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"Hani sizden; birbirinizin kanını dökmeyin, birbirinizi yurt
larımzdan çıkarınayın diye kesin söz almıştık ... " (Bakara-84) 
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KÜRDiSTAN iSLAM PARTiSi -NiN PROORAMI 

1.- Kürdistan İslam Partisi (Partiya islarniya Kurdistan-PiK) siyasi bir 
parti olup, Kürdistan halkının ve dğer müslüman halkların meşru 
flaklannı elde etmek için ı ı. ı2. ı400 tarihinde kurulmuştıır. Kuruluşu 
Islam dini esasları (öğretileri) üzerinedir. Amacı: Yüce Allah' a 
yaklaşmak ve onun rızasına kavuşmaktır. 

2.- Kürdistan İslam Partisi PİK, uluslararası islami hareketin bir 
parçasıdır. genel olarak İslam.cemaatları ile ilişki içerisinde olacak, 
özel olarak .da çevresindekiislam cemaatları ile ilişki içindedir. 
Civarındaki Islami gruplarla ( cemaatlarla) ilişkisini sıklaştınr, ondan 
yararlanır, yardımda onlara öncelik verir ve aralarında dq'iacak 
herhangi bir anlaşmazlığı Kur' anı Kerim ve Sünnete göre 
çözümlenmesi için hakemler heyetine havale eder. 

3.- Müslüman Kürd halkı bir bütün olanİslam ümmetinin bir 
parçasıdır. Müslüman Kürdistan ise büyük islam diyarının bir 
parçasıdır. Kürdistan, Kürd halkının ç<ğrafya ve tarih bakımından 
Anavatanıdır. Çoğunluğu Kürd halkırun otıırduğu bölgeyi kapsar. 

4.- Her müslüman halkın sahip oldlğu gibi, Kürd halkı da soyunda, 
gelişmesinde, dilinde, hususiyederinde (ananelerinde), top~ında, 
hünerlerinde, kendi kendini idare etmede, zulüm, zil!et, istibdat ve 
köleliği red etme, fakirlik, cahillik, hastalık ve gericilikle muharebe 
etmede meşru hakka sahiptir. 

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

6.- Kürdistanki müslüman mezhep ve fırkalar (gruplar) toplumsal 
yollardan, üzerine ittifak edileceği noktaya kadar karşılıklı yardım
laşırlar ve birlikte yaşarlar. Bununla birlikte ittifak noktalarını 
genişletmeye gayret sarf ederler. Anlaşmaya ulaşmasında güçlük 
çekilen konular ise terk edilir. her fırka veya mezhep başkalanna zarar 
vermemek kaydıyla kendi husuşiyetlerine (karakterlerine) bığlı 
kalabilir. Fırka veya mezhep eğer Islarmn geneline bağlı kalı.r ve özel 
olarak dinin kesin nasslanyla (hükümleriyle) çel~mezse Islam ile 
vasıflanır. 

7.- Halkın diniyle çelişınediği ve halkın düşmanlarıyla işbirliği 
yapmadığı müddetçe, Kürdistamn meşru hakiarım elde etmeye çalışan 
gruplarla yardımlaşmak imkan dahilindedir. 

8.: Kürdjst~n islam H.ükümeti diğer İslam ııiusları Hükümetiyle 
«BIRLEŞIK ISLAM MILLETLERI DEVLETI• ile birlikte olur. Her 
ulus mahalli olarak hüküm için şura meclisini seçer. Ulusların 
meclisleri de bütün müslümanlaıa Reis olacak umumi şılra meclisini 
seçer. 

9.- Kürdistanda resmi dil Kürdçedir. Kürdçe dilbirliğinin sağlanması 
ve zamanın gereksinimine göre düzenlenmesi gçrekir. Ibadet için ve 
Kitab ile Sünnetin anlaşılabilmesi için nass ile (Islamın hükümlerine 
göre) Arapça dili gereklidir. Ayrıca hangi dile ihtiyaç duyulursa o dil 
gerekli kılımr. 

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

ı ı.- Halkın elinde ictihadi, yürütme ve yargı güçleri bulunur. Kanunun 
(Yasamanın) kayııagı Kur'am Kerim ve Resulullahın (sav) sünnetidir. 
Halkın seçtiği Şılra Meclisi, halkın adına halkın işlerini yürütür. Bu 
Meclisin selahiyerinden birisi de liyakatlı (ehil) Fıkıh Ulemaları, 
Kadılar ve Valilerin selahiyerini tevzih etmektir. 

ı2.- Güç birimleri, toplumun muhafazası, olgunlaştınlması ve düzel
tilmesi için dini, aklı, ırzı, nefsi ve malı korumayı esas olarak kabul 
eder. Fenller için yeme, içme, bannma, eğitim ve öğretim, sağlık ve 
evlenme ihtiyaçlannın temini için gereken hususlaıa riayet eder. 

a-İyiliği emretme ve kötülüğü menetme esası. 

b-Muamelede iyilik ve hayırda yardımlaşma esası. 
c-Yüce karakterleri ve güzel adetleri koruma esası. 
d-Cahiliye adetlerine karşı mücadele esası. 

e-Ahlaki promlemleri islah etme esası. 

13.- Salih bir aile sağlam bir toplumun temel taşını teşkil eder. 
Bundan böyle ailenin korunması ve aile efradlan arasındaki ilişkinin 
güçlendirilmesi zaruridir. Ayrıca evliliği, sebeplerini hafifletmek 
suretiyle kolaylaştınp neslin çoğalmasını teşvik etmektir. Böylelikle 
fahişeliğe ve iffetsizliğe meydan verilmemiş olunur. 

14.- Hukuki ödevlerde toplumun iı~asında ve yönlendirilmesinde 
Kadın ve Erkek eşit haklara sahiptir. Yaratılış ve toplumsal ödevleri 
bakımından Erkek ile Kadın arasındaki farklılıkların ayınını islamda 
belirtilmiştir. 

ı5.- Çoçukluk devresi, olu~m ve hazırlık devresi olu~ bakımından 
önemlidir. Bu devre, yetiştirme şefkatine, güzel terbiyeye ihtiyaç 
duyduğu gibi sapma ve taşkınlıktan korunınayı da ister. 

16.- İslami davet (tebliğ) ancak akıllan ikna ve kalbieri tel 'if yoluyla 
olur. Dinde zorlama yoktur. Cihad ise Allah yolunda zalim ve 
müstekbirleri defetmek ve ister müslüman olsun ister gayri-müslim 
olsun, mustaz 'af mazlumları savunmak için yapılan bir kitaldır. 
(Savaş, mücadele vs.) 

ı 7.- Hürriyet genel bir haktır. Düşünce, tabirde, inançta, tel'ifte, 
neşriya~ ve işçi sendikalan oluşturmada hürriyet koruma altındadır. 
Ayrıca Islaınla çelişmedikçe siyası parti ve kadın demekleri vs. kurma 
hürriyeti mevcuttur. 

ı 8.- Adalet umumi bir haktır. Hiç bir makamın dokunulmazlığı yoktıır. 
Vatandaşlar arasında hiçbir kimseye din, renk, grup, cins veya mezhep 
imtiyazİ tamnmaz. 

19.- ilim umumi bir haktır. Dinintemel eğitimi müslümanlar üzerine 
farzdır. Cehaleti (ümmiliği) ortada kaldırmak, bütün eğitiın merhaleleri 
ile ilgilenmek, ilmi araştırınayı teşvik etmek, kabiliyer ve yeteneklere 
göre yönlendirmek, ilmi kifayeti olanlardan istifade etmek ve çqitli 
ihtisas alanianna araç ve gereçleri temin etmek zaruridir. 

20.- Bütün intifa' (yararlanma) sahalarında çal§ma yapılır, amme 
hukuk\ıı.rı üretilip çoğaltılır. Devlet gücü zaruri hallerde müdahale 
eder. Omeğin: 

a- Şer'an haram olan muameleleri menetmek, faizli bankalan 
tasfiye etmek, faizsiz banka ve kredi enstütileri kurmak 

b- Mülkiyeri korumak, ondan güzel birşekilde faydalanmayı 
sağlamak ve ferdierin idare edemedtli taktirde adaletle 
dağıtınnın yapmak. 

c- işçiye münasip bir ücret vermek, yeterli bir dinlenmeyi 
temin etmek, sağlık hizmetlerini sunmak ve ihtiyarlık ile 
hastalık anlarında yaşantısım garanti altına almak. 

d- Karşılıksız borçla iş sahalarını destekleyip ürerim ve 
mübadeleyi kolaylaştırmak. 

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

ı -İşçilerin maslahatı için Devlet işyerlerinin karlarından 
alqığı gelirden işçilere dağıtmak. 
2-0zel ticaretlıaneler kurup, mülkiyetİn bir kısmını veya 
tarnanuru işçilere devretmek. 
3-Toprağı ihya edip üretimi artırmak için çiftçilere yardım 
etmek. 

21.- Sosyal sigortajar: Zekat, Vakıf, ve Teberrudan olt§an özel 
maliyeden kapatılır. Ihtiyaç halinde genel vergi ve gelir hazinesinden 
faydalamlır. 

22.- Kital;ı ve Sünnetin nassına (djnin esaslarına) mu.halif olarak 
Kürdistan Islam Partisinden (Partiya lslarniya Kurdistan PIK.) gelecek 
her türlü tavsiye ve kararlar geçersiz sayılır, itibar edilmez. 
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Cudi Dergisi üç ayda bir yayınlanır. Gönderilen yazılar, yayınianmadığı takdirde iade edilmez. 

Adres: 

ivK 
· Neusser Str. 262-264 
50733 (Nippes) KÖLN 
GERMANY 

Telefon: (0) 221-72 18 93 
Telefax: (0) 221-72 49 39 

Banka Bağlantısı: 

İVK-KÖLN 
Deutsch Bank Köln 
Konto: 20 61 72 9 
Biz : 370 700 60 

Berpirsiyar/Herausgeber/Sahibi: 
hl•mischer 'V:rrin Kurdistlns • İVK 
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o Pattiya islamiya Kurdistani 

JPTIOC ~ TIN JPROGIRAMTI 

Partiya İslamiya Kurdistani, Kürd 
sorununu her sahada kendisi için mücadele 
verdiği esas ve merkezi sorunlardan kabul 
eder. 

Gerek iç ve gerekse dış platformlarda 
siyasi, diplomasi ve kültürel sahalarda çalışm
lanın sürdürmektedir. Eğer Kürdistan par
çalannı işgal eden sömürgeciler İslamın, 
aklın, mantığın ve 
vijdanın sesine kulak 
verseler PiK başta 
insaf ve banşçıl bir 
yöntemle sorunu 
çözmek istemektedir. 

Kürdistan 
İslam Partisi kiıru
luşundan bu yana 
Kürd sorununu bütün boylıtlanyla ve gerçek 
cevheri ile ortaya koymak için oturumlar, 
konferanslar, ziyaretler, ilişkiler, müzakereler 
ve diğer tanıtım yollarla Kürdçe, Arapça, 
Türkçe, Fansça ve ingilizce dilleriyle bütün 
dünyaya özellikle İslam alemine ve daha özeli 
İslami Hareket ve şahsiyetlere tamtımını 
yapmış ve destek istemiştir. 

PİK' in Kürd sorununun İslami çözümü 
konusunda mübarek bir Programı . vardır. 

Yarım asırdan fazla İslam aleminde ve İslam 
evinde mevcut bulunan zor ve çetin sorunların 

Cudil3/4 

ŞEYH OMAR GARİB 

çözümü için bütün İslami hareketlerden bu 
programa destek vermelerini istiyoruz. 

PİK Kürd sorununa adil İslami çözüm 
programım 22 maddeden oluşan tüzüğü ile 
değişik dillerle sunmuş bulunmaktadır. Bunun
la birlikte düşünür ve yazarlan tarafından 

yazılan siyasi ve fıkri kitab, makale ve ilmi 
araştırma yoluyla da çözüm programım sun
muştur. 

Aşağıda bu partinin ve yöntecilerinin islama 
. ve müslümanlara ihlasım gösteren PiK' in 
tüzüğünden üç maddeyi aktarmak istiyorum: 

Madde 3: Müslüman Kürd halkı bir bütün 
olan İslam Ümmetinin bir parçasıdır. Müslü
man Kürdistan ise büyük İslam diyannın bir 
parçasıdır. Kürdistan, · Kürd halkının çoğrafya 

ve tarih bakımından 
anavatanıdır. Çoğun

luğu Kürd halkının 

oturduğu bölgeyi 
kapsar. 

Madde 4: Her Müs
lüman halkın sahip 
olduğu gibi Kürd 
halkı da soyunda, 

gelişmesinde, dilinde, hususiyetlerinde, ana
nelerinde, toprağında, hünerlerinde, kendi 
kendini idare etmede, zulüm, zillet, istibdat ve 
köleliği red etmede fakirlik, cahillik, hastalık 
ve gericilikle muharebe etmede meşru hakka 
sahiptir. 

Madde 8: Kürdistan İslam Hükümeti diğer 
İslam Uluslan Hükümetleriyle BiRLEŞiK 
İSLAM MİUETLERİ DEVLETi ile birlikte 
olur~· Her ulus mahalli olarak mahalli idare 
için şura meclisi seçer. Uluslann meclisleri 
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de bütün müslümanlara reis olacak umumf dillerin ve renklerin ay n ay n oluşu Allah 'ın 

şura meclisini seçer. ayetlerindendir. Rum:32 

Bundan iki sene evvel "Kürd sorunu 
ve İslami çözüm" başlığı altına bir makale 
yazmıştım . Ufak bit kıtabcık halinde de basıl
mıştır . Bu makalenin sonunda Kürd sorununda 
İslami çözümden söz ettim ve şöyle demiştim: 

"İslam bütün insanoğlunun dinidir. En iyi 
düzendir, en geniş inançtır, en kamil kan
und ur,· en insaflı çözüme sahiptir. Beşerin dert 
ve ızdıraplarım çözmeye en uygun önerilere 
sahiptir. İslam , insanlığa emniyeti, eşitliği ve 
adaleti vermektedir. İslam bütün ulusları ve 
kavimleri ve onların hürriyetlerini, insaniyet
lerini, kerametlerini, izzetlerini, asıllarım, 

yu_rtlarım, memleketlerini, topraklarım , huku
klarım, mülklerini, servetlerini en fazla koruy
an müdafa eden ve muhafaza eden bir yüce 
dindir. ll 

İ s 1 am 
ırkçılığı , kav
miyetçiliği, renk 
ve sımf ayırımı
m kesin olarak 
red eder. Bir 
halkın . başka 

halka, bir kav"' 
min diğer bir 
kavme, bir 
rengin başka bir 
renge ve bir 
dilin başka bir 
dile üstünlüğü 

yoktur. 
İslamın risaleti, insanların çıkardıkları 

bu zulüm ve haksızlıkları ortadan kaldırmaktır. 
İslamın üstünlük ölçüsü takva, arneli salih ve 
hayırlı işlerdir. Bu ölçü ise Allah' ın elindedir. 
"Ey İnsanlar biz sizi bir erkek ve dişiden 
yarattık ve sonra sizi, birbirinizi tanıyasınız 
diye, kabile ve uluslara ayırdık. En üstün 
olanınız en müttaki olanınızdır. " Hucurat: 13 

Ve yine; "Yerin ve göğün yaratılışı, 

Cudi13/5 

Sünneti mutahharadan Babibimiz Muhamed 
(sav) buyuruyor ki: "Ey insanlar rabbiniz bir 
ve babanız birdir. Bir arabın arab olmayana, 
bir arab olmayan arab olana kırmızının siya
ha, siyahın kırmızıya üstünlüğü yoktur. Üs
tünlük ancak takva iledir. 11 

imam-iAhmet rivayet etmiştir. 

Biz bütün problem ve mesele/ere İslami 
bir bakış ile bakıyor ve İslamın geniş ve 
kapsamlı ifadeleri ile dile getiriyoruz. 

Bu sorun/ann birisi de konumuz olan 
Kürd sorunudur. Kürd meselesine de İslami 
çözümü sunmak istiyoruz. 

İslami çözümden gayemiz sadece .Kitab 
ve Sünnetten kaynaklanan hurafe ve sömürgeci 
hevalardan uzak olan gerçek İslmai anlayıştır. 
Emperyalistlerin maslahatma uygun olan, 
haklan paramparça eden bölücüliği, yıkzcılığı, 

ve düşmanlığı ve 
adaveti sokan, · 
yeryüzünün 
sakinlerini çoğ

rafya ve topra
klannı kafir fikir 
ve masiahat
Ianna göre ve 
siyasi, askeri ve 
iktisadi hedefle
rine göre parça
layan, plan ve 
isteklerine göre 
bir çözümü 
istemiyoruz. 

Emperyalizm, İslamın halkiara verdiği 
ve koruduğu hak ve hukuktan, servet ve mülk
ten mahrum bıraktığı için şer 'an ve aklen 
kabul edilemez, red edilir. Çünkü haklan ve 
memleketleri böldüğü için dünya düzenine 
ğayri-meşru bir müdahale ve İlahi sünnet şia 
ve hudutianna bir tecavüz olarak kabul edilir. 
Kürd sorunu, İslami çözümün insanlığa tanı
dığı bu geniş ve adil dairesine girmektedir. 
Bunun gibi dünyada bulunan bütün sorun ve 
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problemlere de bu zaviyeden bakılabilir. İslam 
İnsaniann mal, mülk ve topraklannı keyfi 
tasarufla alınmasını ve diğerlerine haksızca 
verilmesini kabul etmez. 

Bugün bölgemizde ve dünyanın bir çok 
yerlerinde görülen engeller hep uluslararası 

müstekbir, küfür emperyalizminin münafikça 
hendese ve planlamasıdır. Bu oyunlan bozmak, 
planlarını yıkmak ve hilelerini IJoşa çıkarmak 
müslümanlarm boynunda farzdır. 
Başka önemli bir mesele ise, bugün Kürdistan 
gasp edilen topraklardan sayılmaktadır. Baş
kalarm toprak ve mülklerini istila etmek ve 
gasp etmek, İslam 'da haramdır. Gasp edilen 
şey, ister az olsun ister çok sahiplerine iade 
edilmelidir. Fukahalar (fikıh alimleri) ve İ
mamlar gasp edilen hakların iadesinin farz ve 
zarurf olduğunu söylüyorlar. Çünkü İslam, 
başkalannın hukukuna istila ve gaspı ve ins
anların malını yemeyi ve batı i yollarla tasarruf 
etmeyi haram kılıyor. 
Gasp, başkalannın malını haksız yere istila 
etmektir. Gasp: Kitab, Sünnet ve İcma ile 
haram kılınmıştır. 

Ki tab 'a gelince: "Birbirinizin malını b atıl 
yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı nza ile 
tarafınııda yapılan ticaret müstesnadır." Ni~a:29 

"Mallannızı kendi aranızda batıl yollarla 
. " yemeyın Maide:JS 

Hırsızlık da bir çeşit gasptır. 
Sünneti seniye gelince: Cabir 'den rivayet 
edildiki Resulullah (sav) bir Kurban Bayramı 
hutbesinde şöyle buyurur: "Kanlannız ve 
Mallannız birbirinize haramdır. Bugünün 
haramlığı bu ayınızın haramlığı ve şehrinizin 
haramlığı gibi" Müslim 

Said-bin Zeyd rivayet ediyorki: "Resulullah 
(sav) şöyle dediğini işittim: Her kim zulmen 
bir kanş toprağı alsa, kıyamet gününde yeti 
katıyla boynuna ateş halkası olarak geçirilir". 

bir hadiste de Resuluilah (sav) şöyle buyur
muştur: "Bir Müslüman 'm malı ancak kendis
inin nzası ile helal olur. " 

Müslümanlar, İcma' ile (ihtilafsız) gasp ın 
haram olduğu konusunda fikir birliği içindeler. 
Onun için İslam, Kürdistan topraklarını gasp 
edilen ve işgal edilen topraklardan sayar. 
Önceden olduğu gibi sahiplerine iade edilmesi 
gerekir. 

Ayrıca İslam şunları ifade ediyor: 

1- Kainatta sömürgeci girişimler ha
ramdır ve ilahi kanunlara müdahale fesat ve 
azgınlık sayılır. 

2- Keyfi parçalama, halkiann toprak 
ve servetlerini taksim etme haramdır. 

3- Kürdistan 'ın her beş parçası gasp 
edilmiş ve işgal edilmiş toprak olarak itibar 
edilir. Terk edilmesi ve gasp edilen topra
klar hak sahibine iadesi vaciptir. 

4- Kürd halkı gasp edilen haktan, 
topraktan, servetleri ve mülklerinin tekrar 
iade edebilmesi için meşru ve sabit olan cihad 
hakkına sahiptir. 

5- Bütün Müslümaniann Kürd hal
kının Kürdistan parçalannı birleştirme ve 
kurtanlması ve bir 
İslam devletinin kurulması için, cihad ve 
mücadelesinde yardım ve destek vermeleri 
fandır. 

İslam, halkların mübtela olduğu bu ve 
benzeri bütün sorun ve problemlerine bu adil 
insani çözümle bakmaktadır. 

Bu anlattıklarımızla birlikte, Kürd 
sorununa İslami çözüm konusunda şunları da 
sunmak istiyoruz: 
a- Kürdistan' ın her beş parçası zalim 

ve mütecavizlerden kurtarılıp bir
leştirildikten sonra bağımsız bir 
İslam devletinin kurulması. 

Ebu Harra El-Rakasi 'den rivayet edilen başka b- Büyük Hilafet devleti veya Uluslara
rası İslam Devleti veya Birleşik 
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İslam Devleti 
veya müslüm
anların kabul 
edecekleri başka 
bir isim altında 
bir devletin 
kurulması. Ku
rulmasından 

bütün müslüm
anların sorumlu 
olduğu Hilafet 
Devletinin kuru
luşundan sonra, 
kurulan Mahalli 

Bütün ulus ve kavimterin devlet ve 
hükümet kurma özgürlüğüne sahip 
olmaları gerekir. Hatta, İslamın 
siyasi fıkhı ile çelişınediği müddet
çe ve İslamın merkezi hükümetine 
bağlı oldukları müddetçe, kendi iç 
özgvrlüklerine ve kendi kendilerini 
idare etmede hür olmaları gerekir. 
Ta ki hiç bir ulus zararı , mahru
miyeti, bakareti ve düşüklüğü his 
etmesin. 

kamplarında , işkence 

hücrelerinde baskı ve 
azap çektirmekle, aileleri 
darroadağan etmekle ve 
daha nice vahşi ve ğayri 
insani muamelelerle Kürd 
halkına kendi toprağı 

üzerine çektirmedikleri 
azab ve tattırmadıkları 
elem kalmamıştır . Biz 
bütün bunları tel 'in 
ediyoruz. 

İslam Devletleri Hilafet Devletine 
bağlanır. Bir Eyaleti veya bir vilayeti 
hükmüne girer. Ondan sonra İs
lam' ın eyalet düzeni yürürlüğe girer. 
Veya konfederal hükmü cari olur. 
Veya İslam Siyasi Markezine bağlı 
halkiara ve vataniarına özerklik ve 
bağımsızlık tanıyan nizama geçilir. 

Onun için biz müslüman halkların kendi topra
kları üzerinde Birleşik İslam Devletine gitmek 
üzere kendi devletlerini kurmaları için Cihad 
ve mücadele etmelerinde şer-i bir engeli gör
müyoruz. 

Says-Picot ve San Remo vb. anlaşma
ları te 'yid eden ve Kürdistan' ı sömürgecilerin 
planiarına uygun olarak parçalayarak ve birbi
rinden ayrı olarak kalmasım isternek hangi 
cihed ve hangi kesimden gelirse gelsin red 
edilir ve bu fikrin sahipleri ne derse desin bu 
tutum islama karşıdır. 

Öyle ise gayet açıktır ki Kürdistan İslam 
Partisi, Kürdleri ve Kürdistan komşularına 
ğayri-insani sömürgeci taksim ve dağıtımını 
ve halen de devam eden ğayri-meşru ihtilal 
ve işgallerini şiddetle red ediyor . Bu komşu 
devletler Kürdistamn suyunu, petrolünü, made
nini, ziari ve tabii servetinitalan etmektedirler. 
Bununla birlikte toplu katilamlarla, zehirli 
silahlarla, kökten imhalarla, köyleri ve tabiatı 
kökten tahrib etmekle, hapishanelerde, toplama 
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Bu düşmanların 

başlattıkları, türkleştirme, araplaştırma, farıs

ıaştırma asimilasyon hareketleri bütün şidde
tiyle devam etmesine rağmen Kürd halkı baş
tan itibaren şimdiye kadar Suriyede, Irakta, 
Türkiyede, İranda, Azerbeycandave Ermenist
anda red etmiş, karşı çıkmış ve karşı çıkmaya 
ve bu zulme karşı mücadele vermeye devam 
etmektedir. İlk işgal gününden itibaren, Kürd 
halkı buna rıza göstermemiş ve işgalcilerin 
vatanlarından çıkmalarım ve Kürd halkımn, 

siyasi, insani ve milli hukukiarına saygı göster
melerini istemiştir. Fakat onlar, maalesef ve 
malesef Şeriatın ve insanlık örfünün kabul 
etmediği gasp ve ihtilallerine devam ediyorlar. 

İşte Kürd halkı, tarihi adil mücadelesi 
boyunca hep nefs i müdafaa hattında kalmıştır . 
Varlık-yokluk müdafaası, gasp edilen huku
klarımn müdafaası, çiğnerren namus ve onuru
nun müdafaası, elinden alınan hürriyetinin 
müdafaası. vs. Bu müdafaa, yıkımı, fesadı 

Kürdistamn sathına yayan ve Kürdlere itibar 
vermeyen sömürgeci ve mütecaviz komşularına 
karşı yapılmaktadır. Oysa Allah' tan sonra bu 
halkiara ve diğer müslüman halkiara en büyük 
iyiliği yapan Kürd halkı olmuştur . Çünkü 
onların uğrunda en büyük siyasi, askeri ve fikri 
fedakarlığı Kürdler yapmıştır. Eğer bu büyük 
hizmetler olmasaydı bugün bölgenin ve bölge 
halklarımn vaziyeti başka olurdu. Kürd halkı
mn bu iyiliğine karşı, kendisine verilen müka
faat ise işgal, gasp, talan, iftira, toplu katliam, 
türkleştirme, araplaştırma, farıslaştırma, 
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sm. surgun, namusianna 
el atma, hürriyetini 
elinden alma ve 
hartürlü vahşi zulüm 
ve işkenceler zinciri 
olmuştur. 

Bize derin 
üzüntü veren diğer 

bir konu ise, İslami 
Parti ve hareketleri
nin suskun hatta 
menfi tutumları ol
muştur . Filistin, 
Afganistan, Keşhmir, 
Bosna-Hersek, Eritre 
ve diğer İslam ale-

Bütün ve hak 
ve ödevlerde tarağın 

dişleri gibi eşit oldu
klarını görmeleri 
gerekir. Kavmiyet, 
dil , renk ve unsuriyet 
bakımından üstün
lüğün olmadığını ve 
üstünlük ölçüsü takva 
ile olduğunu ispatla
mak ıçın pratiğe 

dökülmelidir. 

Kürdistan islam Partisi kuruluşun
dan bu yana Kürd sorununu bütün 
boyutlarıyla ve gerçek cevheri ile 
ortaya koymak için oturumlar, kon
feranslar, ziyaretler, ilişkiler, müza
kereler ve diğer tanıtım yollarla 
Kürdçe, Arapça, Türkçe, Farısça ve 
ingilizce dilleriyle bütün dünyaya 
özellikle islam alemine ve daha 
özel i islamf Hareket ve şahsiyetlere 
tanıtımını yapmış ve destek iste
miştir. Osmanlı hali

feliği, bu konuda 
fahiş hatalara gir

mişti . Müslüman halklar ve bölgeler arasında 
adil bir siyaseti yoktu. 

mindeki sorunlara baktıkları gibi, Kürd sor
ununa o açıdan bakınadılar. İslami hareket
lerde çalışan kardeşler, o memleketlerin ve 
hareketlerinin bağımısızlığını ve kendi kendile
rini yönetme hakkına kavuşmalarını savunur, 
destek verir ve yardım ederler. Fakat Kürd 
halkına ve işgal edilen vatanları Kürdistan' a 
gelince bu hakkı kabul etmezler. 

Bizim ve İslami hareketlerin arasındaki 
siyasi ihtilafımız budur. Çünkü onlar yukarıda 
saydığımız sorunları bir ölçü ile ölçüyarlar 
Kürd sorununu ise ayrı ölçü ile ölçüyarlar. 
Ezilen Kürd halkına bizce haksızlık ediliyor ve 
hakkından mahrum bırakılıyor. Kürdistan' a 
karşı ve bugüne kadar insaflı ve adil bir ya
klaşımla el atılmayan Kürd sorununu karşı 

yalnış ve menfi tutumlarını değiştirme ümidiy
le bu konuda birçok kitab ve makaleler yazıl
mış ayrıca İslami hareketlerde çalışan kar
deşlerle mülakat ve oturumlar tertipiemiş ve 
Kürd sorununu her yönüyle kendilerine şerh 
etmişizdir. 

Bütün ulus ve kavimterin devlet ve 
hükümet kurma özgürlüğüne sahip olmaları 

gerekir. Hatta, İslamın siyasi fıkhı ile çelişıne
diği müddetçe ve İslamın merkezi hükümetine 
bağlı oldukları müddetçe, kendi iç özgürlükle
rine ve kendi kendilerini idare etmede hür 
olmaları gerekir. Ta ki hiç bir ulus zararı , 

mahrumiyeti, bakareti ve düşüklüğü his etme-
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Umarız bundan sonra gelen nesil, bu ve 
diğer konularda önceki neslin yaptığı ve işle

diği cürümleri tekrarlamaya kalkmaz ve bun
dan ibret alır. 

Son olarak, Kürd halkı kendi meşru 
mücadelesinde kendisi ve diğerleri arasında 

hakiki eşitlikten başka bir hedef ve isteği 

yoktur. 
Eğer eşitlik herkese bir devlet gerekti

riyorsa neden Kürd halkı bundan mahrum 
bırakılsın? 

Veya eğer eşitlik her halka bir eyalet ve 
bir hükümeti kastediyorsa neden Kürd halkı bu 
haktan mahrum bırakılsın?! 

Yok eğer Kürdistan işgal , talan, gasp 
altında ve parça parça kalsa ve Kürd halkı da 
hertürlü siyasi , iktisadi ve insani haklardan 
mahrum ve esir bir şekilde bırakılsa, bu asla 
kabul edilemez temelden inkar ve protesto 
edilir. 

Kürd halkı bu haksızlığa karşı her 
sahada kendi hakkında ve işgalci komşuları 

tarafından gasp edilen maliarına kavuşmak için 
meşru mücadele hakkına sahiptir. 
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•• • 
KURDISTAN RAPORU 

İDRİS ARIKAN 

Allah'ın adıyla 

2-
Allah'a hamd, 

salih kullarına selam 
olsun. 

Bu anlatacağım, 
Kürd ve Kürdistan 
hakkında başlıklara 

kısa değİnmelerdir. Bu 
değİnınelerin ardından 

Kürd toprağı sakinleri, 
dilleri, hükumetleri, 
şahsiyyetleri, hareket-

Kürdistan'ın en büyük serveti: petrol, 
maden, hayvan ve sularıdır. Dicle, 
Fırat, Aras ve Habur nehirleri için
den kaynaklanır. Van, Urumiye ve 
Hamzar gölleri mevcuttur. Kür
distan'ın en önemli diğer serveti de 
ilim, şecaat, kerem, iffet, gayret gibi 
özellikleri, birarada kendisinde toplaya
rak bulunduran Kürd halkıdır. Şarkın 
süvari ve kahramanları diye anılırlar. 

Kürdistan'ın Yüz
ölçümü: 

Kürdistan'ın yüzölçü
mü yarım milyon 
kilometrekareyi aşı

yor. 

On seneden 
önceki kaynaklara göre 
yüzölçümün sadece 
408,647 km2 olduğu 
yazılır. Bu minimum 
ölçüyü kabul ederek 

leri ve partileri hakkın-
da bilgi almak isteyen-
lere açıklık getirmeği amaçladık. 

1- Kürdistan sakinleri (nüfusu) : 

Kürdlerin sayısı 30 milyonu aşıyor . % 98 
müslümandır. Bunların sünni nisbetleri % 90'dan 
fazladır. Ekserisi Türk sömürüsü altındadır. Ardın
danda İran, Irak, Suriye ve Eski Rusya gelmekte
dir. 

Birkaç sene önceki resmi raporlara göre 
genel nüfus 21,220 milyon gösterilmiştir : 

9,200 milyon Türkiye 
7,500 milyon İran 
3 ,500 milyon Irak 

900 bin Suriye 

Bu rakamlar azamiyi ve ortayı değil, bilakis 
en düşük rakamı gösteriyor. Eski Rusya'yı zaten 
hiç içine almamıştır. Oysa Kürdistan'da 40 
milyonun yaşadığı millahaza edilir. Bu ise 10 
milyon, yani dörtde birinin Kürd olmayanlar 
arasında sayılması anlamına gelir. Bununla birlikte 
Pakistan, Afganistan, Lübnan, Avrupa ve Rus
ya'dan ayrılan yeni curnhuriyyetlerde yaşayan 

Kürdler zaten hesaba dahil edilmediler . 
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takdir edilmiştir. 
Şöyleki: 

194,240 
123,000 
81,000 
20,292 

km2 Türkiye 
km2 İran 
km2 Irak 
km2 Suriye 

Kürdistan'ın en büyük serveti : petrol, 
maden, hayvan ve sularıdır. Dicle, Fırat, Aras 
ve Habur nehirleri içinden kaynaklamr. Van, 
Urumiye ve Haruzar gölleri mevcuttur. Kürdi
stan'ın en öneınli diğer serveti de ilim, şecaat, 
kerem, iffet, gayret gibi özellikleri, birarada 
kendisinde toplayarak bulunduran Kürd halkıdır. 
Şarkın süvarİ ve kahramanları diye anılırlar. 

3- Dil 

Kürd dili Hindu-A vrupai dil grubundandır. 
Kuzey İran dillerinden sayılır. Kürdler'in en 
önemli lehçeleri şunlardır: 

- Kuzey Kurmanci lehçesi ve altı kolu 
- Güney Kurmanci lehçesi ve beş kolu 
- Gorani lehçesi ve dört kolu 
- Lori lehçesi ve altı kolu 
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4- Kürdistan-İslami Hükumetleri 
Kürdistan ' ın Cudi 'si beşeriyyetin beşiğini 

oluşturmaktadır. Cudi 'den dünyanın her yönüne 
insanlar yayılıp dağılmıştır. Tıpkı büyük kalpten 

vücuda dağılan damarlar gibi . 

Milattan önce altıncı asırda Farıs ' ların 

hücumuyla Kürdler'in devleti olan "MEDYA" 
yıkılmıştır. Kürdler hicretin 18. yılında İyad bin 
Ganem (ra)'in eliyle İslam'a girdiler. Bölük bölük 
İslam'a giren Kürdler bugüne kadar bu kimliklerini 
koruyarak tevhid davasını yükseltmiş ve İslam 
gölgesinde birçok Kürd-İslami hükumetlerini 
kurmuşlardır. Bunlardan bazıları şunlardır : 

- Ruvadiyye Hükumeti : Hicri 230 - 618 

- Şeddadiyye Hükumeti : Hicri 340 - 465 

Dostekiyye Hükumeti : Hicri 350 - 476 

- Eyyubiyye Hükumeti : Hicri 567 - 950 

- Erulaniyye Hükumeti : Hicri 617 - 1284 

5- Önemli Kürd Şahsiyyetleri 
- Sahabe-i Kirarn'dan Caban (Gavan) 
- Tabiinden Meymun ibn Cavan (Gavan = 

Gavan'ın oğludur) 

- Haçlıları yenen Kudüs Fatih'i Selahaddin-i Eyyubi 
- Abbasi devletini kuran Ebu Müslim-ul Horasani 
- İmam-i Nevevi 
- İbn-i Teymiyye 
- İbn-i Salah 
- İbn-i Hacer 
- İbn-i Hacib 
- İbn-i Halkan 
- İbn-i Esir 
- Muhammed Abduh 
- Said-i Nursi 
- Akad , Ahmad Şevki vs . 

6- Kürdistan Hareketleri 

Büyük Kürdistan parçalanarak mevcut zalim 
ve sömürgeci devletler arasında taksim edildi . Rus 
bölümü Azerbeycan ve Ermenistan arasında tekrar 
ikiye bölündü . Söz konusu devletler Türkleştirme, 
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Araplaştırma , Farısiaştırma hareketleriyle Kürdler ' i 
asimile etmeğe çalışırken diğer taraftan İslam 
dinini ortadan kaldırmaya , ilimin köklerini söküp 
atmaya, cesaretlerini kırmaya, gericilik-cehaleti 

yaymağa, kabile ve mezhep çatışmasıyla birbirine 
kırdırtmağa ve daha nice oyuntarla bütün güçleriyle 
sömürmeğe çalıştılar. Fakat Kürdler, sömürgecilere 
hiçbir zaman boyun eğmemiştir. Gümümüze kadar 
sö nıneden ve yılınadan devam ed e gelmiştir. 

Bu başkaldın hareketlerden fazla önem 
taşıyanlar şunlardır : 

a) Türkiye sömürüsü altındaki parçadan olanlar: 
- Şeyh Said-iPiran Hareketi. 1925 miladi 
- General İhsan Nuri Paşa Hareketi 1927 - 1930 

miladi 
- Dersim Hareketi 1937 miladi 

b) İran sömürüsü altındaki parçadan olanlar 

- Sırnko (İsmail Ağa) Hareketi 1920 miladi 
- Kadi Muhammed Mahabat Kürd Curnhuriyyeti 
1945 miladi 

c) Irak sömürüsü altındaki parçadan olanlar: 

- Şeyh Mahmud el-Hafid Hareketi 1920 - 1930 
miladi 
- Şeyh Ahmed el-Berzani Hareketi 1931 miladi 
Molla Mustafa el-Berzani Hareketi 1935 - 1943. 
Berzani Hareketi Cezair Antiaşmasından sonra 
1975'e kadar devam etmiştir. Irak'ta başka islami 
ve va tani hareketler de çıkmıştır. 

Fakat zehir li kimya gazlarıyla tehcir, 
öldürme, imha, toplu katliam ve ifadesi mümkün 
olmayan gayri insani üsluplarla karşılık verilmiştir . 

7- Kürd Partileri 

Geçmiş dönemlerde o kadar vatanİ ve 
kavmi hareketler ortaya çıkmış ki bazılarımn 

zihinlerini karıştıtracak kadar. Bunların bir kısmı 
laik, sosyalist tabiatlıydı. Bu sınıf bilerek veya 
bilmeyerek açıkca İslam düşmanlığım yapmıştır. 
Bu partilerin dini hafife almaları veya ihmal etme
leri veya muhalefeti sonucunda bu asrın ikinci 
yarısında Kürdler hakkındaki iyi düşünceleri 

karıştırmış ve dışarıya kötü tanıtılmaya başlanıl-
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mıştır. Çünkü Kürdler'i 
temsilen bu partiler faal 
rol oynuyordu. 

·. · KdJdiiiJ6~4~ftJ ···J~ta~l·····~~h~/······dah~·····bJJ~ ··········· 
· çok · hiirekeileri bekteYim geniş bir 
s~hadir. Bilindiği gibi sahanm büyü~ 
kf(jğüne gôre hareketf(]tin çoğalm;ıst · 
ftilstallğlli· değil) bilakl s };ihhati/1.111..: . 
ametidit. Zira topluml1ri tüm değiŞik 

vardır. Şüphesiz Kürdi
stan'da genel olarak en 
eski İslami Hareketler 
elli yıl önce harekete 
başlayan Bediuzzeman 
Said-i Nursi'nin baş~ 

lattığı Nur Hareketi ve 
otuz yıl önce Ahmed 
Müftüzade'nin kur~ 

duğu " Mekteb-ul 
Kur'an " hareketleri
dir. 

Ortalıkta islami-
kurdi organizasiyonel
alternatif bulunmadığı 
için bazı dindar kesim
lerin bu partilere eğilim 
göstermek zorunda 
kalmaları üzüntü verici
dir. Diğer taraftan 
Türk, Arap ve Farıs 

komşu-islami hareketler 

fikir ve neşr(]pleri zavF/iHerince farkli 
.. ç6?ürnlerin ~ahayagelrnşsine, dolay1~ 

1

• ~(~lç1 ·· b_tJtüh . P;ttJ.blelfJ(~r[n · .güriqerrie: 
... •··· gelme s me veslle o/acakttr. 

de Kürd sorununu islami bir çerçevede ele almadığı 
gibi, bu islami meseleye bir kıpırdama eğilimini 
bile göstermemişlerdir. 

Evet, ayrıca Kürd halkı ile iyi muamelenin 
devamı veya karşılıklı yardımlaşmak için islam
kardeşliğinin köprüsünü de kurmamışlardır. Oysa 
kendilerine büyük sorumluklar düşer. Boyunlarında 
büyük bir hak yüklenmiş olarak sorumlu ve günah
kar halde durmaktadırlar. Sanırım bu islami gruplar 
anlayış kıtlığı sorunundan dolayı halen de kendile
rine gelmiş değiller. 

Hatta bazıları mevcut düşman hükumet
lerini idare etmeğe veya Kürdler'in hesabı üzerinde 
destek verrneğe devam etmektedirler. 

Onun için Kürdistan'da bir veya daha fazla 
islami partinin kurulmasına büyük çapta ihtiyaç 
duyuldu. Bu düğümü açmak, yükünden, dert ve 
problemlerinden taşıyabildiğini taşımak, büyük 
gücünü -dini ve dünyevi açıdan- doğru hedefe 
yönlendirmek için zaruret arzediyordu. 

Böylece islami siyasi şiarları ilk düzenleyen 
Parti ve fikri hedeflerini bir Tüzükle belirleyen ilk 
örgütlü islami hareket, Partiya İslamiya Kurdi
stani = (PİK) (Kürdistan İslam Partisi)' dir. 

11. 12.1400 hicri tarihinde kuruluşu ilan 
edilmiştir. Ardından Müslüman Kürd Talebelen 
Birliği kuruldu. 16.09. 1408'de Irak Kürdistan 
İslami Hareketi ilan edilmiştir. Peşisıra Kürd 
İslam Birliği ve Kürd İslam Askeri gibi birlikler
de ilan edildi. Kürd Rizbullah Hareketi gibi bilinen 
ve bilinmeyen daha başka İslami Kürd Grupları' da 
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Kürdistan'daki 
islami saha, daha birçok hareketleri bekleyen geniş 
bir sahadır. Bilindiği gibi sahanın büyüklüğüne 
göre hareketlerin çoğalması hastalığın değil, bilakis 
sihhatin alametidir. Zira toplumun tüm değişik fikir 
ve neşrepleri zaviyelerince farklı çözümlerin sahaya 
gelmesine, dolayısıyla bütün problemierin gündeme 
gelmesine vesile olacaktır. 

Bu islami hareketlerden dış güçlere bağlı 
olanlar istisna edilir. Bu hareketler Kürdler'i 
maslahatlarına uygun olarak kullanmak isteyen dış 
güçlerin bölgedeki piyonluk görevini yapmaktadır
lar. Bu hareketler bölgede bazı hesapları ödemek 
için askeri zıtlıklar oluşturmak ve bu sahada Kürd
ler'i kullanmak için kurulan tehlikeli hareketlerdir. 
Onun için bu işbirlikçiler - ister yabancı bir devle
te, isterse yabancı bir partiyle olsun - dinine ihlas 
ile hizmet etmek isteyenlerin halklarına ve vat
aniarına hizmet gayreti içerisinde bulunanların 
yolunda büyük engel teşkilediyorlar. Bu işbirlikçi
ler, bazen maslahatları gereğince biraraya gelseler 
bile onların tekrar ayrıldıklarını görürsünüz. 

Biz Allah'ın izniyle bunları kalıplarının 
ortasındaki şekilleriyle görüyoruz. 

"Eğer biz dilersek,onlan sana göstereceğiz ve 
Onlan simalnyla tanımış olacaksın. Onlan söz
lerinin hatalanndan farkedeceksin. " (Muham
med-30) 

M usta' an olan Allah 'tır. O, en iyi bilen ve 
en iyi yardımcıdır . 
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Cu di 

Dr. Fehıni Şinnavi 

Cu di: 
Siz "Müslüm
anların Yetim
leri Kürdler" 
adlı bir kitab 
yazdınız. Kürd 
sorununu İslamf 
bir yazar olarak 
dile getirmeye 
çalıştınız. Ka
muoyunda hakkı 
kendinize şiar 

edindiğiniz için 
takdir ile karşı
landınız. Niyeti-
niz ayrıdır ama, 

acaba yetim nezaman rüşütüne ulaşacak? "Yüce 

Allah yetimleri deneyiniz, eğer rüştlerine ulaşır

Iarsa mallarını kendilerine veriniz" buyurmak
tadır. Acaba bu yetimlerin deneme zamanı gelmedi 

mi? 

Ş innavi Ben "Müslümanlarınyetimleri 
Kürdler" adlı eserimde Müslümanalara Kürdlerin 

hakkı omuzlarında olduğunu hissettirmek ve Müs
lümanlara bu sorumluluklarım bildirmeyi ama

çlamıştım. 

Kürdlerin topraklarım istila eden bugünki 
Müslümanların durumu İslam ümmetine utanç 

vericidir. Büyük bir ayıptır. Cidden Allah' a karşı 
sorumlulukları çok tehlikelidir. 

Y etim: Babası olmayan veyahutta anası 

olmayan veya herikisi olmayan kişilere denilir. 
Peki Vatam hiç olmayan kişiye ne denilmeliki?! 

Eğer bu vatan, Kürdler gibi asıl sahibi iken 

amca ve da yı çoçukları üzerine çullamr, el koyar 
ve kendi öz toprakları olarak kabul ederlerse 
sorunları daha açık ve daha vahimdir. 
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Dr. Fehmi 

•• Şinnavi ile 

M ULAKAT 
Herkes kendine bir vatan olmasım ister. Öyle ise 
Kürdlere neden bir vatan olmasın. 

Herkes kendi milleti ile övünür ve onunla 

iftihar eder. Neden Kürdlere gelince kabul edilmez 
ve inkar edilir. Bundan başka hep islami kesim 

zannederki kendi işgalleri altındaki Kürd toprakla
rından vazgeçmeleri halinde vatan ve namusların
dan taviz vermiş olurlar. Oysa kendileri de çok iyi 

biliyorlaki mutlaka yetim büyüyüp hakkım geri 

alacağı gün gelecek. 
Ümmet için en iyi ve en uygun tutum, 

Kürdleri büyüyen, buluğ ve rüşt çağına kavuşan, 
maişet ve yaşayışında bağımsızlığına erişen bir 

ümmet eviadı olarak görmeleridir. Artık ümmete 
karşı babalık ve kardeşlik şuurunu taşıyan bir 

seviyeye kavuştuğuna göre, zor ve kaba kuvvet ile 
hakkım alacağına - ki mutlaka alacaktır- kendileri 

kardeşlerinin durumunu fark ettikten sonra mal
Iarım ve vatanıarım elleriyle vermeleri daha iyi 

olmaz mıydı? 
Oysa son alternative (kaba kuvvete) başvur

maları haline, temelde bir olan iki İslam toplumu
nun birbirine düşman olması ve aralarına kin ve 
nefretin girmesi demektir. 

Kürdlerin rüşt çağına kavuşmasına gelince. 
Bu zaman ve s enelerin meselesi değildir . Mesel e 
yetim - vasi (veli)- den uzak bir bağımsızlık ve 
hakkı alma zaruriyetinin şuuruna varma meselesi
dir. Bu şuur, ya savaş ve kaba kuvvetle ya karşı
lıklı ilişkiler olgunlaşır ve gelişir veyahut da her 

iki taraf İslam' a boyun eğmekle bu anlayış toplu
ma kazandırırılır. 

Bu İslami iqıat ile vasi (veli), kamil olan 

yetimin hakkına itiraftan bulunur ve hakkım geri 

verir. 
Siyasi ve istiklali alanlarda buluğ ve rüşt 

çağım gerçekleştiren yetime gelince, en güçlü bağ 
olan İslam bağı ile yani İslam gölgesi altında 

gerçekleştiğine itirafta bulunacak. Böylece yetim ve 
vasi eşit haklara sahip ve aym annenin -İslam 
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devletinin- üvey eviadı 
olarak birbirine bağlı 

iki kardeş sıfatıyla 

ortaya çıkacaklar. ;lflıi!ıi~ili(~~fS~~!~!> 
·i ..... Jerw; t\f.#ın.~~Kye gıger-ıerıyı~ ~Şit i~lçutep içüıde <••••••. 
.•·•· .. .y~ ~ŞitŞiı#t#ci#hatkları hiJ: #*y·~• getiiiJ? •.kı.ışııt#a" · ···· · 

geçmesine alıştık. 

M edi neden, Kufe 'ye 
ordana Şam'a Şmadan 
Kurtuba 'ya ordana 
Kahire 'ye ve o rdan da 
İs lanbul 'a nakl edildiği 
gibi. 

Cudi: Kürdi
stan Deleti 'nin kuru
luşu hakkında fikriniz 
nedir? 

• )··~ ~pp~§~i~4ff •• ? ... } ... ············· 

Şinnavi: Kuru Kürdistan demeyin, 
İslami Kürdistan deyin. Bu iki isim arasında büyük 
fark vardır. Milli devlet İslami hareketten tamamen 
ayrıdır. Kürdistan gibi sadece milli devlet orta
doğuda sömürgecilerin kurduğu ve sınırlarını 

çizdiğini diğer milli devletlerden pek farkı yoktur. 
Suud, Mısır ve diğer milli devletlerin tümü, sömür
gecilerin yörüngelerinde seyretmekte ve vatanın 

bütün servetlerini sömürgecilere peşkeş çekmekte
dirler. 

Savaş ve sürtüşmeler , her zaman sömürge
cilerin çizdiği sımrlar üzerinde olmaktadır . Örneğin 
Fas ve Polizariyo arası , Mısır ve Sudan arası, 

Kuzey- ve Güney Yemen arası , Katar ve Arap 
Emirlikleri arası , Irak ve Kuveyt · arası gibi. Bu 
milli devletler, eğer birleşseler bile -Arab bir
liğinde Konferanslarında olduğu- olduğu gibi, 
millilikte kaldıkları müddetçe başarısızlık ve 
dağımklılıktan başka bir sonuç çıkaramazlar. 

Fakat Kürdistan eğer İslami Kürdistan 
olarak kurulursa, İslam Hilafet İmparatorluğu 
yeniden kurulmaya müsaittir. Bu Hilafet, Kürdleri 
farıslarla, Türklerle, Araplarla ve diğerleriyle eşit 
ölçüler içinde ve eşit şartlarda halkları bir araya 
getirip kuşatacağı şüphesizdir. Bilakis İslam 
başkentinin Kürdistan' a intikal etmesi sözkonusu
dur. İslam Başkentinin bir şehirden diğerine 
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İslam devletleri 
arasında çoğrafi sımr 

yoktur. K ürdün, Arabın, Türkün ve Farısın arasın
da fark ve tefrika yoktur. Çıkan Petrol ve diğer 
servetierin çıkışı ancak hepsinin üzerine İslam' ın 
adaleti ile eşit olarak geri dağılması içindir. 

Cudi: Acaba Kürdistan talebinde bulun
mak, zrkçzlzk, asabiyetçilik ve şövenistlik midir? 

Şinnavi: Kürdleri kendilerine ve 
kavimlerine İslami bir Kürdistan Devletinin iddi
asında bulunmaları taassub ve ırkçılık ile vasıflandı
rılması asla mümkün değildir. Bu devleti istemele
ri, bütün islam ümmetini hürriyetine ka
vuşturmaları demektir. Her Müslümamn ve İslami 
toplumun her gece hayal ettiğini pratiğe dökmek 
demektir. Yani bütün İslam uluslarından meydana 
gelen Birleşik İslam Devletinin kurulması, bütün 
cinsleri içinde eşit olarak barındıran ve büyük 
kütlelere karşı durabilen bir devleti teşkil etmeleri 
demektir. 

Örneğin Avrupa ortak Pazarı, Birleşik 
Amerika Devletleri, Kanada veya Yahudi Pazarı 
gibi. Bu önemli vazife Kürdlerin omuzlarında ve 
onların gayretli çalışmalarım beklemektedir. Çünkü 
bu misyon sadece bir milli devleti kurmaktan daha 
büyüktür . Bu, değişik kavimlerden meydana gelen 
islam ' la bir vücud halini alan İslam İmparatorluğu 
davasıdır . Kürdler bu hedefi açığa vurmaları ve 
bütün aleme israrla duyurmaları gerekir. Özellikle 
İslam alemine. 

Bu hedef şudur : İslami Kürdistan, İslam 
Birliği 'nin çekirdeğidir. 

Cudi: PiK'in ortaya attzğz İslami çözüm 
fikri ve stratejisi hakkında ne dersiniz? 

Şinnavi: Partiya İslamiya Kürdistan
PiK her ulustan ve her Cinsten üyesi bulunan 
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. . ~Ç4~viye ·' sumildfi~tı · için\ ·· · 
~~yp()lfu~Şi;ıir .. l\;~Şfuir bi# L · 

' is1ffih sorob.ti olar~ değil .. / 
· (H·{ bir Pakistaii / soruniı . , 

.··•·••••••Q~~a)( tetViyiye spl)_qldp~ ··· 
· 1Çil1 kaybqlnıuştur> Kipt.ıS 
TÜrklerin ····•··. dava si .,,, olarak/ 

. ~YR~fhırlşk~~lduğu için > 

Am.an aıriai:ı sakııi Kürdi.,. ·.,, 
stah 1ı sa<lcice Kütd · sör> 
~ii{iuu ileri sürerek iste- . 
my e kalkmayın. / Bilakis .,, 
b~tün müslü!Jlanl~fı Ügi- •••• 
l~t1diren ve Islamın gele..: . 
ç~ğini semboli:z;~ ,. eden 
bÜy:Uk bir dava olarak 
ortaya atın. 

uluslararası bir konuma gelmeli
dir. Kürdistan topraklarından 

fışkıran ve sadece milli bir 
Kürdistan' ı amaclamayan bilakis 
hilafetin tekrar gelmesine vesile 
olan İslami bir hareket olması
dır . Kürdlerin buna güçleri 
yeter. Zira Kürdler İslam üm
metinin tarihteki kahraman 
savaşcılarıdır ve önceden haçlı
ları kovabilen bir ulustur. Ay
rıca İslami çözümün vatani 
(milli) çözümden cidden çok 
daha kolay olduğunu hatırlatmak 
isterim. Çünkü bütün İsJam 
beldelerinde şeriatçı olan herkes 
her gece uluslararası bir islam 
devletinin kurulmasım bekle
mekte ve o hülya ile yatmak
tadır . Bu Kürd davası yeryüzün
de bulunan her Müslümamn 
günlük hayal ve hülyalarım 

gerçekleştirecektir. Yani İslam 
Birliği bombasım Kürdistan ., .. •. >iii', .•. ,.,., .•.. iıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii·.:.::iiii .. ::':.iiiiii,);: iiııiııiıii::)::::iıii, .. ,>iii''·' liııııiı' iııl ,,. , .• ''' 

davası içerisinde patiatılması 

vaciptir. 

Kürdleri komşularına taksim 
etmiş ve kontrolüne sakmuştur. 

Kürdistan Devletini 
kurmak için, Rusyadan, Fransa
dan veya İngiltereden yardım 
konusu ise sömürgecilerin Kürd 
pastasından parça parça yeme 
zemini hazırlamaktan başka bir 
sonu~a götürmez. 

Örneğin: 
Kendi çıkarları için 

Kürd petrolünü almaları veya 
Kürdistan topraklarım silah 
deposu haline getirmeleri veya 
Kürd sorunu kağıdım uluslara
rası kumar kağıdı haline getir
meleri gibi çıkar ve oyunlar 
planlanmaktadır. Ayrıca batımn 

kurduğu her vatan' da bilinen 
oyununu aynaması kaçımlmaz
dır. Oyunu ise bilinen döğüş
türme, sömürme vs. gibi Tala
bani ile Barzani vurur tersie ile 
diğerine vurur şöyle veya böyle. 

Kürdler yaşadıkları her memlekette diğer 
İslam uluslarından daha fazla uyum sağlayan bir 
millettir. Ayın anda bütün İslam kültürünü içinde 
barındıran bir yapıya sahiptir. Örneğin Arap, Kürd, 
Türk ve Fars kültürünü ayın anda bir arada yaşı
yorlar. 

Kürdler İslam Ümmeti için demir evlat 
gibidirler. Onun için ümmetin diğer uluslarından 
fazla sağlam İslami Gençlik ve İslami kitleyi 
oluşturacaklar. Böylece bu büyük hülya ya kadir 
olanlar ancak onlar olabilir. 

Son olarak ebede kadar hatırlaya
cağımz evlatlarımza ve torunlarımza anlatacağımz 
bir şeyi ise teklif ediyorum: Filistin İslam sorunu 
değil de arap sorunu olarak tedaviye sunulduğu için 
kaybolmuştur. Keşmir bir İslam sorunu olarak 
değilde bir Pakistan sorunu olarak tedaviye sunul
duğu için kaybolmuştur . Kıprıs Türklerin davası 
olarak tedaviye sunulduğu için kaybolmuştur. 
Aman aman sakın Kürdistan'ı sadece Kürd sor
ununu ileri sürerek istemye kalkmayın. Bilakis 
bütün müslümanları ilgilendiren ve İslamın gele
ceğini sembolize eden büyük bir dava olarak ortaya 

Batı Alemi Kürdleri "İslam Mızrağı" atın. İki sebepten ötürü: 
konumuna koayarak muamele eder ve rnızrağın , 
ucunu beş parcaya böldüler. Böylece mızrak kuvvet 
ve nüfusunu kaybetmiş ve işleyişi engellenmiştir. 

Fakat Bu beş parça bir araya gelir ve bir rnızrağın 
ucunda birleşirse, İslam Mızrağı bütün dünyaya 
yayılacak ve İslam mucizesini meydana getirecek
tir. Fakat sadece Kürd vatam isteyen Kürdlere 
gelince, böyle vatanları kurmak, sadece önceki 
sömürgecilerin sanatıdır. Bu sömürgecilerdirki 
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1- Değişik cinsten olan İslam eviatiann arasında 
adalet ve eşitliğin sağlanması 

2-Uluslarası BİRLEŞİK İSLAM DEVLETi 'be 
doğru müslümanlara yeni bir tarihin başlatılması. 

Esselamü aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. 
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• 
KUR'AN DA TEVHID 

Dr. Muhammed Salih 

Tevhidin Anlamı: 

Tevhid, Lailahe illallamn içeriğinin gerçekleşmesidir. O, Allah' ın dinine aykırı (mühalif) 
olandan çıkartır ve gerektirdiği boyutun içine sokar. 

Bu din, mahlukatların Allah'a kulluk ettikleri sağlam dindir. Bu mahlukatların arasında 
ins ve cinler de vardır. Yüce Allah şöyle ifade etmiştir : 

"Senden önce hiç bir elçi göndermedik ki, ona şunu vahyetmiş olmayalım: Benden başka 
ilah yoktur, öyleyse bana ibadet edin" (Enbiya 25) 

Bu mükellefıyet, hatemi mürselin (Elçilerin sonu) olan Muhammed (sav) de ilim ve amel 
bakımında mükellef kılındığı şeyin aynısıdır. 

İlim: " Şu halde bil; gerçekten Allahtan başka ilah yoktur." (Muhammed Süresi 19) 

ayetinde olduğu gibi. 

Amel ise: "De ki: Ben gerçekten, yalnızca Rabbime dua ediyorum ve ona hiç kimseyi 
ortak koşmuyorum . " (Cin 20) ayeti ve " De ki: Şüphesiz ben, ancak sizin benzeriniz olan bir 
beşerim; yalnızca bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. "(Kehf ı lO) ve 

"De Kİ: Ben ancak sizin benzeriniz olan bir beşerim. Bana yalnızca, sizin ilahınızın bir tek 
ilah olduğu vahyolunur. Öyleyse ona dosdoğru olun ve ondan mağfiret dile,rin" (Fussilet 6) 

ayetleri gibi . 

Tevhid: K.Kerimde ilim ve amel veya ilimle amel etmek olduğu apaçıktır. 

İlim: "La ilahe illallah" içindeki anlamdır. 

, Amel ise: "La ilahe illallah" içeriğinin gerçekleştirilmesidir. ilimsiz amel, veya amelsiz 
ilim, tevhid terazisinde bir hesabı yoktur. İblis ve ona uyan bir çok kişi alimlerdendir fakat 
'muvahhidlerden değillerdir. < 

Tevhid içeriğinin tahkiki: 
İcmali (genel kapsam) olarak, tevhidin içerik ve hakikatı, dine ~ymak, gunahı terketmek, 
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özellikle küfürden uzaklaşmaktır. Bunun tafsilatı ise, dinin kavramı ve küfrün kavramı ile 

anlaşılır. 

D İN: Allah' u tealamn kullarına emir ve yasak bakımından mükellef kıldığı ibadetlerdir. 

Emir: Yüce Allah'ın farz kıldığı veya vacip kıldığı veya yapılmasım istediği taatlardır. 

Yasak: (Nehiy) Allah'ın nehyettiği veya nefretetiği veya kerhettiği şeylerdir (haram-

lardır). 

Teklif sebebi: 
Dinde teklif, Allah'ın bir imtihamdır. Onunla iyiler kötülüklerden ayrılır. "0, amel 

bakımındanhanginizin daha iyi olacağını denemek için ölüümü ve hayatı yarattı." (Mülk.2) 

Meşruiyet: 

Dinde ibadetin meşruiyeti, Rabbin ilzamı (gerekli kılması) ve kulun ifrat ve tefritten uzak 

(bir şekilde) iltizamı (bağlılığı) dır. 
İlzama gelince: Rabbin gerekli kıldığı emir ve yasaklardır. , Kul ifrat ve tefrit ( taksir) 

olmaksızın, emredileni yapmak ve yasaklanam terk etmekten sorumludur. 

İltizam 'a gelince: Kulun Rabbi için teşdit (işleri aşırı zorlaştırıp sıkıştırma) ve tefrit 

(taksiratta bulunma) olamadan kendi nefsine yapılmasım gerekli kıldığı -nefsine adadığı- şeydir. 

İfrat, acz 'e (güçsüzlüğe) sokar. Ruhhanlığa kendini adayan Hristiyanların kendilerini bağımlı 

kıldığı ve içine düştüğü acizlik gibi. Sonra güçsüz düşüp zayıfladılar ve vadettiklerini yerine 

getirmediler. Yüce Allah şöyle bildiriyor: 
"(Bir bi d' at olarak) Türettikleri Ruhhanlığı ise, biz onlara yazmadık (Emretmedik). Ancak 

Allah'ın rızasını aramak için (türettiler) ama buna da gerektiği gibi uymadılar . " (Hadid 27) 

Şartlar: 

Dine girme, zorluk olmadan, seçenek imkammn (Hürriyetinin) Bulunduğu serbest irade 

dahilinde olur. Gerçekleşmesi ise, acz (iktidarsızlık , acizlik), hata ve unutkanlık olmadan taat ve 

zikr ile şartlanmışlar . 

" Dine zorlama( ve baskı) yoktur. Şüphesiz, doğruluk(rüşd) sapıklıktan apaçık 

ayrılmıştır" (Bakara 256) ve "Allah, hiç kimseye güç yetireceğinden başkasını yüklemez. 

(kişinin nefsinin) kazandığı lehine, kazandırdıkları aleyhinedir .- Rabbimiz, unuttu

klarıınızdan veya yanıldıklarıınızdan dolayı bizi sorumlu tutma" (Bakara 286) 

Tahkik(Y erine gelmesi): . 

Dinin tahkiki, zahiri ve batıni(iç ve dış) yapısıyla ona iman etmek, onunla müslüman 

olmak (teslim olmak) ve onda ilisanda bulunmak. 

Batından iman: kalbte niyet ve akide olarak karar kılan ( yerleşen) imandır. 
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İslam: dil ve organların üzerinde arnelin tecelli eden (kendini gösteren) görünümüdür. 

İmanın kemali ve islam' ın tamamlanması ise ihsandır. 
Cebrailin meşhür hadis inde: .... ihsan; Allah 'ı görür gibi ibadet etmen .. . (Buhari- kitabül iman 

s.8) hadisde açıklandığı gibi, maksat iman ve islamdandır. 

Mertebeler: Dinde ibadetler ehem'den(daha mühim) mühime kadar derecelidir. 

Emredilenler: buna bağlı olarak Rükün, Farz, Vacip ve sunnetler şeklinde taksim 

edilmiştir. 

Haram olan yasaklar: kebair, sağairve rnekruhlar şeklinde taksim edilmiştir. 
Bu taksim, biri diğerini geçersiz kılar anlamında değildir. Dil ve organların arneli yerine, 

kalb arnelinin yeterliliğinden söz edilemez. Ve farzın edası dolayısıyla, vacipte bir gevşekliliğe 

yer yoktur . . .. Bilakis meşru olan ehem' den başlayarak mühime geçmektir. 
Demek oluyor ki, bu tertib, sadece ibadette daha mühim olanının açıklanması ve 

öncelikliliğin tertib edilmesinden ibarettir. 

KÜFÜR: 
Küfür, dinin tümüne veya bir kısmına mühalefet etmektir. Çok çeşitlidir. 
Birincisi: Allah'ın dinine kökten girmemek. Bu asli küfürdür. 

İkincisi: Zahiri olarak dinin tümünden çıkmak. Bu Riddettir. 

Üçüncüsü: Batini olarak d inin tümünden çıkmaktir. Bu Nifaktır. 

Dördüncüsü: Dinin bazı üsüllerine muhalefet etmektir (aykırı davranmak. Bu masiyettir. 

Şer'! kitapta ve sunnette, bazı amellere(tutum ve davranışlara) küfür adını vermiştir. 

Çünkü kebairdirler ( zina etmek, namazı terketmek gibi ) 
Yükardaki küfrün çeşitlendirilmesi, küfürün luğavi (sözlük) anlamı olan setretmek 

(örtmek) veya aşırı gitmek anlamından belli bir anlama tevcih edilmesine bağlıdır. 
Eğer islamın zahirinin setri ise, bu ya riddettir ya da asli küfürdür. Eğer batında imanı 

setrediyorsa o münafıktır. Eğer arnelin setredilmesi riddet, nifak ve asli küfürden daha düşük ise 

ma'siyettir (günahkarlıktır) 

Ma'siyet: bazen küfür ile vasıflanır. Asi (günahkar) olan kişiye de bazen kafir denir. 

Küfürden düşük bir küfür. 
Küfri asli, mürtedlik ve münafıklıkla temsil edilen küfri ekber, (büyük küfür) sahibini 

islam millettimle çıkartır. 
Fakat (asi) günahkar ile temsil edilen küfri asğar, (daha küçük küfür) sahibini islam 

millettinde çıkartmaz. Bilakis, dünyada üzerinde had ikame edilir. Eğer dünyada had'da tabi ise, 

- durumu ahirette Allah'a aittir. Dilerse azap verir dilerse af eder. 
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KÜRDiSTAN iSLAM PARTiSi VE 
•• 

KURD SORUNU 
İnsaniann birbirlerini tanıması ıçın 

halkiara ve kabileZere ayıran, Kürd halkını Cudi 
ehli ve beşeriyetin aslı olmakla mükerrem eyleyen 

ve Kürdistanı Nuh (A. S) dan sonra insanlığın 

beşiği kılan yüce Allah 'a hamd olsun. 
Bu şanlı halkın uyanacağı, vatanın sınırını 

çizeceği, yüksek dağların ve geniş vehaların arasın
da ilme, adalete ve fazilete hizmet edeceği günü ve 
tarihine sahitlik yapan vadiler arasında bayrağını 
dalgalandıracağı o bereketli balıara olan bekleyişi
miz epey uzamıştır. 

Dinin te'sirinin azalmasıyla Kurdistan 
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Dr Gaburi 
parçalandı. Kurd halkının içinde mahsur kaldığı bir 
cefa, eziyet ve fedakarlık hücresi haline getirildi ve 
ardında dikenli tellerle çevrili büyük bir cezaevi 

haline dönüştü. 
Böylece Kurd hakkı hukuku 

hakında hiç bir insani örfün veya hiç 
bir dini prensibin kabul ederneyeceği 
suç işlendi. 

Siyasi ve cihadi mücadelesini 
vermek üzere içerde ve dışarda dini, 
milli, vatani ve kavmi örgütler kurul
muş ve mücadele vermiştir. Bu örgüt
lerin gayret ve fedakarlığıyla, vatanın 
kuzeyinde uzun bir ayrılış ve gurbetten 
sonra vatan kucağına aşk hissierini 
uyandıran emin bir liman yeni gibi yeni 
oluşumlar meydana getirdiler. Bu kürd 
örgütleriyle içerde ve dişarda yalnızlık 
hisseden ve gurbet acısını çekenlere 
güven vermiş oldu. 

Kurd halkı
nın şuur

lanmasında 

ve yönlen
dirmesinde 
rol alan 
değişik 

fikir, ideo-

•· .·. . 

su Şanıı halkın> 

< uy~nacpg ı. c v9tarun . 

i,~~~~~k. ı cta~ı~h~i~ .. 
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loji, akım, cephe ve guruplarına göre değişik güç 
ve kuvvet birimleriyle hizmette bulundular. Bu 
dereeelerin etkileri görülmüştür. Fakat hedef bir 
olduğu müddetçe hepsi bir safta sayılmaları gerekir. 
Hepsi tek hedef için harcadı, feda etti. Hedef 
müşterek olduğu muddetçe vesilelerin farklı olu
şunda zarar yoktur. Bu noktadan hareketle, Kurd
leri hürriyetlerine kavuşturma ve Kurdistam bir
leştirme yolunda fedekarlık yapanlar ve yapacak 
olanların tümünü kutluyoruz. 

Partiya İslamiya Kurdistan (PİK) açık ve 
örgütlü bir şekilde 1980 'den itibarem proğramı 
çerçevesinde kürd sorununa kavmi, bölgesel ve 
uluslararası bazda islami bir bakışla gerçek ve 
hakikatıara uygun bir şekilde çözüm sunmak 
suretiyle din adına ticaret yapanları ve kurdlerin 
hissiyatlarım istismar edenleri engelliyor. 

Parti, medya ve tamtım alamnda Arapça, 
Türkçe, Kurdçe ve İngilizce dilleiyle neşriyatım 
sürdüren "Cudi" dergisiyle ve Arapça olarak 
neşredilen "Kurdistan El Mücahide" dergisiyle ve 
bunlara ilaveten kitap , dergi ve matbuatıyla büyük 
hizmetler vermeye devam etmektedir. 

Partinin ideolojisi, partinin proğramında da 
değinildiği gibi şöyle özetlenebilir . 

BiRiNCİSİ 
PİK'in siyasi görüşü: 
Kürdistan İslam Partisi (PİK), siyasi bir 

partidir. Kürd halkımn soyunda, tarihinde, dilinde, 
özelliklerinde, farklılığında, kendi kendini yönetme
de, zilleti, zulmü, istibdadı ve köleliği red etmede, 
fakirlik, cahillik, hastalık, ve gericilikle savaşma 
konularında meşru haklarımn te'mini için çalışır. 
* Halkın elinde şu güçler bulunmaktadır: 
Yargı, yürütme ve teşrii ictihad güçleri. 
* Halkın bu güçlerini, halk yerine halk 
tarafından seçilen meclis yüklenir. 
* Kürdistan, Kürd halkının tarih ve coğrafya 
bakımından vatanlarıdır . Çoğunluğu Kürd halkımn 
oturduğu bölgeyi kapsar. 
* Meşru hakların te'mini için çalışan bütün 
taraflar ile yardırnlaşır . · 
* Dini azınlıklar -İslam olmayanlar - dini 
hürriyetten, vatandaşlık haklardan, ictimai adaletten 
yararlamrlar. Diğer islam mezhep ve fırkaların 

yardırnlaşması ve birbirine zarar vermemesi konu
sunda hakları ve görevleri ne ise bu azınlıkların da 
görev ve hakları ayındır . 

* Kürdçe dili; Kürdistanda resmi dildir. As ra 
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göre lehçeiri birleştirip geliştirilmesi gerekir. 
Ayrıca hangi dile ihtiyaç duyulursa zorunlu hale 
gelir. 
* Halkın ana değerlerini ve ferdierin hususiy
etlerini korumak, geliştirmek ve güzelleştirmek 

için çalışılır. 

l':i re~~rt~~•~,~~~tı~~~\~~~T:: ··· 
~,~:;,~~eıi.~T~j~~~~;~~ilf:~f~; 
··· · {emniyett kôküQ~Em . ğ~liL islc.ım 
i kelimesi . işe . "si[m'} ve • ıis .elam .. 
(tiaöŞYi / kô~ynden 9elif. < rV1o·rrıin ··· 

.···.· mü.slümanl?rdan istenenKendileri-
•••••••·· .. ne •' Y~ . cjiğ~rlerine i~tnniy§f. . vese~ 

· · · · .·· JahuYahi6arışı ... sŞglamciktır: Ken-

•·•••···· di. nefsinejan baŞtamak suretiyle 
<p4tQh alemiri batı§ ve erıiriiyetiQe ··· 

·•·•·••· ülaŞ(riaktır, asıl g?Jye. · 
. .... :·...... .. . .............. , .•.... 

* Öncelikli konulardan birisi, salih(sağlam) 
bir aileye önem vermektir. Ardından geleceği 

oluşturan yeni neslin yetiştirilmesi ve kadınların 

bütün ödev, hukuk ve toplum işlerinde erkekle 
eşitliğinin sağlanması. 

* Hüriyett: fıkirde, ifadede, inançta, te'lifte, 
neşriatta, dernek, sendika, kadın cemiyetleri ve 
siyasi partilerin kurulmasında koruma altındadır. 
* Adalet: umumi bir haktır. Vatandaşlar 

arasında din, renk, grup, cins veya mezhep do
layısıyla bir ayırım yapılamaz. * İ I i m : 
umumi bir haktır. Cahilliği ortadan kaldırma, bütün 
ilim devrelerine ehemniyet verme, ilmi araştırma 
imkaniarım sağlama, hunerleri yönlendirme, kabi
liyetlerden yararlanma, değişik ihtisas alanları, alet 
ve imkanları sağlama yoluna gidilir. 
* İş ve çalışmaya büyük ehemmiyet verilir. 
Çalışma umumi haklardandır. Servetleri korumak 
gerekir. İşçi ve işverenin sigortalanması gerekir. 
İş ve işveren arasındaki ilişki ve münasebetler, 
sağlam anlayışlar üzerine oturtulmalıdır. Örneğin 
işçi işverenin karına ortak olması, ortak planlar 
yürütülmesi, İşçilerin yararına toplumsal sigortalar 
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ve toprak ıslahına gidilmesi gibi. 

iKiNCİSİ 
PİK'in ideolojisi: 
İslam Partisinin ideolojisi programımn 22. 

maddesinde bilakis çoğu maddelerinde açık olarak 
görülmektedir. 
* Parti Kur'am Kerim ve Hz. Muhammed 
(sav)' in sünetinden kaynaklanan İslam öğrtileri 
üzerinde kuruludur. Amacı yüce Allah' a yaklaş
mak ve O' nun rızasına kavuşmaktır. 
* Prensip olarak partimiz uluslararası islam 
hareketlerinin bir parçasıdır. Kürd halkıda bir olan 
islam ümmetinin bir parçası ve Kürdistan vatamda 
büyük islam diyarımn bir parçasıdır. 

Bu üç konu pratikte varolmazsa bile itibari 
konulardır. Bu maddenin önerilmesi , komşularla ve 
karışrmş vaziyette olanlar ile eşit muamele edilme
si ve belli kesimin konuyu istismar etmemeleri için 
ve böylelikle mütecavüzlerin haddini vermek 
içindir. Onlar, ortak maslahatta ve temel yardım
laşma esaslarında bizimle oldukları ölçüde bizde 
onlarla beraberiz. Eğer hali hazırda olduğu gibi 
(kardeşlik ve yardımlaşma) prensipler gerçekleş
mezse, herkes hakkım,görevini tamması için bu 
çerçevede ortada zalim 
ve mazlum sözkonosu 
olmaması için milli 
vatan sırurları günde
me gelir ve hakların 

korunması için sımrlar 
konur. 
* Partimiz "Bir
leşik İslam Devletleri 
"fikrini ortaya atması 

yine bu meflıumun 

içeriğinden kaynaklan
maktadır . İnsanların 
şahsi ve toplumsal 
seviyede seçme hür
riyetini simgeleyen 
"Şura-i Mulzime" 
anlayışı için de bağım
sız hükümetlerden 
oluşan birleşik devlet 
kastedilir. 
* Teşri'in(huku

kun, anayasanın) 

kaynağı gericilikten, 
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tarihi ihtilaftan, saptırıcı tefsirlerden, istismar 
edilen yönlerden uzak olan saf ki tab ve sünnettir. 
* "CİHAD" sahih anlarmyla zalirnlere karşı 
koymak ve mazlumları korumaktır. İster müsluman 
olsun, ister gayri müslim olsun farketmez. İnsanla
ra fikir ve görüşlerinden dolayı savaş açılmaz. 
Yüce Allah (cc) "Dinde zorlama yoktur" buyur
maktadır. Dinde zorlama olmadığına göre elbette 
görüş ve fikirde de olmaz. Küfür bir görüştür. 
Hesabı ve cezası ahirettedir. Dünya ise adalet ve 
güzel muamele üzerinde kaimdir . Allah' ın Resul 'ü 
(sav) " Din muameledir" diye buyurdu. 
* Hakikatte din iki mertebedir. Zahiren 
(görünüş itibariyle) İslam' dır. Batinen (kalben) 
ise imandır. İman kelimesi "emn" ve "eman(em
niyet)" kökünden gelir. İslam kelimesi ise "silm" 
ve "selam.(banş)" kökünden gelir. Mü'min 
müslümanlardan istenen kendilerine ve diğerleri
ne emniyet ve selamı yani banşı sağlamaktır. 
Kendi nefsinden başlamak suretiyle bütün 
alemin banş ve emniyetine ulaşmaktır, asıl 

gaye. 

Hiçbir surette hak olan İslam' ı irhab 
(teroristlik) ile vasıflandırılması doğru olmadığı gibi 
medeniyyet alamnda da pısırıklık, gericilik, acizlik 
ve gevşeklik kusurlarıyla itharn edilmesi kat' i 
surette doğru değildir. Tarihte ve bugünkü pratik 
hayatta bu menfi yönlerinden birşeylerin bulunması 
halis olmayan bir İslam' ın ve samimi olmayan 
müslümanların mesuliyetidir. Bunlar şahsi maslah
atları ve sapık zevkleri için ahireti istismar etmiş 
ve dini saptırrmşlardır . 

ÜÇÜNCÜSÜ 

PİK'in Diğer örgütlerle ilişkisi 

Partimiz kuruluşundan itibaren akla ve 
gerçeğe uygun siyaset yürüterek Kürd 'lerin sa
flarım biraraya toplamaya ve böylelikle değişik 

vatanİ çalışma ve aksiyonlara katılrmştır. Örneğin 
Avrupa' da "Hevkari Platformu" ve "Kürdistanİ 

Cephe" çalışİnalarında Parti' miz yerini alrmş ve 
kendisine düşeni yapmıştır. Bunlardan başka 

mazlum Kürd Halk'ımızın davasına hizmet eden 
diğer bütün çalışma ve gayretiere iştirak etmeğe 

devam edecektir (inşaallah!). 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Cu di 

SOSYAL .DEGİŞİM VE ELEŞTiRi 
BARGIRAN 

Eleştirinin insan hayatındaki önemini vurgulayan ve bunları somutlaştırmanın sosyalve ferdi 
hayatımızdaki yerinin ne derece mühim olduğunu her düşünen kafanın kavrıya bileceği niteliktedir. İnsan 
fıtratının gereği olarak görünen yani elle tutulup gözle görüp bunun akabinde his edilebilinenterin daha 
etkin olduğunu biliyoruz. Bu manada eleştiri soyudu somutlaştırma sanatıdır. Bu sanatın işlevi etkileyici 
bir uslup taşımaktadır. Örneğin bir şiir sanatının bu çerçevede insanın hareket ve düşüncesine olan etkisi 
ve kazanımı ele alına bilinir. Buna binaen sosyal ve toplumsal değişimi gerçekleştirmek istiyen her kesin 
bu mevzu üzerinde hasasiyede durmasının gerekliliği vardır. 

Her şeyin 

anlamını yetirdiği, 
fıtratın haps edilip 
tahribata uğradığı bu
günkü dünyamızda 

sosyal bir değişimin 
gerekliliğini batı veya 
doğulu her düşünen 

kafamn tasvip edip 
uğrunda çaba gösterdiği 

PiK, in bu noktadaki somut a-
insan fıtratındaki hiçbir 
kuvvenin (yeti) his 
edebilirliği ve iştiyaki

yeti sınırlandırılma
mıştır. Bundan dolayı 

da bu kuvvelerin ter
biye ve tezkiye edilmesi 
lazımdır. Bu terbiye 
tezkiye hareketliliği 

mantalitesinde yapılan
ların insan fıtratına 

uygunluluğu zaruridir. 

. . 

dtmlarım mubalağasız olarak 
şöyle değ~rlendirmek mümkün
dür. Emevilerle başlayıp Os-

• manhlarla biten sultan anlaytşm 
' ylldtzlara '· sürgüri > ettiği islarrlt 1 

·dünya müstazafl.!ir• iÇin tekrar 
ı yeryüzüne indiraemesidir. 

bir uğraştır. Şüphesizki insamn kendisi üzerindeki 
bu denli tahribatları gidermenin tek ve garatili yolu 
iliahi bir çerçevede bir sosyal değişimi gerçekleş
tirmektir. 

Yine fıtratın ve tarihin şahadetine binaen 
söylüyebiliyoruzki; insan fıtratına ters yada zıt olan 
değişimierin fazla uzun süreli olmadığını, yıKıldı
ğım en önemliside bunun dahi bir fıtrat tahrifi 
olduğunu gözlemliyebilecek kapasitedeyiz. 

İlk insan fıtratımn gereği olarak cennette 
kendisine sunulan onca nimet, ikram ve lutuflara 
karşın hannamayarak başkaidırmıştır. Çünkü 
isyamn bizzat insan fıtratında önemli bir yeri ve 
işlevi vardır. İlk insamn isyamyla - ki bu isyan, 
insan fıtratının isyamydı - insanlık tarihi başlamış
tır. Demekki fıtrat insana yol ve yön göstermek 
istiyenlerin üzerinde uzun uzadı ya tahliller yapması 
gereken bir olgudur. Onu tanıması ki tarnma 
bilmekten geçer, onunla arkadaş olmak ve elinden 
tutup terbiye etmesi gerekir. Çünkü 
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Yapılamn da müsbet ve menfiliğini yapıcı eleş
tirilsel bir yaklaşımla sunmak gerekir. 

Aslında eleştri bir yaşam ve tekamül 
devresi veya tarzıdır. Eleştiriyi tekamülle, uyguna 
ve mükemmeliğe giden bir yol olarak tarif ettikten 

sonra örnek vermek istiyorum. Yürüme aşamasında 
olan ve henüz dengesini sağlıyamıyan bir çocuğu 
düşünelim. Ayağa kalkıp yürümek istediği zaman 
kah düşüyor kah sendeliyor, saliamy or ama sonuçta 
yürümeyi başarabiliyor. O aslında doğamn veya 
fıtratın kendisine getirmiş olduğu eleştirilerle 
büyüyüp gelişiyor. Tabii bunu daha genişletip izah 
etmek mümkündür. 

Toplumsal değişimi hedefleyip bu uğurda 
da çaba gösterip mükkemmelliğe doğru adım atmak 
istiyenlerin dikkat etmesi gereken önemli husular
dan bir diğeride eleştirinin sosyal hayatın olumlu 
olumsuz gidişatma büyük ölçüde katkısımn ol
duğudur. Zaten bu değişimi gerçekleştirmek 
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istiyenlerin kendisi bizzatibi bir 
eleştiridir. Mevcut sisteme ve 
yapıya. 

Eleştirinin olmadığı to
plum düzeninde hür düşünce 
olamaz. Dogmalar olur. Fıtrat 
haps edilir, tahrip edilir. Bu
nun akabinde Sul ta gelir. 
Zülüm ve baskı meyve verir. 
Bundan dolayı mevcut sisteme 
alternetif olarak çıkan ve bu 
uğurda fedakarlık gösterip 
canlarını verenlerin dikkat 
etmeleri gereken bir husustur; 
eleştirinin varlığı. Eleştirilerni

yecek hiç bir insan olamaz. 
Eleştiri herkes için kulanılabi
linilecek bir metod olarak iliahi 
kudret tarafından insana bahş 
edilmiştir. İnsanın bir diğer 
tarifide çelişkilerle dolu olan 
bir varlıktır. Yani eleştirinin 

kaynağıdır. 

Toplum hayatından uzaklaştıran, insan için 
vaz geçilemez maddi üretimden sağutup insanı 

bulutlar ve hayeller aleminde dolaştıran olumsuz 
mistizm ile eleştirinin önemli ve çok güçlü bağları 
vardır. Şöyleki; herşeyden önce olumsuz mistizm 
insanın hak arıyışına vurolan bir darbedir. Yani bu 
manada eşitliği kaldıran, insanları kendilerinden 
geçiren bir nevi uyuşturucudur. Kanımca Marx' ın 
ll din bir afyondur 11 söylemi bu manadaki olumsuz 
mistizm için söylenebilinir. Eleştiri ise aksine 
insanın hak arayışındaki konumunu ve tutarlılığını 
ölçen bir vas fa sahiptir. Dolaysıyla mistizm daha 
işin başındayken hak arayışından vaz geçiren bir 
etkendir. Aralarındaki güçlü bağ ise birinin diğe
rinin zıddı oluşudur. Eleştirinin olmadığı yerde 
acizlik meyve verir. Bir diğer anlatımı ise olumsuz 
mistizimdir. Başkana, yetki sahibine vb. merciiere 
mutlak ittaat, boyun eğmek, kadercilik oynamak 
gibi olumsuzluklar belirir ve insan hür olmaktan 
çıkar. Velevki hürriyet için çarpışıyor olsa bile. 

O halde hür olmanın temel şartlarından 

b iriside eleştirinin var olmasıdır. Eleştiri insanı 

hürriyetine götüren temel bir etkendir. Özgürlük 
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veya hür olma insan fıtratının 
gereğidir. Bu gerkliliği yerine 
getirirken fıtratın kanuniarına 

yapışmak gerekir. 

Söylenenlerin veya 
yazılanların etkili olabilmeside 
taplum hayatındaki izleyicilerin 
varlığıyla doğru orantılıdır . 

Dolaysıyla eleştirinin veya 
eleştiriyi ketm etmenin toplusal 
hayattaki rolünü bilmek gere
kir. Bunu bilip kavradığımız 

zaman konunun nekadar önem
li olduğunu daha iyi anlıya 

biliriz. 

Kim ne derse desin 
eleştiri, insan zihninin iliahi 
lutufla ekollaştırdığı bir akım
dır. Zemini yine insanın ken
disidir. İnsana yöneliktir. 
Örneğin kölleliğe ve sömürüye 

karşı başkaldırı insanın, kendisini eleştirip varmış 
olduğu zihni bir akımdır . 

Bugün Kürdistan, da sömürüye başkaldıran 
onlarca organize ve partiler vardır. Kürdistan halkı 
bu çoğunluk arasında birisini tercih etmek duru
mundadır. Tercih hakkını kulanan herkesin bir 
eleştiri sonucunda o noktaya geldiği bir gerçek ve 
hakikattır . O halde tercih hakkını kulanan kişinin 
yapması gereken kendisinin gelmiş olduğu o 
noktayı keşf etmek ve bunun devamiyetini koru
maktır. ikincil olarakta sunulan reçetelerin insap 
fıtratına uygunluğunu ölçmesidir. 

Eğer bugün Kürdistan' da özgürlük ve hür 
olma yolunda bir kaynaşma var ise - ki mukkaktır -
bunu fıtratın kendisine vurolan prangaları kırma 
girişimi veya aktivitesi olarak değerlendirmek 

gerkir. 

Bu gırışımı, İslami toplumsal değişimi 
hedefliyen islami yapıların görüp titizlikle üzerine 
eğilmeleri gereken bir husustur. Yani bu fıtratı 

tanımadır yada keşf etmedir. O halde bu bölgeye 
fıtrata uygun şekilde eğilmeleri gerekir. Maalesef 
görünen odurki, bu grupların bölgede islami yani 

Devamı 24. Sayada 
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• • 
GELENEKSEL DIN Ml l • • • • • 

TEVHID DIN '1 Ml ? 
Hikmet SERBfLiND 

"Sana indiri/dikten sonra, sakm seni Allah'm ayetlerinden altkoymasmlar. Sen 
Rabbine çağ tr ve sakm müşriklerden olma." (Kıssas-87) 

"Ve Allah ile beraber başka bir ilah'a tapma. O'ndan başka bir ilah yoktur. O'nun 
yüzünden (zatmdan) başka herşey he/ak o/ucudur. Hüküm O'nundur ve siz O'na 
döndürüreceksiniz" (Ktssas-88). 

İslam inancımn temelini oluşturan esas Kur'an 'dır ve ondan sonra Resullullah (s.a.v.)' in 
sünnetidir. Çünkü islam dinine göre kayıtsız şartsız mutlak itaat yalmz Allah ' a dır, ondan sonra da 
Resul'ü Hz. Muhammed Mustafa'yadır. 

Asıl islam ' a inandıktan sonra tavizsiz bir şekilde 
isiamin emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından 
kaçınmaktır. Ondan sonra ilahi mesajı olduğu gibi 
insanlara anlatmaktır. Yani yapılan davet (çağrı) 

Allah ve Resul'ünedir. Tevhid inancınin temeli 
ortaksız Allah ve Resul 'üne inanmaktır . Çünkü 
ebedi kalıcı olan Allah 'tır ve Allah'tan başka 
herşey helak olucudur. 

Allah'ın Resu'lü ve eshabları ilahi mesajı 
olduğu gibi hayatlarında tatbik edip yaşamış ve 
kendilerinden hiç bir şey katmadan insanlara 
aktarmışlardır. Onun için bu hak davamn karşısın
da, düşmanlar rezil ve zelil olmuş ve bütün ins
anlar akın akın islamın adaletine koşmuşlardır . 

Evet bütün müslümanların muhtaç oldukları 
devir asr-ı saadet devridir. Önder Allah'ın resulü
dür. Örnek nesil ise Peygamber'imizin eshabıdır. 

Cudil3/23 

Yoksa hatalarla dolu olan ve yıllarla gelenekçi din 
anlayışıyla yaşayan taklitçiler yolu değildir. Gelen
eksel islami anlayış; öncelikle atalardan-dedelerden 
gelen bütün kalıntıların olduğu gibi kabul edilmesi
hiçbir araştırmaya tabii turulmaması-acaba onlar da 
yarulabilir insandırlar , şaşabilir ihtimalinin ver
ilmemesidiL Böylece ölçü olarak Kur 'an ve sünne
tin yerini insanların almasıdır. Halbuki islamın 

esasına uygun olarak peygamberler hariç hiçbir 
insan ölçü değildir . Dinde bir mesnet, bir kaynak 
ve bir esas değildir. Esas olan Kur ' an' dır , ondan 
sonra Resulullah (s.a.v)'in sünnetidir. Mutlak ittiat 
ancak Allah ve Resul 'üne dir. Atalar karekterinin 
getirdiği çok kötü bir hususta "biz büyüklerimizden 
böyle gördük, böyle gideceğiz, yoksa siz dinimizi 
değiştirmek mi istiyorsunuz ! Ya da yeni bir din mi 
getirmek istiyorsunuz ? " gerçek inkılabı düşünen 
müslümanlar, Allah'ın kitabından ve Resul'ünün 
sünnetinden bahsettikleri zaman onlar bunu söylüy
orlar ve daha da söylüyorlar. 

"Bu kadar alimler geçti, bu kadar büyük 
insanlar geçtiler onlar bilmiyorlardı da sizin gibi 
kısır akıllılar mı biliyorlar" diyerek itiraz ediyorlar . 
Demiyorlar ki: Bu din Allah'ın dinidir. Bu zaman 
vey şu zamanda yaşayan alirnlerin, şeyhlerin, 

büyüklerio tekelinde değildir. Din her devirdeki , 
her asırdaki ve her çağdaki insanlara gelmiştir. V e 
tarih boyunca bütün insanlık için gelmiştir. Yani 
sema vi dinlerin muhatabı her devirde bütün insanlık 
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için olmuştur. Din insanların anlaması ve hay
atlarında uygulaması için gelmiştir. Evet gelenekçi 
din allkayışına sahip olanlar bunlari düşünemiyor, 
veya anlayamıyorlar ya da anlamak istemiyorlar. 
Alışageldiklerini terketmek onlar için oldukça zor 
geliyor. Araştırmak, incelemek, sormak ve öğren
mek o kadar zor ki onlar için en büyük güçlüktür. 

Eğer müslümanlar Kur'an ve sünnete 
sımsıki sarılmiş olsalardı, bu duruma düşmezlerdi. 
İsiamin gelişinden bu güne kadar islam düşmanları 
durmamışlardır. İslam akidesini bozmak için 
ellerinden gelen herşeyi bütün çabalarım sarfet
mişlerdir. islama öyle hurafeleri yerleştirmişlerdir 
ki geçmiş tarihte olduğu gibi bugün de inkılabi ve 
tevhidi çizelgede olan müslümanlara karşı gelen
ekçi ve uzlaşmacı müslümanları çıkartmışlardır . 

Bugün en büyük engeli teşkil eden bunlardır. 

Nitekim bugün müslümanlar(inkılabi müslümanlar) 
anne ve babalarıyla bile çelişmektedirler. 

Sembolik din analayışımn programını 

hazırlayan Amerika ve avrupalılardır. Tek gayeleri 
gerçek islamın hakim olmamasıdır. Ve 
nitekim Amarika'da CİA birlikte çalışan RANT
COMPERATİON kuruluşu (araştırma yapan birt 
kuruluş) Müslümanlar hakkındaki düşünceleri 

şöyledir: 

Gelenekçi muhafazakar düşünen müslüm
anları desteklemek, ılımlı din anlayışı sahiplerine 
karşı sert davranmamak ve radikallere (tavizsiz 
düşünen müslümanlara) karşı bunları devletin 
yaruna çekmek gerekir. Nitekim bugün bu tip 
islami anlayışa sahip olanlar devletin yamnda yer 
alırlar. Devletimiz, ordumuz, vatammız diye 
durmadan müslümanların milli duygularını istismar 
etmektedirler. 

Ortadoğuda bugün müslümanların üzerinde 
oynanan oyunlarİn hepsi ayındır. Beynelminel bazı 
güçler bazı savaşları müslümanlar arasında senbol
leştirerek asıl islami davetten alıkoymaktadıdar. 

Aslında bütün müslümanları Kur'an ve 
sünnete davet etmiş olsalardı bu zelil hayata düş
mezlerdi. 

İlahi davet lideriere değil, Allah ve Re
sul'üne olmalıdır. Şayet davet şahıslara ve kuru
luşlara yapılırsa, bilmemiz gerekir ki, şahıslar 

ölümlüqür. Ama Allah'ın davası sonsuza kadar 
devam eder. .. 
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22. Sayfadan devam 

fıtri çalışmaları ve mücadelesi olan islami gurupla
ra pek sıcak bakmamaktadırlar. Hatta itharnlarda 
bile bulunmakdadırlar. 

Bu noktayı eleştiriye tabi tutacak olursak 
görünecektirki; Kürdistan halkının hak arayışındaki 
hareketliliğinde, bölgeye has olmak üzere islami 
toplumsal değişimi gerçekleştirmek istiyenlerin 
çözümler ve metodlar üretmeleri gerekir. Zira 
~ur' an, Sünnet ve akıl bunu gerektirmektedir. 
Islami gruplar bunu yapmadıkları gibi hak arayışı 
ve fıtrata dönüşüm sıcaklığı içerisinde bulunanların 
yönlerini " evrenselik " ve benzeri kavramlarla 
başka yönlere çekmektedirler. Sanki verilen bu 
mücadele evrenselliğe aykırıymış . Halbuki evren
sellik arnelde değil ideolojidedir. Evrenselik hare
ketide herhangi bir zeminden hareket etmek zorun
dadır. 

Kanaatimce, böylesi bir anda evrenselliği 
öne sürmek olumsuz bir mistizmdir. Çünkü evren
sellik slogamyla ortaya çıkanların somut bir alterna
tifleri olmadığı gibi somut adımlar atmak İstiyen
lerinde dikkatlerini mevcut mücadeleden alıkoymak 
süretiyle bir nevi mistizmi canlandırmaktadırlar. 

Aynı zamanda yaptıklarıyla eleştiriyide insan hay
atından çıkarıp atmak garetindedirler. 

Eleştirilerle gelmiş olduğum kesin kanaa
tim şudurki; Kürdistan' a hür ve bağımsız islami 
reçeteler sunulmalıdır. Bu noktada somut adımların 
yine ~ürdistan halkı içerisinden çıkanların attığını 
gördüğüm zaman kendimi bununla ifade etmekten 
hiç çekinmedim. PiK 'in bu noktadaki somut 
adııniarım mubalağasız olarak şöyle değerlendir
mek mümkündür. Emevilerle başlayıp Os
manlılarla biten sultan anlayışın yıldızlara 

sürgün ettiği İslam' ı dünya müstazaflan için 
tekrar yeryüzüne indirgernesidir. 

O halde müslümanların özellikle Kürdi
stan' daki müslümanların birleşip bir güç olma
larının zamanı gelip geçmiştir bile. 

Ey Kürdistan 'lı bütün müsliimanlar! 
Kürdü, Arabı, Çerkezi, Türkü, Fansı vs. ile hep 
beraber birleşin. Öyle bir mozaik oluşturunki 
bütün dünya mustazaflanna örnek teşkil edebil
sin. Yine unutmayımzki sizin birleşmenizle 

gelecek rahmet yağmurlanyla zalimlerin ve 
müstekbirlerin eliyle salıraya çevrilen dünyayı 
tekrar haşir gibi diriltecektir. 
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•• •• 
HUKUMET 

• •• • 
VE ŞURA-I MULZIME 

Allah' a hamd, Resullune, Aline ve onu 
ve vetayeteni kabul edenlerin üzerinde selat ve 
selam olsun. 

Resulün ashabına ve ardında gelenlerin 
çalışmaları ispatlar ki, müslümanlar dağımk ve 
ferdi bir şeklinde bölünmüştür. Cemaatler 
halinde yaşamıyorlar. 

Bilakis müslümanlar, tek toplumdur. 
Müslümanları toplayan bir nizam, hepsine 

PİK-Müşaviri 

bi' at verilir. Allah' a itaat ettiği müdetçe 
kendisine itaat ederler. Eğer Allah'ın emir
lerine muhalefet eder ve sımrı aşarsa kulak 
verilmez ve itaat edilmez. Bilakis ikaz ederler, 
düzeltirler veya aziederler. 

İslam hükümeti, şura hükümetidir. Bu 
şura' dan sade bir istişari şurayı -başka bir 
deyimle şurayı mul 'zime şurasım- kasdetmiyo
ruz. Bu tür şura ihtiyaridir ve bütün işlerde 
sünnettir. 

Muslümanlar,.·····zorla, ...... l{uvy~tle.••·yey~·····~ekÜ·······(gotun~ş) .... btf ·btatih·••••idar~i··· 
· ··· zaj]f~den1erd~n 'Qq~ Çekmişitr. · · · .· ··· · 

başkanlık yapan ve aralarında hükmeden bir 
halife , siyasetini yürüten bir emir, onları idare 
eden bir imamları vardır. 

Bu lider onları komutamn savaşta 

askerleri yönlendirdiği gibi yönlendirir. Sefer
de kafile reisi, kafileyi yönlendirdiği gibi, 
imam me'mumileri (cemaata) namazda hare
ketleriyle yönlendirdiği gibi yönlendirir. 

Eğer imam, namaz hareketlerini ed' a 
ederken, Allah' ın emirlerine bağımlı ise ve 
mu' minler bu hareketlerde imama uymak 
zorunda iseler imarnın buradaki ro lu sadece bu 
hareketleri emredildiği gibi tanzimli bir şekilde 
ifa etmek ve düzenlemektir. Eğer imam aykırı 
hareket ederse me 'muiler onu ikaz eder ve 
ondan ayrılırlar. İslam halifesinde de durum 
ayındır. Allah' ın itaatı üzerinde kendilerine 
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Biz, yüce Allah' ın Resulune emrettiği 
"İ§lerde onlarla mü§avere et" (Ali imran. 
15) ay etinden Şurayı miilzime 'yi kasd eiyo
ruz. Allah'u teala Kitab-ı Keriminde ' şuray'ı 
mülzimeyi farz ve vacip kıldı. 

Resullullah; kendi halife-i raşidinleri . 
arasında uyulması gereken bir yol, İslam 
devletinin temeli ve İslam toplumun düzeninin 
esası haline getirilen şura-i mülzimeyi oluştur
du. 

Yüce Allah'ın tabir ettiği: "(mümin-
lerin) işleri kendi aralarında me§veretledir. " 
(Şuara.38) gereğine göre müslümanların en 
önemli meseleleri (işleri) yüksek reisierini 
seçmeleridir. Bu reisierinin başkanlığı hürriyet 
içerisinde bütün müslümanlar tarfından veya 
mutlak çoğunluğu tarafından seçimi yapılma-
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dığı müddetçe meşru
iyeti tarnam olmaz. 

Bi' at diye 
bilinen akid, ı seçim
dir. Yüce Allah 
bundan övgü ile söz etmektedir. "Seninle biat 
edenler Allah ile biat ediyorlar. 11 (Feth 1 O) 

11Müminler seninle biat ederken Allah onlardan 
razı olmuştur. 11 (feth 18) 

BİAT: Allah'a duada bulunan (inanan) 
hakkı ve adaleti tavsiye etmek üzere, şer ' i 

hükümlerin tatbiki için ve i'layı kelimetullah 
(Allah kelimesini yani dinini yüceltmek) için 
tartışmadan, kulak verip itaat etmek üzere 
yapılan andiaşmadır . 

Hakim ile mahküm (yöneten ile yöneti
len) arasında yapılan biat ibadettir. Allah için 
eda edilir. IlAilah'ın eli onların eli üzerinde
dir . ll (Fetih 10) Kendisi ile ilk biat yapılan 
Resulullah (sav) dir. Sonra ardından gelen 
halifeleridir. 

Allah'ın ipine sımsıkı sarılan müslü
man, resulullah'ın akdettiği liva (bayrak) nın 
altına giren bir er dir. Onun yolunda artık 

liderlik kıyamettekadar devam edecektir. 

Müslümanlar, zorla, kuvvetle veya 
şekli (görünüş) bir biatla idareyi zapteden
lerden çok çekmiştir. Bunlar ll islam idaresi 11 

kavramına kötu örnek teşkil etmişler. Aynı 

zamanda islami yaşamak isteyen insanlara 
menfi etkiler yaparken , müslüman olmay
anlara davayı iletme konusunda da olumsuz 
etkiler yaptılar. 

Cudi13!26 

Halifeliğin 

çöküşünden ve cahi
liyenin yayılmasından 
sonra, durum gittikçe 
kötüleşmeye doğru 

gitti. Öyleki siyasetin tanımını bir alim yapa
cağına, bu idarecilerin birisi kalkıyor ve dinde 
siyaset olmadığnı, din ile hükmün (devletin) 
ayrı ayrı şeyler olduğunu söyluyorlardı. Din, 
Allah'ındır vatan ise hepsinin veya Allah' ın 
dışındakilerinindir. 

Cahili milliyetçilerinin şeriatı gibi; 
Veya hırıstiyanların dediği gibi Kayserinki 
Kaysere, Allah'ınki Allah'a dır. Tabiri İslam
da yoktur. 

Cehl ve cahillik, Cahilliye şeriatı 

(kanunu) ile idarenin caizliğini savunan islami 
hareketlerin (!) türernesine kadar ileri giti. 
Kendilerinden delil istenince, derler ki Mekke
den Medineye hicret edemeyen mustazafların 
muhtemelen Mekkedeki kafirlerin şeriatı üzere 
mahkemeye gittiler. 

Bu iddia, batılıların İslam topraklarını 
işgal ettiği devirlerde, zamanın kötü alim
lerinin bir iddiasından ibarettir. Ardından 

batılıların iş birlikçileri dönemlerinde de 
devamlılıklarını sürdürdüler. Bazıları tekrar 
doğru yola döndü ve İslam hem din hem 
dünya, hem siyaset hem ibadet hem devlet hem 
hükümettir demeye başladılar. İslam toplumu-

nun oluşturulması, Müslümanların korunması 
ve İslam davasının neşredilmesi için İslam 
hükümetinin kurulması zaruridir. Aksi takdir-. 

Devamı 41. sayfada 
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KURDLERLE BIRLIKTE 
imadeddin Huseyni 

Bana denildiki: Neden bu kadar Kürd sorunu ile ilgileniyorsun ve onların özgürlüklerine zemin 

hazırlıyorsun? Ve yine bana denildi ki: Senin Kürdlerden söz etmen, Müslümanlar arasına tefrika sokmak 

ve Müslüman arap devletlerinin istikrar ve hakimiyetini tehdit ediyorsun. Ve yine bana denildiki: Sen 

Kürdleri bölücülüğe teşvik ediyorsun! 

Bana daha çok şeyler söylendi. Bunlara 
ilavetten arap, islam ve laik hareketlerden aynı 
üslupta beni şiddetle tenkid eden ve insafısz itharn
Iara muhatap kılan birçok mektup ve sözlü eleştiri
ler aldım. 

Bütün bu eleşti-
rilere aldırış etmem. 
Çünkü, Tarihin deği

şik merhalelerinde 
İslam' a ve İlme büy
ük hizmeti olan ve her 
yönüyle İslam 'ı yücel
ten Selahaddin 'i Ey
yubinin, Şeyh İbn-i 
Teymiyenin, İbnu 
Hacer' in, İbnul Esi
rin, İbn u Halkan'ın 
ve bir çok diğer dahi
lerin torunlarını bir 
müslüman Arab ola
rak müdafaada bulun
mam benim için bir şereftir. 

İlk önce itirafta bulunayım ki, Kürdlerin 
sorunlarına, acı ızdıraplarına, kaybolan haklarına 
ve iki arap devleti olan Suriye ve Irak ile Türkiye 
ve İran tarafından gasp edilen vatanları Kürdi
stan' a karşı gereken ilgi ve alakayı göstermiy
ordum. 

Sebebine gelince; Ben Kürd sorununa 
yalnış bir açıdan bakıyordum. Beni eleştİren ve 
yerenierin -şimdi baktığı gibi- ... halen de adil olan 
Kürd sorununa, Bosna-Hersek, Filistin, Afganistan, 
Keşmir ve diğer İslam üroettinin sorunlarından 
farklı bir bakışla bakan ve ters ölçüyle ölçen İslami 
kesimler çoktur. Örnek olarak bugün İslam alemin-
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de bulunan İslami Hareketler, bütün siyasi, maddi 
ve tanıtım ağırlığı ile yukarda söz ettiğimiz diğer 
sorunları her yönüyle bağımsızlık ve kendi kendile
rini idare etme konusundan tutun da müstakil bir 
devlet kurmaya ve düşmanları vatanlarından kov
maya kadar destekliyor ve arka çıkıyorlar. Aslında 

bu tutum, güzel bir 
tutum ve onurlu bir 
tavırdır. Fakat maalesef 
üzüntüyle ifade edey
imki İslami hareketler, 
Kürd sorununu diğer 

sorunları koyduğu 

konuma koymaınakta 

ve aynı gözle bakma
maktadırlar. Sadece 
bazen uzaktan işaret

lerle insani yollarla 
bazen de açığa vurmak 
suretiyle ilgilerini dile 
getirmekle yetinmekte
dirler. Güya Kürdlerin 

niyetleri bölücülükmüş(!) Çevrelerindeki halkların 
ve devletlerin birlik ve emniyetlerini tehdit ediy
orlarmış . İslami kesimin bu tutumları tam an
lamıyla çifte standarttır. 

Kürd sorununa karşı siyasi tutum ve düşün
cemi değiştirmeınİ gerekli kılan bazı sebepler 
olmuştur. Bu sebeplerden bazıları şunlardır: 

Birincisi, Kürdlerin siyasi, içtimai, iktiasa
di, çoğrafı ve kültürel tarihleri hakkında Kürd 
yazarları ve diğer yazarlar tarafından yazılan 

yazıları, Kitap ve kaynakları araştırmaındır. Bu 
araştırma, benim Kürdistanın her iki parçasına

Irak ve İran' a- gidip araştırma yapmaya sevk etti. 
"Kendilerinin gerçek tarihi isimlendirmelerine göre 
bu bölgelerin ismi Güney ve Doğu Kürdistandır. " 
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İkincisi, Urumiye, Mahabad, Sanadaj, 

Kermanşah, Erbil, Dhok ve Süleyamniye kentleri 

başta olmak üzere Kürd bölgelerinde bu sebepten 

dolayı fazla kalmış oldum. 
Ücüncüsü, her sınıf, her grup ve değişik 

insanlarla mülakatta bulundum. Aralarında ilim 

adamı , fikir adamı ve kültürlü simalar vardı. Batıda 

da değişik siyasi eyilimli özellikle İslami eyilimli 

gruplarla karşılaştım . Böylece halkları için uğrunda 
mücadele verdikleri kürd sorunu ve hareketleri 

hakkında yazdıkları fikir ve nazariyeleri öğrenmiş 

oldum. Böylece laik fikirli Kürd kardeşlerle de 

defalarca oturdum. Kürd sorunu hakkında kendile

riyle konuştum ve yeni yeni fikiler edinmeye 

başladım. 

Bütün bu çalışmalarımla biz "Dünya İslam 

Hareketi evlatlanna" büyük ehemmiyeti olan bazı 

neticeleri çıkarmış oldum. O neticelerden birisi: 
Öğrendim ve tesbit ettim ki, sol ve diğer 

laik partilere giren Kürd kardeşlerimizin giriş 

sebebinin sahada islamf bir yaklaşımla Kürd 

sorununa eğilen ve fiilen çalışan bir hareketin 

bulunmayışıdır. Tespit ettim. İslamf hareketin 

(dünya İslamf Hareketi) meseleye sahip çıkmadığı, 

konuyu İslamf bazda işlemediği, Kürdleriri meşru 

hukuklarını savunmadığı, yardımcı olmadığı ve 

siyasi açıdan gelecekleri hakkında söz sahibi 

olabilmeleri konusunda adil bir talep te bulunmadığı 

için, islamilerin Kürd halkına karşı işlediği kusuru 

gördüm. 

Ortaya çıkardığım diğer bir gerçek ise, 

bölgedeki Türk, arap ve fars halkları ve onların 
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siyasf hareketleri, Kürdleri ve memleketlerini siyasi 

haktan mahrum bırakan ve bu komşu halkiara her 

türlü hakkı veren sömürgeci haçlı zihniyetinin 

geride bıraktığı coğrafi, tarihi ve kültürel kalıtım

dan fazla etkilendik/eridir. 

Sömürgecilerin bu desisesi , Kürdler ve 

bölge halkları arasında savaş . ve sürtüşmelerin 

sürekli devam etmesi için habis bir fitne olarak 

algılanmalıdır. Bu fitneden kazançlı çıkan tek taraf 

iman, din, tarih ve komşulukla birbirine bağlı olan 

Müslümanların arasına bölücü ve nifak tohumlarını 

eken haçlı sömürgeciliğidir. 
Ben, Kürd kardeşlere İslam prensip ve 

öğretilerini ve islam ümmetinin problemini açıkl

adıktan sonra - ki onların problemleri de .bu pro

blemlerden birisidir- sorularına ve gençlerine cevap 

verdikten sonra topluca istisnasız fevkalede sevinip 

müjdelendiklerini gördüm. Açıkladıkça sevinçleri 

artıyordu . Oysa onlara sadece nazari olarak İslamın 

siyasi ve idolojik prensiplerinin hakikatlarını 

anlatmaya çalıştım. Elimde sorunun pratiğe yönelik 

çözüm formülü yoktu. 
Unutulan, terk edilen ve cahilleştirilen ve 

tarafımızdan töhmet altında tutulan bu talihsiz 

halkın ali-cenablığını, samirniyetini ve islam ' a olan 

meyillerini görünce kendimden olmayarak gözlerim 

doldu ve akışını tutamadım . 

Değerli okuyucu kardeşim! 

Bu sefer sen iyice düşün ve tefekkür et ki, 

eğer biz bu halka, insafa gelir gasp edilen haklarını 

geri vermeye kalkarsak ve haklarını almaları için 

bu sahada gazetelerimizle, dergilerimizle, kon-
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feranslarımızla ve diğer imkanlarımızia yardımcı 
çıkar ve destek verirsek ve ayrıca bu halka İslamın 
adil programım kendilerine sunsak ve açıkça 

gaspın, ihtilalin caiz olmadığım, Says-Picot sımrla
rımn meşru olmadığını kendilerine anlatsak onların 
reaksiyonları nasıl olacak??? 

Çünkü İslam: İmandır, · adalettir, eşitlik
tir, doğruluktur, hakikattır, muhabbettir, barış
tır, kardeşliktir, üstünlük takva iledir. Bu temel 
prensiplerde olduğu gibi Kürd ve diğer müslüm
anların problem ve sorunlarına karşı açık ve net 
olmalıyız. 

Ben bir müslüman olarak, Kürd sorununa 
Celal Talabani' nin veya Nu Şervan'ın veyahutta 
Abdullah Öcalan' ın veya Sami Abdurrahman' ın 
veya diğerlerinin bakışı ile meseleye bakmıyorum. 
Bilakis hakkı batıldan ayıran ve en doğru ölçü olan 
İslami bakışla meseleye bakıyorum. Zira hak 
şahıslarla ölçülmez bilakis şahıslar hak 'ka göre 
ölçülür. 

Örneğin eğer Filistin sorununa Yas ir Arafat 
ve Georg Habaş veyahuta Naif Havatime veya 
başkalarımn ölçüleriyle onların sapıklıklarıyla ve 
menfii tavırlarıyla bakacak ve o şekilde ölçecek 
olursak kalbler titreyecek. 

İslam aleminde düğümlenen ve çıkınaza 
giren bütün sorunlar da ayındır . 

itiraf etmemiz gerekirki, dün olduğu gibi 
bugün de Kürdlerin arasmda islam mantığı ile 
hareket eden bir çok düşünür, ilim adamı, fıkıh 
alimi ve dava şahsiyetleri bulunmaktadır. Ör
neğin Dr. Gaburi, Dr. Salalı Aziz, Dr M. Hama
vandi. Dr. Muhiddin karadaği, Dr Muzaffer 
Partowmah, Şeyh Omar Garib, Şeyh Osman b. 
Abdulaziz, Şeyh Ali b. Abdulaziz, Dr. Osman 
Ali vs. Bunlar cihadlarıyla, kalemleriyle ve diğer 
çalışmalarıyla islam ümmettinin dert ve sıkıntılarım 
üstlenmiş çalışıyorlar. Onun için bu şahsiyetlere ve 
onların organizasyolarına uluslararsı bazda, halklar 
bazında, siyasi, mali ve i ' lami (informasiyon
tamtım) yollarla yardım edilmesinin vecibesi 
mü' minierin boyunlarının borcudur. Gizli ve açık 
şekilde yardım edilmeli ve dua yapılmalıdır . 

Dr. Fehmi Şinavi 'ye göre Kürd sorununa 
eberniyet vermek islam ve müslümanların istikba
liyetini keşfetmek demektir. Fehmi Şinavi Kürlere 
olan hitabesinde şöyle diyor: 

Ben kesin olarak kanaat ettim ki, bu ümmetin 
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vahdetini ancak sizler sağlayacaksınız. Yani, 
ümmetin vahdeti, sizinle sağlanacak. Bunun tersi de 
doğrudur. Yani, ümmet birleşirse sizin birliğiniz de 
tamamlanmış olur. Her iki durumda da sizler, 
vahdeti-ümmetin (ümmet birliğinin) me 'yarı (ölçü
sü) sınız. 

Bunu arkasında kesin bir gerçek ortaya 
çıkıyor. O da şudur: islamı ortada kaldırmak 
suretiyle devletlerinin temelini atmaya çalışan ve bu 
usülle devletini kuran her laik kesimin size çarp
ması kaçınılmazdır. Ve sizi imha etmeye çalışacak
tır. 

Bunlar İslam siyasetininfizyolojik gerçekle-
ridir. 

Bunlar, İslam siyasetinin matematiksel 
dengesinin temelleridir. Bunlar, İslam devletinin 
kurulması için Elifba 'dır (ilk adımdır) 
Bu gerçeği, her siyasf müslüman -ister yöneten ister 
yönetilen olsun- anlama/ıdır. 

Sonuç olarak sizlerden şunu bekliyorum: 
Bütün gücünüzü bir noktada birleştirerek "Kürd 
birliği olmadan İslam birliğinin olmayacağını " 
bütüün islam ümmetine ve özellikle idarecilerine 
anlatmalısınız. İslam probleminin gerçek çözümü 
budur. Kürd birliği haktır, vaciptir ve tarihi bir 
mesajdır. 

Nasıl birlik olacak ki, Dört devlet Kürd 
cismini yırtıcı hayvanlar gibi herbiri bir tarafa 
çekiyor, topraklarım işgal ediyor, servetleri talan 
ediyor, yıkım ve imha savaşlarıyla üzerlerine 
hücüm ediyor. 

Yakın komşu halklar ile uzak halklar, bu 
zülüm, tecavüz ve hakaredere karşı sessiz, suskun 
ve durgun bir vaziyettedir. 
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KURD SORUNU VE ISLAMI 
ÇÖZÜM: 

Her ne kadar Kürd sorunu artık uluslararası 
bir sorun haline dönüşmüş ise de İslam ile çözümü 
mümkün ve uygundur. 

Çözüm ise, bizim alınan ve gasp edilen 
Kürd hukukunda insafa gelmemize bağlıdır. Bu, 
onlara vereceğimiz bir sadaka değildir. Bilakis 
haklarıdır. 

Kürdler müslümandır. Büyük çoğunluğu 
Ehli Sünnet wel-cemaattandır. Tarihleri islama ve 
müslümanlara hizmetle doludur. Onlar kendilerini 
İslam ümmetinin bir parçası olarak görüyorlar. 

Kürdlerin istekleri ve en son dilekleri ise 
Kürdistan parçalarının birleştirilmesi ve onları 

çevreleyen ve koruyan komşularıyla sulh ve barış 
içerisinde yaşamalarını sağlıyan bir devletin ve 
siyasi bir mekanizmalarının kurulmasıdır. 

Kürdlerin diğer komşu halklarının topra
klarında gözleri yoktur. Bilakis bu halklara hakim 
olan devletler onların topraklarını işgal ediyor, 
parçalıyor, yıkıyor ve toplu katliamlar yapmak 
suretiyle Kürd ulusunu imha ediyor. 

Günlerden bir gün işitmedik ki bir Kürd 
Şam' da, Bağdat 'ta, Basra' da bir Araba haddi 
tecavüz ederek saldınp zülmetti veya namuslara 
el attı. Ya da bir Fansa veya Türke şehirlerinde 
ve topraklannda zülmetti. 

Hatta Iraklı Baasçı bir yazar olan Hasan 
Alevi Kürdler hakkında bu konuda şöyle der : 
"Kürdler bir kez de olsa Arapları öldürmek için 
Arapların arasına inmedi/er. Fakat milliyetçi Arap 
güçler onlarla savaşmak için sürekli topraklarına 
akınlar düzenlediler. " 

İslami hareketler, İslami şahsiyetler ve 
devletler Kürd sorunu ve Kürdistan bağımsızlığını 
cesaretli bir şekilde geliştirmeleri vaciptir. Şer' an 
kendilerine zorunluluk arz ediyor. Kürdlere güven 
vermesi ve komşu ihtilallerinden kurtulabilmeleri 
için açık ve resmi destek vermeleri gerekir. 

Eğer yüce Allah büyük hilafetin çıkışını 

mukkadder kılarsa, o zaman Kürd hükümeti diğer 
İsalarni hükümetlerle birlikte olur, bir parçası veya 
bir vilayeti olur. Zira Kürdler eskiden şimdiye 

kadarki mücadelelerinde böyle adil ve diğer hal
klaila gerçek eşit bir çözümü hedefliyor. 

İslam, eşitliğin, adelttin, kardeşliğin ve 
birliğin semboludur. İslam, özellikle 1916 Sayks 
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Picot ve batı haçlı sömürgeciliğinin hile ve oy
unlarıyla parçalanan, darmadağın edilen, birliğine 
darbe vl.ırulan İslam uluslarının birliğini ancak din 
kurabilir. Bu parçalanmadan en fazla zarar gören 
aynı Ümmetin, aynı dinin, aynı tarihin aynı dilin 
mensupları, vatanları olan Kürdistan altı parçaya 
bölünen Kürd halkıdır. 

Harndi Murat Kürdistan' ın ve Kürd hal
kının taksiminin sebebleri hakkında şöyle der: " 
1918 de Kürdistan 'a yapılan zalimane taksim, 
islam düşmanı olan uluslararası Haçlı ve Yahudi 
planlarının bir parçası idi. Amaç İslam Ümmettinin 
gücünü parçalayıp zayıflatmaktı. Sömürgeci/er 
özellikle Kürd halkını seçip beş parçaya bölme/eri, 
Kürd halkının İslam tarihindeki güÇlülüğü, diniyle 
iftihar edişi, İslam topraklarına yapılan saldıranla
ra karşı ve müslümanların namus ve mukaddes
lerine el atanlara karşı olan inadlı çıkışı gibi 
hünerlerini bildikleri için, soyut/ayıp bozmak ve 
manevi gücünü kırmak istediler. Sallahadin 'in 
cihadı, Ümmettin tarihinde ve geleceğinde gizli 
değil ve hafızalardan da uzak değildir . " 

Sömürgeciler Kürdlerin devlet kurmaları 
halinde ne İstiyeceklerini çok iyi biliyorlar. Biliy
orlarki Kürd halkı, Ümmettin arasına sınır çizmele
rine ve müslümanları zelil hale getirmelerine rıza 
göstermicek, hudutları kıracak İslam Ümmettinin 
birliğini sağlıcak ve İslam düşmanlarının planlarını 
bozmaya çalışacaktır. 

Öyle ise bu takdim planı, müslümanları 
birbirleriyle savaştırmaktır. bolaysıyla kendi 
kuklalarıyla bu sağlam, güçlü ve cesur halkı zelil 
hale getirmek, kendilerine eğdirmek ve kerametini 
(onurlarını) kırmak için tertiplenmiştir. Böylece 
Kürd halkını müslümanlara ve İslam dinine hürmet 
gösterınİyen beş devletin arasında darmadağan 

etmenin arkasında yatan korkunç ve kirli planlarını 
fark etmiş bulunuyoruz. 

Onun için diyoruzki: Evet bu işler gerçek
ten islama uymuyor. Lakin esef verici olan 
odurki, bu hükümetler - ki bunlar Türkiye, 
Suriye, Irak, Rusya ve İran' dır - müslüman 
Kürd halkını çiğnemede, calıilleştirmede, yüce 
İslam Ümmettinden ayn düşünülenıiyen tarih, 
medeniyet ve islami değerlerini örtbas etmede 
düşmanın bu halka karşı ulaşmak istediği bütün 
görev ve hizmetleri yapmada hiç geri kalmamış
tır. 
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Bundan dolayı 

hissediyor ve diyorum
ki; Acaba bu halka 
hakaret eden ve alçalt
maya çalışan bu dev
/etlerden, insani yollar
la bu beş parçanın 

birleştirilmesi istenirse 
Kürdistanın birletiril-

Çünkü··. İslaın: İml!Awr; .a.daiettir, . eşitlik,. ... 
tir, doğrhluktur, hakikatt~r; iiıtilıabbettir, · 
banştlr, kardeşliktir, üstünlük takva 
iledir; Bu· temel preJ1Siplerde olduğu gibi 
·Kürd ve diğer müslümaniann problem ve 

sırurların içinde kalan 
veya sırurları kesilen
lerin İslam devletlerini 
kurmak için bir islami 
hareket veya parti 
kurmalarım başkaların 

topraklarına tecavüz 
olarak görüyorlar. 

. sorunhınna karşı açık ve net olmalıyız• 

Sayın Dr. Mur9d Kürdlerin uğra
dığı töhinetlere kaflı şöyle der: " 
Esejle belirteyim ki, bazı müslüm
anlarisabetsiz bir bakqla çizilen 
sınıriann içinde kalan veya . sınır

lan kesilen/erin İslam dev/eilerini 
kurmak için bir islami hareket 
veya parti kurmalarını başka/ann · 

topraklanna tecavüz olarak gö
rüyorlar. Sanki . bölgesel bir dava 
imiş gibi gösteriyorlar. Hakikatta 
ise müslü1illlnlann işlerini yürü
tenler ve tedbirlerden anlıyanlar 

.... iyi biliyorlarki; Bir milyar ikiyüz 
niilyon İslam toplumu için Hila
fet adım adım ve Kürdistan İslam 
Partisinin programında olduğu 

gibi tedricilikle olur • 
... 

me si mümkün mü? 
Ben buna inanmıyorum. Çünkü mezkur 

devletlerin kuruluş esaslarına aykırıdır. Bu devlet
ler bu planiarım uygulamak için iş başında ol
muştur. Dolaysıyla müslüman Kürd halkı üzerinde 
menfur planları gerçekleştirmek için vardırlar. 

Ayrıca Kürdlerin birleşip toparlanma fırsatı ver
ilmemesinin vazifesi de bu hükümetlere aittir. Bu 
sebebiere karşın bu halka insani ve güzellikle 
hakiarım vereceklerine inanmıyorum. Bunun 
dışında böylesi insani bir faliyet sömürgecilerin 
bölge çıkarlarına bir tehlike ve engel teşkil edecek
tir. 

Sayın Dr. Murad Kürdlerin uğradığı töh
metlere karşı şöyle der: ll Esefle belirteyim ki, 
bazı müslümanlar isabetsiz bir bakışla çizilen 
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Sanki bölgesel bir dava 
imiş gibi gösteriyorlar. 

Hakikatta ise müslümanların işlerini yürütenler ve 
tedbirlerden anlıyanlar iyi biliyorlarki; Bir milyar 
ikiyüz milyon İslam toplumu için Hilafet adım 
adım ve Kürdistan İslam Partisinin programında 
olduğu gibi tedricilikle olur. 

Onun için ben gerçekten bu partinin İslami 
anlayışından bahtiyarım . Sevincim bu partinin 
merhaleli (tedricilik, peyderpey) ve illeriye yönelik 
islami çalışmamn farkında oluşundan ve ilerde bu 
dinin hedef ve tatbikine götüren sağlam, pratik 
islami bir anlayış ve usluba sahip oluşundandır. 

Allah' ın izniyle PİK 'in prograrnında 
açıklandığı gibi İslami devletin ve genel hilafetin 
kurulması için her ulus harekete geçecek, kurban 
verecek, cihad edecek, fedakarlıkta bulunacak ve 
kendisine gerçek mustakil, hür, aziz İslam devletini 
kuracak. Sonra çevresindeki kardeşlerine yardım 
kapısını açacak ve böylece diğer islami devletlerin 
kurulmasına vesile olacak. Böylece Allah' ın izniyle 
bütün İslam alemini kapsıyan büyük İslam devleti
ne doğru gidilir. 

Onun için gerçekten bilfiil bu anlayış ve 
uyamştan mutluyum. Bu çalışmamn bölgesel veya 
ırkçı olduğunu zanneden veya şüphelere giren 
herkesi red ediyorum. isabetsiz bir iddia olduğunun 
kanaatindeyim. Bu iddia, ister Kürdistan' daki Kürd 
kardeşlerimiz hakkında olsun ister İslam devletini 
kurmak İstiyen diğer müslüman milletler hakkında 
olsun durum değişmiyecetir. Burada zihnimde olan 
başka bir soruyu sormak istiyorum: 

Neden Kürdistan' daki kardeşlaerimiz bu 
çağrıda bulundukları zaman asabiyetçilik, bölgecili
kle ve haksızlıkla itharn edilip haklarında çok 
şeyler söyleniyorda diğer İslam beldelerindeki 
islami çalışmalar hakkında söylenmiyor acaba? 11 

Dr. Murad "Kürdistan Gasp edilmiştir ve 
İslam Şeriatında Gasp Haramdır" 
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Konusunda şöyle der: "Gaspın İslam 
fıkhındaki hararnlılığı ve zülüm ol
duğu konusunda Ümmett arasında 
fikir birliği olduğu konulardan birisi
dir . Gasp edene karşı savaşmak, 
gasp edeni gaspından vazgeçirmek 
imkanlara göre ya farzul-ayn 'dır 
veya farzul-kifaye 'dir. Eğer gerçek 
ve asli gasip (gasp eden) Kürdistan' ı 
taksim eden sömürgecinin kendisi ise 
müslüman olduğunu idia edenler bu 
gaspı tenfiz etmekten ve onların 
planlarını yürürlüğe koymaktan vaz
geçıneli ve o çirkin konumdan çekip 
kendilerini temizlemelidirler. 

.. ·.. Kiirdi
••• • $tiUI 'ın fı/dd hükmii 

Özeliki e bu gaspçı devletler, Allah, ın 
şeriatını ve onun yüce dinini tatbiket
miyorlar. Bilakis islami kesimlere 
İslam' ı yaşamaya çalışanlara karşı 
mücadele veriyorlar. Nasıl Allah 
yolunda cihad edenlere karşı savaş
masın. 

· gasptu. Denildiğinde 
bıı gaspı YtiJHIII istt!r 
sömürgeci olsun 

.. ister İslam ' adı 
·. aitında olsun veya ··· 
başkil isilrik olsun 
dıınım değişmeıyine 

gasptu. Gasp hük
miiniJ ve lleçerüliğ ini. 

Öyle ise, eğer bu devlerler nasilı
atlara kulak verirlerse bu müslüman 
halka kendilerinin nefislerine dile
dikleri hürriyet onlara geri vermesini 
tavsiye ediyoruz. 

1 ·•·· koruyor. Şıı antı 
1.•• kildar da devam 

etme/aedir. İslıuni 
Kürdistan halluna -
İslıım dinine göre -
nefsini müdafa 

Diğer taraftan bu sabırlı müslüman 
halkın kendi hukukları için her nevi 
ve her renkle cihad, müdafa hakkına 
sahiptir . Ve müslüman kardeşlerimiz
den her türlü yardım ve destek hakına 
kavuşmuştur. Her yerdeki müslüm
anların bu halka destek vermeleri 
vacibtir . 

Eğer Kürdistan ' ı ve Kürd kardeşleri
mizi kendilerinden olmasını İstiyen ve 
onları bu konuma cebreden devlet
lerin davası, İslam ve İslam birliği 
olsaydı Kürd kardeşlerimize derdik 
ki İslam devletinin gölgesi altındasın 

ı haklana ve hürriye
tini geri alobilmesi 
için dhad ve miica
delt! haklana stılıip-

•·· tir. 

•••• 

ve diğerierin sahip olduğu her türlü 
hürriyete sahipsin neden İslam devletinin içinde 
başka bir devlet kurup parçalamaya çalışıyorsun? .. 
diye onları red ederdik. Kürdistandaki kardeşleri
mizin talebleri bu değildir. Dava ve muhtevası, bu 
müslüman halkı bölgesel ırkçı kavimiyetçilerin -ki 
Türkler, Araplar ve Farıslardır- eliyle darroadağan 
yapmak İstiyen sömürgecilerin bütün şiar, sembol 
ve isimleriyle bölgede devameden gasp davasıdır. 

Öyle ise bu halk, üzerlerine çöken zülmü ve gaspı 
kaldırmak için cihad etmesi vacibtir. Yine aynı 
nedenlerden dolayı ilerde inşallah uluslararası bir 
islami devletini oluşturmaları için veya İslam 
yayılmacılığın esasını oluşturacak çekirdek islam 
devletini oluşturmaları için bu devletler, ellerini bu 
halkın üzerlerinden çekmelidir. 

~~~~~~~!iiilfmi!P:i~Sml: iii~r· Denild~ğinde bu 
gaspı yapan ister sömürgeci olsun ister Islam adı 
altında olsun veya başka isimle olsun durum 
değişmez yine gasptır. Gasp hükmünü ve geçerli
liğini koruyor. Şu ana kadar da devam etmektedir. 
İslami Kürdistan halkına - İslam dirıine göre -
nefsini müdafa hakkına ve hürriyetini geri alabilme
si için cihad ve mücadele hakkına sahiptir. 
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bakılabilinir.) 

(Bu konuda "Kürdistan El Mücahide ' nin ikinci 
sayısında 1992 Dr. Murat ile yapılan mülakata 

Kürd mernleketinin, komşuları arasında 
parçalanmasından gayri-meşru işgal ve ihtilal 
altında bulunmasından dolayı Kürd halkı sadece 
kedisinin mahrum bırakıldığı hürriyet ve musavatı 
(eşitliği) istemektedir. Eşitliği ve adaleti istemesine 
rağmen bu halka karşı kimyasal silah gibi her türlü 
toplu katliam, tahrip, imha ve çirkin silahlarla 
düşmanca savaş verilmekte. 

Devletlerin bu savaşlara ilaveten Kürd 
halkına karşı yürütükleri Türkleştirme, Araplaş
tırma, Farslaştırma, Baaslaştırma, Şiileştirme, 
tehcir (göç, sürgün) tabii, tarihi, coğrafi isim ve 
değerleri değiştirme, insanlığın örf ve değerlerine 
ve islamın öğretilerine uymayan ve kainatı tagyir 
(değiştirme) ve ifsad olarak kabul edilen gayri 
insani muamelelerle karşılık v verilmiştır. Oysa hiç 
kimseye yeryüzünde ve insanoğlunun haklarında 
fesat, zulum, udvan (sınırı aşma-azma) yapma 
cevazı (müsadesi) yoktur. 
Onun için Arap, Fars ve Türk halklarının Kürd 
halkıyla olan kardeşliğini korumak veya pekiştir
rnek için bölge devletleri istila ettiği Kürdistan 
parçalarını meşru sahiplerine terketmesi, asker
lerini, kuvvetlerini, silahlarını çekmesi ve insani, 
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islami olan ve bu bölge halklarına ha yın, barışı, 
birliği ve kardeşliği getirecek olan bu programın 
tatbiki için uluslararası islami bir komisyonun 
(Devletler arası bir komisyon) kurulmasını sağlama
ları gerekir. 

Böylece İngiliz ve Fransızların bölgede 
"Parçala yut" habis siyasetlerini gerçekleştirmek 
için bölgede ektikleri ihtilaf, duşmanlık nifak ve 
sürtüşmelerin sebepleri de ortadan kalkmış olacak. 

Bu siyaset, müslüman halkları paramparça 
yapmış özellikle Kürd halkını bir kaç parçaya 
bölmüş, ve diğer bütün Dunya halklarının sahip 
olduğu ve kullandığı siyasi ve uluslararası hak ve 
hürriyetlerden mahrum bırakmıştır. 

Artık Kürdlere karşı yaptığımız kusur ve 
hatalara mukabil onların sıkıntı ve ızdıraplarına 
yardımcı olmalıyız. 

Artık Kürdlerin sıkıntı ve izdıraplarına 
karşı biz müslümanlar olarak gereken görev ve 
yardımları yapmadığımız için ve böylece işlediği
miz kusur ve hatalarımızı kabul etme zamanı 

gelmiştir . 

Ayrıca Kürd halkına karşı ve sorunları olan 
kavmiyetçilik, bölücülük, memleket taksimi vs . gibi 
asil müslüman Kürd halkına yakışmayan ve uymay
an şeyleri yakıştırmalara karşı takındığımız yanlış 
siyasi , fikir, düşünce ve tavırlarımızı değiştirme
miz gerekir. 

Hatta bilakis bu yakıştırmalar hem akli hem 
ş eri açıdan batıl iftiralar tahrif edilmiş töhmet
lerdir . İslami değerlere göre tamamiyle ve bütün 
ölçüıniere göre çelişkili ve gerçek dışıdır. 

Bunlarla Kürd sorununu teşvih (saptırma ve 
karalama) yapma ve töhmetleri yayma hadisesi, 
sömürgecilerin müslüman halkların arasında bıraktı
ğı bölücü ve kültürel kalıtımlardır. 

Böylece, bölge halkları arasında birlik 
sağlanmaması için Kürdistan halkının dağınık ve 
Kürdistan' ı da uluslararası sömürge halinde bırakıl
dı. 

Kürdlerin bu adil mücadelerinden siyasi, 
iktisadi, mahalli ve gerekse uluslararası bazda 
içtimal ve kültürel alanlarda halklar arasında eşitlik 
ve adalet ölçülerinden yararlanmak istiyorlar. 
Bütün bu hukuklan en iyi temsil eden İslamdır. 

Şeyh Ömer Garip Kürd sorunu ve 
İslami çözüm hakında şöyle diyor; 
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"İslam Kürdistanı gaspedilen ve işgaledilen bir 
toprak olarak görüyor. Önceden olduğu gibi sa
hip/erine iadesi gerekir. " Devamla şöyle diyor: 

1- Kainata Sömürgeci girişimlerharamdır ve ilahi 
kanunlara müdahale, fesad ve azgınlıktır. 
2- Keyfi parçalama, halkiann toprak ve servetleri
ni taksim etmek haramdır. 
3- Kürdistanın her beş parçası gasp edilmiş ve 
işgal edilmiş torak olarak kabul edilir. Terk 
edilmesi ve gasbedilen hakiann sahibine iadesi 
vaciptir. 
4- Kürd halkının gasbedilen hak/an, topraklan, 
servetleri ve mülklerinin tekrar iade edilmesi için 
meşru ve sabit olan cihad hakkına sahiptir. 
5- Bütün müslümaniann Kürd halkının Kürdistan 
parçalannı birleştirme ve kurtanlması ve bir islam 
devletinin kurulması için, cihad ve mücadelesinde 
yardım ve destek vermeleri farzdır. 

İslam, halkiann mübtela olduğu bu ve 
benzeri .bütün sorun ve problemlerine bu adil 
islami çözümle bakmaktadır. 

Bu · anlattıklanmızla birlikte, Kürd sor
ununa İslami çözüm konusunda şunlan da 
sunmak istiyoruz: 

a) Kürdistanın her beş parçası zalim ve 
mütecavizlerden kurtanlıp birieşlikten sonra 
bağımsız bir islam devletinin kurulması. 

b) Büyük Hilafet devleti veya uluslararası 
islam devleti veya birleşik islam devleti veya 
müslümaniann kabul edecekleri başka bir isim 
altında bir devletin kurulması. Kurulmasından 
bütün müslümanlan sorumlu olduğu Hilafet 
devletinin kuruluşundan sonra, kurulan mahalli 
İslam devletleri Hilafet devletine bağlanır. Bir 
eyaleti veya bir vilayeti hükmüne geçer. 
Ondan sonra islamın eyafet düzeni yürürlüğe 
girer, veya konfederal hükmü cari olur, veya 
İslam merkezine bağlı olan halkiara ve vatan
Ianna özerklik ve bağımsızlık tanıyan nizama 
geçilir. 

Onun için biz müslüman halkiann kendi 
topraklan üzerinde birleşik İslam devletine gitmek 
üzere kendi devletlerini kurmalan için cihad ve 
mücadele etmelerinde şer'i bir engel görmüyoruz. 

Öyle ise Kürdler karmaşık hale gelen kendi 
sorunlarını İslami ve İslamın adil çözümünü 
isteyen müslüman bir halktır. Zira sunulan çözüm
ler adalet ve eşitlikten yoksundurlar. Çünkü kendi-

Devamı 41. sayfada 
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.. . . 
MEDRESEDE KURDISTAN DERSI 

XERZI 

UMUT 
(Geçen sayıdan devam) 

Bir önceki sayıda seydamızın bizlere 
verdiği dersten ve bizlere bıraktığı azim ve umut 
dolu nasihatlarından not defterimizden ve 
hayalimizde kalanlardan sizlere aktarmaya 
çalışmıştık. 

Seydamız (ra), 1960 lı yıllarda islam 
aleminin ve özellikle ortadoğu ülkelerinin üzerinde 
oynanan oyunları ve oyunun perde arkasını bizlere 
çok iyi öğretiyordu. Bizlere tavır alma, karar 
verme ve sıtratejik konumları belirleme bakımından 
yardımcı oluyor ve ders veriyordu. 

Klasik medreselerde adet olmayan yeni bir 
yapılanma ve yeni bir hareket şeklinden bahs 
ediyordu. Ders Proğramından halkla ilişkilere 
kadar yeni metod ve yeni prensipler medreseye 
sokulmasının zamretini savunuyordu. 

Kürdistanda olan zulüm ve tuğyana karşı 
çıkmak için ilmin ve mantığın kabul ettiği ölçülerle 
öyle anlatıyordu ki sanki olaylara müşahede 
edercesine ümidsizliği kıran ciddiyet, azim ve 
moral kazandırıyordu. genellikle asrımızdaki islami 
düşünür ve liderlerden fazla misaller verirdi. 

"Umut ve azim" konularını içeren İmami 
şafiinin ve sa'di şirazi şiirlerinden misal verince 
talebeler bunlar eski olmasına rağmen sanki 
halimize yazılmış yeni şiirlerdir dediler. Hocamız, 

~Lll\ ~ \f.l.J\~ r~~\ ~.J 
O günleri insanların arasında tekrarlıyoruz" 

ayetini okuduktan sonra tarihi tekerrürün ne 
manaya geldiğini ve neden K.Kerimde önceki 
ümmetierden insanlara örnekler verdiğini beliğ bir 
dersle bizlere anlattı. 

Abdullah Azzam, Muhammed ikbal, 
Cemaleddini Afğani, Muhammed Abduh, Seyyid 
Kutup, Mevdudi, Saidi Nursi, kitaplarından 
halkımızın bugünkü hastalığına reçete olan 
bölümlerden naklederek anlatıyordu. 

Hocamız, Kürd sorunun ancak kürd 
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halkının gerçek islam emirlerini tanımakla ve 
dededen kalma İslami anlayışını sahih bir islami 
anlayışa dönüştürmekle kurtulabileceklerini 
anlatıyordu. 

Kürd halkının çoğu ümmi, fakat islama 
olan samimi bağlılığı ile herşeyini islam için feda 
etmeğe ve islam için ölmeye hazır bir halktır. 
Hayatına ve ruhuna işleyen islam, onun uyuşuk 
bedenini ruhi planda herekete geçirir ve böylece 
islamın zulme karşı kiyamı emreden fakat yıllarca 
sönük halde bekleyen has/etler uyanır ve kürd 
halkı fttratından kaynaklanan bir ruhla şahlanır. 

Kürd halkının çevresinde yabancı 
bayrakların ve yabancı zihniyetierin fazla 
görünmesi bizi te'sir altında bırakmasın. Zira 
Hıttinde haçlıları ve Aynul-Calutta Tatarları 
mağlup ettiğimiz ve islami yücelttiğimiz devirlerde 
de etrafımız değişik bayraklarla dalgalanıyordu. 
Hatta İslam alemi ümitsizliğe itilmişti. Fakat 
atalarımız, islamı bildikleri için zahiri göster§in 
te'siri altında kalmadılar. İslamın va'dettiği 
istikbali iyi gördüler ve istikbale doğru temkinli 
adımlarla yürüdüler. Yürüdükçe yüce Allah 
yardımıyla kendilerine daha fazla yaklaştı ve onları 
aziz kıldı. 
~ • " 4 ~t UJ' ~b . ll\ . ~-e- .. .J • 0: .J 

~· .• , Gol\ ~ ~' wı.J 
"Bizim içincihad edenlere, elbette ki hidayet 
yolumuzu gösteririz. Allah iyilik yapanlarla 
beraberdir." Ankebüt 69. 

M-:'~ ~\.j ~~ ~J\j \_J~\ 6:!11\.,J 
"Hidayeti arayanlara Allah hidayetlerini artırır 

ve takYalarını verir." (Muhammed 17) ~' w\ 
w.Jd; ,, 4 ~ W:!llı .J ı jill\ W:!llı ~ 

"Allah takvali olan ve ihsan edenlerle 
beraberdir. (Nahl 128) 

Yüce Allaha kavuşmanın zevk ve aşkıyla 
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Allaha yönelik çalışan, amel eden, gevşemeden 
yılınadan ve ümitsizliğe girmeden hareket edenlerin 
önündeki bütün engeller ne olursa olsun Allahın 
dünya ve ahiret dostlarıdır. 

Seyda şöyle devam etti: 
Nahiv(gramer) kitaplarında örnek olarak 

okuyup geçtiğimiz bir ayeti kürd halkına iyi 
anlatırsanız yeter. 

~ Lı ~' wL..ı&m ~ w'J 
"Şüphesiz İnsana kendi emeğinden başkası 
yoktur. (Necm 39) ayeti ahiret arneline işaret ettiği 
gibi dünyadaki şalışmaya bakan cephesi önemlidir. 
Eğer kürdler Kürdistanı istiyor ve bu sahada gayret 
sarf ediyariarsa gayretleri nisbetinde hedeflerinin 
semeresini alırlar. Eğer bugün Kürdistan yoksa 
yeterli gayret ve çalışma yoktur demektir. 
Sünnetullahzn bilinen sebeblerine tevessül eder 
gayret sarfetseler mutlaka hedeflerine 
kavuşacaklar. Çünkü sünnetullahda değişiklik 
olmaz. 

Kim cehd(azm) eder, ve ciddiyet/e gayret 
gösterir yola düüşerse ulaşır arap atasözünün 
anlattığı gibi Kürdler ciddiyet/e gayret sarfetseler 
hedefledikleri hürriyet !imanına ulaşacak/ar. 

Anlattığımız gibi, kürdler eğer Allah ve 
Resulüne uysalar zulümden kurtulurlar ve 
vatanlarını da kurtaracak/ar. Allaha ve Resülüne 
inanan umudunu yitirmez ve gevşemeş. 

6~~, ~\J \~~~,J \~ ~,J 
~.).4~6\ 

"Yılmayın gevşemeyin üstün olan sizlersiniz" 
Çünkü yüce Allah yardımı şarta bağlamıştır: 

~\Ji\ , ... l.,ıJ ~~ ~' 'J~ w' 
"Eğer siz Allaha(dinine) yardım ederseniz Allah 

da size yardım eder ve size sehat 
verir." Adalet, hak ve hürriyetten ibaret olan islam 
dininin hakimiyetine yardımcı olmak adalet ve hakkı 
inkar eden zalimler/e mücadele etmek demektir. 
Elbette ki kürd halkı ona zulmeden! ere karşı 
mücadele eder ve hakkın hakimiyeti için uğraşırsa 
sünnetullah dairesinde karşılığını alır ve Allah 
kendisine bir hayır kapısını açar. 

Hocamızın dediği gibi eğer halkımız hak ve 
hürriyet sancağını kaldırusa çevresinde hürriyet 
aşığı insanları toplayacaktır. Hain diye tanınan nice 
zavallı kürdü dirilten "hayat suyu" gibi ruh 
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verecektir. 
Abdulvahhab Azzam (RA) Arap, hind, 

Farıs, Kürd ve Türk diyarıarını gezdi ve İslam 
aleminden çıkardığı neticeyi "Eşşivar" adlı eserinin 
173 sayfasında şöyle diyor: "Açıkta yapılan fes ad 
ve yaygın görünen şer unsurları sizi aldatmasın. 
Kötülerin (müfsitlerin) filan ve falan kişilerin 
anlatması sizi tesir altında bırakmasın. Ümmet 
içinde şer insanlardan tahminimizden fazla iyiler 
vardır. Fakat bir bayraktı, şer için kaldırıldı. Şer 
olanlar, etrafında toplandı. İyiler ondan uzaklaştı. 
Sesleri işitilmez oldu. Eğer hayır için bayrak 
kaldırzlırsa etrafında iyiler toplanacak elbet. 
Çevresini sarınca şer ümmeti susacak, toplumu 
azalacak ve dağılacaktır. " 

A.Azzam pisikolojik tahliliere geçerek 
şöyle devam eder: 

"Toplumlarda ve şahıslarda hem hayır, 
hem şer unsuru var. Hemfesad hem salah, hem 
fesadçılar hem islahçı/ar var. Eğer hayır için 
bayrak kaldzrzlırsa, her guruptan iyiler etrfına 
çullanzrlar. Şer hisleri iyi hislerine galip olan 
kişilerin nefisleri değişir ve iyilik(hayır) galip olur. 
le kendilerinde hayır bulunmayan nefislerde hayır 
yeşermeye başlar. İnsan ne olursa olsun -ne 
kadar şerir ve müfsid olursa olsun - nefsinde hayır 
ve hakka doğru meyil ve sempati vardır. Derinlere 
gömülü olan bu huy ve hasletler, fealiyete 
geçirilebilir. 

Her nefiste yükselme, yücelme ve izzet 
duyguları vardır. Fakat bu duygular, ateş külleri 
altında gömülüdür. Üfüren biri varsa, şerare verir, 
uyanır, yüce/ir. Bu yüceliğin zevkini gördükçe 
sevgisi artar". 

A.Azzam (ra)in bu tesbitleri, ezilen, 
yönetimlerden uzaklaştırılan, kendileriyle alay 
edilen, pisikolojik eziklik ve cesaretsizlik içinde 
umutları kırılan müslüman halklar için gerçekten 
moral vericidir. 

Umudumuzu kırmadan, bütün şiddet ve 
zorluklara karşı sabredip dayanmak ve ileriye 
yönelik umutlu olmanın gerekliliğini ifade eder. Bir 
halk ne kadar dejenere edilirse edilsin kendisini 
içinde ifade edeceği bir zemini bulduğu zaman 
yeşerir ve canlanır. Yeter ki küllerin altında 
gömülü olan ateşi üfleyen ve şerarelere dönüştüren 
şahsiyetler görevini yapsın. 

Aynı ışıkları, ezilen, korkutulan ve 
ümitsizliğe sevkedilen kürd halkı için yakmak 

Devamı 41. sayfada 
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• ISTEK VE GERÇEK ARASINDA 
•• • 

KURD DEVLETI 

Kürd halkı, hürriyete aşık ve bağımsızlığa 
susamış bir halktır. İran generali Ebui-Hasen 
Tefrişyan "Horasan Subaylarının Zaferi " adlı 
eserinde şüyle anlatıyor Kürdleri: 

Tarihi, siyasi ve edebi olarak Kurd sor
ununu ele alan tarihiçi, yazar ve araştırmacıların 
kitap ve araştırmalarında itifakla "Kürd halkı , acı 

Mirsad Abdullah Akravi 

kaldırmak istediler. Kürdlerin meşru davaları m 
saptırmak, tarihlerini tahrif etmek ve eritip yok 
etmek istediler. Fakat Kürdlerin mütecaviz, sömür
gecilere karşı olan güçlülük, kahramanlık ve cihad 
ruhu, gaspçı devletlerin bütün hile ve planiarım 
boşa çıkardı. Bütün maddi imkansızlığına, siyasi ve 
coğrafi ambargoya rağmen ve Kurd-Kürdistan 

kavramları etrafında 

::·::-;:: .... ·:-:-· 

tarihleri boyunca kendi
lerine siyasi bir hüvviy
et oluşturmak ve bir 
"Kürd devleti" kurmak 
için mücadele ettiğini" 

anlatırlar. Kürdlerin 
siyasi, hareki, intifada 
ve mücadele tarihlerinin 
dosyalarını açtıkça 

işgalci ve sömürgeciler
den kurtulmak ve par
çalanan vatanlarını 

:Kürtlerin istikİ~Ii ist~m~Ieri < 
... konusuıl.da tarihçi MinoJ,"Sky ''Kürdler" 

· · ~dlı ki.t~bmda şÖyle diypr: · ''Kiirdlerde 
Jl.üriyet ve istiklal iSteği cidden çok · 

. gÜçlüdür. • .... Bu ise J(ur(lerin varlığını . 
··•· ... ·. siiftıUre~ .fafktiirterden iıtrisidif<''(2) .. ··•····· ···· 

çevrili olan tamtım 

propagandasına rağmen 

sesini dünya halklarının 
kulağına ulaştırmayı 

başarrmştır. 

·.-. --- .:-:-:-:-: :-·-

Kürd sorununa 
muvafakat edenler ve 
hatta muhalefet ec4!nler 
bile Kürdlerin bağım

sızlık istediklerini açık 

bir şekilde ifade etmek-

birleştirmek için verdikleri mücadele, net ve 
parlaklıkla ortada görülecektir. Geçmişten zamam
rmza kadar kesintisiz devam edegelen mücadele, 
özzelikle işgal altındaki üç büyük parçada, köleliği 
ve işgali red ettiklerini gösteren hareketler zinciri 
ile süslenmektedir. 

Bu üç büyük parçalar: 

1-) Kuzey Kürdistan (Türkiye ye ilhak edilen parça) 

2-) Doğu Kürdistan (İrana ilhak edilen parça) 

3-) Güney Kürdistan (lraka ilhak edilen parça) 

Bu üç büyük parça, halen de sömürgeci 
Türkiye, İran ve Irak devletlere karşı büyük 
hareket ve intifada mücadeleler devletler, katliam 
ve imha hareketleriyle, uluslararası kullamrm yasak 
olan değişik kimyasal gazlarla Kürd halkım ortadan 

Cudil3/36 

tedirler. 
Seyyid Munzir El Musili nin yazdığı " 

Kürdler ve Araplar" adlı eserinin önsözünde 
Cemal Atasi şöyle açıklıyor: 

" Hak olan şudur ki Kürd milliyetçiliği 

meselesi, Dünyada düğümlenen meselelerden 
birisidir. Bu mesele, birbirine zıt beş devlet arasın
da taksim edilen ve uluslararası sınırlarla birbirin
den ayrılmış bir halkın milli haklarını kapsam
aktadır. Fakat bu mesele aslında aynı zamanda 
diğer dünya ulusları gibi hür bir ulus olarak 
birleşmiş milletierin arasında yerini almak isteyen 
ve bağımsız milli varlığına sahip olmak isteyen bir 
halkın istek ve dileklerini de içine almaktadır. " (1) 

Kürtlerin istiklali istemeleri konusunda 
tarihçi Minorsky "Kürdler" adlı kitabında şöyle 

diyor: "Kürdlerde Hüriyet ve istiklal iSteği cidden 
çok güçlüdür. Bu ise Kürtlerin varlığını sürdüren 
farktörlerden birisidir. "(2) 
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Pakistanlı general ve yazar şeyh Abdulva
hid "Kürtler ve sorunlan" adlı eserinde Kürt 
sorunundan ve Kürtlerin bağımsızlığı arzuladıkkla
rım anlatıyor ve şöyle diyor: 

"Şeyh Mahmud el Hafid, İngiltere hüküme
tinden bağımsız bir Kürdistan devletinin kurulması 
için yardım istemiştir. Bu devlet Türkiyeden bir 
parçayı ve irandan büyük parçayı içine alacaktır. 
İngiliz subaylarının Irak'ın medeni idaresini şeyh 
Mahmmud'un Kürdistandaki hareketinin başanya 
ulaşmasına tercih etmeleri konusundaki tutumları 
doğru bir tutumdu. İngilizler şeyh Mahmud'a hiç 
bir kabile başkanlığı bile vermeme konusunda, ve 
faal bir destek göstermemeleri konusunda haklıydı
lar. böylece Irak'ın diğer bölümlerindeki hakları 
için Kürdistandan vaz geçtiler. (3) 

Abdulvahid ayrıca şunuda ilave ediyor: 
"İngiliz idaresi şeyh Mahmud'a açıklıkla ifade etti 
ki, İran bölgesindeki Kürdlerin Kürdistana ve 
Kürdistanın bağımsızlık hareketine ilhak edilmesine 
karşıdır/ar. 

İnadçı şeyh Mahmud, savaş dönemlerinde 
ileri sürülen 
sözlerin geçersiz 

Kürdistan bağımsızlık 

hareketlerin asıl se
bepleri: Vatanlan 
herhangi bir vakitte 
birleşmiş milletierin 
seviyesinde itiraf edip 
kabul edilmesidir. 
Bütün bu hadiselerin 
Kürtlerin zihinlerinde 
ayn hatıra~n vardir. 
Kürt ağalannın kendi
emmelerine ulaşmala
n ve sultanlık mev
kilerine ulaşmak iste
meleri gibi şahsiihti
raslar onlar için acı 

bir hatıra oldu. 

olduğunu an
lamakta güçlük 
çekti. Onun için 
hareketi ilerlete
rek Kürdistanın 

bağımsızlığını 

ilan ederek 
yaklaşık üç bin 
kişiyi toplayarak 
I919 Mayıs 

ayında kendini 
en yüksek Kürdi
stan hakimi 
olarak ilan 
etmiştir. (4) 

Başka 

bir yerde Ab
dulvahid şöyle 

diyor: Kürtler 
dokuz senelik 
barış ve sükü-
netten sonra 

Kürd topraklarında tekrar mücadeleye başladılar ve 
tekrar bağımsız Kürdistanı kurmak için ayak/andı
lar. (5) 
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Yazar, bu konuyu şöyle açıklıyor: "Kürdi
stan bağımsızlık hareketlerin asıl sebepleri: Vat
anları herhangi bir vakitte birleşmiş milletierin 
seviyesinde itiraf edip kabul edilmesidir. Bütün bu 
hadiselerin Kürtlerin zihinlerinde ayrı hatıraları 

vardır. Kürt ağalarının kendi emmelerine ulaşma
ları ve sultanlık mevkilerine ulaşmak istemeleri gibi 
şahsi ihtiraslar onlar için acı bir hatıra oldu. "(6) 

Rus tarihçisi Minorsky şöyle diyor: 1877-
1878 savaşı bitmeden Hakkari ve Bahdinanda 
başka hareketler ortaya çıktı. Rotanda harekete 
ka/kanlar, kabile ve aşiretlerin evlatlarından ve 
özelik/e Bedirhanın torunlarından oluşuyordu. Aynı 
zamandan bunlardan birisi Osmanlı ordusunda 
komutan olan bir subaydı. Hareketin hedeflerinden 
birisi de Kürdistanın bağımsızlığına kavuşmasıydı. 

Böylece Kürdistamn her bölümüne yayılan 
bütün Kürt hareketleri Kürdistam bağımsızlığa 

kavuşturmak parçalarım birleştirmek ve Kürt 
halkım komşuların zülüm ve tecavüzünden koruyan 
bir Kürt devleti kurmak için mücadele verdiler ve 
aym hedefte müvadeleleri devam etmektedir. 
Kürtlerin hakiarım ve maliarım gasp eden ve 
vataniarım işgal eden komşuları İran ve Türkiye, 
aralarında mezhebi ve siyasi çelişkilere rağmen 

Kürt hareketlerini bölme ortadan kaldırma konusun
da eşit olarak ve 
kolaylıkla an-
laşılabiliyor ve 
hatta Rusya ve 
İngiltere gibi 
devletlerden 
yardım bile 
isteyebiliyordar. 
Bundan dolayı 

Kürt hareket ve 
mücadelesi 
sonuçsuz kalma 
akibetine uğradı. 
Özellikle 1881 
de Şeyh Ubey
dullah En Nehri
nin önderliğin

deki Şerndinan'
daki Kürt hare
keti Kürd devle
tini kurma konu
sundaki mücade
le ve gayretine 

Bedirhan çok temiz ve 
sağlam bir şahsiyete 

sahipti. Uzun boylu 
dolgun güzel yüzlü ce
sur maharetli bir bini
ci ve hedefe doğru 

dikkatle hareket eden 
değerli bir liderdi. 
Doğrulukla, emanette, 
i·ahmette) şevkat~e 
meşhufdu. Nufuzu 

ı · doğ~dan Fans hudu-
ı dundiın Diyarbakıra 

kadar yayılmış . ve 
ı bütün Kürt liderleri de 
ı kendisini lider olarak 
! / tanımıştılar. 
k<•.,•'• •. . • ... •· ...•. • :·:· 
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rağmen amacına ulaşamamış ve bir kaç sebepten 
dolayı sonuşsuz kalmıştır. Bu sebeplerden en 
önemlilerinden birisi: Kürt hareketine karşı İngiliz 
ve Rustarla yardımlaşmaya geçen Türk ve İran 
birliklerinin birlikte Kürt hareketine saldırmasıdır. 
Dolaysıyla Kürt hareketi O zor şartlara dayana
mayıp kırılmıştır. Ruslar ve İngilizler bu arada 
Kürtlerin kınlmasıyla elde edecekleri ganimetierin 
peşine düşmüşlerdir. (8) 

Kürt hareketi tarih süresince bir çok işgal
lere hezimeti veren bölgede büyük başarılar sağ
layan ve işgalci düşmanları Kürdistanda çıkaran ve 
hatta Kürdistamn büyük bir kesiminde Kürt hükü
metleri kuran devreleri olmuştur. Örneğin Mürnin 
hikmet ve hasiret sahibi Bedir-
han bey hareketleri gibi. Yu
karıda sözünü ettiğimiz Şeyh 
Abdulvahid konu hakında 
şöyle diyor: Bedirhan çok 
temiz ve sağlam bir şahsiyete 
sahipti. Uzun boylu dolgun 
güzel yüzlü cesur maharetli bir 
binici ve hedefe doğru dikkatle 
hareket eden değerli bir lider
di . Doğrulukta, emanette, 
rahmette, şevkatte meşhurdu. 
Nufuzu doğudan Farıs hudu
dundan Diyarbakıra kadar 
yayılmış ve bütün Kürt liderleri 
de kendisini lider olarak tanı
mıştılar. (9) 

Kürd hareketleri, 
Kürdistamn bağımsızlık müca
deleleri yamnda Kürdlerin 
islam dini hüviyetlerine son 
derece önem veriyorlardı. Onlar İslam kültürünün 
takviyesini diliyorlardı. Toplumun İslam'la terbiye 
olunmasıyla çok ilgileniyorlardı. 

1908 tarihinde kurulan "Kürdistan Teali 
cemiyeti "nin kurucuları arasında bulunan Emin 
Bedirhan, Şerif paşa Abdulkadir Şernzini, Damat 
Zulkift gibi simalar ısrarla Kürdlerin dini olan 
islam dinin Kürdlerin siyasi ve cihadi hayatlarında 
yer almasından dolayı gereklilik ve zorunluluğunu 
savunuyorlardı. İslam dininin Kürdlerin siyasi, 
toplumsal, partisel, kültürel ve mücadele alan
larından uzaklaştırmamn Kürd halkına ihanet, hile 
ve komplo yapılmış demektir. Ayın zamanda, 
kendi bağımsızlık, hürriyet ve kurtuluş harak~t-
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lerine olumsuz yönde tesir edecektir. Çünkü islam 
sömürgeci, işgalci ve gaspcılara karşı cihada davet 
eder. Haklar iade edilineeye kadar mücadele azınini 
verir. Onun için "Kürd teali cemiyeti" nin hedefle
rinden birisi: "Kürdistan 'ı ilerletip geliştirmektir." 
Cemiyetin İçtüzüğünün 4. maddesinde, "Kürdi
stan 'ın gelişmesini maddi ve manevi alanda İslami 
terbiyeyi ve Kürd kavmiyetini ruhi ve fikri alanda 
ileriye götürüp geliştirmek istişari heyetin görevi
dir. " şeklinde bir izah vardır.(lO) 

V e Abdulaziz yamulki "teali cemiyeti" 
hakında şöyle der: Kürt tea/i cemiyeti, hiç bir şahsi 
hedefe dayanmıyordu. Bütün Kürdistan liderlerine 
cemiyetin hedeflerinin Kürt halkının dini, toplumsal 

ve tarihi hedeflerini gerçekleş
tirnek ve Kürdistan 'ın başka 
bir halkın veya başka bir 
milletin işgalinden kurtarmak 
olduğunu tebliğ etmiştir. (ll) 

"Kürdistan teali ce
rniyeti" nin iç tüzüğünün 4. 
maddesi şöyle ifade eder: 
İstişare heyetin görevleri, Ana 
tüzüğün 1. maddesinde özetle
nir: "Kürdistan, da pratik 
çalışma faaliyetlerini yürütül
mesi, Kürdistan 'ın maddi ve 
manevi açıdan ilerietitmesi ve 
geliştirilmesi, İslamın terbiye 
ruhu ve fikrinin Kürd halkının 
yanında kuvvet ve güç bul
ması. (12)" 

"Kürdistan teali ce
rniyeti" nin iç tüzüğünün 25. 
maddesi değişik görev ve gaye 

ile ilgili şöyle diyor: "Her şubenin iki değişik 
görevi vardır. Bu görevlerden esas olan ilki şudur: 
Kürtlerin ilmi ve ahlaki seviyede ruhi maneviy
atlarını yükseltmek dini risaleleri neşretmek bilgi ve 
marifeti uygun hale getirmek için konferans ve 
seminerler tertip etmek, vaazlar vermek maddi 
imkanlara göre muhtaçları koruyup yardım etmek 
Kürt halkı ve diğer halklar arasında ilişki kurmak 
ve beraber yaşama yollarını aramak için içtimai 
araştırmada bulunmak. (13) 

32. Maddesinde şöyle geçiyor. "Bu cemiy
et, Kürd halkını birleştirmek, yüceltmek, milli 
adetlerini korumak islami terbiye, ahlak ve öğretis
iyle halkı yüceltmek, aralarında medeniyeti yaymak, 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Cu di 

birlik ve sevgiyi korumak Kürtler arasındaki meşru 
kavmiyete saygılı olmak için mükelleftir. Cemiyetin 
her üyesi bu maddelerle bağımlıdır. "(14) 

. Sözün hülasası, İslam dinine ağırlık ver
ilmesi ve İslami uyamşa önem verilmesi bu Kürt 
hareketinin program ve hedeflerindendi. Şehid Şeyh 
Said Piran ve Hizanlı Selim efendi gibi Kürdistamn 
bağımsızlığı ve ihtilalden kurtuluşu için çalışan 

çoğu Kürt hareketleri gibi Kürt teali cemiyetinin 
cihadı "İslam Halifeliği " düzenini getirmek içindi. 

Kürt hareketleri Kürdistamn bağımsızlığı 
için, siyasi ve askeri mücadelesini sürdürdü. Xwoy
bun (istiklal) hareketinin doğuşundan sonra önemli 
tarihi bir merhaleye girilmiş oldu. Bu hareket ı927 
de aşağıdaki dört siyasi hareketin kendisine katılı
mıyla kuruldu . 

ı -Kürdistan tekadüm organizasyonu 
2-Kürdistan örgütü 
3-Kürt ümmeti (Milleti) örgütü 
4-İstiklal cemiyeti 
Onun için Kürdistan örgüt ve cemaatlarımn 

kurtuluş merhalesi ı 908 yıllından itibaren başla
mıştır . Yani ilk Kürt cemiyeti olan "Kürdistan 
tea:Ii cemiyeti" nin kurulmasından başlar . Diğer 

anlatamadığımız cemiyetler ı 927 de kurulan X wey
bun (İstiklal) Partisiyle sona ermiş bulundular. 

Bu tarihte bazı fikirler sona erdi. Yeni 
fikirler doğdu . O zamana kadar Kürd aydınları , 

Osmanlı imparatorluğunun yıkılışından ve yerine 
çok ulusları içinde barındıran yeni bir imparator
luğun kuruluşundan sonra çok milletlerden oluş
tuğu için İsviçre gibi Türklerle anlaşma ve birlikte 
yaşamamn mümkün olacağım düşünüyorlardı. 

Kürt liderleri Türklerle birlikte yaşamamn mümkün 
olmayacağımn kanatına vardılar ve o merhaleyi 
kapattıktan sonra, "Kürdistanın istiklali" üzerine 
ittifak ettiler. 

Böylece Kürt örgüt ve cemiyetlerinin birlik 
bayrağı kaldırıldı. Ve ardından birleştirildi. Bir 
Kürdistanİ partinin Hoybun(X weybun) çerçevesinde 
istiklal bayrağım kaldırmak yüz sene önce Kürt 
milli mücadele ve hareketlerine geri dönüşten 

başka bir şey değildir. 
Emir bedirhan(Bedirxan), ta o devirde 

Kürdistam zalim Türk idaresinden kurtarma şiarım
(bayrağım) kaldırmış ve değişik kürd beylikleri 
arasında umumi ittihad(birlik) kurmuştu. O 
devirde Emir Bedirhan, Kürt hareket ve intifada
larımn başanya ulaşmamalarımn ve kırılmalarımn 
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sebebinin Kürt kuvvetleri bir tek milli fikir etra
fında toplanmamaları olduğunun şuuruna varmıştı. 

Bab-ı ali'den ilişkilerini kopartabiimiş ve Kürdi
stamn Osmanlılardan İstiklalini ilan etmiştir. ı258 
de kendi ismiyle Kürd parasını çıkartmış ve 
devletinin sırurlarım Ravenduz, Musul, Sencar, 
Siirt, Di yarbekir, Sanandaç ve Urumiyeye kadar 
ulaşiill§tı. ı50 sene evvel Bedirhan devleti Türkiye 
Kürdistam yamsıra bir kısım İran, Irak ve Suriye 
Kürdistamm kapsıyordu. bundan başka Kürdistamn 
istiklalini isteyen birisi olarak ortaya çıktı. (ı5) 

Xweybun Partisi , Kürdistamn bağımsızlığı 
amacıyla faliyet ve çalışmalarına başlar ve ilk 
konferansını Eylül ı927 de Lübnamn yazlığında 
(Hamdünde) yapıldı. General İhsan Nuri Paşa 
Xweybun'un başına geçip Ağrı Dağı ve çevresinde 
silahlı mücadeleye başlaması için görevlendirildi. 

General İhsan Nuri Paşa Bitlislidir. Önce
leri Türk ordusunda büyük bir subay dı. ı 925 de 
Botan ve çevtesinde silahlı bir hareketi başlatıp 

idare etmiştir . ı 925 te Botan dağlarında işgalcilere 
karşı silahlı hareket 
başlatmış ve ı 927 de 
Ağrıda Kürt Hükümeti
ni İlan ederek siyasi, 
askeri ve tanıtım müca
delesine girmiştir . 

Kürd halkına ve lider
lerine . karşı bir çok 
siyasi ·ve tamtım mü
zekkire ve bildiriler 
dağıtarak hareketini 
desteklemelerini ve 
işgalcilere karşı çık

malarım istemiştir. 

Sovyet Rusyamn, Ağrı 
Kürt istiklal hareketine 
karşı tavrı zıt ve düş
manca bir tavır alarak 
sergilemişti. V e sö
mürgeci Türk devleti 
ile birlikte bu hareketi 
vurdular. O sırada 

Rusya Türk hükümeti
ne desteğini ilan ede
rek sımrını koruma 
bahanesiyle asker 
takviyesinde bulunmuş 
ve Türklere modern 

İşliı11J dinin.e 
ağtf.lı'k · verilmesi>> 
ve işlami uyqiıi-
şa önem ver.;; . 
ilmesi bu . 

···· /ıt[i;eketi 
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silahlar göndermiştir. Temmuz 1930 da Araks sımr 

kapısına yakın Danlu kasabasına beşyüz atlıyı 

geçirdikten iki gün sonra Türk kuvvetlerinin safın

da savaşa iştirak etmişler.(l6) 
O dönemde Xweybun'un Kürt halkına 

yönelik bir bildirisinde şöyle diyor ... "Fakat Sevr 

antıaşması yerine Lozan antlaşmasımn imzasıyla 

Türklerin ellerine büyük fırsat geçmiş oldu ve 

Kürtleri topluca kati etmeye başladılar. Dört 

senedir gece gündüz Türkler annelerimizi, Baba

larımızı, Kardeşlerimizi ve evlatlarımızı çekinme

den hakaret edip katıediyor ve Kürt kavmiyetini 

milletini imha etmeye başladılar. 
Bu duruma karşı yurtsever Kürtler ve 

liderleri Tişrin-i Evvel 1927 de bir konferans tertip 

ederek "Xweybun" cemiyetini kurmaya karar 

verdiler Xweybun'un hedefi Kürd halkım ve 

Kürdistam hüvviyetine kavuşturmasıdır. Bu hedefe 

ulaşmak için "Xweybun" cemiyeti bütün Kürtleri 

gölgesi altında toplarınş bulunmaktadır. Zira bu 

durumdan sonra Kürdistamn Türklerin idaresi 

altında kalması ve Kürtlerin imhası demektir. 

Başka bir ihtimali kalınarınştır. 
Bugün Kürdlerden başka bütün halklar, hak 

ve hürriyetlerine kavuşmuş bulunmaktadır. Kürdler 

halen Türklerin kölesidirler düşmamn dili ile 

konuşmak için cebr ediliyorlar. Kendileri için 

çalışmaya zorluyorlar Kürdlerin kurtuluş zamarn 

gelmiştir. Diğer halklar gibi kendi devletini kur

malıdır . Kanuniarına uyan, hür yaşayan, saadet ve 

refah için uğraşan bir millet olmalıdır. 
Fakat muhim olan şey, Küdlerin kendi 

kuvvet ve guçlerini tarnmalan ve Türklerden daha 

az kuvvetli olmadıklarına inanmaları gerekir. Onur, 

şan, şeref ve insani değerler bakımında daha düşük 

derğil bilakis bir çok yönden daha üstünüz. Kürdler 

bir çok kez Türk devletini yıkılış ve çöküşten 

kurtardı.(! 7) 
1933 büyük Ağrı hareketi mücahidlerine, 

Atatürkün sömürgeci hükümeti af(!) çıkarınca 

X weybun Kürt milletine yönelik çok önemli bir 

bildiri yayınlıyarak bu af kanunun arkasındaki hile 

ve desiseye dikati çekmişti : Kürt yurtseverleri, fiili 

olarak bir yere varacaklarına tamarınyla güven

mişlerdi. .. Fakat Türkiye değil , aziz vatanları olan 

Kürdistan varacaklardı. İnşallah Hür ve müstakil 

bir Kürdistan'a. O malızun ve mahrum Kürdistana. 

En basit mükaddes ve fitri kişisel haklardan 

mahrum kendi ana dilleri olan Kürtçe ile bırakın 
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eğitim ve öğretimi konuşmalarından bile mahrum 

bırakılan bir Kürdistana (18) 
Xweybun bildirisinde şöyle devam ediyor: 

"Bir Kürdün kaçınılmaz bir tek amacı ve bir tek 

isteği vardı. O da: Kürt halkı diğer dünya 

halklan gibi, kendi topraklannda hür ve bağım

sız olarak yaşamasıdır." Çünkü, şu anda Kürt 

kendi vatamnda yabancıdır. Hiç bir şeye sahip 

değildir. Bütün tabii haklardan mahrumdur. Ne 

konuşmalarında ne kitaplarında kendi dilini kulan

ma hakkına sahip değildir. Dini veeibelerini hiç bir 

surette yerine getiremiyorlar. Kürtler, tabii ve fitri 

haklarından mahrumdur kaldıki siyasi haklardan 

mahrum olmasın. 
Bununla beraber, milli ve vatani konularda

ki haklarımn açıklılığına olan inançları, onları 

şerefli bir gayenin arkasında onurlu bir insan gibi 

mücadeleye sevketmektedir. ( 1 9) 
Xweybunun bildirisi, Kürtlerinmazlumiyeti 

hakkında ve İran ile Rusya gibi devletlerin Kürt 

hareketlerini vurmak için Türkiye ile işbirliği 

yapmaları konusunda şöyle diyor: "Bütün millet

ierin daha önce kendilerine elde etiği hakları elde 

etmek için bütün milletlerden insanlık onuru ve 

beşeriyet şahsiyeti adına en azında edebi ve kalbi 

yardım elini uzatmalarım bekliyordu. Fakat heyhat 

o nerede.. . Bilakis bu milletierin hükümetleri 

Türklerle maddi ve siyasi yardıma girmesiyle Kürt 

mücahidlerinin önüne bir çok zorluklar çıkartmış 

ve ma'sum milli hareketlerini felce uğratmış

lardır . (20) 
Türk devleti diğer devletlerin de yardımıyla 

Ağrı hareketi ve Kürt halkına karşı geniş çaplı ve 

şahsi bir sürete askeri harekete girişınesi üzerine, 

katliamlar yapılmış ve Ağrı bağımsız Kürt hareketi 

yıkılmış oldu. Hareketin lideri general İhsan Nuri 

paşa, İrana sığınmış ve mülteci olarak Tahranda 

uzun süre kalmıştır. 1976 da İran Şahı Rıza şah 

Pehlevi bir komplo düzenleyerek süikastle öldürttü

ğü tarihte 84 yaşındaydı. 

KAYNAKLAR 

1- Arap ve Kürtler: Münzir musul ' inin yazdığı bu eserin 

önsüzüünü Cemal Atasi yazmıştır. sayfa. 39-40 

2-Kürtler Rus tarihçisi Minorskinin bu eseri Said Heme ta

rafından Kürtçeye tercüme edilmiştir. sayfa. 64 

3-Kürtler ve memleketleri Abdulvahid El-Pakistan-i tarafından 

yazılan bu kitapta Kürtlerin ilk asırlardan günümüüze kadar 

tarihlerini içermektedir. Sayfa. 158-159 

4- Adı geçen eser (a.g.e.) sayfa. 160 
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5- A.g.e. sayfa. 164 
6- A.g.e. sayfa. 164 
7- Kürtler: Minorski sayfa. 57 
8- Yarım asırda Kürt cemiyet ve örgüütleri; Bu kitabın yazarı 
Dr. Abdulsetar Tahir Çeriftir. sayfa. 20 
9- Kürtler ve memleketleri. Abdulvahid sayfa. 13 
lO-Yarım asırda Kürt cemiyet ve örgütleri . Abdulsetar Tahir 
Şerıf sayfa. 20 
11-A.g.e. 20 
12-A.g.e. 23 
13-A.g.e. 27-28 
14-A.g.e. 29 
15-A.g.e. 52-53 
16-A.g.e. 69 
17-A.g.e. 71-72 
18-A.g.e. 77 
19-A.g.e. 81 
20-A.g.e. 82-83 

35. Sayfadan devam 

istiyoruz. 
Zira Hıttinde haçlıları ve Aynul-Calutta 

Tatarları mağlup ettiğimiz ve islami yücelttiğimiz 
devirlerde de etrafımız değişik bayraklarla 
dalgalanıyordu . Fakat atalarımız, islamıi bildikleri 
için zahiri gösterişin te'siri altında kalmadılar. 
İslamın va'dettiği istikbali iyi gördüler ve istikbale 
doğru temkinli adimlarla yürüdüler. Yürüdükçe 
yüce Allah kendilerine daha fazla yaklaştı ve 
yardim etti. Hadisi kudsi 'de de beyan buyrulduğu 
gibi : "Her kim tarafıma bir kariş gelse , ben 
tarafina bir arşın giderim, her kim yürüyerek gelse 
ben tarafına koşarak giderim " diye 
buyurulmaktadir. Yüce Allaha kavuşmanın zevk ve 
aşkıyla Allaha yönelik çalışma ve arnellerinde 
gevşemeden yılınadan ve ümitsizliğe girmeden 
hareket edenin önündeki bütün engeller kalkar ve 
yüce Allahın dünya ve ahiret dostlarİndan olur. 

33. Sayfadan devam 

leri hakkı yerine getiren insaflı bir çözümü istiy
orlar. Bu adalet ve müsavatı ancak İslam gerçe
kleştirebilir. İşgali kaldıracak, Kürdlerin olan 
zülmü hertaraf edecek ve şehitlerin toprağı -Dr. 
Şinnavinin dediği gibi- olan topraklarını işgalden 
kurtaracak olan ancak islamdır. 
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26. Sayfadan devam 

de bu düzeni kabul etmeyen toplumlarda hadlar 
(ceza-i müeyideler) nasıl ikame edilecektir. 

Zülüm üzerinde kurulan düzenlerde 
mezalimler (zülümle alınan haklar) nasıl iade 
edilebilsin. 

İslam şiarları onları inkar eden ve o 
şiarlarla savaşan toplumlarla nasıl açığa çıkacaktır. 
Allah yolunda cihad nasıl yapılacaktır, zalimler 
nasıl rededilecektir, tağutlar nasıl ca ydırılacak 
(Vazgeçirilecek), setihler nasıl te' dip edilecek. 

Yüce Allah sultanla kaldırdığını Kur, an la 
kaldırmaz. 

Şüphesiz İslam hükümetinin kuruluş fikri 
istibdat, kölelik ve halkları boyunduruk altından 
alınan zihniyetieri üzerinde kurulmuş bulunan, 
uluslararası düzenler üzerinde büüyük tehlike 
arzetmektediL Onun için dünya devletleri İslam 
hükümetini isteyen İslami hareketlerin üzerine 
vahşi kuduz köpekler gibi saldırıyorlar. 

Bugünkü müslümanlar devletsiz ve cihadsız 
bir şekilde sabr-ı zelil (sabr-ı cemilin karşıtı-ziletle 
sabretmek) ile süküt ederek susmalarıyla güünahkar 
oluyorlar. 

Sebebe başvuran, gayretini sarfeden kişi 
günahtan kurtulur. 

Bu sahadaki örnek Resulullah (sav) ve raşid 
halifeler hükümeti Kur' an sahabileri (ra) dir. 

Şahsiyetleri , idarecileri ve örnek insanlığı 
üç senelik gizli davet yoluyla, on senelik açık davet 
yoluyla sonra Mekkede hükümeti kuramayınca 

Medineye hicret etmekle insanlar yetiştirmiş. V e 
Medine de hükümetlerini kurmuş ve devletlerini 
korumaya başlamışlardır. 

Bu ilahi sünnet geçerliliğidir. V es ile ve 
sebepler insanlara açık işaretler ise bellidir. 

Her Müslüman erkek ve kadın vazifesini 
yapmalı ve kendi köşesine çekilmemelidir acizlik 
ve zayıflığını mazeret olarak ileri sürmemeli ve 
yaptığını hafif görmemelidir. 
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ZAROK VE ŞAHADET 
Kınk Kalemlerden 

Hergünü bir Halepçe olan bir tarih yazdı bu halk 
Hüseyni kıyamlarla-başkaldırılarla büyütü çocuklarım 
Dağlarda şıvanlar Şex Saeid 'lerin efsaneleşmiş, 
Çiroklarıyla bekledi gecelerini 
Ve Halelepçe 'lerini yazdı kaderine, 
Kanla direnişini hasıraltı tarihe. 
Hep lütfetti, ödünç verdi sıradaulaşmış bir katliam sonrası 
Hakcıklarım; uygun ve onaylanmış bir zaman sonrası, 
Sıradaulaşmış bir başka katliamla geri almak için 
Dinlerine, dillerine kelepçe vurdu amma, 
Vurarnadı kelepçeyi dağlarına müstekbir. 
Geceleri dinledi şıvan 
Babasını bekledi zarok, 
Sonra vazgeçti oda dinledi geceyi 
Ne şıvan döndü; nede zarok .. . 

Olümsüzlükten geriye 
Ve analar ağıtlar la sabahladı, Kur' anla ağladı 
Ne şıvan'ı nede zaroku basınadı bağrına 
Secdeye verdi alının KÜRDİST AN 
Ve duaya kalbini, uzatarak elleriyle-
Hep aniatı zaroklar ilk kavrayışı tetiği 
V e hep dinledi hevallar 
Ve sonra onlarla dinledi geceyi 
Ya Muhammed! Ey _ yaratılmışın en şerefiisi 
Ey Ralıman ve Rahim olamn en sevdiği 
Nasılki utandırmadı seni Hüseyin 
Ben de utandırmam seni dedi zarok . 
Nişan aldı tam alnının ortasından vurdu ŞAHADETI. 
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Torkiye ya nôjen 
A u 

dogişa kurdi 
Prof. Dr. M. Saleh Gabori 

Pirsa, ku fro }i deselatiya turkf te pirskirin eve: Ma dogişa (qeziya) kurdf li Turkiye dogişeka 
hindirf ye, tekiZiya webinişte (wetene) turkf u bi netewa turkf re heye, an ew dogişeka derveyf 
ye, tekiZiya we bi niştekf df re heye, ew Kurdistan e, u bi neteweka df re heye, ew netewa kurdf 
ye? 

Deselatiya turlô u li pey we, en ku 
hatine xapandin u xapinoken li hindir u li 
derve rastiniya nişte kurdi u aqara we, ya ku 
500.000 kın2 e u 

nezaniye, Turkiye buye dewleteka destvala, 
bingeh bo aboriya we nine u buha bo heyinen 
we nemaye, fabriken we bi zirare digerin u 

hebuna gele we, ye 
ku dora 40 milyon e 
napej irinin(l) u 
piraniya ve zevine u 
ya vi geli di bin 
zordariyakolonyaliste 
qereje turki de ye u 
gure turlô ye tozgirti 
bizava daxurtandina 
parçeye mezin ji 
Kurdistane dike, bi 
hevkariya hevparen 

.·. J3i uşta ve nezaniye<. an · dly~*H·!na i 
nez<J;niye , Tl1rkiye · •····· püye .·.·. dewiete~a ) 

.. dçştyaıa,·•·•···blıig~h<b(,) .••..• ().~oriy~·•••• w~ #ine i'J. >. 

aboriya we ewqas 
ketiye, ku pareyen 
turlô buhaye kaxeza 
xwe demaxinin, deyn 
u fayizen deynan 
tilbune u projeyen we 
rawestine an nikarin 
ji dest fayize deynen 
xwe vedin. 
Deselatiya turki 
ketiye zincireka ji 
problemen abori. . u 

. ·•· ·····~rh:i~aıehe~I~!:ihi~·siW88~i··r~~l~~~····~····· 
· ~eHye, .... ku pareyen tiltki blı4aye k:~~~Yt 
.•.. xwe ···· dewaxlrıiıi,/.(ieyil····l.l fayizÇh 4Ç)ı!W.# ) 
nı~::te.~Jlfier:;nr~ ·~W']e~~di~r~··~~············ 

xwe yen din, u hevpariya wan gelek dehsalen 
direj li dar buye, le Kurdistan her j i Turkiye 
girtir bu u ji hevparen we yen xwe nezan dikin 
an rastini u diroka heremi u cihani u ya gele 
Kurd nizanin, ev gele, ku bi heza xwe ya zor 
u bi nekanina binzorkirina wi u helandina wi 
namdar (navdar) buye. 

Bi uşta ve nezaniye an diyarkirina 
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ne ji dogişa kurdi ba, 
we Turkiye ya nujen biba dewleteka maldar, 
hezdar, şaristan, di çandini, bazirgani, çekirini 
u sermiyaniya xwe de gelek peşkefti ba, ji ber 
ku ew yek ji rindtirin welate cihane ye, le .. . 

E ger fermandar, zana u hişdaren turk 
dilsoz bana, we guh bidana azara (nesiheta) 
zerin; Ji ber ku di we de rizgariya wan heye. 
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U evana kesin nabihisin u erne ji wan re gelek 
car bibejin, dibe ku bibihisin, tebigihinin u pe 
bawer bikin u azara zerin eve: ll Torkiye yeka 
piçuk, Tur ki ye yeka beztir. ll eve ji bo Iraqa 
heztir, Irana heztir u Suriye ya beztir ji te 
gotine . 

Ji ber ku parvekirina Kurdistane di nav 
dewletan de buye uşta werankirina wan, u her 
ku roj peşve çun serberjeri behtir dibe u 
werankirin gewretir dibe u çi çareyeka li qade 
tuneye, ji bil ew çareya, ku Partiya Islaıniya 
Kurdistani (PIK) peşniyaz dike, ji ber ku ew 
ne durwelate hererne ye. Ev herem ji sedan sal 
ve Islamiye u Islam mafan u dadmendiye 

Peşgav bi Şex Said Piran . e, ku bi 
çekdarf cihadkiriye, O Bediuzzeman 
Norsi biraman O peyve, Orewş wilo 
bO, ta ev roja me O tekoşin li 
Kurdistane her li dar e O PIK ji bi sira 
xwe ya islami radibe bo diyarkirina 
mafan O histobariyan: netewi, 
niştimani, ·oldari, zavi (mezhebi), 
mirovi O navnetewr. 

dipareze, sitemkar bi şunve dide u mafdariya 
sitembaran dike ... u divyabu, ku Turk va 
çareya islami bipejirinın, an ji ewan 
xwehezkarin, qurene, ne islamine u hevpar en 
desetatiyen xwe yen, ku wan hilbijartine u xwe 
je re çemandiiıe, alikariya we be uşteka rebazi 
(şerii) di sitemkariye de kirine, erk u 
histobariya xwe bi cih neanine u reg (re) bo 
yen din vekirine. 

Evana pelweşen (Radio) cihane 
dibihisin, ku bi zimane turki ji dayikbun u 
avabuna dewleteka kurdi tinin ser zimen u 
beguman ewe, ku dewleta kurdi avabike, we 
niha an ji piştre hadeye ji ve yeke bibine u 
Kurd dilsozin, exsiren qenciyene, u li hembere 
ve, we en din tekevin dama (daireya) reş u we· 
deme bizanin çi bi sere xwe kirin . 
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Rinde caran em hinek daxweyankirinen 
fermi (resmi) dibihisin, ku dogişa kurdi abori 
ye, u dibejin, ku Turgut Ozal, seroke dewlete 
ye bere ev gotiye. U ev ji nezaniyeka gewre 
ye. 

Rasti eve: 
Dogişa kurdi dogişeka bawermendiye 

ye, oldari u ji xwe bere ye (fitri), li ser we 
olen ezmani u zaven (mezheben) ku ji ber xwe 
hatine danin yekbawerin. . . u tenegihiştina 

dogişa kurdi ev problem behtir bi navhev 
xistiye, zirarin diravi u mirovi yen gelek 
gewre, ku nayin hejmartin, gihandiye 
fermandariya turki u pewiste, ku ew ji nuve 
ziraren xwe bijmere, yen ji dema avakare 
yekemin ve, bave wan Atan-Turk(2) ta dema 
kure ne hernin Demirel, ka dogişa kurdi hat 
çareserkirin an ne? Kurd bun Turk an Turken 
çiya? u dibe, ku anearn bervaji u ters vegere, 
digihine qonaxa windakirina nasnameya turki 
u silkirina nave Turkiye ji nexşeye u li ciye 
we naveki nu derkeve, ku bi careke li xweşiya 
kur u ki çe n Atan - Tur k neye . 

Di van demgireken dawi de , tekoşinen 
Kurdan yen ramyari u tevgeri li hemher 
zordan, nezani u pozbilindiya turki pir car u 
berdirej bun, u Islam tevgerdare bingehini bu 
ji wan xebatan re ji peşgave ve u gelek naven 
islami yen mezin, .ramani u tevgeri di vi wari 
de hene . 

Peşgav bi Şex Said Piran e, ku bi 
çekd_ari cihadkiriye, u Bediuzzeman Norsi bi 
raman u peyve, u rewş wilo bu, ta ev roja me 
u tekoşln li Kurdistane her li dar e u PIK ji bi 
sira xwe ya islami radibe bo diyarkirina mafan 
u histobariyan: netewi, niştimani, oldari, zavi 
(mezhebi), mirovi u navnetewi. 

Pewiste, ku sermiriya turki tebigihije 
çawa tekiliye li Kurdistane bike . Ew dargoşa 
mirovati, tede mirov dest bi axivtine, 
nivisandine, çandine u çekirine kiriye. u li ser 
zevina we şaristaniyen peşveçuyi avabune u 
meren weki Ebu Muslime Xurasani 
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derketine, ewe ku reçüyina diroka Umewi ü 
diroka Ebbasi guhartiye, ü reçüyina diroka 
cihani li ser deste Selahidine Eyubi hatiye 
guhartin ü ne düre , ku di nav Kurdan de Ebu 
Muslimek an Selahdinek derkeve. Evana hene 
an ten ü Kurd çavreya serokatiyeka, ku wan 
bilivine dikin. 

Li gor peymanen Mezinan di Saykes -
Picot ü San Rimo de, dema cenga cihani ya 
yekem ü pişti we, ü li dawiya cenga cihani ya 
duwem de, Kurdistan wilo li ser rewşa xwe ya 
parvekiri ma ü zordariyeka mezin hat ser we, 
ku naye bawerkirin ü hewaldan, Ji ber ku li ba 
Turkan çareyen işkence ü zordariye yen 
taybeti hene, ku nayin bira mirovan, wek 
dayina pisiya mirovan bo xwardine ji mirovan 
re ü herişa tund li ser 

(taxoti), piştgırtına wan bi gotin ü bi 
bectengiya xwe dike .. ü lewma ew bo peketina 
xwe ji zordaren taxot re ü hevpariya wi bi wan 
re di curme de hevpare w an e di cezakirine de. 
Gelek mixabin! ku hinek Kurd li hindir hene li 
gel neyar alikarin ü xwe Kurd diyardikin ü 
xwe bi Islame dipeçinin ü dirave bi nave gele 
Kurd dicivinin ü didin bo hinek komiken, ku 
ji aliye netewi ü oli ve rewinda ne, ü pisiti ü 
parçekirin ü ji hevdürxistine pecta dikin mina 
D ec al. 

Ewe wilo xayin e, rezan kundike, ser 
e'wratan (e'yban) vedide ü reçikan bo 
derbashuna neyaran hindir kelehan vedike, 
dive her kurdeki dilsoz we çarike ji ser wi 
baveje ü wi ji re baveje, ku çüyin di re de bo 
paşeroja hevikiri bite düzkirin. 

azadiyan ü h' urmetan 
(namüsan) bi 
şeweyeka, ku bi 
gotinan naye 
rewşkirin. 

... ... ,.. . .... >< 1
' Mixabin! ku piraniya gele turki 

bedenge li ser fermandariye n xwe yen 

Ji tişten, ku 
nayin pejirandin, 
rawestana hinde 
partiyen islami yen 
turki ye, wek Partiya 
Refah (bere : Nizarn 
ve Selamet), ew 
re bere dinyay i' 
Necmeddin 

Daxwaza bi 
lez ü bez ewe, ku 
dagirkirina zordar ü 
talankirina hov bite 

ı zordar.{taxe>ti), piştgiryina wan bigotin 
Q bi bedengiya xwe d ike .. Q lewma ew 
bo peketina xwe ji zordaren taxot re O 
hevpariya wf bi wan re di cürme de 
hevpare wan e di cezakirine de. 

rakirin ü derkirina 
sermiriya turki ü heştina gele Kurd, ku bi aşiti 
di nişte xwe ye aşt de bijit. 

ü dibe, ku sergerana turki bibine, ew ji şüre 
dadmendiye . ve düre, we ku Xwede tea 'la 
dixine deste en jarkiri ji Kurdan, weku çawa 
Xwede tea 'la gotiye, ku ( u em dixwazin 
rindiye bi en } arkiri di zevfne de bikin u wan 
bikin reber u wan bikin malgirt (waris) u bo 
wan di zevfne de zore bi din . . ) ü dadmendiya 
ezman çavreya siternkaran bi pivanga (terazün 
- mizan) tovikan (zerre) ü gunehen sermiriya 
turki, yen bi qasi komiken sterkan in, Xwede 
je re du cezayen mezin civandine serhev. 

Mixabin! ku piraniya gele turki 
bectenge li ser fermandariyen xwe yen zordar 
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Erbakan, ü rebere 
oldari Lutfi Dogan ü 

kesen dora wan li rebaziya bikaranina woşeya 
(kelima) Kurd di nivisaran de digerin, ta ku 
fermane levkirina woşeya 11 Kurd ll binasin ü ta 
çi ·wari levkirina we woşeye diji Islame ye - li 
gor tegihiştina wan ji Islame - ew netewiyeka 
nazanti ye ü diji din e. Li ser we yeke her 
bangewazek kurdi, ta islami be ji, mina ya 
PIK ew ne rebaziye, ji ber ku ligorditina wan 
niştiman parçe dike ü musilmanan ji hev bi 
dür dixine. 

Eve ku me navkiriye Lutfi Dogan giha 
fetwayeka bi mebest, dibeje, ku gotina ll 

Kurd ll ne caize ji aliye Fiqhe ve, nabe ew bi te 
bikaranin, ji ber ku ew fitne tine. Ev diho bu .. 
diho ji derhas bu ü iro hat, li gel xwe 
serbinbuna rawestanan Erbakan ü Dogan bi 
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xwe re ani. Van niha gotin, ku bikaranina " 

Kurd u Kurdistan" ne h ' erame ü h ' elale, ku 

mirov bi kurdi şore bike. an bi kurdi bixwene 

ü bide xwendin. Piştre hinek tişt h' elal kirin 

an ji hinek maf pejirandin. 

Dogişa kurdi di nerina sermiriya 
turki de pirseka hindiri ye, 
ango: Turki- Turki ye, ne Turki 
- Kurdl ye. Çavderan F ve nerlne 
derew dizanin. Eger ev pirs· 
pirseka hindiri ye,. ma bo çi bi 
çareyen aş1tl çareser nabe? bo 
çi bi cengen leşkerl, bi 
rengareng çeken zevlnl, ezmanl 
o bi leşkeren gewreji deh şalan 
ve, belku ji hefte salan ve? O 
şorişen kurdi, .ye k .. IL pey .. .yeke 

. veketin? Ma ev dogişek<hindiri 

ye?. Osermfriyaturkipeyrnanen 
berçav o yen bi dizili gel Suriye, 
Iran Cı lraqei li geL roJf)ilat O 
rojava peyman d ike O hih F ev 

. pirs heremJye?an jlnavnetewr 
O cihan i ye? çawa evpirs t]indiri 

·/ ? .. ... . ... 
ye .. 

..... 

Tişte, ku berçave, di ve yeke de, ewe, 

ku Islam naye guhartin ü bo her koçbereke 
renge xwe naguhere, li gor babet ü 
berjewendiye li ser deste hinde Islamiyan. 

Beguman rawestana wan iro bi nisbet 
başe ü dibe, ku li gel hiş ü ol dirist be, le 
işkal di dema bere de ye, bo çi bere ev qedexe 

dikirin ü bo çi wilo dereng man? 

Te bira min, beri niha dora panzdeh 

salan, ez bi xwe çüm ba Erbakan, ji ber ku 
wi ez vexwendiye fitare di Remezane de 
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kiribüm ü hinge ew cigire seroke dewlete bü, 
ü hinek balyozen dewleten islami ji bo şayina 

bi roja Al- Qudis vexwendi kiribün, ü ew 
şayin di Medisa Netewa Turki de li serşare 
Enqere bu, ü di wan saa ' ten direj de, yen ku 

piraniya roje ü şeve girtin, bo min diyar bü 
çendi ew ji dogişa kurdi dür e, ü ji wi re 
alikafi dogişa kurdi alikafi li gel dogişa kurdi 

hiç nedihat pejirandin, eger ew alikafi bi nave 
partiya Refah bi xwe ji be ü di bin serokatiya 
Erbakan de ji. 

Rawestana Erbakan wek ya Ecawid e 
çep e ü ya Turkeş e raste ü rawestaneka 
hevpar ü yeke di livbaziyen leşkeri yen li dar 
di herema kurdi de, ku behtir ji 1500 gundan 
so tandine, xelke w e kuştine an koçberkirina 
ber bi şaren turki ve, ku nuneren partiya 

Refah hilbijerin ü bi we rengi Erbakan ji ledan 
ü kuştina kurdan qezence bike, wek çawa ji 

koçberkirin ü derkirina wan qezenca girtina 
rayen wan kiriye. 

Nerina Erbakan bo partiye wi destür e. 
Ewen li pey wi ü muriden wi ne nerina wi 
dipejirinin(ta danina kulilkan li ser gora 
Ataturk ji - Cankurd) ü bingeha ve nerine 
qudsiyet dayin bo netewa Turk a gewre ye, ya 

ku welat vekirine, gel ji ber herişen we 
revine. Ew dibine, ku Islam pareke ji we 
diroka gewre .. ü ev gotin wilo ji li Baasiyen 

Suriye ü Iraqe ye. 

· Bi gişti, hişdariya turki ne rastini ye 

(real) ü diroke nizane ü paşeroje nabine ü bo 
diyarkirina ve yeke ez ve nimoneye tinim: 
Gava ez li wilayeta Wiskonson a Ameriki 
bum, hinek xwendekaren turk dihatin, li wir 
pispori di xwendinen bilind de dikirin ü wan 
bawerdikir, ku şaristaniya cihanebi tevayi ü ji 
we ji ya Ameriki şaristaniyen turkine ü xelk di 
guhdarkirina wan tiştan de ecebmayi diman, ji 
ber ku wan li ser elen turki yen mongoli ü 

tetari, mina Cengizxan, Holagu ü Timorleng ü 

en din baş dizanin. 
Wan elen wan ü en pey wan di kuştin, 

talankirin ü derbazbuna namus ü h, erame de 
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il di ifsadkirin il hovitiye de bi nav il deng in, 
wek çawa Ibin Xeldun, dirokzane navdar 
gotiye:" Turk hov in bo herişkirine" il en 
rojavayi dibejin:" Eger Turk di reyeke re çfın, 
li pey xwe jine nahelin." 

Dogişa kurdi di nerina sermiriya turki 
de pirseka hindiri ye, ango : Turki - Turki ye, 
ne Turki - Kurdi ye. Çavderan j1 ve nerine 
derew dizanin. Eger ev pirs pirseka hindiri ye, 
ma bo çi bi çareyen aşiti çareser nabe? bo çi 
bi cengen leşkeri, bi rengareng çeken zevini, 
ezmani il bi leşkeren gewre ji deh salan ve, 
belku ji hefte salan ve? il şorişen kurdi, yek li 
pey yeke veketin? Ma ev dogişek hindiri ye? 
il sermiriya turki peymanen berçav il yen bi 
dizi li gel Suriye, Iran il Iraqe, li gel rojhilat il 
rojava peyman dike il hin ji ev pirs heremi ye? 
an ji navnetewi il cihani ye? çawa ev pirs 
hindiri ye?. 

Pirsa kurdili ber çaven gelan e, bireya 
parlemanen wan il sennınyen wan il 
fermandariya turki hin nasnameya kurdi il 
mafen kurdi . napejirine, il cihan ecebmayi 
maye ji va peyvdariya (logik) ramyariya 
dewleteka, ku xwe demokrat nişandide il 
dixwaze bibe parek ji rojava, il ew ji hin hernil 
çareyen pis ji destezoriye (diktator) bikartine, 
il ev pediviye vegerana li diroke ye il 
servedana rastiya dewleta Turkiye ya nfıjen ji 
dema avakare we ve, ye bav Atan - Turk ta 
dema mirza Demirel il xanim Çillere .. il ev ji 
ramyariyeka nemirovi il ne siniçi ( exlaqi) ye li 
ber hernil urf fı pivan il baweriyan. 

Ramyariya, ku bo fermandariya turki 
ya niho re il ji yen bere re hatiye danin 
ramyariya "Parbike, ku tu bi serkevi" ye, 
lectana Kurdan bi Kurdan il dawi lectana wan 
te van. Fermandariya tur ki bizavkir, ku PIK 
diji PKK derkeve il di ve yeke de bi serneket, 
ji ber ku PIK hişdartir e ji xefka şerkirina diji 
birayen xwe yen, ku canen xwe didin il li 
hemher taxute turki derdikevin. Lewma 
fermandariya turki bere xwe da bi hizben 
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Xwede (Hfzbullah), ewen ku gelek mixabin bi 
dav fı xetkan ketin, il pir xelken gund il beştan 
seferber kirin il bi zore xistin hembera 
şorışgeran. 

Ramyariya turki pişti tunekirina hezen 
kurdi, we hinek partiyen pişgiriya binaxkirina 
dogişa kurdi bi şeweyeki ramyari avabike, 
wek çawa leşkeri binaxkiriye, fı ew ji - weke 
we gotiye - çareya sermiriya Iraqi bi kar tine. 
U ramyariya turki wilo behişe, ew 
tenegihişti, ku çareya Iraqi neçfı seri. 

Kenge we fermandariya turki il yen din 
tebigihinin, ku ceng, lMan, çek, zindan, 
işkence, koçberkirin il bidfırxistin ne reya 
raste bo çareserkirina dogişa kurdi? il eger 
daxwaz werankirina Kurdistane ye, we welaten 
dagirkeran beri Kurdistane weran bibin il we 
Kurdistan bimine, ileger daxwaz qirkirina gele 
Kurd e, we ters vegere, we xwe bi xwe tune 
bikin il Kurd de behtir bibin. 

Hemi rewşen fermandariya turki nenas 
il e, ceb in. Tişte, ku iro gelek e' ce b e, roja 3 
Auguste 1994 zayini hinde Kurd girtin, ewan 
nuneren gele xwe bfın di parlemane de. Mafe 
pareziya wan çirandin, ewan avetin tariya 
zindarran il dan ber sfıckirina: daxwaza mafe 
gele Kurd ye demokratik. il eve ji xiyanet e, 
peve cezaye darvekirine di zagona turki de 
hey e. Cihana çerxa histan bo ve yeke ş aş ma 
il gelek çavdervan, ji gelek welatan hatin, ku 
tişte naye bawerkirin di welate Turkiye ye 
"demokrat" de il bi şeweyeka turki te 
diristkirine. 

Tişte çomire hin şiitir dike ewe, ku em 
dibihisin wezire dewlete ye turk Yildirim 
Aktuna bi dirok il serdema xwe serbilinde il 
pişgiriya fermandariya xwe dike li hemher 
herişa cihani il dibeje: Me di diroka xwe de 
cihu (yahudi) serçavkirin il me ji bakure Iraqe 
ji penahinde serçavkirin. Gotina wl rabfı fı 
nepectiviye paşnivis (komentar) ye, ji ber ku 
kenina me pe te, ne gotin di ciye xwe de ye fı 
ne ji egera we, fı şertirin seroehati carina 

Berdewam a wi di Rupela 50 deye 
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Islam ·· a ku em dizanİn 

Gava, ku em li ser mafe gel u netewan di 
Islam de dipeyivin, hinek kes ji hev u din re 
dibejin: 11 Evana ji xwe re Islamebi kefxweşiya 
dile xwe diguherin u Islam di bingeha xwe de 
çi caran mafe netewan u gelan nanase . ll Ev ji 
hizreka be bingeh e. 

Me gelek caran, diyarkiriye, ku Partiya 
Islamiya Kurdistani-PIK di pirsa netewi de, 
ji xwe re Islam bingeh ditiye, ne netewiya 
burcuwaziyen Europaye u ne ji netewiya, ku 
Linin u Stalln li ser axivine u nivisine. Dibe, 
ku pirsa netewi li ba zanayen Islame mina iro 
ne diyar bu, le bi rasti, ev ramana parastina 
mafe netewi di Islame de ji destpeke ve xweş 
diyar u nas e. 

Partiya Islamiya Kurdistani, ji xwe re 
ayeteka Qura 'na ciwamer ( Al - H ucurat 13) 
kiriye bingeha ditina rastini ya netewe di Islame 
de. Bo ditina rastiniya zirnarren gelanji ayeteka 
di (Rom 22) kiriye bingeh, u wilo bo mafe 
parastina gel u heyinen wi u bo derketina li 
hemher sitemkariye u di her wareki di de. 

Gava em li peymana, ku peyximbere Xwede
selewat u silaven Xwede le bin - pişti cenga 
Bedir, di navbera penahindeyen Mekke u 
piştgiren Medine de peymanek dayi nivisan
din, tede hatiye diyarkirin, ku penahindeyen 

- mekke xwedi maf in di parastina komika xwe 
de, ji her aliyeki ve, mina Otonomiyeke bo 
w an he bu. E ger peyximber bo komikek 
miravan ji musilmanan parastina mafen wan 
dixine peymaneke, gelo! we Islam çawa diji 
mafe parastina neteweke bit?. Di we peymane 
de, ne tene mafe penahindeyen Mekke hatiye 
peymankirin u bi cih kirin, le bele, mafen 
çende elen Cihuwan u çende elen Ereban ji 
hatine parastin. 
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Kurdaxi 
· Dema, ku mucahide musilman e mezin Nun

man Bin Muqren - X wede je razi be - çuya 
bo vekirina Irane, wi bo Yezdigird ( Yezdi
kurd!) gotiya: ll Eger we ola (din) me peji
rand, em ji we re li şim xwe nivisra Xwede 
dihelin, u em li ser diminin, ku hun bi 
fermanen we fermanbikin. Eger we peji
rand, em ji we digerin u welate we ji we re 
dihelin. 11 

- Binere: Ebu Cafer e Teberi -
Diroka Peyximber u Şaharr (Tarix Erusul wel 
M oluk) bire 3, rüpel 498 - Dar El - Mea 'ref -
Misir sala 1962 z. lekolina Muhemed Ebul 

Fadil lbrahim) 

Mina wi ji Rebii Bin A 'mer - Xwede je razi 
be - bo Rustem gotiye: ll Allah em hinartin, 
ku em ewen ew dixwaze ji koletiya koleyan 
bo Xwedaperestiye, ji tengiya dinyaye bo 
firehiya we u ji zordariya olan bo dadmen
diya Islame, em bi ola xwe bo xelke xwe 
şiyandine, ku banga wan bikin, ke ji me 
pejirand em we ji wan dipejirinin, u ji ser 
wi vedigerin, u bo wi zevine wi jere dibe-
lin ... 11 

- Li jederka bere binere - u pişti se 
rojan careka di bo Rustem goti: 11 Islame 
bipejirine em welate te ji te re dihelin. ll 

Di van buyeran de diyare, ku mebest ji vekiri
na welatan ne standina zevinen netewan e, tene 
belavkirina ola Islame ye. Arınane gihandina 
Ronahiya ola Xwede ye bo gelen cihane, ne 
da girkirina şar u gund u mal e ge lan e. E ger di 
diroke de bi rengeki di ev pirs hatiye tegi
hiştin, guneh ne ye Islame ye, guneh e wan 
kesen, ku ev pirs şaş u çewt gerandine. 

Partiya Islamiya Kordİstani - PIK dixwaze 
ve rastiye bo cihane li ser Islame bibeje. 
Gele Kurd Islam mina ola xwe ya be cigir 
(altemativ) pejirandi, bo ola xwe di diroke de 
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nasnameya xwe ya netewi kiriye qurban u go ri, 
le disa ji even, ku Kurdistan dagirkirine u 
xwe musilman dinasin, nikarin wan dersen 
Islami yen paqij fer bibin. Di rewşeki wilo de, 
tekoşina gele kurd li hemher dagirkeran te 
pirskirin. Gel o ! eve Islami ye an ne?. 

Bi rasti, di Islame de dhad ho Xwede u bo 
rakirina zore u bo bilindkirina na ve X wede 

· tea ' la li pey şehzadeki fasiq ji erk u histu
bariya musilmanane, le çi caran van pirs: 
rakirina zor u siterne li gel bilindkirina nave 
Xwede tea 'la u parastina Islame ji hev cuda 
nabin. Eger mir piçeki ibadet u erken xwe yen 
oldari bi cih nayine, ew kemkasi nabe egera 
neçuna cihade, leeger du mir hebin, yeki fasiq 
u yeki bawermend u herdu diçin cilıade bo 
rakirina zordariye u parastina Islame, we 
çetirbe, ku mirov li gel ye bawermend hiçe 
cihade. Bi ve şeweye, mirov dikare li teviya 
pirsa kurdi ya niho binere, ji aliye ramyariya 
nujen ve. Hinek iliren ramyari hatine guhartin, 
le beguman bingeha ramani her ewe, yeke u 
nabe bite guhartin. 

Di vir de , ez dixwazim bo turken musilman ji 
derseke ji Qura ' na ciwamer binim: 

Gava Qabil u HabiL herdu kuren Adem 
qurbanen xwe bo Xwede tea'la peşkeş kirine , 
ya yeki ji wan nehat pejirandin, ji biraye xwe 
re got: Ez te dikujim. Biraye wi ji wi re got: 
X wed e ya kese bawermend u X wedatirs 
dipejirine. Ewe di ji dilreşiya xwe biraye xwe 
kuşt. U gava dit, ku qirikeke terme hevale 
xwe binax dike, ew ji nu hişyar bu, got: ey 
X wedaye min, min setemkariyek mezin kir, 
ez poşmanim .. 

Iro ji birayen me yen turk, en ku xwe musil
man dizanin, me dikujin, le rojek ji rojan de 
poşman bibin u bizanin, ku ewan setemkar bun 
u em setembar bun. Bila ve yeke ji bir nekin, 
u ·X wede tea -la şahide . 
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G"ÖL'ASOR 

Sorgula welat 
Bahara rengin 
Situxwara cotk~ran 
Pira li ser roxan 
Xelata dile dilevinan 
Xwezka derbazbuına li nav bina te de ... 
Rohniya şevan 
Cirkabirinan 
Berbanga sere sive 
Xelya bilkan 
Delala li mile hevalan 
Azadiya rftyan 
Xwezka bi meşiyaına li kaleka te de ... 
Hewiya sewiyan 
Dayika birçiyan 
Malivana rewiyan 
Keda milan 
Delala de u bavan 
Hesre çave keçan 
Şaiya dile xortan 
Xwezka bibama cinar li taxa te de ... 
Çeka.li hembere kedxaran 
Stranen şivanan 
KaJina mi ft berxan 
Pel e li ser behran 
Mala deriye be çiran 
Doste Ömer, Neyare k3.tiran 
Xwezka bibaına leşkerek li bin si- a te de 
Şahh anft- a miran 
Kartoxrafa Kurdan 
Gerdftna gelan 
Parezwanan matan 
Axftşa mergan 
Banga li ser minaran 
Xwezka bibaına r~hek, 
Biji ya ma di beşene te de ... 
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KELADUMDUM 
Eli Şerti 

Em natirsin ji siyanide u xerdele 
Ew neşen u qet naherevin we kele 
Her bo doza kela xwe de bejin bele 
De wa sojin bi agiri u guri u pele 

Em natirsin ji topa u tanga u tezave 
Ew neşen u qet be hez naken bizave 
Lew dibejim kela Duınduın navbelave 
Xwedana we doza giran bi deng u nave 

Hindi leşkere durinde li dura harken 
Hindi bere top u teyara le karken 
Ewe kele naleqinin u na xarken 
Devegerin ji koza me, her de barken 

Hindi muşek u nepala bi weşinin 
Ek ber(l) ji diware kele naleqinin 
B ila temaşekene · kele u b ibinin 
Da çi cara ew sere xwe nehiliniıİ 

Hizar hizar fermana bo me tu rakey 
Tu neşey u kela xweristi na rakey 
Hindi hez u fermana tu muheyakey 
Çi diwara li ·ber kela min neşey rakey 

Rezen diware kela min tev geh gehin 
Çi pila u mefreq u asin te napehin 
Jiye kela min direje sal u mehin 
Dirbet giran çi cara ve ra nagehin 

N ave kele meye danay kela Duınduın 
Te şol nakin bombe u napal u şir u rum 
Lewa bi serbest u azad teda diçim 
Seret şah u Zuhaka de teda birim 

Veca dujmin baş bizane kime u çime 
dirbet te qet kela Duındume nasime 
Kela Xane lebzerine(2) nav Duınduıne 
Na leqet u nahejet ew ya mukume 

Eve ye kela xuşmer u tev egida 
Deyka çend hezar qurbana yan şehida 
Kovana wan hemiya ya maye di dili da 
Heyfa wan de hilinin di demeke züda. 

'Çadirgeha Merdine 7.8.1989 
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MEGRİ 
Kopenhag/Dilbirine N isebini 

Hale me pir perişane 
Ji wi ware em koçkirin 
Ev çi hale , ev çi fermane 
Bi qerin tiştek naye destan 
Daye megri , bavo megri. 

W elate me iro li bin destane 
Ev çi lome, ev çi duınane 
Li ser sere me her fermane 
Ma heta kengi em li bin destane 
Daye megri, xwişke megri . 

Dine ji xelkere gül u gülistane 
Ji mere cehnemu perişane 
Ger em nebin niştiman 

. Em dirnillin li bin destan 
Daye megri, bira megri. 

Diroka me her bi xwine 
Derd ji mere, derman nine 
Ger em nekin berxwedan 
Xilas nabin em ji bindestan 
Daye megri, heval megri 

Berdewam Rupela 4 7' a 

mirovan dikenine. 

Rawestana turki li hember dogişa 
kurdi, bi tundiya xwe, qereji u nebaşiya xwe 
ve reyeka bo yekkirina gele kurdi u buye egera 
pişgiriya elliane ji dogişa kurdi re u bo 

· av~inaA Kurdistana serbixwe, u bi ve awayi 
berpırseki Turkan aşkere kir, got: " Kurdan 
piyen xwe vernalane bo avakirina 
Kurdistane u cihan li gel wan e" . Ev ji ji 
aliye sermiriya turki ve u hevparen we yen di 
c~~e de pediviye tegihiştine ye ~ ta ku Iehiya 
~estır~~· xünan, A werankirinan u belengaziye, 
Jı bilı encamen nebaş u serpehati u 
şikestinan. . . behtir u mezintir. . u b ila en 
xôııınii bicin dôiehe (cehenneme). 
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IHOK 

IHOK 
Islamischer Hilfs Organisation Kurdistans 

Postfach 200 235, 5300 Bonn 

Cudi-13151 

Bankverbindung: Sparkasse Bonn 
Konto: 300954 Biz.: 380 SO 000 

Cu di 

Allah yolunda mallarını harcayanların örneği, 

yedi başak bitiren bir tane gibidir ki, her 
başakta yüz tane vardır. Allah dilediğine daha 
da fazla verir. Allah geniştir, herşeyi bilir. 
Mallarını Allah yolunda hayra verip de sonra 
başa kalkmayan, alanların gönlünü kırmayan 

(onlara iyi davranan) kimselerin Allah katmda 
kendilerine has mükfifatları vardır. Onlara korku 
olmadığı gibi onlar üzülmeyecektir. 

BAKARA 261,262 

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

ve afetzadelere maddi 
ve manevi açıdan 

yardım etmektir. 
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