§! katliam
ların içinde bogulacak ve halkımızın 
zaferi ~lt; sonuçlanacaktır. Çünkü gecenin 
en zefırı karanlıgı, sabah §afakını müj
deledigi gibi, Kürdistan üzerinde oynanan 
bu karanlık oyunların sonu da bir §afaka 
müjdedir. 

Kamuoyuna şu açıklamayı 
zorunlu görüyoruz: 

1.- Sosyalist Enternasyonal toplantısına 
davet/ı olarak katılan Kürd liderlerin 
kqru!J-mas~ için 41-,nçın hükümetinin hiç 
b~r guw;nl!k tedbırını almamasını büyük 
bır eksıklık ve gaflet olarak görüyor ve 
bu kusurlarından dolayı sorumlu olduk
larını belirtmek isteriz. 

2.- Daha önce de ı Viyanada öldürülen, 
aynı hareketin Lıderi Dr. Gassemlu ve 
arkadaşlarının katillerini gizliyen, ken
dı men'faatları uğruna dunya hak ve 
lfukU;kunu çiğneyen, rüşver ıthamlarını 
ılzerıne çeken Avusturya hükümeti gibi, 
Almanya hükümeti efe aynı yola "baş
vurup, kendi menfaat ve çıkarları 
uğruna cinayetin failierini giz
lem~mesin,i beklemektey,iz. 
Aksı takdırde Kürd halkına ve dünya 
kamuoyuna karşı en az cinayeti işleJ!.en
ler kadar suç ışiemiş olacak ve Kürd 
halkzrıa karşı bu gibi saldırılara cesaret 
vermış olacağını1ıesaba katma/ıdır. 

3.- Görülüyor ki, Kürd düşmanları 
Kürd halkına karşı, fikir ve rejimleri 
ayrı . qlmasına ragmen, bıraraya 
gelebılıyor ve ortak menfaatları 
e~rafında birleşebil~· orlar. Oysa asıl 
bır.Zeşmey_e ve .birfi e. ihtiyaç duyan 
Kura hqlkıdı.r. Bırbır erınt; azı/ı .dü_şman 
olan Kurd duşmanları, Kurdlerı somür-

rnek, onları baskı altında tutmak ve 
direniş güçlerini kırmak için biaraya 
g(}lebifiyorlarsa neden aynı ızaırabı_ç_eken 
Kür,d .fıa~~ı biraraya geJmesin? Neden 
çeşıtlı f(U;rd hareketlerı düşmaniarına 
karşı bırlıkte çalışmasın? Butün Dünya 
ken'di, m.e7Jfaçıtları .etrafında bir araya 
gelebı/dığı bır devırde neden Kürdler. 
hala [(kir ve idolojilerden dolayı biraraya 
g_elemıyor? 
Düşmanların bu oyunlarını boşa 
çı,ka,rmak için, bütün Kurd insiyatiflerine 
bırlıkte çalışmayı öneriyor ve müşterek 
hedefler etrafında birleşmeye 
çağırıyoruz. 

{- /Çürd halkına ka,rşı sürdürülen bu 
sındırme hareketlerıne karşı, dünya 
kamuoyu üzerine düşeniyapmadığını ve 
Kürd düşmanlarının bu gibi vahşi 
saidrı/arına karşı gereken mueyy,ideleri 
uygulamadığını ve gereken ônlemleri 
a1madı1ını esefle muşahade ediyoruz. 
Insan naklarının havariliğini yapan 
~aşta 4merika ve batı Avrupa olmak 
uzere bır çok kuruluşlar.?, Kürd halkına 
karşı uyguladıkları çi1te standartan 
dolayı Rınıyor ve bir an önce tavır ve 
tutumlannı değiştirmeye davet ediyoruz. 

PARTİYA İSLAMİYA KURDİSTAN 
.. . . -PIK-

KURDISTAN ISLAM PARTİSİı9.09 . l992 
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........ 
Ji Kovara CUDI re 

Revalen heja 

Ev ji demekenez ve ye ku ez kovara CÜDi, tene hejmara 8'an dibinim. 
Ji ditina we re pir kefa min hat ü ez geleki xweşdil bum. Beri her tişti ez 
we ji dil ü can piroz dikin ü bo we serkeftin div~m. 
Ere ev rastiyek e ku bi sedsalan e dijminan ola Islame hevi_şa!ldine ü gele 
me pe xapandine. Le ez bawer dikim ji niha ü şünde we CUDI peşibirr li 
deken wisa yen gerremol bigire ü hernil oldaren Kurd di bine çatiya xwe 
de bicivine. Herweha bi kesen ne oldar üne misilman re ji tekiliyen 
mirovati deyne. 

Le hele ez li kemasiyeke kovare varqilim, ku nivisaren bi zimane kurdi 
pir kem in. İcar sederne we yeke çi ye, min nezani. Eger pewistiya we bi 
alikariya bo nivisaren kurdi hebe, ez ji alikariye re arnade me. 

Ez bo kovara we ve pirtüka xwe ya bi nave "Nimiine Ji Gencineya Çancia 
Qedexekiri'' diyari dişinim. Di pirtüke de naven gelek kesen giranbiha ü 
hinek ji herhemen wan hene, herweha gelek helbesten oli ji hene. Ez 
bawer dikim de ji we re biker be. U ez listeya hin pirtüken klasik en ku 
min ew ji tipen erebi wergerandine tipen lateni, digel hineken ku min 
bi xwe nivisine dişinim. Eger ihtiyaciya we ji wan re hebe, hün dikarib bi 
poste bixwazin. 

Ez divim ji kovara we re, ji hejmara 9'an ü peve bibim abone. Bi kerema 
xwe ka çewa mirov heqe abonetiya we dişine, agahdari bidin. 

Bi silaven birati, dixweşiye de biminin, Xwedaye dilovan alikare we be ü 
bi şadiya azadiya Kurdistane kefxweş bibin. 

09 09 1992_ 

Zin ar 

Stockholm - SWEDEN 

NUdem 
Kovara Çanda Kurdiye 

Li Swed derte 
Bo başkirina zirnan u zanina xwe bistfne u bixwene 
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Çend xeber 

Di roja 19.10.1992 li ser pirsa Kurdistane, di Melbenda Lekollnen 
Ramyari de, li Islam-Abad/Pakistan seminarek hat diristkirin, tede seroke 
Partiya Islamiya Kurdistani-PIK Şex ümer Xerib li ser pirsa Kurdi axift, 
diroka gele Kurd da nasin, li ser rawestanen tevgeren Islami di ware pirsa 
Kurdi de, li 
ser çareya Islami u plana partiya Islami ya Kurdistan! bo çareser kirina 
pirsa Kurdi axift. Soz hat dayın, ku di demek nezik de, seminarekl firehtir 
li ser va pirsa giring ji aliye Melbenda Lekolinen siyasi ve bite damezran
din. 

Di roja 22-23.08.1992 Dr. Gabori endame Partiya Islamiya Kurdistani-PIK 
di kongira cihani ya yekem bo A 'liman li Islam-Abad Li Pakİstane 

arnade bu. Dawi li Kabul, li gel seroke komara Islamiya Afganistane şex 
Rebbani u li gel wezire parastine Ahmed Masud runişt u pirsa Kurdistan 
ani ser ziman. 

Komitiya navend a Partiya Islamiya Kurdistani-PIK nameyek 
bi lez u bez bo PKK u bo Bereya Kurdistani ya başure Kurdistane 
hinart, teda tika ji wan kir, ku dijhevi u birakujiya navxwe 
rawestinin. 

Dewleta Turk a nijadperest, di roja 28.10.1992 'e de bo 23 kesan biryara 
hepse derxist, bo 3 kesan darvekirin, bo 2 kesan ebedi, bo yeki ji wan 33 
sal, bo en din ji nava 2 salan ta 8 salan. Eve ji bi bersuckirina endametiye 
di Partiya Islamiya Kurdistani-PIK. 

Di 29.10.1992'e de, Sazmana Hevkari bizimane Kurdi u bizimane Alma 
ni daxweyanek li huyeren dawiye di başure Kurdistane de derxist, tede 
daxwaza rawestandina şerkir u diji birakujiye rawestana xwe diyar kir u li 
ser piştvaniya bo Hukümeta Federal di başure Kurdistane rawesti. 

Di meha çileyepeşin de hejmara 3 ji belavaka ENCUMEN ya Parlemana 
başure Kurdistane derket, tede li ser zagon u biryaren Parlemane hatiye 
nivisandin. 
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Şere navxwe rawestinin 
Di diroka gele Kurd de, dijmin her u her em bi hev u din dane kuştin u serbin 
kirine. Bere el u eşiret dij hev u din dilivandin u bi wan derbas dibu ciye, ku 
dixwast di Kurdistane de. Hiro ji wilo ye, Le bi reya partiyan u komiken, ku ji 
xwe bere dij hev u din in. Le li dawiye, gava bi eleke elek di şikandiye, an bi 
partiyeki partiyeki di şikandiye, ew çuye ser ewe di ji, ew ji weran u tune kiriye. 
Serhildana Izzidin Şer li ber çavane u bo va politika dijm.in ~ftne ye. 
Biryara Parlementoya başura Kurdis- bibinin, ku hinek hezen Kurd hene, 
tane, ku PKK ji başura Kurdistane dikarin daxwazen dijmin bi cih binin, 
derxine, biryareka, ku bi hikariya le bo hev u din mina guren çile, zik 
hinek niren taybati hatiye standin, di birçi u dev bi xwin in. 
bin zora dewleta Tur ki de, ev biryar 
hatiye der. Le çawa, ku em maf didin 
Parlemento, ku li gor niren berçav 
bixebite, di ve em maf bidin PKK ji, ku 
şere xwe dij dewleta Turkji başura 
Kurdistane ve bajo, ji ber ku Kurdistan 

Em binerin, ka PKK çi dixwaze u en 
bareya Kurdistane çi dixwazin. 
PKK beguman, li gel reberiya tevgera 
Kurdi hinek daxwazen we yen berçav 
hene: 

ne derina çi kesi ye, Kurdistan derina - Ew di başura Kurdistane de serbest 
teviya gele Kurde. Le gava em dibinin, bilive. 
ku rewşa başura Kurdistane tev weran - Dan u standina bareya Kurdistane bi 
dibe, eger dewleta Turk sinore li ser Ankara re ne li ser mile PKK be. 
gele başur bigire, di ve em bipirsin, - Bareya Kurdistane ji, li gel serdariya 
gelo! eger PKK ji başura Kurdistane xwe di baş ur de, van daxwazan ar-
derkeve, ma gele bakur weran dibe? mancdike: 
Em dibinin, ku PKK xurte u dikare -PKK nebe sebebek, ku Turk sinor li 
şere xwe ji aliyeki di ve bajo, beyi ku ser başur bigire. 
başura Kurdistan e texine bin zora - Tekiliyen PKK li gel Bexdad an Irane 
Turkan an Iraniyan. ne li ser milen bareye bin. 

Di vir de hinek tişten din bftne bestek 
li hembar başkirina Tekili u Pewen
diyan dinava herdu basikan de, basike 
bareya Kurdistane u basike PKK. 
Evana nikarin li hev u din rUnin, ji ber 
ku evana hev u din napejirinin. PKK 
dibine, ku ew bi tene xwe xwediye 
mafe xebate di hemu Kurdistane de ye, 
u en dinjimina hezin kevintir u 
mezintir nikarin va yeke bipejirinin. Di 
rewşeki wilo de, di ve mirov bipirse, 
gelo! çawa her yekji hezed gele me 
dikare bi asanili gel dijminen gele 
Kurd rftne, bi wi re peyman u politika 
bike, le bi hezen Kurd re nikare hevkar 
u reheval be? 

Eger em hin firehtir bikin, eme 

Di vir de, me dive ji bir nekin, ku Bex
dad dixwaze reya Zaxo li bareya Kur
distanebi te girtin, nehelibe bere di 
başur de serdar be. Le Bexdad ji mina 
hemu dijminen din, naxwaze çi hez 
Kur.di bikare bibe heza serxwebuna 
Kurdistan e. 

Dewleta Tur k, beri her tişti, dixwaze 
şere leşkeri ye PKK rawestine, bi çi 
awayi dibe bila be, u çi qurbanji bo 
rawestandina wi şeri te dayin ne xem 
e. Dewleta Turk gava bO raberen başur 
dawetnameyen xerhatina Ankara şan
diye, ev arınanca tunekirina şer ji ber 
çavan wunda nebuye. Le iro dibine, ku 
PKK hin heye, şer dike u ji başura Kur
distane ve dilive. 
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Eger em hin firehtir bikin, we firehtir 
bibe, we tekiliyen navnetewi ji derhas
bin va gireka xwini, ya ku mirov ji ber 
ve fedi dike. 

Ew kese xwedi hişe u zanaye, çi caran 
napejirine, ku bira li bira bide, Kurd 
Kurd bikuje u tevgera netewi ya Kurdi 
hev u din bixu u xwe bi xwe vemirln.e 
u tune bike. 

Le re çiye? 

Em dibejin, Xwede tea 'la ewe bi sere 
neteweke hatiye naguhere, eger ewan 
en hindir dilen xwe neguherin. 

Em dibejin: 
- Dive tiving rawestin, dawi bite axif
tin, ji ber ku di ber lllina tivingan re, 
kesek nikare tebigiheje, ka en din çi 
m bej in. 

-Kurdistan n e derina (mulk)e hezeke 
bi tene ye. 

Ev pirsa başur u bakur ji naye 
pejirandin, gava Kurd boşerenava 
başur u bakur bite kuştin. 
-Em dixwazin wa parlementoya, ku 
pareka gele Kurd bi azadi hilbi jartiye 

bi çaved xwe biparezin, le çawa ev 
parlemento biryara derkirina Kurdan ji 
Kurdistane dide. 
-Di ve PKK xweş bizane, ku çi hez bi 
tene xwe nabe alternativa tevgera 
netewi ya Kurdistan! u dive 
tebigihine, ku dem ne dema bereye, 
ewe ku ji PKK hezdike dikare li hem u 
Kurdistane bibe dosta PKK, le ewen 
ji hezen din hezdikin, ewan bi zora 
nabin dosten PKK. 
- Dive hereya Kurdistane hemu şerten 
dewleta Turk nepejirine, ji ber ku li 
dawiye ewe li w an ji bide u e ger ji 
PKK vehesiya, we re li ser başura Kur
distane bigire u politika xwe ya diji 
Kurdistane 

berdewam bike u bitaybeti we bo 
mafen turkmanan zore bine hereya 
Kurdistan 

Ji hez u partiyen Kurdan tevan te 
xwastin, ku li diji şere birakujiye 
rawestin, renedin dijmin, ku yek
bil.na gele Kurd tekbide an ji me ji xwe 
re bike leystik. 
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ll Bo tifa te gelek spas ll 

Memed O hevalekl xwe ve Izin ji çawişe xwe 
biribOnO ji qişla leş- kere Turk diçOn 
gunde xwe li hela Farqlne. Memed çlroka 
wa şeve, bi bawerl, dilsozl O rastini ji xelke 
gunde xwe re wilo hewalda: 

ıı Sivistan bO, re ji berfe hatibOn girtin O bir
rln. Ez O hevale xwe Simo dihatin gund. Di 
cilen me yen leşkeri germlyek baş hebO, le 
bayeki sar li ser çaved me dixist, çilm ji 
pozed me diherikl, dested me mina hezin
gan qeriml bOn O berfe di bin soled me de 
dikir xiftxift. Li wan derdoran ji zOde gelek 
çlroken bi tirs li ser guran O hirçan belav 
bObOn, le naye blra min, ku kesekiji gunde 
me bi rast! gurek an hirçek ji nezve dltibO. 
Min bi xwe bawerl bi wan çirakan nedihanl. 
Ez O Simo be çek O tiving bOn O tene li ber 
şewqa heyve me dikari çuylna xwe di berfe 
de peşve bi da. Ji bill hilkişa singad me 
herdukan O xiftxifta soled me peve beden
giyek kehr hebO. 

Ji nişka ve leved Simo pirpitln, dengeki 
nenas ji wl hat, tirseka mezin xiste dile min O 
bey!, ku tişteki bibeje, tiliya xwe ber bi 
peşve direjkir O mina tajiyekl veciniql O bi 
şOnve zivirl O rev!. Beri, ku ez bang le bikim, 
ew ji ber çaved min wenda bO. Min li peş 
xwe temaşakir, bavo! ez çi biblnim! Penc 
hirç li peşa min, di rex hev de, li ser peyen 
dawln rawestiyane. Du hirç geleki qelew O 
gir O se hirçen piçOk O qut. Ez nizanim çi 
bikim, çi bejiriı O çi bihoşim. nizanim çi bi 
sere min hat. Di ber çaved min re suware 
mirine bi hespeki reş derbaz bO. Min dit, ku 
xwlna min mina ava keli ji sere biçen lingan 
ve, heya eniya min hilkişl O bezi, O di ci de 
xwlna min tevizl O sarbO, tOye min qij bO O 
ez sama (mina) terrnekili ser pişte hatime 
xware, seriye min di berfe de ciyekixwe 
çakir O nema min dikari tiliyed xwe bilivanda. 
Le ez hin hişyar bOm, ne mirl bOm O min 
didlt, çawa ewireki piçOk deste xwe di ser 

deme heyve re digerand. 11Ere hin ez saxim, 
le çi deme we min bixun, ez nizanim o 
nikarim le bihoşim:• Min bi dizili dora xwe 
niherl, ka we ji kijan aliye min ve min bixun. 
Hirç hatin di ser min re gavkirin, di dora min 
re geriyan O çOn li berlingen min li rez 
rawestiyan. Ewe ji gişan girtir, ez di bem 
bave zarakan bO, hate ber soled min, kire 
himhim O kufkuf O bi deve xwe soled min 
kişandin O leqandin. Dlt, ku ez termekl mirl 
me, ez belivim vegeriya ba zarok O 
kebaniya xwe, bi wan re kir mizmiz O him
him. Ez ji xwe dipirslm;ıı gelo! ma we kijan 
m ile min hilçinlnin. ma we zike min biçirlnin, 
an ewwil seriye min biperçiqlnin?11 bi rast! ez 
nikarim bo we bejim, rewşa ez teda 
çawabO, an çi tirs O xem ketibOn dile min, le 
tene ez dizanim, ku mirina min li ber çaved 
min bO O min di kOrantiya hinaved xwe de, 
bang li Xwedaye xweyl mihreban O dilevan 
dikir, be deng, be liv o be çare ... tene 
Xwede di bala min de mabO, ne mal O mal
bat, ne kiç O kur, ne paşeroj O ne jl peşroja 
min ... ten e heviya min di Xwede de m ab O. 
Hirçe mezin vegeriya ba zaroked xwe, le bi 
dizi di nav lingad xwe re li min temaşa dikir, 
ka ez dilivim an ne. Bi zaroked xwe re kir 
himhim O girgir, Xwede dizane, bo wan got;ıı 
ev terme, mirdare O naye xwarin. 11 Piştre 

vegeriya ser terme min O bi lepeklli slnge 
min da, ez careke hejandim, di ser min re 
gavkir, dlsa bi dizi di aliyeki xwe re, ber bi 
paş ve, li min niheri, ka ez bi revltı belivim 
an F ji nişka ve direvi m. Ew demeka be 
deng O liv ma, disa çO ba zaroked xwe, bi 
wan re axivl, çi got, ez nizanim, O disa hat 
ber min, deve xwe xist ber ruye min, bihna 
wl ya gemiri kete poze min, O çaved wl yen 
piçOk mina agirl dibrlsln. Tirsa min kem 
bObO, le dlsa ji tirsa mirine bO. Hişe min kar
nedikir, ez nedikarlm bireviyama an ji 
bihoşama, le X wed e tea' la te wat O sebrek 
mezin dabO min, ku ez wilo li ber deve wl 
hovl F be liv mabOm. Min fermana xwe 
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teslimi Xwede tea 'la kiribCı. Min dit, ku hirçe 
mezin terme min bihin kir Cı ji nişka ve tif ser Min spasiya Xwedaye xwe kir Cı ez bi lez Cı 
çaved min kir, ser deme min tiji kup ik Cı bez ber bi gund ve beziyam, min bezek kir, 
belxem kir, le min di hindir dile xwe de bi ne hesp Cı ne heştir, ne pisik Cı ne rovi wilo 
dizi got: 11 gelek spas ji tifa te re, sed h, emd nikarin bi bezin. Min reya mala xwe şaşkir, 
Cı spas ji Xwede re, ez bi va yeke razi me, min li deriyeki da, 
eger tene bi tifkirine derbaz be. 11 Cı bi rasti wl jineke deri ve kir, ji tirsa min ji bir kir, ew jin 
bela xwe ji min vekir, sere xwe rakir careke jina ke ye Cı ew mal mala ke ye. 
ki re horin Cı hurmin Cı zarok Cı jina ~~ ketin Pişti demeka min hevale xwe dit, le ew lal 
pey wl Cı h edi h edi çCın. Ez di bem, belki wl b Cı b Cı Cı behtiri se me han nikaribCı tiştek 
di dil~ xwe de got:ıı Tıf li te, law! tu çi mareki bigota. 
xirabi ... bo te tifkirin bese.ıı 

Derman(*J Kamran Bedir-Xan 

Be gefim dimeşim Havina dile min 
Ava sar dixwaze 
Bihare u dine 
Bi govend u saze 
Heyv u ster bi ruhni 
Meqaman dibejin 
Singa min tiji ye 
Derden min direjin 
Dine dibriqe, le 
Eniya min tari 
Çem xweş diherike 
Dil be alikari 
Ne girin u ne qir 
Birina min kare 

( *) Dile kuren min, Teli Emin , Bexda 1991 

Çiqas ev re dure 
Para min gewr buye 
Dest u zenden min sar 
N e tene dil u kezeb 
Hesti ji birindar 
Deste dijminan de 
Welate min qurban 
lin çibu ji min re 
eş, ariyan a jan 
dil, sing şewitine 
Şahuna me girin 
Xebat derman dide 
li bo derd a birin 

.. 
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Ji gotinen piroz 

Ebu Hureyre- Xwede je razi bit - gotiye; 
min ji Peyximber- selewat ii silaved 
Xwede li wi bin- ev bihistiye: 
" Se kes ji cihowan hebiin, yeki çeperi, 
yeki serket ii yeki çavkiir. Xwede tea 'la 
xwest ku wan imtihanke, bo wan 

' 
A A 

melekek şand, melek hat ba ye çeperı u 
je pirsi: Tu ji çi hezdiki? got: rengeki 
baş, çenneki baş ii ev qereja ji ~~içe. 
Melek deste xwe di ser leşe wı re 
gerand, qereja wi wundabii, reng ii 
çerme wi baş biin. Dawi ji wi pirsi: Tu 
hin ji çi hezdiki?, got: gel ek heştir min 
hebin. Melek daxwaza wi bi cih ani, 
gelek heştir bo wi pedabiin. 
Melek çii bayeserket ii ji wi ji piı-si; got 
ez hezdikim bo min por hebe ii qereja 
sere min nemine. Melek deste xwe di ser 
wi re bir, ew bi por bii ii qereja wi ji 
nema. Melek pirskir. Th hin ji çi hezdikı~ 
got: çel. gelek çeten min hebin. melek bo 
wi çelek heja ii bargiran ani ii gote: 
Xwede ji te re piroz bike. Dawi ew çii ba 
ye çavkiir ii je pirsi: Gelo! tu ji çi hez
dikı~ got: bo min roniya ça van hebe, ez 
bi w an bibinim. Melek deste xwe di ser 
çaved wi re bir, çaved wi roni biin ii 
ditin. Melek ji wi pirsi: tu ji çi hezdiki? 
got: pez, bo min pez hebe. Melek pe~':_k 
da wi ii jere pirozi ji Xwede tea 'la hevı
kir. 

Dem derbazbii, bo yeki ji wan geliyek tiji 
heştir hebii bo ye di geliyek tiji çel ii bo 

' d" ye ditir geliyek tiji pez. Melek careka ı 

hat ba wan. Le icar mina miroveki 
belengaz ii bo ye bere çeperi bii got: ez 
miroveki belengazim, ez li re_ mame ii ji 
te hevidikim, bi ewe ku ev renge baş ii 
çe rm e baş ii gel ek h eyin dayi t ... e'. tu 
alikariya min biki. Got. kesekı tışt 
nedaye min, ev mal ji de ii bavan de bo 

KukumeXwede 

min maye. Melek gote eger tu derewan 
diki Xwede disa hemii tişten, ku tu pe 

' d" d" serbilindijite bistine. Xwe e ew ısa 

mina bere çeperi kir ii male wi ji her wi 
bir. Melek çii ba ye serkel, ji wi ji alikati 
xwest, e serket jimina ye çeperi got, 
Xwede ew ji careka di serket kir ii be 
mal ii heyin kir. le gava melek çuye ba ye 
bere çavkiirbii, wi mirovi got: ez çavkiir 
biim, Xwede roniya çavan da min, tu çi 
dixwazi hibe, ii tu çi bo min diliefi bihete, 
bi X wed e ez te venagerinim. Melek bo 
wi got: male xwe bo xwe bigir, Xwede ji 
te raziye ii ji hevalen te yen din ne razi 
ye." 

Mixabin! me ji gelek dost ii hevaled Kurd 
hene, ku ji Xwede tea 'la gelek tişt xwes
tine ii Xwede ewana destvala 
venegerandine, xwestine, ku ji bin zor ii 
setema turkan derkevin, Xwede ewan ji 
we zor ii seteme rizgar kirine, xwestine, 
ku ben Europaye, Xwede ewan gihan
dine Europa, xwestine bi mal, bi 
Automobil, bi television, Radio, pare ii bi 
telefon bibin, Xwede daxwazed wan bi 
cih anine, le mixabin! wan niha ji bira 
kiriye, ku wan xwe li her dergahe Xwede 
zelil ii melil kirine. Niha dibejin: Ev çi 
Islame lo?! Çi din ii çi Xwedeye lo?!. Ez 
bi zanin ii kanina xwe bi serketime, min 
hişeki gelek zana ii jir heye ... le hinek ji 
wan baştir hene, di kiirantiya dile xwe 
de dizanin, ku ev re reyeka raste. Dix
w~zin vegerin, di niva re de mane, le ji 
yen dora xwe fedi dikin, ditirsin, ku xelk 
beje evan biine musilman. Ji wan ji hene 
nikarin dev ji male dunyaye berdin, ii di
tirsin xelk beje evan be mal ii be 
hebiinin. Em di guhen wan dibejin: 
birano! tene ji Xwedaye xwe bitirsin ii ji 
wi fedi bikin, beri ku rojek be, tede poş
mani ii tobekirin behodeye, tede veger 
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nine ii li peş mirovan sotandineki zor 
mezin, ta ebed heye. Gelo! guh nedin, 
ewen, ku Xwede ser dilen wan 
şimakiriye ii nema tava ronahiye digi
hine wan dilan. Li xwe ii ola xwe ya 
Islame vegerin ii werin em bi hevre bo 
ev reya rast bixebitin. 

Tu bi tene nekesi 
Th bi tene nebesi 
Tu bi tene neweri 
Tu bi tene nemeri 

Ger bi tene tu hebi 
Kes hevale te nebi 
Ev cihana ya te bi 
Ma jina te we çi bi? 

".Birazf, bi Xwede em jf 
caşin!" 

Roja hilbijartina Eneumena Netewf Kurdistanf 
li başur~ welat~ me, ez tl birader Omer Berpir
siyar~ kovara Cudf tl birayekf ji PDKT li şar~ 
Çiwarqurne btln. Piştre me xatir~ xwe ji Şeyx 
Osman, serok~ Tevgera /slamf xwest, ku biçin 
şar~ Selahdin, bargeha Kak Masud Barzani. 
Ş~x Osman mueahidekf tevgera xwe, li gel 
şof~rekf Cl automobfleka Land-Crosser da me tl 
bo me dua ~kir, ku em bi seZarnet xwe bigihfnin 
armanea xwe. 

Nfvro em gihan Selahdfn. Em çtln eamiyeka 
piçClk, me herseyan nim~ja xwe kir tl em dawf 
çtln xwaringehek~ li ser dev~ r~, ku zik~n xwe 
y~n birçf ri h~ et bikin. Xortekf 18 saif, y~ bi 
nav~ Hoşiyar hat rex me rClnişt a gelek k~fxweş 
b tl, ku li gel me kesin ji bakur~ Kurdistan~ 
hen e. 

tiving dijf geM xwe hilgir- tiba. L~ X wed~ 
dizane, me ji birçfbtln a z~wiri, ji tirs tl b~ça-
riy~ eaşftf dikir. Em jf Kurdin tl ji welat~ xwe 

hezdikin, M de- meke wilo ba, ku piraniya 
gel bi huktlmet~ ra btl. 
- tl niha tu çi dikf? 
- Ez niha b~karim, 1~ dixwazim bikevim nav 
r~z~n p~şmergeyan tl heya mirin~ bo azadiya, 
ku fro heye, xwfna xwe bidim. Em azadin tl 
aza- df gelek giranbihaye. 
- ma p~şmergeyan fiştek bi ser~ te nekir? 
- Na ... bo me eaşan gotin: ~df tewawba ... dij-
min ji nav me derket, em dfsa biray~n hevin, 
kurdin a div~ em wa birina xwe ya reş der
man bikin. 
- Gelo! di serhildan~ de te çi kir? 
-Em reviyan. Hemf eaş reviyan. Em çtlne 
bakur~ Kurdistan~. 

-~h. .. 
-Bi Xwed~ me nedizanf em kuve biçin. Ez bi 
şev giham ber gundekf Kurdan. Min dft ji 

Min ji wf pirskir: her aliyekf min ve çekdar li min h~wirfn, li 
- Gelo! beri serkildana başur~ Kurdistan~ te çi min kirin qfrfn Cl ez girtim. Min di diM xwe de 
kar dikir? got:" evana gri!- lay~n PKK ne." L~ mixabin 
-Bi Xwed~ ez eaş bam. Min bo HukClmet~ ewana ne grflla ban. Piştf wan dft, ku ez kur-

dekf ji başur~ Kurdistan~ me, min li gel xwe 
birin gund, çay~ dan min a ji min gelek 
pirskirin. Dawf pfrem~rekf ji wan li rex min 
rClnişt Cl pirskir:" Kur~ min! tu p~şmerg~ keyf?. 11 

Min ber- siv da:" Mamo! ez ne p~şmerge me. 
Ez eaş~ hukClmet~ me. 11 Pfrem~r keniya Cl 
got:" Birazf! qet xem~ nexu, netirse. Li ser 
çavan a se- ran tu hatf. Birazf! bi Xwed~ em 
jf wek te eaşin, 1~ li vira me bi nav~ Koy
qurucf dinasin." 
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Ol (Din) 

Axiftin li ser olen mirovan gelek ji zude destpekiriye. Mirovan ji xwe re bir u baweriyen cure 
cure li ser ola F'ıronen Misire, ola Yonanan, Zerdeştiyan, Romanan, Cihowan, Filleh u musil
manan civandine, le her demeke nerinen mirovan di ware ol u oldariye de hatine guhartin, 
firehkirin an ji asan u ruhni kirin. 

Iro, di dema peşkeftina zanine de, nerina 
gelek mirovan li ol u oldariye ber bi zanine 
ve diçe. Herkesek dixwaze di axiftina li ser ol 
de, pişta xwe bide zanine u bizava xwe dike, 
ku nerina Wl bi serkeve U ya dij nerina Wl bi 
binkeve. 

Pişti roxandina systema ( sistema) komonist di 
cihane de, mirov dibine, ku ew nerina ll 

Sozializma zanyarl11 ne li ser bingehekl rast u 
dirist bu, çi bingehekl zanyari bo Dialektika 
Markisi tunebu. Ji ber ku ev nerindi ware 
karbaziye de bi serneket, u bi taybed di ware 
abori de ji binve ha te xware u bi xwe re 
teviya avahiya ramyari he rifand u serbinkir. 
Iro malhata Saren Urise dixebite, ku Rusiya 
careka di texine bin zordariya xwe ya malbati 
u xwini. Eger bingeheki zanyari bo va felsefe 

Belki binek bibejin, ku bo ol jl b ki 
zanyari nin e, lewma ew bi s erneket an ji 
systema islami li dunya nine. 

Di vir de şaşiyek berçav heye. Gava Sozializm 
hatiye xware, gel ji dev ji we ramane berdaye 
u vegeriyaye rewşa beri Sozializme, yan e 
vegeriyaye Kapitalizme u maldariye. Le gava 
systema ramyari ya islami ketiye, gel 
venegeriya cahlliyeta 11 nezantiya11 beri Islame. 
Gelen musilman heya niha dixebitin, ku Islam 
careka di bibe systema abori, ramyari u miri. 
tevgeren islami di cihan e de, pişti 1413 salan 
ji hicrete, roj bi roj xurttir dibin u bi zanayi u 
hişyari ber bi armancen xwe ve diçin. Di nav 
gel de ji baweriya bi Islame jar nebuye, jere 
di bindir malan de, di camiyan de u di gelek 
dibistanan de xebat heye. Keseki pişti ketina 

heba ew wilo teknediçul,!,. ________ ..:...._ ________________ __. 
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systema islami cami weran nekirine, bi 
me besta poşmaniye an ji vegera ji Islame. 

Eger hinek cami hatibin werankirin, mina di 
Kurdistane de, ew bi desten çende zaliman 
weran bune. Iro hejmara camiyan ji dema 
Eshaban betire, hejmara bawermendan ji bi 
milyanan car ji we deme behtire, Islam di 
peşveçune de ye, ne di paşveçun u reve de 
ye. Beguman alen din ne wilo ne. 

Iro hejmara ewen ola fiilehan berdidin roj bi 
roj mezintir dibe u ewen diçin kenise piçuktir 
dibe. 

Hinek dipirsin; gelo! çi bingeha zanyari ya 
ISLAM'e heye, ku ew xurt u gumreh dibe? 

Gava em li diroka olan binerin, erne bibinin, 
ku gelek guhartin u nukirin di wan alen bere 

seredan en) xwe de hişdar u zaninparez ma ye. 
Guhartinen, ku di ramanen mirovi de, li gor 
dem u cihan hatine, baweriya bi şoraye, bi 
aboriya civate, bi cihade, bi mafe miravan u 
bi azadiye, her u her, gor serdernan hatiye 
nukirin. Eve ji tişteki zanyari ye, ji ber ku 
tegihiştina mirov u civaten mirovi dem bi 
dem, u ci bi ci ten guhartin. Hema Islame bo 
wan tevan ji, bi hişdari u zanayi bingeh 
danaye, van bingeh jimina baweriyen bi 
Xwede hatiye xweyakirin u mina pareka bin
gehin ji ola Islamene. 
Ji aliyeki di ve, Islam u zanina mirovi bi 
hevre dijin. Di çi deme denehatiye bi cih
kirin, ku Islam u zanina mirovi dij hev u din 
derketine. Bi tersi ve hatiye diyarkirin: 
Mezintirin zanayen Islame, xwe bi zagonen 
zaninan ve mijulkirine u gelek herhemen 
zanine yen gewre li şun xwe heştine. 

de hatine kirin, çi li ba Misriyan, çi li ba Em dikarİn bi serbilindi bibejin, ku di dema 
Yonanan u çi li ba filleh u cihowan. Le di kinise zana disotandin, Islame cih u qedre 
Islame de kesek pediviye guhartineke di bin- zanayan bilindtir dikir. Iro ji pişti behtir 1000 
geha Islame de nebuye, ji ber ku Islam diji sali ji peşkeftina zanine u 1413 salan ji 
hişe mirov u zanina mirovatiye derneketiye, hicreta peyximbere me ye nexunde- selewat u 
ku Islam hewcedare guhartine be. Islam di silaved Xwede li wl bin- vaye 
baweriya xwe de bi Xwede, bi peyximberan, qura 'na me ya piroz u van e peşkeftinen 
bi alen beri xwe, bi melekan, bi roja dawiye, zanayi yen mirovatiye. Ka ki dikare bibeje 
bi qedere u mirine, bi dadmendiye u wek- qura'n u zanine li dij hev u dinin? Ola me bo 
h eviye mina bere maye. Di hem u prensiben ( imtih 'na zanyari amadeye. 

Sorgula min çermisi 
Teni bu, reng le nema 
Dile reben fetisi 
Kete ber kul u xema 

Sorgul dixazin ave 
Re nine bo biçerne 
J e ket çipka xunave 
Re dure bigehme 
Kete ber germa tave 
Siber nine danime 

Sorgula renge jine 
Evro li min berze ye 
Hindi em negehine 

Sorgula min 
Eli Şerti/29.09.1988 
Çadirgeha Merdine 

Şeva tari ya me ye 
Lez biken da biçine 
Jina me her eve ye 

Reka gule agire 
Bele her de xwe ledem 
Ger cane min bimire 
Her de sera gule dem 
Gul bo min her hogire 
Riha we de li ave dem 
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Cudi 

Tirejek ji çandeya Kurdi 

Be guman çanda Kurdl di saya zanayen Islama de hatiye parastin O 
peşvedan, yek ji wan mamostayen gewre yen, ku tor O çandeya Kurdl 

ffknt !lf;:r.dt.J:onuz ~ 

namdar kirine, Mela H use ne Bateyl ye. Ev hozana Melaye Bateyl ji zardeve Ehmed Haci 
Abdillatif Amedl, ji aliye Seyda Sadiq Arnedi ve 
hatiye nivfsandin: 

Ecel saqi bi des min da 
M eya baqi d' peyale da 
Ji we roje heya iro 
Dile min ma d 'xeyale da 

Dile min ma d 'xeya/e da 
Xeyal xem li min pir bCm 
u Tore agirek hi/bD 
Dema min cism Cı cismani 
Weki toze di baye da 

Weki toze, weki xebre 
Weki mewca li ser behre 
Di gel da ez xeriq mame 
u nav pelet di ave da 

Di renge dilbera h 'ori 
Ge/o ya Reb li min peyda 
Zerifa şeng ji neha bori 
Şefeq da der di roje da 

Şefeq da erd D ezmani 
Li min dilbir bi esani 
Dixum sonde bi Sena 'ni 
Zuleyxabu di Misre da 

Tu çetir buy ji Zuleyxane 
Şirintir buy ji Leylane 
Şepal, şenge, lee 'laye 
Nehin ev reng di dunyaye 
Bi we beyta di ka 'be da 

Bi we beyta di hacate 
Dixum sonde, bi ayate 
Nehin evrengdi cennate 
Munewwer bu di norhe da 

Munewwer bCı ji ber nore 
Ku min di bu li jore 
Kemer havete ser sore 
Tuyi şubhe peri h 'ore 

Dile min tire ek feda 

Li min da tireka dijwar 
Sere tire di dil çCı xar 
Ne daem ez dikem hawar 
Weki MecnCın di eşqe da 

Weki MecnCıne dinim ez 
Weki bilbil dixCınim ez 
Heta kenge diminim ez 
Di zindan Cı di hepse da 

Ezim daem di zindane 
Weki YaqCıb di Kena 'ne 
Ge/o dilber nizarn kane 
Me çav mabCın li we re da 

Me çav mabCın li we xey/a 
Dikem hawar Cı wawey/a 
Ku carek bete der Leyla 
Bibinim ez di xemle da 
......................... dumahik (berma) heye 
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Ji 
Gulzar a 

Şex Tahira Şoşi 

Ev d/ne şer/e 'te Xweda ye 
Lew hinde bi qfrnet Cı behaye 
Qura 'na be/e mfdade dfnf 
Tamaye cihan dirist dimfnf 

/s/ame eger çi car bi caran 
Guhdaye desfseya neyaran 
Guhdaye neyare dfn Cı lman 
Xafil bu ne ew ji rahe Qura 'n 

Pfç pfçe ji dfnf dur dimfnin 
Heta ji kemale dur dimfnin 
Be par li xweşf Cı dunyadarf 
Zedey ku sube ezabe Bar/ 

Axir de biken ji dil ve bawer 

Cu di 

Be dfnf ye ew kirine be ser 
Nageh: de ji can Cı dil helstin 
Peyman de li gel Xwede bibestin 

Her ek ji xwe ra biket xebate 
Ta d/ne Xwede biden necate 
Heta ku hernCı bi dfn Cı lman 
Ew d/ne Xwedane mu/k Cı sultan 

Hem jfne xweşf Cı dfn Cı dewlet 
Dunyaye dige/ rida Cı cinnet 
Hevf me heye ji tutfe Bar/ 
Ew zCı bidetin me hoşyar 

Hişyar me biket li derde xeflet 
Oortar me biket li dave zfllet 
Omed hernCı ji dil helistin 
E/lah ji dil Cı yeqfn peristin 

Ve d/ne ezfz bikey wekf car 
Da em di cihan bibine serdar 
Em taze bideyn bo dfne Qura 'n 
Mal Cı ser Cı cane xwe bi erzan 
Serket de bijfn bi ditşirfnf 
Jerf e 'tema bilinde dfnf 

DOrxistina ji siternkaran 
Her hakime zulme biket 
Emre Xwede bi cih neket 
Bi deste çep kaxez diket 
Roja heşr Cı qiyamete 

RCıreş dibftin we deme 
De çfte bati cehneme 
De multeqabft bi xeme 
Xa/f ji lutf Cı rehmete 

Wesyeta min li we bet 
Kes/ nezfk zalim nebet 
Rehmet ji bo wl de hebet 
Ruye sipf dibetin axrete 

Nezfkiya wane jehir 
La 'net ji balf tete ser 
Rast Cı diristin ev xeber 
Nessa hedfs Cı ayete 

Şex NCıriddfn Bir/tkani 

Zalim digel zalim dibet 
A , Jim di gel a '/im dibet 

Hakim digel hakim dibet 
Bi f 'tfbara ultete 

Hemya ji cema 'a ewliya 
DCıre ji cemaa eşqiya 
Heçf te ew ji dil viya 
Ew cinsekin bi nisbete 

Herkese xizmetkere 
Ew doste mfre ekbere 
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Cu di 

Kurd O Kurdistan 

Xoşnav Xalidi 
Paris/1992 

Welate xeri'be sebra min naye 
Kurd hemi belavbun li dunyaye 
Li welat çebuye denge xelaye 
X wediye bindestan bel e xwe day e 

Taxütan welate me weran kirin 
Hey u tine me tev talan kirin 
Hin kuştin hine din tev koçher kirin 
En sax mane ew ji ji kerban mirin 

Bi gori' te me ez, şirin Kurdistan 
Çi Kurden mane tev bo te qurban 
N abejin bihar u havin, zivistan 
An xelasiya te, an ji goristan 

Gelek millete bindest ji wek me hene 
Belengaz u birçi, sewi reben e 
Ji bo doza Islam her amadene 
Revidare alikariya te ne 

Gazi u heware li Kurdistane 
Kerbuye guhe gele cihane 
X u di demokrasi li kllye? kan e? 
Tene guh didine hun denge çane 

Gele Bisilmanan de bibin şiyar 
Bese wan dijminan pir xwina me xar 
Pişta xwe hun bidin Xaliqe Cebbar 
Partiya Islame bo xwe bikin dost u yar 

KURDiSTAN YAN NEMAN 
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Cu di 

Kekuwa zinaran 

Azad/Paris-1992 

Ez keweki bum, li zinare Kurdistan' e da 
N eçirvana kevir barandin bi ser min da 
Baran dibari ji ezman da 
Per u baske min negirt, ku min firda 

Durve tirs li min hildan 
Ez tirsiyam min fir dan 
Ez mam di bine bare giran da 
Basike min şii bu, girani hilneda 

Min mezekir weki, ku mexloq hatin ji ali çiya 
Ji min wetre mal, ji zozanan da digeriya 
Halbuki cinaze di anin wan gundiya 
Ji we ditina han ra çiya u dar diheliya 

Min dit xudan xerek derket 
Mijul bu bi zer u zeber yek bi yek 
Ewe jorda anin hevale nuh firek 
Şiyarbin dawiya me tev dive mina wiya yek 

Ma erne suwal bikin ji wana, yek bi yek 
Bo çi dibejin, derkevin sere çiyaye jorek 
Erne guhdar bikin denge wi teyre perbelek 
Dibeje werin bo Islame tev bibin yek. 
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Cu di 

KÜRDiSTAN İSLAM PARTİSİ 'NİN PROGRAMI 
1.- Kürdistan Islam Partisi (Partiya islami ya Kurdistan-PIK) siyasi bir parti olup, 

Kürdistan halkının ve diger müslüman halklarm meşru haklanru elde etmek için 

11.12.1400 tarihinde kurulmuştur. Kuruluşu Islam dini esaslan (ögretileri) 

üzerinedir. Amacı: Yiice Allah'a yaklaşmak ve onun nzasma kavuşınaktn: 

2.- Kürdistan Islam Partisi PIK, uluslararası islami hareketin bir parçasıdır. genel 

olarak Islam cemaatlan ile ilişki içerisinde olacak, özel olarak da çevresindeki Islam 

cemaatlan ile ilişki içindedir. Civarındaki Islami gruplarla ( cemaatlar la) ilişkisini 

sıklaştınr, ondan yararlanır, yardırnda onlara öncelikverirve aralarında dogacak 

herhangi bir anl~rnazlıgı Kur' anı Kerim ve Sünnete göre çözümlenmesi için 

hakemler heyetine havale edec 

3.· Müslüman Kürd halkı bir bürün olan Islam ümmetinin bir parçasıdıı: Müslüman 

Kürdistan ise büyük islam diyarının bir parçasıdır. Kürdistan, Kürd halkuun çografya 

ve tarih bakınundan Anavatanıdır. Çogunlugu Kürd halkının oturdugu bölgeyi 

kapsac 

4.- Her müslüman halkın sahip oldugu gibi, Kürd halkı da soyunda, gelişmesinde, 

dilinde, hususiyetlerinde (ananelerinde), topragında, hünerlerinde, kendi kendini 

idare etmede, zulüm, zillet, istibdat ve köleligi red etme, fakirlik, cahülik, hastalık ve 

geneilikle muharebe etmede meşru hakka sahiptic 

c-Yüce karakterleri ve güzel adetleri koruma esasL 

d-Cahiliye adetlerine karşı mücadele esası. 

e-Ahlaki prowJeınleri islah etme esası. 

13.· Salih bir aile saglam bir toplumun temel taşuu teşkil edee Bundan böyle ailenin 

korunması ve aile efradlan arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi zaruridic Aynca evliligi, 

sebeplerini hafifletmek suretiyle kolaylaştınp neslin çogalmasmı teşvik etmektir. 

Böylelikle fahişelige ve iffetsizlige meydan verilmemiş olunuc 

14.- Hukuki ödevlerde toplumun inşasında ve yönlendirilmesinde Kadın ve Erkek eşit 

haklara sahiptic Yaratılış ve toplumsal ödevleri bakınundan Erkek ile Kadın arasındaki 

farkblıklann ayınını islamda belirtilmiştic 

15.- Çoı;uklukdevres~ oluşum ve hazırlık devresioluşu hakmundanöneın!idiı; Bu devre, 

yetiştirme şefkatine, güzel terbiyeye ihtiyaç duydugu gibi sapma ve taşkınlıktan 

korunma~ da ister. 

16.- lslwni davet (teblig) ancak akıllan ikna ve kalbieri tel' if yoluyla olur. Dinde 

zorlama yoktur. Cihad ise Allah yolunda zalim ve müstekbirleri defetmek ve ister 

müslüman olsunister gayri-müslim olsun, mustaz' af mazlumlansavunmak için yapılan 

bir kitaldır. (Savaş, mücadele vs.) 

17.- Hürriyet genel bir haktıı: Düşünce, tabirde, inançta, tel'ifte, neşriyatta ve işçi 

5.- Kürdistan diyarında oturan müslümanlar Kürd kardeşleriyle, Kürdistan diyaruu sendikalan oluşturmada hürriyet koruma altındadır. Ayrıca lslamla çelişmedikçe siyası 

islam, hicret ve yardımlaşma diyarı haline sokmak için birlikte çalışmayı talep edec parti ve kadın demekleri vs. kurma hürriyeti mevcuttur. 

Kürdistan eliyan dışında ikamet eden müslüman Kürdler de Kürdistan diyaruu islam, 

hlcretveyardımlaşmadiyanhalinegetirmekiçinvatandakikardeşleriylebirlikte 18.- Adalet umumi bir haktıı: Hiç bir makamın dokunulmazlıgı yoktuc Vatandaşlar 

çalışmayı taleb ederlee arasında hlçbir kimseye din, renk, grup, cins veya mezhep imtiyazi tanınmaz. 

6.- Kürdistanki müslüman mezhep ve fırkalar (gruplar) toplumsal yollard=, üzerine 19.- lıim umur..i l>ir haktıı: Dinintemel egitimi m!lslll:nanlar üzerine farzdıı: Cehaleti 

ittifak edüecegi noktaya kadar karşılıklı yardımlaşırlar ve birlikte yaşarlac Bununla ( ümmiligi) ortada kaldırmak, b ürün egiticn merhaleleri ile ilgüenmek, ilmi araştırınayı 

birlikte ittifak noktalaruu genişletmeye gayret sarf ederlee Anlaşmaya u!aşmasmda teşviketmek,kabiliyetveyetenekleregöreyönlendinnek,ilmikifayetiolanlardanistifade 

güçlük çekilen konular ise terk edilir. her fırka veya mezhep başkalanna zarar etmek ve çeşitli ihtisas alanlarına araç ve gereçleri temin etmek zaruridir. 

vermemek kaydıyla kendi hususiyetlerine (karakterlerine) baglı kalabilic Fırka veya 

mezhep eger Islamın geneline baglı kalır ve özel olarak dinin kesin nasslanyla 20.- Bürün intifa' (yararlanma) sahalarmda çalışma yapılıı; amme hukuklan üretilip 

(hükümleriyle) çelişmezse Islam ile vasıflaruı: çogaltılıı: Devlet giicü zarurl hallerde müdahale edec Ömegin: 

7. - Halkın diniyle çelişmedigi ve halkın düşmanlarıyla işbirligi yapmadıgı a

müddetçe, Kürdistanın meşru haklaruu elde etmeye çalışan gruplarla yardunlaşmak 

imkan dahilindedie 1>-

8 .- Kürdistan islam Hükümeti diger Islam uluslan Hükümetiyle • BIRLEŞIKISLAM 

MILLETLERI DEVLETI• ile birlikte olur. Her ulus mahalli olarak hüküm için şilra c

meclisini seçec Ulusların meclisleri de bürün müslümanlara Reis olacak umumi şüra 

meclisini seçee 

d· 

9.- Kürdistandaresmi dil Kürdçedir. Kürdçe dilbirliginin saglanması ve zamanın 

gereksinimine göre düzenlenınesi gerekir. Ibadet için ve Kitab ile Sünnetin an- e

Jaşılabilmesi için nass ile (Islamın hükümlerine göre) Arapça dili gereklidie Ayrıca 

hangi dile ihtiyaç duyulursa o dil gerekli kılınır. 

10.- Müslüman olınayan ve diger diniere mensup olan azınlıklar, dini, vatani ve 

toplumsal adaletin hürriyetinden istifade ederlee 

11.- Halkın elinde ictihadl, yürütme ve yargı güçleri bulunuc Kanunun (Yasamanın) 

kaynagı Kur' anı Kerim ve Resuluilahın (sav) sünnetidir. Halkın seçtigi Şilra 

Şer' an haram olan muamelelerimenetmek, faizli bankalan 

tasfiye etmek, faizsiz hanka ve kredi enstütileri kurmak 

Mülkiyeti korumak, ondan güzel bir şekilde faydalanmayı 

saglarnak ve ferdierin idare edemedigi taktirde adaletle 

dagınmıru yapmak. 

Işçiye münasip bir ücretverme k, yeterli birdinlenmeyi 

temin etmek, sagbk hlzmetlerini sunmak ve ihtiyarlık ile 

hastalık anlarında yaşantısun garanti altına almak. 

Karşılıksız borçla iş sahalarını destekleyip ürerim ve 

mühadeleyi kolaylaştırmak. 

Işçi ve işveren arasına anlayışı sokup çelişkileri gidermek 

için şu yollardan birisine başvurmak: 

ı -Işçilerin maslahatı için Devlet işyerlerinin karlarından 

aldıgı gelirden işçilere dagıtmak. 

2-Özel ticarethaneler kurup, mülkiyelin bir Jasmını veya 

tamamuu işçilere devretmek. 

Meclisi, halkın adına halkın işlerini yürütür. Bu Meclisin selahiyetinden birisi de 3-Topragı ihya edip üretimi artırmak için çiftçilere yardım 

liyakatlı (ehil) Fıkıh Ulemalan, Kadılar ve Valilerin selahiyelini tevzih etmektir. etmek. 

12.- Güç birim!~ toplumun muhafazası, olgun1aştınlması. ve düzeltibnesi için~ 21.- Sosyal sigorta!ar: Zekat, Vakıf; ve Teberrudan oluşan özel maliyeden kapatılıı: 

aklı, ırzı, nefsi ve malı korumayı esas olarak kabul eder. Ferdler için yeme, içme, Ihtiyaç halinde genel vergi ve gelir hazinesinden faydalarulıı: 

barmma, egitim ve ögretim, saglık ve evlenme ihtiyaçlarının temini için gereken 

hususlara riayet edec 

a-lyiligi emretrne ve kôtülügü menetme esası. 

1>-Muamelede iyilik ve hayırda yardımlaşma esasL 

22.- Kitab ve Sünnetin nassına (dinin esaslarına) muhalif olarak Kürdistan Islam 

Partisinden (Partiya lslamiya Kurdistan PIK.) gelecek her türlü tavsiye ve kararlar 

geçersiz sayılıı; itibar edilmez. 
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Bi nave Xwedaye mibreban u dilovan 
Rebaz a Partiya Islami ya Kordisıani 

ı.. Parüya Islami ya Kurdistani • PIK parüyeki ramyari (siyasi) 

ye. Di 11.12.1400 koçi (hicri) de, bo bi cih anina maten dadmend 
en gele Kurdistane ll. yen gelen musUman hatiye avakirin ll. 

baweriya xwe bi ferkirinen ola Islami tine. 
2.- Partiya Islami ya Kurdistani: Pareke ji tevgera islami ya 

navnetewi ll. we bi gelemperi tekili ll. pewendiyen xwe bi komiken 
islami re çebike ll. bi taybeti bi komiken islami yen dorhela we, bo 
hevkariye, hodegirtinaji hev ll. din ll. arikariye bi wan re. Çi dijhevi 

di nava wan de we hiçe ber encumeneka dadvani li gori Qunin ô. 
sunnete. 
3.- Gele kord e musUman pareke ji netewa islami ya yekbuyi ye. 

Kurdistan a musUman pareke ji Islanıistana mezin ll. ewa ji aliye 

diroki ô. cugrafi ve Diştimane gele kord e ll. erde ku Kord tede 
piraniya cigirtan e. 
4.- Bo gele kord • wek bo her geleki musUman • maten wi yen 

rebazi di jeder ll. makdariye de hene ô. di dirok ll. zimane wi de, di 

taybeti u penasi, di erd ll. xeraten wi de. Mafe wi heye, ku 

deselatiya xwe bi xwe bike. Bindesti, pekoli, zordari, nizimi u 
koletiye nepejirine, ll. tekoşina belengaziye, nezaniye, nexweşiye u 
paşvemayine bike. 
s .. Dive, ku musUmanen Kurdistane bi birayen xwe yen kord re 

bixebitin, boyi ku Kurdistan hibe Islamistan ftmala koçkirine 
(hicrete) ô. piştvaniye. Dive, ku Kurden musUman en li dervey 

Kurdistane, bi birayen xwe re bixebitin; bo welaten ku tede dijin 

bikin malen Islam u hicret ll. piştvaniye. 
6.- Zav (mezheb) ll. deste (fireq) yen islami di Kurdistane de, bi 
hevre bljin ll. bi reya kombftne (Ictimaa) arikariya hev ll. din bikin, 

ô. bixebitin bo firehkirina bingeha hevgirtine (Itifaqe). Hema 
dogişen, ku hevgirtin tede çetin be, we bo her deste ô. reç&reyeke 

bite heştin, ku bi xwe bike, le dive zirare bi en din neke. Deste an 
ji reç&re islami te nasin, gava bi teviya lslame girt ô.ji tişteki niyas 

giring ji ola islami demekeve. 
7.- Dibe ku arikarl bi wan hezan re bite kirin, ewen ku bo bi cih 

anina maten rebazi yen Kurdistane dixebitin, eger wan bez ne diji 
ola gel bin ll. ne ji 1\Jane aliyeki dijmini bin. 
8.- Deselatiya Kurdistan a islami li gel deseisliyen gelen musUman 
11 Dewleta gelen islami ya yekbuyi'' peda dike. Her gelek 

dııııişgeheki hevraye (şora) bo deselatiya cihi hildibjere, ll. 
dııııişgehen gelan dııııişgeha hevraye ya gişti hildibjere, ewa ku di 

nav xwe de serokeki bo teviya musUmanan hildibjere. 

9.· Zimane kurdi, di Kurdistane de, zimane miri ye 11. dive bite 

yekber kirin ll. peşxistin bo pediviyen çerxe. Zimane erebi ji bo 
Xwedaperestiye pewiste ll. tenerina di Qunin ll. Sunnete de ll. wilo 

her zirnaneki pedivi pe heye pewiste. 
ı o .• Kemtiri yen oldari yen ne musilman xwedi mafen oli, netewi 

ll. dadmendiya civaki ne. 
ıı .. DeseJ.aten lekolini (ictihadı), karbirevebirine ll dadmendi bi 

dest gel de ne. Jedera rebaziye nivisara Xweda ye pirozber ll. bala 
ye, ll. Sunneta peximbere Xwede • Selewat u silava Xwede le bit • u 
li şftn gel bo sergerane dııııişgeha · hevraye ji aliye gel de heye. Ji 

mate va dııııişgehe ye, ku deselatiyan li kesen jehati ji feqihan, 

dadparezan ll. serkaren welet belav bike. 

12.· Teva yen ku deselati bo civate dipareze, bi parastin ll. b~kirin 

evin: Ol, hiş, namUs, can ll. mal, ll. taybeliyen ku bo kesan dipareze 

evin: xawrin, vexwarin, xani, cil, ferkirin, saxi ll. guhaztin (zewac). 

Tekili u pewendiyen civaki yen nava endamen civate de li bingeha 
11 ferman bi qenciye ô. neheştina neqenciye11 ne, ô. bi reya 

danftstandina baş ô. hevkariya bo xere u parastina ramaneo bala, 

bi serahaten rind ll.ji ci bilkirina serohaten der-Islame (cahiliyete) 
ll. çareserkirina pirsgireken civaki 

13.- Malhata baş kelpiça bingehine di pedakirina civaka dirist de, 

u dive piştgirtina malbate bite kirin u pewendi di nava endamen 

we de betin xurt kirin, u zarianiu u guhaztin betin xwes, kirin ' 
pişt dayinji daxwaziyen malbatere hebe, u pisiti u benamftsi betin 

sil kirin. 

14.· A(ret (jin ll. keç) mina meran xwedi di mat ll. erkan 
(wacibatan), di avakirina civate ll. serrastkirina we de wekhevin. Ji 
hev cudayi yen ku di nava wan de hene, ji aliye rebaziye (şeriete) 

ve hatine, ji ber avahiya pedabftne ll. erka civaki 

ıs .. Zaroti koçhereka giringedi amadekirio ll. pedakirine re, ll.jere 
dilovaniya parastine ll. qenciya çavserkirin u ferkirine ll. 
tunekirina sedemen bemali ll. rewendakirine pewistin. 

16.- Bangdayin bo belavkirina Isiame tenebi bawerkirina lıişan ll. 

berhev anina dilan pek te. Di ol de zor nine. Hema cihad (xebat) 

tekoşina bo Xwede ye, bo p~vedana zordaren xwe bilind dı"tine ll. 
bo parastina zorkes, u jaran, çi musUman bin an ne musilman. 

17.- Azadi mareki gişti ye ll. di ramankirin, baweri, dareji (hizi· 
rgotin), nivis, belavkirin ô. di avakirina sendikaten (zirbayen) 

kargeri, partiyen siyasi ll. kumiken jinan de; eger ne li diji Islame 
bin. 

18.- Dadmendi mafeki gişti ye ll. çi parezi bo şftnkariye (menseb) 
nine. Ji hev cudayi di nava hewelatiyan de, bi sedema ol an reng 
an tire (taife) an nljad an zav (mezheb) nine. 
19.- Zanin mateki gişti ye, ô. zanina jederen ole ferza çavki ye bo 
musUmanan ô. dive nezanin bite sil kirin, hi\Jekirina hemô. 

koçberen ferkirine hebe, lekoiina zanyari u pemljftii betin 

parastin, hode ji jehatinan bite dı"tin, u seeten hevgirt di hemô. 
taybetiyan de betin peda kirin. 
20 .• Kar di hemô. bergehen hodegirtine ô.jegirtina ber (istismar) 

ji maten gişti ye, ll. deslati di sinoren giringiye de deste xwe dide 

ser: 
(a) Qedexekirina dan ll. standinen bi rebazi heramin ô. rakirina 

Baııken fayize, bi avakirina diravxanen islami, li gori pilaneki 

~ti. 
(b) Parastina heyinan bi jebirina qenc ll. belav kirina dadmend, 
eger tekmirov Dikaribin pe rabin. 

(c) Misogeriya mate deste karkir, ter vehesin, dermankirina pedivi 
u matdayina tolvekirine (tehwiz) dema pirbftn u nexweşiye. 
(d) Çavlekirina kar, bi destgirtina bas, ll. çetirkirina herhem ll. 

rekirine. 
(e) Xistina hevtegilıiştine u rakirina dijheviye di nava karker ll. 

xwediye kar de, bi reya: 

• Belavkirina parekji qezencan li karkeren çekirxanen, ku deselati 
bi pareka sermiyan xwe tede ye, bo parastina beıjewenden 

karkeran. 
• Avakirina kargehen taybeti ll. birlniı derina (mulkiyeta) wan, bi 

tevayi an parek je, ser nave karkeran. 
• Arikariya cotkaran bi vejandina erde ô. jegirtina bere we. 

21.· Misogeriya civaki bi reya terazô.na (mizaniyeta) taybeti ya 
Zekate, Weqfe u beşe, ô. eger pewist bô, ji terazftna gişti ya pace ll. 

berJegirtine (istismare) arikarl ti birin. 
22.· Her rasperiyek (tewsiyet) an biryarek ji Parüya Islami ya 

Kurdistani· PIK derhatiye, eger diji bendeki Qunine ll. Sunnete be, 

te rakirin ll. kar pe nabe. 

PARTİVA İSLAMİVA KURDiSTAN 
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Kürdistan islam 
yardım organi
zasyon'un amacı: 
Mültecilere,yetimlere, 
savaş mağdurlarına 

ve afetzadeZere maddi 
ve manevi açıdan 

yardım etmektir. 

Cu di 

IHOK 

IHOK 

Islamischer Hnrs Organisation Kurdistans 

Postfach 200 235, 5300 Bonn 

Bankverbindung: Sparkasse Bonn 
Konto: 300954 Biz.: 380 SO 0000 
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•• • •• • 
KURDISTAN EL MUCAHID 

Büyük ilgi çekiyor 

Kürdistan İslam Partisi PİK'in resmi organı 
olarak Pakisianın Peşavar kentinde yayın 
hayatına başlayan KÜRDiSTAN EL 
MUCAHİD dergisi ilk etapta arapça olar:ak 
yayrn hayatuu sürdürecektir. Hem if;eriğ. ile hem 
de kaliteli dizgisiyle neşr edilen bu güzel dergi 
İleriki safhalarda Farsça ve Kürdçenin Soran 
lehçesiyle tüm müslümanlara, Kürd hallanın 
haklı davasını duyurcaktır. 

Üç ayda bir çıkacak olan Derginin şu ana 
kadar iki sayısı çıkmış ve üçüncü sayısı ise 
çrkmak üzeredir. 
Dergiye ilgi duyan ve arapça bilen müslüman 
kardeşlerimize aşağidaki adreste temin edebileek
lerini duywwuz. Aynca Derginin Avnqxıda da 
dağ1tılaaığı bildüilmiştir. 

Dergiyi çrkaranlara Alkıhtan muvafakiyet dilek
lerimizi sunar ve başta Küır1 miDeti olmak üzere 
tüm müslümanlam hayu{ı ogwfu olsun deriz 

,_ 

İlgi duyan Müslüman Kardeşlerimize burada 
·Derginin Adresini vermek istiyoruz: 

KURDiSTAN EL MUCAHİD 

M. AbduDah 
P.U.O BOX: 877 
PESHAWAR - PAKISTAN 
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