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Gelî îsana! Ji bo vê heqîqetê ye ku Resulê 

Xweda (s.x.l)  berî her qewmî bi kafir û terorîstê 

qewmê Xwe re ‘herb kiriye. Ji wan dest pê 

kiriye û hino hino daîra mucadele û cîhada Xwe 

berfireh kirîye. Lewra ‘herba musulmana bi kafirên 

qewmên wan re ne kirineke kirêt û birakujî ye. 

Lewra emrê Xweda weha ye. Pêşî Resulê wî 

ev tişt tetbîq kiriye. Hem jî musulman û kafir ne 

birayê hev in.  ‘Heramîya mezin û birakujî ew e 

ku musulman xwebixwe bi hev re ‘herbê bikin.
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Wîladeta Pîroz

Em Li Şerî’etê Xwedî Derkevin

Wê Sîstema Zulmê Helweşe
Min Ji Te Re Gotibû

Sebebno!...
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Qewmê minê mezlûm û jar 
İslam e riya ‘îzzetê

Qewmê minê bê hêz û zar
İslam e riya ‘îzzetê

İslam e dînê ‘alemî
İslam e şer'a xatemî

İslam e roja her demî
İslam e riya cennetê

Dozên kufaran vala ne 
We’dê di wan bêewle ne
Tev pûç û xap û hîle ne

İslam e riya îzzetê

İslam e riya rûmetê
İslam e riya quwwetê
İslam e riya murwetê
İslam e riya cennetê 

Ev fıkr û dozên kafira
Ev tevgerên xap û vira 
Qet ji me re nabin çira

İslam e riya ‘îzzetê 

İslame riya wehdetê
İslam e riya nesretê
İslam e riya qudretê
İslam e riya cennetê

Ev sazumanên kafırî
Ev partıyên bêbawerî
Şahî nebirne tu derî 

İslam e riya îzzetê

İslam e dînê re’hmetê
İslam e riya şefqetê 

İslam e şeklê ‘hurmetê
İslam e riya cennetê

Em dûrî wan dozan herin
Em xwe bi dînê heq girin 

Ya rast ev e şîret werin 
İslam e riya ‘îzzetê

İslam e riya şadîyê
İslam e riya merdiyê
İslame riya zindiyê
İslame riya cennetê

Ala Xweda hildin mila
Eşqa xweda bêxin dila

Mizgîn bidin qewm û gela
İslam e riya ‘îzzetê

İslam e dermanê kula
İslam e her nûra dila
İslam e gulzara gula
İslam e rêya cennetê

Qewmê Minê Mezlum û Jar
✍ Mela Mîzgîn
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✍ M.Mustefayê Mele Elîyê Ezdarî

Rêya azadiya însan

Her zeman rêya Rehman e

Ji boy bindest û mezlûma

Nebîyên wî pêşîvan e

Wekî her dem û her zeman

Muhemmed e ji mer rêzan

Xelasîya her du cîhan

Rêya wîye vê bizane

Dînê Xweda ye ji mer nûr

Me tê de her dîye hizûr

Yek demê em jê nebin dûr

Dûrbûna jê, lew xusran e

Heqq û mafê her însanî

Xuda ew kirye nîşanî

Bi teqwayê ye meznanî

Tu qewm ne meznê qewman e

Ey gelê meyî musluman

Guh nede fikrê kâfiran

Çarew xelâsîya gelân

Daîm sunnet û Qur’an e

Meqseda kafira ku em

Biqetin ji Rebbê ‘âlem

Bibin tabi’ê wan her dem

Ji wan ra bibin perwane

Ew dixwazin em ğulam bin

Ji bonî wan timî ram bin

Neyarê ehlê Îslam bin

Ma ev tevde ne xuyane?

Ji Xuda em pir dûr kirin

Ji hevdû em hûr hûr kirin

Xelqê feqîr meğdûr kirin

Dinya li me lew zindan e

RÊYA AZADÎYÊ
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 الحمد لله رب العالمين على الرسالة المحمدية والايمان بها، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد طب القلوب

ودوائها وعافيةالابدان وشفائها ونورالابصار وضيائها وعلى اله وصحبه اجمعين

Ji Kovara Kelhaamed re demsala biharê, bidawîbûna salê ye. Havîn jî destpêka salê ye. 
Bi derketina hejmara me ya 28emîn sala me ya 7emîn temam dibe. Di dawiya sala me ya 
heftemîn de bi pêşkêşkirina vê hejmarê ji xwendevanên xwe re em dilşad in û ji Rebbê xwe 
re hemd dikin.

Ji me re me’neke muhîmtir heye ji bo demsala biharê. Çimkî rehberê xelasiya insanan 
û rehberê însaniyetê, ewê ku bûye rehmet jibo hemî ‘aleman, di biharê de hatiye dinyayê. 
Evîndarên Pêxember (‘e.s.w) bi îdrakkirina wîladeta pîroz, gund û bajarên Kurdistana bakûr 
û derûdorên din ên ku destê wan dighêjê bi selewat û tekbîr û xwendina mewlûdê tînin ‘eşq 
û coşê. 

Ji ber ku me jî wîladeta pîroz îdrakkir… û ji ber ku Xwedê Mûhemmed ‘eleyhisselatû wes-
selam bi pêxembertî şandiye û me pê îman aniye, bi qasi hesenatên Mûhemmed ‘eleyhis-
selatû wesselam û kemalatên Wî û berhemên wî û faîdeyên Wî û bi qasî hesenatên alê Wî û 
eshabên Wî û ummeta Wî em dîsa hemd ji Xwedê re dikin.

Xwendevanên Hêja!
Emperyalîzma dinyayê, emelên xwe yên qirêj li ser erdnigariya Îslamê didomîne. Sûriye, 

Filistîn, ‘Iraq, Yemen, Misir… 
Û Kurdistan. Ji alîkî ve hêz û rêxistinên xwedênenas, dinyaperest û dijminê dîn; ji aliyê din 

ve jî rejîmên zalim li ser hesabê qewmê Kurd, di Kurdistanê de emelên qirêj ên mustekbiran, 
yek bi yek bi cî tînin. Li rojava remz û nîşanên Îslamî hatin yasaxkirin, dixwazin bi zora xwe 
her Kurdî bikin komunîst. Li Bakûr Cizîr, Nisêbîn, Farqîn, Gever, Şernex, Silopî, Sûra Kelhaamed 
û hwd. Tev kirin koncal, li Kurdan herimandin; camî, medrese, Quran û kitêb dan ber gulla; 
xanî xera kirin, mal telef kirin, ciwanên Kurdan di koncalan de kuştin û dan kuştin. Roj ji rojê 
xerabtir tê.

Kovara Kelhaamed li hember vê rewşê misyona xwe bikar tîne. Nivîsa Cewad Qemerî “Se-
bebno” rewşa bakûr bi çîrokekî teswîr dike. Nivîsa Fethullah Yalçın “Ev Çi Dewre Îlahî” tercu-
mantiya jana dilê xelkê herêmê dike. Nivîsa Mûhemmed Şakir “Min Ji Te re Gotibû” wek ava 
ku diherike bi zimanekî edebî ku şopa wê di hişê meriv de neqş dike “halê însanê herêmê” 
teswîr dike û Evîndarên Pêxember tîne ber çava. Bi nivîsek din jî Kovara Kelhaamed, ji 
‘alim û rêzanên herêmê Reçeta Kurda dertîne holê û dibêje “Em Li Şerî‘etê Xwedî Der-
kevin, Wê Sîstema Zulmê Helweşe”. Nivîsa Mela Salih Mîsqeynterî “Wîladeta Pîroz” 
jî her wekî navê xwe şeklê wîladeta pîroz bê ku çawa bûye rehmeten lîl‘alemîn nêzî ber 
zihna merev dike.

Her wiha nivîsên me yên din jî yek ji yekê xweştir û balkêştir bi hêviya ku hûn 
xwendevanên ‘ezîz ji wan fêdê bibînin hatine amadekirin. Bi vê munasebetê em 
malavayiya xwe ji nivîskarên xwe re verêdikin û we digel kovarê bi tenê dihêlin.

JI WEŞANKAR
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❖

Xwedî û Berpirsîyarê Nivîsaran
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- Gelî wanê ku îmananîne! Dema hûn ji bo wex-
tekî navdayî deyn didin hev, hûn wî binvîsin. 
Bila ji nav we katibek dadperwer wî binvîse. Û 
bila tu niviskarek xwe nede paş û bi çi hawayê 
ku Ellah Te’ala ew daye hînkirinê (bila wisa) zû 
binvîse. Bila deyndar jî deynê xwe bide nivîsan-
din. Û bila (deyndar) ji Rebbê xwe bi tirse û bila 
ji deynê xwe tu tiştekî kêm nehêle. Eger deyndar 
yan nezan û sexik yan jî ze’îf be û nikaribe (dey-
nê xwe) bide nivîsandin, wê demê bila welîyê 
wî bi ‘edalet (deynê wî) bide nivîsandin. Û hûn 
ji zilamên xwe du mêran şahid bigrin. Eger du 
zilam tunebin wê çaxê du jin û mêrekî ku hûn 
ji şahidîya wan emînin şahid bigrin. Eger yek ji 
wan (jinan) ji bîr bike dibê a din wê hişyar bike û 
têxe bîrê. Û dema şahid bên gazî kirin bila texsîr 
nekin (û şahidyê bikin.)  Çi piçuk û çi mezin dibe 
(ew zane) hûn ji nivîsandina deyn bi tevlî wexta 
(dayîna) wî ne kerixin. Ev li nêk Ellah tela bi ‘eda-
lettir e (û hem jî) ji bo şahidiyê qewîtir e. Û (hem 
jî) ji bo ku hûn nekevin şubhê çêtire. Lê eger ti-
careta we bi danûstana  pêşin be û hûn di nav 
xwe de bidin hev û bistînin, eger hûn wî nenvîsin 
tu gunehkarî ji we re nine. Dema hûn danûstanê 
dikin şahida bigrin. Ne bila niviskar û ne jî bila 
şahid zirarê bibîne. Naxwe eger hûn zirarê bidne 
wan bê guman ev ji we re gunehkarî û ji rêderke-
tine. Ji Ellah Te’ala bitirsin. Lewra Ellah Te’ala hûn 
‘elimadin. Ji xwe Ellah teala bi her tiştî di zane. 

(Beqere: 282)

- Gelî bawermendan! Eger hûn bibin peyrewê 

firqeyek ji wan firqeyê ku kitêb ji wan re da-

hatîye ew dê we piştî îmananîna we vegerînin 

ser kufrê (Alî İmran: 100)

- Gelî bawermandan! Bi heqqî (li ser teqwayê) 

ji Ellah Te‘ala bitirsin. (Xwe ji hemi munkerat û 

neqencîyên şîrk û kufrê biparêzin) û ji bil mus-

lumantîyê (li ser tu ‘halî nemrin. (Alî İmran: 102)

- Gelî bawermendan! (Eman ha eman) hûn 

wan kesên ku ne ji we ne ji xwe re nekin sirdaş. 

(Lewra) ew ji bo ku xerabîyê bi we bikin texsîr 

nakin. Tim dixwazin ku hûn di tengasîyê de 

bin. (Gelo ma hûn nabînin ku) bê gûman kîn 

û kerb ji devê wan tê der. (Lê) ew kîn û kerb) a 

ku ew di dilê xwe de vedişêrin hê mezintir e. 

Bê gûman eger hûn li ser bi fikirin me ayetên 

xwe ji were beyan kirine  (Alî İmran: 118)

- Gelî bawermendan! Faîza ku qat bi qat tê zê-

dekirin nexwin. Ji Ellah Te‘ala bitirsin da ku hûn 

bigîjin fela‘hê. Û hem ji wî agirî bitirsin ku ji bo 

kafira hatiye amadekirin. (Alî İmran: 130-131)

- Gelî bawermendan! Eger hûn îta‘eta kafira 

bikin ew dê we bi paş ve vegerînin (û têxin 

nav  kufr û şîrk û tû‘xyanê. Bi vî hawayî) hûn 

dê (li dinya û axretê) têkevin xusran û xesa-

retê. (Alî îmran: 149)

GELÎ WANÊ KU
ÎMAN ANÎNE!

Jı Qur’an A Mecîd Çend Pend Û Şîret 

Nesranî: Xirîstîyan, Fille Sexik: Kesê kêmaqil Welî: Dost, alîkar Peyrew: Bi tirki tabî olmak Fela‘hê: Xelasî
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حەقيێيي﴾

 ج: - ﴿بەلێ، كەسێ حەقيێ ناسبكە خاطرێ وێ

 ژبۆ تو خاطرى فەدا ناكە. چمكي خاطرێ حەقيێ

 دسەر هەر خاطريڕەيە، گەرەك ژبۆ تو خاطري نەيێ

 فەداكرن. بەس ئەز ڤێ حوسنوظەننا وە )يا بنەزاني(

ژموفسيدەكيڕەژي هون  دبە كو   قەبولناكم. چمكي 

نيشاندان. بدن  حوسنوظەننێ  ڤێ   ژحيلەبازەكيڕەژي 

بنەڕن﴾ لدەليلو عەقيبەتێ  ژيرو شياربن،   لازمە هون 

نەيێن ئينساني   لازمە هون بخوەشكرنا دەڤێ هەر 

ناسبكن. وان ژهەڤ  عەقيبەتێ  بدەليلو   خاپاندن. هونێ 

عەمەلكرنا ژي  عەقيبەت  سوننەتە،  قوڕئانو   دەليل 

ئو بقوڕئانو سوننەتێ خەبەربدە   بهەردوانە. كەسێ 

 عەمەلێ وي نە لگۆرا وانبە مومكنە كو ئەو كەس

خاينبە حيلەبازەكي 

 س: - ﴿ئەمێ چەوا وان فێم بكن ئو ژهەڤ بقەتينن؟

 ئەم جاهلن، ئەم ئانجاخ كەسێن وەك وە ئەهلێ علمێ

دكن﴾ تەقليد 

 ج: - ﴿هەر چقاس هون جاهلبن )وە علم نەخوەندبە(

 ژي هون بعاقلن. مەثەلا ئەز بكي ژوەڕە مەويژا پار

 بكم هون كارن بزەكا خوە من بخاپينن )پڕێ مەويژا

 ئو قەنجێ وان هون كارن بئالي خودە بدن(. دێمەك

 جاهلتيا وە نە مەعزەرەتە. ها! دە ئيژا فەرقا ناڤبێنا دارێن

گۆتنێ كو  ئينسانێ  وان  ناڤبێنا  فەرقا  فێكينە﴾   فێكيا 

 وان وەكهەڤن ژي عەمەلێ وانە. كەسێ كو گۆتنا ويو

بنەڕن عەمەلێ وي موافقێ شەريعەتێبە هون لوي 

 ﴿مادەم وەڕێيە هون لئەنجاما فكرێ من و فكرێ

ئيستيراحەتو ڤا هون دبينن، ديەكيدە  بنەڕن: ها!   وان 

 ئيطاعەت هەيە﴾ تشتێ كو ئەز دبێژم دەما بێنە جي وێ

 موسلمان تەڤ لدۆرا قوڕئانێ بجڤن، ظالم وێ نگێخوە

ئيطاعەتا ببنو  ئو وێ موئمن ڕحەت  بەرخوە،   بكشينن 

بكن شەريعەتێ  ئەمرێ 

 ﴿دئێدندە ژي زرار و ئيختيلاف ڤەشارتيە﴾ بزمانێ خوە

 چقاس گۆتينێ خوەش بێژن ژي دئەنجاما گۆتنێ واندە

ڤشارتيە، زرار  و  ئيختيلاف   ژبۆ خەلكێ موسلمان 

 ﴿ئەز ميثالك دن ژي ژوەڕە بێژم: دڤێ صەحرا پێشيا

 مەدە )ياني دپاشەڕۆژا مەدە( ئاگركي خويا دكە،

نورە، دبينم(  دئيستيقبالێدە  )تشتێ كو  ئەو  دبێژم   ئەز 

  )دزەمانێ پێشيا مەدە نورا شەريعەتێ خويا دكە،( هەگەر

ژئيستيبدادا زەعيفە  ئاگركي  ئاگربەژي  نوربە  نە   ئەو 

 كەڤن مايە. وەرن ئەم لدۆرا وي بجڤن، لێ خودي

برا تەبەقا ئاگر بچڕە،  دەركەڤن، ژێ فەيز بستينن، 

 )ئەم لشەريعەتێ خودي دەركەڤن وێ سيستەما ظولمێ

 هەلوەشە( وەرن ئەم ژێ ئيستيفادە بكن. هەگەر ئەو

ئيستيفادە ئەمێ ژێ  نورا شەريعەتێبە  دبينم  ئەز   تشتێ 

 بكن. لێ هەگەر وەك هاوێ كو ئەو دبێژن ئاگربەژي مە

تەڤنەدايە.﴾ ئەو  مە  ناشەوطينە، چمكي 

 ﴿ئەوژي پاشەڕۆژێ حس دكنو دبێژن؛ ويا ئاگرەكي

 بشەواطە. بەس وەك هاوێ ئەز دبێژم هەگەر ئەو

 تشت نوربە )شورايا شەرعي وەرە( وێ قەلبو چاڤێ

 وان كۆربكە. ئو ئەگەر ئەو تشت ئاگربە )دەورا

 ظولمەكە نو دەست پێ بكە( وێ جانو بەدەنا وان

 بشەوطينە. چمكي »نورا سەعادەتێ« يا كو ئەو ژێڕە

بمليۆنا دەركەتبە،  دنيايێ  لكيژا طەرەفێ  ئاگر   دبێژن 

ئاڤێ بسەردە هاتبە ڕژاندنژي ئينسانا وەك جێڕێ   خونا 

 نەهاتيە طەفاندن. حەتا ئەڤ دو سالە )چەند سالن(

 دوەلاتێمەدە دو سێ جارا تەشەببوسي طەفاندنا وێ

 هات كرن، بەس كەسێ خوەستن بطەفينن ئەو هاتن

طەفاندن﴾

 س: - ﴿ئەوێ كو تە گۆت وێ وەرە ئەول تە گۆت نە

 ئاگرە، نهاژي تو بچاڤێ ئاگر لێ دنەڕي؟ )كيژان ژڤان

ڕاستە(﴾

ج: - ﴿بەلێ، نور ژبۆ خەرابا ئاگرە، وان دشەوطينە﴾
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الله الرحمن الرحيم بسم 

دەركەڤن خودي  لشەريعەتێ   ئەم 

هەلوەشە ظولمێ  سيستەما  وێ 
عبد الصمد حلمي ✍

 س: - ﴿چما تو ژڤانا تەڤاڕە دبێژي نە باشن؟ حال ئەوە

 كو ڤانا وەك خێرخوازێن مە خويا دكن﴾ كەسێ كو

 دخوازە قەوم ژهەڤ بقەتن ئو هەر قەوم دناڤخوەدە ببە

 سەربخوە، ئو كەسێ كو دەعوا جمهوريەتێ دكن ئو

 دەعوا دەمۆقراسي دكن وەك هاوێ خێرخوازێ مە خويا

دكن، قەي نە باشن؟

 ج: - ﴿تو موفسد نابێژە ئەز موفسدم. هەر دائيم

 د صورەتێ حەقدە تێ خوياكرن، يان ژي موفسد

بەلێ، باطلێ حەق دبينە.   )بسەبەب كو جاهلە( 

 كەس نابێژە دەوێ من طرشە، بەس حەتا كو هون

موفسدم، ئەز  نابێژە  موفسد  نەستينن﴾  نەخن   لميهەنكێ 

ڤانا دصورەتێ حەقدە خوە ئەز مونافقم،  نابێژە   مونافق 

 نيشانددن. يان ژي ڤانا بسەبەب كو جاهلن حەق و

 باطلێ ژهەڤ ناس ناكن، ئصلاح و ئيفسادێ ژهەڤ

 ناس ناكن، باطلێ د صورەتێ حەقدە دبينن. دڤێ

يە. قورئان و سوننەتێ  بمێزێنا  ڤانا  ناسكرنا   وەزيەتێدە 

عەمەلێ صالحە، و  ئيمان  ئيصلاحێ  ئەهلێ   عەلامەتێ 

 ئەهلێ ئيفسادێ ژي عەمەلێ وان نە صالحە ئو ددن دو

 وان كەسێ كو عەمەلێ صالح ناس ناكن.

 ﴿چمكي دتيجارەتێدە گەلەك گۆتن و پەرێ قەلپ

 دگەڕن، حەتا گۆتنێن من ژي بسەبەب كو من گوتيە

بتەمامي قەبول نەكن، ئو  نەنەڕن   بحوسنو ظەنێ لێ 

 بەلكي ئەز ژي موفسدبم يان ژي بنەزاني ئيفسادێ

 دكم. ئەو چاخ ڕيا چونا بەر بقەلبڤە نەدن بەر هەر

ئەو خوەدايێ ئيمانا بخوەدايە،  قەلب عەرشێ   گۆتنێ﴾ 

قەليبێ موئمنا هلتێ، ئاسيمان هلنايێ د  ئەرضو   كو د 

 ژبەر ڤێ لازمە قەلب وەرە موحافەزەكرن، گۆتنا كو

قورئان و سوننەتێكەڤە، لمێزێنا  ئەول گەرەك   هات گۆتن 

كو نە لگۆر وێ مێزينێبە گەرەك ڕێ لبەر نەيێ ڤەكرن

 ﴿ها، دە ئيژا گۆتنا كو من ژوەڕە گۆت برا ددەستێ

لميهەنكا بفكرن،  لسەرێ  پچكي  )ياني  بمينە   خيالێدە 

 قورئان و سوننەتێخن( كو زێڕ دەركەت دقەلبدە

پاخر دەركەت گەلەك غەيبەت  موحافەزەبكن، كو 

قوڕئانو بزڤڕينن﴾ ژغەيري  ئو لمن  پێڤەبكن  نفڕاژي   و 

پێڤە دتو دەرێن ديدە لحەقيێ نەگەڕن. دەما  سوننەتێ 

 كو وە ديت گۆتنا من لگۆري قورئان و سوننەتێيە

بزڤڕينن. دەرحەقێ نا گۆتنا من لمن  يان   موحافەزەبكن، 

 هەر گۆتنا كو وە بهيستدە ژي ڤێ ڕيێ بشۆپينن، دا

 كو موفسد و ڕەبەنۆكێ كو بوان هاتنە خاپاندن وە

نەخاپينن.

 س: - ﴿چما تو دەرحەقێ حوسنوظەننا مەيا ژتەڕەدە

تە زلامەكي قەنجو ئەم  ناهێلي   سوئێ ظەندكي )تو 

 زانا ببينن، گەر تو وەڕ بكي ئەمێ دحەقێ تەدە ظەننێ

پاديشاهو حكومەتێن  خەراب بكن( حال ئەوە كو 

نەكارين ژۆنتوركان  بزڤڕينن،  تە ژحەقيێ  نكاربون   بەرێ 

 سەرێتە بطەوينن و تە بكن شەلاقێ خوە. چمكي تە

 ئاڤێتن حپسێ، وێ تە دالقاندانان، تە خوە زەليل نەكر،

 تو بڕويێ خوەي سپي دەركەتي. هەم وێ مەعاش

 بدانان تە، تە قەبول نەكر. دێمەك ڤان گوتنا تو نە

 ژبۆ طەرەفداريا وان دبێژي، ئەوچاخ تو طەرەفدارێ
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Reçeta Kurdan

S: - “Çima tu ji vana re dibêjî ne baş in? 
Hal ewe ku vana wek xêrxwazê me xuyadi-
kin.” Kesê dixwaze qewm ji hev biqetin û her 
qewm di nav xwe de bibe serbixwe û kesê ku 
de’wa cumhûriyetê dikin û de’wa demokra-
siyê dikin wek hawê xêrxwazê me xuya dikin. 
Qey vana ne baş in?

C: - “Tu mufsid nabêje ez mufsid im. Her 
daîm di sûretê heq de tê xuyakirin. Yan jî 
mufsid (bi sebeb ku cahil e) batilê heq dibine. 
Belê, kes nabêje dewê min tirş e. Bes heta ku 
hûn li mîhengê nexin nestînin.” Mufsid nabêje 
ez mufsid im. Münafıq nabêje ez munafiq im. 
Vana di sûretê heq de xwe nîşandidin. Yan jî 
vana bi sebeb ku cahil in, heq û batilê ji hev 
nasnakin, îslah û îfsadê ji hev nasnakin batilê 
di sûretê heq de dibinin. Di vê wezyetê de 
naskirina vana bi mêzêna Quran û sunnetê 
ye. ‘Elametê ehlê îslahê îman û ‘emelê salih e. 
Ehle îfsadê jî ‘emelê wan ne salih e û didin dû 
wan kesê ku ‘emelê salih nasnakin.

“Çimkî di tîcaretê de gelek gotin û perê 
qelp digerin. Heta gotinên min jî bi sebeb ku 

min gotiye bi husnûzennê lê nenerin û bi te-
mamî qebûlnekin. Belkî ez jî mufsid bim. Yan 
jî bi nezanî îfsadê dikim. Ew çax riya çûna ber 
bi qelb ve nedin ber her gotinê.” Qelb ‘erşê 
îmana bi Xweda ye. Ew Xwedayê ku di erd û 
asîman hilnayê di qelbê mumina hiltê. Ji ber 
vê lazim e qelb were muhafezekirin. Gotina 
ku hat gotin ewil gerek li mêzêna Quran û 
Sunnetêkeve. Ku ne li gor wê mêzênê be ge-
rek rê li ber neye vekirin.

“Ha, de îja gotina ku min ji we re got bira 
di destê xiyalê de bimîne (yanî piçkî li serê 
bifikirin, li mîhenga Quran û Sunnetêxin). 
Ku zêr derket di qelb de muahfezebikin. Ku 
paxir derket gelek ğeybet û nifira jî pêvebi-
kin û l imin bizivirînin.” Ji ğeyrî Quran û Sun-
netê pêve di tu derên dî de li heqiyê negerin. 
Dema ku we dît gotina min li gorî Quran û 
Sunnetê ye muahfeze bikin. Yan na gotina 
min li min bizivirînin. Derheqê her gotina ku 
we bihîst de jî vê riyê bişopînin. Da ku muf-
sid û rebenokê bi wan hatine xapandin we 
nexapînin. 

✍ M. ‘Ebdussamed ‘Hilmî

Em Li Şerî’etê 

Xwedî Derkevin 

Wê Sîstema 

Zulmê Helweşe

الله الرحمن الرحيم بسم 
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S: - “Çıma tu derheqê husnûzenna me ya ji 
te re de sûîzendikî (tu nahêlî em te zilamekî 
qenc û zana bibinin. Ger tu werbikî emê di 
heqê te de zennê xerabbikin). Hal ewe ku 
padîşah û hukûmetên berê nikaribûn te ji 
heqiyê bizivirînin. Jonturkan nekarîn serê te 
bitewînin û te bikin şelaqê xwe. Çimkî te avê-
tin hepse, wê te daleqandanan, te xwe zelîl-
nekir. Tu bi rûyê xweyê sipî derketî. Hem wê 
me’aş bidanan te, te qebûlnekir. Dêmek van 
gotinan tu ne ji bo terefdariya wan dibêjî. Ew 
çax tu terefdarê heqiyêyî.”

C: - “Belê, kesê heqiyê nasbike, xatirê wê ji 
bo tu xatiran fedanake. Çimkî xatirê heqiyê di 
ser her xatirî re ye. Gerek ji bo tu xatirî neyê 
fedakirin. Bes ez vê husnûzenna we (ya bi ne-
zanî) qebûlnakim. Çimkî dibe ku hûn ji muf-
sidekî re jî, ji hîlebazekî re jî vê husnûzennê 
bidin nişandan. Lazim e hûn jîr û şiyarbin. Li 
delil û ‘eqîbetê binerin.” Lazim e hûn bi xweş-
kirina devê her însanî neyên xapandin. Hûnê 
bi delîl û ‘eqîbetê wan ji hev nasbikin. Delîl 
Quran û Sunnet e. ‘Eqîbet jî ‘emelkirina bi 
herduwane. Kesê bi Quran û Sunnetê xeber-
bide û ‘emelê wî ne li gora wan be mumkun e 
ku ew kes hîlebazekî xayin be.

S: - “Emê çawa wan fêmbikin û ji hev biqetî-
nin? Em cahil in. Em ancax kesên wek we ehlê 
‘ilmê teqlîddikin.”

C: - “Her çiqas hûn cahilbin (we ‘ilim 
nexwendibe) jî hûn bi ‘aqil in. Mesela ez bi 
kî ji we re mewîja parbikim hûn karin bi zeka 
xwe min bixapînin. (pirê mewîja û qencê wan 
hûn karin bi alî xwe de bidin.) Dêmek cahilti-
ya we ne me’zeret e. Ha! De îja ferqa nevbêna 
darên fêkiya, fêkî ne” ferqa navbêna wan în-
sanê ku gotinê wan wek hevin jî ‘emelê wan 
e. Kesê ku gotina wî û ‘emelê wî muwafiqê 
şerî’etêbe hûn li wî binerin.

“Madem werêye hûn li encama fikrên min 
û fikrên wan binerin: Ha! Va hûn dibinin. Di 
yekî de îstîrahet û îta’et heye.” Tiştê ku ez di-

bêjim dema bêne cî wê musluman tev li dora 
Quranê bicivin. Zalim wê nigê xwe bikşînin 
ber xwe. Û wê mumin rihet bibin û îta’eta 
emrê şerî’etê bikin. 

“Di ê din de jî zirar û îxtîlaf veşartiye.” Bi 
zimanê xwe çiqas gotinê xweş bêjin jî di en-
cama gotinê wan de ji bo xelkê musluman 
îxtîlaf û zirar veşartiye. 

“Ez mîsalik din jî ji we re bejim: Di vê sehra 
pêşiya me de (yanî di paşeroja me de) agirkî 
xuya dike. Ez dibêjim ew (tiştê ku di îstîqbalê 
de dibînim) nûr e. (Di zemanê pêşiya me de 
nûra Şerî’etê xuya dike.) Heger ew ne nûr be, 
agir be jî agirkî ze’îf e, ji îstîbdada kevn maye. 
Werin em li dora wî bicivin, lê xudîderkevin. 
Jê feyz bistînin. Bira tebeqa agir biçire. (Ger 
em li şerî’etê xudî derkevin wê sîstema zul-
mê helweşe). Werin em jê îstîfadebikin. He-
ger ew tiştê ez dibinim nûra şeî’etêbe emê 
jê îstîfadebikin. Lê heger wek hawê ku ew di-
bêjin agir be jî me naşewitîne, çimkî me ew 
tevnedaye”.

“ew jî paşerojê hisdikin û dibêjin: Wiya 
agirekî bi şewat e. Bes wek hawê ez dibêjim 
heger ew tişt nûrbe (yanî şûraya şer’î were) 
wê qelb û çavê wan korbike. Û eger ew tişt 
agirbe (yanî ger dewra zulmeke nû dest pê 
bike) wê can û bedena wan bişewitîne. Çim-
kî “nûra se’adetê” ya ku ew jê re dibêjin agir, 
li kîja terefê dinyayê derketibe, bi milyona 
xûna însana wek cêrê avê bi ser de hatibe ri-
jandin jî ne hatiye tefandin. Hetta, ev du sal e 
(yan jî çend sal in) di welatê me de du sê cara 
teşebbusî tefandina wê hatkirin. Bes kesê ku 
xwestin bitefînin ew hatin tefandin.”

S: - “Ewê ku te got wê were, ewil te got ne 

agir e. Niha jî tu bi çavê agir lê dineri (kîjan ji 

van rast e?)

C: - “Belê nûr ji bo xeraba agir e.”

Musîqî: Müzik ‘Eksê sada: Ses yankısı Vizviz: Vızıltı Şuûnat: Özellik
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Sal û zeman, şev û roj şahidin ji bo vê tarîxê. 
Di piştî mêvanên se’âdetê gelek dewran derbas bûn. 
Bi sedsala zeman ku dewr bûn li ser erd û axa me
Min ji ğeman dunyayek ava kir li ser axa vî welatî
Qerejdağ di sênga me de hê jî dişewite 
Dişewite hênkayî, dihele aşîtî.
Hebûna me ji kitêbê bû, kitêb û ‘ilim biratî
Azadîw serxwe bûn bi kelamê qedîm ava bûn 
Pirtûka reş, agirê zerdûşt me dixapînin.
Ji çirav û zaboqa azadîyê derbasî nabe
Belê ji azadîya heqîqî xeber tuneye 
Ey kole û ğulamên esareta zulm û kufrê 
Ji rezaleta we kûçik fedî dikin 
Roj heye ku ruyê we ji sîla azadîyê biteqe
Jîyan di ça’lik û koncala de ‘asê bûye.
Li bin sûra Diyarbekir, li ber deryê camîya mezin,
Li ‘hewşa Endulusê rûniştim û ez girîyam
Bang û qêrîn e ji camîya Qudsê
Ji halê xwe re ez kûr fikirîm ya îlahî
Ev bar zêdeyî qaweta min e, ez dibinde qamet nakim.
Bar giran e li ser milan, taqet nakim.
Berya mecnûn ez dîn bûm, min hiş berda li ser Dîyarbekir.
Ji bajarkî bêtir kanîya ‘ilm û ‘irfan, ciw warê ‘urf û tarîx, mîrasa pêşîyan 
Ez hêjî dîn û meczûb im, ne gihîştim leyla.
‘Eşq daîma li pişt derî ye, ev derî li rûyê min tim girtîye.
Di piştî Leyla ez brîndar bûm ji ‘halê vî bajarî digrîm dinalim ez bê halim.
Ev çi dewr e Îlahî rûhê min naqedîne 
Dil ne Kelha Amed’e van derda bihebîne
Derd bûne kûra ğema her yek tên bi hezara
Derve ‘alem şewitand hundir min dihelîne
Ey xwedyê mohr û wehyê qeder lime nivîsîn
Ji kerba azadîyê kulîlkê me çilmisîn
Rûzemîn ‘eware ye çênabe sekn û hedan
Di heyûla xelasî de’wû doz tev xemişîn
De’wû dozên gemarî hemî kevn bûn rizîyan
Di çerxa felekê de li şerq û ğerb helîyan
Hebûna wan ne ji bo xelasîya însan in
Azadîya me însan ew mîrasa pêşîyan
Azadî, azadî, azadî
Dema însan di secda bendeê de hunda bû
Ew hunda bûn hebûnîye
Dema min bigre himêza xwe ew dem. 
Lezzetê dunyewî têra min nakin
Cennet li ber nigê min rêz dibe ew dem
Nûrû rohnayîyê ku tu nebînî qebheta roj û hîvê tuneye. 
Perdê rake ji ser çava tê bighê jî ronahîyê
Azadîw rohnayî nakevin nav xirbew kavila

Ev Çi Dewr e Îlahî
✍  Fethullah Yalçın
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Di ça’lik û koncala de jî ‘asê nabin.  
Di dilê nûranîw sênga ‘ilmê de efsûn kirîye
Dûâw tekoşîna heq rêw û menzil in
Duâ wek ava pişt bende ye, hêdi hêdi zêde dibe. 
Roj heye ku ew bend jiber wê xera bibe ew du’a ciyê xwe bigre
Mucadele û dû’â şoreş û leşkerê nebez û bê ketin. 
Roj ew roj bû li hember Ebrehew leşkerê wî.  
Leşkerê me tunebûnan teyrên ebabîl hebûn, dû’â hebûn ji dil û can.
Tarix pêşve çûnê qeyd dike, tarixa rêvegerê tuneye. 
Min huzna xwe li bedena Diyarbekir di nav kevirê hûnandî veşartibû. 
Agirek hat ji rojava,
Ji şewata agirê nîfaqê ji nav derza kevirê tarîx’ê huzn û matem diherike. 
Bilûrvan kul û keder dirêjin newal û erxê welat. 
Menzil drêj e, rê dûr e
Mjok û ximbilê ça’l û koncala xweyna me drêjin
Bi qanda îsraîl wehşî
Ez keçika me’sûm, diya min porê min şeh dikir
Xayîna di kavil û koncalan de ez fetisandim
Ez diber dilê dîya xwe de bûm bi delalî
Çetewarîyê wehşî di ça’lika de ez xeniqandim
Weka her dewrê di vê demê de jî karwan dimeşe. 

ŞEHÎD, ŞEHÎD, ŞEHÎD. 
Şehîda me jibîr nekir, me şehîda
Can Huseyn Ca’ferê delalî li ğurbet. 
Te bi nav malbata xwe şehadet vexwar veşartîw nepenî
Çêlyên tarîw zulûmatê jî weka eslê xwe wehşî ne. 
Xwedyê vê zihnîyetê mel’ûn in.
Tu ji boy menzilê av û nûrî xortê nûhatî.
Dilê me şewitî li ser te kezeb peritî.
Belê te me îhya kir di vê şeva tarî. 
Carek din hat famê welat ne ev der tenêye. 
Kurdistan, Turkistan, ‘Erabistan, ‘Ecemû Rom, cîyê azan tê xwendin herder welatê ‘ezîz e ey can.
Bi zimanê hal şehîd bersiva xwe dike gazî
Di nav gulistanê de sorgulek nazende me
Di eywana ‘eşqê de ez yarek bazende me
Geli dost û hevala ez şahidê de’wa heq
Di roja se’y û cehdê merdekî ferzende me
Yek caran ev dilêmin xweş bifirê dikeve
Bazikê min li deryê ‘eşqê sekin dikeve
Hesret û evîna dil  diqede  bi yekcarî
Rûhê min mest dibe ew dem bi şewq tê li heve
Demsala her dewranê ger bihare gul ez im
Di wexta zor û ğela zîlan û sumbul ez im
Çi roja dunya tarî ji bo mizgîna dila
Li asîmanê kerbê şalûr û bulbul ez im.

Zaboq: Çöplük Kavil: Enkaz, harabe Nepenî: Gizli, muamma
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Di heqê sebebê nuzûla vî sûretê de İmamê Buxarî 
û hin  ‘alimên din, ji Îbnî ‘Ebbas wiha rîwayet kirine:

İbnî ‘Ebbas (r.a) dibêje: Rojekî Resûlê Xweda (s.x.l) 
derket ser girê Sefayê û gazî kir: YA SABA‘HAH   Qebî-
la Qureyşîya lê civîyan. Resûlê Xweda weha got: Eger 
ez xeberê bidim we û bibêjim: “Dujmin vê sibehê yan 
jî êvarê wê bi ser we da bigre. Ma winê ji min bawer 

bikin?” Teva gotin erê. Resûlê Xweda (s.x.l) got: “(Vê 
bizanibin) ez pêxember im. Ji alîyê Xweda ve ez ji we 
ra hatime şandin. Ez bi ‘ezabekî dijwar dizanim. (Eger 
hûn bawerî bi min neynin û ‘îta’ata min nekin hûnê 
bikevine wî ‘ezabî).”

Liser vê yekê Ebû Leheb ji Resûlê Xweda re got: “Zî-
yan ji te ra be. Ma te em ji bo vê yeke civandin?”¬ 

Hin Şîretên Qur'anî
✍  M. Muhemmed Bêcîrmanî

1

Herdû Destê Ebû Leheb ‘hişk bibin. Çawa ku ‘hişk bûn jî. 
Mal û keda wî feyde neda wî.  

Wê zatê (Ebû) Leheb bikeve agirekî pêtîhilda. 
Jina wî ya ‘hemalê piştîyê sitirî û êzinga jî. 

Ewa kû timî werîsekî ji lîfê pelê xurma di sitûwê wê de ye.

“
”
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Liser vê gotina Ebû Leheb, Xweda ê Te’ala ev sûret 
nazil kir.

İbnî Cerîr jî bi riya İsraîl   ji İbnî İshaq wî jî ji ‘alimekî 
Hemedanî  rîwayet kiriye ku pîreka Ebû Leheb sitirî 
davêtin ser riya Resûlê Xweda (s.x.l). Bi sebeb vê yekê 
ev sûret nazil bûye.

Îbnî Munzir jî rîwayeteke wek vê rîwayetê ji İkrîme 
rîwayet kiriye.  

Gelî Însana! Xwedayê ‘alemê bi vê suretê gelek şî-
retên muhîm li me dike û gelek mesûlîyetên me hînî 
me dike. Mesela:

1. Xwedayê ‘alemê şîret li me dike kû em li ber 
de’wetvanê dînê wî, ranebin. Lewra ê liber de’wet-
vanê dînê wî rabe ‘eqîbeta wî weke Ebû Leheb li 
dunyayê zîyan û xesarete. Ên wilo ne malê wan, ne jî 
keda wan feyde nade wan û wan ji zîyan û xesaretê 
na parêze û xelas nake. Li axretê jî wê ew bikevin agi-
rekî bi pêtî û gurr.

Divê xusûsê de ferqa zilam û pîreka tune ye.
2. Xwedayê ‘alemê şîret li me dike ku em, ezyet û 

te’dê nedin ehlê wî û de’wetvanê riya wî. Lewra ê 
ku ezyetê bide wan welew pîrek be jî ‘aqûbeta wî li 
dunyayê zîyane û li axîretê jî agir û xusrana ebedî ye. 
‘Hetta mirov bi çi tiştî te’de li ehlê Xweda bike, Xwe-
da jî mirov bi wî tiştî dide ‘ezabê. Weke ku pîreka Ebû 
Leheb li axretê bi werîsê xwe tê ‘ezabkirin. Lewra wê 
bi werîsê xwe piştiyê sitiriya ji çiyê tanî û bi şev tavête 
ser riya Pêxemberê Xweda. Ji bonî ku sitirî di lingê wî 
de herin. 

3. Xweda ê ‘alemê li me şîret dike kû ji zerar û zî-
yanê pê ve feyda kesî di ezyetdayîna de’wetvanê riya 
wî de tune ye. Çawa Ebû Leheb û jina xwe jî, zerar 
û zîyanê pê ve ji vî karî tiştek neçinîn. Tarîx şahid e 
ku ‘heta îro jî tu kesî ji zîyanê pêve feyde ji neyratîya 
de’wetvanên riya ‘heq nedîtîye. Em Mensûbên ‘Hîzba 
Xweda gelek çara bûne şahidê vê yekê. 

4. Xweda ê ‘alemê şîret li me dike û bi haweyekî ve-
kirî beyan dike ku di dînê İslamê de qewmîyet û nijat-
perestî tune ye. Fikra qewmîyetê fikreke şeytanî ye. Ji 
bonî ku pê ji dînê Xweda dûr bibin û li ser fikreke vala 
û pûç ji hev re bibin dujmin û hevdû bikujin, şeytan 
ev fikir avêtiye nav zarwê ‘Hz. Âdem. Tu manekî ji fik-
ra qewmîyetê re tune ye. Lewra temamê qewma în-
san in. İnsan jî di eslê xwe de tev zaruwê yek dê û yek 

bavî ne. Zarwê yek dê û yek bavî jî bira û xuşkê hev 
in. Nexwe însan tev yek reh in, yek nîjad in, yek qewm 
in û tev bira û xuşkên hev in. Ji ber vê yekê Xweda ev 
fikra bê me’neya şeytanî ‘heram kiriye.

Binêrin, Ebû Leheb tevî kû ‘emê efdelê mexluqabû 
jî ji ber kû îman neanî û dijberîya Resûlê Xweda (s.x.l) 
kir, Xweda ev sûretê Qur’anê di zema wî û jina wî de 
nazil kirîye û bi nav tê da zikra wî kirîye. Da ku ‘heta 
qiyametê ji hemî însan û nesla re bibe ders ku  nijad-
perestî û ‘hemîyeta cahilî di İslamê de tune ye. ‘Heta 
qîyametê  zema wî bi vî suretî têkirin.

Yahûdî jî tevî kû ji zuryeta Hz. Îbrahîm, İshaq û 
Ye’qub in jî, jiber kû îman bi Resûlê Xweda (s.x.l) ne-
anîn û dujmintî pê re kirin, Xweda ê ‘alemê di gelek 
sûret û ayetên Qur’anê de zema wan kirîye û le’net li 
wan aniye.

Di Qur’an û Sûnnetê de bi te’bireke din di dînê İs-
lamê de Xweda ê ‘alemê însan tev kirine du sinif û 
bend. Sinifa musulmana û sinifa kafira. Benda Xweda 
û benda şeytan. Bi te’bîreke din jî sinfa ‘adila û sinfa 
zalima. Yan jî sinfa mutî’ û asîya.

Musulman, benda Xweda, ‘adil û mûtî’: Ew in kû 
îman bi xweda û bi pêxemberên wî anîne û li gorî 
emrê wan dijîn û dimeşin.

Kafir, benda şeytan, zalim û ‘asî ji: Ew in kû bawerî 
neanîne û wek emrê Xweda û pêxember nameşin. 
‘İsyana wan dikin û di erdê de texrîb û zulum û te-
rorîstîyê dikin.

Çawa ji her qewmî musulman hene herwiha ji her 
qewmî kafir jî hene. Belê musulman ji kîjan qewmî 
bin ferq nake. Xweda ew ji hev re kirine bira û ew wek 
milletek ‘hesibandine. Kafir jî ji kîjan milletî dibin ew 
zane Xweda ew jî wek milletek hesibandine.

İro em dibinin ku kafir ji kîjan qewmî bin ferqa hev 
nakin, daîma di dujmintîya İslam û musulmana de 
alîkarîya hev dikin û ji hev re dibin piştek. Hevsarê 
wan di destê şeytan de ye û şeytan wan dajo vî karê 
çepel.

Xweda ê ‘alemê jî emrê musulmana kirîye kû ji kîjan 
qewmî dibin bila bibin lazime bê ferq di şer û cîhada 
bi kafira re alîkarîya hev bikin û ji hev re bibin quwet 
û piştek. 

Xweda ê ‘alemê ji ber ku hem Xaliqê  însan û kaî-
natê ye hem jî Xwedî û Sultanê wan e emrê benda 

2

3

4
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xwe, îbadên xwe yên musulmanên ‘adil û mûtî’ kirîye 
ku bi benda şeytan a kafir, zalim û ‘asî re mucadele 
û cîhad bikin ‘heta ku wan vegerînin îman û îta’etê. 
Yan jî heta ew dev ji texrîb û îfsad û terorîstîya xwe 
berdin.

Xwedayê ‘alemê di cezakirin û îmhakirina kafir û te-
rorîsta de, ‘haşa ne kû îhtîyaca wî bi musulmana heye 
ku emrê wan dike bi şer û cîhad û mucadela wan. 
Lewra bi qasî mirov çavê xwe bigre yan jî veke Xwe-
da dikare teva bi carekî bimirîne û îmha bike. Lakîn 
Xwedayê ‘alemê ji bo sirrê îmtîhanê  muhletê didê 
kafira. Ji bo ku  kufr û terorîstîya wan nîşanî ‘alemê 
bide da kû li axretê dema wan bêxe cehennemê û 
îsmê Xwe yê Qehhar li ser wan bide tecellîkirin seh 
neyê ser navê wî yê ‘Adil.

Xwedê Te‘ala digel îmkanê hindik jî emrê muslu-
mana bi cîhada kafira dike da ku  dereca îta’eta wan 
a ji Xwe re nîşanî ‘alemê bide û dema wan li axretê 
bêxe cenneta ebedî û sirrê îsmê Xwe yê Cemîl li ser 
wan bide tecellîkirin‘edaleta wî jî pê re bi awayek aşî-
kar û tetmînkar bê tecellîkirin.  

Gelî îsana! Ji bo vê heqîqetê ye ku Resulê Xweda 
(s.x.l)  berî her qewmî bi kafir û terorîstê qewmê Xwe 
re ‘herb kiriye. Ji wan dest pê kiriye û hino hino daîra 
mucadele û cîhada Xwe berfireh kirîye. Lewra ‘herba 
musulmana bi kafirên qewmên wan re ne kirineke 
kirêt û birakujî ye. Lewra emrê Xweda weha ye. Pêşî 
Resulê wî ev tişt tetbîq kiriye. Hem jî musulman û ka-
fir ne birayê hev in.  ‘Heramîya mezin û birakujî ew e 
ku musulman xwebixwe bi hev re ‘herbê bikin. Lewra 

Xwedayê ‘alemê ev yek ‘heram kiriye û musluman ji 
hev re kirye bira. Dînê İslamê ev e. Ev yek bi Qur’an û 
Sunnetê û îcraata Resûlê Xweda û se‘habîyên wî sa-
bit e. Ên kû bi vê yekê ne razîbin bila ji xwe re li dînekî 
din bigerin.

Gelî musulmana! Netîce eve: Dînê İslamê dînekî 
‘alemî û cîhanî ye. Xîtabî tevê însana dike. Qewmîyet 
û nijadperestî tê de tuneye.   Li gorî İslamê musulman 
tev yek milleti n. Yek ‘hîzb û yek bend in. Tev birayê 
hev in. Kafir jî tev yek millet in, yek bend in. Di duj-
munntîya musulmana de tev alîkarîya hev dikin. Ferz 
e ku musulman jî di dujmintî û mucadela bi kafira re 
alîkarîya hev bikin. Naxwe fitnê mezin dertên holê. 
Ev fitnê ku îro di ‘alema İslamê da mewc û pêl didin jî 
netîca vê îhmalê ne.

Resulê Xweda (s.x.l) çawa pêşî bi emrê Xweda zema 
‘emê xwe kiriye û binavê wî wî zikir kirîye divê em jî ji 
kafirê qewmê xwe destpêkin. Pêşî xerabî û kufra wan 
ji însana re beyan bikin û bînin ziman.

Lewra di her xusûsî de nûmûne û mîsal, Resûlê 
Xweda (s.x.l) ye. Ev sûret jî di warê vê ‘heqîqeta ku me 
zikir kir de delîleke mezin e. 

Eger em di vê xususê de qelsîyê nîşan bidin emê 
tu carî di mucadela Xwe de muweffeq nebin. Ne ji 
qewmê xwe re û ne ji tu kesî re emê nebin mîsaleke 
qenc. Lewra muweffeqîyet di tabi’tîya Qur’an û Sun-
netê de ye û zafer ji ba Xweda ye.

Xwedayê ‘alemê me teva mu’hafeze bike û nehêle 
em ji îstîqameta emrê wî şaş bibin. Ez xwe û we ema-
netî Xwedayê ‘alemê dikim. 

5

6

1-) Ev gotineke ‘Ereba ye. Dema talûkekî dibînin jibonî qewmê xwe li hember wê 

talûkê şiyar bikin pê gazî dikin. Bi me’na gazikirina hewarê ye

2-) İsraîl Navê ‘alimekî ye

3-) Ji wî ‘alimê Hemdanî re tê gotin Yezîdê Kurê Zeyd

4-) Lubabunnuqûl fî esbabunnuzûl / Suyûtî

5-) Lewra Xwedê Te‘ala ev dunya kiriye hola îmtîhanê

6-) Lewra nîjadperestî û qewmperestî li gorî İslamê ‘heram e. 

Rîwayet: Ragîhandin ango neqilkirina gotinekî ji yekî din. 
Zîyan ji te ra be: Tu helak bibî.  
Nuzûl: Dahatina we‘hyê. 
Fikra qewmîyetê: Ew fikre ku meriv çi heq û çi niheq tim û daîm 
piştgiriya qewmê xwe bike û qewmê xwe ji herkesi çêtir bizanibe. 
Ne ew fikre ku meriv qencîya gelê xwe bixwaze. Di warê xêrê de 
daxwaza qencîya qewm ‘hemîyetek İslamî ye.  
‘Em: Ap.   
Dijberî: Muxalefet 
Zem: Rûreşkirin ango bi tirkî qinama. 
Nijadperestî: Qewmperestî ango bi tirkî irqçilix. 

Mûtî’: İta‘etkar  
Karê çepel: Karê şaş 
Cîhad: Mana kelîma cîhadê gelek berfireh e. Bi kurtî ji hemî 
xeyretên İsalmê re cihad tê gotin. ‘Herba bi kafira re tenê beşek ji 
cîhadê ye ku ‘alim wek qital binav dikin. 
Seh: Sî. 
İsmê Qehhar: Wesfekî Xwedê ye ku li gorî şanê vî navî li neyarê 
xwe ‘xezebê û wan qehr û perişan dike 
İsmê Cemîl: 
Muweffiq: Bi serketin Navê Xweda yê ku xweşkayiyê di kaînatê de 
dide nîşandan
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Peyğamber aleyhi selam zaf kerîm/cumerdi bi. Yi 
malê xu qey muxtacon înfaq kerdêrn. Eshabê xu teş-
vîqê tîcaret kerdên û yi ina dehkera ser hina vatên:
“Ê şima rî tîcaret tawsîye keno; çimkî des ra new kâr 
ho ticareti do.” Labêlê yi ticareti di eshabê xu zûr û 
xapnayişi ra menkerdên.
Yi zerrê keye û tebere keye di gureyê xu bi deste xu 
kerdên, kes deste x udi nêçarnên! Mueşna ditên, kin-
cî xu pînekerdên, barê xu bi paştê xu kiriştên…
Tutoni ra zaf heskerdên. Yini di pîya kaykerdên, 
wextêko raywonî ra agerênî serê heywonê xu di tût 
nişnên penîyê xu.
Resulullah, yarî kerdên. Yarî ra heskerdên. İna yarîyê 
yi ra mîsalêk a.
“ Yi cînêka extîyari ra va: ‘Extîyar, nêşînî Cenneti!’ 
Cînêka extîyar ina qal ser berma.. O wext, Resullulah 
aleyhi salat û selam ayi ra va: ‘Ti şinê Cennet pawa 
xuertîyê xu!’ 
Resulullah, çîkêko rindi ra heskerdên. En rind kînc 
dênê x ura, buya wêş sawitên xu ra. 
Yi eshabê xu bi rîyêko peşmirîyaye vera ci omên. Û  
rayê peşmirîyayiş musnên eshabê xu. İna qalê yi wa:
“Rîyê birayê xu rî peşmirîyayişê tu sedeqa wa.”
***
Seba exlaqê Peyğamberê ma ayêt zaf î. Ma enan ra 
çend hebin nusênî:
“ Bişek, ti yo exlaqo berz sera wê” (Sureyê Qelem: 4) 
“Sondi bi, şima rî peyğamberêk omîyo ku, kowtîyê 
tengî şima yi decnêna û qehirnêna. Çimkî wu bawer-
mendoni rî zaf rehm û şefqin o.” (Sureyê Towbe: 128)
“ Rasulê mi ma tena ti, ‘alemoni rî qey rahmet şirawu-
ti.”  (Sureyê Enbîya: 107)
“ Sondi bi, Resulullah qey şima û ê hîvî kenî birasê 
Homey û ruecê axîretî û Homey zaf zîkîr kênî yo mî-
salo rind o.” (Sureyê ‘Ehzab: 21)

Kerg pê haki, bız pê şiti
Dar pê peli, gem pê dari

Behr pê awkı, erd pê bezri
Her tım zîKr kên Homa’ri

Rêy gurên varon varen
Verg zuren, paskuvi remen

Keku wanen, melı çeren
Her tım Zîkr kên Homa’ri

Ser virêni inson mırenu
Haywon qaleno vaş çerenu
Felek gerena inson mırenu

Her tım zîkr kên Homa’ri

Kera teqena vılık bena zergun
Wor varena horês teqenu

Laser yenu awk xûşena
Her tım zîkr kên Homa’ri

Rıstım konu erd, dar vejina
Wesar yenu bezrı teqenu

Heyvon venu inson’ir benu qervaş
Hem tım zîkr ken Homa’ri

Exlaqê Resulullahî Ra

✍  Îbrahîm Çabakçurî

✍  Nurettîn Kawarî

Her Tim Zîkr
Kên Homerî
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T  evahîyên ‘hemd û sena layiq û babetê Ellah Te’ala ne. 
Bi qasî hejmara zerratên kaînatê selat û selam li ser 

Resulê Ekrem û al û es‘hab û etba’ên Wî bin.
Gelî xwendevanên Banga Heq yê heja û bi rûmet!
Me di nivîsa xweya berê de behsa astengên di pêşîya 

fehmkirina hedîsên di derbarê cereyanên Hz. Mehdî u 
Deccal de kiribû. İnşaallah di vê nivîsa xwe de jî emê liser 
hikmetê wan hedîsa bisekinin.

Resûlê Ekrem (a.s.w), di gelek hedîsên xwe de behsa 
cereyanên Hz. Mehdî û Deccal kiriye. Di kitêbên hedîsên 
se’hîhê wek Buxarî, Muslîm, İbn-î Mace, Tirmizî, Ebû 
dawûd, ‘Hakim, Nesaî, Musned, Muwatta’, Taberanî, 
İbn-î Sunnî, İbn-î ‘Esakîr, Darimî, İbn-î Hîbban Bey-
heqî, Eş-Şida û hwd.  de di vê derbarê de, bi gelek wecha 
pir hedîsên se‘hîh hene.

Cumhûrê ‘ulemayên ehlê Sunnetê  di derbarê heqîqeta 
Hz. Mehdî û Deccal de muttefîq in. Elbet wê muttefiq bin.  
Lewra ‘hedîsên di vê derbarê de bi gelek terîqên saxlem 
hatine neqilkirin. ‘Heta di kitêbên hin se‘habîyên ku hedîs 
dinivîsandin de jî hinek ji van ‘hedîsa derbas dibin. Hem 
jî îmamên Ehlê Beytê û gelek se‘habîyên ‘alim bi îtifaq ev 
hedîs dewrî ê pey xwe kirine. Wekî din jî gelek ehadîsên ji 
vê new‘ê wek îxbaratê xeybî çewa Resûlê Ekrem ferman 
kiribe ‘eynî wisa derketîye. Hem tarîxa derbasbûyî hem jî   
‘esra me şahidê vê heqîqetê ye. 

Di ‘esra se‘adetê de meşhûr e kû Resulê Ekrem (a.s.w), 
carekî di Mescîda Nebewî de sê roja li ser hev ji se’habîya 
re behsa Hz. Mehdî û Deccal û cereyanê wan û bûyerên 
axirzeman kiriye. Tarîx, ji vê xutbeya ku sê roja li ser hev 

behsa îxbaratê xeybî kiriye pê ve behs nake ku Resûlê Ek-
rem (a.s.w) di derbarê tiştekî din de hewqas dirêj xutbe 
dabe.

Helbet gelek ‘hîkmet û gelek luzûm hebû ku Peyxem-
ber (a.s.w), bi îstînada wehyê, bi gelek wecha xebera Hz. 
Mehdî û Deccal û cereyanên wan bide. Lewra di hedîsên 
kû behsa dewra Deccal û cereyana wî dikin de xûya ye kû 
di wî zemanî de bobelat û bêtifaqî û qetlî’amên pir mezin 
wê bên serê Ummeta İslamê û gelek musulman wê herin 
sifra Deccal a manewî. Gelek musulman wê îmana xwe 
wenda bikin. (Ne’ûzubîllah)

Ji ber sirrê îmtîhanê Allah Te’ala wê sûreten qeweta 
candayînê û qewetekî maddîya pir mezin û cennet û ce-
hennema derewîn bide Deccal. Gelek kesên mu’min jî wê 
pê bixapin û îmana xwe wenda bikin.

‘Heta di hinek hedîsan de tê behskirin ku wê hin kesên 
mu’min, ji bo ku kelîmeya heq ji Deccal re bêjin wê herine 
hizûra wî lê Deccal, bi îstîdracên wek si‘hr û îspîrtîzma û 
teknolojî û gotinên avzerî û Cenneta xwe ya derewîn wê 
wan bixapîne. Di encamê de, ew mu’mîn di ‘eynî rojê de 
wê bibin tereftarê Deccal.

Jiber vê xetera mezin e kû Resûlê Xweda di tarîxa în-
sanîyetê de di derheqê xetera kû wê piştî hezar û çar-
sed-hezar û pênsed salî pêkbên de ummeta xwe haydar 
kiriye.

Di vê derbarê de, muceddidê ‘esrê Ustad Bedî’uzzaman 
wiha kerem dike: “Resûlê Ekrem (a.s.w) bi îstînada 
we‘hyê, ji bo ku di her ‘esrî de quwweta me’newî ya 
ehlê îmanê mu‘hafeze bike, hem ji bo ku di hadîseyên 

Di Hedîsên Axir Zeman De Cereyana
Deccal û ‘Hz. Mehdî 2

✍  Selamîyê Bilêderî
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bi dehşet de nekevin ye’sê hem jî ji bo ku ehlê îmanê 
me’nen rebtî Alê Beyta xweya kû sîlsîleyekî nûranî ya 
‘alema İslamê ye bike, xebera Mehdî daye.”  

Wekî din jî Pêxember (a.s.w) ji hezar û pênsed sal berê 
bigre heta qîyametê ummeta xwe li hember gelek kesên 
virekê ku bi navê Mehdî wê rabin şîyar bike û Mehdîyê 
heqîqî û cereyana wî bi ummetê bide nasîn, ewsafê Hz. 
Mehdî û cereyana wî bi tefsîlat gotiye.

Hîkmet û sebebek jê jî: Cereyana Deccal dê li ser ruyê 
‘erdê, îfsad û tuğyanekî pir mezin derîne û hem wê di nav 
însanîyetê de hem jî di nav Ummeta Îslamê de înkara 
ulûhîyetê bike. Ji bo kû di tarîxa însanîyetê de bi şeklekî 

kû nehatîye dîtin eğlebê însanîyetê têxe bin bandora xwe 
wê nîfaqê bela bike. Wê bê’hed însanên mu’min bibe ser 
fikra kufra mutleq. Ha ji ber vê musîbeta herî mezina kû 
wê were serê ummetê, Resûlê Ekrem (a.s.w) bi emrê İlahî, 
xebera Mehdî û Deccal û cereyanên wan daye. Da ku 
mu’min bi cereyana Deccal nexapin û wî binasin û cere-
yana Mehdî nasbikin û xwe pê ve bigrin.

Sebeb û hîkmetek jî ev e: Di zemanê kû Ummeta İs-
lamê wê here fesadê,  bibe fırqe bi firqe û bikeve qirika 
hev û hev qir bike de ji bo ku ehlê îmanê bidin pêy Alê 
beyta Resûlê Xweda û herin ser riya selametê Resûlê 
Xweda hewqas behsa Mehdî û cereyana wî kiriye.

Bi navê Xwedayê dilovan û dilovîn,            
Vaye dîsa hat meha nîsanê, meha xêra, meha bereketê. 

Heta barana vê mehê bi bereketeke cûda ye.
Ev meha ku tê de gîha û dar şîn dibin, ev meha ku tê de 

rih bi erdê ve tê û bi vê hêzê her der bi kulîlkên cûrbecûr 
tên xemilandin. Ajal jî piştî sir û seqema zivistanê, bi xêr û 
bereketa vê mehê bi xwarin û vexwarinê hêçdibin.
Gelo ummeta pêxember (s.x.l) ma ne hewce ye ku ji vê 

meha hevqasî bi xêr û bereket îstîfade bikin? Ma qey ne 
pêwist e kû em pêxemberê xwe nas bikin û li pey herin? 
Ma qey em nabînin vî halê kû gelê kurd îro têdeye? Hema 
hema maye ku bi destê Ebû Cehil û Ebû Lehebên zeman 
di nava kufra tarî de noq bibe. Gelo jiber çi em di vî halî 
de ne? Ma qey ne ji ber ku em pêxemberê xwe nasnakin 
û em rêya Wî na şopînin? Ka em çi bikin vêca? Pêwiste ku 
em ji vir û pêde bi hevre bêjin:
1- Emê emrê Rebbê xwe yê ewwil ku ‘’îqre’’ ye bi cî ênin 
û pêşî Qur’ana xweşik naskin û pehînekê li van fikr û ra-
manên qirêj ê ku îro ketine nav me û me bi hev didin 
kuştin bidin. 
2-Kirinên kû Xweda û Resûlê Wî ji me re gotine “heram 

in” em wan heram bikin û kirinên ku ji mere gotine “he-
lal in” jî em wan helal bikin.
3- Emê xwe bi teqwayê bixemilênin da ku Rebbê me ji 
me razî be û em jî ji Rebbê xwe razî bin.
4- Em Xweda yê xwe, Îslama xwe û Pêxemberê xwe ji ka-
niya paqij a zêrîn ku Qur’an a pîroz e û sunneta pêxem-
ber e nasbikin. Wê demê emê wan bel’emên ku li ser he-
sabên şeytên dixebitin naskin û bidine naskirin.
Gelî bira! Ji dîya me ‘Eyşê dipirsin, dibêjin ma ka exlaqê 

pêxember (s.x.l) çawa bû? Dîya me ‘Eyşa dibêje: Exlaqê 
wî Qur’an bû. Madem ku exlaqê pêxemberê me Qur’an 
bû, hînkirina jiyana Wî ji kesayetên misilman re dibe ferz. 
Çawa ku ferz e misilman Qur’anê bixwênin û pê ‘emel bi-
kin, hînkirina jiyana pêxember jî dibe heman tişt.
Vaye rê jî li ber me ye û rêkok jî li ber me ne. Heke ku em 

pêxemberê xwe nas bikin û li pey rêya Wî herin, Wellahî 
emê ezîz û ser bilind bin. Lê êm xayîn û bêolan ji xwe re bi-
kin serok û rêber, hê emê li ber gelek bayan bikevin weke 
ku îro em li ber bayê Emrîqa û Rûs ketine. Bimênin di xêr 
û xweşiyê de.  

EM ÎRO MUHTACÊ TE NE EY RESÛLÊ XWEDA!

✍  Mamoste Hezexî

Zaboq: Çöplük Kavil: Enkaz, harabe Nepenî: Gizli, muamma
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Rebbê ‘âlemê Xwuda Te’ala, çi minnetek mezin 
li me kiriye ku em kirine xwedî îman. Lewra îman, 
ji nav ni’metên ku Xwuda Te’ala dane me, ni’meta 
herî mezin e. Îman, ronahîya qelb û çe’va ye... Îman, 
hizûr û sekna qelba ye… Îman, zewqa mestirê ji her 
zewqa ye… 

Îman, ni’metê fanî bi xwe re baqî dike. Lewra li 
dinyayê çiqas ni’met hene ew tev fanî ne, fêda wan 
li dinyayê dimîne; derbasî axretê nabe. Ger îman bi 
me re tune be, dixwazî mulkê dinyayê bera tev ê 
me be, ew fêdeyek daîmî nade me. Her çiqas em, 
xwedî sihhet û selamet bin, em dewlemend û mal-
dar bin; em xwedî quwwet û qudret bin jî, piştî do-
mekê wê ev ni’met tev ji dest me herin. Hetta ewê 
tev li me bibin barê giran. Wê hesabê wan ji teref 
Xwuda ve, ji me yek bi yek bête pirsîn…

Kesê mu’min ji ber ku îman bi Xwuda anîye, ew 
her û daîm dilşad e. Dilê wî rehet e, pişta wî qewîn 
e. Ew xweş dizane ku kê pişta xwe bi Xudê rast kiri 
be, pişta wî kesî qet nayê ‘erdê. Ew baş dizane ku 
sedema hebûna ‘erd û ‘ezmana jibo çi be, sedemê 
hebûna wî jî jibo wê ye. Çi tiştê di ‘erd û ‘ezmana de 
hene, çawa ku ew tev ji Xwuda re serî danine û ji wî 
re ‘ibadet dikin; wî jî serê xwe ji Xwuda re tewandî-
ye û jê re çûye secdê. Bi vî awayî wî jî, xwe xistîye 
ber aheng û nîzama kaînatê. Wî li ber çerxa kainatê 
serî ne rakirî ye û ‘isyan ne kirîyê.

Xwuda Te’ala, şeref daye însan; ku ew xuluqandîye û 
ew ji xwe re kirîye muxateb. Heya însan pê çêkirîye ku 
Xwuda Te’ala rebbê însan e û însan ‘ebdê Xwuda Te’ala 
ye. Însan bêserî nehiştîye û ew bi serê xwe neberdaye. 
Jê re Kitab û pêxember şandine û rêya rast dane ber 

“…Bil’akis ji bona hûn gihandine îmanê Xwuda minnetê li we dike”
(Sûretê Hucûrat-17)

يَماِن ِلْلاإِ َهَداُكْم  ْن  اأ َعَلْيُكْم  َيُمنُّ  اللَُّه  َبِل 

DEMBIHÊRKA MELÊ

✍  Mustafa TÛRAN
NÎ’META HERÎ MEZIN ÎMAN E 
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