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Ya Rebbî!
Tu bi xatirê ‘Ezemeta Xwe kî
Tu bi xatirê Resûlê Ekrem kî

Tu bi xatirê meha Remezanê kî
Tu bi xatirê leyletulqedra ji hezar mehî bixêrtir kî

Tu bi xatirê Qurana ‘Ezîm kî
Tu bi xatirê ‘îda Remezanê kî
Tu bi xatirê ‘îda Qurbanê kî!

Deriye guneh û xerabiya, deriyê fitne û fesadiya, deriyê nefisperestî û şeytaniya, 
deriyê cehennemê li me bigre. Firsetê nede şeytanên îns û cin, wan li zincîraxe; dev û 
dest û nigê wan ebediyyen girêbide. Firsetê nede Xwedênenas û rehimnenesan. Me 
ji fikr û ‘eqîdên batil biparêze, me ji îstîqametê dûr nexe. Me ji hukm û ta’etê xwe dûr 

nexe. Deriyê qenciyan, deriyê meşa bi bal cemala Xwe ve, 
deriyê bilindbûna bi bal heqîqeta mutleq ve li me veke.

Me bigerîne ji wan kesên ku bi heqî ‘îbadet ji te re dikin… 
Me û hemî ummeta Mûhemmed ‘e.s.w… 

Û Tu bêtifaqiya Kurda bi tifaqiya li ser dînê Xwe bidî alî. Amin!



Ey Xayinên serserî
Bêdîn û bêbawerî 

Dîsa we xwe firot kê
Kê hûn ji xwe re kirî

Xayinên dîn û millet
Hûn bûne êş û ‘illet

We wêran kir memleket
Bi şiddet û agirî

Ji xizmeta kafiran 
Têr nabin hûn wek keran 
Bi emrê wan wek guran

Êrîş dikin her derî

Geh karkerên Rûsa ne
Geh sehên Awrupa ne 

Îro yên Emrîqa ne
Jê re dikin leşkerî

Dijminên warê xwe ne
Betalên karê xwe ne
Yarê neyarê xwe ne
Ji wan re bûne tarî

Ma hûnê kengê werin
Di vê riyê dagerin 

Li pey riya Heq herin
Bêjin bese kafirî

Ey Xayînên Serserî
✍  Mela Mizgîn





الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

Ji ber ku Rebbê ‘alemê em bi ‘ebdîtî ji xwere qebûlkiriye û ji tarîtiya ‘edemê em derxistin 
ronayiya wucûdê em çiqasî jê re hemd bikin jî hindik e. Di ‘alema wucûdê de rehmeta mu-
cessem, Fexra kaînatê Resûlê Ekrem ‘eleyhîsselatû wesselam e. Em çiqasa selat û selama li 
ser bixwînin jî hindik e. Çiqas em hemd û şukr û selat û selaman zêde bikin nî’met û reh-
meta Rebbê me jî li ser me zêde dibin.

Vê hejmara me teqabulî meha Remezanê dike û heta bi ‘îda qurbanê jî dixe bin xwe. 
Meha Remezanê û ‘îda Remezanêw ‘îda qurbanê ji bo muslumana di salê de hinik rojên bi 
qîmet in. Bi mîqdar îstîfadekirina ji wan bereket û quwwet tê tehsîlkirin. ‘Alema Îslamê 
dema dighêje van rojan bi vê hêviyê dikeve ‘eşq û coşê; Musluman hevdû pîroz dikin, ji hev 
re du’a dikin. 

Di dunya me ya îro de musluman zêdetir muhtacî van rojan e. Hêzên batil bi “dewletî” 
êrîşî ser muslumana dikin. Mal û welatê Îslamê dane ber talanê. Ji vê xerabtir, di hede-
fa wan de xerakirina ‘eqîda muslumana heye. Li Kurdistanê orgutên Xwedênenas bûne 
‘eskerê hêzên batil û taşerontiya vî karê şeytanî dikin. Komkujiya li gundê Baqewsê yek 
ji wan “êrîşê hêzê kufrê” ne ku di Kurdistanê de bi destê van orgutan pêkanîn. Kovara 
Kelhaamed bi du şi’ran qala vê qetli’amê dike. Di şi’ra Fexreddîn Şemrexî de bingeha bîrû-
baweriya van orgut û hêzan xuya dibe. Dema hûn bixwînin hûnê bibînin bê kufr û zulum 
çıqasî ketiye nav me, hûnê bibînin bê bi çi kîn û nefretê xwîna me dirjînin, ewladê me dikin 
dijminê dîn û welat û qewmê xwe.

Di gel van bûyeran jî em ji meha rehmet û bereketê ğafil namînin, terka ‘îd û şahiyên 
xwe nakin. Lutf û qenciyên Xweda di ‘îdan de em bêtir bibîr tînin û mest dibin. Nivîsên me 
yê derheqê ‘îdê de hûnê bi zewq bixwînin û gelek dilzîz bibin.

Seydayê Mela Mizgîn di nivîsa xwe de li ser xwendina sûretê ‘esir sekiniye, programa 
dînê Îslamê di sûretê ‘Esir de beyan kiriye. Nivîsek ‘ilmi ye bi zimanekî edebi hatiye nivîsan-
din. Nivîskarê me Cewad Qemerî qesîda Melayê Cezerî hem şerh kiriye hem jî beytên wê 
wergerandiye kurmanciya me ya îro. Herwiha nivîsên mey din jî her yek ji wan bi naverok û 

gotinên xwe gelek bi qîmet in, ji bo îstîfadê her wekî loqmê hazir in.
Em di van rojên mubarek de hemî ‘îbadetê we û her dû ‘îdên we 

pîroz dikin; we di gel nivîskar û nivîsên bi qîmet bi tenê dihêlin. Heta 
hejmareke din bimînin di xêr û xweşiyê de.

JI WEŞANKAR
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Gelî bawermendan! (Eman ha eman! Nebî nebî!) 
Hûn nebin wek wan munkırên derewdêrandoxê ku di 
derheqê birayê xwe yê ku li ser ruyê erde derketine se-
ferê an jî diçin ğezwê de dibêjin: “Eger ew li nig me bi-
mana ne dimirin ne jî dihatin kuştin.  Ellah Te‘ala ev (bîr 
û bawerî wek birîna) ‘hesretê xiste dilê wan. Her Ellah e 
ê ku can dide û can distîne. (Lewra) Ella Te‘ala her ‘emelê 
we dibîne. (Alî ‘Îmran 156) 

Gelî bawermendan! Bo we ‘helal nîne ku hun bi zorê 
bibin warisê jinan. Ji bo sitendina qismek tiştê ku we 
(di dewsa mehrê de) dabû wan li wan neyên ‘xezebê. 
Lê eger ew fuhşîyatek aşîkar bikin ev ne tê de . Li ser 
me’rûfê  bi wan re derbas bikin. Eger hun ji wan kerihîn 
(yanî ew li xweşa we neçûn) mimkûne ku Ellah Te‘ala 
di tiştê ku hun jê di kerihin (yanî li xweşa we naçe) de 
gelek xêr teqdîr kiribe. (Nîsa 19)

Gelî bawermendan! Ji bil tîcareta ku hûn bi rizaa 
xwe bi hev re dikin malê xwe di nav hev de bi şek-
lekî batil nexwin. (Nebî nebî hûn xwe helak nekin û) 
nefsa xwe nekujin. Bêguman Ellah Te‘ala ji we re pir 
bi rehmet e. (Nîsa 29)

Gelî bawermendan! İta‘eta Ellah Te‘ala bikin. İta‘eta 
Pêxember bikin û îtae‘ata wan ûlulemrê ku ji we ne bi-
kin. Eger hûn li ser tiştekî ketin îxtilafê ger bawerîya we 
bi Xweda û Resûlê wî heye (bo çareserîyê) wî bibin bal 
Xweda û Resûlê wî. Ev herî bi xêrtir e û bo encamê jî 
herî çêtir e. (Nîsa 59) 

Gelî bawermendan! (Li hember neyarên xwe 
‘hezrê xwe bikin û)  bi tedbîr bin. An birr bi birr an jî 
tev bi hev re seferber bibin. (Nîsa 71)

Gelî bawermendan! Dema ku hûn di riya Xwedê de 
derketin seferê, baş teftêş bikin. Ji bo menfî‘eta (fanîya)  
dinyayê ji wî kesê ku silavê li we dike re nebêjin tu ne 
mu’min î. Lewra gelek ‘xenîmet li nig Ellah Te‘ala hene. 
Berê hûn jî wek wan bûn. Ellah Te‘ala qencî bi we kir 
(hîdayet kir nesîbê we hûn hatin ser îmanê.) Ji lew baş 
teftêş bikin. Bê gûman Ellah Te‘ala ji her ‘emelê we hayî-
dar e. (Nîsa 94) 

Gelî bawermendan! Welew di ‘eleyhîye we, dê 
û bavê we û nêzmerivên we de be jî, hûn bibin ji 

wan kesên ku ‘edaletê bêkêmasî bi cîh tînin. Her ji 
bo (riza a) Ellah Te‘ala şahidiyê dikin. (Ew kesên ku 
hûn ji bo wan şahidiyê dikin) dixwaze bila dewle-
mend be dixwaze bila feqîr be (ferq nîne bes hûn 
ji ‘dealetê veneqetin.) Lewra Xwedê Te‘ala nezîktirê 
herduya ye jî. (Madem heqîqet wihareng e, eman ha 
eman!) Hûn nebin tabi‘ê hewa a xwe û ji ‘edaletê ve-
neqtin. Eger hûn (di hengama şahidiyê de) zimanê 
xwe xwaro maro bikin an jî (ji şahidiyê) vekşên (baş 
bizanibin ku) bê gûman Ellah Te‘ala ji her ‘emelê we 
xeberdar e. (Nîsa 135.) 

Gelî bawermenda! Bi Ellah Te‘ala, bi Resûlê wî, bi wê 
kitêba ku ji Resûlê xwe re nazil kiriye û bi wê kitêba ku 
berya wî hatiye nazilkirin îmanê bînin. Herçî kesê ku El-
lah Te‘ala, melaîketên wî, kitêbên wî, peyamberên wî û 
roja axretê derewbidêre bê gûman ew (xerifiye û) dake-
tiye nav delaletek kûr  (Nîsa 136.)

Gelî bawermendan! (Eman ha eman! Nebî nebî!) 
Hûn dev ji mu’mina berdin û kafira ji xwe re bikin 
dost. Gelo ma hûn dixwazin ku hûn di ‘eleyhîyê xwe 
de delîlek aşîkar bidin Ellah Te‘ala. (Nîsa 144)

Gelî Bawermendan! Eqdên (soz û peymanên) xwe 
bi cîh bînin. Bi wî şertê ku hûn di îhramê de nîçîrvaniyê 
‘helal nedêrin ji bil wanên ku dê ji we re bên xwendin 
(goştê) ‘heywanên bihîm ji we re hat ‘helalkirin. Bê gû-
man Ellah Te‘ala bi çi rengî bi xwaze bi wî rengî ‘hukum 
dike. (Maîde 1) 

Gelî bawermendan! Ne ji nîşaneyên  Ellah Te‘ala 
re, ne ji meha ‘heram re, ne ji (heywana) qurbanê re, 
ne ji gerdenê (ku bi wê ‘heywanê ve girêdayî ne) re, 
ne ji wan kesên ku her ji bo bidestxistina fedl û riza 
a Rebbê xwe ji dil û can tên ziyareta Ke’bê re bê ‘hur-
metîyê nekin. Dema hun ji îhramê derketin (ger hun 
bixwazin) îdî hun dikarin nêçîrê bikin. Nebî nebî! Bila 
kerbû kina we a di derheqê wî qewmê ku wan we ji 
Mescîda ‘Heram derxistibûn de nebe sebebê ji‘hed-
derketina we. Li ser qencî û teqwayê alîkarîya hev 
bikin. Lakîn li ser gunehkarî û neyartiyê alîkarîya hev 
nekin. Her ji Ellah Te‘ala bitirsin. Bêgûman Ellah Te‘ala 
Şedîd ul-‘İqab e.  (Maîde 2.)

1-  Fuhş û bêexlaqî caiz didêre ku mêr mehra ku daye jinê jê bistîne.
2-  Peyva me’rûf di vir de bi m’ena qencî û xweşderbasîyê ye.
3- Mebest ji nîşaneyan wek rôji, nimêj, ezan, nimêja bi cema‘et, ‘hecc û menasîkên ‘heccê temmamê sembôlên İslamê ne
4- Şedîd ul-‘İqab: Yanî ‘ezabê wî pir dijwar e. Ger bê ‘xezebê bi awayek dijwar ‘ezab dide. Neyarê xwe û neyarê dostên xwe qehr û perîşan dike.

Ji Qur’ana Mecîd Çend Pend û Şîret

GELİ BAWERMENDAN 3
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 ژڤانا حەزار سالي عمر بكە ئو كيژا شەكلێ حكومەتا

 مەشروع ببينەژي ديسا وێ پێ ڕازي نەبە﴾ ژبەر كو

تونەنە خەطايێن هەر  ئينسان و حكومەتێن بێ گونە 

دەركەڤە لهەممبەر  ئو  ببينە   حكومەتێ وێ 

تەخريباتێ  ﴿دنەتيجا ڤێ خيالا كو مەيلا وێ لسەر 

 هەيەدە چ شەكلو صورەتێ ئيدارێ ببينە وێ

فكرا ئيسلامێدە  دعالەما  ئيرۆ  بخەبتە﴾   لخەراكرناوێ 

 ئيفراط و تەفريطێ بونە جەرەيان ئو حوكوم دكن.

دە، خاصتەن )سەلەفيتيێ(  ناڤێ  دبن  ئيفراطي   جەرەيانێن 

ئو نابينە  پێڤە كەسي موسلمان   جەرەيانا داعش ژخوە 

ناكە، لخەراكرنا هەمي جەماعەت قەبول  ئيدارێ   تو 

 و پارتي و دەولەتان دخەبتە. ژئاليكيڤە ژي جەرەيانا

و چەپگري عرقپەرەستي  و  ماركسيستي  و   كەماليستي 

ژي )وەك پ ك ك( دژمنانتيا ئيسلامێ دكن.

 ﴿ئەو چاغ ژونتوركێ كو دنەظەرا ڤانا دە خەرابن ژي

فتنەكار دبينن. ئانارشيست و   ڤان كەسان مەلعون و 

 تشتێ كو ڤانا دخوازن بسبب محالە، نەتيجا وێ ژي

فەساديە﴾ و  تەڤلهەڤي 

س: - ﴿ئێ بەلكي ڤانا حالێ بەرێ دخوازن﴾

 ج: - ﴿ئەزێ زوەڕە گوتنك كن بێژم، هون كارن وێ

 ئەزبەر ژي بكن: حالێ بەرێ محالە، يا حالێ نو يان

ديكتاتۆريا ئو  ئيستيبدادێ  سيستەما  ئيزميحلال﴾   ژي 

 گەزەك ئيدي نازڤڕە، يان وێ شورايا شەرعي وەرە يان

 ژي هەمي سيستەمێن دي وێ هەلوەشن، وێ تەڤليهەڤي

ئيزميحلالا ژي  يان  يان خيلافەتا شەرعي   چێببە، 

عمومي

 س: - ﴿عەجەبا پديشاهكي وەك عبدالحميد ئيدي وێ

دەرنەكەڤە تەخت، ئيدي حالێ بەرێ وێ نەيێ؟﴾

 ج: - ﴿عەجەبا ڤي كۆنێ وەيێ ڕەش پەرچە پەرچە ببە

 ئو بشەوتە ئو ئاريا وێ لبەر بايێ هەڕە گەلۆ ژوێ ئاريێ

مەرەڤ كارە كۆنەكي چێكە ئو تێدە ڕونێ؟﴾

الله عليه وسلم گۆتيە حەتا  ڕەسولێ ئەكرەم صلى 

پێنج مەرحەلە دەرباس  قيامەتێ وێ دسەرێ ئوممەتا منڕە 

مەرحەلا خيلافەتێ،  مەرحەلا  نبوەتێ،  مەرحەلا   ببن: 

جەبەرروت ديكتاتۆريا  مەرحەلا  گەزەك،   سەلطەنەتا 

مەرحەلا سەلطەنەتا نبوەتێ.  دو  مەرحەلا خيلافەتا   ئو 

 گەزەك و جەبەرروت ئيدي قەديا، ڤەگەڕا ببالڤە ئيدي

ممكنە نە 

س: - ﴿چما﴾ تو ممكن نابيني؟

 ج: - ﴿چمكي بەرێ زهەزار كەسان دەه كەس تەنێ

قووەتا بوێ  ئيستيبدادێ   هشيار و هايداربون، ديسا 

لبەر وان نەگرت، هەلوەشيا.  خوەيا بدەهشەت خوە 

يەكي، داكەتيە  ئيستيبدادێ ژحەزاري  قووتا  ئيرۆ   ئيژا 

 هشياري و هايداريا زهنان ژي ژيەكي دەركەتيە دەهان﴾

زەعيف ئيرو  نەگرت،  بقووەتبو خوە  ئيستيبداد   دەما 

 كەتيە وێ چاوا ڕابە ئو حوكوم بكە

 س: - ﴿مادەم ئيستيبداد هەوقاس تشكي خەرابە چما

 هەركەسي خوە پێ گرت؟﴾ چما دهەر مەسلەكو

هەبو؟ ئيستيبداد  مەشرەبيدە 

فيرعەونتيا  ج: - ﴿چمكي د تەحەككوما كێفيدە زەوقا 

 بێ ئوغر هەيە، تەحەككوم و هەوەسا نەمرودي هەيە﴾

ئجراكرن، هاتيە  دەولەتێ  بدەستێ  گونەهەكيە   ئيستيبداد 

ئينسانا هات دەرەجا ئەنانيتا   دەما ڕێ لڤي گونەهي ڤەبو 

فيرعەون ژ تەحەككومێ نەمرود و   فيرعەونيەتێ، وەك 

زەوق ستەندن

 س: - ﴿بەس نها ژي گەلەك تشتێ خيلافێ شەرعێ تێن

كرن﴾

 ج: - ﴿ئەز دبێژم تشتێ موخالفێ شەريعەتێ موخالفێ

يان شەريعەتێ  موخالفێ  تشتێ   مەشروطيەتێنەژي، 

يان ژي بسبەب زەرورەتا دەولەتێ ئيدارەڤانانە،   گونەهێن 

 تێن كرن. ئەم فەرز بكن ئەڤ سياسەت موخالفي

تشتێ ژ شەريعەتێ  نەترسن، چمكي  ديسا   شەرعێيە، 

بئيهمالكرنا يەكە،  ژهەزاري  دكن  سياسەتێ   تەعەللوقي 

نە نابە﴾ شەريعەت  ئيهمال   وي قسمي شەريعەت 

دە قسمێ هندكتر تەنێيە. د شەريعەتێ   سياسەت 

سياسەتە.
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شەرعي خيالفەتا  يان 
عمومي ميحالال  ز ئ�ي ژي  يان    

 س: - ﴿ ئەهلێ فەضلێ كو دناڤ وێ فرقێدەنە)ڤێ

 فرقا نەقەنجا( ژبۆنا وان ئەمێ چ بێژن؟ ئەوانا زلامني

 قەنجن﴾ هنك كەس هەنە ئەهلێ خوەدانە، بەس

ئەمرێ ديني ظەن دكن. فعلێن زۆردەستا   ئيجرائاتو 

 دەرحەقێ ڤانا ئو وان زۆردەستێ كو وەك ئەهلێ ديانەتێ

بێژن؟ تێن ناسكرندە ئەمێ چ 

قەنجيێ قەنج هەنە، بظەننا  ئينسانێ   ج: - ﴿گەلەك 

دكن﴾ خەرابيێ 

 س: - ﴿ژقەنجيێ چەوا خەرابي چێدبە؟﴾ ما تشكي

وەڕێ هەيە؟

 ج: - ﴿كو مەرەڤ تشتێ موحال، تشتێ نە مومكن

بنيەتا  بخوازه مەرەڤ خەرابيێ بخوە دكه. كەسێ 

 كو بفڕە خوە ژچياكي باڤێژە وێ پەرچە وەرچە ببە.

)ياني ڤانا دخوازن حكومەتك   چمكي تشتێ كو 

 ئيدارەيەك( مەعصومە، حال ئەوە كو دڤي زەماني دە

ئيژا تونەيە،  مەعصوم   )نە حكومەت( شەخسەكيژي 

تەمامێ زەڕڕەيێن وێ ژگونەهان هاتبن  حكومەتك كو 

مەعصومبە﴾ بەرهەڤكرن وێ چاوا 

 كو ئەم ئيدارا شەرعي دخوازن كەسێن دنيەوي )لائيك،

ژوانترێ كو وێ حكومەتا شەرعي  سەكولاريست( 

 قەت خەطا نەكە ئو ژئينسانا خەطا قەبول ناكە. ژبەر

ئيدارەيێن ناخوازن،  ئيدارەيێن شەرعي  ڤان كەسان   ڤێ، 

دخوازن. ئيستيبتداد(  دەموكراتيك،  )لائيك،    دنيەوي 

ئەساسێن شورايا لسەر  ئيدارەيەك  نابێژن حكومەتەك،   ئەم 

ئيدديعايێ ڤێ  ئەم  ئاڤاكرن مەعصومە،  هاتبە   شەرعي 

 ناكن، چمكي حكومەت شەرعي و ئيسلامي بە ژي

 بێ خەطا نايێ تەحەييولكرن، ژبەشەر قصور و خەطا هر

 چێدبن.

ئا موهيم ئەوە كو قەنجيێن حكومەتێ ژ  ﴿دێمەك 

 خەطايێن وێ بێتر بن، كو نە وەڕێبە ئيدارەيەك بێ

 گونەه ددنيايێدە نە مومكنە﴾ گەرەك ئەم چاڤێ خوە

 بەڕا ئيدارە و ئيدارەڤانێ بێ گنەه نەدن، چمكي ئێ

 وها تونەنە ﴿كەسێ كو لحكومەتەك بێ گونەه بگەڕە

يەك نەكە-  ئانارشيستە، چمكي –خودا  مندە   دنەظەرا 

عبد الصمد حلمي ✍

بگەڕە دنەظەرا بێ گونەه  لحكومەتەك  كو    كەسێ 

ژڤانا يەك  نەكە-  چمكي –خودا  ائنارشيستە،   مندە 

كيژا شەكلێ حكومەتا بكە وئ  عمر   حەزار سالي 

نەبە پـێ ڕازي  ببينەژي ديسا وێ  مەشروع 

ڕەچەتا كوردان
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S: - “Ehlê qenciyê ku di nav wê firqê de 

ne (vê firqa neqenca), ji bona wan emê 

çi bejin? Ewana zilamnî qenc in.” Hinik kes hene 

ehlê Xweda ne. Bes îcraat û fi’lên zordestan emrê 

dînî zendikin. Derheqê vana û wan zordestê ku 

wek ehlê diyanetê tên naskirin emê çi bejin?

C: - “Gelek însanê qenc hene, bi zenna qen-

ciyê xerabiyê dikin”

S: - “Ji qenciyê çewa xerabî çêdibe?” Ma tişkî 

werê heye?

C: - “Ku merev tiştê mu‘hal, tiştê ne mumkin 

bixwaze meref xerabiyê bixwe dike. Kesê bi ni-

yeta ku bifire xwe ji çiyakî bavêje wê perçe per-

çe bibe. Çimkî tiştê ku vana dixwazin, hukûme-

tek (yanî îdareyek) me’sûm e. ‘Hal ew e ku di vî 

zemanî de (ne hukûmet) şexsekî jî me’sûm tü-

neye. Îja hukûmetek ku temamê zerreyên wê ji 

gunehan hatibin berhevkirin wê çawa me’sum 

be”

Ku em îdara şer’î dixwazin kesên dinyewî (laîk, 

sekulerist) ji wantirê ku wê hukûmeta şer’î qet xe-

tayan neke û ji însan xetayan qebûlnake. Ji ber vê, 

van kesan idareyên şer’î naxwazin. Îdareyên din-

yewî (laîk, demokratik, îstîbdad ws.) dixwazin. Em 

nabêjin hukûmetek, îdareyek li ser esasen şûraya 

şer’î hatibe avakirin me’sûm e. Em vê îddî’ayê na-

kin. Çimkî hukûmet şer’î û Îslamî be jî bêxeta nayê 

teheyyulkirin. Ji beşer qusûr û xeta her çêdibin.

“Dêmek a muhîm ew e ku qenciyên hukûmetê 

ji xetayên wê bêtir bin. Ku ne werê be îdareyek bê 

✍ M. ‘Ebdussemed Hilmi

YAN XÎLAFETA ŞER’Î 
YAN JÎ ÎZMÎHLALA ‘UMÛMÎ

Reçeta Kurdan

“Kesê ku li hukûmetek bê 
guneh bigere di nezera min 
de anarşist e. Çimkî –Xwe-
da neke- yek ji vana hezar 

salî ‘umur bike û kîjan şeklê 
hukûmata meşrû’ bibîne jî 

dîsa wê pê razî nebe.”
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guneh di dinyayê de ne mumkin e.” Gerek em çavê 

xwe bera îdarew îdarevanê bê guneh nedin. Çimkî 

ê wiha tunene. “Kesê ku li hukûmetek bê guneh 

bigere di nezera min de anarşist e. Çimkî –Xwe-

da neke- yek ji vana hezar salî ‘umur bike û kî-

jan şeklê hukûmata meşrû’ bibîne jî dîsa wê pê 

razî nebe.” Ji ber ku însan û hukûmetên bê guneh 

tunene xetayên her hukûmtê wê bibîne û li hem-

ber derkeve.

“Di netîca vê xiyala ku meyla wê li ser texrîbatê 

heye de çi şekl û sûretê îdarê bibîne wê li xeraki-

rina wê bi xebite. Îro di ‘alema Îslamê de fikra îfrat 

û tefrîtê bûne duheb cerayan û hukum dikin. Ce-

reyanên îfratê di bin navê “selefîtiyê” de, xasseten 

cereyana “da’iş” ji xwe pê ve kesî musluman nabîne 

û tu îdarê qebûl nake, li xerakirina hemî cemaêt 

û partî û dewleta dixebite. Ji alîkî ve jî cerayana 

kemalîstîw marksîstîw ‘irqperestîw çepgirî jî (wek 

pkkê) dijminantiya Îslamê dikin.

“Ewçax, jon turkê ku di nezera vana de xe-

rab in jî, van kesan mel’ûn û anarşist û fitnekar 

dibînin. Tiştê ku vana dixwazin bi sebeb mûahl 

e, netîca wê jî tevlîhevî û fesadiye”

S: - “Belkî vana halê berê dixwazin”

C: - “Ezê ji were gotinek kin bejim, hûn karin 

wê ezber jî bikin: Halê berê mûhal e, yan halekî 

nû yan jî îzmîhlal .” Sîstema îstîbdadê û dîktatori-

ya gezek îdî nazivire. Yan wê şûraya şer’î were yan 

jî hemî sîstemên dî wê helweş in û tevlihevî wê çê-

bibe. Yan xîlafeta şer’î yan jî îzmîhlala ‘umûmî

S: - ‘Ecêba padîşahkî wek ‘Ebdulhemîd îdî 

wê dernekeve text, îdî halê bere wê neye?”

C: - “’Ecêba vî konê weyê reş perçe perçe bi-

bie û bişewite û ariya wî li ber bayê here gelo ji 

wê ariyê merev kare konekî çêke û tê de rûnê?”

Resûlê Ekrem sallallahû ‘eleyhî wesellem go-

tiye, heta qiyametê wê di serê ummeta min re 

pênc merhele derbas bibin: Merhela nubûwwetê, 

merhela xîlafetê, merhela selteneta gezek, merhe-

la dîktatoriya ceberrût û merhela xîlafeta dû nu-

bûwwetê. Merhela selteneta gezek û ceberrût îdî 

qediya. Vegera bibal ve îdî ne mumkine.

S: - “Çima” tu mumkin nabînî?

C: - “Çimkî berê ji hezar kesan deh kes tenê 

hişyar û haydar bûn, dîsa îstîbdadê bi wê 

quwweta xweya bidehşet xwe li ber wan ne-

girt, helweşiya. Îja îro quwweta îstîbdadê ji 

hezarî daketiye yekî. Hişyarî û haydariya ziha-

nan jî ji yekî derketiye dehan.” Dema îstîbdad 

bi quwwet bû xwe negirt, îro ze’îf ketiye, wê çawa 

rabe û hukum bike

S: - “Madem îstîbdad hewqas tişkî xerab e 

çima her kesî xwe pê girt?” Çima di her meslek û 

meşrebi de îstibdad hebû?

C: - “Çimkî di tehekkuma kêfî de zewqa 

fîr’ewntiya bê oğir heye. Tehekkum û hewe-

sa nemrûdî heye.” Îstîbdad gunehekiye bi destê 

dewletê hatiye îcrakirin. Dema rê li vî gunehî vebû 

enaniyeta însana hat dereca fîr’ewntiyê, wek nem-

rûd û fîr’ewn ji tehekkumê zewq sitendin.

S: - “Bes niha jî gelek tiştê xîlafî şer’ê tên ki-

rin”

C: - “Ez dibêjim tiştê muxalifê şerî’etê muxa-

lifê meşrûtiyetêne jî. Tiştê muxalifî şerî’etê yan 

gunehên îdarevanane yan jî bi sebeb zerûreta 

dewltê tên kirin. Em ferzbikin ev siyaset muxalifî 

şer’ê ye, dîsa netirsin. Çimkî ji şerî’etê tiştê te’el-

luqî siyasetê dikin ji hezarî yek e. Bi îhmalkirina 

wî qismî şerî’et îhmal nebe.” Şerî’et ne siyaset ten 

ye. Di şerî’etê de qismê hindiktir siyaset e.
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Ey Dil! Hemd ji Xwedayê ‘Alemê re be. Kû em în-

san xuluqandine, dînê Îslamê kiriye para me, bawerî 

û ‘emelkirina pê kiriye qismetê me, em gerandine ji 

Hizba Xwe û em kirine dozvanên doza xwe û deste-

girên ketîyên ‘îbadên xwe.

Ey Dil! Selat û selam liser pêxember û Qasidê dawî 

be. Ew qasidê Xweda kû hatiye şandin ji tevên însa-

na re. Û li ser al û eshab û bawermendên wî be.

Ey Dil! Heke tu dixwazî li dunya û axretê ji ziyan 

û xesaretê bêyî parastin û herûher serfirazbî, guh 

bide vê beyana îlahî ya di vî suretê mubarek de: “Bi 

navê Xweda yê Rehman û Rehîm. Ez bi dema ‘esrê 

kim, bêguman însan tev di zîyanê dane, ji bilî yên 

kû îman anîne, ‘emelê salih kirine, şîreta heq li hev 

kirine û şîreta sebrê/semaxê li hev kirine. (‘Esr 1-3)”

Ey Dil! Ev te’lîmat û îzah ne yê yekî ji rêzê ye. Ev 

yên Rebb û Xaliqê Kaînatê ne. Ne di kitebeke ji rêzê 

de cih sitandîye. Di Qur’an’a Mu’cîzîl-Beyan de cih 

girtîye. Ji ber vê yeke ev ziyan ne zîyanek e piçûk e û 

ev reçeta kû jê re nivîsîye jî ne reçeteyek e ji rêzê ye 

kû mirov negre dîqqata xwe û muhîm negre.

Ey Dil! Dînê Îslamê programa Rebbê ‘alemê ye ji 

heyata însan re. Xaliqê ‘alemê wexta însan xuluqan-

dîye, ji bonî li ser vê programê bijî, ew xuluqandîye. 

Beden û rih û meleke û tevên hissîyatên însan, li wê 

gorê xuluqandine û li hev rastkirine. Ji ber vê yekê 

dilşadî, hizûr û sihheta însan, ne bi dînê Îslamê mû-

hal e.

Ey Dil! Sûretê ‘Esir Bixwîne û Pê ‘Emelke!
✍  Mela Mizgîn

1

“Bi navê Xweda yê Rehman û Rehîm. 
Ez bi dema ‘esrê kim, bêguman însan tev di zîyanê dane, 

ji bilî yên kû îman anîne, ‘emelê salih kirine, 

şîreta heq li hev kirine û şîreta sebrê/semaxê li hev kirine. (‘Esr 1-3)”

“
”
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Îman jî bawerîya bi vê heqîqetê û rastîyê ye. Xa-
liqê ‘alemê însan li ser vê fitratê afirandîye. Qumpî-
tureke / bîlgîsayareke vê programê li însan barkirîye 
û her tiştên wî li vê gorê li hev rast û ‘eyar kirîye. Ji 
ber vê yekê ne mumkune însan bê îman û programa 
dînê Îslamê, bi hizûr bijî û dilşad bibe. Kufur û bêolî 
ji însan re weka vîrusa qumpîturê peyda dibe. Prog-
rama heqîqî ya rast kû ji zikmakî ve li însan hatîye 
barkirin, tevlî hev dike. Nahêle bi rast û durustî bixe-
bite. Însanê ev vîrus lê peyda bûbe, hetanî xwe jê 
pak û paqij neke, ne mumkine dilşad bibe û ji zîyanê 
derkeve xelasbibe.

Ey Dil! Îman û musulmanî hingî însan bi temamî 
ji zîyanê dûr dike û wî dilşad dike dema ‘emel pê bê 
kirin û bikeve pratika jîyanê de.  Ya na derê zîyanê 
bi temamî ji însan nayê girtin. Weke kerê ku barê wî 
kitêb bin, çawa ji betilandinê pêve feyde lê nabe. 
Însan jî ewqas zana û bi îman be jî; dema bizanîn û 
îmana xwe ‘emel neke û pey neçe ew zanîn û îman, 
zêde feydê nadîyê û wî bitemamî ji zîyanê naparêze. 
Xwendin û nivîsana reçeta bi tenê, heta neyê tetbîq-
kirin, nabe dermanê tû derda.

Nexwe her însan jibonî ji zîyanê pak bimîne û bê 
parastin, divê piştî îmananîna bi dînê Îslamê, pê 
‘emel bike û di heyata xwe da tetbîq bike. ‘Emelê sa-
lih ku di ayeta derbasbû de hate zikirkirin ev e.

Ey Dil! Çiqas ‘emelê meriv salih be/kirinên meriv 
qenc be, mirov exlaqxweş be, ji belayê bireve, di 
heddê xwede be jî, dema însanên li derdorê mirov, 
ên mirov di nav wan de dijî xerab û neqenc bin, Xwe-
danenas bin, mirov di selametîyê da namîne. Mirov 
ji zerer û te’deya wan parastî nabin. Ji alîyê dîn ve jî û 
ji alîyê dunyê ve jî ev wehaye û heqîqet ev e. Însanê 
derkeve trafîkê çiqas şifêrekî baş be jî dema însanên 
din ne şifêr bin, yan jî ‘ecemî bin, zehmete ku meriv 
bi selametî vegere malê. Lewra mirov li xelkê nexe jî 
wê xelk li mirov xin.

Mirov bêje ezê di vê dunyê de bi tenê, bi serê xwe 
bijîm, me’lum e ev jî ne mumkine, lewra dunya ne 
weke berêye. Weke berê ciyê vala tunene. Hebin jî 
mirov tevên îhtiyacên xwe nikare temin bike. Nexwe 

ji bonî însan di vê dunyê da selamet bijî û ji zîyanê 
pak bimîne, dibe çi bike û çara wî çîye?

Ey Dil! Çare ev e. (Weke kû Xaliqê ‘âleme beyan 
kirîye) Mirov divê wesyeta a heq li hev bike, a rast 
ji hev re bêje. Şîreta li hevke. Yanî divê bêsistayî her 
musluman teblîğa Îslamê bike. Tovê dînê xweyê heq 
bi qasî îmkanê xwe li ciyê kû lêye bireşîne. Dema ev 
tov şîn bibe weke dewra se’adetê, wê hingî derîyê 
zîyanê li însan bê girtin û wê kâr û dilşadî li hercî 
bibe hakim.

Ey Dil! Ev yek jî ne hêsan e. Ne rehet e. Lewra teblî-
ğa Îslamê û reşandin û tovkirina heqqîyê, li hesabê 
şeytan û peyrewên wî nayê. Şeytan ji bonî ehlê heq/
musulman ji zîyanê pak nemînin, bi temamî îmkanê 
xwe dujminantîya wan dikin, dibin mani’ ji teblîğ û 
wesyet û tovreşandina heqqîyê re.

Bi vî hawayî ehlê heqîyê/Îslamê ji her new’ên/
cûrên tehlûkê ra me’rûzin. Gelek te’de û ezyetê di-
bînin. Heke li ser pêgirtina xwe ya heqîyê û wesa-
yetkirina wê sebrê/semağê nekin û li ber xwe nedin 
û karê xwe nedomînin, nagêhîjin meqseda xwe û ji 
zîyana herdû dunya parast namînin û wê ew jî tevlî 
karwanê ehlê zîyanê bibin û wê qedera wan parve-
kin. Xweda me biparêze.

 Jiber vê rastîyê û heqîqetê divê ehlê îmanê, ehlê 
‘emelên salih û ehlê doza heq/doza Îslamê sebr û 
semağeke zêde, liser îman û ‘emel û de’wetvanî û 
mucadela xwe bikin. Yana wê ‘eqîm û bêber bimîne, 
tovê direşînin wê şîn neyê û wê zîyan bikin. Tabî ev 
kar bi ziyana dunyayê tenê jî namîne û safî nabe. Bi 
ser de wê li axretê jî bikevine zîyanê de û seadet û 
dilşadîya ebedî jî ji dest wan here.

Nexwe divê mu’min û dozvanê heq herdem wesî-
yet û şîreta sebrê li hev bikin.  Bi gotin û kirinên xwe 
ji hev re bibin piştek. Divê hevdû di vê xisûsê da îh-
mal nekin. Yana wê di nîvê rê de bimînin û wê se’a-
deta herdû dunya jî ji destê xwekin. Xaliqê ‘alemê 
me bike ji ehlê vê sûretên pîroz û me di vê îmtîhana 
zehmet de biserxe. Amîn.

2

3

4
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✍ Fethullah YALÇIN

Ey âlim û xadimê dîn ji te’lîfa heqq ra şeyda

Mela Ehmed Hilmî bi nav ‘alimê heq ‘amil Seyda 

Di vê dewrê bi rengê te li her warî nabin peyda

Ey Seydayê Mela Ehmed Hilmî ehlê wusûl Seyda

Di her ana jîyanê de te meşand îxlasek necîb

Teleb û daxwazîya te w bi carna ehwalên ‘xerîb

Gazî li İmam Newewî di ‘umrê  biçûkê ‘ecîb

Ji bo merteba ‘ilmê te gava pêş bû husûl Seyda

Di deryê îlmê de meşî daxil bûy behra weraset 

Di ‘alema me’neyê de bi İmam ‘Elî beşaret

İkram di xewnê de cardin bi şemailê rîsalet 

Bi nezera xwe şahid bûy tu li wechê Resûl Seyda

Li hember zulmeta ‘esrê şiyar û qaim bû zanî

Bi ‘ilmê se’y û cîhadê xebatvan bû bi îz’anî

Cesaret û merdî zirar nade xwedyê xwe me zanî

Ev rêza paş qewlê te bû heqîqet bû hulûl Seyda

Gelek nivîs mensûr hene mislê ava çemê zelal

Di nav wande şi’ra menzûm tûyî durra husn û delal

Kanîyû merci’a zana em bi çûna te bûn melal

Mîrasa te ‘ilm û ‘emel em in jêre mesûl Seyda

Di zemanê hebûnê de me qîmet neda we heyret

Piştî çûna we me fêm kir endamê ‘ilmêye heybet

Hebûna ‘alimên ‘amil îro li dil me bû hesret

Li me qîmet nezanan da feqrê em man zelûl Seyda

Rohnîw zanebûn hilatin kolê zulmetê man serbest 

Qîmet ji ‘ilmêra nema bi cehlê em bûne derdest

Hêstir ji çava dirêjim ji kûr da dixweynim helbest

Bê ser û çav em dişopin li me dilê melûl Seyda

Li ciyê zanebûn heye âlim û serzana hene

Li dera ‘aqil ku hebe xwedî fikr û me’na hene

Ev heqîqet ji qedîm ve bi sal û zemana hene

Meraq seydayê ‘ilmê ye li bîrbira qebûl Seyda

Dîn û ‘ilim nesîhet in ji bo ummet xas û ‘amî

Nesîhet weka berfê ye hêdi hêdi û dewamî

Ji bo kesê mumin jîn e xelasîye ji ‘xulamî

Bi ‘ilm û îman pêkhatin dînê cîhanşumûl Seyda

İlm û ‘emel bê hev nabin digel îxlas û me’rîfet 

Bi zanebûn di her weqtî li bînakirna şerî’et

Rewş û hubra qelemê we bi me da zanîn heqîqet 

Bi tehqîqê ji ‘ilmê ra ev in rêz û usûl Seyda.

Âlim Warisê
Peyğemberane
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MEHA REHMET Û BEREKETÊ

REMEZAN
Bi navê Xwedayê Rehman û Rehîm.
Bêjimar hemd û şikir ji Xweda re bin 

kû careke dî em gehandin heyva xêra, 
heyva rehmetê, heyva hîdayetê û hey-
va xelasiyê. 

Xwedayê min, em ji van roj û heyvên 
mubarek vê peyamê derdixin kû Tu 
çiqasî hez ji bendeyê xwe dikî. Ji bona 
bende û evdên Te di agirê dojehê de 
neşewitin û bibin layiqî rehma Te, Te ev 
roj û heyvên  mubarek ji me re kirine 
sedema xelasiyê. Hemd ji te re, şikir ji te 
re, Tu Rebbê me yî û em bendeyê Te ne.

Ya Rebbî emrê Te yê kû Tu dibêjî: ‘’Ey 
ewê kû bawerî anîne! Çawa Me rojî li ser 
wan ummetên berya we ferz kir, Me li 
ser we jî rojî ferz kir. Hêvî heye kû hûn 
xwe biparêzin.’’ (Beqere/183) Ser ser û 
çavê me be ev emr û ev peyam.

Gelo emê çawa xwe biparêzin? Dema 
kû em li der û dora xwe dimeyzênin di-
yar dibe kû karê me gelekî zehmet e. 
Dûrbûna ji dînê Xweda mirov ji xeynî 
Xweda pêve ji her tiştî re dike bende.  
Ev evdîtî û ev dîlbûna ji xeynî Xweda a ji 
her tiştî re, nexweşiyek e ku Xweda der-
manê wê di dawiya ayetê de diyar ki-
riye: ‘’Hêvî heye kû hûn xwe biparêzin’’  
Pêwist e kû em jî ji xwe re ji vê peyamê 
hinek peyaman derxin. Da kû hêviya 
parastinê were cih û hêviya xelasiyê 
hebe. Çine ev peyam?

1-Rojiya ziman: Hewceye kû em zi-
manê xwe bêxin bin kontrola dil û aqilê 

xwe. Da kû ji vira, bêbextî û ji xwarina 

goştê birayê xwe yên misilman dûr 

bimîne. Û hînî xwendina kelamê Xweda 

bibe û şikr û zikrê Xweda bike.

2-Rojiya çava: Em tev mînaka Hz. Elî 

û Hz. Muhemmed(s.x.l) a kû di derbarê 

meyzandina pîrekên namehrem de di-

zanin. Bi rastî meyzandina ewil ne di 

destê me de ye. Lê dema kû çavê me 

li pîrekeke namehrem ket divê kû em 

berê xwe di heman demê de biguherî-

nin. Na xwe bê şek em dê bikevin nav 

gunehan de. Lewra dewamkirina mey-

zandina ewil û a piştre ji şeytan bi xwe 

ye.

3-Rojiya guha: Çawa kû ji bo kêmasî 

nekeve rojiya me, em zimanê xwe û 

çavê xwe ji nebaşî û ji bêheyatiyê bi-

parêzin dive kû em guhê xwe jî ji gotin 

û dengê şeytanî biparêzin û guhdariya 

Qur’an ê û we’z û nesîheta bikin. 

4-Rojiya desta: Em deste xwe ji dirêj-

kirina heramiya dûr bigrin. Em bikin 

kû destê me ji înfaqê, di’a û qenciyê re 

bibin karmend. Heke kû em ji dil û can 

bawer bikin kû xelata rojiya me li cem 

xweda ye û bihayê wê rojiya em digrin 

jî ne diyar e,  bila em zanibin kû hikme-

tek di vî karî de heye. Û bila em hêvîdar 

bin kû ew xwedayê rehm û kerema wî 

bêdawî wê bi rehm û kerema xwe me 

dilşad bike înşaellah. Bimînin di xêr û 

xweşiyê de.

✍ Mamoste HEZEXÎ
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