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Cudi .dbnt ~i:ulıJ.anın ~ 

Merhaba sayın okurlar .... 

Uzun bir zamandan beri yine sizinle bir aradayız. Son sayıyı, yani 9. sayıyı 
sizlere sunalı 8 ay oldu. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı bu 1 O. sayıyı ancak 
şimdi yayınlayıbiliyoruz. Sizlerden özür dileriz. Bundan sonraki yayın hayatımızı 
aksatmadan devamına çalışacağız. Tabii ki bu devamlı/ık, siz okurlanmızın da 
yapacağı maddi ve manevi katkıya bağlıdır. 

Bu zaman içerisinde, gerek dünyada gerekse Kürdistanda hayli gelişmeler oldu. 
Kürdistana yönelik bir dergi olan Cudi 'de ancak sizlere Kürdistanda meydana gelen 
olaylardan bahsedebiliyoruz. 

Kürdistanda en önemli olay ise, PKK'nin Mart '93 de tek yönlü olarak ilan 
ettiği ateşkesle başlayan gelişmelerdir şüphesiz. 

Bu aşamada Kürd örgütleri arasında bir sıcak yaklaşım dönemi başladı. Başta 
PSK olmak üzere bir çok Örgüt PKK ile anlaşmalar imza/adılar ve Kürdistandayeni 
bir direniş merhalesinin altına imzalannı attılar. Bu aşama kısa bir zaman içerisinde 
Kuzey Kürdistandaki örgütler arasında bir Cepheye gidilme isteğini gün ışığına 

çıkardı. 12 Kürd örgütü Cephenin kurulması için bir araya geldiler ve Cephenin 
Programını ve tüzüğünü hazırladılar. Cudiyi Matbaya verdiğimiz şu günlerde nihayı 
toplantının yapılarak Cephenin ilanı beklenmektedir. Bu sayımıza yetişmediği için 
sizleri ancak gelecek sayıda bildigilendirmye çalışacağız inşallah. 

Cudi 'nin bu sayısında ağırlıklı olarak cephe konusu işlenmiş ve Cephenin 
gerekliliği üzerinde durulmuştur. 

Diğer bir mevzu ise İHOK tarafindan Güney Kürdistana yönelik Kurban 
kampanyasıdır. Bu kampanya ile İHOK, GüneyKürdistandaki muhtaç ve yetimler 
başta olmak üzere İslami Hareketin Mücahitlerine az da olsa maddi yardım sağla
mıştır. Bununla ilgili olarak Güney Kürdistana giden İHOK elemanlannın bize 
gönderdikleri kısa bir raporu yayınlayacağız. 

Bu raporda Güney Kürdistandanın ekonomik ve siyasi durumu hakkında ısa 
bazı bilgiler veriliyor. 

Bunun yanında Gerek Türkiyede gerekese diğer islam aleminde İslam 'a karşı 
gelişen hareketler ışığında yayınlanmış bir bildiri bulacaksınz. 

Tekrar etmek istersek, Cudi'de güncel olaylan elbetteki günü gününe veremiyo
ruz. Bu üç aylık çıkış periodundan kaynaklanıyor. Ama bunun yerine Kürdistan 'ın 
genel durumu hakkında geniş makale ve mülakatlan okuma imkanı bulacaksınız. 

Bir daha ki sayıda buluşmak üzere 

Editör 
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Kürdista_n Ulusal Cephesi 
ve PIK'in görüşleri 

Cephenin kurulu§u arefesinde, Gündem gazetesi ile yapılan bir mülakatz Q§agı aynen yayınlıyoruz. 

PİK' in sorumlulan ile yapılan bu mülakatlan, burada yayınlamamızın sebebi, hem bu mülakatı 
bahsedilen gazetelerde okuyamayan okuyucuZara tekrar okuma fırsatı tanımak hem de, 
mülakatlann yayınlanmasında genelde redaksiyondan geçirilip özünden saptınlma tehlikseine karşı 
tedbir almaktır. 

Bismülahirrahmanirrahym 

PİK, yani PARTİYA İSLAMİYA KURDİSTANİ veya Kürdistan İslam Partis~ 1980 yılında 
tüm Kürdistandan birçok Kürd alimin temsilci olarak katıldığı bir ·toplantıda alınan kararlar 
neticesinde kurulmuş bir siyasi harekettir. 

Hareketimiz 22 maddelik bir ana program çerçevesinde çalışmalannı yönlendirir. Bu 
çalışmalan yaparken herşeyden önce cenabı Allah ·ın rızasını kazanmayı ve Kürd halkının 
çıkarlannı koruyup kollamayı esas bilir. Kürd halkı müslüman bir toplum olması hasebiyle bô'yle 
bir hareketin kurulması zaruri görülmüş ve gerekeni de bundan 13 yıl önce PİK' in kurulmasıyla 
yapılmıştır .. Hareketimiz dünyanın bir çok yerine Kürdistana yönelik siyasi mücadelesini 
vermektedir. 
Kürdistanın dışında şu anda dört adet dergimiz çıkmaktadır. Bunlar, Türkçe-Kürdçe olan Cud~ 
yine İngüizce-Kürdçe-Arapça Cud~ Arapça Kürdistan el Mücahide ve son olarak ta yine Arapça 
Denge Mof tır. Kürdistan ·ın tüm parçalannda siyasi çal1şmalanmız sürmekte ve hareketimiz gün 
geçtikçe halkın arasına inmektedir. 

Hareketimizin ilk hedefi, Kürd halkını bugünkü mazlumiyetinden kurtarmak ve hür 
iradesine kavuşmuş olan bu halka İslamiyeti çözüm olarak sunmaktır. Kendi iradesi elinde 
bulunmayan bir halka hangi yönetimle yönetilecek sorusu sorulmaz. Bunun içinde şimdiden kavga 
yapılmaz. Bugün Kürd halkı, Kürdistanın her parçasında, degişik metod ve oyunlarla, 
sömürülmektedir. Kendi iradesi elinde alınmış mazlum bir halktır. Bu mazlumiyetinden kurtulması 
için verdigi mücadelede hertürlü meşru imkanlannı kullanmak zorundadır. İslam bunu emrediyor 
ve bize bu yolda gereken metodlan da gösteriyor. 

İslamın 11Ne mazlum olun ne de Zalim" emri Müslüman Kürd halkına gerekenin 
yapılmasını emrediyor. Hareketimizin şian şöyledir: Kürdistan bugün bir bina gibi yanmaktadır. 
Bu binanın sakinleri elbirligiyle yangını söndürmekle mükelleftirler. Yangını söndürmeden 
birbirimize düşmemiz ne kadar cahilce bir davranış olursa, bugün Kürdistanda süregelen zulmü 
hep birlikte durdurmadan idoloji kavgaya girmemiz de o derece cahilce bir davranış olur. 

Kendimizi kısaca tanıttıktan sonra Kuzey Kürdistanda kurulacak olan Cephe hakkında bize 
yöneltmiş oldugunuz sorulan cevaplamak istiyoruz. 
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Soru 1 : Kuzey Kürtlistanda Kurulması beldenen 
ve bu yönde adımları atılan cephe konusunda ki 
görüşleriniz, cephenin kurulmasının koşuUan ve 
geleceği açısından ne söyleyebilirsiniz? 

1- Cephe demek, birden fazla ki§i veya kur
lu§un hep birlikte varmak istedikleri bir hede
fe ula§malan için, kendi aralannda bir asgan 
mü§terek etrafında birle§meleri demektir. 
Bugün Kürdistanda, özellikle Kuzey Kilidi
standa TC, vargücüyle Kürd halkının üzerine 
varmakta ve elindeki modem silahlanyla kan 
kusmaktadır. Hergün yüzlerce insan, ki bun
lann çogu masum insanlardır, öldürülmekte, 
köyler yakılıp yıkılmakta, §ehirlere toplu saldı
rılar düzenlenmekte, Kürdistanın tabiatı na
palm ve kimyevi silahlarla oturulmaz hale 
getirilmektedir. Kısacası Kürdistanda Ameri
kanın Vietnamda uyguladığı yoketme sava§ı 
sürmektedir. İnsanlanmız korku ve panik 
içerisinde ya§amaktadırlar. Birçogu batıya 

göçetmi§, geri kalanlan ise göçetmek üzere
dir. Batıya göç edenler ise ikinci veya üçüncü 
sınıf muamelesiyle kar§ı kar§ıyadırlar. TC 
Kürdleri yok ederken onların mezheplerini, 
idolojilerini sormuyor. Bunu geçmi§te öyle 
yapmı§ bugün de böyle yapmaktadır. Şeyh 
Said-i Şeriatçı, Seyyid Rıza· yı ise Kürdçü ola
rak ipe çekmi§tir. Oysa ikisinin de suçu zulme 
kar§ı gelmeleri ve Kürd halkının haklı davası
na sahip çıkmalan idi. 

Bu ko§ullarda kurulmu§ olan bir Ce
phe elbetteki örgüt kaygısı gütmesi yersiz 
olur. Burada Kürd halkının çıkarlan sözkonu
sudur. Bu ise örgütlerin çıkarlarından daha da 
önemlidir. Bu Cephede yer alan örgütlerin 
tümü en azından Kürd halkının kurtulu§a 
erdiği güne kadar birlikte çalı§malan ve Kürd 
halkına ortak hizmet sunmalan temennimiz
dir. 
Cephe tüm yurtsever örgüdere açık olmalıdır. 

Soru 2 : Cephe Türk devletinin saldırılarını 
yoğunlaştırdığı ve hatta imkayı Hedeflediği bir 
dönemde gelişiyor. Bu durumda sizlerin cephe
nin askeri ve siyasi çalışmasına katkınız ne 

olacak ya da soruyu başluı tarzda sorarsak ce
phe kendini nasd örgütlemeli, devletin saldırıla
rına nasd cevap vermeli, halkı nasd örgütlenme 
ve direnişe çekmeli, dışta siyasal temsü nasd 
sağlanmalı? 

2-Esasında cephede yer alan örgütlerin hepsi 
de yurtsever örgütlerdir. Hepsi de Kürd halkı
nı temsil ediyor ve Kürd halkının çıkarlarını 
korumak için bu cephede yer almı§lardır. 

Hepsinin de irili ufaklı imkanlan mevcuttur. 
Bu imkanlar, hem askeri olabilir hemde siyasi 
bir güç te§kil edebilir. Kürdistan İslam Partisi 
olarak bizler ba§ta halkımızın inanç 
gücüne hitab ediyoruz. Bizler halkımızın uyu
tulması için kullanılan sahte İslam anlayı§ını 
ortadan kaldınp yerine zulme ve baskıya kar§ı 
çıkan gerçek İslam bilincini vermek istiyoruz. 
Eğer bunu ba§arabilirsek, ki bundan umutluy
uz, o zaman, bugün verilen mücadeleye çok 
büyük bir güç katacağımıza inanıyor ve bu 
yöntemle TC· ye büyük bir darbe inandıracı
ğımızı hesaplıyoruz. Kürd halkı sahte değerler 
pe§inde yıllardan beri sürüklendi ve halkı

mızın enerjisi yalnı§ yerlerde kullanıldı. Bu 
muazzam gücü bir de kendi halkımızın çıkar
lan uğruna seferber etmek istiyoruz. Kısacası 

bu mücadeleyi tüm Kürd halkına mal etmek 
için mücadele edeceğiz. Artık TC Kürdleri 
yoketmek için Kürdlerden faydalanmamalıdır. 
Bizim §U anda cepheye yapacağımız katkı bu 
kadardır. Askeri bir katkı imkanı §U anda 
mümkün değildir. Ama ileride bunun da ger
çekle§mesi için elbetteki imkanlanmızı sefer
ber edeceğiz. 
Cephenin yapacağı çalı§ma ise elbette ki çok 
yönlü olmalıdır. Ba§ta Kürd halkı kendi da
vasına sahip çıkmalı ve diğer uluslar gibi ezil
diğinin, hor görüldüğününün, ikinci veya ü
çüncü sınıf muameleye tabi tutuldugu, bir 
ulusun en önemli değerlerinden olan dilleri
nin yasaklandığının bilincine varmalı ve bütün 
bunlann da kendisinin fiziksel olarak yok 
olması için yapıldığı açıkca ortaya konmalı. 
Basından ve medyadan en iyi §ekilde yararl
anmalı. Kültürel, sportiv ve sosyal faaliyetlere 
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önem verilmeli. 
Halkımızın sahip çıkacağı değerler ortaya 
konmalı. 

Bütün bunlar yapılırken tabü ki halkı
mızın yapısı göz önünde bulundurulmalı ve 
ona göre hareket edilmeli. Halkın manevi 
değerleri ile alay edilmemeli. Bilakis o değer
lere saygı gösterilemli. Kürd halkı müslüman 
bir halktır. Bu halkın İsiama olan bağlılığı 
sarsılamaz. İsiama kaqı yürütülecek tüm 
menfi hareket ve tavırlar halktan uzakla§mak 
demektir. Bu halk, İsiama bağlılığından do
layı, büyük bir enerji potansiyeline sahiptir. 
Eğer ki bu potansiyele sahip olmak istiyorsak 
bu gerçekleri de göz önünde bulundurmak 
zorundayız. Bu halk demokrasi, sosyalizm vs. 
idolojiler uğruna kolay kolay ayaklanamaz. 
Ama İslam uğruna gerekirse malını ve canım 
feda edebilir. Kürd halkımn dü§manlan bunu 
bildikleri için §imdiye kadar bu halkı hep 
İslam narnma aldatabilmi§ler ve İslam adına 
sömürmü§lerdir. Eğer ki bizler kısa bir zaman 
dilimi içerisinde hedefe varmak istiyorsak 
halkımızın bu gücünden faydalanmasını bilme
meiz gerekir. 

Bugün Kürd meselesi artık tüm dünya 
tarafından tamnmakta ve dikkatle izlenmekte
dir. Eğer bizler Dünya kamuoyunda destek 
almak istiyorsak bazı kurallara riayet etmek 
zorundayız. Bizim hiç bir halka dü§manlığımız 
yoktur. Dü§man kazanmaya da ihtiyacımız 

yoktur. Zaten dü§manlarımız yeter ve fazla 
dahi geliyor. Elimizde geldiği kadar dünya 
kamuoyunda destek almamız gereklidir. Bunu 
yaparken hertürlü terör hereketlerden kesinli
kle kaçınmamız gereklidir. Zira bizler terörle 
dünyanın gözünü korkutamayız. Tam tersine 
terörle onların bize kar§ı olan sempatisini 
dahi keybederiz. TC· nin §U anda en zayıf 
noktası elbetteki dı§ siyasetidir. Bugün TC 
dı§a açılma sevdasındadır. Bu yolda ki engel
leri kaldırmak istiyor. Bu engellerin ba§ında 
Kürd meselesi gelmektedir. Bu noktada 
TC· ye gereken darbeler vurolursa taviz alma 
imkarn da doğar. 

Cephe, bu hususta çok hassas ve bilin-

çli olarak hareket etmeli. Bir veya birden çok 
heyetler kurulmalı. Sürekli siyasi adaklarla 
irtibat halinde bulunmalı. Kürd halkının haklı 
davası olduğu gibi dünya kamuoyuna ak
tarılmalı. Bağımsız kurulu§larla i§birliğine 

girilmelidir. Kürdistamn diğer parçalınnda 
bulunan örgütlerle hem onların menfaatlanm 
hem de kendi menfaatimizi gözönünde bulun
dururak ili§ki içerisine girilmelidir. 

Burada bir daha değinmek istiyoruz. 
Kürd ulusunu te§kil eden birimler güçlendiril
meli ve en azından tüm Kürdlerin sahip çıka
cağı değerler ortaya konulmalı. Bir dilbirliği 
olu§turma yolunda çalı§malar yapılmalı ( UNI
CEF · ten yararlarulabilinir) . Kürdistana yöne
lik bir TV veya Radyo istasyonu kurulmalı. 
Cephenin uluslararası kurulu§ ve toplantılarda 
temsil edilme hakları sağlanmalı. Böylelikle 
Kürd meselesi de her fırsatta gündeme gelmi§ 
olunur. 

Soru 3: Bu cephenin Kürdistanın diğer dört 
parçasındaki örgütleriyle üqkileri, gerek çıkabi
lecek sorunlan önlemek, beUi güçlerin sömür
geci güçlerle olan ve tasvip edüemeyecek üqkileri 
önlemek gerekse hem ulusal hem de uluslararası 
alanda birlikte temsüini özellikle dört parçada 
sağlamak nasıl olacaktır? 

3- Yukarıda da bahs etiğimiz gibi Cephe 
diğer parçalarda ki Kürd örgütleriyle sürekli 
ili§ki içerisinde olmalı. Bu ili§kilerin ana teme
li Kürd halkımn çıkarları olacaktır. Tabi bun
dan kastımız, cephe veya örgütler kendi çıkar
Iarım hiçbir zaman Kürd halkının çıkarları 
önüne koyamazlar. İli§kiler siyasi ortamda ne 
gerekiyorsa onu yapmalı. O bölgedeki örgüt
lerin siyasi özerkliklerine karı§ılmamalı ve 
onların kendi bölgelerinde en iyiyi bildiklerine 
rıza göstermeli. Onlarla koordinasyon ve bilgi 
alı§veri§inde bulunmalı. Kürd örgütlerinin §U 
anda kendi aralannda bir hesapla§masına 

müsade edilmemeli. Her dönemde ve heryer
de kendi halkını bazı çıkarlar uğruna satan 
ki§i veya kurulu§lar bulunur. Üstelik bunlar 
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bunu yaparken en doğrusunu yaptıklanna 

kanaat getirirler. Tabii ki onlan bu yaptık
lanndan vazgeçirmek, deveye hendek atiat
maktan daha zordur. Belli bir zamana kadar 
onlan öyle idare etmek gerekiyor. Yoksa 
onlarla enerji tüketmek cepheyi zayıflatır ve 
gerçek hedefinden geri bırakır. 

Soru 4: Kurulacak Kuzey Kürdistan cephesinin 
Programı sizce nasd olmalı? Türk Solu ve demo
kratik çevrelerle ilişküer nasıl olacak ya da 
olmalı? 

4-Kurulacak cephenin programı, §imdiye ka
dar söylediklerimizi göz önünde bulundur
ursak, ilk ba§ta Kürd halkının esas yapısı 

gözönünde bulundurarak hazırlanmalıdır. 

Halkımızın manevi değerlerine kar§ı değil 

onlan esas alan bir program olmalı. 
Yapı itibanyla kısa ve net olmalı. Ger

çekle§mesi çok zor veya mümkün olmayan 
hedefler seçilmemeli. Tabii ki esas Hedef 
Kürd halkının kendi kaderini kendisinin tayın 
etmesi ve Kürdistanın da bağımsız olmasıdır. 
Bundan elbetteki vaz geçilmez. Hedefler kısa 
vadeli olmalı. Adım adım hedeflere doğru 
yürümeli. Asgari mü§terekler tesbit edilmeli 
ve bu yolda mücadele edilmeli. Dünya siyasi 
konjüktürü gözönünde bulundurulmalı. Türk, 
Arap, Fars halklanyla dostluk esas alınmalı. 
Kürdistandaki azınlıklarm emniyetine dikkat 
çekilmeli. Uluslararası ili§kiye ehemmiyet 
verilmeli. 

Sadece Hedefler ve yollan değil o 
yolda bulunan zorluklar da gözönünde bulun
durulmalı. Deriyi yönelik bir program olmalı. 
Programın uygulanabilir olması. Uygulanması 
için de gerekli müeyyidelerin konması zaruri
dir. 
Türk solu veya demokratik kesimle ili§kiler 
nasıl olması sorusuna gelince : PİK olarak 
Kürd halkının çıkarlan neyi gerektiriyorsa onu 
yapma gerekliliğine inamyoruz. Bununla kas
dımız elbetteki enternasyonal sosyalizmi 
desteklemek değildir. İslami bir örgüt olarak 
elbetteki bölgemizde bulunan diğer İslami 

örgütlerle bağlanmızı güçlendireceğiz ve bu 
hususta da ilk adımlanmızı atmı§ bulunuyoruz. 
Elbetteki bu saydığımız diğer İslami hareket
ler, TC'ye en az bizim kadar kar§ı olan ör
gütlerdir. Onlarla İslam karde§liğinin gerektir
diği gibi bir uhuvet ili§kisi içerisine girmeyi 
arzuiuyoruz. Bu hususta el uzatan tüm İslami 
kurulu§lara kapımız açıktır. 

Tabii Cephe içerisinde bulunan sol 
örgütlerinde Türk solu ve ya demokratlanyla 
ili§ki içeresinde bulunmalanna normal kar§ı
larız. 

Soru S: İslami çevrelerin Kürd sorunundaki 
duyarsızlığını nasd yorumluyorsunuz? 

5- TC, Kürdleri yoketmek için kullandığı 

metodlan çok yönlüdür. Ama en §iddetlisi ise 
onlan İslam dü§manlığı ile suçlamasıdır. TC 
bir taraftan laik, yani din dü§mam bir tavır 
içerisine girerken diğer taraftan Kürd direni§ 
hareketini kırmak için İslam kılıfına bürün
mü§tür. Bunun en güzel örneklerini bundan 
birkaç yıl önce gördük. Mesela Kürdistanda 
halkin üzerine, PKK· ya kar§ı direnmeleri için 
ayet yağıdırırken, batıda islamı savunan Türk 
alimlerini ise idam ile yargılıyordu. 

TC bu politikasım uygularken, zemin
lerini de hazırlıyordu. Müslüman Türk ve 
Kürd halkım cahil bırakıp, gerçek İslam an
layı§ı yerine kendi sahte Islam anlayı§ım yer
le§tiriyordu. Mesela Vatan sevgisi imandandır, 
veya Bayrak kutsaldır, Türkiye yegane İslam 
devletidir gibi ipsiz sapsız uydurmalada halkı 
saptırmı§ ve kendi çıkarianna alet etmi§tir. 
70 sene süren bu saptırma meyvesini de ver
mi§tir. Bugün TC· nin Kürd hareketine kar§ı 
en büyük silahı da bu değil midir? 
11 PKK gerillan Ermenilerle beraber çalı§ıyor. 
Teroristler yine sünnetsiz çıktı. Ermeniler 
PKK· ya yardım ediyor. İngiliz oyunu" vs vs. 
gibi sloganlada hem Kürd halkım hem de 
Türk halkım aldatılmaya çalı§ıyor. Bundan da 
ba§arız olduğu söylenemez. 
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Tabi Türkiyede ki İslami örgütlerde 
bundan nasibini aldılar. En azından bu örgüt
lerin !iderleri, kendi cemaatlannın yapılanın 
bildikleri için Kürd meselesine ister istemez 
uzak durmaktadırlar. Onların bu merhaleden 
geçip Kürd meselesine ba§ka bir açıdan bak
malan için daha biraz zamanın geçmesi ve 
Kürd örgütlerinin de tavırlanın deği§tirmesi 
gerekmektedir. Şimdiye kadar ki tüm Kürd 
örgütleri, PİK hariç, hep sosyalizmle, mark
sizmle veya kominizmle yola çıkmı§lar ve bu 
çıkı§ları da onları öcü gibi göstermi§tir. On
ların da Kürd meselesine bakı§ açılan devletin 
lehine olarak deği§mi§tir. PİK olarak Türk 
halkı arasında tabiki tepkilere maruz kalıyo
ruz. Ama diğer sol örgütlerin ki kadar elbette 
değil. Bizler onların bu haksız tepkileri kar§ı
sına İslamın karde§liğini öne sürdüğümüz 
zaman ister istemez tepkiler azalıyor hatta 
bazı yerlerde dahi: "Eğer Türkiyede İslam 
hakim olursa ancak bunu Kürdler ba§anr" 
itiraflarına dahi §ahit olmaktayız. 

İslami hareketlerin Kürd meselesine 
bakı§ açısını deği§tirmek ve onları. haklı da
vamıza taraftar kılmak elbetteki Islami bir 
metodla olur. Bizler bunu ba§ardığımız an, 
hedefe ancak o zaman yakla§mı§ oluruz. Aksi 
takdirde Kürd ve Türk halklan kar§ı kar§ıya 
gelme tehlikesi doğar ki, üzerinde konu§mayı 
dahi cesaret etmeyecek felaketiere sürükler 
bizi. 

Unutulmamalıdır ki TC sadece Kürd halkının 
dü§mam değil aym zamanda Türd halkının da 
dü§mamdır. Bizler bu olguyu her iki halka 
gösterebilmemiz lazım. Türk ve Kürd halklan 
gerçekten karde§tirler. Bu karde§liği bozmak 
isteyen sadece batı zihniyetli Türk devletidir. 

PİK- Avrupa Komitesi 

KÜRDISTAN ULUSAL CEPHESI VE GELECEKTE Kİ 
DURUMU 

OmarF. Kumi 

Kürd hal/anın, uzun bir zamandan beri dagınık olarak güçsüz bir şekilde güçlü bir düşmana karşı 
yürüttügü savaşla neticeyi elde etmediği bir gerçektir. Bu gerçekten ahereketle elbetteki bu güçsüz
lügü ortada kaldıracak yeni güç arayışı içerisine girmesi ne kadar doğal ise güçleri bir araya 
getirmek ve oluşan bu yeni güçten faydalanmak ise o kadar doğaldır. 
Bu gücün gerekli olduğu anda, belki örgütler arasında hertürlü görüş aynlıklan ortadan kalkabilir. 
Bu görüş ve fikir aynlıklannın, gücün görevini yerine getirmeye başladıgı anlarda tekrar meydana 
çıkması ise yine doğaldır. Nitekim bunun örneklerini çok yerlerde görmekteyiz. Bir Güney Afrikaya 
baktıgınızda, Siyahlar beyaz azınlığa karşı belli bir aşamaya kadar birlikte hareket ettiler ve beyaz 
azınlık sisteminden önemli tavizler almaya başladıklan andan itibaren aralanndaki ittifak birden 
dagılmaya başlıyor. Şimdi, ittifaklannın meyvelerini görmeye başladılar ve bu meyveleri kimin 
yiyeceği, kuşkusu doğdu. Acaba Afrika Ulusal Kongresi mi? Yoksa İnkarta hareketi mi? Esasında, 
halen hedeflerine vardıklan söylenemez. Daha önlerinde zorlu bir mücadele aşaması bulun
maktadır. Tüm güçlerini beyaz azınlık düzenine karşı kullanacak/anna, kendilerini zayıflatıp, 
düşmanianna yaranacak bir tavır içerisine girerek cephelerini zayıflatmışlardır. 

::::::::::::::::::::::::::::::~::t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I:):I:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I: 
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Kürdistanda, bilhassa Kuzey Kürdi
standa siyasi, ekonomik, ve askeri durum 
daha da vahimdir. Türk devleti, hala Kürd
lerin bir halk olduğunu, Kürdistanın bir sö
mürge olduğunu itiraf etmi§ değildir. Dünya 
Kamuoyu da, bir Güney Afrikada ki siyahlara, 
veya bir Filistin hareketine verdiği desteğin 
binde birini Kürd direni§ hareketine vermi§ 
degildir. Dünya siyasal platformunda, Kürdler 
hala Türkiyenin bir iç meselesi olarak görün
mektedirler. Buna kar§ılık: iseKürdistandaki 
halk hala Kürd meselesine tam sahip çıkmı§ 
degildir. Halkın belli bir kısmi, ister bilinçli 
olarak ister kendi dü§tügü durumdan hareket 
ederek mücadele içerisinde yer almaktadır. 
Bugün Kürd halkının büyük bir çoğunluğu, 
TC · nin 70 yıllık asimilasyon politikası netice
sinde, kendi varlıgma dahi inanmamaktadır. 
Bu durumda nasıl bir halk hareketinden bah
sedebiliriz ki? Askeri güç ile yalnız her§ey hal 
olunmaz. Şüphesiz mücadele veren bir askeri 
güç vardır. Bu güç bir çok imkansızlıklarla 
kar§ı kar§ıyadır. Ayrıca bu güç, kar§ısında 

bulunan düzenli bir orduya gereken darbeleri 
vurabiliyor mu? 10 ile 15 bin civarındaki 

Kürd geriilan özel olarak Kürdistanda ku
luçlandırılmı§ 250 bin ki§ilik bir askeri güç ve 
bir o kadar da milise kar§ı gerçekten etkili 
olabilir mi? 
Unutmayalım ki, Mulla Mustafa Barzani dö
neminde, Kürdler 100 bin Pe§mergeye varan 
bir güce sahip idiler. Kar§ısındaki Irak ordusu 
da ancak o civarda bir güce sahipti. Neticede 
Kürd güçleri, Saddamın acımasız vah§eti ve 
güçlü silahlan kar§ısında kısa bir anda dagıl
dılar~ tutunamadılar. 

Bununla §Unu demek istiyoruz; Kuzey 
Kürdistanda ki mücadele daha henüz ilk a
§amasındadır. Daha Kürd halkı yeniden uy
anmaktadır. Silahlı mücadele, vur kaç prensi
biniden hareket ederek, halk arasında kök 
salmaya çalı§ıyor. Fakat bu taktik, Kürd hal
kını devletin zulmüne maruz bırakmaktadır. 
Devlet, bu aralar yaptıgı gibi, halka büyük bir 
zulüm yapma imkanına sahiptir. Halkı yerin
den yurdundan kovarak geriliaya olan desteği
ni kurutmak istemektedir. Halk ise bu açıdan 
büyük bir darbe yemektedir. Gerilla da halk 
arasında desteğini yitiriyor. Devlet, direni§in 
bu ilk a§amasında, geni§lememesi için, hertür-
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lü imkanlan deniyor. Halk yalnız kaldığında, 
devlete kar§ı koyamıyor. Bu a§ama bir karar
sızlık a§amasıdır. Halk ya topyekün devlete 
kar§ı kalkacak ya da devlete boyun egerek 
direni§e olan katkısı sönecektir .... 

Şimdi bu a§amada, Kürd güçlerinin bir 
araya gelmeleri ve aralarında bir ittifak kur
malan elbetteki yapılacak en dogTu i§tir. Şu 
an 12 örgüt tarafından kurulması dü§ünülen 
Cephe elbetteki, bu 12 örgütün güçlerini bir 
araya getirmede çok faydalı olacaktır. Devle
tin gücü zayıflayacak, halkın morali yüksele
cektir. Bu çalı§ma, aslında bundan 15 sene 
evvel, yapılmalıydı diyoruz. Öyle olsaydı, §im
diye kadar katedilen mesafa daha da ileride 
olurdu. 

Ama bazı olaylar, zaman fınnında 
pi§mesi gerekir. Bu Cephe olayını da öyle 
görüyor ve bugün bu Cephenin kurulmasını 
cesur bir adım olarak görüyor ve ba§arılı ol
sun diyoruz. 

Yalnız, yukanda Güney Afrika ömegi
ni verdigimizde, kurulacak olan bu Cephenin 
de ileride aynı akibete ugramaması için bazı 
noktalara i§aret etmek zorundayız i 

Bugün kurulacak olan Cephe, görünür
de, 12 ayrı örgütün biraraya gelmesi ile olu§a
caktır. Görünürde 12 ayrı örgüt olarak bilinen 
örgütler, siyasi ve idolojik açıdan 12 ayrı ido
lojik ve siyasi örgüt sayılmazlar. 

Bu örgütler ba§lı ba§ına 3 veya 4 ayrı 
örgüt çerçevesinde toparlanabilinir. İdolojik 
olarak, Sosyalist, Kominist, Demokrat ve 
İslam olarak görebiliriz. Günümüzde Sosyaliz
min ve kominizmin cazibeliginde verdigi 
kayıplara bakıldığında, daha da dar çerçevede 
bakıldığında, koministler ile sosyalistler de 
aynı yelpazeye konulabilinir. 
Böylelike Sosyalitsler, Demokratlar ve Müs
lümanlar olarak üç esas örgüt tipi ortaya 
çıkmaktadır. Bugünkü sol kesimde bulunan 9 
örgüt arasında pek kayda değer bir idolojik 

fark görünmemektedir. Solun akseDindeki 
a§ırı uçlar dahi ortaya kayarak yeni bir tip 
Sosyalizm, daha dogrusu bir Sosyal demo
krasiyi meydana getirdiler söylenirse yalnı§ 
olmaz. 

Demokartlar ise daha dogTusu İslam 
ile Sosyalizm arasında bir orta güç olu§tur
maktadırlar. Bu perspektivden bakıldığında, 
Kürdistan da kurulacak cephe uzun vadede 3 
Örgüt arasında kurulmu§ bir cephe imajını 
vermektedir. Bugün bu ayırı§mayı net yapmak 
mümkün değilse de bu önümüzde iki veya üç 
yıl içerisinde böyle olmaya mahkumdur. Ör
gütlerin siyasi yapısı bunu göstermektedir. 

Şimdi bu açıdan hareket ederek Kuzey 
Kürdistan Ulusal Cephesini yeniden değerlen
dirmek lazımdır i 

Önümüzdeki dönemde, degi§en ortam 
akabinde Cephe nasıl hareket etmeli ve bu 
ortaklığını ne zamana kadar sürdürmeli soru
sunun biraz irdeliyelim i 

Biz diyoruz ki, Kürdistan topraklan 
i§gal altında bulunduğu sürece ve Kürd hal
kına hertürlü me§ru haklan verilmedigi müd
detçe bu cephe görevini yerine getirmeli ve 
hiç bir zaman oyuna gelip, elde edilmeyen 
sava§ ganimetieri üzerinde kavga edip kendi 
i§lerligini ortadan kaldırmamalı. Belki dü§
man, bizleri bu oyuna getirmek için önümüze 
böyle bir oyun sergileyecektir i 

Diyecektir ki i buyurun size otonomi, 
veya federasyon haklan. Haydi kim talip ise 
ortaya çıksın ve benim muhatabım olsun. 
Bizler bu oyuna gelip, Güney Afrikada olduğu 
gibi, birbirimize dü§meyelim. Nihayi hedeftıni
zi gözden kaybetmeyelim. Nihayi hedefe ka
dar bu birligimizi bozmayalım. Şunu da ayrıca 
belirtmek isteriz. Kürdistanda ki mücadele 
kısa bir zamanda mücadele boyutunu degi§ti
recektir. Bu Mücadele çerçevesinde Sol güçler 
olduğu kadar, İslami güçler de kendi gücünü 
artırarak direni§i destekleyecektir. Bir Nevi 
bir güç dengesi sağlanacak. Daha dogTusu bir 
kutupla§ma olacaktır. İslami Güçler bir tarafta 
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Sol güçler diğer tarafta direni§ merhalesini 
birlikte yürüteceklerdir. Ama direni§in belli 
merhaleler kaydetmesi durumunda bu güçler 
birbirine dü§ürülmeye çalı§ılacaktır. Bunun en 
iyi örneğini Mganistanda, İranda, Güney 
Mrikada vs. gördük. Bütün bunlardan ders 
alarak, Kürd halkı olarak aynı hatalara dü§
meyelim. Uygarca hareket edelim. Esas dü§
manımızı hiç bir zaman unutmayalım. Kendi 
aranıızdaki meseleleri ise, bugün Cepheyi 
kurduğumuz gibi, medenice çözelim. Cephe 
bir idolojik cepheden ziyade bir ulusal kurtu
lu§ cephesi olmalıdır. Cephede bulunan ör
gütler, örgütsel kaygı yerine ulus kaygısım 

gözetlemeli ve aralarında ki anla§mazlıklan ya 
bir an önce çözmeli ya da fazla büyütmemeli. 

Uluslararası platformlarda, Cephe 
me§rula§tırılmalı ve gereken siyasi adımlar bir 
an önce atılmalı. Dünya kamuoyunu aleyhimi
ze çevirecek hertürlü hareketlerden mümkün 
olduğu sürece kaçımlmalı. Hem Dosta hem 
de Dü§mana bir Cepheye yara§ır bir çalı§ma 
sergilenmeli. Nihayi hedefler ön plana alınma
malı. Bölge devletleri ile ili§ki içerisinde ol
mayan devletlerden yardım talep edilmeli. 
Kürd halkı, cepheden büyük §eyler umud 
etmektedir. Cephe, Kürd örgütlerinin, Kürd 
halkı için birle§tiğini göstermeli. Kürd hal
kının değerlerine saygı gösterilmeli. Dü§
mamn kullandığı silahlan cephe de kullanabil
meli ... 

Bölgede ki rejim alehdan tüm örgüt ve 
güçlerle i§birliği edilmeli. Bölgenin siyasi 
dengesi iyice analize edilip, gereken stratejiler 
uygulanmalı. Bölge devletlerinin birbirlerine 
kar§ı olan zaaflan koz olarak kullarulmalı. 
Esnek siyaset uygulanmalı. Kürdistanın jeo
politik durumundan faydalanmalı ..... 

Kürd halkı, Kürdistanın konumundan dolayı, 
herzaman dayam§maya, birliğe ve karde§liğe 
ihtiyaç duyacaktır. Nezaman ki bu ögelerden 
vazgeçer, i§te o zaman esarete maruz kalır. 
Esaret ise bize yakı§mayan bir olaydır. 

Namazım Kıl 
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KÜRDiSTAN ULUSAL CEPHESi BİR AN ÖNCE 
KURULMALll 

Bugün Kürd halkı kesinlikle bir ölüm kaZım savaşıyla başbaşadır. TC, ötedenberi hayal 
ettigi imparatorluk düşünden uyanmamak için Kürdistanı son çare olarak kullanmaktadır. Bunu 
her fırsatta vurgulamakta ve Osmanlının varisi olduğunu dile getirmektedir. Ortacag imparatorluk
lannın varisi olan tüm toplum ve milletler bugün dünya sahnesinde gücünü gösterebilmekteler. 
Ama TC ise hayalin ötesinde hiçbir itiban kalmayan ne yapacagını bilemeyen Bogazdaki hasta 
adam ünvanını koruyan bir konuma sahiptir. Tabii bu ezikligin hıncını da Kürd hallana çıkar
maktadır. TC, Kürdistanı kaybetigi anda herşeyini kaybetmiş olacaktır .... 

Şunu iyi bilmek lazımdır: TC, Kürdi
stanı sömürge olarak kullanmaktan vazgeç
meyecektir. Kürd halkının direni§ini, tarihte 
oldugu gibi, ate§le, kanla ve gözya§lanyla 
bastıracaktır. Hitlerin yahudilere, Ameri
ka· nın Vietnam· a ve Saddamın Güney Kürd
lerine kar§ı uyguladığı vah§etin de ötesinde 
bir yok etme vah§etini uygulayarak Kürd 
halkını yok etmeye hazırdır. Bugün Kürdi
standa sessizce ve kirli olarak sürdürülen 
sava§, bunun net bir yanıtıdır. TC tarihte tüm 
isyanlan, bahaneler uydurarak elindeki tüm 
imkanlan kullanmı§ ve bastırmı§tır. Bunu 
yaparken, Türk halkını da yanına almayı ba
§armı§tır. 

Bugün Kürd halkı yine bir direni§ a§a
masındadır. Halklar arasında bu a§amalar her 
zaman olmaz. Zaman ve mekanlan da önce
den bilinmez. Madem ki Kürd halkı böyle bir 
direni§ a§amasındadır, o halde bu a§amayı iyi 
değerlendirmeli ve Kürd halkı yeni katliamla
ra maruz kalmamalı. Bir daha Kürd aydınlan 
darağaçlanna çekilınemeli. Kürd kadınlan 
Basrada, Tahranda, İstanbul ve Şamda esir 
olarak satılmamalı. Kürd gençleri, türkçe 
bilmedikleri için kurşuna dizilmemli. Kürd 
bebeleri, süngülere takılınamalı. Kısacası, 

Kürdün namusu ve şerefi ayaklar altında 
çiğnenmemeli... Bu durumlan gözönünde 
bulundurarak Kürd halkı artık geçmi§te yap
tığı hatalan tekrarlamamalı. Yeni metod ve 
yollar denemeli. Bu sava§ın bir varolma, yo-

kalma sava§ı olduğunu bilmeli. Bu a§amada 
Kürd halkı tüm kozlannı ortaya koymalı ve 
ona göre hareket etmeli. 

N e gerekiyorsa o yapılmalı. Cephe mi 
kurulacak? Bir an önce kurulmalı. Meclis mi 
te§kil edilecek? Derhal te§kil edilsin. Cihad 
fetvası mı gerekli? Derhal verilsin. Halk isyanı 
mı gerçekle§ecek? Bir an önce gerçekle§sin. 
Birlikte ordu mu isteniyor? Hemen yapılsın. 
Siyasi bir partiye mi ihtiyaç vardır? Hemen 
kurulsun vs. Artık Kürd halkının kaybedecek 
fazla zamanı kalmamı§tır. Hergün yüzlerce 
Kürd genci öldürülmektedir. Onlar bizim 
gençlerimizdir. Bizim evlatlarımızdır. Halkım
ızın göznurudurlar. Aynı dava uğruna sa
va§ıyorlar. Kar§ılannda ise Kürd halkının yok 
edilmesi için davranan bir güç vardır. Bu güce 
kar§ı hep birlikte sava§mak zorundayız. Aksi 
takdirde, geçmi§te ba§ımıza musallat olan 
belalar bir daha musallat olur ve bu defa bu 
beladan kurtulmak ise kolay olmayacaktır. 

Tüm Kürd halkını TC· ye kar§ı diren
ıneye ve onurlu bir mücadele vermeye çağın
yoruz. Her toplumda oldugu gibi Kürd toplu
munda da deği§ik görü§ ve fikirlerin varol
ması doğaldır. Görü§ ve fikirler ancak hür 
olunduğu zaman serbestçe ifade edilebilinir 
ve ancak o zaman o fikir ve görü§lerin bir 
değeri olur. Bugün Kürdistanda bir baskı 

hüküm sürmektedir. Bu baskı altında kimin 
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sosyalist, kimin kom.inist, kimin demokrat ve 
kimin müslüman olu§u, kanatimizce pek fazla 
bir §ey ifade etmez. Çünkü bu fikir ve görü§
leri pratiğe dökmek için zemin bulunmamak
tadır. Pratiğe dökülmeyen fikirlerin hiç te bir 
önemi yoktur. Önce zeminin olu§ması için 
gereken çalı§malar yapılmalı, ardından bu 
zemine göre pratik uygulamalar için faaliyet 
sürdürülmeli. 

Bilindiği gibi, Kürdistan· da bugün fiili 
bir sava§ ya§anmaktadır. Bu sava§ın bir ta
rafından her türlü techizata sahip olan mo
dem bir ordu diğer taraftan ise güç §artlar 
altında mücadele veren Kürd halkının pe§
mergeleri. Aradaki dengesizlik elbetteki bilin
mektedir. Ama bu dengesizliğe rağmen Kürd 
halkı haklı olduğundan dolayı güçlüdür. Mad
dece olmasa da Manen, TC den fersah fer
sah güçlüdür. Yeterki pe§mergeler bu manevi 
güç kaynağından enerjilerini alsınlar. Bunun 
gerçekle§mesi için yegane §art ise tüm Kürd 
örgüt ve kurulu§larının bir araya gelerek ver
dikleri mücadelede samimi olduklanm Kürd 
halkına göstersinler. Onun hertürlü manevi 
değelerine saygılı olsunlar ve ondan buna 
kar§ılık güç ve kuwet istesinler. Kendi ara
lannda birle§emiyen örgüt ve kurulu§lar hiç 
bir yüzle halkın kar§ısına çıkıp ondan destek 
isteyemezler. Halk o zaman onlara: "Önce 
sizler bir araya gelin, aramzdaki ihtilallan 
kaldırın sonra bize gelin 11 diyecektir. Biraya 
gelip ortak hedef etrafında birle§meyecek hiç 
bir neden yoktur. Aksine bu birle§meyi zorun
lu kılan bir sürü sebepler mevcuttur. Ortam 
bunu gerektiriyor. Ha1kırnız bunu isitiyor. 
Güçlü olup ba§anya eri§mek te bunu istiyor. 
Madem ki durum öyle, neden biraraya gelip 
küçücük olan güçlerimizi birle§tirmiyoruz. 
Neden tek vücud olup zalimlere, despotlara, 
haksıziara kar§ı çıkıp hakkımızı almıyoruz? 

Tarihin bize gösterdiği gibi artık hak 
talep etmekten vazgeçmeliyiz. Hakkımızı 

gasbedenlere kar§ı mücadeleye giri§erek hak
kımız söke söke almalıyız. Kürdistan o kadar 

değerli bir ülke ki, elinde bulunduranlar, bu 
ülkeyi kendiliklerinden vereceklerini sanma
malıyız. Onlar Kürdistam elinde tutmak için 
hertürlü kurbanlan vermeye razıdırlar. Bizler 
de oİılann elinde bulunan ülkemizi almak için 
hertürlü fedakarlıklara giri§meliyiz. Bunun ilk 
etabı ise aramızdaki ihtilallan kaldınp bir 
araya gelmekle olur. 

Bize göre kurulacak Kürdistan Ulusal Cephe
si, tarihte Kürd örgütleri tarafından atılmı§ en 
akıllı bir adımdır. Çünkü §imdiye kadar ba§ı
mıza ne gelmi§ ise hep ayn ayn olu§umuzdan, 
bir araya gelmeyi§imzden olmu§tur. Madem 
böyle o zaman artık bunu deği§tirelim ve bir 
araya gelelim. Her yerde her alanda her za
man. Dünyada var olabilmemiz bunu gerekti
riyor. Aksi takdirde bir çok milletin ba§ına 
gelen, tarihte silinme kaybolma hadieseleri 
bizi de bulur birgün ... 

Kürdistan İslam Partisi PİK 

Bu bildiri, Cephe toplantıianna b3§lanmadan önce Kürd örgütlerine 

ve Kamuouna dag:ttılınlljtır 

Kürdistan İslami Hareketin lideri 
Şeyh Osman b. Abdulaziz 
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•• 
KURD SORUNU 

• 
NEDIR? 

PİK sözcüsü Dr. Muzaffer'in kaleminden 

Yüce A.ll.aJıa bamd, ounun babibine, 8J. ve es
babınasilatveselaınısunduktansonra: Kürd. 
sorunu sadece siyasi bir sorun degil, bilakis 
kök ve esasmda öyle çok sorunları barındır
ıyor ki kökteki o sorunlar çözüme kavuşma
dıkçakürd.sorununun çözümündensöz edile
mez. Aşağıda bu sorunlardan bir kaç tanesine 
kısaca deginmek istiyorum: 

A-
İNSAN KERAMETiNİN 

SORUNUDUR: 

Yüce Allah CC. buyuruyor ki: "Biz 
Ademoğlunu onurlu (§an ve §eref sahibi - mü
kerrem ) kıldık. Onlan karada ve denizde ta§ı
dık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. 
Yine onları yarattıklarımızın bir çoğundan 
cidden üstün kıldık" İsra 70 

Fakat biz bugün gözlerimizle mü§ahede 
ediyoruz ki, Kürd insanının insani kerameti 
heder edilmi§ ve kendisine bir insani ölçü ve 
kiymet takdir edilmemektedir. Kendi ismiyle, 
kendi hüviyetiyle, geçmi§te olduğu gibi §imdi 
de birçok milletierin kendi toprağının ismiyle 
ve Ademoğulları arasında tanı§maya vesile 
olarak yaratılan halkının ismiyle bile isimlene
mediği bir ortamda hangi kerametten söz 
edilebilir ki. 

Birisine hitab ederken, kendisine kera
met ve hürmet vermek istendiği zaman fıtri 

ve bedihi olan ki§iye kendi ismiyle ve ho§lan
dığı bir edayla çağırınaktır. Kendisini kızdırm
aması ve kar§ılıklı saygıyı kazanması için bu 

tavırla kar§ılık verınesinin gereği inkar edile
mez. Fakat keramet' in dü§mesiyle ve hürıne
tin ortadan kalkmasıyla konu§macı muhatabı 
nazari itibara almaması, ismiyle çağırmaması 
olağandır. Saygının ve kerametin en dü§ük 
derecesi, muhatabınyanındakilerinismiyleveya 
o çağn§ımı veren ilahi ayetlerin birisiyle çağır
maktır. 

Biz kürdlerin kerameti, bu dereceye 
dü§ürülmü§tür. Zira insanlar bizi ayrı ayrı isim
lerle isimle~diriyorlar. Bu isimlerin bazılan çok 
gülünçtür. Omeğin: "Dağ Türkleri", 11Kuzey 
halkı", 11Şalvar sahipleri" gibi. 

Bu durumun I§Iğı altında dikkat ederse
niz 11 Kürdistan 11 diye bilinen toprağımız ve 
tarihi vatanınımız bile, Doğu Anadolu, Kuzey 
Irak, Batı Azerbeycan ve Bahteran gibi sun' i 
isimlerle isimlendirilmektedir. Bunun benzerini 
ba§ka bir yerde bulamazsınız. N e tarihi bir 
ka~akta ve nede bibliyoğrafik bir Ansiklopedi
de. 

Bu durum ve tutumlar, hakikatta bir 
Kürd insanının kerametinden bir §ey eksiltmey
eceğine dair nazan dikkati çekmek istiyoruz. 
Çünkü bu kerameti yüce Allah bah§etmi§tir. 
Eğer Kürd halkına kar§ı yürütülen bu tutumlar 
bir anlam ifade ediyorsa, o da kin ve hased-
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liklerinden dolayı Kürdleri isimleriyle İsimlen
dirmeyen ve tarihi vatanları olan Kürdistanı 
inkar eden zalimlerin "inkarcı, ahmakça ve 
cahilce" tutumlarını ifade ediyor. Bu bedibi 
olarak görülmekle birlikte delil olara~ §öyle b~ 
Misal verebiliriz: Sesi ayarlı ve der li toplu bır 
ANDELİB ·e birisi 11Bu merkep ve onun anır
ması ne kadar hoşuma gidiyor" dese bütün 
insanlar bu §ahsın akıl kaybına uğradığını veya 
hamakat ve cehalette ileri oldugunun ka
naatına varacaklar. Bu ölçüınierin aynısını, 
Kürd ve Kürdistanı inkar, onların ismini veya 
topraklarını bilmemezlikten gelen birisine tat
bik edebilirsiniz. Bu inkar, aynı zamanda Allah 
ve Resiliüne isyan ve günah olarak itibar edilir. 
Zira yüce Allah §öyle huyurmaktadır: 

- " Onlan baba/anna nisbet ederek çağınn. 
Allah katında en doğrusu budur. 11 Alızap 5 
- " Neden bildiğiniz gerçeği gizliyorsunuz ! " Iili 
imrlin 71 
- "Hakkı batı/ ile karıştırmayın, bilerek Hakkı 
gizlemeyin. 11 Bakara 42. . . . . . 
- " Şahitliği gizlemeyın, kım şahıtliğı gızlerse 
bilsin ki onun kalbi günahkardır. 11 Bakara 283 

gibi biçok Nass hükmündeki ayet ve hadisler, 
göz önünde bulunan hakikatların inkarını, yal
anlamasını veya gizlemesini yasaklamaktadır. 
Bizim babalarımız, islamın ba§langıcından bu 
yana Kürd idiler ve hatta islamiyette~ ~nce 
CUDİ dagına konan Nuh AS.' ın ~arıhın~e 
Kürdlerin atalarına i§aret vardır. Kurdler'ın 
islama yaptıgı öyle hizmetler varki bunları 
ancak nankör ve kin sahibi insanlar inkar ede
bilir. Ömegin: Haranlı İbnu Thymiyye, Sala
huddin-i Eyyübi, Şeyh Babanddin-i Nakşiben
di Ebul Hamid Muhammed El Gazzali, 
i~ami Nevevi, İmam-i Hudri, Şeyh Abdulka
dir-i Geylani, İbnu Hacib, Muhammed Abduh, 
Hasan El Benna, Said-i Nursi ve birçok ilim 
adamları İslam dinine ve İslam ümmetine yap
tıkları tarihi, ahlaki, ictimai, siyasi ve isla:~n~ 
degerler konusunda hizmet inkar edileme~~ 
gibi İslam ümmetine izzetini, mecdini, §erefini 
tazeledikleri de inkar edilemez. Bunların ben-

zeri çoktur. 

B - GASP KONUSUDUR: 

İslam §eriatına göre gasp hadisesi §id
detle yasaklanmı§tır. Haram ve gayri me§ru
Iugu o dereceye vanyar ki, gasp edilen yer~~rde 
namaz kılmak fasit ve geçersız kabul edilir. 
Fakat biz, gözlerimizle mÜ§ahede ediyoruz ki, 
Kürdler topraklarında sahip oldugu her §ey, 
semeresi, suyu, madenleri, hazineleri bulasa 
her§eyleri yıllardan berigasp ed~§tir. ~u~ne 
kadar da hiç bir parçası gerçek sahiplerıne ıade 
edilmemi§tir. Müslümanlarıku§atan cehalet ise 
kendileri ile hakikat arasını bir perde ile kesmi
§tir. Kalpleri üzerine de perde çe~di~~en bu 
zalimane gasb' a rıza gösterdiler. Kurdler, 
defalarca bu gasb 'ı kaldırmak için te§ebbüs 
ettiler. Fakat tarihi mülklerini kendilerine iade 
etmek için gasbedilen yerlerden bir kısmını 
almak için her ba§larını kaldırdıkları zaman 
i§galci ve gasbedici hükümetlerin saldırısına 
ugramı§, evlatları katledilmi§, malları ~e~~
musları talan edilmi§, diyariarından surgun 
edilerek darmadagan edilmi§lerdir. Bu gasb ve 
talan diyariarında devam edip gitmi§tir. 

Biz kendilerinin müslüman olduklarını 
iddia eden kom§ularımıza dürüst ve samimi 
kelimelerimizi tevcih etmeyi ve tarihin tekerrü
ründe bulunan hak mesajını sunmayı islami 
görev olarak telakki ediyoruz ve diyoruz ki : 
Kürdlere karşı olan gayri islami tutum ve dav
ramşlar değiştirilm eli, zalimleri e birlikte işgal 
toprağının üzerinde kalınmaması, mazlum
Iann satTında yer alıp zatimiere karşı tavır 
konulması ve Kürdlere karşı olan mezalim
lerden doğan kayıplann ve hukukların iade 
edilmesi konusunda bir mü' mine yakışır bi
çimde yardımcı olunuzo! oo Gasb ~atıldır. He~ 
ne kadar hile ve gizlilikle yapılsa bile .. Kaldı ki 
zorla, masum insanları öldürmek ve insan §eref 
ve hayysiyetini çignemek yoluyla olsa yapılan 
gasbın cerimeti daha büyüktür ... 

Bu noktalardan hareketle, Peygamber 
SAV, in " Sizden birisi bir münkeri gör
düğüne onu eliyle değiştirsin, gücü yetmezse 
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diliyle değiştirsin, buna da gücü yetmezse 
kalbiyle karşı çıksm. Bu ise iınanm en zayıfı
dır11 hadisi §erifi 1 nin hükmü altına girenler 
hariçKürdistantopraklangasbedildiktensoma, 
Kürdistanı gasbeden milletierin bu gasb topra
klan üzerinde kıldıklan bütün namazlar batıl
dır. Bundan soma da kılacaklan namazlar batıl 
ve geçersiz olmaya devam edecektir. Kürdistam 
imha etmek için gönderilen asker veya orada 
ikamet için gönderilen aileler, eger buradaki 
gasb ve zulme kar§ı; elleriyle veya dilleriyle 
veya kalbieriyle kar§ı çıkmazlarsa, bu gasb 
toprakları üzerinde kılacakları namazlar ba
tıldır ve diger bütün hal ve hareketleri de Alla
ha kar§ı masiyet ve günah olarak geçer. Zulüm 
ve gasb 1 a ka§ı sessiz kalanların günahları git
tikçe çogalır. Günahların çogalması da yüce 
Allah 1 ın gazap ve cezasım celbeder. 

Onun için kom§ularımıza Kürdistan 
topraklan üzerindeki i§gal ve tahakkümü kald
ırsınlarve islama uymayan tutumlarından tevbe 
edip dönsünler ki yüce Allah onların üzerinde
ki gaza ve ikabını kaldırsın. Peygamberimiz 
SAV buyuruyor ki: 11 Yerdekine merhamet et 
ki gökteki sana merhamet etsin 11 Hakim ve 

Thbarani rivayet etmi§tir 

C- SADAKAT 
KONUSUDUR: 

Yüce Allah CC. 11 Ancak m:ü 1 minler 
karde§tir" Hucurat 10. buyurmaktadır. Bügün 
Kürdistanda olup bitenler etrafında, özellikle 
Osmanlı hilafetinin çökü§ünden bu yana, derin 
ve dikkatlice dü§ünüldügünde, sadık bir ara§tır
macı bu ayetin iki kavramım görecektir: Birin
ci kavrama girenler, sadakatla ve yakini olarak 
islama iman edenlerdir. Bunların tümü kar
de§tir. İkinci kavrama girenler ise, İslam ve 
İmanlarıda sakat olmayan §ekli olarak islamı 
kabul eden ve İslamın ve imanın anlamını 
ya§amayanlardır. Bunların arasında karde§lik 
bagı yoktur. Çünkü gerçek anlamda sadaketle 
iman edenlerden degillerdir. 

Esefle belirteyim ki, bugünkü Kürd 
kom§ularında görünen realiteye göre ikinci 
kavrama giren müslüman tipleri ortada bulun
dugunu söylememiz hakikatiara daha yakındır. 
Çünkü, Sadık olan Allah CC 1 dür. Onun vahyi
ni insanlara açıklayan Resulüllah SAV de sa
dıktır. Hakiki anlamdamüslümanların arasında 
karde§ligin kalkmasıyla, yalandan, sahte
karlıktan ve hilelerden dolayı islami tamşma 
yıldızı parlamamaktadır. Bilakis özellikle Kürd 
kom§ularında islama ve imana sadakatsızlıkla
rından dolayı güvensizlik ve dü§manlık ön pla
na çıkmaktadır. Sadık-i Emin olan Peygamberi
miz 1 in 11 Sizden biriniz kendi nefsine dilediğini 
kardeşine dilemedikçe iman etmiş olmaz11 

hadisine göre Kürd kom§uları kendinefislerine 
dilediklerini kürd karde§lerine dilemediklerini 
birçok konularda gördügümüz için, bu konu
larda islama olan sadakatın esas rol oynadıgım 
belirtmek istiyoruz. Bu konuda Kürdkom§uları, 
kendilerine bir devlet veya birkaç devlet olmayı 
sevdikleri halde müslüman Kürd karde§lerine 
istememeleri onların islama olan sadakatsizlık
larını yansıtır. ( Fansların bir devleti, Türklerin 
ve arapların birkaç devleti ( ! ) vardır ) . Bu 
konu çok önemli ve İslami çözüm bazında 
davanın esasım te§kil eder. Bu yanlı§ tutumlar 
islamın potasında eritilmedikçe ve bölge hal
klan gerçek islama dönmedikçe bu problemin 
çözüme kavu§masımümküngörülmemektedir. 

Bu durumlara kar§ı biz Kürd halkı ola
rak Allah 1 ın fazi ve keremiyle kom§ulanmıza 
sadakatsızlıgı göstermi§ degiliz. Çünkü biz, 
kom§ulanmızı imana, sadakata ve ihlasa davet 
ediyoruz. Biz onlara kendi nefislerimize temen
ni ettigimiz, ilerlemeyi, geli§meyi ve refahı 
kendilerine de temenni ediyoruz. Biz kom§u
lanmıza Yüce Allah 1 ın emrettigi gibi Allah 1 a 
ve Resulüne dönmelerini tavsiye ediyoruz. 
"Eğer bir şeyde ihtilafa düşerseniz, Allah ve 
Resulüne havale ediniz" 

Bu zaviyeden yüce Allah 1 ın geni§ rah
metini hem bize hem kendilerine temenni eder, 
bizden ve onlardan azab ve gazabını kaldırma
sım dileriz. 
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D - İHMAL KONUSUDUR: 

. Allah' ın Resulü' ünün: " Her çocuk 
Islam fıtratı üzerinde doğar, Anne ve babalan 
onu yahudileştirirler veya hiristiyanlaştınrlar 
veya mecusileştirirler." mubarek sözü, nesil
lerin terbiye, eğitim ve yeti§tirilmesinin ana 
sorumlulan anne ve baba olduklarını bize bild
irmektedir. Anne ve babalar eviatıarına islam 
üzerinde temel eğitimin verilmesi Için zemin 
hazırlamak zorundadırlar. Fakat bu nasıl müm
kün olacaktır. Kürdler, bütün zorluklara rağ
men ana kucağında yasaklanan bir dille temel 
§ahsiyet verilmeye ba§lamyor, kısa bir zaman 
sonra hükümetlerin merhameti ( ! ) altına 
giriyor. Küfür, fusuk ve gayri islami eğitim 
sistemi altında eğitilmeye ba§lamyor. Bu konu
da diğer kom§u müslüman çocuklarıyla aynı 
mukadderatı payla§ıyorlar. Fakat diğer kom§u 
müslüman çocuklarından önemli farklılıkları 
vardır. Fırsat e§itsizliği konusunda müslüman 
Kürd evlatlarının mağduriyetlerinden birkaç 
noktayı arzetmekte fayda vardır : 

1. Bütün ümmetin müslüman çocukları ilk 
eğitimini devlet okullarında ana diliyle direkt 
kavramlarla, zihinleri çatalla§madan alırken 
Kürd evlatlan be§ deği§ik yabancı dil ile almak 
zorunda bırakılıyor. 

2. Diğer müslümanların çocuklan devlet okul
larında okurken bile ayrıca birçok islami hare
ketler, ve gayri islami hareketlerden destek 
görürken Müslüman Kürd çocuklan bu fırsat
tan da yararlammıyor. Örneğin: Doğu Asyada 
me~üsi hareketi müslüman cocuklarıyla ilgi
lenırken malezyada müslüman çocuklarıyla 
Ebim hareketi ilgilenmektedir. İslami hareket
ler de ta Hindistanın ortasındaki müslüman 
talebeleriyle ilgilenip yardım ederken hiç birisi
nin Kürd talebelerine yönelik proğramı yoktur. 

Said-i Nursinin ( Kürd olmasına rağmen) kur
duğu Nursi hareketi birkaç §ahsiyet müstesna 
Türk talebeleriyle ilgilenmekte ve Kürd talebe
lerine yönelik programı bulunmamaktadır. 

Hasan E!benna ( Kürd olmasına rağmen) 
kurduğu Ihvan hareketi, bugün Arap çocuk
larına yönelik yardım proğramı bulunmaktadır. 
Ayrıca ingilizce konu§anlara ve Amerika ve 
Avrupadaki azınlıklara yönelik Proğramı ol
masına rağmen ve Kurucusu Kürd olmasına 
rağmen Kırk milyonluk bir nufusa sahip Kürd 
halkına yönelik bir Proğramı bulunmamak
tad~. Hatta bu bölgelerde ya§ayan müslüman 
talebelerin i§leriyle ilgilenmek için bürolan da 
vardır. 

Bu iki hareketi kuran Kürd alimleri . . . ' 
Iman, Islam ve Ihlas ruhunu hiç ayırım yapma-
~~n büt~~ müslümanların hayatiarına dönü§
turmek ıçın bütün ömürlerini feda ettiler. Fa
kat b~~ Alimin arkalarından gelen takipçileri, 
~endilerıne güzel ruhi terbiyeyi veren, onlara 
Islam ahlakını öğreten ve tağutlara kar§ı mü
c~d~le numunesini veren üstadiarına kar§ı 
§ukür ve vefa borcu olarak Kürd çocuklarına 
yönelik çalı§malaryapmalan beklenirkenmale
sef K ür d çocuklarını ihmal ettiler, if§ ad ve 
ta' lim çalı§malarında bulunmadılar. Bu iki 
hareketin hiç birisinin Kürd gençliğini ara§tıra
cak, ba§larına gelen musibet ve felaketiere rağ
men ellerinden tutup yardımcı olacak bir ko
mitelleri bile yoktur. Bu son zamanlarda, ilivan
lar Suriye ve Irak bölümlerinde kürdlerle ilgi
lennie kararı almalarına rağmen elle tutulur ve 
gözle görülür bir çah§maları olmadığını belirt
mek isteriz. 
Demek oluyor ki hiçbir İslami hareketin Kürd 
talebelerine yönelik çalı§ması bulunmamak
tadır. Çünkü ister ferd olsun ister Cemaat 
o~sun ~ürd çocu~arına yönelik bir çah§maya 
gırer gırmez kavmıyetçilik, bölücülük ve ırkçılık 
töhmetleri altına sokulmaktıdır. 

3.Kürdistami§galaltındatutanların,Kürdistan

da uyguladıkları eğitim politikalarıyla, Okul 
yaptırmama siyasetiyle ve §ahsiyet dü§ürücü 
hareketleriyle hatta fakirle§tirme proğram
lanyla, Kürd çocuğunu, diğer milletlerden ken
di ekrammn sahip olduğu e§itlik fırsatından ve 
okuma imkarnndan mahrum bıraktılar. 
Bu mahrumiyet ve imkansızlıkların ı§ığı altında 
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hangi nisbette Kürd çocugunun okuma imkarn 
bulabilecegi ve bulanlarm hangi nisbette ba§an 
kazanacaklanm siz vann tahmin edin . 
. Bu ihmalin neticesinde, Kürd bölgesi kavmiyet
çilik naralanmn merkez alam haline gelmi§ ve 
Islam dü§manı uğursuz marksist, Sosyalist, 
Baasçı hareketlerin cirit attığı bölge haline 
geldi. Kürd gençligi bu hareket ve fikirlerden 
fevkalade etkilendiğini ve hatta birçoğunun 
akidesinin zedeledigini görüyoruz. 
İslami hareketler, Kürdlere merhamet edip 
sadık yakla§ımlar göstermek ve !alim-terbiye 
konusunda ciddi proğram yapmak için hatalar
dan tevbe etmelerigerekirkenKürd gençlerinin 
kınk ve yanık kalbierini kırmaya, kötülemeye, 
levme etmeye ve töhmet altına sokmaya ba§la
dılar. 

Devamlılık arz eden bu ihmal 1 e ilaveten ve 
ona paralel olarak geçmi§ seksen sene boyunca 
Kürd mücahidlerinin İslam adına verdikleri 
§ehitler de umum müslümanlarm yanında ufak 
bir kabul görmemi§, bütün fedakarlıklara rağ
men yaranamamı§lardır. Böylelikle Kürdler 
kendileri ihmal edildikleri gibi şehitleri ve 
mücadeleleri de ihmal edilmiştir. 

Kürdlerden sonra cihad sahnesine çıkan 
birçok milletler, müslümanlar tarafından kabul 
gördüğünü, yardım ve ilgi topladığını mü§a
hede ettik. Ömegin 1992 Şaban ayı ortalannda 
Ke§mir olayı sırasında Pakistanda ve birçok 
İslam beldelerinde müslümanlar Ke§mir kar
de§lerine yardıma çağnlırken Kürdistandaki 
karde§leri unutuluyordu. Yani her ne kadar 
Ke§mirdeki karde§lerimiz Kürdlerden çok 
sonra cihadlanm ilan etmi§lerse de onlann sesi 
duyuiabiliniyor fakat Müslüman Kürdlerin sesi 
duyulmuyor. 

İnsanlar .daima Filistin ve Afganistanda
ki mücahidlerden söz ediyorlar fakat Kürdi
standaki mücahidlerden söz etmiyorlar ! Ba
zen Filipin, Eritre, Moro ve Azerbeycan ve bir
çok yerler sıralanır fakat Hilafetin ortadan 
kaldırılmasından bu yana Kürdlerin yaptıklan 
cihadtan söz edilmez ! İranda Ayetlltlah Mun
tazari dua ederken daima iranın büyük belde-

lerini sıralıyordu fakat Kürdlerin §ehirlerini ve 
Kürdistam dua 1 nın dı§ında tutuyordu ! 

Onun için bizler her beş vakit farz 
namazın ve sünnetierin arkasında şu duayı 
okumaya karar verdik: Ey büyüğün ve kü
çüğün Rabbi Allahım ! Ey her tedbiri elinde 
bulunduran ! 
Ey Aziz kılan ! Ey zelil kılan ! Ey Allahım; 
Kürdleri uluslararsı oyunlara terk eyleme ! 
Sen en iyi dost ve en iyi yardımcısın ! Amin. 

Bu mülakat PANEL Dergisiyle yapılml§tır. 

israilli komutan 
Bodinger'in gizli 
ziyareti aç1kland1 
B 

İR hafta öncesine kadar Lübnan'ın 
güneyine bomba yağdıran ve taş taş üstünde 
bırakmayan İsrail Hava Kuvvetleri 

Komutanı Tümgeneral Herzi Bodinger, Türkiye 
ile olması gereken yalonlaşma ve işbirliğinin 
gerçekleşmesi dileğinde bulundu. 

Üç gündür Türkiye'de bulunan Tümgeneral 
Bodinger, büyük bir gizlilik içinde başlattığı 
resmi temaslarını dün sürdürdü, Milli Savunma 
Bakanı Nevzat Ayaz ve Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Doğan Güreş'le ayrı ayrı görüştü. 
Ayaz'ı ziyaretine kadar basından gizlenen 
Bodinger, Milli Savunma Bakanlığı'mn 
görüşmeyi duyurması ile ortaya çıktı. Güvenlik 
nedeniyl~ 'lürkiye'den ayrılmadan kendisiyle 
ilgili haber yayınlanmaması için önlem alınan 
Bodinger'in, bugün Türkiye'den ayrılması 
bekleniyor. 

Tümgeneral Bodinger, Ayaz'ı ziyareti 
sırasında yaptığı konuşmada, Türkiye'ye 
gelmeden önce okudukları ve duyduklanyla 
gördükleri arasında çok büyük fark olduğunu 
bildirdi, "Fevkalade bir ülkeyle karşılaştım" 
dedi. 

Davetiisi olarak geldiği Hava Kuvvetleri 
komutanı Orgeneral Halis Burhan•dan büyük 
ilgi gördüğünü belirten Bodinger, iki ülke 
arasında dayarnşma ve işbirliğinin 
geliştirilmesini ve bunun en üst seviyeye 
çıkanlması gerektiğini söyledi. Bodinger'le Türk 
yetkililerin görüşmesinde, iki ülke hava 
kuvvetleri arasındaki işbirliğinin artınıması için 
önerilerde bulunuldu, başta havacılık başta 
olmak üzere savunma sanayii alanında Türkiye 
ve İsrail arasında işbirliği yapılması gerektiği 
bildirildi. 
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Allah'ın şu işine bakın. 
Türk devleti tarafında i§gal edilen Kürdistanda ve Türkiyede ya§ayan 20 milyondan fazla 

Kürdün hertürlü haklanm hiçe sayan devlet ve onun yüzsüz basımn utanmadan yazdığı 

haberlere bakın. 

Gülermisiniz? Ağlarmısınız? 

Kuzey lrakh Türkmenler 
Türkçe eğitim istiyor 
.... ANKARA, (Hürriyet)- Kürt güçlerinin denetiminde 
bulunan Kuzey Irak'taki Türkmenler, Türkçe eğitim 
hakkını kazanmaya çalışıyorlar. Irak Milli Türkmen 
Partisi Lideri Muzaffer Arslan, bölgedeki okullarda 
sadece Kürtçe eğitim verildiğini belirterek, "Türlanen 
çoruklara gidecek okul yok. Kürtçe eğitime 
mahkUmlar'' dedi. Türkçe eğitim için 2 ay önce 
Kuzey Iraklı Kürtlere başvuru lduğu, ancak şu ana 
kadar ne bir itiraz, ne de onay geldiği kaydedildi. 
Türkmen lider, geçen hafta bölgede Kürt liderlerle 
eğitim konusunu da içeren Türkmen-Kürt sorunlarını 
tartıştıklarını söyledi. Arslan'a göre Kürtler Türkçe 
eğitim onay verseler bile, gerekli altyapı olmadığından 
eğitime he!)len geçilmesi mümkün olmayacak. 
(Se/in ÇAGLAYAN) 

Hürriyet Gazetinden 30.03.1993 

Neyıni§ efendim, Güney Kürdistandaki Türkmenler 

kendi çocuklanna anadillerinde eğitim hakkı istiy

orlarmı§. Çocuklannın zorla Kürdçe eğitim yapma
lanın kabul etmiyorlarmı§. Biz, her halkın kendi 

dilinde eğitim yapmasına kar§ı değiliz amma, Kuzey 

' Kürdistanda 20 milyon Kürd · e zorla türkçe eğitim 

yaparsınız, onlaninkar edersiniz ama Güney Kürdi

standa bir avuç Türkmenin kendi dillerinde eğitim 

yapmasım istersiniz. Bundan dolayı henüz devlet 

olmamı§, ve kendi çocuklannda dahi eğitim hakkı 

gerçekle§tirmemi§ Kürdlere dil uzatırsınız. 

Bu ne ikiyüzlülük, bu ne çirkeflik, bu ne ahlaksızlıktır. 

Not.: Bu arada aldığımız haberler göre, Güney Kürdistanda, Türkmenlerde kendi dillerinde 

eğitim yapabilme hakkında kavu§mU§lar. 
Bakın §U Kürdlerin erkekliğine ve TC devletinin korkaklığına. 

Yunaistanda, Bulgaristanda, Kıpnsta, Gagavuzda, .Romanyada hatta Almanya dahi Türk 

Çocuklanna anadillerinde eğitim hakkı isteyen fakat 20-25 milyon Kürd için bu hakkı çok 

gören böyle bir zihniyete ne dersiniz. Bu Zihniyeti ta§ıyan ki§i ve kurulu§lara hangi muameleyi 

laik görürsünüz? Onlarlar hangi platformda konu§ursunuz? Bizce, en temiz platform kozlann 

payla§ıldığı bir platformdur. Çünkü ancak bu dilden anlarlar. İnsan haklan, kade§lik, dinkar

de§liği gibi safsatalara inanmak, ahmaklıktan ba§ka bir §ey değildir. 

Tüm dü§ünen insalan vve ba§ta dÜ§ünen Kürdleri TC· nin ve onun iki yüzlü basımmn bu sahte 

ve dü§manca tutumuna kar§ı tavır almalarım bekliyoruz. Bunca yıl koskoca bir milleti yok 

etmeye çalı§tılar. O güzelim ve Zengin Kürdçeyi yasakladılar. Bütün bunlann acısım çıkarmamn 

zamarndır artık diyoruz. TC ve onun kurulu§lan insan haklarından ne anlar. Karde§likten ne 

anlar ..... 
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GÜNEY KÜRDİSTAN'A KURBAN KAMPANYASI 

28j05 ile 13j06-1993 tarihleri arasında gittigim Güney Kürdistanda edindigim intibalan özet 
halinde kaleme aldım. Cudi de yayınlarsınız memnun olurum. 

28.05.1993 tarihinde Köln'den THY'na ait bir uçag·a binerek İstanbul'a vardım. Bayram 
nedeniyle meydana gelen izdiham yüzünden ancak 30 Mayıs günü Habur sınır kapısına 
varabildim. Güney Kürdistan· a (Kuzey Irak· a) geçmek için TC makamiarına ba§vurarak çıkı§ 
yapma talebinden bulundum. Türkiye Cumhuriyeti Vatanda§ı olmam hasebiyle 100,- US$ 
Konut Fonu ödemem istendi. 

Buna kar§ılık, yurtdı
§ında i§çi oldugumu ve 
bu fonu ödemek zorun
da olmadıgımı beyan 
ettim. Irak ile böyle bir 
antla§manın olmadıgını 

söylediler ve Konut 
Fonunu ödemem için 
israr ettiler. Yurtdı§ında 
oldugumu ve her yurt
dı§ına çıkı§ımda böyle 
bir §eyin olmadıgını ve 
bu sefer de böyle olma
masını rica ettim, 

Bunun üzerine beni almanca bilen bir Gümrük muhafızına gönderdiler. Ona da aynı §ekilde 
durumu izah ettikten sonra, konut Fonunun tarafıından ödenmesine gerek olmadıgı kanatına 
vardılar. Çıkı§ı yaptıktan sonra aynı gün Güney Kürdistana geçtim. Oradaki makamlara, yardım 
maksadıyla geldigimi bildirdim onlar da elinde gelen yardımları yapacaklarına dair vaadde 
bulundular. Hizmetime bir araba tahsis ettiler ve beni Zahodan Dıhok kentine götürdüler. 

Dıhok ·ta Kürdistan İslami Hareketin# in karargahına gittim. Hareketin lideri olan 
Şeyh Osman# m naibi Şeyh Abdulhamit Rekani ile temasa geçtim ve hizmet maksadıyla 
geldigimi ve Avrupadaki müslümanlardan vekaletten getirdigim Kurbanları kesip yetim ve 
Muhtaçlara dagitma talebimi kendilerine bildirdim. 

Bundan çok rluygulanan Şeyh Abdulhamit Rekani, "Biz de, müslümaniann bizi un
uttuklannı biliyordu/c, demek ki hala bizi düşünenler varmış" türünden duygularını dile getirdi 
ve aynı zamanda mücahidlerine emir vererek bana her türlü yardımı yapmalarını emretti. Bu 
görü§memiz Bayram arefesinde oldu. Ertesi gün yani 31.05.1993 sabahı bayram Namazını 
kıldıktan sonra i§e koyulduk ve 200.000 nüfuslu Dıhok kenti etrafında bulunan 35 Köye kurban 
taksimlerini yaptıktan sonra geriye kalan kurbanları da 150 Kilometre uzaklıkta ve İran 
hudurluna yakın Rewanduz kentinden taksim ettik. İslami hareketin güçlü oldugu bu bölgede 
ki halkın çok fakir oldugu bildirildi. 

Vaktin darolması ve ta§ıma imkanlarının kısıtlı oldugu Güney Kürdistan· da bu yıl 
Kurbanlan ancak belli yörelerde dagıtabildik. 

Kurbanlan dagıtırken §U noktaya dikkat ettik: Tüm yardım kurulu§lan yaptıkları 
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dımlan §ehir merkezlerine ve rahatlıkla eri§ebilcekleri mıntıkalara konsentre ettikleri 
yar k · d'ği h b görülmekte idi. Ula§ılması ~~ ~lan köy ve ~~sahalara ~ardımın pe gıt~e ı ~tt~ azı 
köylere hiç de varmadığı bildırildı. Bunun deği§ik sebeplerı vardır. Zahm~t~ ve te~eli o~an 
bu bölgelere gitmek kolay olmuyordu. Biz bu yörelere de kurban edennın gönderilmesme 
önem verdik. 

Bölgede Avrupa kökenli yardım 
kurulu§lan yanmda international İslamic 
Relief Organisation ve Rabıtaya bağlı 
İslamic Relieforganisation adlı islami kur
lu§lar da büyük miktarda onanın çah§ma
lannda bulunmaktadırlar. 
Bu arada tesbit 
ettiğim diğer bir 
husus ise, avru
pada gönderilen 
tüm yardım 
malzemeleri 
arasmda hristiy
anlığı öven yazı 
ve bro§örlerin 

Şehirlerde istihdam alanlan hiç yok dene
cek kadar azdır. Maa§lar semboliktir. Me
sela bir öğretmenin maa§ı 200,- Dinardır 
(takriben 10 Mark). Ev kiralan 700 ile 
3000 Dinar arasındadır. Halkın ekseriyatı 
ticaretle uğra§maktadır. Halkın alım gücü 
zayıftır. Buna kar§ılık bir çok §ey mevcut

tur. A§ağı yu
kan hiç bir §eyin 
yoklugu çekilme
mektedir. 

SiYASİ 
DURUM: 

yanında Kürd- B ö 1 g e 
çeye tercüme büyüklük baki-
edilmi§ incillerin ınından takriben 
de yer alınası ol- Belçika kadardır. 
dugudur. Halk Nüfus yoğun-
arasmda geni§ Iugu 3.5 Milyon-
bir misyonerlik dur. Ana kent-
hareketinin ba§l- Mücahidlerden bir başka grup leri Erbil, Dihok 
atıldığı kaygısı mevcuttu. ve Süleymaniyedir. Oldukça zengin bir 

Diğer taraftan halkın ahlakını boz- tabiat güzelliğine sahip olan Bölge çok 
mak için muzır yayınlarının sürekli yapıl- yüksek dağlarla kaplıdır. Yollan bakımsız
dığı ve hatta ciklet veya sakız kağıtları lık yüzünden çogu yerlerde tahrip olınu§
arasma çıplak kadın resimlerinin konarak tur. Elektiriği Saddamın kontmlünde bulu
satıldığı görülmü§tür. Bunun, yabancı mi- nan bölgelerden gelmektedir ve günde bir 
syonerlerle i§birliği yapan yerli U§aklar kaç saatliğine kesilmektedir. Sağlık ve 
tarafından yapıldığı görülmü§tür. eğitim hizmetleri aksaklıklara rağmen 
islama bağlı olan bölge halkının ahlakının yapılmaktadır. 
bozularak deği§ik amaçlara pe§ke§ çekil-
mek istenmesinin açık seçik bir i§aretidir. Bölge §U anda dört güç tarafından kontrol 

Halkın ekonomik durumu genel edilmektedir: 
olarak içaçıcı değildir. Ziraat daha henüz 
yeni yapılmaya ba§lanmı§tır. Arazinin büy- -Kürdistan Demokrat Partisi (Barzani) 
ük bir kısmı mayınlenmi§ durumdadır. 
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-Kürdistan Yurtseverler Biliği { Talaba
ni) 
-İslami Hareket {Şeyh Osman) 
-Hükümet Güçleri {Federe Devlet Organ-
lan) 

Bunun yanında irili ufaklı örgütler de gö
rülmektedir. 

Şeria adlı İlahiyat fakültesinde 600 kadar 
öğrencisi bulunmaktadır. 

Mücahidler, her türlü imkansızlıkla
ra ragmen büyük bir intizam ve düzen 
içerinde görevlerini yapmaktadırlar. Halk 
arasmda cesareti ve dürüstlügünden dolayı 
sevilmektedirler. Her türlü kötü alı§kanlık
tan (Sigara içmek vs.) arındırmı§ bir isla
mi ordu durumundadırlar. Aralarmda 
Araplar ve Türkmenler de bulunmaktadır. 

Mevcudu §U anda 7500 ki§idir. Dört 
ana Karargahta Askeri eğitim yapılmak
tadır. 
Diğer güçler, gerek batılı devletlerce ge
rekse yardım kurulu§larınca maddi olarak 
desteklenmelerine ragmen, İslami Hareket 
hiç bir yerden yardım alamamaktadır. 
Mücahidlere aylarca maa§ verilınemi§tir. 
(Bir Mücahide verilen maa§ ise 100 Dinar 
takriben 5,-DM tır). 

Bir komutanlarının deyimiyle 11Eğer 
maddi imkanlanmız olsa şimdi 100.000 
Mücahidi silah altına atabiliriz" demesi 
onların ne derece maddeye muhtaç oldu
klannı göstermektedir. 
Afganistanda sava§mı§ bir çok Mücahide 
de rastladım. 

Camiler islami tedrisat gören Çocuk 
ve gençlerle doludur. İslami hareketin en 
güçlü silahı da i§ te budur. 

İslami Hareketin merkezi olan Kosancak'tan bir gt'JranaşD· .. . . . . . 
ığer onemli bır nokta ıse, ısiarnı olmay-. 

Islami hareketin bugünkü durumu 
diğer güçlere ragmen zayıf görünmekte ise 
de bu hareketin geni§ bir tabana sahip 
olması ve düzenli bir çalı§ma yapması 
neticesinde günden güne güçlenmekte ve 
kısa bir zamanda diğer güçlere meydan 
okuyacak duruma geleceğine kanaat ettim. 

Hareketin Lideri Şeyh Osmandır. 
Merkezi Raniye kasabasındadır. Çalı§ma 
alanlan geni§ olmakla beraber Medrese ve 
Camilerdir. Dıhokta bulunan Külliyeyi 

an güçlerin basın ve yayın hususunda böl
geye yönelik çalı§malan güçlü denecek 
kadar olmasma ragmen İslami Hareketin 
sadece merkezi bulunan Raniyede bir 
televizyon vericisinin bulunması ve zayıf 
güce sahip bir de radyo i§letmesidir. Bu 
hususta da kendilerine yardım yapılınası 
istendi. Matbaa ve Fotokopya cihaziarının 
bulunmamasından §ikayetçi oldular. 

Görü§tüğüm tüm askeri ve siyasi sorum
lular, hep bir ifadeyle kendilerine maddi 
yönden yardım edilmelerini talep ettiler. 
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Diger mıntıkalardaki müslümanlada ili§ki 
içerisine girmek istediklerini ve kar§ılıklı 

yardımla§maya önem verdiklerini bildirdi
ler. Kendilerini dü§ünen ve yardım gönde
ren tüm müslümanlara da te§ekkürlerinin 
iletilmesini arzu ettiler. 

Kısa olan bu raporu tüm müslümanlara 
sunarak Güney Kürdistanda ki müslüman 
halkın ve hareketin ne gibi zorluklarla 
kar§ı kar§ıya bulundugu ve bütün bu zorlu
klara ragmen de yine islamı müdafa et
tiklerini duyurmak istiyorum. 

H. C. 

İHOK- İslamische Hilfsorganisation Kurdi
stan (Kürdistan İslam Yardım Organisa
zyonu) olarak ba§ta İslami Cemaatlar ve 
Cemiyetler Birliği ile Avrupa Milli Görüş 
te§kilatlan olmak üzere kampanyamıza 

katılan tüm müslüman karde§lerimize, hem 
kurulu§umuz adına hemde Güney Kürdi
stan İslami Hareket adına te§ekklür eder 
ve bu yardımseverliğin gelecekte de de
vamını temenni ederiz . 

. 
IHOK 
yönetim kurulu 

Cudi 

Yetim Çocuklar 

KEÇIKEK RIND U DELAL 

Keçikek rind u delal nazik u Helbesta dila yaran 
Zanin u Baweriyamin ji bote tu gebiştiya ber miradan 
Xwezgivan bi Hezaran hat u çftn nav li te ned.an 
Bi dil xwaşi fikirim navşirine nazenine dani le btika ciwan 

Tô.yi bftkevina egitu yerexorte pir evin 
Bejn u bal.ate alandin kime xeli xwina sorft nazenin 

Ew Kiye bahqeland daye te ey dilbera deşt u zozan 
Tu bizan keçu xorten Kurden cane xwe didin bo btika ciwan 

Li bejna te xemili seraser şerefa çand fedayen 
Mizgin ji tere nav u dilda nema tirs u lerz ·nacv u dengE şeran 

MELAYE CAN! PARIS 
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• • • • 
1993 HAC BILDIRISI 

PİK.'in 1993 Hac Mevsiminde Mekke ve Medined.e bacılara dag'ıttıg-ı bildiriyi aynen aşaA'ıda 
yayınlıyoruz. Büyük bir ilgiyle ka.r§ıılanan bu bildiride Hac'm gereksinimlerinden olan bu 
çalışmayı yerine getirmenin bir görevidir. Hac sadece ibadet için degildir. Hac'm d.ig'er bir 
gayesi de müslümanıarm, siyaset yapmaları, ist~ etmeleri ve müslümanlarm dertleriyle 
ilgilinmeleridir. 

"Size ne oluyorda Allah yolunda ve Rabbimiz hallazalim olan şu şehirlerden bizi çıkar, katından 
bize bir sahip, katından bize bir yardımcı gönder. " diyen mustazak erkek, kadın ve çocuklar için 
savaş mıyorsunuz?" 
"Mü· minler Allah yolunda savaşır/ar, kafirler de tağut yolunda. O halde hilesi zayıf olan şeytanın 
dostlan ile savaşın. " 

Ni· sa: 75-76 
"Onlarla savaşın/d Allah, sizin ellerinizle onlara azap etsin, onlan rezil etsin, sizi onlara üstün 
getirsin ve mü · minierin göğsünü ferahlandırsın. " 

"Yoksa siz Allah içinizden cihad eden ve Allah· dan, Resulünden ve mü · minlerden başkasını 
kendisine sırdaş edinmeyenleri bilmeden bıralalacağınızı mı sandınız?" 

Allah· a hamd ·dan sonra 
salat ve selam onun Resulü 
üzerine olsun. Müstekbir ve 
tağuti güçlerin zulmü al
tında hayat mücadelesi 
veren mustazaf müslüman 
halklan Allah · ın selamı ile 
selamlıyor, Rabbimizden 
sabır ve sebat temmeni 
ediyoruz. Ne mutlu o ins
anlara ki güçlerini Allah· a 
imanından aldıktan sonra 
O· nun "Yeryüzünde on1an 
halife kılacagım" çağnsına icabet mücadelesi 
vermekteler .. 

ALLAH'IN AZİZ MİSAFİR-. 
LERI: 

Allah· ın büyük lütfu ile bu mübarek gürnerde 
büyük bir ibadeti eda etmek üzere buradası
nız. Allah ( cc) haccınızı mebrur sayınızı me§-

Tevbe: 14-16 
kur, zenbinizi mağfur eyle
sin ve mübarek topraklara 
ho§ geldiniz. 

Değerli misafirler : 
Bilindiği gibi bu ibadetin en 
bariz olan farklı tarafı sosyal 
yönünün kuwetli olmasıdır. 
Dünyanın her bir yanında 
müslüman1ar buraya ÇO§
makta ve karde§liğin veridi
ği manevi havayı teneffüs 
etmektedir. Hiç bir fark 
gözetmeyen İslamın evren-
selliği i§te bu deği§ik insan 

kitlelerinin buradaki ortak kalb atı§ı Tevhidi 
bir simge arzetmektedir. Dünya müslüman
larının dertleriyle dertlenme onlan tanıma ve 
yakınlık hissetmek gibi ulvi duygular Allah 
(cc) ın Müslümanlara bağı§ladığı nimetler
den biridir. 

Tabii olarak mustaz ·af müslümaniann 
derdi ile dertlenmek, onu kendisi gibi bilmek, 
kendisi için sevdiği bir §eyi ona da dilemek 
Müslümanın yüce §ahsiyetinin bir ifadesidir ... 
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Günümüz dünyasının en acı zulümleri ile 
ba§ba§a bırakılan halklar Müslüman halklar
dır.... Bu karde§lerin dertlerine ortak olmak 
imani gücün verdiği karde§ane ili§kilerle diya
log zemini olu§turmak yeni ve diri. çözümler 
aramakla mümkün olur ... Geçirmekte oldugu
muz bu mübarek günler Allah Teftla ·nın 
tam§mamız için bize bah§ettiği kıymetli vakit
lerdir. 

Evet, dünya İslami hareketin kar§ıla§
tıgı fitne ve sömürge tuzaklan kar§ısında bu 
günlerde zorlu bir imtihan geçirmektedir. 
Islam alemi insanlık tarihinin en acı trajedik 
sahnelerine maruz kalan halklar özelde müs
lüman halklardır; Emperyalizmin ve onun 
i§birlikçilerinin süfli emellerine kurban olmak
tan kendilerini kurtaramamı§lardır. En kanlı 
facialar ve zulüm örnekleri bugün Bosna
Hersek, Kürdistan, Cezayir, Somali, Ke§mir, 
ve Burma müslüman halklannda ya§amakta
yız ... Karde§lerimize bu vesile ile İslami müca
delede muvafakiyetler ve Allah · dan sabırlar 
temenni ederiz ... 

Allah' ın aziz misafir leri: 

Dünya İslami hareketinin bir sonucu olarak 
geçtiğimiz günlerde Afganistan İslami hareke
ti Allah · ın lütfu ile uzun bir §anlı direni§ ve 
sehattan soma Afganistan İslam Devletini 
kurarak; Birle§mi§ İslam Milletler çizgisinde 
yerini almı§tır. Tevfik Allah· tandır bu kar
de§lerimize dualarmızda pay ayırmak İhsan
dandır. 

Karde§ler, 

Dünya müstekbirleri ortaya attıklan 
entrikalarla mustaz · aflan yok etmek planlan 
sonucu diğer müslüman halklar üzerinde 
emellerini gerçekle§tirmek arzusunda oldu
klan gibi, bunun bir parçası olarak bu zaman 
sürecinde Ortadogunun en mazlum halkların
dan biri olan Kürdistan halkı üzerinde par
mak oynatmaya yan§ıyorlar ya da i§birlikçileri 
vasıtası ile bu §eytani planlar statüsünde ya-

kla§mak isterler. 
Müslüman Kürd halkı da diger müslü

man halklar gibi tarihi akı§ §eridinde kendi 
imanından aldıgı güçle §imdiye dek onurlu 
mücadelelerde bulunmu§, ne pahasına olursa 
olsun, İslam degerierini korumayı becere 
bildiler. Kudüs Fatibi Selahhadin-i Eyyubi ·nin 
torunlan çok agır bir imtihan geçirmekteler. 
Allah· a olan imani bagiılıklarından taviz 
verınemeye gayret eden bu halk bunun sonu
cu olarak gayri İslami akımlardan çok· az 
etkilenmi§ olmasıdır. 

Müslüman Kürd halkı kendi vatan
larından bir bütün olarak diger halklada 
karde§lik ilkeleri üzerinde İli§kilerini sürdür
diller. Nezamanki sömürgeci güçler ve onların 
yerli i§birlikçileri devreye girdi, i§te o zaman 
Kürd halkı da ( Sayı-Piko) anla§ması ile sö
mürgenin kurbam olarak be§ parçaya bölün
dü. Ortadogunun en zengin kaynaklanna 
sahip olan Kürdistan böylece halkından ko
parılarak Kürd halkı yetim bırakıldı ... 

· Değerli Beytullah Misafir
leri; 

Bu halkın içinde bulundugu durumdan 
faydalanmak isteyen İslam dü§manlan ortaya 
attıklan küfür rejimlerle, sultalannın devamı 
için Kürd halkına yapmadık zulüm ve istibdat 
örneği kalmadı. Bu halka en büyük darbeyi 
kültür ve geleneklerini dejenere politikası ile 
hareketlenen vah§i oyunlanm sergilemi§lerdir. 
Temelde Allah korkusu ve rızası bulunmayan 
bu kafir rejimierin ve sahiplerinin en önemli 
hedefi müslüman halkı İslami deger ölçülerin
den, örf adet ve geleneklerinden uzakla§tır
maktır. Bunun için İslam· da olmayan cahili 
hesaplada bu hedeflerini gerçekle§tirmek 
isterler. 

Bir zamanlar agalık sistemi ve kan 
davalan Müslüman Kürd halkının ba§ına bela 
edilmi§ olan sömürge tuzaklarının neticesi idi. 
Bu gün ise kafir, ırkçı, laik düzenler İnsan 
haklan havariligine bürünerek düzme dolu 
iddialarla Kürdistandayeni bir senaryo hazır-
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lığı içindedirler .. 

. Bu ve benzeri rejim ve idolojiler gayri 
Islami olduğu müddetce ne Müslüman Kürd 
halkına ne de diğer halklara hiç bir zaman 
ilaç olamazlar. Kurtulu§un tek ilacı İSLAM·
dır. 

"Kim İslam· dan başka bir din ararsa 
bilsin/d kendisinden (böyle bir din ) asla kabul 
edilmeyecek ve o ahirette ziyan edenlerden 
olacaktır" ( Ali-imran :85) 

Bu itikad ·dan yola çıkan PARTİYA 
İSLAMİYA KURDİSTAN-PİK- Müslüman 
Kürd halkının kurtulu§unun İslam · da ol
duğunu §iar etmi§tir. Tüzüğünde (Madde 1) 
ana gaye Allah rızasıdır. 

Mezhebi veya Cemaat taassubunu bir 
tarafa bırakarak tek gaye islamı çıkarlar ol
mak üzere tüm Müslüman Kürd halkını ve 
diğer mustaz · af halkların İslami mücadelede 
yer almasını temenni ederiz. Müslüman, Türk, 
Arap ve Farıs halkının İslamın bakı§ açısı ile 
mazlum Kürd halkına ve Kürdistana gereken 
ilgili boyutu ile yakla§malarını temenni etmek
teyiz. Gayri-İslami rejim ve idolojilerin propa
gandasından etkilenerek dalaylı olarak ta olsa 
bu mustaz · afların hakkında kusur etmemele
rini taleb ederiz. Karde§lik gereği doğrultu
sunda İli§kileri İslamın bakı§ açısı ile değer
lendirmelerini temenni ediyoruz. Sömürgenin 
çizdiği çevrelerle itiraf etme hatalara dü§me
yelim. 

"Ey insanlar doğrusu biz sizi bir erkekle 
dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için 
milletiere ve kabileZere ayırdık Muhakkak ki 
Allah yanında en değerli ve en üstün olanınız 
O· ndan çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah 
bilendir haberi alandır." (Hucurat:l3) 

Allah'ın aziz misafirleri 
Kürdistanlı müslüman kardeş-

lerimiz; 

.. Tabii hakkınız olan Birleşıniş İslam 
Ummetinde onurlu yerinizi "İSLAM-İ KÜR
DiSTAN" la alınız. Temelde Allah· a kul 
olmaktan çıkarıp, kula kul olmayı amaçlayan 
diyer idolojik sistemlere fırsat vermeyiniz. 
Tek Çözüm İslam' dır. İslam-i Kürdistan' dır. 
Bu PIK· in yegane hedefidir. 

Değerli Misafirler; 

Son günlerde Güney Kürdistanda Baas 
rejimi kafirlerinin Irak dinarını tedavulden 
kaldırması ile birlikte yeniden güç sorunlarla 
başbaşa bırakıldı. Henüz bir rahat nefes almış 
olan Mazlum Kürd halkı; Ekonomik sıkıntı
larla da hastınlınca kendisini yeni arayışlar 
içinde buldu. Bundan faydalanmak isteyen 
dış baskılar emirlerine mağlup ederek, bu 
zayıf noktadan istifade etmek uğruna Kürdi
stan·· m en değerli kaynaklarını istila etmek 
isteyeceklerdir. Birleşmiş Milletler genelgeleri 
artık hiç bir fayda vermeyecektir. Geçmişte 
hiç bir değer arz etmediği gibi. Kürdistan· m 
genelinde olduğu gibi Güney Kürdistan· da 
da hızlanan İslam-i hareketin faaliyetleri 
zalimlerin çıkarlarına ters düştüğünden bu 
gün hastınlmak istenmektedir. Yeni dünya 
düzeni adı altında Yahudi güdümünde siyo
nist bir zihniyetle kurulmak istenen laik batı 
modeli devletlerin temellerini atmaya en 
büyük engel şüphesiz İslam-i Harekettir. 
Dolayısı ile bunun halkla dejenere edilmesi 
uğruna tüm imkanlarını seferber etmekteler, 
sağlam inançtan kaynaklanan var olma adına 
bunlara dur denilmeyecek mi? 

Kuzey ve Doğu Kürdistan dahilinde 
işgalciler tarafından kardeşlerimize yapılan 
işkence ithamlar ve gözaltları ne zamana 
kadar gözardı edilecektir? Laik kafir rejimin 
ortaya attığı töhmetlerle nice müslüman 
işkenceye kurban olmaktadırlar. En nihayet 
sahadaki güçlerin olumsuzlukları meydana 
serilince kurbanları yine müslüman Kürd 
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rnazlurnlandır. Kürdistan evlatlan bir gün, 
Allah' a olan imanından beslenen bilinçli 
hareketinin sürdürrneyecek mi? 

11Büakis zulüm yapanlar, bügisiz olarak 
kötü arzulanna uydular. Allah ·ın saptırdığını 
kim hidayete erdirir? Onlar için herhangi bir 
yardım yoktur" (Rum :29) 

Bu rnünasebetle PİK, içinde bulun
duğumuz bu mübarek günlerde ifa etmekte 
olduğumuz ibadetlerin Allah katında makbul 
olmasını dileyerek rnüstaz · af Kürd halkının 
tevhidi mücadelede yer almasını ternenni 
eder. 

Tüm Müslüman halklann kurtulu~una 
vesile olması dileğiyle DÜNYA MÜSLÜMAN
LARI ·nın Kurban bayramlarını tebrik ederiz. 

KÜRDISTAN İSLAM PARTİSİ olarak 
dünya kamuoyuna sesleniyoruz. İnsanlığa 

duyarlı bütün kurum ve kurulu~lan ve ferd
leri, zalirnlere k~ı tavır alrnalarıt?l ve rnu
staz' af Kürd halkının haklı davasında onlan 
desteklernelerini bekliyoruz. 

11 Be§eri sistemin iflas ettiği günümüzde İslam 
Nizamma sanlan mazlumlara müjdeler olsun 
ki Allah yardımı ~yakındır. n 

Son olarak duamız Allah· a hamd ·dır. 

Cejna we piroz be Azadiya Kurdistan nizing 
be, Musilrnan ge~ u kefxwe~bin. 

PARTİYA İSLAMİYA KURDİSfAN -PİK -
KÜRDİSfAN İSLAM PARTİSİ 

Hac ve Umre Komitesi 

İSLAMlN EVRENSELLİGİ 

Kiymetli okuyucular, İslamın insanlıga ve aralanndaki dostluga ve kardeşlige ne kadar 

önem verdigini pek azımız biliyoruz. islam dini bütün insanlar arasında şefkat ve merhameti ve 
müslümanlar arasında ise kardeşligi emretmektedir. Ama günümüzde, insanlar birbirlerine zulüm 

etmede yanşıyorlar. Müslümanlar ise islam kardeşligi yerine kavmiyetçilik ve unsuriyet batıanna 
daha fazla önem vermekte/er. Fasık bir kavim kardeşini bir mü· min kardeşine tercih eden 

müslümaniann bugünkü düştükleri durumlannın işaretidir. Bugün Kürd halkına yapılan tüm 

zulüm ve işkence/er, müslümaniann islamdan ne denli uzak olduklannın açık seçik delilidir. 

Büyük alim Seyyid Kutub, "İslamın Dünya Görüşü 11 adlı Kitabında, düştügümüz ha

stalık/an görmüş ve gereken teşhisleri bundan elli yıl önce yaparak bize yol göstermiştir. Ama ne 

yazık ki, biz müslümanlar hala kafirlerin önümüze koydugu tuzaklara düşmüş ve bir türlü 

kurtulamıyoruz. İslam milleti emperyalizmin istedigi şekilde suni devletçiidere bölünmüş ve 

müslümaniann arasına kavmiyetçilik kini sokulmuştur. Ama İsitırnın emrettigi gerçek kardeşlik ise 
rafa kaldınlmıştır. Aşagıda, İsitırnın başta kavmiyetçilik olmak üzere tüm beşeri sistemlere 

gösterdigi tepkiyi Seyyid Kutub 'un kaleminden aktarıyoruz. Daha fazla malumat edinmek 
isteyenler, Arslan yayınlan tarafindan basılan 11 İslamın Dünya Görüşü 11 adlı esere başvurabilirler. 

Cudi 
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Islam Evrensel bir dindir: 
( Seyyid Kutub) 

Rabman ve Rahim olan Allah, m adıyla 

İslam toplumu, coğrafi sınırlan mukayyed 
olmayan, milliyetçiliği ve ırkçılığı kendine yol 
edinmeyen ve tüm dünyayı içine alan bir 
toplumdur. Irk, renk, dil ve hatta din farkı 
~özetmeden tüm insanlara açıktır. Nitekim 
Islam, ba§ından beri her türlü ırkçılık propa
gandasını §iddetle yasaklamı§, insanlığın men
§eini bir esasta toplamı§ tır: 

11Bir cinsin, diğer cinsten, bir kavmin diğer 
bir kavimden üstünlüğü takvalan ölçüsünde
dir". 

Renk ve dillerin farklılığı fazilet için bir ölçü 
te§kil etmez. Allah Teaıa, bu farklılığın ancak 
tam§alım ve birbirimizi sevelim diye varet
mi§tir. Bu farklılık, insanların birbirlerine 

0 3b ------

saldırmalarına bir neden olamaz. İslam· da 
fazilet sahibi olmamn bir tek ölçüsü vardır: 
11Allah, a kul olınak11 ; yani O· ndan gel
diğine inanarak, tüm emirlerine kayıtsız §ar
tsız teslim olmak. Kulluk §ahsi bir vazife ol
duğu için, ırklarla, renklerle bir iligisi 
yoktur. Nitekim Allah Teala §öyle buyurmak
tadır. 

Ey instınlar! sizi bir erhkle, bir dişiden 
11andtik. Suf ltlnı§tlsuuZ diye sizi 1ciiçük 
toplululdtıra, luıbilelere ayırdık. Hiç lcu§
lcusu:zAilalı ııezıli;ıuk en~ lllh11a 
bakuııuulıuı en üstün oltuıuu:r.dır. 

Hucurat: 13 

Hz. Peygamber ( s.a) şöyle buyurur: 
Arab olanın, arab olmayana, takva 

DEVAMI ARKA SAYFADA ==> 

İSLAMDA KARDEŞLİK BÖYLE DEGİLDİR. 

İSLAM HER TOPLUMUN VE HER BİREYİN HAKKlNI VERİR 
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sahibi olmaktan gayrı, hiç bir üstün
lüğü yoktur. 

İslam dini, bu prensibi milliyetçilik 
dü§üncesini, ta ba§ından beri söküp atmı§tır. 
Kamil ve tam bir e§itlik içerisinde. kapılannı 
tüm insanlara ardına kadar açmı§ ve deği§
mez gerçeği ile insani duygular üzerine bina 
etmi§tir. islama göre alman nazizmin yahudi
lere, Amerika · nın kızılderililere ve Zencilere, 
Güney Afrika· da beyazların siyahlara uygu
ladıklan ırkçılık anlayı§ı son derece çirkin ve 
menfi bir davranı§tır. 

Bu nedenle, bir kimse kendisini hangi 
kavimden sayarsa saysın, hangi dili konu§ursa 
konu§sun, İslam· ın himayesi altına girebilir, 
İslam adaletinin gölgesinde bannıbilir. is
lam · ın koruması altına giren herkese, müs
lümanlara tanınan haklar tanınır ve tarunma
kla kalınmaz; aynı §ekilde de uygulanır. 

Çünkü aralarındaki bağ, insanlık bağıdır. Bu 
böyle bir bağdır ki, siyahı beyazdan, kuzeyliyi 
güneyliden, doğuluyu batılıdan asla ayırd 

edemez. Çünkü Allah Teaıa hepsini insan 
olarak yaratmı§ ve tüm insanlığı birbirlerine 
kopmaz bir bağla bağlamı§tır. Nitekim Allah 
Teala §öyle huyurmaktadır: 

11 Ey insanlar! Sizi bir tek nefi
sten yaratan, ondan sonra da 
eşini vücuda getiren ve ikisinden 
bir çok erkek ve kadın türeten 
Rabbinize karşı gelmekten sakı
nın". (Nisa 1) 

Hz. Peygamber de (sa ) şöyle huyurmaktadır: 

"Kavmiyetçilik yapan, bu yüzden bize baş kal
dıran ve kavmiyetçüik güderek ölen bizden de-
v•z'.ı· ll gı uır . 

Irk, renk ve dil farklılıklarını halletmek 
ve bu farklılıklara dayalı anlayı§lan yıkmak 
için, İslam; insanlan birbirinden ayıran, ins
anlan milliyetçilik fikrine sürükleyerek, birbir-

lerine saldırınalarına neden olan coğrafi sınır
lan tanımaz. Bu saldırılar, sonuç itibanyla 
sömürgecilik afetini getiren bir ırkın diğer bir 
ırkı sömürmesine, aniann topraklanru çiğne
mesine yol açan bu batıl düçünce yüzünden 
meydana gelmektedir. 

Çağımızda emperyalizmin en güçlü 
yardımcısının, belirli bir sınır arkasında benim
senen milliyetçilik düçüncesi olduğu güne§ 
gibi açık gerçeklerdendir. Her devlet, sınırlan 
dahilinde ya§ayanlann, diğer milletierin sahip 
olduklanndan yararlanmalanru istemektedir. 
İ§te soğuk veya sıcak sava§lar hep bu zihniye
tin mahsulüdür ve Allah göstermesin III. 
dünya sava§ının da yine aynı zihniyetten do
layı meydana gelmesi her an ihtimal dahilin
dedir. 

Kominizm, sosyal yapıyı madde üzerin
de kurduğu için; Tarihteki bütün sava§lar 
emperyalizmden doğmu§tur. Emperyalizm, 
Kapitalizm · in karakteri gereği doğduğu için, 
bu sava§lar vuku bulmaktadır. Çünkü kapita
lizmin en belirgin özelliği sömürüdür. Sömürü 
fikri .ise, sürekli sava§ nedeni olmu§tur." diye 
haykınyorsa da, için aslı bu değildir. Çünkü 
kim kendini bu determinist yakla§ımdan soy
utlar ve onu tesiri altında tutmayı ba§arırsa, 
halkın ırkçılığın dar boyutlanna saplanmaması 
halinde, özel sermayenin tek ba§ına sömürü 
için yeterli olmadığını görür. Çünkü özel 
sermaye tek ba§ına kaldığında, bir zümre 
hesabına ancak diğer bir zümreyi sömürebilir. 
Bu ba§ka bir sömürü çe§ididir ve dünyanın bir 
ucundaki devletin, bayrağı ayn olduğu için bir 
ba§ka devleti sömürmesine benzemez. 

Marksizm· in; 11Sömürü, kapitalist 
düzenin ve özel sermayenin en önemli vasfı
dır" §eklindeki iddiası, ancak kavmiyetçiliğin 
hüküm sürdüğü bir ortamda geçerli olabilir. 
İslam gibi karde§lik ruhunu i§leyen bir ni
zamın dünyaya hakim olması durumunda ise 
emperya1izmin zerresinin dahi yeryüzünde 
kai_ması mümkün olamaz. Çünkü İslam, milliy
etçiliği yıkmak suretiyle emperyalizmin kökü
nü kazımaktadır. Zümreterin birbirlerini sö-
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mürmesini de farklı metod kullanarak önler. 
İslfim, ırk ve renk ayrımını tanıınadıgı 

gibi, müslümanlar arasmda da çoğrafi bir sınır 
tanımaz. Çünkü arzın mutlak sahıbi Allah 
Tefiladır. Dünyayı ve içindekilerini, 11 İnsan" 
olarak isimlendirdigi §erefli mahluk için ya
ratmı§tır. Nitekim bir ayette §öyle buyurul
maktadır: 

11Rabbin meleklere şöyle demişti: 11Arz, da 
( emirlerimi) tebliğ ve infaza memur bir 
halife yaratacağım". 

Tüm insanlık, yeryüzünü te§hir edip, 
çalı§tırmak ve hazinelerinden yararlanmak 
bakımından Allah Tefila ·nın halifesidir. Tüm 
müslümanlar da birbirlerinin din karde§idir. 
Bu nedenle, birbirlerine yardım etmedikçe ve 

Cudi'yi okuyunuz ve 
okutunz. 

Cudi'ye madden ve 
manen yardımcı olunuz. 

Cudi hakkında yapacağınız 
ele§tiri ve tavsiye/erinizi 
bekle riz. 

Cudi sizin ve bizim, kısacası 
hep~mizin dergisidir. 
Sahıp çıkalım ve güçlendirelim 

isteme Adresi: 

ARAM(CUDİ) 
POSTFACH 1347 
50303 Brühl 
Germany 
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salih arneller i§lemedikçe Allah· m rahmetine 
nail olamazlar" 

Hz. peygamber ( sa) §öyle buyuruyor: 

"Yeryüzünde yaşayanlara merhametli davranın 
ki, Allah Teôla da size merhamedi davransın "· 

Hz. Peygamber efendimiz burada belli bir cins 
veya zümreyi hatta doğrudan müslümanları 
dahi kastediyor degildir. 

Müslümanlann, gerçek islama sanlma
lan ve kendi aralannda islamın adaletiyle mua
mele etmelerine engel olacak hiç bir sebep 
yoktur. Bilakis Allah (cc ) bize bunu emrediyor. 
Allah • ın emirlerine karşı gelmek ise küfürdür. 

Şehld Seyyld Kutub 
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Kürdistan İslami Hareket'in mensubu 

sayın H. Zeynelabidin 
ile bir söyleşi: 

Cudi: Sosyalistler Kürdlere, önce sosyalist 
devrimi sonra Kürdlerin ha/dan. Şimdi ise 
Müslümanlar, ilk önce islamı inkilap daha 
sonra Kürdistan meselesi diyorlar. Siz bu konu 
haklanda ne düşünüyorsunuz? 

H. Zeynelabidin: 
Hamd alemierin Rabbi olan Allah· a selat u 
selam onun resulu olan Hz. Muhammede 
( sav) aline, eshabına ve onların izinde giden 
bütün Mücahidlerin üzerine olsun. 

Söylediğiniz gibi, enternasyonalist 
sosyalizmi savunan gruplar, ilk etapta sosyalist 
devrim yapıldıktan sonra Kürdistan problemi
nin çözüleceğini ve bu devrimin olu§masıyla 
Kürdlerin e§it haklara sahip olacagıru savu
nuyorlardı. Eger Kürd solu ayrılıp Kürdistan
da mücadele vermeseydiler, Kürdistan mese
lesi bu duruma gelmezdi. Nitekim bugün 
görüyoruz ki Türk solu, devletin yanında ve 
Kürdlere kar§ı yer almı§ durumdadır. Teoride 
söylemek çok kolay. Fakat pratikte hiç de 
öyle kolay olmadıgıru görüyoruz. Bugün 
Kürdistanda büyük bir katliam var. Can, mal, 
namus güvenliği yok denecek kadar azdır. 

Hergün Kürd halkının kam akıtılıor, mallan 
talan ediliyor, köyler bo§altılıyor ve namusa 
tecavüz ediliyor. Bütün dünya, Kürdistanda 
yapılan bu zulme kar§ı seyirci kalır.or. Bunun 
yamnda müslümanlar ne yapıyor? Ummetçilik 
anlayı§ı ile hareket eden müslümanlar, ne 
yardımda bulunabiliyorlar ne de Kürd milleti
nin bu acılanın payla§ıyorlar. Nitekim §imdiye 
kadar beraber çalı§tıgımız müslüman gruplar, 
Kürd ve Kürdistan meselesini büyük günah ve 
suç olarak gördüler ve halen de görüyorlar. 
Bugüne kadar hiç bir §ey yapmamı§lar. Geç 
de olsa Kürdistanlı Müslümanlar Kürdistanda, 

TC· nin bu zulmüne kar§ı organize olup 
kıyam etmeleri gerekir. Çünkü bir Müslüman 
kendisini zulümden kurtarmadıkça ba§kasım 
kurtarması imkansızdır. Nitekim Hazreti Ali 
(ra) §öyle diyor: Bir Millet zulme uğruyor
sa, onlara zulüm eden zalimdir. Eğer o millet 
de zalimlere karşı baş kaldırıp kıyam etmese 
o millet de zalim duruma düşer. O milet, 
zalimler zulüm yapsınlar diye ortam sağla
mış oluyor. Bugün Kürdistan bir Cihad alam
dır. En çok zulme ugrayan, varlıgı ve kimliği 
inkar edilen Kürd milletidir. Bundan dolayı, 
Kürdler ve Müslüman Kürd grupları güçlerini 
birle§tirip küfre ve zulme kar§ı mücadele 
vermeleri gerekir. Peygamber (sav) dahi ilk 
tepliği kendi akrabalarına ve yakınlarına yap
mı§tır. Allah (cc) öyle emretmi§tir. Eger 
müslüman Kürdler kendileri Kürdistanda 
organize olmayıp ba§ka müslümanlardan 
yardım bekleseler, daha yıllarca müslümamın 
diyen ki§iler ve milletler tarafından inkar 
edilecektir. Nitekim varlıgımız ve kimligimiz 
devamlı islami kisve altında inkar edilip bu 
duruma getirilmi§tir. Ben buna inamyorum ki, 
biz ancak kuvvetli oldugumuz müddetçe, 
diger müslüman milletler tarafından tanırup 
karde§ olarak kabul ediliriz. Kürdler bugüne 
kadar İslam adına zalim Sultanlar ve Krallar 
tarafından zulme ugramı§ ve kimlikleri inkar 
edilmi§tir. Hak Allah· ın ismidir. Eger Hak 
adil bir insanın veya milletin elinde olsaydı 
istemeden veririrdi. Fakat Kürd milletinin 
·hakkı Müslüman da olsa zalimlerin elindedir. 
Bu hakkı almak için ancak o zalimlerin el
lerini kırarak alabiliriz. Bence artık durmanın 
zamarn degil. Biz varız ve bütün müslüman 
milletler gibi biz de kendi aramızda organize 
olup ba§ta Kürdistam zalim ve kafir i§galcile
rin elinde kurtarmak gerekir. Bu yolda bütün 
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müslüman milletleri de dayanı§maya ve yar
dımla§maya çağınyoruz. Bilhassa Kuzey Kür
distan (Türkiye-Kürdistanı) daki müslüman 
Kürdlerin zalim, dinsiz ve fa§ist TC ·ye kar§ı 
Cihad etmeleri acilen gereklidir. 

Cudi: 
Bugün PİK, diger Kuzey Kürdistanlı Kürd sol 
örgütleriyle bir Cephede yer alıyor. Bunu nasıl 
degerlendiriyorsunuz? 

H. Zeynelabidin: 
İslami Hareketin gayesi, Allah· ın rızasını 
kazanmak ve Allah· ın adaletini yeryüzüne 
hakim kılmak için mücadele etmektir. Tevhid 
inancı mü· minin her§eyinin üzerinde olması 
gerekir. Olaylara ve meselelere V ah· yi ve 
Sünnet gözlüğünden bakmak gerekir. Kürd 
müslümanlan, inançlanndan taviz vermemek 
kaydıyla, ortak dü§manlarına kar§ı, bütün 
Kürd gruplanyla ittifak kurabilirler. Nitekim 
PİK · in, gayesi Kürdistan · ı i§galci devletlerin 
zulmünden kurtanp bağımsız bir islami Kürdi
stan devletini kurmaktır. Bugün Kürdistanda 
zulüm, i§kence, kan ve gözya§ı son haddına 
ula§mı§tır. TC, bütün gücüyle Kürdistan hal
kına hiç kimseyi seçmeden, zulüm edip katlet
mektedir. Artık Kürdistan yanan bir eve ben
ziyor. Bu milleti yangından kurtarmak için 
kim olursa olsun, onlarla birlik olup yardım
la§mak lazımdır. 

Zalim ve dinsiz TC devleti, Kürdistan
da bütün canlı ve cansız varlığa kar§ı toplu 
bir imha hareketine geçmi§tir. Geçmi§te bugü
ne kadar dÜ§manlanmız, bizi çe§itli entrika ve 
bahanelerle, birbirimize dü§ürerek bu hale 
getirdiler. Artık bu oyunlan bozmanın zamanı 
gelmi§tir. O da ancak Kürd milletinin birlikte 
hareket etmesine bağlıdır. Müslümanın göre
vi, mustaz · afı koruyarak, müstekbirlere kar§ı 
direnerek mücadele vermektir. Nitekim maz
lumun dini sorulmaz. 

Bunun örneklerini Peygamber (sav) 
zamanında da görüyoruz: 
Bir gün, hakkı Ebu-Cehil tarafından gasp edil-

miş mazlum bir Mil§rik Ebu- Celıile gider ve 
haklanı ister. Ebu- Cehil de onunla alay ederek 
haklanı vermez. Ona : "Git Muhammed (sav) 
isminde birisi var, o mazlumlann haklanı savu
nuyor, o gelsin senin haklanı banden alsın" 
der. O MÜ§rik de Peygamber efendimiz (sav)
·e gider ve olayı kendisine anlatır. Peygamber 
efendimiz (sav) O şahsın Mil§rik oldugunu 
bildigi halde, gel sen Müslüman o~ senin hak
kını . ondan sonra savunayım demeden, Ebu 
Cehil' in kapısına gider ve mazlum Mil§rik ·in 
haklanı ondan alır. 

Bunun için bu mazlum milletin hakkını 
savunan bütün Kürd örgütleri bir araya zalim
lere kar§ı kuvvetlerini birle§tirmeleri lazımdır. 
PİK · in, kurulacak olan bu yeni Kürdistan · i 
Cephede, yer almasını uygun görüyor ve kaçı
nılmaz bir görev olduğuna inanıyorum. 

Cudi: 
Kürdistanda, solda bir birligin işaretleri görü
nürken, İslami Gruplar arasında bir birlik sag
lanamadL Bu konuda ne dil§ünüyorsunuz? 

H. Zeynelabidin : 

İsla~ dini birlik ve beraberliği emreder. 
Nitekim Allah ( cc) bir ayetinde §öyle buyu
ruyor: 
Allah' m ipine hepiniz sımsıkı yapışm. Dağıl
ıp aynlınaym. Ali-imran: ıo3 

Bunun için bütün müslüman gruplann 
bir araya gelip güçlerini birle§tirmeleri lazım
dır. İslam ve Kürdistan, ikisi de ağır birer 
yüktür. Bu misyonu yüklenmek büyük me§§a
ketlere katianınayı gerektirir. Müslüman Kürd 
gruplan halen eskide birlikte çalı§mi§ oldu
ktan, Arap, Fars ve Türk müslüman karde§le
rin grup taasupluğu ile ya§amaktadır. Onun 
için biraraya gelemediler. Ba§ka bir mevzu 
ise, yakın tarihe kadar, müslüman Kürdlerin, 
kendi haklannı savunmalan günah ve suç 
olarak telaki ediliyordu. Ama Allah· a §ükür-
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ler olsun, artık müslüman Kürdler de kendi 
meselelerine sahip çıkmaya ba§ladılar. inam
nın ki sıkı bir diyalog kurulursa onlar da kısa 
bir zamanda bir araya gelip birle§irler. Ve 
birle§meleri de zarüridir. Biz vanz dediğimiz 
müddetçe herkes bizi tamr, yoksa ba§kasına 
bizi tamyın biz de müslümamz ·dediğimiz 
müddetçe hiç kimse bizi tamyıp haklarımızı 
savunmaz. 

Kürdistanda ki müslüman grupların, 

grup taassupluğunu bırakıp, zalim dü§man
larına kar§ı birle§meleri kaçınalmaz bir gö
revdir. 

Cudi: 
Şeyh Osman liderliginde ki Kürdistan İslami 
Hareketi bir islami hareket olmasına rağmen 
bu hareket Kürd olmayan diğer İslami hareket
ler tarafindan desteklenmiyor. Kürdler, bu 
İslami hareketin güçlenmesi için nasıl yardım
da bulunabilir/er? 

H. Zeynelabidin: 
Yıllarca birlikte çalı§tığımız müslümanlar, 
bilerek veya bilmeyerek, Kürdler hakkında 
kendi devletlerinin resmi idolojilerini takip 
ettiler. Müslümanlar Kürdlere ve Kürdistana 
bu gözlükle baktılar. Kürdistanda ki İslami 
hareketleri dahi mubah görmediler ve gör
müyorlar. Çünkü ekseri İslam hareketler, 
islamı resmi sınırlar içerisnde hapsettikleri 
için, baskı ve zulüm altındaki Kürdlerin dire
ni§ hareketlerini bugüne kadar me§ru görme
diler. Onun için, diğer müslüman milletiere 
yardım ellerini uzatmalarına rağmen Kürdlere 
yardım etmeyi ihmal ettiler. Mesela Afgani
stan, Filistin Mora ve Bosna - Hersek· e 
yardım ellerini uzattıklan halde en yakımnda
ki Kürdleri unuttular. Şimdiye kadar müslüm
anların ileri sürdükleri tek sebep, Kürdistan
daki hareketlerin İslami olmadığı idi. Fakat 
§imdi görüyoruz ki, Kürdistanda faaliyet gö
steren İslami hareketlere de yardım etmiy
orlar. Demek ki Müslüman karde§lerimiz, 
Kürd meselesinde halen kendi devletlerinin 

resmi idolojilerinin tesirinden kurtulamamı§
lardır. Dediğiniz gibi Şeyh Osman· ın önder
liğini yaptığı Kürdistan İslami Hareketi yıl
lardır dinsiz ve zalim Saddam rejimine kar§ı 
mücadele verdiği halde, müslümanlar yardım 
etmediler. Kendi gündemlerine dahi almadı
lar. Ben §U anda diğer müslüman karde§le
rimden büyük bir §ey beklemiyorum. Ba§ta 
Kürdler kendi davalarına sahip çıkmalan 
gerekir. Kendi yaramızı kendimiz ka§ımamız 
lazımdır. 

Kürdistan İslam Hareketini vargücü
müzle desteklememiz gerekir. Şeyh Sait hare
ketinden yıllarca sonra hayal ettiğim, Kürdi
standa zalimlere kar§ı kıyam eden bir İslami 
hareketin, ba§lamasıydı. O da bugün elhamdü
lillah vardır. Onun için bütün müslüman Kürd 
karde§lerimin bu harekete yardım etmelerin 
istiyorum. 

Cudi: sizlere teşekkür ediyoruz. 

H. Zeynelabidin: Ben de bana bu 
fırsatı verdiğiniz için sizlere te§ekür ederim 

BY COURTESY OF THE NEAR EAST RELIEP' 

KURD WOMAN AND CHILD 

Cudi 10j34 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Cudi 

• • 
ISLAM'~N ŞERIATI VE 

SIYASET ... 
Şer' i ŞO.rasız Hüküm geçersizdir. 

Rablerine icabet edenler, dosdoğru namazı kılanlar,işleri kendi aralannda Şura üe olanlar ve 
kendüerine nzık olarak verdiklerimizden infak edenler 

Şura Siyasi acıdan Farzdır, 
( ş. Ali bin Hac- İslami İnkaz Cephesi Cezayir } 

-Her kimse müslümanların rnüsadesini 
almadan herhangi bir ki~iye biat ederse, 
hem biat eden hem de biat edilen ~ahsın 
öldürülmesi caizdir. 

( Ömer İbn Hattab (ra) -Buharl} 

-Hilafet, bütün müslümanların toplanıp 
isti~aresiyle olur 

( İmam azaının menkibeleri- El Kureli ) 

-Ey halklar, benim razırn ile isteğiine ve 
müslümanların rne~vareti alınmayan bu 
hüküm ba~ırna bela oldu. Sizleri bu biat
tan azlediyorurn. Gidin ve kendinize ba~ka 
birisini bulun. (ömer ibn- Abdulaziz) 

- Lider ~u ~artlarla hedefine ula~ır: Halkın 
iste~ ve hür seçimi. 
( Seyyid Kutub, İslam ve Dünya Banşı adlı eserinde Sayfa: 22} 

-Gündemi esas hedeflerden saptırmak için, 
bazen kılıç ( sava~ ) darbelerine bazen de 
siyaset yalanı ve düzenbazlığına ba~vur
mak, emperyalisderin ba~lıca oyunlann
dandır. Oysa siyaset İslam· ın cevheridir. 

ŞURA: 38 

Ümmetin ~eriatla idaresi ancak siyasi ça
~rnayla olur. Bu çalı~rnalan yapmak Al
lah· a yakla~rnak demektir. Dolayısıyla bir 
ibadettir. Bunu inkar edenler cahil olup 
dinimiz hakkında bir ~ey bilmiyor dernek
tir. 

(Ali-bin Hac- Faslul Kelam Sayfa 13 } 

Peygamber (sav) ~öyle buyurur: 
Beni İsrail· i Peygamberler yönetirdi. 

( Buhar' i, Müslim } 

Bazı Ban bilginleri İslam 
hakkında şöyle derler; 

ENRİCO ENSABA TOMİN şöyle der: 
İslam· i kanunlar bir çok yerde avrupa 
kanunlanndan ileridirler. 

THOMAS ARNOlD ~öyle der: 
İslam, siyasi bir düzen olmakla birlikte 
aynı zamanda dini bir düzendir. Peygam
ber (sav) aynı zamanda din ve devlet 
ba~kanıydı. 

SI'ROHMANN Der ki: 
İslam hem dini hem de siyasi bir fenomen-
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dir. islamı olu§turan aynı zamanda hakim Neticede okurlanınıza şu ayetleri 
bir Peygamberdir. hamiatmak isteriz.: 

FİTZGERALD §öyle der: 
İslam sadece bir din değildir. Aynı zaman
da siyasi bir sistemdir. 

SCHACHT der ki: 
İslam bir dinden daha geni§tir. Kültürel 
açıdan kamil bir sistemdir. Çünkü hem 
dini hem de devleti içine alır. 

NALİNU der ki: 
Muhammed (sav) aynı dinin ve devletin 
temelini atmı§tır. Onun hayatı boyunca 
dinin ve devletin sınırlan hep birlikte yü
rümü§tür. 

LEVİ OLMAN §öyle demi§tir: 
Biz, İslam 'i §eriatı, medeni kanunlar için 
canlı bir kaynak olarak değerlendirme
liyiz. 

HOOKİNG §öyle der: 
İslami Şeriatın, yeniden dirili§ için hertür
lü elementleri bulundurduğunu söyler
sem, yanılmı§ sayılmam. 

MUHAMMED HAMED EL FAKİH Feth el 
Mecid adlı eserinde §öyle der ( sayfa 406 ) 
§öyle der: · 
Her kim, Frenklerin deyimlerinden, kan, 
namus, ve mal için kanunlar çıkarır ve bu 
kanunlan Allah' ın kitabı olan Kur· anı 
Kerim ve Peygamberin sünneti önüne kor 
ve bu yaptıklarından vazgeçmezse o düpe
düz mürted bir kafirdir. Adı ne olursa 
olsun, isterse ibadeti gece gündüz, namaz, 
oruç ve hac olsun. 

Hayır öyle değü; Rabbine andolsun, ara
larında çekiştikleri şeylerde seni hakem kılıp 
sonra senin verdiğin hükme, içlerinde hiç bir 
sıkıntı bulmaksızın, tam bir teslimiyede tes
lim olmadıkça, iman etmiş olmazlar. 

NİS'A: 65 

Gerçk şu ki, biz Tevratı, içinde bir hidayet ve 
nur ()larak indirdik. Teslim olmuş peygam
berler, yahudilere onunla hükmederlerdi. 
Bügin-yöneticüer (Rabbaniyun) ve yüksek 
büginler de (Ahbar), Allah 'ın kitabını koru
makla görevli kılındıklanndan ve onun üzeri
ne şahidier olduklanndan (onunla hükme
derlerdi ) . Öylese insanlardan korkmayın, 
benden korkun ve ayetlerimi az bir değere 
karşdık satmayın. Kim Allah ·ın indirdiğiyle 
hükmetmezse, işte onlar, kafir olanl;ardır. 

MA'JDE: 44 
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KÜRD SORUNU VE İSLAMi ÇÖZÜM ÜZERİNE 

Blsmtllabtrrabmantrrahim 
lsmet Hoca 

İnsanı bir erkekten ve bir dişiden yaratan, sonra kabileZere ve milletiere ayıran, degişik renk 
ve dillerle süsleyen ve bize bu ayetleri görmeyi nasip eden yüce Allaha hamd ve senalanmızı sunduk
tan sonra insanlan cahiliyye küfründen kurtaran, insanlık onuru için zalimZere karşı mücadeleyi 
ögTeten Resuluilah SA V 1 e, til ve ashabına salat ve Selamla sözüme başlamak istiyorum. 

Değerli kardeşlerim! 

Dü§ünen, his eden bir insan olarak ya
§adığımız çevrenin, bölgenin olaylarını, elem 
ve ızdırabını his ediyor ve görüyoruz. Öze11ikle 
bir mü 1 min olarak kendimize has olan feraseti
mizle dahada derinden his ederiz. Zira bizler, 
hergün olayların içindeyiz. Televizyon, Radyo, 
Gazete, kahvedeki sohbet ve evdeki ko
nu§malar, hep aynı §ey ... zulüm... elem ... göz
ya§ı ... evinden ve yurdundan olma, tehcir ve 
sefalet..! ! Nedir bütün bunlar .. ? Kim çekiyor 
bu dertleri .. ? ve asıl sorun nedir .. ? 

Evet, bölgedeki bu dert ve sorunları müslü
man Kürd karde§imiz sineye çekiyor ama nasıl? 

Her§eyden önce çevremizde gördüğü
müz bu gerçekleri, tahlil etmek ve ona göre bir 
mü 1 min olarak tavır koymak mecburiyetin
deyiz. Fakat daha iyi tahlil etmemiz için önce 
olayın aslını iyi tanımamız gerekir. 
Sorun nedir? Sorunun tarihi boyutu nedir? 
Nedir bu olaylar .. ? Bu olayların sorumlusu 
kim .. ? 

Bize göre, sorunun bugün görünen 
tarafı yanında tarihi boyutuna değinmeden 
günümüz olayıarına inmemiz mümkün değildir. 

Tarihçilerin vardıkları ortak kanaata 
göre, Kürdler milattan binlerce yıl önce aynı 

bölgede ya§amaktadırlar. Fakat biz burada 
Kürdlerin Milattan önceki tarihlerini aniatma 
lüzumunu görmediğimizden kısaca §Unları 
söylemekle iktifa ediyoruz: 

Kürdler, Mezebotamya medeniyetini 

olu§turan, ilk yazıyı ve ilk anayasayı uygulayan 
ve bir birçok kez devlet kuran bir millettir. 

Din olarak Milattan önce 6. ve 7. yüz 
yıllarından itibaren muharref olan ve aslında 
tevhld dini olan zerdü§t dinine bağlıydılar. Mu
hammed (sav) bütün insanlara Resül ve hi
dayet rehberi olarak gönderilince kürdlerden 
bir kısmı Muhammed (sav) 1 e giderek islamı 
kabul etmi§tir. Bazı tefsirler 82 Kürd sahabinin 
isimlerini sayar. İbnu Hacer "El İsabe Fi Th
myizis-Sahabe" adlı eserinde en önemli Kürd 
sahabelerden; 
Caban-i ( Gaban) Kürdi Radiyallahu anhu 1 -

dan söz eder. Nikah konusunda rivayet ettigi 
hadislerle me§hurdur. Resül-i ekrem zamanın
da müslüman olan sahabilerin yardımıyla Kür
distanda hızlı bir tebliğ ve islama girme hare
ketleri ba§lar. 

İslam dininin hak, adalet, müsamaha ve 
e§itlik mesajı kürdlerin arasında kabul görüyor 
ve ayrıca bu dinin bayraktarlığını yapanlar, 
diğer dinler gibi bir i§gal, istila ve sömürü 
gayesini gütmediklerini görünce, gönüllü ve 
isteyerek islamı kabul ettiler. Hz. Ömer za
manında Bitlise kadar İyad bin Ganem kornu
tasında bir sefer tertip edilmi§ ve bu seferden 
sonra cüz 1 i olarak bazı yerler hariç, bütün 
Kürdler sava§madan, kendi hür iradeleriyle, 
müslümanlığı kabul ettiler. Farıslar vasıtasıyla 
farısiara kom§u olan birkısım kürdler 1 in sava§a 
sürüklendigini ve müslümanlarla kar§ı kar§ıya 
getirildiklerini görüyoruz. 

Kürdler, daha önceki tevhid dinlerinden 
sahip oldukları güzel örf, adet ve ahlakları 
vasıtasıyla, İslamiyete girdikten sonra çabuk 
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adepte oldular ve halkça benimseyerek ya§a
dıklannı görüyoruz. Öyle ki, her§eyleriyle ken
dilerini islamiyete vakfetmi§ ve islam için can 
ile mal ile mücadele eder hale geldiler. 

Kürdlerin, Thfsir, Hadis, Fıkıh, Akaid, 
Matamatik, Fizik, Kimya, Tıb ve diger ilim
lerde önemli hizmetleri olmu§tur. 
Ömegin: 
Şeyhul İslam İbnu Thymiyye, İbnu Balkan, 
Ebul İz, İbnu Hacer, İmami Hudri, İmami 
Nevevi, İbnu Hacip, İmami Curcani, İbnu 
Salah, El Cezeri, İbnul Esirler yani ( İbnul 
Esir Elcezeri, Tarihçi İbnul Esir, İbnul Esir 
Elmuhaddis, İbnul Esir El Edip) İbnu Sirin, 
Eddeynuri, Fatihin hocası Molla Gorani, Ba
hauddini Nakşibendi, Şeyh Abdulkadir-i Gey
lani, Mevlana Halid ••• 

Asrımızdan da birkaç örnek verecek 
olursak: 
Muhammed Abduh, Said Havva, Hasan El 
Benna, Ramazan Elbuti, Said-i Nursi, Ahmed 
Şavki, Tarihçi Muhammed Kurd, Ayetullah 
Merduh, Abbas Mahmud Akkad ve bunlara 
benzer İslam tarihinde me§hur ve ilmi hizmeti 
büyük olan Kürd alimler islama hizmet et
mİ§tir. Kürd alimierin hizmetlerine bakılırsa, 
Kürdistan, Abbasi devrinden asrımıza kadar 
İslam alimlerini yeti§tiren mıntıka haline gel
mİ§tir. 

Siyasi alanlarda da Kürdlerin islama 
yaptıkları hizmeti tarih altın harflerle sayfa
larına kaydetmi§tir. 

İslamın en karanlık döneminde, yıllarca 
haçlıların i§galinde kalındıgı, vatan ve namus
ları tarumar edildigi bir devirde, Salahaddini 
Eyyübi ba§kanlıgmda Kürdler kiyam etmi§ ve 
kurtulmalarına vesile olmu§lar. 

Böylece Eyyübi devleti gibi bir çok 
hükümet ve beylikler olu§turmu§lardır. Ör
negin: Hezyaniyye hükümeti ( 906), Şed
dadiyye Hükümeti ( 951), Hasneviyye Hükü
meti ( 959), Şeccaiyye Hükümeti ( 980), Beni 
iyar Hükümeti ( 990), Şevankare Hükümeti 
( 1035) gibi Hükümetlerle hizmet ettiler. 

Osmanlılar döneminde de Bazı bölge
lerde Emirlik ve Hükümetleri vardı. Ömegin: 

Bitlis Emirligi, Hakkari Emirligi, Mahmudiyye 
ve Binyanı§ Hükümeti gibi. 

İran İmparatorluguna baglı bazı kürd
hükümetleri olu§IDU§tur. Örnegin: Kutur, 
Piredozi, Colani, Dımdımi ve Dınbeki Hükü
metleri gibi. Kürdler, Bınevi döneminde, Ab
basi döneminde, Selçuklu döneminde ve Os
manlı döneminde İslam ordularının gurur kay
nagı olmu§lar. Allah rızası için cepheden ce
pheye ko§IDU§lar. 

Kürdlerin İslamiyete baglılıkları, Allah 
ve Resülünün emrettigi gibi büyük bir sami
rniyet ve teslimiyet içeriyordu. İslam davasına 
ırklar üstü bir dava olarak bakmı§lar ve o ka
dar ileri gittiler ki kavimlerin islam potasında 
erimeleri gerektigine inandılar. İslam kar
de§liginin tesisi için ve fitnelere sebeb olan 
kavmiyetçilik ve asabiyetçilik durumlarının 
ortadan kaldırılması için kavimlerle ilgili olan 
her §eyin islamda kaybolması gerektigine inam
yorlardı. 

Kürdler böyle dü§ünürken, islamı ölçü 
olarak kabul ettiklerinden, kendileri gibi islamı 
kabul eden her §ahıs ve her millet de bu an
layı§ta olmaları gerektigini dü§ündüler. Ko m§ u
ları olan Arap, Farıs ve Türk milletlerinin bu 
anlayı§ta olup olmamaları konusunda ba§ka bir 
dü§ünceye veya sui zanna bile girme ihtiyacını 
duymadılar. 

Fakat realite bamba§ka idi. Kürdlerin 
kom§uları hiç de kürdler gibi dü§ünmüyordu. 
Kürdlerin kom§ulan kürdlere karde§lik yerine 
köle. gözüyle bakıyor, kendi milletinin haki
miyetini dü§ünüyorlardı. Kürdler, kendi kavim
lerinin varligını bile inkar edecek dereceye 
vardıkları bir zamanda Araplar, Kur'an dili 
arapça olması hasabiyle dil ve ırki üstünlük ve 
§eref iddialarını ileri sürüp sünnilik adı altında 
islamı millile§tirirken Fanslar şülikle Türkler . 
de Sufilikle Millile§tirdiler. 

Kürd ilim adamlannın Entamasyonal 
islam davasına bakış anlayıştan, kavmi olan 
her şeyi şiddetle red ettiği için gayri meşru 
ırkçılık ile birlikte meşru olan kavimterin 
varlığını ve özel hukuklannı da birlikte götür
müş oldu. 
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Kendi kendilerini inkar eden kürdler, 
komşulan tarafından da inkar edilmeye baş
landı. Fakat bu kom§ular, bir türlü kürdleri 
payla§amıyordu. Fanslar Kürdlerin aslı fanstır 
derken Araplar araptır dediler Türkler de 
türktür dediler. Böylece talan gibi kabul ederek 
taksim için birbirini bogazladılar. Ve Kürdi
stam be§ parçaya bölerek kendilerine karde§ 
gözüyle bakan kürdleri kölele§tirdiler ve hiç 
acımadan karuru akıttılar, mal ve namusuna el 
uzattılar. 

Kürdlere yapılan bu hiyanetten sonra, 
aralanndaki karde§likanlayı§ına malesefbüyük 
darbeler indirildi ve dü§man haline getirildi. 

Kendine zulmedilen, istegi dı§ında va
tam taksim edilen, Yerinden yurdundan sürü
len ve insanlık haysiyetiyle oynanan kürd halkı, 
inandıklan islama göre, örfi ve insani usullere 
göre me§ru mücadele hakkı dogmu§tur. Bu 
me§ru mücadelesini yüz yıla yakındır sürdür
mü§ ve yeni boyutlada sürdürmeye devam 
etmektedir. Bu kısa tarihi izahtan sonra diyebi
liriz ki, Kürd sorunu, insani sorundur, İnsamn 
kerameti sorunudur, bölge müslümanların sor
unudur. Ümmetin ihmal ettigi bir ihmal so
rundur. Müslümanlarm birbirlerine kaf§ı olan 
samimiyetsizliginden ve birbirine kar§ı olan 
çifte standartlıgtndan dogan bir sorundur. 

OLAYLARlNSORUMLUSU 
HALKLAR DEGİL BASKlCI 
REJiMLERDİR 

Bölgede olan olaylara gelince, bu olay
lar ırkçı, §Öven ve baskıcı TC rejiminden kay
naklanan olaylardır. Müslüman1ara dayatılan 
ve zorla kabul ettirilmek istenen kemalist re
jimdendir. Bu olaylar, kürdleri köle olarak 
kullanan, on1an her türlü insani hak ve hürriy
etten mahrum bırakan inkarcı rejimin ve son
unda baskı, zulüm ve i§kenceyle patlama nok
tasına getiren bir düzenin olaylarıdır. Yani, 
tugyan ve zorbalık olaylarıdır. 

Sorumlusu ise, ne Türktür, ne Kürdtür, 

ne Araptır, ne Fanstır. Sorumlusu emperyalist
ler ve oruann bölge ki küfür rejimleridir. 

Türkiye, Irak, ve Suriye rejimlerinin 
kürdlere kar§ı küfri tutumlan ayan beyan iken, 
İran bu rejimlerle aym fikirde oldugunu ilan 
etmesi islami rejimine gölge dü§ürrnü§tür. İran, 
§imdiye kadar kürdlere islamın tarudıgı haklan 
vermemesi islami rejimine en büyük gölgeyi 
dü§ürmü§tür. İslam bir bütündür. Ho§unuza 
giden tarafı tatbik edip gitmeyen tarafı etmez
seniz eksik olur ve buna İslam rejimi diye
meyiz ... 

Partiya İslamiya Kurdistani, Kur' ani 
Kerimi yasama kaynagı kabul ettiginden ve 
Allah nzasım kendine gaye edindiginden, isla
mi rejimi tatbik ettigini savunan İran hüküme
tini §er 1 i §erif hukukuna göre muhasebeye tabi 
tutması ve §er 1 i §erife davet etmesi, her mü 1 -

minin gibi tabü hakkıdır. On senedir bu daveti 
yapmaktadır. PİK bu yargılamayı yapıyor ve 
hak sahibine ula§ıncaya kadar hak bildigiyolda 
yürüyecektir. İran buna uymak zorundadır. 
Aksi taktirde Allahın hükmünü tammamakla 
diger taguti i§galcilerle e§it yargılanacagını 
hesaba katmalıdır. Bu son günlerde Suriye 
ba§kenti Şam· da yapılan ve Türkiye, Suriye 
ve İran di§i§leri bakanlannın i§tirak ettigi to
plantı da gösteriyor ki, İramn kürdlere kar§ı 
yürütülen politikası, diger i§galcilerden pek de 
farklı degildir. Umarız kafirlerden daha merha
metli olur ve İsiamca saffını tayin eder. 

ÇÖZÜM İSLAMDA 

Kürd sorununa adil ve en saglıklı çöü
zümün PİK 1 in öne sürdügü ve israrla savun
dugu İslami çözüm olacagı konusunda müs
lümanlar tarafından da artık yava§ yava§ kabul 
edilr hale gelmektedir. Zamanla PİK Kürd 
kelimesini veya Kürdistan kelimesini söyledigi 
için PİK 1 i ırkçılıkla itharn eden bazı çevreler, 
bügün kendilerinin bu kelimeleri kullanır hale 
gelmeleri ve bazı gerçekleri kabul etmeleri 
sevindirici bir geli§medir. İslami çözüm, artık 
geni§ ve degi§ik yelpazelerle tartı§ma konusu 
olacagı ve bu konuda yeni fikriere sahne ola-
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cağı açıktır. 

İslami çözüm konusunda en fazla cevap 
arayan so~ar, §Üph~siz §U sorular olacaktır: 

1- PIKneden Islami çözümü seçmiştir? 

Bu sorulara daha önceki y~arumzda 
kısa da olsa değiniidi ve deği§ik zaviyelerden 
ele alındı. Fakat §Üphesiz fazlasıyla tafsilatına 
ihtiyaç duyuldugundan bundan sonraki yazıları
mızda da değinmek zorunda kalacağız. 

Kürd halkının konumunun tesbiti. 
2- İslami çözüm denince ne anlaşılıyor? 

Bu konuda somut tesbitler. 
. 3-Kürdistanınbugünkürealitesinegöre 
Islami çözüm şekli nasıl olmalıdır? bu konuda 
fiiliyete konulmu§ veya konulacak eylemlerin 
enlem ve boylamları, fayda ve zararlarının 

Evet. Bu soruları gelecek sayılarumzda 
cevaplandırmaya çalı§acağız 

tesbiti. 

kars•. ABD . 
Türk ISbirlllli 

Orta Asya ve O_rtad~ , . 
ğu' da. istikrar için ra- · · 
dikal Islamcı hareket- ı· 
lere karşı kesin mü- • 
cadele-kararı aldı. · ~ 

eBu kapsamdaTürki- ·s ~1 ye ile işbirliği yapma-

~~~~\~~~.n.-{ü~~~~~ . . . Ili C'-. 
ki radikal Islamcı ör- s · ~ 
gütlere karşı ortak - ~ C::S 
operasyonlar düzen- ~ • ~ lenebile®,ğini tartıs.ı~ si C::S 
yor. • Dünyacıa , ~ 

A
MERIKA'NIN şu anda "dünyada en is- . • ~ E; ~ar ~zucu teJ;ıiike" olarak yoruriıla- :""'"i S' 

.. ..~ radikal İslami hareketıere karşı çok şen yetkililer Türk-Amerikan işbirliği ile Tür- ~ r~nıu ~ır savaş _act~. Amerikan yönetiminin ki içindeki ~dika].tsıamcı hareketle de müca- N ıçınd_eki_ Ortad?gu il_e ilgili bütün birimler, d~: konusunda önemli bir uluslararası deney H 
kendi!erıne verilen diraktif nede~yle radikal elde edeceklerini hesapladılar.· Ayrıca, Rusf'iı, -.....; 
İslami hareketler ve bunların bağlantıları hak- Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in eski Sovyet ~ 
kında ra~rlar ~azırlırorlar. Yönetim, bu tür cumhuriyetlerinde radikal İslamcı akımlara ~ 
hareketların gelışmesıne karşı dünya çapında ·· -- .. .. .. -~ .. · -
koordineli bir politika izlenmemesi durum d karşı surdurdugu mucadeleye ses çıkartılmama- ~ 
2 binli yıllarda radikal İslami hareketıeriı::ı e~ sı ~laştırdı. . .. . . . • ~ büyük istikrar bozucu etken olarak ortaya ıka- Surıye de Amerikan yonetiminin yaptıgı de-
cağıiıı. düşünüyor. C ğerlendirmede önemli yer tutuyor. Bu ülkenin 

Beyaz Saray ve Ulusal Güvenlik Konseyi radikalİslami harekete karşı daha net tavır al
yetkililerinin, bu konuda Türk-Amerikan işbir- masının .SB:ğla:mıas~ ~~un~ böl~~~--~9 liğini şart gördükleri belirtildi. Orta Asya ve or- dengelerının onenılı olçude degışecegı duşunu- ~ 
tadoğu'da Türkiye'nin kültür din ve tarih nede- lüyor. Lübnan'daki son olaylar ve İsrail ile Suri- ~ 
niyle ağırlıklı bir ülke old~ görüşünde birle- ye'nin birbirlerine karşı sergiledikleri "dostça" ......, tavır da Amerikan yönetimini bu sonucun alı- ~ 
e Bütün b'. oacağıkonusunda ümitlendiriyor. ~~ 

ınmlerdeki Ortad ~ , 
kalislami gruplar ve ogu yla ilgili uzmanlar .. . 

• Arrienkan öne . . ~~ann ABD bağlantıla~ K':kı~r:Jad~n gelen direktifler üzerine radi-
. tek güç ol! Tü~~ı, '?öl~~~~ bu konuda uıla b'l . ~por hazırlıyorlar. . 

ye ıle onumüzdeki d.. dşa ı eceğı ve ortak pol'tika ı. 
onem e yakın bağlantı için-d ıçal o~uşturabileceği 

. .. e · ışacak. 
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Bediuzzaman Said-i Kurd ·i Osmanlının son zamanlannda Selanik meydanında söyledigi ve 
gazetelerde neşredilen hürriyet nutkunun son kısmını yeni türkçeye göre sadeleştirerek yayınlıyoruz~ 

• • • . 
BED/UZZAMAN SAID-I KURD/'nin 
Kürdlere hitabesi: 

Ey Asuriler ve Kiyaniler 1 in cihangirlik zamanında öncü, kahraman askerleri olan arslan Kürd-

Alim Said· i Kurdf 

Be§yüz senedir yattıgınız yeter. Artık uyanınız, sabahtır. 
Yoksa vah§et çölünde, vah§et ve gaflet sizi ya,ğmalayacak
tır. Hikmet-i ilahi denilen alem makinasınındüzeni ve 
telefon hattı gibi alemin bütününe uzanan ve degi§ik §Ube
lere ayrılmı§ ilahi nur 1 un kanun 1 un kurucusu olan Hikmeti 
ilahi ezeli ufuktan kader parmagını kaldırmı§, size emrediyor 
ki: Bölünme ile damla damla dagınık su gibi kaybolan ha-

.· . miyet ve kuvvetinizi İslamiyetİn milliyet fikriyle birle§tirip ka
rt§tırarak, atomlarm çekici güçleri gibi bir genel milli çekici 
güç 1 ün kurulmasıyla Kürd gibi bir büyük kitle, küre gibi 
döndürere k, 

islam gücünün güne§i ve Osmanlının himayesindeki yerlerde cazibesine uyulan nurlu bir yıldızı 
gibi umumun denge ve ahengini koruyunuz. 

Hem de "hürriyet" denilen, Sübhan ve Agrı daglan gibi gelecegin dağ zivesinin tepesinde 
ayaga kalkmı§, nefis esareti altına girmeyi yasak etmi§, yabancılara tecavüze müsade etmiyerek 
Şeriata dayanan hürriyet sultanı, yüksek seda ile sizin gibi geçmi§in en derin derelerinde gafil 
ve dagınık bir millete: "Cehalet ve fakirliğe hücum için fen, san 1 at ve silah başma ileri arş! " 
emrini veriyor. 

Hem de "Hakikat" denilen, tabakalarm altında gizlenmi§, mahbus kalmı§, istibdad taba
kasının silinmesi ve kaldırılmasıyla, omuzu üstünde olan cahillik tabakası ve gafletin hafifletilme
siyle sallantıya gelmi§ ve kıyama te§ebbüs etmi§ olan Hakikatiann habercisi size her ellietle haber 
veriyor ki: 
Mahiyetinizde kader elinin ektiği istibdadı ve mukadderatınızı fiile çıkaran ve kavmiyelinizin 
mahiyetinde saklanmış olan özelliklerininizi maarifin (bilginin) hayat suyuyla sulamanın 
vaktidir. Yoksa kuruyacak yahud tefessüh edecektir. 

Hem de İhtiyaç denilen, medeniyetin pederi ve ilerlemenin müessisi olan ihtiyaç üstadı, 
sillesini kaldırmı§, size hükmediyorki: Ya hayat ve hürriyetinizi bu vah§i salırada ya,ğmalamaya
caksınız veyahut medeniyet meydanında fen, san 1 at uçak ve trenine binerek gelecegi kar§ılamak 
ve o birlik ve beraberlik hallerinizi geri getirerek olgunluk ka 1 be 1 sine ko§acaksınız. 

Hem de "Milliyet" denilen, geçmi§in derelerinden ve hal sahralarından ve istikbal 
daglanndan olan Rustemi Zal ve Selahaddini Eyyübi ~bi Kürd dahi kahramanlanyla bir çadırda 
oturan bir aile ki, herkesi ba§kasının haysiyet ve §erefi ile §ereflendiren ve yüce hayatın modeli 
olan milliyet fikrininiz size kat 1 i emir le emrediyorum ki: 

Her biriniz, um um bir milletin hayat ma 1 kesi ve saadetin koruyucusu sahasında genel 
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milletin bir müşahhas misali olun uz .•• şimdiki gibi bir şahış değil, bir millet kadar büyüyeceksi

niz. Zira maksadm büyümesi ile himmet de büyür. Ve milliyetİn galayanıyla ahlak da olguntaşır 

ve yücelir. 

Hem de Meşrutiyet denilen, kaviınlerin saadet sebeb~ milli hakimiyeti te' min eden, hayat 

makinasının buharı olan hürriyet 1 teki istibdadın cüz 1 i iradesini ve tahakkümü söndürmekten 

kurtaran ve §er 1 i me§veretin mayası ile mayalanan me§ru me§rutiyet, millet meclisini imtihana 

davet ediyor ki: 
Rüşt çağımza ulaştığınızı ve vesayete ihtiyacınızın olmadığını görmek istiyor. İıntihana 

hazırlanmız. Varlığınızı, birlikle gösteriniz. Milli harniyeti ile fikir ve şahsiyetinizin vicdanı, 

milletin müşterek kalb ve aklı gibi gösteriniz. Yoksa sıfır çekecek, hürriyet diplomasını elinize 

vermiyecektir. 
Evet, geçmi§in salıralarında ke§meke§inize sebebiyet veren her birinizdeki ağalık meyli, 

enaniyet ve dikba§lılık ... Şimdi ise istikbalin saadet ve medeniyet sarayında fikir icadına, §ahsiyet 

te§ebbüsüne ve hürriyet fikrine dönü§ecektir. Hatta diyebilirim ki: Ba§kalarının sukuti medrese

lerine nisbet sizin gürültülü medreseniz ilmi bir millet meclisini gösteriyor. Ve İmam arkasında 

fatiha okunu§u ile semavi ve ruhani vızıltılarıruz, mezhepçe ve medresece ve kavmiyetçe mahiyeti

nizdeki me§rutiyet yeteneğinin sırrına kaderin bir ima ve ni§anı vardır . 

... İnsan ancak neye cehd ederse ona nail olur." ayetinin ba§ka ünvanı olan §ahsi te§ebbüse 

te§vik var. 

Hem de her bir kemalin müessis ve hamisi olan "cesaret ve milli namus" emrediyor ki: 

Nasıl ki şimdiye kadar beyinden kalbe yol açmakla aklı kuvvete kanştırarak, ma8rifiııizi 

( bilginizi) kılıcın keskin kenannın çizgilerinden öğrenmekle maddi cesarette ilerlediniz, şimdi 

ise kalbden fikre doğru delik açmız. Kuvveti akim imdadına ve hissiyatı likirierin arkasma 

gönderiniz. Th ki, akli cesaret medeniyet meydanmda milli namus ayaklar altında çiğnenmesin. 

Kılıcmız, fen ve sanat cevherinden yapılmalı. 

Hem de " Ana dil" denilen, milli hislerin pınltılarının yankısı ve edebin meyvelerinin 

ağacı ve maarif hayat suyunun kanalları, kiymet ve olgunluğunuzun denge terazisidir. Doğrudan 

doğruya herkesin vicdanına kar§ı tünel açınakla hayat pınltısı gibi dı§ardan gelen tesirleri iptal 

edici gücü olan ana dili, ihmalinizle gayet anla§ılmaz hale gele gelmi§ ve bazı dalları a§ılanmı§ 

olan diliniz, tuba ağacı gibi bir ağacın tecellisine elveri§li iken, böyle kurumu§ ve peri§an kalmı§ 

ve medeniyet lisam olan edebiyattan eksik kalmı§ olduğundan, esefle belirteyim ki diliniz sizden 

milli hamiyyeti arz ve §ikayet ediyor. 
insanda ka derin sikkesi dildir. İnsaniyetİn sureti ise dil sayfasında açık bir süs gibi §ekilleni

yor. Anadili ise tabii olduğundan, davet sözcüklerini çağırmaksızın zihne geliyor. Alı§-veri§ yalmz 

mana ile kaldığından zihin çatalla§maz. Ve o llsana giren bilgiler - nak§ün alel hacer - " ta§ 

üzerindeki nakı§" gibi kalıcı kalır. Ve o milli dilin kiyafeti ile görünen her ne olur ise unsiyet 

kazamr ( uzla§ır) . 
İ§te milli hamiyetİn bir misalini size takdim ediyorum ki, o da Mutkili Halil Hayali Efen

di 1 dir ki milli hamiyetİn her §Ubesinde olduğu gibi bu dil §u besi meydamnda da - kasbus-sabki -

kazanmı§tır. Ve dilimizin esası olan elif-ba ve sarf ve nahivini ( gramerini) meydana getirmi§tir. 

Hatta diyebilirim ki: Hamiyet, gayret ve fedakarlık asrında zayıflığı himayete kari§tırarak manevi 

vücudunu meydana getirmi§tir. 
Hakikaten Kürdistan madeninden böyle bir harniyet cevherine raslandığı müddetçe bizim 
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istikbaliınize ümid verecek ve onun gibi cevherler gelecegimizi I§ıklandıracaktır. 
İ§te bu zat, uyulmaya deger bir harniyet numunesini göstermi§ ve milli dilimizin tekamule 

olan ihtiyaç sahasında bir temel atmı§tır. Onun izinde gitmeyi ve temeli üzerine bina İn§a etmeyi 
harniyet ebiine tavsiye ediyorum. 

YAŞASlN ŞERiAT-İ ÖARRA..! YAŞASlN ADALETi iLAHi..! 
YAŞASlN iTTiHADi MİLLİ..! YAŞASlN MUHABBETİ MİLLİ..! 
GEBERSİN AGRAZİ ŞAHSİYE VE FiKRi iNTiKAM .. ! 
YAŞASlN AKlL VE TEDBİRİ MÜCESSEM DiNDAR CEMİYETİ AHRAR VE NUR 
TALEBELERİ..! 

Bediuzzaman Said-i Kurdi 

Burasi Bosna Hersek değil! 
Burası Filistin Toprakları değil! 
Burası Azerbeycan değil! 

Burası Kürdistan ..... ! 
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• 

YAŞASlN ŞERIAT ' • 
Hem Kürdistanda hem de Anadoluda her gün masum insanlar kati edilmektedir. Bun

lar arasJ.!1da aydın, gazeteci, ~iyasetci, ilim adamı ve savunmasız kadın, çocuk ve ya§lı ~sanlar 
vardır. Oldürmekle birlikte Insanlığın onur ve §erefi ayaklar altında çigtıenmektedir. I§lenen 
bu yüzkarası cürümlere kar§ı her kim olursa olsun insanlık §eref ve haysiyeti narnma kar§ı 
çıkılınası gerekir. Zulme maruz kalan insanların makamı, mevkisi, ırkı, dini ve etiketi sorul
madan, zulüm zulüm oldugundan kar§ı çıkılır. 

Fakat Türkiyede laik ve demokrat geçinen çevreler, bunca zulme gerektiği kadar tep
kiyi göstermemi§ ve bilakis zalimlere bilfiil destek olmu§lardır. Bu tarihe onların yüz karası 
olarak geçecektir. 

Bugün laik gazeteci UGUR MUMCU· nun katledilınesiyle, kendi canlan yanmaya ba§
layınca, feryad ve figanı koparıp azgın bir §ekilde sağa sola sata§maya ba§lamı§ ve gerçek 
yüzlerini ortaya koymakla halkın dinine ve inançlarına olan dü§manlıklarını açığa vuruyorlar. 
Bu ne demokrasi ve ne de insan haklarıyla bağda§ır. Bunun din dü§manlığı gütmekten ba§ka 
bir izahı olamaz. 

Kendileri gibi din dü§manlığı siyasetini güden devletin arkasına sığınarak, islama ve 
müslümanlara hücüm etmek suretiyle, gerçek çehrelerini ortaya koymu§lardır. 

Türkiyede yıllardan beri koyun postuna bürününerek, islama kar§ı güdülen sinsi siya
setin, yava§ yava§ gün ı§ığına çıktığı ve safların netle§tiği bir ortama doğru gidi§ söz-
konusudur. · 

Yıllardan beri müslümanlara kar§ı güdülen bu sinsi siyaset ve dü§manca tutumlar, 
halkın anlamadığı kavramlarla yapıldığı için, maalesef halk tarafından tanınmamı§lardır. 

!!I!!!!!I -Acaba bugün müslümanlara güçlerinin yetecegine inandıklan için mi maskelerini indiri 

·lll.iı·:iil:·ı yorlar? . 
::ı::mı:: -Ankara· nın göbeginde alenen "KAHROLSUN ŞERIAT " deme cesaretini nereden 

!111:1:11:1:1 alo/orlar? 

::III! -Hangi güçler, onlan bu gibi hassas ve tehlikeli senaryolann içine itiyor? 
IlM Bununla, müslümaniann güçlerini mi ölçmek istiyorlar, yoksa müslümanlan oyuna mı 
:H:::m getirmek istiyorlar? 

1 İyi bilinsin ki, artık müslümanlar •Bir mü· min bir delikten iki defa ısmlmaz• Hadis· i 
§erifini iyice §iar edinmi§ ve dü§manlara bir daha Şeyh Said, Haına, Menemen ve Halepçe 
gibi OY!ffi ve katliam fırsatını _vermiyeceklerdir. 

Islam dü§manlannın, Islama kar§ı yürüttükleri tüm provokasyonlan lanetieliyor ve 
müslümanlan bu gibi oyunlara kar§ı birliğe ve duyarlı olmaya davet ediyoruz. 

İslam dü§manlanna kar§ı büyük alim Bediüzaman SAİD ·İ KURDİ 'nin haykırdığı gibi diyoruz 
ki: 

YA§AS!N ŞERİAT, YAŞASIN İS~ . 
YAŞASIN MUSLUMALARIN EVRENSEL MUCADELESI 

PARTİVA İSLAMİVA KURDiSTAN 
-PIK-

KÜRDiSTAN İSLAM PARTİSİ Avrupa IComiteıi 27.01.1993 
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Bi navi! Xwedayi! dilovan ft mibreban 

Em U Bere ya netewi 
(Ji laye Partiya lslamiya Kurdistani-PIK ve hatiye) 

Beri her tişti hemd u supasi bo 
Xwedaye cihanan, selewat u silava 
Xwedi! bo Peyximber Muhammed u 
malhata wi u hemu kesen ku li ser 
ri!ya wi çftn u heya niha diçin ... 

Teviya rewşa ramyari, abori, 
çandeyi u hişdariya gelan pişti 
roxand.in u herivtina systema 
komonist di cihane de hat gubartin. 
Gelek reberiyi!n gelen serdest u yen 
gelen bindest ji ji tekoşina diji 
kapitalizm ( sermiyandari) u Imper
yalizrne sist b'iin u di neva reya 
xebate vegeriyan u xwe havetin 
himbeza dijminen çini u tevi.ya 
hername u rebazen xwe guhartin, 
xwe bi nave " NUkirine" dan rex 
hezen dijmini u xwe " demokrat" 
n.işan dan. Evana di hindir tevgeren 
netewi de ji ciyeki mezin distinin u 
di nav gele me de ji hene, le em 
dikarin wan di bin nave hezen raste 
de bi cih bikin. 

Binek hezen din hene, hin li ser bir 
u baweriya xwe ya çepitiye mane, bi 
heviya avakirina deselatiyeka 
"nUjen" u raste- rast komonist 
dihoşin u jere dixebitin. Evana ji bi 
Uşta guhartinen diroki yen ku li 
cihane qewimine nikarin wilo be 
çarik u "tektik" peşve biçin. Lewma 
dibejin: " Em di va koçbera taze de 
pediviye kiraseki din in." Baweriya 
van ne bi demokrasiye u ne ji bi din 
u Xwede heye, hema çi bikin? dem 
wilo bervaj diçe u çerx hatiye 
gubartin. Evana hasike çepene u di 

tevgeren netewi de sireka aktiv di
leyzin u bo peşengiya gelan dixebi
tin. 

Dı berhevhatina çep u rastan de 
nakokiyen di nava gel de kemtir 
dibin, hez u bereya gel mezintir dibe 
u desten d.ijmin di standina biryara 
netewi de kintir dibin. Berhevhatina 
netewi nişana xereye, ji ber ku di 
pevç'iina wan gel zirare dibine u ev 
berhevhatin nişana serketina viyana 
bindestan e u nişana bildana ala ya 
gel e, li ciye bilindkirina ala ya parti 
u komiken cure- cure ye. 

Begnman ji me Islamiyan te xwe
stin, ku em ji di pirseka wilo giring 
de bersive bidin. Gelo! ma Islam.ix
wazen Kurd bereyeka netewi çawa 
dibinin? Eger bobereye gotin "ere" 
be, de ciye xwe di nav de bigirin an 
ne? Eger ci di nav de girtin, we heya 
çi hingave bit? Eger ji bereye re 
gotin " ne 11 , de çi ş'iingire ( Al.terna
tive) binin ser zimen u de çi bikin? 
Ma partiyeki Islami dikare di nav 
gelek partiyen rast u çep de bixebi
te?. 

V an pirs u hineken din ji xwe dave
jin qada xebate u ji me bersivan 
dixwazin. 

Li gor bingeha islami ya, ku dibeje: 11 

Ewe ku histobari( wacib) be wi nabe, 
histobariye." em dibinin, ku p6şve
dana xebata diji zordari u seteme di 
Kurdistane de be alikariya nava he-
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zen diji zordari u seteme ııaçe seri u 
bi ser nakeve. Ji ber ku em xwe 
hazeka mirovi, ya bo bi cih anina 
fermana xwedayi dinasin u fermana 
xwedayi raltirin u tunekirina zorda
riye armancdike, ji me te xwestin, 
ku li hembar zordariye heza gel 
bikin yek u li gel heza gele bindest 
bin, di nav de bixebitin, ne ji dftrve li 
wa tekOSfŞine temaşa bikin, an ji 
mina sofiyan xwe ji gel ve bidftrxinin 
u tene li kesaniya xwe xwedi derke
vin. Al.ikari.ya hev u din di qenciye de 
bingeheka islami ya dirist e. 

Hastayen islami yen mezin di Kur
distane de her bo civandina heza 
gele Kurd u bo firehkirina bareya 
diji zordaran xebitine. Ji wan Şex 
Ubeydullah Niliri u Şex Mehmude 
Berzenci. Mamhostaye bilind Şex 
Saide Kurdi di xebata bo bilindkirina 
nave Islama banga 11 Berhevhatin 11 u 
11 Desthevgirtine11 li hembar zaliman 
kiriye u bi zimane Kurdi ji di we 
pirse de gotar nivisandiye. Şex Saide 
Piran, Şahide Islama ye gewre di 
Kurdistane de bo yekbftna hezen 
Kurdan li hembar Tftra.nizma turki 
cihad kiriye u histoye xwe di ber we 
dogişe de d.aye darvekirine. 

Di diroka Islama de ji gelek asteng 
hatine peş raberen musilmanan, tede 
civandina hezen diji zordariye ji xwe 
re kirine kar u xebat. Rabere Islama 
ye peşeng, peyximbere Xwede Mu
hammed, selewat u silava Xwede le 
bin, li gel cihowan u filehan u li gel 
gawiran.ji hinek peyman imv.akirine, 
bo hinek pirsen giring di diroka 
tekoşina wi ya piroz bo serkeftina 
Islama. Le çi caran kesek nikare 
bibeje, ku peyximbere me, selewat u 
silava Xwede le bin, bi re u baweriya 
gawiran razi bô.bu an ji ji wan re 
seriye musnmanan çemand.iye. 

Em ji mina hazeka islami ji bo gele 
Kurdu bo serketina Islama di Kurdi
stane de dixebitin, jimere pewiste, 
ku li ser ve pirse, pirsa bareya nete
wi rawestin, gotina xwe li ser bibejin 
il narina xwe tede d.iyar bikin. 

J i roja ku Partiya Islami- PIK tede 
avabilye, beri niha bi sezdeh salan, 
partiya me banga 11 Berhevhatina 
netewi 11 kiriye u di bingehname ya 
xwe de biryarkiriye, ku Partiya Isla
mi dikare li gel wan hezen netewi 
bixebite, ewen ku negiredayi layeki 
dijmin bin u ne ji diji ola piraniya 
gele Kurd, ola Islama bin. 

Li ser va bingebe partiya me bo 

kongira netewi xebitiye il di salan 
ı989 il ı99 ı an li bajare London du 
caran. li gel hinek hez u koroiken 
netewi xebateka bo kongireki netewi 
ye gişti destpekiriye u ciye xwe gir
tiye. 

Pişti ku gele Kurd li başftre Kurdi
stane bi teviya xwe koçkiriye il ji 
mal il zeviyen xwe dereketiye, li 
Almaniya sala ı99 ı . e Hevkari hatiye 
avakirine, tMe piraniya partiyen 
Kurdistane, dora ı ts partiyan ci girti
ne, yek ji wan hezan koma Almaniya 
ya Partiya Islami ya Kurdistani- PIK 
e. 
Li başftre Kurdistane, gele Kurd 
gelek serkeftinen diroki bi cih anin u 
beguman avaltirina Bere ya Kurdi
stani ya, ku daxwaza teviya gel bu, 
wan serkeftin pMakirin u ji gele 
Kurdistane re anin. Kesek nikare 
bibeje, ku rewşa gele me di başftr de 
we be hereya kurdistani baştir u 
ç6tir ba. Xwinretina mirovan di şere 
bir~ujiye de hat rawestan.din u 
cihan bi çaveki billnd li reberiya 
basftre Kurdistane dinere. 
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Raste ku tevgera islami li başftre 
Kurdistane derbasnebftye bindir 
bereya kurdistani, le dinava tevgera 
islami ft partiyenmezin en bereye de 
binek peymanen din hene ft Şex 
Osman rabere tevgera islami, bi xwe 
ji çi caran nahele nebaşi tekeve nava 
tevger ft bereye. Raste binek dilsari 
heye, le wek em dizanin reberiya 
tevgera islami di Kurdistane de ge
lek b.işyar e ft çi caran nahele tavge
ra islami ft hezen netewi li hember 
hev ft din rawestin, di demeka de 
hemft dijminen gele Kurd, li gel ek ft 
din, ft her dijminek bi sere xwe ji, 
di.xwazin gele Kurd di diroke de 
tunebike. 

Ira li bakura Kurdistane destpekari 

( Intiative) ya hezen çep e. Evana ji 
bang li Partiya Islamiya Kurdistani
PIK dikin bo derbasbftna nava be
reyeka netewi bi mebesta rizgarkiri
na gele Kurdistane ji zordariya dew
leta Turk a n:ijadperest ft mirovney
ar. Begnma.n dibe, ku binek hez 
hebin ne Ji dil de banga partiya isla
mi dikin, belko bobinde ftşten roja
nayi ft tektiki, le bo ve yeke em bftye
reka ku di dema peyximbere Xwede 
de, Muhammed, selewat ft silava 
Xwede le bin, tinin bira xwe: 

Carekedi şere diji gawiran de 
hevalbendeki peyximber gawirek 
avet xware ft şftr da ser seriye wi, ku 
bikuje, ewe gawir got: Eşhedu en la 

Uahe Welah we eşhedu enne Mu· 
hemmeden resollulah. Hevalbende 
peyximber bi gotina wi nehat xapan
din, ew kuşt. Gava Muhammed bihi
sti ji hevalbende xwe pirsi; ma çima 
te ew mirov kuşt? Hevalbend bersiv 
da: Ey cenabe Peyximbere Xwede! 
min ew ku.şt ji ber ku ew ji dll de 
islam nebft bft. Peyxiınbere Xwede 
gote: Ma te ser dile wi çirand, ku tu 
zanibi ew islam bft an ne? 

Em dikarin bilen, ku banga çep ft 

rastan bo partiya islami bangeka 
netewi ye, bi mebesta xebateka nete
wi ye bereyi ye. Lewma em bersiveki 
positiv didine, ji ber ku parta me 
dibine, ku partiyak bi tene xwe ira 
nikare gele Kurd ji va oomirovatiya 
mezin ft reştari rizgar bike. Ji layeki 
di ve heris, ft kedxwari, mirovneyarti 
ft nijadperesti, talan ft xwinmetina di 
Kurdistane de, ji aliye fermand.ariya 
Anqere ve her tiljtir u tehltir dibin ft 
hezen islami yen Turkiye çi gaven 
wilo berçav di çareserkirina pirsa 
kurdi de navetine, di dema ku bo 
gelen din en musi1man, mina Bos
niya, Filestin., Afganistan ft Keşmir 
bi teviya hezen xwe amadene ft bo 
wan gelan hemft rengen alikariye 
nişan didin. Di rewşeki wilo de, par
ta me derbazbftna nava bereyeki 
netewi gaveka pewist ft giring bo 

rakirina zordariye di Kurdistane de 
dinase. 

Weke em dizanin, bere ne yekbftna 

partiyana ft ne ji tevhevkirina bir ft 
baweriyan e. Em disa dioojin, ku 
parta me hemft baweriyen dervey 
Islama cahiliyat dinase. Le ji ber ku 
miravan van partiyen çep ft rast di 
Kurdistane de avakirine ft jere xeba
te dikindi bingeha xwe ya ramani de 
musi1manin u kuran musHmananin, 
pir giring e, ku parta islami bi wan 
re tekeve dan ft standineki ideolocik, 
bi mebesta aşkerekitin ft binxezkiri
na rawestanen islami di hemft pirsen 
civaki, çini, netewi ft navnetewi de, 
ku Islam baştir bite nasin ft pejiran
din. 
Em daran naxinin nav loqen bereye, 

ku avakirina we rawestinin an ji 
bişftııxinin, le em hevidikin, ku di 
bereye de hevsazi ft hevkari hebe, 
dive li hember Islama dijminabi 
tunebe, ez-ezi ft xweperestiya kesan 
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u partiyan nemine u beri her tişteki 
bere nebe qada ji hevdizina hev u 
din. DivA kesek ji keseki bilindtir 
tunebe, çi hAzeka piçftk u çi mezin 
xwedi mafAn gişti bin u beri her 
mafeki mafA rexnekirina bereye bi 
dev u divit, şerA birakujiye naye 
pejirandin u karen teroristi hiç ney
in pirozkirin, ji ber ku heya niha 
tevgera azad.ixwaza gele Kurdistane 
neketiye şaşiyeka wilo, u heviya me 
ewe, ku kesek ji Kurdan u ji hezen 
kurdi di va rAya çewt u xwar de 
neçe. 

Bereyeka diji Imperyalizme, koleda
riye, niJadperestiyA, zordariya netewi 
u çini, bindestiya mirovan, talan u 
kedxwariyA, bereyeka baş e u em 
dikarin di nav de ci bigirin u xebatA 
tede bikin. Le bereyeka bo zordari u 
setemA u derketin diji XwedA tea'la 

·- ... ...... .... 

Cudi 

emA jA dftrbin u li dij der kevin, ji ber 
ku XwedayA me ji me xwestiye em 
xwe ji zaliman biparAzin, ta em xwe 
ji agiri biparAzin. 

P artiya me di warA avakirina bereye 
de, bi zima.nA kurdi nivisinek daye 
encumana amadekirina rAbaza be
reyA, em de carekA belavbikin, ku 
hemu musuman u ne musilma.n, 
Kurd u nekurd ji bizanin, ka partiya 
islami va hereya netewi çawa dibine. 

Di taliya gotara xwe de, em hemd u 
supasiyA bo XwedayA xwe dikin, ku 
em kirine musnma.n u dilen me bo 
yekaniya xwe vekiriye. 

Ntineriya bo hereye 

Partiya Islami ya Kurdistani- PIK 

(i) 
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Ji gotinen piroz 
Peyximber~ Xwed~, selewat tl silava Xwed~ li wt bin, gotiye, ku Serwer~ Şehtdan Hemze ye 
a mirovekt li hemher zordareki hov rabe a bo w~ rabfin~ bite kuştin. 

Weke em dizanin, ciy~ Hemze, Xwed~ j~ razt bit, di dtroka Islam~ de ciyekt gelek bilind e. 
Ew ap~ ( mam~) peyximber btl, di şer tl cthada dijt gawiran de, bo bilindkirina alaya Isla
m~, xwe dida p~ş tl hemtl gawir ji wt ditirstn. Gawirekt li p~ş wt gotin~n dijtln li ser peyxim
ber tl Islam~ kirin, l~ Hemze heya w~ dem~ Islam nebtlbtl, an jt kesekt nizantbtl, ku ew 
musilman btlye. Hemze bi ıtrkevana xwe li ser rtly~ wt xist tl got~: Ma tu çawa dijt Muhem
med dikari wilo b~jt tl ez li ser dtn~ wt me?!. Ji w~ roj~ p~e, nav~ Hemze, Xwed~ j~ razt 
be, tirs xistiye diM gawiran. Gava Hemze hatiye kuştin, gawireka bi nav~ Hind kezeba wt 
derhant tl bi didan~n xwe çirand. Gava peyximber ew buyer bihtst, sozkir, ku deh gawiran 
bide ber tşkenc~ tl heyfa Hemze hiltne. L~ Xwed~ tetıla di Qurana ptroz ferman~ dide wt 
kuMuhemmed li ser w~ hovttiy~ bisebire tl xwedt tewat be. Gava Muhemmed ketiye M ek/re, 
dil~ wt fireh b tl tl seriy~ xwe li p~ş mezinahiya X wed~ tetıla çemand tl tiştek bi wan gawiran 
ne kir. 
Çawa Hemze, Xwed~ j~ razt be, li ba peyximber ctbilind btl, wilo mirov~, ku li hemher 
zaliman rabe bilind tl giranbuhaye. Islam, ola dijt zordariy~ tl hovttiy~ ye, Islam kes~n, ku 
dijt zordariy~ rabin tl b~n kuştin şehtd dinase tl X wed~ tetıla dib~je : ( tl htç guman neke, 
ku ew~n di rtya Xwed~ de hatine kuştin mirine, l~ ewana li ba xweday~ xwe saxin tl rizq~ 
xwe disttnin. ) 
Em dibtnin, ku bo standina şehadet~ du şert p~wtstin = 
- Baweriya bi Xwed~ tea 'la tl kuştin di rtya wt de 
- Derketin li dijt zulm~, mtna Hemze tl r~heval~n wt ne derketin bo berdewakirina zulm~. 
Li ser van du bingehan rtya şehadet~ li gor Islam~ t~ diyar kirin tl navkirin. Bona va yek~, 
w~ gelek giring be, ku t~koştna dijt zulm~ bibe parek ji xebata me ya ramyari tl ramant be. 
Kes~n, ku xwe bo Islam~ qurban didin şehtdin, M ew~n, ku bo dijminahiya rtya Islam~ 
dixebitin, p~tste bas, bizanin, ku baweriya bi Xwed~ tl bi rtya Xwed~ şertek ji du şert~n 
şehadet~ ye. 

Dema ku gawiran neh~ştiye peyximber~ Xwed~ Muhemmed, selewat tl silava Xwed~ M bin, 
derbasbe ber Kaab~, Xudan~n Mekka bi wt re gihan peymaneM, t~de van şert~n giran 
hebtln: 
- Ten~ w~ s~ rojan li ba Kaab~ bimtne 
- Nabe bi wt re kesekt çekdar hebe 
- Nabe kesekt ji Mekka li gel xwe ji baj~r derxtne 
- Kes~n ku dixwazin ji wt cuda bibin dikarin li Mekka bimtnin. 
Peyximber bo Elt got: ( W ere va peyman~ di nava me de binivtse, Bi nav~ Xweday~ mthre
ban tl dilovan, eve peymana ku di nava Muhemmed, peyximber~ Xwed~ tl. .. ) ~n gawir 
gotin~: eger me bawer bikira, ku tu peyximber~ Xwedtyt me li te wilo nedikir. Gote Elt: 
Muhemmed peyximber~ Xwedtye birnale tl li ciy~ w~ binivtse: Muhemmed kur~ Ebdellah. 
Imam Elt, Xwed~ j~ razt be, bersiv da : Na, bi Xwed~ ez naguh~rim. Peyximber ji ber ku 
xwendin nizant b tl ji wt pirskir: Ka te li ku nivtsandt ez~ bimalim. tl bi rastt jt cenab~ 
peyximber bi xwe ew pevek malişt tl peyman çtl seri. 
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Em dikarin di va dem~ de gelek ders a hodeyan ji va peyman~ bigirin. Li ser bingeha sunne
ta peyximber~ Xwed~ em dikarin xebatekt peymanf li gel h~z~n ne-fslamf bikin, eger ew 
xebat li dawiy~, ji aliy~ dftina me ve dikeve bin xizmet~ Islam~ li hember zordariy~ a setem~. 
N~rtna me li pirsa peyman a bereyan di Kurdistan~ de ji va buyera navdar a hine~n din 
peyda dibe. Em li ser n~rfna peyximberf ya nerm a dflrdaxwaz a dfplomatfk li hemfl kar~n 
bereyf a peymanf di xebata xwe dijf zordariy~ de temaşa dikin a di ruhniya w~ de diborin a 
kefteleft~ dikin. 

Şex Said Denge De 
Kamran Bedirxan 

Şex Sai'de behiştin 

Kamran Bedirxan 
Kurmanci zimane bav ii kal e 
Tiı-ba xwe de de bi wi dinale 
Kurmanci ye deng ii şora peşin 
Kurmanci ye deng ii şora paşin 
Sor ii gewr ii kesk bi renge kurdi 
Bi Kurmanci tene bi denge kurdi 
Bave min ii dadika sipipor 

zilameki mezin bii 
Di tariya şeve de 
Ji bo millet rabii 
Millet nezan ii exsir 
Ji xera :xwe be xeber 
Di xeweka giran de 
Be qasid ii be reber 
Weke stera subehi 
Şex Said hat ji Piran 
Bi baweri ii bi sond 
Bi heval ii bi meran 
Millet nezan ii exsir 
Jere nebii arikar 
Şex Said darvekirin 
Şabiin dijmin ii neyar 
Şiire Şexe rehmeti 
Xwina wi de vemiri 
Le Kurdistan he saxe .... 

Bane me dikin ji tari ya kiir 
Kurmanci zimane bav ii kal e 
Tirba xwe de de bi wi dinale. 

Gornistan 
Tenişta deşta Moşe 
Kuştıneka xwindar bii 
Ne tene mer ii mirxas 
Sermiyan ji birindar bii 
Neyar hemi şewitand 
Ne gund berda ii ne deşt 
Hestir, girin ii hawar 
Mehan çar ii rojan heşt 
W eki dijmin nezik bii 
Beguman bii nikari 
Sesde kiçet\ Kurdistan 
Xwe avetin robari 
Li nav kefen ava sar 
Heta iro ii bo wan 
Sed girin ii sed kovan 
Sed meqam ii sed stran 
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Silav bo Bere ya Kurdistani 

Di diroka gelen cihan 
Gelek çiin jor u azadin 
Bi yekdesti u hevgirtin 
Bi serxwebiin.e d.ilşad.in 

Tene man Kurd weki hovan 
Li her aliki ten kuştin 
Di dil de her heye kovan 
Hemi gava şer u mirdin 

Bi hez u zor u xortani 
Didin lawan ji boyi şer 
Şehiden wan li sinoran 
Hinek rilgeş, hinek esmer 

Welate me wilo maye 
Mina gore, reş u tari 
Gelek dem çiin di zindane 
Li baxe me xuli bari 

Heta kenge diji bindest 
Gele Kurdi li ber lingan? 
Heta kenge dikin nalnal 
Kiç u lawan li zindanan.? 

Bese ev rewşa beçari 
Dive em ji bibin azad 
Ne her kole, ne her berdest 
Nejibemal,nejiberbad 

Eger em ji li hev rUnin 
Civatek xwe bi hevxinin 
Hemu destan bi dilsozi 
Ji bo welat bi hevginin 

Bereyek xort weki pola 
Ji giş hezan bi hevxinin 
Li cihane dibin serdest 
u Kurdistane distinin 

Xeber hati ji dilsozan 
Civaten bo bere çebiin. 
Gelek reber u rezanan 
Ji bo Bere li hev civ biin. 

Can.kurd/1993 

Dikim gazi u haware 
Kesen renas u dilpakin 
Xwedaye me bite bAre 
Ta Kurdistane azakin 

Di diroka gele Kurdi 
Bila carek bira yekbin 
Bila dijmin u neyaran 
Bi leşker u bi lek lek bin 

Geli yaran, geli dostan 
Werin ba hev ji boyi xwe 
Da em ji careke hildin 
Li Kurdistane ala xwe 

Hevale xewar 
Hüsameddin Gül 

Mizgin li gel bü bihar 
Gul bişkivi, derket ji xal 
Bilbil bi gul ra bü heval 
Birana ı rabin ji xew şiyar 

Em ketibün xeyalek li kur 
Zarok~d me temami hür 
Me girtin av~tin li d ür 
Kurdistan li me bü şewq u nur 

Geli Kurdan li wan giran 
Li ber dar ü wan keviran 
Dest bidin hev weki biran 
Zft xilas bin ji wan xünxuran 

Di fesla mayi Nisan~ 
Agir bari li Kurdistan~ 
Destür bigrin ji Qura'n~ 
Ku h ün xilas bin ji zindan~ 
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Çend Xeber 
- Partiya Islamiya Kurd.istani- PIK biryara derbazbftna nav xebata bo bereye

ka netewi li bakura Kurilistane daye u nftnere xwe şiyandiye civaten amade

kirina bereye. 

-Di rojen Hece de, li bajare Medina hevditineki xwes, dinava Dr. Gabori, ji 

Partiya Islami.ya Kurdistani- PIK u siyasetkare kurd e navdar Celal Talbani 

derbasbu, tMe li ser rewşa gele Kurd u Islama hat axiftin. 

- Di dawiya meha Gulan, e de, endameki komitiya navend a PIK, e Li peş 

komcivineka musilmanen Ereb li bajare Aachen, e, li ser rewşa gele Kurd 

u Islamiyan di Kurilistane de axift, piştre gelek pirs ji wi hatin kirin u diy

arbu, ku bawermenden Ereb pir hezdikin rewşa gele me binasin. 

- Di dawiya meha Gulan, e de hevditinek di nava endame koınitiya 

navend a PIK, e, berpirsiyare tekiliyen derve, Dr. Hoşiyar u hinek 

herpirsen Partiya Demokrata Kurdistan-Iraq ç43bu, tMe li ser berhevhatina 

hezen kurdi hat ax:iftin. 

- Sekritere gişti ye PIK, e Şex Omer Xerı'b di nivisara xwe ya dawiye de, ya 

bizimane erebi ( Rupelin ji diroka rizgariya kurdi) giranbuhayeki dide 

ramana kongireki netewi ye Kurdistane u dibine, ku xebata li London di 

salen 1989 , e u 1991 , e xebateka rast bu u dive bite peşxistin. 

- Di rojen Hece de, bi zimane tur ki u erebi, bi hezaran nusxe belavokek li ser 

rewşa gele Kurd, ji aliye PIK, e ve di nav haciyen Kurd u biyani de, li baja

ren Mekka u Medina hat belavkirin. 

- Di rojen cejna Qurbane de, IHOK, Komela .Alikariya Islami ya Kurdistani, 

li başftre Kurdistane, bo kesen feqir u bem.al gelek qurban serjeltir u goşte 
qurbanan li wan Kurdan belavkir. 

- IHOK li bajaren Suleymani, Hewler ( Erbfi) u Dihok se liqen xwe yen bo 

al.ikariya mirovi vekirin. 

- IVK, komela Jslarniya Kurilistani li Koeln/ Almanya raporek bi alman i li ser 

rewşa Kurdistana Sftriye belavkir, ji aliye gelek kes u rekxirawen aJmani, 

swesri u Austriayi(nimsawi) ve supasi hatin u rapora ciyeki bilind girt di 

nav sazm.anen m.afen mirovi de. 

- HEVKARI, Payınana rekxistinen Kurdistan, e li Almaniya, ya ku PIK tMe 

endam e, şeveka bo pişgiriya Kurdistana Federal li şare Meckenheim; Alma

nya di dawiya meha hizerane de derbasdike, tede nftnere hukumeta kurdi 

Ka.k Dilşad Barzani axiftineke li ser rewşa Kurdistane dike. 
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KÜRDiSTAN İSLAM PARTİSİ'NİN PROGRAMI 

1.- Kürdistan İslam Partisi (Paniya islamiya Kurdistan-PİK> siyasi bir 
parti olup, Kürdistan halkının ve diger müslüman halkların meşru 
haklarını elde etmek için 11.12.1400 tarihinde kurulmuştur. Kuruluşu 
İslam dini esasları ( agretileri) üzerinedir. Amacı: Yüce Allah' a 
yaklaşmak ve onun rızasına kavuşmaktır. 

2.- Kürdistan İslam Partisi PİK, uluslararası islami hareketin bir 
parçasıdır. genel olarak İslam cemaatlan ile ilişki içerisinde olacak, tJzel 
olarak da çevresindeki İslam cemaatlan ile ilişki içindedir. Civarındaki 
İslami gruplarla ( cemaattarla) ilişkisini sıklaştırır, ondan yarar tanır, 
yardımda onlara tJncelik verir ve aralarında dogacak herhangi bir 
anlaşmazhgı Kur' anı Kerim ve Sünneıe gtJre çtJzümlenmesi için hakemler 
heyetine havale eder. 

3.- Müslüman Kürd halkı bir bütün olan İslam ümmetinin bir parçasıdır. 
Müslüman Kürdistan ise büyük islam diyarının bir parçasıdır. Kürdistan, 
Kürd halkının çografYa ve tarih bakımından Anavatamdır. Çogıınlugu 
Kürd halkının oturdugıt btJlgeyi kapsar. 

4.- Her müslüman halkın sahip oldugu gibi, Kürd halkı da soyunda, 
gelişmesinde, dilinde, hususiyetlerinde (ananelerinde), topraifında, 
hünerlerinde, kendi kendini idare etmede, zulüm, zillet, istibdat ve ktJleligi 
red etme, fakirlik, cahillik, hastalık ve gericilikle muharebe etmede meşru 
hakka sahiptir. 

5.- Kürdistan diyarında oturan müslümanlar Kürd kardeşleriyle, 
Kürdistan diyorını islam, hicret ve yardımlaşma diyan haline sokmak için 
birlikte çalışmayı talep eder. Kürdistan diyarı dışında ikamet eden 
müslüman Kürdler de Kürdistan diyannı islam, hicret ve yardımlaşma 
diyan haline getirmek için vatandaki kardeşleriyle birlikte çalışmayı taleb 
ederler. 

6.- Kürdisıanki müslüman mezhep ve ftrkalar <gruplar) toplumsal 
yollardan, üzerine ittifak edilecegi noktaya kadar karşılıklı yardımtaşırlar 
ve birlikte yaşarlar. Bununla birlikıe ittifak noktalanm genişletmeye gayret 
sarf ederler. Anlaşmaya ulaşmasında güçlük çekilen konular ise terk 
edilir. her ftrka veya mezhep başkalarına zarar vermemek kaydıyla kendi 
hususiyetlerine (karakterlerine) bağlı kalabilir. Fırka veya mezhep eğer 
İslamın geneline baglı kalır ve tJzel olarakdinin kesin nasslarıyla 
(hükümleriyle) çelişmezse İslam ile vasıjlanır. 

7.- Halkın diniyle çelişmediği ve halkın düşmanlarıyla işbirligi 
yapmadıgı müddetçe, Kürdistanın meşru haklarını elde etmeye çalışan 
gruplarla yardımlaşmak imkan dahilindedir. 

8.- Kürdistan islam Hükümeti diğer İslam ulusları Hükümetiyle 
«BİRLEŞİK İSLAM MiLLETLERİ DEVLETİ>> ile birlikte olur. Her 
ulus mahalli olarak hüküm için ştıra meclisini seçer. muslann meclisleri 
de bütün müslümanlara Reis olacak umumi ş(lra meclisini seçer. 

9.- Kürtlistanda resmi dil Kürdçedir. Kürdçe dilbirliginin sağlanması ve 
zamanın gereksinimine gtJre düzenlenmesi gerekir. ibadet için ve Kitab 
ile Sünnetin anlaşılabilmesi için nass ile (İslamın hükümlerine gtJre) 
Arapça dili gereklidir. Aynca hangi dile ihtiyaç duyulursa o dil gerekli 
kılınır. 

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

11.- Halkın elinde ictihadi, yürütme ve yargı güçleri bulunur. Kanunun 
(Yasamanın) kaynagı Kur' am Kerim ve Resuluilahın (sav) sünnetidir. 
Halkın seçtigi şara Meclisi, halkın adına halkın işlerini yürütür. Bu 
Meclisin selahiyetinden birisi de Ziyakatlı (ehil> Fıkıh memalan, Kadılar 
ve Valilerin selahiyerini tevzih etmektir. 

12.- Güç birimleri, toplumun muhafazası, olgunlaştırı/ması ve düzel
tilmesi için dini, aklı, ırzı, nefsi ve malı korumayı esas olarak kabul eder. 
Ferdler için yeme, içme, bannma, egitim ve tJgretim, sağlık ve evlenme 
ihtiyaçlannın temini için gereken hususlara riayet eder. 

a-iyiliği emretme ve ktJtülüğü merıetme esasL 
b-Muamelede iyilik ve hayırda yardımlaşma esasL 
c-Yüce karakıerleri ve güzel adetleri koruma esasL 
d-Cahiliye adetlerine karşı mücadele esasL 
e-Ahlaki promlemleri islah etme esasL 

13.- Salih bir aile sağlam bir toplumun temel taşını teşkil eder. Bundan 
böyleaileninkorunmasıveaileefradlanarasındakiilişkiningüçlendirilmesi 

zaruridir.Aynca eviili ği, sebeplerini hafifletmeksuretiyle kolaylaştınp neslin 
çoğalmasını teşvik etmektir. BtJylelikle fahişeliğe ve iffetsizliğe meydan 
verilmemiş olunur. 

14.- Hukuki tJdevlerde toplumun inşasında ve ytJnlendirilmesinde Kadın 
ve Erkek eşit haklara sahiptir. Yaratılış ve toplumsal tJdevleri bakır.mndan 
Erkek ile Kadın arasındaki farklılıkların ayırımı islamda belirtilmiştir. 

15.- Çoçukluk devresi, oluşum ve hazırlık devresi oluşu bakımından 
tJnemlidir. Bu devre, yetiştirme şejkatine, güzel terbiyeye ihtiyaç duydugıt 
gibi sapma ve taşkınlıktan korunmayı da ister. 

16.- İslami davet (tebliğ) ancak akıllan ikna ve kalbieri teri[ yoluyla 
olur. Dinde zorlama yoktur. CihadiseAllah yolunda zalim vemüstekbirleri 
defetmek ve ister müslüman olsun ister gayri-müslim olsun, mustaz' af 
mazlumlan savunmak için yapılan bir kitaldır. (Savaş, mücadele vs.) 

17.- Hürriyet genel bir haktır. Düşünce, tabir de, inanç ta, tel 'ifte, nefriyatta 
ve işçi sendikalan oluştıırmada hürriyet koruma altındadır. Aynca lslamla 
çelişmedikçe siyası parti ve kadın demekleri vs. ktırma hürriyeti mevcuttur. 

18.- Adalet umumi bir haktır. Hiç bir makamın doktınulmazlıgı yoktur. 
Vatandaşlar arasında hiçbir kimseye din, renk, grup, cins veya mezhep 
imtiyazi tanınmaz. 

19.- İlim umumi bir haktır. Dinin temel eğitimi müslümanlar üzerine 
farzdır. Cehaleti (ümmiliği) ortada kaldırmak, bütün eğitim merhaleleri 
ile ilgilenmek, ilmi araştırmayı teşvik etmek, kabiliyet ve yeteneklere gtJre 
ytJnlendirmek, ilmi kifayeti olanlardan istifade etmek ve çeşitli ihtisas 
alanianna araç ve gereçleri temin etmek zaruridir. 

20.- Bütün intifa ' (yararlanma) sahalarında çalışma yapılır, amme 
huktıklan ü;-ctilip çoğaltılır. Devlet gücü zaruri hallerde müdahale eder. 
Örneğin: 

a-Şer· an haram olanmuamelelerimenetmek,faizli bankalantasfiye etmek, 
faizsiz banka ve kredi enstütileri ktırmak 

b-Mülkiyeti korumak, ondan güzel bir şekilde faydalanmayı sağlamak ve 
ferdierin idare edemediği taktirde adaletle dagıtır.nını yapmak. 

c-işçiye münasip birücret vermek, yeterli bir dinlenmeyi ter.nin etmek, sağlık 
hizmetlerinisunmakveihtiyarlıkile hasta/ıkanlannda yaşantısım garanti 
altına almak. 

d-Karşılıksız borçla iş sahalannı destekleyip ürerim ve mübadeleyi kolay 
taştırmak 

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

1-İşçilerin maslahatı için Devlet işyerlerinin karlanndan aldıgı gelirden 
işçilere dagıtmak. 

2-Özel ticarethaneler kurup, mülkiyelin bir kısmını veya tamamını işçilere 
devre tmek. 

3-Topragı ihya edip üretimi artırmak için çiftçilere yardım etmek. 

21.- Sosyal sigortalar: Zekat, Vakıf, ve Teberrudan oluşan tJzel maliyeden 
kapatılır. İhtiyaç halinde genel vergi ve gelir hazinesinden fayda/anılır. 

22.-Kitabve Sünnetinnassına (dininesaslanna) muhalifolarakKürdistan 
İslam Partisinden (Partiya İslamiya Kurdistan PİK) gelecek her türlü 
tavsiye ve kararlar geçersiz sayılır, itibar edilmez. 

Cudi JOjSS 
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KURDISTAN ISLAM 

• • 
HAREKETI'NI 

DESTEKLiYELİM IHOK 

-~~ ~., ~l u.~ JP. ~ ı~ ı..., ...uı ~., ,.~ı "il ~ ı..., ~ JP. ~ ı_,u;; ı..=' 
- 272 ôfo.ll-

Hayır olarak harcadıklannızdan hepsi, kendileriniz içindir. Yapacagınız harcamayı, ancak 
Allah · ın nzasını kazanmak için harcayın. Hayır kasdıyla verdiğiniz ne varsa, size tam Olarak 
noksansız verilir ve siz asla haksızlığa uğramazsınız. BAKARA:272 . . 

Güney Kürdistan' da kısa bir zaman içerisinde, degerli alim 
ve mücahid ŞEYH OSMAN liderliginde büyük güce er~en 
Kürdistan İslam Hareketi'ni destekleyelim. Cihadın en 
güzelini veren bu temiz hareket bütün müslümanlardan 
madden ve manen yardım beklemektedir. Aylardır maaıj 

alamayan, çocuklarına ekmek götüremiyen, ama buna ragmen 
ulvi görevini yerine getiren Kürdistan İslami Harek~tin 
Mücahidlerini yalnız bırakmıyalım. Allah rızası için onlara 
yardım elimizi uzatalım. 

Şeyh Osman bin Abdulaziz 

İHOK olarak, tüm müslümanlan, acilen yardım etmeye cagınyoruz. Zekatlarınızı, teberrularınızı ve 

sadakalannızı Hareketin mensupları olan Mücahidlerin ailelerine ve bizzat hareketin diger tüm gereksinimlerini 
gidermek için a§agtda ki Banka Hesabına yatırabilirsiniz. 
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