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Di çarçoveya fiqreya 2. ya madeya 5. ya Rêziknameya Derheqê Usul û Esasên Bikaranî-
na Bandrolê de, lixwegirtina bandrolê ya vê pirtûkê ne mecbûrî ye.



DERHEQÊ CİZÛBENDA PİRTÛKÊ DE

Rengê reş yê ser zemîna cizûbenda pêşiyê tarî 
û nezaniyê, rengê spî yê herfên li ser zemînê jî 
ronahî û zanînê temsîl dike.

Di nîşandeka li ser cizûbenda pirtûkê de, bi 
hunera xetkêşiya Kûfî “La îlahe îlla Ellah; 
Muhemmeden Resulullah’’ hatiye nivîsandin 
û ev jî tê wê wateyê ku; “têgeha xwudabûnê 
nîne, bi tenê EW heye ku bi navê Ellah hatiye 
destnîşankirin; Muhemmed (eleyhîsselam) jî 
Resulê vê heqîqetê ye.’’

Nîşandek li ser cizûbenda pêşiyê ye û li ser her 
tiştî re ye, ev yek vegotina remzî ya wê yekê ye 
ku dibêje Ahmed Hulûsî ev feraset di temamê 
jiyana xwe de û di hemû berhemên xwe de 
kiriye taca serê xwe.

Ew ronahiya ku di rengê kesk ê ji nûra Resûlê 
Ellah de diçûrise, û di wê paceya Kelîmeya Te-
whîdê re dixweye ku ji tariyê ber bi ronahiyê 
ve vedibe, çaverê ye mijara ku berê wê lê ye, bi 
qelema Ahmed Hulûsî were ravekirin, bi rengê 
spî yê “navê pirtûkê’’ girgîn bûye.

Ew ronahiya ku dema mirov sûdê ji zanîna ku 
bi nûra Resûlê Ellah belav dibe werdigirin, 
peyda dibe jî, li ser cizûbenda paşiyê bi rengê 
spî hatiye destnîşankirin ku tê de kurteya nav-
eroka pirtûkê heye.



Wekê hemû berhemên me, mafê telîfê  vê 
pirtûkê jî tuneye
Herwiha ev pirtûk Bİ TU AWAYÎ Bİ 
PEREYAN NAYÊ FİROTİN.
Bes wek diyariya yê ku pirtûk daye çapkirin 
mirov dikare belav bike.
Ellah roja axretê çi sax çi mirî rehma xwe 
bi hemû xizm û lêzimên wan kesan re bike 
ku ev pirtûk dane çapkirin û belavkirin û di 
çapkirinê de bêyî berdêl û destheq xebitîne.
Bi şertê ku tu tiştî jê neguherîne kî bixwaze 
dikare vê pirtûkê çap bike, zêde bike, 
wergerîne û belav bike.
Berdêla ilmê Ellah naye girtin
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Ez vê pirtûka xwe diyarî wan kesan dikim ku 
ji bo pirsa “Çîma Îslam’’ li bersiveke berfireh digerin.
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MİROV, DİNYA, GERDÛN, ÎSLAM

Dinyaya me ya rastî, “GUZİK’’a me ye! Lê belê em dibêjin qey 
“GUZİK’’a me Dinyaya me ya rastî ye! Gelo me hay ji Dinyaya rastî ya 
ji derveyî “Guzik’’a xwe heye? “Hûn niha li kû dijîn?’’ em vê pirsê ji kê 
bikin, bêguman herkes bêyî ku li ser bifikire, wê bêje: ‘‘Qet bêguman 
ez li Dinyayê dijîm!’’

Belê, ev bersiva wê pirsê ye ku dibêje “Tu li kû dijî’’... “Bêguman 
ez li Dinyayê dijîm!’’

Hûn ji yekî re bêjin; “Tu ehlê valagehê yî !’’, wê bêje; “Na..  qet 
tiştê wisa çêdibin?’’...  An wê bêje “ez ehlê Dinyayê me’’. Belê ma qey 
ew Dinya jî ne di valagehê de ye? Gelo ma em ne li ser wê Dinyayê 
ne ku niha di nav valagehê de digere? Eger em bi çavê heqîqetê lê 
binêrin, em ê bibînin ku em di nav valagehê de pirîskek in, em parçeyek 
ji valagehê ne. Lê em, di netîceya wê merckirina xwe ya ku koka wê 
digihije pêşiya bi çend sedsalan dibêjin; “Em li Dinyayeke di cihê xwe 
de sekinî dijîn; Roj heta hemû gerdûn, li dora Dinyaya me ya di 
cihê xwe de sekinî digere!’’ û em xwe wek ehlê Dinyayê qebûl dikin 
û fikra ku dibêje em ehlê valagehê ne qebûl nakin; û em dibêjin qey 
Dinya jî navenda Gerdûnê ye!!!
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Heta niha jî wê zanist û zanyariya ku van çend sal û sedsalên dawîn 
têra xwe pêş ketiye, nekariye çavê gelekan ji me li hinek rastiyan veke.

Em dibêjin: “Em ehlê Dinyayê ne!’’

Belê.. Çendî eger em ehlê Dinyayê bin jî, û çendî eger em li ser 
Dinyayê çêbibin jî, gelo li gorî çi em ji vê derê re dibêjin Dinya?.. 
Dinyayeke çawa ye û li kû derê ye?..

Her dîsa eger ez ji we bipirsim bê ka “Hûn çend salî ne?’’; hinek ji 
we wê bêjin “30’’, hinek ji we jî wê bêjin “50 salî me’’.. 

Gelo bi rastî jî di eslê xwe de hûn 30 an 50 salî ne?..

Yanî, li gor çî hûn 30 an 50 salî ne?

Em hemû pê dizanin ku; ev Dinyaya ku em lê dijîn, yek ji wan peykan 
e ku li dora Rojê digere. Em nêzikî sed û pêncî milyon kîlometre ji Rojê 
dûr, li dora Rojê diçin û tên.

Ew Roja ku di çavê me de wek sêniyek sifir, wek tasek sifir, an wek 
sehânek sifir dixweye, di eslê xwe de, qebareya wê ji wê Dinyaya ku 
em li ser dijîn 1.333.000 carî mezintir e.

Em dibêjin; “em li ser Dinyayê jiyane, û hê jî dijîn’’ û ji wê pêvajoyê 
re jî ku Dinya gera xwe ya li dora Rojê temam dike, em dibêjin “Sala 
Rojê’’. Belê “Sala Heyvê’’ jî heye, jê kintir...

Di wê wateyê de ku Dinya li dora Rojê 30 cara geriyaye, em dibêjin 
“em 30 salî ne’’. Wate ji vê yekê ji wê roja ku ez hatime Dinyayê û heta 
niha Dinya li dora Rojê 30 cara geriyaye’’û li gorî vê yekê em demê ji 
xwe re durist dikin.

Belê, di vê navê re em rastiyeka gelekî giring jî ji nedîtîye tên an em 
xwe li nezaniyê datînin; an jî bi rastî jî em nizanin, me hay ji vê rastiyê 



12

RASTİYA JİYANÊ

nîne...

Lewra belkî di “guzik’’a me de, nirxandinek an nêrînek bi vî awayî 
tunebe!

Belê... bi rastî jî em, her yek ji me, em kî jî bin em di “guzik’’a xwe 
de dijîn û em “di navbera guzikên xwe de’’ têkiliyan datînin; lê her 
yek ji me bi yên dî re dema têkiliyê datîne an behsa nirx û nêrînên di 
guzika xwe de dike an jî di yên guzika yên dî de. Me qet hay ji buûdên 
jiyana rastî ya ji derveyî guzika xwe û guzika yên dî nîne!

Di eslê xwe de em naxwazin haya me jê çêbe jî!

Kî zane belkî em jê ditirsin.. Belkî em ditirsin li ser vê yekê bifikirin!.. 
Belkî em ditirsin ku aqilê me tevilhev bibe!

Em ji tiştên nenas û nediyar ditirsin ango em ji tiştên ku em nikarin 
serwext bibin û ji heq derkevin ditirsin!

Rastiyên ji derveyî guzika me çi ne?

Em di nav rastiyeke wisa mutleq de ne ku tu kes nikare di ber de 
derkeve;

“Em li Dinyayê hene û piştî qederekî  em ê li ser Dinyayê ji nav 
herin!.. Em ê li ser Dinyayê nema bixweyin êdî!’’

Yanî ew bûyera ku jê re dibêjin “MİRİN’’ wê bê û xwe li me jî bide!

Vêga li ser vê Dinyaya ku em lê dijîn tiştek heye ku divê me hay jê 
hebe, ew jî ev e:

Çawa dema Dinya li dora Rojê carekî gera xwe temam dike em 
dibêjin “salek bihurî’’, herwisa ew stêrka ku em jê re dibêjin Roj jî li 
dora navenda vê Galaksiya ku em jî tê de ne û jê re dibêjin “Kadiz’’ 
digere.
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Em û Dinyaya me, ligel Dinyayê û li ser rêgeha Rojê, tevî Rojê em 
li dora navenda Galaksiyê dizivirin, yanî diçin û tên.

Roj, ji navenda vê Galaksiya ku em jê re dibêjin “Kadiz’’ nêzikê 32 
hezar salên ronahiyê dûr, li dora navenda Galaksiyê diçe û tê û tûreka 
xwe di 255 milyon salan de temam dike.

Yanî saleka Rojê tam 255 milyon salan dom dike!

Dema em li gorî hesabê Dinyayê dibêjin “salek’’ di eslê xwe de 
em dixwazin behsa pêvajoya 365 rojî bikin; lê dema Roj carekî li dora 
navenda Galaksiyê dizivire, yanî dema Dinyaya me li ser rêgeha Rojê, 
û ligel Rojê carekî li dora navenda Galaksiyê dizivire, ev pêvajo 255 
milyon salan dom dike!!! Yanî di eslê xwe de Saleka Rojê 255 milyon 
sal e!

Eger em ne li gorî wî hesabê ku Dinya li dora Rojê dizivire lê li gorî 
hesabê ku em li dora navenda Galaksiyê dizivirin hesabê “SAL’’an 
bikin, hingî serê 255 milyon salan “salek’’ ji emrê me diçe!!!

Tişta ez dibêjim hûn jê fêhm dikin?..

Niha werin em li ser van hejmaran baş bifikirin...

Niha em li ser Dinyayê hene, lê piştî demekî, piştî ew bûyera ku em 
jê re dibêjin “mirin’’ bê Dinya wê ji ber çavên me wenda bibe!

Ji ber ku em bi pênc hestan bi Dinyayê dihesin. Li Dinyayeke bi 
qasê sînorên bîbikên çavên xwe û bi qasê ku çavê me DİKARE bibîne, 
em di dinyaya xwe de dijîn!!!

Bîbikên me pêldirêjahiyên di navbera çar hezar û heft hezar angstrom 
de dişîne ji mejiyê me re; mejiyê me van pêldirêjahiyên di navbera 
4.000-7.000 angstrom de dinirxîne, û bi vî awayî em bi hemû tiştên ku 
em jê re dibêjin “dibînim’’ dihesin û em wan tiştan “heye qebûl dikin!’’
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Dîsa dema guhê me pêlên di navbera 16-16.000 hertzan de dişîne ji 
mejiyê me re, em bi tiştên ku em jê re dibêjin “ez dibihîsim’’ dihesin û 
em bi van pênc hestên xwe qenaetê bi hebûna Dinyayê tînin û em dibêjin 
binêr “vaye Dinya heye!’’ an jî ew tiştên ku em “tune’’ dihesibînin jî 
ji ber ku em bi van pênc hestên xwe nikarin pê bihesin em dibêjin 
‘tune’’!

Belê tu hed û hesab nîne ji bo wan tiştên ku ji ber ku em pê 
nahesin em wan “TUNE’’ qebûl dikin lê di eslê xwe de “hene’’!!! 
ya rast tu kes nikare hesabê wan tiştên ku ji ber cehaleta xwe em 
dibêjin qey “TUNE’’ ne lê di eslê xwe de “HENE’’ bigire!

Ev Dinyaya ku em niha li ser dijîn, hebûna wê qebûl dikin, ligel 
wê bûyera ku em jê re dibêjin “MİRİN’’ wê ji nav qada pênc hestên 
me (têgihiştina qismî) derkeve û wenda bibe! Lê belê em ê dîsa di nav 
qada kêşa manyetîk ya Dinyayê de, ji ber ku ji mejiyê me çêbûye, 
bi strûktureke ku jê re dibêjin RUH an “bedena astral’’ an “bedena 
tîrêjîn-holografîk’’ em ê jiyana xwe berdewam bikin; dîsa di nav vê 
qada manyetîk ya li ser rêgeha Rojê!..¹ 

Em niha çawa li ser Dinyayê dijîn, çawa em li ser rêgeha qada kêşa 
Rojê li dora Rojê jiyana xwe berdewam dikin; û çawa em vê jiyana 
xwe li ser platforma tîrêjîn ya Rojê berdewam dikin; çendî eger piştî 
wê bûyera ku em jê re dibêjin “MİRİN’’ em ê ji bedena xwe ya cismî 
qut bibin jî, û çendî eger êdî Dinyaya cismî ji bo me wê di hukmê 
“Tunehî’’yê de be jî, em ê her dîsa di buûda RUH de bi bedena xwe ya 
nefsî, li ser rêgeha qada kêşa manyetîk ya Dinyayê, di nav wê qada kêşa 
manyetîk ya ku di nav nehiyeya Von Allenê de û li ser platforma tîrêjîn 
ya Rojê, yanî li cihê ku em niha lê dimînin em ê jiyana xwe berdewam 

¹ (Derheqê mijara afirandina mêjî ji aliyê ruh ve, hûn dikarin di pirtûkên me yên wekê; ‘MİROV Û RAZÊN 
WÎ’’, ‘RUH MİROV CİN’’, “RASTİYÊN BİNGEHÎN YÊN DÎNÎ’’ de şerh û şiroveyên berfirehtir bixwînin.)
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bikin.

Lê belê di vê buûda nû ya RUH de ku em nû çûne ser, ji ber 
taybetmendiya xwe ya hestpêkirinê ya bedena nefsî, piştî ku Dinya ji 
ber çavên me wenda bû, em ê dîsa li ser platforma tîrêjîn ya Rojê jiyana 
xwe -berdewam bikin.

Baş e... Nexwe di vê qonaxê de, em ê li ser kîjan buûda jiyanê 
bin; piştî ku Dinya ji ber çavên me wenda bû?..

Madem ku şev û roj û hemû pîvanên din yên demê yên Dinyayê 
wê ji nav herin; madem ku em ê dîsa li dora Rojê bizivirin; wî çaxî 
em ê herin ser buûda dema Rojê! Yanî saleka Rojê ku dike 255 
milyon salên Dinyayê, wê ji me re wekê salekî bê!

Di vê buûda nû ya jiyana me de, bi hesabê sala Rojê, pêvajoyeke bi 
qasê 255 milyon salî wê ji me re wekê “salek’’î bê!

Em li Dinyayê bi qasê 70 salan emr dikin, em bêjin teqrîben me 70 
sal emr kir; piştî 70 salan dema me ji Dinyayê bar kir, li gorî pêvajoyeke 
bi qasê 255 milyon salan, ka hûn bêjin emrê li ser Dinyayê dike çi qas?

Di nav pêvajoya salekî ya Rojê de ku li gorî hesabê me yê niha dike 
255 milyon sal, çi qedr û qîmetê 70 sal emrê me yê li vê Dinyayê heye?

Eger em hesabekî bikin û binêrin bê ka di nav 255 milyon salan de 
70 sal dike çi qas, em ê bibînin ku ew pêvajoya ku em jê re dibêjin 70 
sal, li gorî hesabê sala Rojê, dike 8,6 sanîye.

Yanî ew kesê ku 70 sal emr dike û ji Dinyayê bar dike diçe, piştî ku 
ji vê Dinyayê diçe, û Dinya ji ber çavên wî wenda dibe, dema ku hest bi 
buûda dema Rojê bike, wê wiha bêje:

“Gelo ez li Dinyayê çi qasî mam?.. Ne bi qasê xewnekî be?’’
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Di Quranê de, di ayeta dawîn ya sureya Nazîatê de; 

“Wê roja ku ewê WÎ bibînin, her wekê ku tu carî (li dinyayê) 
nemabin! Wê bêjin qey tenê bi qasê “AŞİYYEN’’ê (ew dema ku roj 
li perê asîman diçe ava) an bi qasê wê ronkaya piştî ku Roj diçe ava 
tê dîtin, li dinyayê mane.’’ (79,Nazîat:46)

Ji bo mirovên ku hay û xebera wan ji nirxên buûda jiyana piştî 
mirinê heye, bikar bînin peyva “AŞİYYEN’’ê hatiye bikaranîn; ev dem 
pêvajoya DEMA NİMÊJA ÊVARÊ ye!

“Dema nimêja êvarê’’, wekê ku tê zanîn, ew pêvajo ye ku soringiya 
Rojê hêdî hêdî li perê asîman wenda dibe û li wir parçeyek ji tarîgewrkê 
jî biço biço tarî dibe.

Ew pêvajoye ku Roj ji ber çavan wenda bûye lê rohniya wê hêj heye 
û hêj tarî neketiye erdê!

Pêvajoyeke gelek teng bi qasê çend deqîqeyan!

Pêvajoyeke ku dema mirov li asîman binêre Roj xuya nake; soringiya 
wê wenda bûye; mirov hew dinêre tarîgewrkê erd vegirtiye... heta çend 
kêliyan milê rastê û yê çepê xuya dike lê ji nişkê ve ew jî wenda dibe û 
her der dibe tarî û zilûmat. 

Eve ew buûda demê ya ku di ayeta dawîn ya Sureya Nazîatê de 
tê behskirin, yanî ew bûyera piştî mirinê, mirov wê ji buûda demê ya 
Dinyayê derkeve; û wê herin ser buûda wê dema ku jê re dibêjin; Axret, 
ALEMA QEBRÊ an “Alema Berzexê’’. Vêca binêrin ew tiştê ku em 
jê re dibêjin buûda demê ya Rojê jî ev bi xwe ye!

Hûn niha li ser rûyê Dinyayê dijîn... Eger em li gorî hesabê madeyê, 
û li gorî hîsîyata demê ku dema organên nisbî yên hestpêkirinê hest bi 
madeyê dikin, peyda dibe, hereket bikin, xewna ku hûn dibînin teqrîben
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45-50 sanîyeyan dom dike. 

Dema ku hûn wê xewna bi qasê 45-50 saniyeyan dibînin, ew dema 
ku hûn tê de dijîn ji we re çi qasî dirêj tê.. Lê belê roja dîn dema ku hûn 
hişyar dibin û ew xewn tê bîra we, hûn ji xwe re dibêjin tenê “xewnek...’’ 
bû. Ji we re wekê kêliyekî zû tê. Ew xewna ku ji we re gelekî zû û wekê 
kêliyekî tê, teqrîben 45-50 saniyeyan dom dike.

Xewneka ku teqrîben 45-50 saniyeyan dom dike, piştî ku hûn ji xew 
radibin, û demek ser re dibihure, hûn hew dinêrin bûye KÊLİYEK!

Ji aliyê dî ve wiha tê ragihandin, piştî wê bûyera ku jê re dibêjin 
“MİRİN’’, gava ku hûn çûn ser “Buûda BERZAXÊ’’ yanî “buûda 
alema întiqalê’’, alema Qebrê, yanî “buûda platforma Rojê’’, hûn ê 
wiha bêjin:

“Gelo em li Dinyayê tenê bi qasê hingûreka êvarê man?’’ 

Hukmê Quranê ya ku di ayeta dawîn ya sureya Nazîatê de ev e!

Dîsa di Sureya Mumînûnê de behsa heman mijarê tê kirin: 

“Gotin: “Rojekî yan jî bi qasî qismekê rojê em man... Ji yên 
dijimêre bipirse!’ Got: ‘Hûn (mudetekî) pir hindik man, xwezî bi 
rastî jî haya we jê hebûya!’’ (23.Mumînûn: 113-114)

Niha...

Li vê derê xala giring ev der e:

Ew xewn, û mudeta wê xewnê ku 45-50 saniyeyan dom dike, êvara 
wê rojê, an roja piştî wê rojê ji bo we tê çi maneyê?..

Piştî wê bûyera ku jê re dibêjin “Mirin’’, li gorî buûda dema nû 
ya ku hûn ê tê de bijîn, eger we li Dinyayê 70 sal emr kiribe HÛN Ê 
BÊJİN QEY we tenê 8,6 saniyeyan emr kiriye!
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Hemû şerê we yê li Dinyayê, hemû acizbûn û acizkirinên we di 
nav vê pêvajoyê de ne!!!

Hemû pêvajoya ku we li Dinyayê bihurandiye, tenê 8 saniye û 
tiştek!.. ji bo temenek 70 salî!..

Û baş bala xwe bidinê, ev temenê we yê 70 salî, ji bo we pêvajoyeke 
ÎCMALÎ ye!

Yanî di nav vê pêvajoyê de, qonaxa zarokatiyê, ya ciwaniyê, ya 
kaliyê, ya nexweşiyê û ya xurifînê jî heye!

Di nav vê pêvajoya îcmalî de, eger hûn wê dema ku hûn nû nû bîr 
dibin û serwextî jiyanê dibin ji nav derxînin, gelo wê çend saniye di 
destê we de bimîne!

Li gorî RASTİYA ÎSLAMÊ, ev pêvajoya ku hûn li Dinyayê dijîn, 
pêvajoya bidestxistina jiyana piştî mirinê ye, pêvajoya avakirina 
bedena xwe ya ji bo jiyana piştî mirinê ye, pêvajoya bidestxistina 
sermiyana xwe ya ji bo jiyana piştî mirinê ye!

Hûn ê bi wê bûyerê re ku jê re dibêjin “Mirin’’, buûda xwe 
BİGUHERÎNİN!

Pêvajoya vê buûda nû wê heta Qiyametê dewam bike, bi 
milyonan, bi milyaran salan!

Ew dema ku we li Dinyaye bihurandiye jî, PÊVAJOYEKE KU 
Bİ SANİYEYAN TÊ HESABKİRİN, li gorî buûda dema Rojê!

Di eslê xwe de em niha, li ser platforma tîrêjîn ya Rojê dijîn; 
çavkaniya jiyanê ya hemû ruhberên li ser Dinyayê çêbûne, ew 
tîrêjên ku ji Rojê têne ne!

Yanî wesfê “HEYAT’’ê yê ELLAH, bi riya tîrêjên Rojê ji me re 
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jiyan û zindîbûnê tîne û digihîne heta Dinyayê.

Yanî;

Em çavê xwe vedikin, em li ser platforma Rojê ne... Em dijîn, li 
ser platforma Rojê...

Piştî mirinê em buûda xwe diguherînin, dîsa em li ser platforma 
Rojê ne!

Peyva “Qiyamet’’ê gelek buûd û veguherînan destnîşan dike... Lê 
belê...

Heta wê gava TEQEZ ya Qiyametê, heta pêvajoya Qiyametê ev her 
bi vî awayî dewam dike, lê me hay jê nîne. Ji ber ku em jiyanê li gorî 
encamên pênc organên xwe yên hestpêkirinê, yanî bi awayekî ku bi 
daneyên pênc organên hestpêkirinê bloke bûye, dinirxînin.

Vêca, ew mirovê ku 70 sal emr kiriye, di vê pêvajoya bi qasê 8 
saniyeyan de, divê çi bike û çima?

Eger em miroveke zana û xwedî besîret bin, divê em baş fêhm bikin 
ku di vê avahiya ku jê re dibêjin “Gerdûn’’ an “Kaînat’’ de, wekê vê 
“Kadiz’’a ku em tê de dijîn bi milyaran Galaksî hene!

Û mesafeyên di navbera van galaksiyan de, li gorî hesabên me nayên 
têgihiştin, ne mimkun e mirov hest bi van pîvanan bike!..

Em tenê dikarin bi reqemên matematîkî van mesafeyan îfade bikin; 
lê ne mimkun e hiş û aqilê tu mirovekî jê fêhm bike, bê ka ev mesafe 
tişteke çawa ye.

Dev ji mesafeyên di navbera galaksiyan de berdin, an bi milyaran 
galaksiyan; ne mimkun e hiş û aqilê tu mirovekî mezinaya teqrîben 400 
milyar stêrkên di Galaksiya me de têbigihe!
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Niha li ser Dinyayê nêzikê 5 milyar, 6 milyar mirov hene. Em bêjin 
bila hejmara hemû mirovên heta niha hatine ser Dinyayê deh qetê vê 
bin, dike 50 milyar mirov! Belê îro tenê di Galaksiya Kadizê de bi riyên 
zanistî teqrîben 400 milyar stêrk hatine tesbîtkirin.

Yanî em her mirovekî bişînin stêrkeka di nav Galaksiyê de, dike 50 
milyar!

Belê 400 milyar stêrk hene di Galaksiyê de!

Ez dixwazin hûn bizanibin bê ka em di Galaksiyeke çawa de, û di 
nav mezinahiyeke çawa de dijîn, ji ber wê ez behsa van tiştan dikim.

Vêca...

Ew fikra ku dibêje yê ku Galaksiyê birêve dibe ‘xwudayeke ji 
derveyî Galaksiyê ye’’ fikreke çi qas paşdemayî ye ez bi hêviya we 
ve dihêlim!.. Ew jî ne bes e, vêca fikreka din heye dibêje, XWUDA 
li stêrkeke di nav Galaksiyê de, li stêrkeke mîna Orion an Beta 
Novayê dijî!!!

Vêca evê fikra paşdemayî Hz. Muhemmed (eleyhîsSelam) 1400 sal 
berê, dixwaze ji nav rake... Dixwaze bi Quranê rastiyekî destnîşan bike, 
wiha dibêje;

“LA ÎLAHE ÎLLELLAH!’’

“Têgeheke bi rengê Xwuda û Xwudabûnê nîne. Bi tenê Ellah 
heye!’’²

Yanî wekê ku tê gotin ne li jor, li ser me re xwudayek heye û ne jî 
ji bo ku dilê wî xwudayî pê xweş bibe hin tiştên ku divê mirov pêk 

² (Hûn dikarin di pirtûka me ya bi navê “ELLAHÊ KU HZ. MUHEMMED RAVE KİRİYE’’ de kîtkîten vê 
mijarê bixwînin. Herwiha di pirtûka me ya bi navê “HZ. MUHEMMED ÇÎ  XWEND ?’’ de jî bi dorfirehî 
behsa vê mijarê hatiye kirin.)
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bîne, hene!

Têgeheheke bi vî rengî ya xwuda û xwudabûnê nîne! Bi tenê 
Ellah heye!

Yanî, Bİ TENÊ HEBÛNEK û şiûrek heye ku hemû kaînat û belkî 
wekê vê kaînatê gelek kaînatên din yên ku hêj em bi ser ve nebûne, û 
hemû gerdûn afirandiye!

Bi ilm û zanîna heyînata ji wê hebûnê, bêhed û hesab gerdûnên ku 
bi ilm û zanîna wî çêbûne, û di nav van gerdûnan de gelek galaksî û 
hebûnên din hene; mirov dikare îdraq bike.

Lê ji vê jî wêdetir, her yekîneyek ji ber ku, ji esl û esasê hebûna 
wî ye, ji heqîqeta hebûna wî ye, bi zanîna wî û ji ilm û zanîna wî 
çêbûye, dikare Ellah di hebûna xwe de, di nefsa xwe de bibîne!

Yanî di ser te re Xwudayeke ji te berrî ê ku te îdare dike nîne; têgeha 
“ELLAH’’ heye ku hemû kaînat û hemû tiştên di kaînatê de ji 
hebûna xwe afirandine û her yek ji me dikare wî di nefsa xwe de 
hîs bike!

Ev têgeha “ELLAH’’ xala nîrengiyê ya bingehîn ya Îslamê ye!

Xala hevpar ya hemû Nebî û Resûlên heta niha hatine Dinyayê, 
têgeha “La îlahe îllellah’’ e. Heta mebest ji wê hişyariya ku dibêje li 
ser dergehê bihuştê “La îlahe îllelah’’ dinivîse jî ev e...

Hemû Nebî û Resûlan, ji bo ku ji xelkê re rastiya “ Xwuda û têgeha 
xwudabûnê nîne; bi kiryar û reftarên têkilî vê têgehê re emrê xwe 
edem nekin! Bi tenê Ellah heye’’ bêjin hatine wezîfedarkirin! Her 
yekî ji wan li gorî şert û mercên civaka xwe, li gorî dereceya xwe ya 
tekamûlê, teklîf û pêşniyarên ku wê qenciyê bigihîne wan, ji wan re 
anîne.
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Vêca ka werin em li rastiya jiyanê binêrin...

Em hewl bidin xwe, ji bo ku  em vê “Sîstem’’a ku Ellah di ilm û 
zanîna xwe de afirandiye, bi navê “DÎN’’ ji me re birê kiriye û jê re 
gotiye “ÎSLAM’’ fêhm bikin...

Em di Galaksiyê de di nav vê sîstema stêrkan de ku jê re dibêjin Roj, 
û li ser vê peyka ku jê re dibêjin Dinya çêbûne û derketine meydanê.

Ji me re gotine “MİROV’’ û bi zimanên din navên din gotine!

Divê wek ruhberên ku li ser vê Dinyayê hatine afirandin, me hay ji 
vê rastiyê hebe:

Li ser mijara ka ez ê li kîjan galaksiyê bêm afirandin min tu 
daxwazname nedane û pirsa tiştekî wiha jî ji min nehatiye kirin...

Erê ez di Galaksiya Kadizê de hatime dinyayê. Lê tu kesî ji min 
nepirsiye ka gelo ez dixwazim di Galaksiya Kadizê de, di Sîstema Rojê 
de an di sîstemeke din de bêm dinyayê!!!

Ez di Sîstema Rojê ya di nav Galaksiya Kadizê de hatime dinyayê...

Erê ez di nav Sîstema Rojê de, hatim Dinyayê lê, di vê meseleyê de 
jî tu kesî tu tişt ji min nepirsî... ev yek jî ji derveyî îrade û daxwaza min 
çêbû!

Dîsa tu kesî nepirsî ka gelo li ser Dinyayê dixwazim li ser kîjan 
parzemînê bêm dinyayê! 

Ez li cihekî di navbera Asya û Ewropayê de, li herêmeke bi navê 
Avrasyayê, li Tirkiyeyê hatim dinyayê! Tu kesî ji min nepirsî ka gelo ez 
dixwazim li kîjan herêma Tirkiyeyê, ji nav kîjan nijadî, ji kîjan cinsî, ji 
kîjan dînî, ji kîjan qewmî bim û bême dinyayê!

Li nava Stembol, li Cerrahpaşayê ez hatim dinyayê!
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Dîsa tu kesî ji min nepirsî ka gelo ez dixwazim ji kîjan malbatê, ji 
kîjan binemalê bim û min taybetmendiyên çawa yên genetîk divên!!!

Min hew nêrî ez ê ji malzaroka rehmetiya diya xwe ya bi navê 
“Edalet’’ derketime û hatime Dinyayê!!!

Bêyî ku ji min bê pirsîn genetîka wê binemala bilind bû nesîbê min; 
bi wan taybetmendiyên wê binemalê ez hatim afirandin!

Û her dîsa bêyî ku ji min were pirsîn, ez bi zayendiya kur hatim 
dinyayê!

Çend taybetmendiyên din ên wekê kur an keç, sik an spehî, kin an 
dirêj, biaqil an bêaqil jî ne li gorî daxwaz û hilbijartinên me ne!

Xulase, ev qas tiştên ku heta vê derê ez pê hatime, ne bi 
hilbijartina min an ne bi îradeya min a cuzî çêbûye!

Min hew dît ez  li vê derê me...

Dema ji bo ku rabim û pirsa “Ez çima wiha me?’’ jê bikim çavê 
xwe li hebûnekî digerînim, ez serê xwe ji Dinyayê radikim, 150 milyon 
kîlometre wêde, Roja ku di eslê xwe de 1.333.000 cara ji Dinyayê 
mezintir lê wek tasikekî dixweye, dibînim...

Çavê min pê nakeve.. Hiş û aqilê min nikare mezinaya wî, hebûna 
wî têbigihe!!! Û ez nikarim bikevim nav bêserûberiya Galaksiya bêhed 
û hesab ku dibêjin tê de wekê Roja me 400 milyar rojên din hene, û ez 
nikarim ji pirsên xwe re muxatebekî bibînim!!!

Ka ez ê berê xwe bi kê ve bikim û pirsên xwe jê bikim; “Çi, çima, 
çawa, ji bo çi?’’...

Muxatebê van pirsan bi dest min nakeve!

Dawiya dawîn, tiştek ji destê min nayê ji xeynî wê yekê, ku ez xwe 
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û cihê ku ez jê hatime, wekê xwe qebûl bikim!

Wî çaxî jî ez wiha dibêjim:

“Ez niha wek ruhberekî ku heta ji desta tê dikare teserûfê li ser 
bedena xwe bike, û heta jê tê aqilê xwe û îradeya xwe dişixulîne, 
divê ez vê sîstema ku ez tê de dijîm fêhm bikim!’’

Ez nikarim bi şûn xwe de vegerim û tiştekî bikim!

Tenê tişta ji destê min tê ev e; ji vî cihê ku ez niha lê me, ez ê li 
pêşiya xwe binêrim, heta ji min tê ez ê fêhm û îdraq bikim bê ka di 
siberojê de çi yê derkeve pêşiya min; û li gorî van rastiyên ku ez ê fêhm 
û îdraq bikim jî, ez ê berê jiyana xwe dagerînim. Piştî vê saetê ya ku 
ji destê min tê ev e; ez dikarim xwe bi tercîhên xwe aş bikim û heta ji 
min tê xwe xilas bikim, berê jiyana xwe dagerînim; û ji bo ku xweşî û 
aramiya siberoja xwe temîn bikim, bişixulim!

Dema ez li rastiya jiyanê dinêrim ez vê dibînim: Heta mûdeteke ku 
ez tiştekî ji mahiyeta wê nizanim, ez li vê Dinyayê heme...

Dîsa di kêliyekî ku ez tiştekî ji mahiyeta wê nizanim, ez ê ji vê 
Dinyayê bar bikim herim...

Hûn dibêjin qey ez ê tune bibim?..

Madem ku tişta “Heyî’’ tu carî “Tune’’ nabe, û madem ku her 
tişta “Heyî’’ bi veguherînekî re di buûdeke din de hebûn û jiyana 
xwe berdewam dike, ez jî li gorî vê mantiqê dikarim bêjim ku; ev 
şiur û hişmendiya min a ku îro “heye’’ piştî demekî wê veguhere 
û bi vê veguherînê re di buûdeke nû ya jiyanê de bi şert û mercên 
jiyaneke nû ez ê jiyana xwe berdewam bikim.

Ji vê yekê re dibêjin “MİRİN’’...
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MİRİN...

Li pêşiya me hemûyan e!

Yanî li gorî îfadeya di Quranê de; 

“MİRİN BÛYEREKE WİSA YE KU WÊ WERE TAMKİRİN!’’

Quran dibêje; “Her şiur wê mirinê (jiyana bêyî bedena biyolojîk ) 
tam bike!..’’ (3.Alu Îmran: 185)

Ji ber wê yekê jî, piştî vê bûyera ku herkes wê tam bike, ez ê dîsa 
jiyana xwe berdewam bikim...

Yanî bi gotineke din, piştî demekî ez ê bikevim rewşeke wisa 
de ku êdî ez nikarim bedena xwe bikar bînim, ez ê hest pê bikim 
ku ez nikarim bedena xwe bikar bînim û bi wî awayî ez ê jiyana xwe 
berdewam bikim.

Ji nişkê ve, têkiliya min wê bi bedena min re qut bibe, lê ji ber ku 
tevî hemû jiyana xwe min hemû zanyariyên derheqê bedena xwe de 
li hişmendiya xwe bar kirine, ez ê nekaribim ji bedena xwe qut bibim 
derkevim herim, û bi vê bedena min re wê min bi saxî, hêj ku aqilê min 
li serê min, bi awayeke xwedî şiur, wê min bixîn di wê gorê de!

Pêşiya hingî eger bê kirin ez ê nimêja xwe ya cinazê bibînim...

Ez ê li dora xwe yên ku li ser min digirîn bibînim... Ev ditinamin ve 
dom bike.

Paşê wê min bi saxî yanî hêj şiura min bi min re, aqilê min li serê 
min lê nikarim teserûfê li ser bedena xwe bikim êdî (out of order!) wê 
min bixîn di wê gorê de...

Wê wê axê bavêjin ser min!

Û ez ê van hemû tiştan bi çavê serê xwe bibînim...
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Paşê ez ê ji wê buûda gorê jî derbasî “alema Qebrê bibim...

Eve Quran ji vê bûyerê re dibêje “TAMKİRİNA MİRİNÊ’’!

Hz. Resûlullah jî, dibêje piştî ku mirov mirinê tam dike,wê dîsa 
wekê berê derdora xwe bibîne, dema bê definkirin wê bibîne, piştî ku bê 
definkirin yê dengê wan kesên li ser digirîn bibihîse û ji Hezretê Umer 
re wiha dibêje:

“Aqil-îdraq-şiur-hişmendiya te ya îro, ya a niha, hê te ji Dinyayê 
bar nekirî çi be, di qebrê de jî tu wê bi wî aqlî, bi wê îdraqê, bi wê 
şiûr û hişmendiyê jiyana xwe berdewam bikî ya Umer!’’

Vêca ji ber vê yekê dema diçe ser ziyareta wan kesên ku di şerê 
Bedrê de hatine kuştin, ax avêtine ser wan, devê gora wan hatiye girtin, 
yanî di gorê de hatine veşartin û bi wan re diştexile, ewên pê re, ewên 
ku ji wan we ye yên di gorê de mirî ne jê dipirsin; “tu çawa bi van 
miriyan re diaxifî ya Resulullah, wê te bibihîsin gelo?’’

Dibêje; “Erê... bihîstina wan ji ya we ne kêmtir e. yanî ji we 
zêdetir vê axaftina min a niha dibihîsin û li ser fikir dikin, ne bes e 
heqîqeta gotinên min jî disediqînin!’’.

Yanî kesê ku di qebrê de tê veşartin ne mirî ye, sax e, aqil û îdraq 
û şiura wî heye!

Lê ji ber ku êdî nikarin bedena xwe bişixulînin û li ser bedena xwe 
teserûfê bikin, ji ber ku bedena wan êdî ne ya bikaranînê ye, ji wir 
nikarin xwe bigihînin me! Ligel vê yekê kengî em berê xwe bidin wan 
dengê me li wan diçe û bi me dihesin!

Ji xwe ji ber vê esasê, bi mebesta “Belkî sûdê jê wergire’’ ji derve 
telqîna miriyên ku hatine veşartin tê xwendin!!!

“Piştî wê bûyera ku jê re dibêjin “Mirin’’ em diçin ser buûdeke 
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nû ya jiyanê.’’

Tabî bedena me ya ku piştî em çûn ser vê buûda nû ya jiyanê, wê ew 
beden be ku yên berê jê re digotin “RUH’’ an ya ku bi îfadeya îro jê re 
dibêjin “bedena astral’’ an “bedena holografîk-tîrêjîn’’!

Lê xaleke gelekî giring ya vê meseleyê heye, divê em ser guhê xwe 
re neavêjin...

Ew jî ev heqîqet e ku; “bedena holografîk-tîrêjîn’’ an bi navê xwe 
yên din “RUH’’ vêga hêj em li ser Dinyayê, ji aliyê mejiyê me ve tê lê 
kirin!

Yanî em bedena xwe ya ku em ê di jiyana xwe ya piştî mirinê de 
bikar bînin, bedena xwe ya ku jê re dibêjin “bedena holografîk’’ 
an “tîrêjîn’’ niha hêj em sax û li ser Dinyayê, bi vî mejiyê xwe yê 
bîyolojîk ditefsilînin!

Eve wateyeka din ya wê gotina ku dibêje; “Dinya zeviya Axretê ye, 
tu li vir çi biçînî, tu dê li wir wê biçinî’’

Tu yê vê bedena xwe ya ku te li vir çandiye, çêkiriye, tefsilandiye li 
wir bikar bînî!

Li wir êdî tu nikarî gazindan ji şertên bedena xwe bikî! Ji ber ku 
hingî ew heqîqeta ku dibêje “taybetiyên vê bedena xwe te bi xwe hêj 
tu li ser Dinyayê te ji xwe re neqandin û ew taybetmendî, te bi xwe 
di mejiyê xwe de hilberandin!’’ yê derkeve pêşiya te.

Piştî ku em çûn wê dera ku jê re dibêjin “Axret’’ an “Berzax’’ an 
“platforma Rojê’’ her yek ji me wê vê heqîqetê bi çavê serê xwe bibîne 
û wê wiha bêje:

“Xwezî me karibûya em carekî din vegerin Dinyayê, wezîfeyên 
xwe yên ku li ser Dinyayê me bicih neanîne, me ser guhê xwe re 
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avêtine, me bicih anîbûna; ji serî ve, li gorî pîvanên heq, me ji 
xwe re bi zanyariyên nû ruh bedenek an bedeneke holografîk 
tefsilandibûya û me li vir ev qas tade û eziyet nedîtibûya!’’

Eve di Qurana Kerîm de:

“Heta wê dema ku ji yekî ji wan re mirin tê, dibêjin: “Ey Rebbê 
min, min bizivirîne (dinyayê) ve. Da ez ji bo siberoja xwe ya ebedî 
kar û emelên baş bikim! ... NEXÊR! (tu carî veger ne mimkun e) 
tiştekî wisa dibêjin ku ne mimkun e (di sîstemê de cih jê re nîne)! 
(23.Mumînûn:99-100) Bi vî rengî ayetên ku dixwazin ji me re vê rastiyê 
bêjin, li ser vê rastiyê disekinin.

Piştî ku me ji Dinyayê bar kir û em çûn ser buûdeka din, careka 
din veger yanî reenkarnasyon, yanî li nav bedeneke nû tefsilîn û 
derfeta telafîkirina jiyana xwe ya berê  li gorî eqîda Quranê, li gorî 
baweriya Misilmaniyê, li gorî sîstema baweriya ku Resûlullah bi 
xwe re aniye tu carî û bi tu awayî ne minkun e!

Li Dinyayê ji çi destê me hat, divê em texsîr nekin.

Lê piştî wê bûyera ku jê re dibêjin “mirin’’ êdî ew derfeta me nîne ku 
em ji serî ve taybetiyên nû ji xwe re çêkin!

Baş e... Hêj em li Dinyayê ji bo ku em bikaribin vê jiyana xwe ya di 
buûda nû de ku dibêjin EBEDÎ ye, çi qas siûda me heye?

Li gorî aqil û fêhma me 20 sal, 30 sal an 50-60 sal... Lê belê dema 
em ji platforma Dinyayê derketin çûn ser platforma Rojê, yanî dema em 
ji alema madeyê derketin û çûn ser alema Berzaxê, piştî ku em çûn ser 
alema Berzaxê, hingî tenê bi saniyeyan tê hesabkirin.

Di vê pêvajoya ku heta çend saniyeyekî dom dike, divê em jiyana 
xwe ya ebedî a ku wê heta bi milyaran salan dom bike, ava bikin! An 
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em ê sebeb û egerên vê yekê fêhm û îdraq bikin û li gorî wê berê 
jiyana xwe dagerînin...

An jî em ê tu qedr û qîmetî nedinê, em ê van rastiyan ser guhê 
xwe re bavêjin, û çar neçar em ê bi aqûbeta tûj û dijwar, teqez û 
jêneveger ya jiyaneke ebedî ku wê bi milyonan, bi milyaran salan 
dom bike, razî bibin!

Lİ JOR, wekê ku tê gotin, Xwudayek ku eger tu dilê wî xweş bikî 
wê te bişîne bihuştê, û eger tu wî aciz bikî wê te bavêje dojehê nîne! 
Vê yekê baş fêhm bike!

Afirandêrê gerdûnên di nav Gerdûnê de, ku bi navê “ELLAH’’ 
hatiye destnîşankirin heye!

Û di roja me de jî bêhesab mirovê dînî û zanyarên dînî  ji vê 
heqîqetê bêpar hene!!!

Ew mirovê dînî û zanyarên dînî (!?)  ku hêj nekarîne ferqa di 
navbera têgeha “Xwuda’’ û wê wateya ku bi navê “ELLAH’’ hatiye 
destnîşankirin de fêhm bikin, bi vî halê xwe radibin rê didin ber 
xelkê!!!

Hilbijartin di destê me de ye!

Wek min berê jî got, heta vê gavê gelek tercîh ne di destê me de bûn; 
lê niha em bi şertên nû re rûbirû mane û niha divê em bi vî aqilê xwe û 
bi vê îdraqa xwe berê jiyana xwe dagerînin û divê em hilbijartinên ku ji 
me tên xwestin bikin!

Ji ber wê yekê; an em ê aqilê xwe bidin serê xwe... Hemû rengên 
demîngirtinê, û rast nerast hemû zanyariyên ji derdorê tên, em ê deynin 
aliyekî, bi awayeke rastîbîn em ê serê xwe bikin nav destê xwe de û em 
ê bifikirin, ka gelo “Ew rastî çi ne?’’...



30

RASTİYA JİYANÊ

An jî em ê wê bûyera ku jê re dibêjin “fikir kirin’’ deynin aliyekî, 
û çar neçar em ê bi encamên nîgeran ên vê kiryara xwe razî werin!’’

Nexwe wek mirovekî ku difikire û dipirse divê em van çend mijaran 
baş fêhm bikin, ka gelo bûyera ku jê re dibêjin MİRİN çi ye, şertên 
buûda jiyana piştî mirinê çi ne, tiştên ku ji me tên xwestin çi ne û ji ber 
çi!

Ji bo me û ji bo siberoja me tişteke gelekî pêwist e ev! Vêca ji ber vê 
heqîqetê Hz. Muhemmed Mustefa (eleyhîsSelam), wek kesekî ku ji 
me re “SÎSTEMA JİYANÊ’’ “XWENDÎ’’ ye, li ser bingeha wehiya 
ku jê re hatiye çend teklîf danîne ber me.

Di bingeha van teklîfên ku li ber me hatine danîn de, heqîqetên 
“Sîstema Jiyanê’’ û pergal û şertên wê mekanîzmeya rewşedar ku 
niha em li ser dijîn hene!

Ne ku xweş kirina dilê xwudayekî di ser me re! Yanî Resûlê Ellah 
ji me re behsa vê sîstemê kiriye û wekê ku bêje; “Şertên vê sîstemê ev 
in. Van şertan baş fêhm bikin, îdraq bikin û li gorî van şertan xwe 
ji bo siberojê amade bikin. Eger hûn amadekariya xwe nekin hûn ê 
bi encamên hilbijartinên xwe razî werin.’’

Teklîfên ku Hz. Resulullah ji me re anîne, hemû ew xebat in ku jê 
re dibêjin “Îbadet’’, ne ji bo wê yekê ye ku tu dilê xwudayekî li jor, di 
ser Xwe re, xweş bikî; ne ji wî xwudayî re, ne ji bo wî xwudayî ne; ji 
bo wê yekê ye ku em bikaribin li gorî şertên “wê Sîstema ku Ellah ji 
bo ku em bikaribin bi xweştirîn awayî siberoja xwe li ser ava bikin 
çêkiriye.’’

An em ê hewl bidin, ji bo gotinên Hz. Resulullah fêhm bikin; li gorî 
wê, tiştên ku ji me tên xwestin em ê bikin û bi vî awayî em ê siberoja 
xwe bi xweştirîn awayî ava bikin û di encamê de em ê liqayî encamên 
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baş bêne an jî em ê van tiştan di ser guhê xwe re bavêjin...

An jî em ê guh nedin Resûlê Ellah, em ê baweriya xwe pê neyînin, 
em ê haya xwe ji heqîqetên ku Ew dixwaze bala me bikişîne ser çênekin, 
em ê ji nedîtî ye bên. Em ê bi ser sîstema ku em tê de dijîn ve nebin û 
di encamê de em ê bi encamên xirab yên van kiryarên xwe razî werin!

Vêca ji ber vê yekê em dibêjin werin em bi awayeke rastbîn li ser 
wan tiştên ku Hz. Resulullah anîne bisekinin û fêhm bikin. Niha werin 
em baş bala xwe bidin vê mijarê;

Tiştên ku Hz. Resulullah anîne, ew tiştin ku her yek ji me wê di 
jiyana xwe ya piştî mirinê de leqayî wan were, û ji ber wê yekê jî 
divê em bikin û xwe jê re amade bikin!

Ji bo wê beden û heyînata ku piştî mirinê jî jiyana xwe berdewam 
dike, DÎN yanî “SÎSTEM’’ hatiye.

“ÎSLAM’’, navê vê “SÎSTEM’’ê ye! 

Û teklîf û rêzik û taybetiyên wê baregaha ku jê re dibêjin “Dîn’’, ji 
aliyê Hz. Resulullah ve hatine beyankirin.

Êdî tu kes ne dikare biguherîne; ne dikare tiştekî lê zêde bike; û ne 
jî dikare tiştekî jê bikuje.

Ji ber ku Hz. Resulullah, li ser bingeha WEHYÊ di çarçeveya vê 
SÎSTEMA ku em tê de dijîn de peşniyaza tiştên ku ji me tên xwestin em 
bikin beyan kiriye.

Yanî selahiyeta axaftina Bİ SER NAVÊ ELLAH li cem Hz. 
Muhemmed Mustefa (eleyhîsSelam) bû, piştî ku ew çû ser buûdeke 
din, ev taybetmendî ji destê mirovahiyê derket!

FİTÛYÊN tên dayîn, îctîhadên nezerî yên şexsî, tu kesî li xwe 
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nagire! FİTÛYÊN tên dayîn, berpirsiyariya şexsî ranake!

Ji Hz. Ebubekir bigire heta Hz. Elî ji wir jî heta îro her ferdek, 
dikare li ser Dîn hizra xwe, şerh û şiroveya xwe, fêhm û feraseta 
xwe bêje û beyan bike.

Lê selahiyeta tu kesî nîne û tu kes nikare bi ser navê “Dîn’’, bi 
ser navê ‘Ellah’’, bi ser navê “Quranê’’ biaxife! Loma muxatabê 
rasterast  her yekî ji me Hz. Muhemmed Mustefa ye!

Hz. Muhemmed Mustefa (eleyhîsSelam) 1400 sal berê, ji bo herkesê 
di dewra xwe de û piştî xwe re, tiştên ku divê bên kirin gotiye û beyan 
kiriye. Loma herkes divê bi xwe biyara xwe bide, û tiştên ku jê tên 
xwestin bike! Bi ya yekî din kirin, an di riya yekî din de çûn tu carî 
û bi tu awayî berpirsiyariyê ji ser mirov ranake!
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2

KÎ NEFSA XWE NAS BİKE WÊ REBBÊ
XWE NAS BİKE!

Em bizanibin ku...

Serê hemû zanînan, zanîna Ellah e! Her kî  Ellah nezane, çi qas 
bizanibe jî zanîna wî hemû betal e û kedeke badilhewa ye!

Quran di ayeta 74. ya sureya Heccê de wiha dibêje: “Wan nekarîn 
qedrê (wî yê ku bi navê-) ELLAH (-hatiye destnîşankirin) bi layiqî 
bizanibin!...’’

Nexwe divê pêşiyê em yê ku bi navê Ellah hatiye destnîşankirin 
baş nas bikin!

Lewra baş bala xwe bidin van çend ayetan:

“Te ew ê ku nefsa xwe ji xwe re kiriye xwuda; (û ji ber vê yekê) 
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Ellah li gor zanin u qebûla wi  wi ji rê derxistiye, dilîn û tegîhina 
wî qufl kirine û perde daniye ser bînahiya wî, dît ma ne?...’’ (45.
Casiye:23)

“Ji xeynî Ellah berê xwe nede tu xwudayan (hêzên ji derve) !..’’ 
(28.Qesas: 88)

“.. Tu bêje “Ellah’’, û paşê wan bêhle di nav gutbûnî ya wanda 
bila ji xwe re bileyîzin û rawestîn!’’ (6. Enam: 91)

Eşkere ye Zatê Heq,  ger dîtinê tu bixwazê…  Ew “bi xwe’’ ye yê 
ku heye , ger tu navê xwe ji ber derxî! Tu difikiri qey tu heyî, lê belê 
ev teswîra te ye!!!  Zatê Heq e heyînate, ger tu  Nefsa xwe bibînî!

Me navê pirtûka xwe ya ku me tê de behsa ê ku bi navê “ELLAH’’ 
hatiye destnîşankirin kiriye, “ ELLAHÊ KU  HEZRETÊ MUHEMMED 
RAVE KİRİYE” danî.

Belkî ji bo gelekan ji me, naveke ecêb e...

Çima tenê ne “ELLAH’’ lê; “ELLAHÊ KU HEZRETÊ 
MUHEMMED RAVE KİRİYE’’!

Ji ber ku piraniya mirovan,  têgeha “xwuda’’yê ku di xeyala xwe 
de sêwirandine, bi navê “Ellah’’ îşaret dikin ... Aqubeta piraniya wan 
mirovên ku baweriya xwe bi “xwuda’’yê ku tu eleqeya wî bi wî yê 
ku bi navê “ELLAH’’ hatiye destnîşankirin re nîne, anîne û li gorî 
“xwuda’’ berê jiyana xwe dagerandine, wê her xusar û poşmanî be, ji 
ber ku dawiya dawîn dema dîtin ku “xwuda’’yek wek ê ku di aqilê xwe 
de sêwirandine nîne, hemû mirad û meqsedên wan wê di dilê wan de 
bimîne mixabin!

Di vê pirtûka ku me xwest em tê de behsa ê ku bi navê Ellah hatiye 
destnîşankirin bikin heta ji destê me hat û zimanê me lê geriya me xwest
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em bêjin ê ku bi navê “Ellah’’ hatiye destnîşankirin ne “Xwuda’’yek 
ji wan “xwuda’’yan e; û me xwest em bêjin tu carî ew “Xwuda’yên 
cihêreng ên ku di wan xeyalên ku xwe dispêrin rahênan û zanînên xelet 
de hatine sêwirandin bi wî “ELLAH’’ê ku Hz. Muhemmed Mustefa 
(eleyhîsSelam) behs û belav kiriye, ji hev nagirin.

Ji mirovên ewil û hoveber bigire heta mirovên pêşketî û dinyadîtî 
hema bêje di aqilê me hemûyan de fikra xwudayekî çêbûye...

Em hej wî dikin, em ji wî aciz dibin, em wî dadgeh dikin, û carina 
jî ji ber kiryarên xwe yên xelet em wî îtham dikin. wekê kaleke rîspî an 
mîreke celalî ku li jor li stêrkekî an li valahiyekî dimîne em wî di hiş û 
aqilê xwe de xeyal dikin.

Yên ku biçekî ji vê teheyyûlê wêdetir diçin û dorfirehtir difikirin jî 
dibêjin ne mimkun e xwudayeke bi vî rengî hebe û dibêjin “Me bawerî 
bi Xwuda nîne’’.

Belê... Hz. Resulullah li gorî wan bûyerên ku wê piştî mirinê 
derkevin pêşiya me mirovan,  ji bo ku mirov jê ziyanê nebîne, û di nav 
xweşî û aramiyê de bijî, şertên pêwist dane zanîn û di çarçeveya wan 
şertên pêwist de bi xwe re çend teklîf û pêşniyar anîne.

Vêca mirov bi dilê xwe ye, bivê wê bi aqil û îdraqa xwe van teklîfan 
li cem xwe bihilsengîne, xebatên pêwist bike, û bivê wê neke; lê di 
encamê de wê ceza û xelata her kiryareka xwe bibîne!

Vêca ji ber vê yekê di Quranê de;

“La îkrahe fîd Dîyn!’’

Hukmê “ di Dîn de (di qebûlkirina wê Sîstem û nîzama (Sunnetullah) 
ku Ellah çêkiriye de) zordan nîne!..’’ (2.Beqere:256) hatiye.

Yanî li gorî vê ayetê tu kes an tu sazî û dewlet nikare, û ew maf 
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û berpirsiyariya wî nîne bi kotekî rist û rêzikeke dînî bi yekî bide 
kirin!

Kesê ku Quranê û vê ayetê qebûl dike, nikare bi kotekî rist û 
rêzikeke dînî bi yekî din bide kirin!

Ji ber ku ji xwe ev mesele ne meseleyeke wisa ye ku bi kotekî were 
kirin. Em bêjin tu yekî xweyî îman î... Lê tu naçî nimêja Înê sebeb her 
çi be ferq nake... Lê baweriya te bi Ellah heye.. Tu bawer dikî ku Quran 
pirtûkeke Heq e.. Û tu qebûl dikî ku Hz. Muhemmed Resûlê Ellah e... 
Vêca niha eger ez rabim te, bi tedbîr an bi mieyîdeyeke cezayî rêkim, 
tu wê bêyî dilê xwe û ne bi hemdê xwe herî nimêja Înê; an tu wê rojî 
bigirî...

Eger tu bêyî dilê xwe, bi koteka min rojî bigirî an nimêj bikî, ev 
kiryara te dibe MİNAFİQÎ; dibe durûtî!

Yanî heta hingî tu yekî xweyî îman bûyî, piştî ku min kotekî da ser 
te, bêyî dilê xwe, bi koteka min, bi kiryarên xwe tu wê bêyî sewiya 
minafiqiyê!

Mafê min nîne ez te ji nuxteya îmanê bînim ser xêza munafiqiyê!

Mafê tu kesî jî nîne bi kotekî rist û rêzikeke dînî bi yekî din bide 
kirin!

Li gorî çi? li gorî Quranê!

Quran teklîfê ji mirovan re dike da bi aqil û îdraqa xwe rêyekî ji xwe 
re çêkin!

Ji xwe ji bo vê yekê Îslam, TEKLÎFEK E!

Xebatên ku bi navê “Şertên Îslamê’’ tên zanîn, teklîfek e! Yanî ji 
xelkê re tê gotin “tu vê û vê bikî di encamê de evê derkeve pêşiya te, 
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tu nekî jî bûyerên bi vî rengî wê derkevin pêşiya te’’ yanî xebatên cihê 
behsê ji mirov re tên gotin û di vê çarçeveyê de jê re teklîf tên kirin.

Mirov jî bi dilê xwe ye bivê wê li ser vê teklîfê bifikire û bivê wê 
li ser nesekine, ser guhê xwe re bavêje, lê di herdu şertan de jî wê 
netîceya hilbijartinên xwe bijî .

Nexwe Îslamiyet, dixwaze piştî ku mirov bawerî bi jiyana piştî 
mirinê anî û ev jiyana piştî mirinê îdraq kir, di encamê de bi xwe biryara 
xwe bide û tiştên jê tên xwestin bike.

Nexwe kotekî nîne!

Û herwiha ew teklîfa ku dibêje baweriyê bi Hz. Resulullah bîne û di 
wê rêyê de here ku wî destnîşan kiriye, li pêşiya me hemûyan e.

Di Dîn de tu hukmê wê yekê nîne ku dibêjin divê ji terîqetekî bî, an 
divê şêxê te hebe, an divê tu mezhebekî ji xwe re hilbijêrî.

Ji ber ku di eslê xwe de “Dîn’’ banga xwe ji bo aqil û mantiq û 
mirovên xwedî fikr dike; û ji mirovan dixwaze ku mirov hizr bike, 
tefekûr bike û aqil û mantiqê xwe bikar bîne. 

Yanî “Dîn’’ ji mirov dixwaze ku mirov bi xwe rêyekî ji xwe re 
çêke.

Vêca ji ber vê yekê, herkes wê li gorî îdraqa xwe Quranê fêhm 
bike... Wê guh bide gotin û beyanên Hz. Resulullah, û wê li cem xwe 
etûd bike û li gorî encamê wê ji xwe re rêyekî çêke.

Îslam, Quran naxwaze ku mirov bi çaveke girtî wekî miyekî bi pey 
yekî de here.

Dixwaze mirov bi aqilê xwe bi mantiqa xwe rêyekî deyne ber xwe!

Vêca ji ber vê yekê em dixwazin, mirov li ser vê yekê bifikire, 
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lêkolînan çêke, di vî warî de etûdan pêk bîne û di encama van kar û 
kirinên xwe de li gorî ku jê tê xwestin berê jiyana xwe dagerîne.

Loma em tu carî nebûne aliyê wê yekê û me tu carî, ne 
serokatiyeke dînî, ne rêberiyek, ne şêxîtiyek, ne seydatiyek, ne jî 
nav û nîşaneka dînî ji bo xwe qebûl kiriye; me tu nav û nasnavên 
bi vî rengî nîn in; û tu carî em tu kesî venaxwînin nav xwe! Ewên 
nezan, ligel vê fikra me, nav û nîşanên çawa li me bikin bi dilê xwe 
ne, ew nav û nîşanên ku ew li me dikin bi me ve namînin!

Di Îslamê de tu carî çîn û payeyeke bi navê “mirovê dînî’’ 
çênebûye!

Em banga vê heqîqetê li mirovan dikin, bila aqil û mantiqê xwe 
bikar bînin, û di encamê de bila ew bi xwe rêyekî ji xwe re çêkin.

Em banga wê yekê li mirovan dikin, bila herin ji çavkaniyên Îslamê 
lêgerîn û lêkolînan bikin, bila ji van çavkaniyan xwe hînî Îslamê bikin.

Nexwe ka werin em biçekî li ber rohniya van rastiyan bifikirin... Û 
bi awayeke rastbîn em li ser meseleya Dîn rawestin...

Dema me bi awayeke rastbîn berê xwe da meseleya Dîn evê me 
bigihîne kû?.. Wê me bigihîne vê derê; Hz. Resulullah, li ser daxwaza 
Sîstemê  çend teklîf dane ber me û ji me re gotiye; “eger hûn vê û vê 
bikin di berdêlê de hûn ê feyden wiha bibînin an eger hûn van tiştan 
nekin di encamê de hûn ê liqayî ezayên wiha bibîn’’...

Ev tekîfên ku Hz. Resulullah danîne ber me û di Quranê de 
behsa wan tê kirin, divê em baş bizanibin ku ne teklîfên pakêtin. 
Yanî nabêje “an divê tu hemûyan bi hev re bikî an yekî jî  neke!’’

Ev nêrîn nêrîneke ji binî ve xelet e!

Quranê gelek teklîf ji me re kirine; wek nimêj, rojî, hec, zikat, derew
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nekirin, xeyba xelkê nekirin, zîna nekirin, xumar neleyîstin û hwd...

Ji nav van teklîf û şîretan em çi qasî bigirin em ê ew qas kar bikin; 
û em çi qasî jî ser guhê xwe re bavêjin  û xemsariyê bikin û pûte û 
giringiyê pê nedin em ê ew qasî liqayî encamên wê jî  bên.

Em bêjin yek dikare di Remezanê de rojî bigire, jê tê; lê nikare nimêj  
bike...

Baş e... Bila rojiya xwe bigire... Eger nekare nimêj bike bila neke...

Eger bêje ez nikarim nimêj bikim nexwe divê ez rojî jî negirim ew 
xelet e!

An eger yek derkeve û bêje, “madem tu nimêj nakî, nexwe rojî jî 
negire’’ ev ji binî ve xelete û di Dîn de hukmê wê nîne, û gunehê wê jî 
mezin e!

Ji ber ku herkes tişta ku jê tê û dikare bike, wê bike, tişta ku  
nikare bike jî wê hesabê wê bide!

Yanî tu carî em nikarin bi ser navê “Ellah’’ bibin dadgêr û 
selahiyet û berpirsiyariya me nîne ku em hevdu bidarizînin!

Kî çi bixwaze wê, wê bike û di encamê de jî sazgerinek di navbera 
wî û Ellah de wê biryarê bide!

Heyf û sed mixabin em gelek tiştan xelet fêhm dikin û ji xelkê re jî 
xelet dibêjin.

Di roja me de mijareke geleke giring e, mijara serpêçana jinan.

Mijarên wekê nimêj-rojî-hec-zikat ji bo me mirovan çi qas giring in 
û yên ku van bicih nayînin çi qasî di ziyan û xusaretê de ne ji aliyê Hz. 
Resulullah ve hatine îzahkirin.

Mixabin hinek kes van hukmên giring didin aliyekî, û meseleya 
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Dîn, meseleya Misilmaniyê tînin û ji bo jinan bi şertê serîpêçanê ve 
girê didin; heta tînin wê radeyê ku hindik maye bêjin jina ku serê xwe 
nepêçê û nenixumîne cihê wê di Îslamiyetê de nîne, heta wan dibin heta 
ser kufrê.

Li gorî me ev nirxandineke gelekî xelet e!

Di Quranê de li ser serîpêçana jinan hin ayet hene. Yanî ev, teklîfek 
e ku ji bo xaniman hatiye kirin!

Lê di mijara pirsa eger xanimek serê xwe nepêçê wê çi bi sera de 
bê, ne ayeteka Quranê û ne jî beyaneka Hz. Resulullah heye.

Ji bo wê yekê, eger xanimek were ser Dînê Îslamê û serê xwe 
nepêçe, em di derheqê wê de tu şirove û nirxandinekî nakin û em ê 
wiha bêjin ‘Ev kiryara wê di navbera wê û Ellah de ye, Ellah çawa 
bixwaze wê wisa safî bike û hukmê xwe lê bide’’.

Lê xeletiyek ji wê mezintir jî nîne eger ew xanim bêje “ez nikarim 
serê xwe bipêçim nexwe ez nimêj jî nakim!’’

Eger nikaribe serê xwe bipêçe, dikare nepêçe. Lê dîsa jî dikare 
nimêja xwe bike, rojiya xwe bigire, here Heccê. Çawa dema dest 
bi nimêje bike, serê xwe dipêçe û wisa nimêj dike, û piştî nimêjê jî 
dîsa kincên xwe yên berê li xwe dike eyn wisa ew xanim dikare here 
Heccê. Erka xwe ya Heccê jî li gorî şertên wê derê îfa dike, piştî ku 
vegere dîsa bi kincên xwe yên berê jiyana xwe berdewam dike.

Eger serê xwe nepêçabe ev mesele di navbera wê û Ellah de ye. Lê 
bi tu awayî serê xwe nepêçana wê nikare ji çûna wê ya Heccê re bibe 
asteng!

Ez vê yekê bi zimaneke gelek serîh û vekirî dibêjim!
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Vêca herkes divê li gorî vê yekê li ser jiyana xwe bifikire.

Yanî di jiyanê de esasa bingehîn ev e:

Em li gorî buûda demê a rastbîn, pêvajoyeke bi qasê çend 
saniyeyan dijîn li ser Dinyayê!

Di vî warî de Hz. Resulullah jî wiha kerem dike:

“Mirov di xew de ne, dema bimirin wê hişyar bibin!’’

Çi dema bimirin wê hişyar bibin!.. Du wateyên vê gotinê hene, yek 
jê wateya wê  li ser jiyana zahîr e, ya din jî wateya wê  li ser buûda wê 
ya şiurî ye.

Jiyana me mirovan ya berî mirinê, di hukmê “xewnekî’’ de ye!

Divê em bi  jiyana xwe ya Dinyayê  ku di hukmê xewnekî de ye, 
jiyana xwe ya ebedî ya piştî mirinê qezenc bikin; û bedena xwe ya 
jiyana ebedî ya piştî mirinê û îmkanên wê ava bikin.

Di nav qonaxeke wiha de ji xwe piraniya jiyana me bêyî ku haya me 
ji van heqîqetan çêbe ji kîsî me çûye... Me emrê xwe di nav xirecir û 
gêre û gelefeka ciwanî û navsalî û jiyana xwe ya kar de bihurandiye... 
Çi qas ji emrê me maye em  wê jî nizanin... Kî zane belkî gelek hindik 
maye! Di şertên îro de tu hew dinêrî rûdaneka trafîkê dawî li jiyana 
te aniye. Û piştî ku tu çûyî  aliyê dî êdî veger, hatina Dinyayê  qet ne 
mimkun e!

Nexwe em çi bikin divê em di nav vî emrê xwe yê gelekî kurt de 
bikin!

Yanî agirî girtiye beşek ji jiyana me, dişewite... Wekê ku agirî girtibe 
odeya me ya malê... Ji vir û pê de tişta me karî em xilas kin, em ê xilas 
bikin!



42

RASTİYA JİYANÊ

Tişta çûyî ji xwe çûye.. Em ê li ber wê nekevin û nekevin qehra wê 
de... Çi mabe heta ji destê me be em ê wê xilas bikin.

Vêca... mezintirîn xeflet û xeletî ew e ku yek rabe bêje “Ezbenî 
ez nikarim serê xwe bipêçim’’ û pê re tiştên  yên ku dikare bike ser 
guhê xwe re bavêje û neke!

Çi ji kê tê bila wê bike!

Yê ku dikare here nimêja Înê, bila here nimêja Înê... Yê ku dikare 
rojê 2-3 danan nimêj bike bila 2-3 danan nimêj bike!

Yê ku 5 danan nimêj bike ji xwe ji wê çêtir nîne...

Lê yek rabe bêje ez nikarim 5 danan nimêj bikim, nexwe ez qet 
nimêj nekim, ev tişteke gelek xelet e!..

Tu nikarî 5 danan bikî 4 danan bike... Tu nikarî 4 danan bikî 3 danan 
bike... Tu nikarî 3 danan jî bikî, qet nebe sibehekî piştî ku te dest û rûyê 
xwe şûşt, pê re lingê xwe jî bişû eve ji te re destnimêj!

Hê tu ji malê derneketî tu 2 riket nimêja sibehê bikî, eve te danek 
nimêja xwe kir... Çawa jî be ji nimêjnekirinê çêtir e.

Şûna ku mirov ji binî ve dev ji tiştekî berde, bi hindikî be jî bike, 
di encamê de ev jî jê re qezencek e!

Ez ê tiştekî ji we bipirsim dema hûn têne dikana xwe, dikana xwe 
vedikin, û ji xwe re dibêjin “Ez ê îro 100 milyonan qezenc bikim, 
5 milyonan qezenc bikim, an 10 milyonan qezenc bikim’’ û dema 
dehyeka wê dikeve destê we, hûn ji xwe re dibêjin “Na ez qebûl nakim, 
ez negihiştim hedefa xwe, ya ku di dilê min de, ne ev bû’’ û hûn wî 
pereyî vedigerinîn?

Na!
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We çi qezenc kir, ew ji we re kar e!

Nexwe di nav jiyana Dinyayê de, di nav vî şer û têkoşîna Dinyayê 
de tişta ji destê me hat, em bikin...

Çi jin çi mêr...

Çi ciwan çi kal qet ferq nake...

Ya çûyî ji xwe çûye... Wextê me nîne em şerê paşerojê bikin!

Li pêşiya me pêvajoyeke nediyar û zêde ne dirêj heye. Heta ji me tê 
divê em bi awayeke herî baş, sûd û menfîetê ji vê pêvajoyê wergirin!

Çi ji destê me hat, em wê bikin. Bila kar û qezenca me ew qas be!

Kar û qezenc çi qas hindik jî be her dîsa ji xusarê çêtir e. Çi qasî bi 
ferqeke biçûk jî be serkeftin her wextî ji têkçûnê çêtir e!..

Eve ew bingeha Dîn ya ku dibêje, “Kî dikare çi bike bila wê 
bike’’ ev e.

Ji ber ku carekî dî em ê nekaribin vegerin, û tiştên me nekirî em 
nikarin bikin ve!

Hûn niha di dilê xwe de dibêjin çima? Ez ji we re bêjim...

Niha dema ku em di nav vî laşê xwe de dijîn em ji derve gelek 
xurekên cihêreng distînin. Ev xurekên ji derve tên enerjî û enerjiya 
bîoelektrîk ya laşê me pêk tîne.

Ev enerjiya bîoelektrîk, ji bo şaneyên mêjî ku di her şaneyekî de bi 
cureyê mîkrovolt elektrîk heye, enerjiya bîoelektrîk ya pêwist, çêdike.

Mejî, bi wê hêza ku ji enerjiya bîoelektrîk ya laşê me de distîne, 
pêleke tîrêjîn belav dike.

Ev pêlên tîrêjîn yên ku ji mejiyê me belav dibin, ji aliyekî ve bedena 
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me ya tîrêjîn,  ya ku jê re dibêjin “RUH’’ yanî “bedena holografîk’’ 
çêdike, yanî “ruh’’ê me diafirîne, û hemû kapasîteya mejiyê me, zanîn, 
îdraq, zanyarî û “enerjiya potansiyel ya di ruhê me de’’ ku jê re “hêza 
ruh’’ jî dibêjin ji aliyê mejiyê me ve li “ruh’’ê me tê barkirin.

Û çawa ku mejiyê me sekinî jî, bi wê hişmendiya ku berê kod û 
doneyên wê li ruhê me hatibûne barkirin, em ê di buûda tîrêjîn de jiyana 
xwe berdewam bikin, di nav qada tîrêjîn ya Rojê de ku jê re “platforma 
Rojê’’jî dibêjin, di nav qada manyetîk ya Dinyayê de heta Qiyametê 
em ê jiyana xwe bidomînin, û ji vê heyamê re jî di Dîn de, “Alema 
Berzaxê’’ an “alema Qebrê’’ dibêjin.

Û piştî ku mirov carekî çû vê alemê êdî vegera Dinyayê ve ne 
mimkun e!

Û piştî hingî êdî mirov nikare bi mejiyê xwe tişteke nû li ruhê xwe 
bar bike!

Vêca ji ber vê yekê divê em ji bo siberoja xwe tiştinan bikin!

Niha... Ez ê bi nimûneyekî biçûk vê meseleyê îzah bikim...

Em destnimêj digirin... Di ber destnimêjê re, em ji xelkê bipirsin 
“Gelo çima em destnimêj digirin?’’ pirraniya mirovên berê wê bêjin; “Ji 
bo tu paqij bibî, ji bo paqijiyê’’... 

Lê car hatiye Hz. Resulullah (eleyhîsSelam) bi piyanek av destnimêj 
girtiye; û îro jî hûn dikarin bibînin li welatên germ yên li Rojhilata 
Navîn, bi aveke hindik ji amaneke biçûk destnimêj digirin.

Bi ser de jî dema em teyemûmê bifikirin... Te dî axê bi rûyê xwe ve 
tînin... Bi wê ava ku pê destnimêj digirin paqijî ne mimkun e!

Paqijiya li vir, ne mimkun e paqijiyeka fîzîkî be.
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Nexwe eger ne ji bo paqijiyê be, ji bo çi ye?

Eger em li ser vê meseleyê jî bi baldarî bisekinin;

Em dizanin ku laşê me bi riya ozmosê ji derve hewayê distîne... 
Herwiha bi riya ozmosê ji derve avê jî distîne. Dema avê distîne, H2O 
yanî  wê enerjiya ku ji atomên hîdrojen û oksîjenê pêk tê, dibe digihîne 
rêzika demarî!

Dema mirov avê li laşê xwe dike enerjiya elektrîkê jê çêdibe, eger 
destnimêj ne ji bo temînkirina wê enerjiya elektrîkê be  lê nexwe ji bo 
çi ye?.. Divê tu li ser vê hinekî bifikirî. Herwiha bi “Teyemûm’’ê jî 
elektrîka statîk a ku guvaş û streseke zêde li ser laşê mirov çêdike, 
tê avêtin. Yanî ew kar û kirinên ku jê re dibêjin “îbadet’’ li ser 
bingeha hin rastiyên zanistî û li gorî “şertên sîstemê’’ yên fîzîkî û 
kîmyewî hatine pêşniyarkirin!

Ji bilî vê taybetmendiyeke din jî ya vê meselê heye... Ew jî ev e:

Hebûna Mutleq ya ku ev gerdûn çêkiriye û di Îslam û di Quranê de 
bi navê “ELLAH’’ hatiye destnîşankirin...

Ev qas heyînat, û hemû tiştên di kaînatê de, bi taybetiyên Esmayê 
xwe, navên xwe afirandiye. Yanî hemû taybetiyên me ji wan “maneyên 
ku navên Ellah destnîşan dikin’’ tên.

Ji ber ku wateya 99 navên Ellah jî  aliyê esl û mahiyeta xwe ve di 
nav hebûna me mirovan de heye, Ellah em mirov kirine xelîfeyê ser 
rûyê erdê.

Madem mesele hat ser “Xelîfetiya Mirovan’’ ez dixwazim li vir 
meseleyekî din jî ron bikim...

Baş bala xwe bidinê, di ayeta Quranê de dema tê gotin; “Me 
mirov kir Xelîfe’’ an “Me hûn li ser rûyê erdê bi navê xelîfeyan 
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afirandin’’ ferqî di nav jin û mêran de nayê kirin.

Yanî di wê rêya ku mirov dibe Xelîfeyê Ellah, jin û mêr  wekê 
hev e! Herdu jî xwediyê wê kemalatê ne û dikarin bibin Xelîfeyê 
Ellah.

ji ber vê yekê  kes nikare bêje, jin dereceyekî piştî mêran tê an jin 
benderuheke ku di dereceya duyemîn de ye, an civakê de cih jê re nîne.

Ji ber ku Ellah, dema dibêje “Me hûn li ser rûyê erdê kirin 
Xelîfe’’ ferqiyetê nake di navbera jin û mêran de!

Di mijara Xelîfetiyê de taybetiyên jin û mêran ji aliyê esl û binyada 
xwe ve wekê hev in.

Piştî ku em ev qasî li ser vê heqîqeta Îslam û Quranê sekinîn, 
dixwazim di vê mijarê de biçekî din ji kûr bibim...

Madem ku em hemû bi hebûna navên Ellah çêbûne; madem ku 
navên Rehman, Rehîym, Mûrîyd, Melîk, Quddûs di eslê me hemûyan 
de heye, nexwe em bi wesfên Zatî yên Ellah jî hene.

Yanî ji ber ku wesfê “Heyat’’ yê Ellah di eslê me de heye, em hemû 
HEYY in, yanî sax û zindî ne.

Ji ber ku wesfê “İlim’’ yê Ellah di eslê me hemûyan de heye, em 
hemû xwedî hişmendî ne...

Ji ber ku wesfê “Îrade’’ yê Ellah li ba me hemûyan heye, yanî ji ber 
ku ew taybetiya wesfê îradeya ku eslê xwe ji wateya navê Mûrîyd yê 
Ellah distîne, li ba me hemûyan heye, em dikarin tiştên di hişmendiya 
xwe de bixwazin; ji ber ku wesfê ‘Qudret’’ê bi me hemûyan re heye, bi 
qasê qudreta ji me tê, tişta me bivê em dikarin bikin.

Yanî em hemû bi wan taybetiyên ku eslê xwe ji nav û wesfên Zatî 
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yên Ellah distînin hene.

Di Quranê de û ji aliye Hz. Resulullah ve beyankirina van navên 
Ellah ji bo me, ne ji bo ragihandina taybetiyên xwudayekî li jor-di ser 
me re ye, ji bo wê yekê ye ku em wan wesf û taybetiyên ku eslê me jî jê 
çêbûye, baş nas bikin yanî heqîqeta hebûna xwe baş bizanibin.

Çawa ku hedîs dibêje “Kî nefsa xwe nas bike wê Rebbê xwe nas 
bike’’ jî vê rastiyê destnîşan dike. Yanî tu van taybetiyên di nefsa xwe 
de çi qasî bizanibî û nas bikî, ew qasî  tu wê wan taybetiyên Ellah ên ku 
heqîqeta kaînatê, nefsa te û hebûna te jê tê, nas bikî!

Lê belê ev jî heye; bi van wesf û taybetiyan tu çi qasî Ellah nas bikî 
jî,  ji aliyê Zatê Wî ve ne mimkun e kes Wî bi heqqî bizanibe, nas bike, 
îdraq bike û li ser bifikire!

Ji ber ku ne mimkun e yên wekê me xwedî fêhm û feraseteke teng û 
bisînorkirî, Zatê Wî yê ku ne serî ye û ne binî û xilasî jê re nîne, fêhm 
û îdraq bikin! 

Madem ku em hemû bi hebûna Wî, bi taybetiyên Esmayê Wî  
çêbûne, madem di eslê xwe de em hemû bi hemû taybetiyên Wî 
eyan û eşkere bûne, û madem ku em hemû bi wan taybetiyên Wî 
yên ku Ew dixwaze li cismê xwe ditefsilin, nexwe her yek ji me wekê 
Xelîfeyekê Wî hêjayî rêz û hurmet û hezkirinê ye!

Nexwe nav, reng, cins, nîjad, ziman û dînê wan çi be bila ew be, 
divê her yek ji me, em hez ji her yek  mirovê bikin û rêz û hurmetê 
jê re bigirin!

Ji ber ku hebûna li paş wî navî, wî wêneyî, wî rengî, wî zimanî, 
wî dînî, wî nijadî, hebûna Ellah bi xwe ye.

Ew mirov û hebûna ku em rûyê xwe jê ba didin, kerhê xwe jê 
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dibin, dilê xwe jê dixelînin, naecibînin, xwehr û heqîr dibînin, ji ber 
ku di encamê de digihije wechê Ellah, ev kiryara me jî diçe digihe 
heta cem Ellah.

“Sicde’’ tenê ne ew e ku tu hema serê xwe deynî erdê; Sicde ew 
e ku tu di şikl û suretê hemû hebûnan de hebûna Wî ya mutleq ya 
heqîqî bibînî, sicde ew e ku bêyî ku tu Wî ji xwe berrî bikî, bikaribî 
Wî îdraq bikî, û sicde ew e ku tu di her suretekî de wechê hebûna 
Wî îdraq bikî!

Eger em bikaribin bigihin vê îdraqê; em ê ne Ereban ji xwe 
xwahrtir bibînin, ne Eceman, ne Kurdan, ne Elewiyan, ne Suniyan, 
û ne jî yekî din ê ji xeynî xwe!

Nexwe ji bo  me “Mirovê ku Xelîfeyê Ellah e’’ heye. Û ev mirov 
her li ser kîjan nijad û zayend û ziman û dînî hatibe afirandin ferq 
nake, ya ku dikeve ser milê me ew e ku em hez jê bikin, jê re rêz û 
hurmetê bigirin!

Eger na em ê wekê yekî xafil ku bi perdeyekî xwe ji Ellah û ji 
heqîqetan demîn girtiye, em ê ji vê Dinyaye bar bikin herin, û aqûbeta 
me jî wê bibe wekê  wan kesan ku heta hetayê di nav eza û ezabekî 
dijwar de dimînin. Ji ber ku em ê ji heqîqeta xwe bêpar bimînin û ji ber 
ku em ê heqîqeta xwe nizanibin û nas nekin em ê nekaribin yê li pêşberî 
xwe jî biqedirînin û bi vî awayî jî em ê di nav xefletê de, yanî bi gotinek 
ji wan gotinên îroyîn, di nav guzika xwe de – bêyî ku em serê xwe ji nav 
guzika xwe derxînin- ji vê Dinyayê bar bikin herin.

An em ê guzika xwe qul bikin bibin perperîstankek bifirin herin... 
An jî bêyî ku em serê xwe ji guzika xwe derxînin em ê tevî guzika xwe 
rêya sîtilên tijî ava kelandî bigirin; wekê wan kirmikên hevrîşimê, hêj 
em nebûyîn perperîstank wekê tirtûl  em ê di nav hevrîşm de bikevin 
nav agir!
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Ez wisa texmîn dikim ku ji bo tirtûl ne tişteke xweş e, di nav hevrîşim 
de, hêj te serê xwe dernexistî, bi guzika xwe re here bikeve nav agirî de, 
here bikeve nav sîtila ava kelandî de!

Nexwe;

“Ey ew kesê ku di nav hevrîşimî de ye!’’...

Heta ji te tê guzika xwe qul bike, bibe perperîstankek bifire here... 
Hey nexwe eger tu tirtûl bimînî, ligel wê guzika xwe, sîtila tijî ava 
kelandî li hêviya te ye! Were aqilê xwe bide serê xwe... Gav berî 
gaveka dî guzika xwe qul bike, rastî û heqîqetên jiyanê bibîne. Guh 
bide xîtabeta Hz. Resulullah, heta tu karî jê îstîfade bike. Bila çavê te lê 
be, hay ji jiyana xwe ya ebedî hebe! Lewra ew tiştên ku wekê teklîf û 
pêşniyar hatine ber te, wê ji te re li aliyê dî lazim bibin.

Ne Ellah hewceyî bi te heye...

Ne Resûlê Ellah hewceyî bi te heye...

Ne Quranê hewceyî bi te heye...

Ne jî min hewceyî bi te heye!

Tenê ji bo siberoja xwe xilas bikî divê tu li ser van gotinên min 
bisekinî, bifikirî û jê îstîfade bikî!

Hekena tu carî poşmanî feyde nake.

Niha li ser Dinyayê 5 milyar mirov hene... Em wan 5 milyar mirovan 
bigirin û li cihekî kom bikin, di nav wan 5 milyar mirovan de, baş 
bala xwe bidiyê, peydakirin û naskirina te ya yekî ji wan ji 5 milyaran 
ihtimalek e! Vêca bi wê bûyera ku jê re dibêjin “Mirin’’, tu wê ji vê 
Dinyayê bar bikî û herî “alema Qebrê’’... Di alema Qebrê de jî tu wê 
mirovan wê bêne cem hev.
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Gelo tu yê li wir çend kesên ku tu li vir nas dikî û qedrê wî digirî, li 
wir nas bikî, û gelo tu wê bikaribî wî li wir peyda bikî?

Vêca... min got bi wê bûyera ku jê re dibêjin “Mirin’’ tu wê herî nav 
“Alema Qebrê’’.

Ez dixwazim bi kurtî biçekî li ser vê mijarê bisekinim...

Piştî wê bûyera ku jê re dibêjin “mirin’’ û piştî ku têkiliya me bi 
bedena me re qut bû, wê  hêj em li ser hişê xwe me deynin di qebrê 
de. Em ê hemû kurm û kêzikên di qebrê de bi çavê serê xwe bibînin û 
herwiha hemû dengên ku ji derve tên jî em ê bibihîsin, lê em nikarin 
ji qebrê derkevin herin. Çawa hemû ew tiştên ku te di jiyana xwe ya 
rojane de hizr kirine ji ber xwe de têne xewna te û di xewna xwe de tu 
nikarî wan biguherînî, aqûbeta tiştên ku bi roj tên dikevin aqilê te de tu 
di xewna xwe de dibînî; li gorî wî hesabê ku dibêje; “mirov li Dinyayê 
di xew de ye, çawa mir wê ji xew hişyar bibe’’ li Dinyayê te çi kiribe û 
te çi dîtibe, û te çi ji xwe re kiribe xem, û tu li çi xwedî derketibî, li gorî 
wî hesabî netîceya temamê van tiştan, tu yê di qebrê de bibînî!

Tabî piştî mudetekî ji ber ku dinyaya madeyê wê ji binî ve ji nav 
rabe, ew beşa gorê ya ji axê ya qebrê jî wê ji binî ve ji nav rabe û tu yê 
êdî di bûuda ruhî ya qebrê de bijî.

Dema te di qebrê de dest bi jiyaneke “di buûda ruhî de’’  kir, Dinya 
wê ji binî ve ji ber çavê te wenda bibe, tu yê êdî li ser platforma tîrêjîn 
ya Rojê bijî, û tu yê êdî bikaribî Rojê û hemû benderuhên tê de bêyî 
perde bibînî.

Herwiha tu yê bikaribî hemû heyînatên ji buûda tîrêjîn yên di nav 
stêrkên di Galaksiyê de jî bibînî. Di Dîn de behsa vê mijarê wiha hatiye 
kirin; “mirov çawa dimire jê re di qebrê de pencereyek tê vekirin. 
Ji aliyekî ve dojehê û yên di dojehê de dibîne, û ji pencereya din jî 
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bihuşt û yên di bihuştê de dibîne’’ Ji ber ku di çavê ruhî de têgeha 
mesafeyê nîne!

Herçendî li vir ji bo dîtinê ji çavê me re sînoreke bi qasê 50 metre, 
100 metre, 1000 metre hebe jî ji bo çavê ruhî yê wan kesên ku çûne 
“alema Qebrê’’ mesafe radibin û wekê ku çend metreyekî ji wan dûr be 
wê bikaribin hemû benderuh û heyînatên tîrêjîn yên li navenda Rojê ku 
150 milyon kîlometreyan ji me dûr in bibînin.

Li gorî teoriyeka zanistî, giraniya bedeneka li ser Dinyayê 70 kg, li 
ser Rojê, li gorî şertên wir wê 300.000 kg be.

Û di gelek hedîs û beyanên Hz. Resulullah de jî tê gotin, bedena wan 
mirovên ku ketine di dohejê de wê gelekî gir û mezin be.

Kesê ku çûyî alema qebrê ji aliyekî ve wê Rojê, benderuhên tê de û 
şertên wê derê bibîne... Eger ew kes yek ji wan kesan be ku wê ebeden 
li wir bimînin; wê hem wî cihê xweş ku wê nekare heriyê û hem wî 
cihê nexweş û têr ezab ê ku berê wî lê ye bibîne, di encama vê yekê de 
wê di qebrê de demekî gelekî nexweş û têr ezab bibihurîne, wekê wan 
mirovên ku xewnên nexweş dibînin...

Lê eger berevajiyê vê yekê, yek ji wan kesan be ku wê herin wî cihê 
xweş ku jê re dibêjin bihuşt, û wê ji wî cihê nexweş  xilas bibe, hingî jî 
wê gelekî dilxweş û aram bibe, ji ber ku wê ji wî cihê nexweş ê ebedî 
xilas bibe, dilê wî yê şa bibe... Û ev pêvajo wê heta qiyametê wiha 
dewam bike.

Niha ruhê wan kesên ku ji Dinyayê bar kirine çûne, di nav wê buûda 
manyetîk a ku ji roja ku Dinya hatiye afirandin û heta niha her heye û jê 
re dibêjin “Von Allen’’ de dijî. Ew alema ku jê re dibêjin “alema Qebrê’’ 
an “alema Berzaxê’’, alemek manyetîk e û di nav vê buûdê de ye!

Piştî ku Roj têra xwe mezin bû wê bibe sebeb ku ligel Rojê Tîr û 
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Gelawêj û Dinya jî bihele û bibe hêlm û bûxar û ji nav here û di encamê 
de Jİ BİNÎ VE Jİ HOLÊ WENDA BİBE... Bûyera ku jê re dibêjin 
qiyamet jî li gorî tesbîta me ev e; Roj piştî ku ji hedê xwe zêdetir mezin 
bû û Dinyaya li dora xwe ji nav bir û tune kir, qada “Von Allen’’ê qada 
kêşa manyetîk ya Dinyayê jî wê ji nav here.

Piştî vê jinavçûn û dawîlêhatinê, hemû mirov wê li wî cihî û li wê 
platforma tîrêjîn ya ku di nav qada kêşa Rojê de ye, bêne cem hev. Ji 
ber ku ev qad wê ji holê rabe, mirov piştî wê qonaxa qiyametê ku jê re 
dibêjin “Mehşer’’ li Dinyayê çi kiribe û di netîceya wan kar û kirinên 
xwe de çi bi dest xwe ve anîbe, wê netîceya wê li gorî şert û esasên wî 
çaxî bibîne. Yanî hemû ew tiştên ku di hedîsan de li ser wê bûyera ku jê 
re dibêjin “Mehşer’’ bi zimaneke sembolîk hatine gotin deq û deq wê 
çêbin û piştî hingî jî ew kesên ku tiştinên baş kirine û netîceyeke baş bi 
dest xwe ve anîne wê ji wî cihê ku jê re dibêjin “Dojeh’’ derkevin û wê 
herin nav buûdeke nû ku jê re dibêjin “Bihuşt’’...

Yên din jî wê di wê buûdê de yanî wê di nav qada kêşa Rojê de 
bimînin.

Ya rastî, li gorî dîtina xwe em dibêjin Roj dojeh e...

Li gorî zanyariyên zanistî yên ku îro em bi ser ve bûne jî bi zimaneke 
vebirî tê gotin ku Roj wê Dinyayê daqurtîne û tune bike!

Vêca, piştî ku me ev heqîqet zanîn, divê em çi bikin?

Binêrin em çûn û hatin û dîsa hatin ser wê pirsa ku dibêje “divê em 
çi bikin?’’

Madem ku em dizanin em ê ruhê xwe yê jiyana piştî mirinê bi kar 
û kirinên mejiyê xwe yê îro bitefsilînin, heta ji me tê divê em sûdê ji 
mejiyê xwe wergirin. Mesela wek tezeke zanistî tê gotin ku “mejiyê 
herkesî bi kapasîteyeke di navbera %5-7ê de dişixule’’...  Nexwe em 
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dikarin bêjin teqrîben %90 kapasîteya mejiyê me li wir betal û bêkar e.

Dema em dibêjin “Ka em zikrê Ellah bikin’’ “Em çi dikin?’’ û “Ji 
bo çi dikin?’’...

Ez ê biçekî li ser vê meseleyê bisekinim...

Ji bo mirovekî tişta herî giring ZİKR e!

Ji ber ku ew bûyera ku em jê re dibêjin “ZİKR’’, wekê ku gava 
dî jî min behs kir, ne ji bo wê hatiye ku mirov xwudayekî li jor, di 
ser xwe re bi bîr bîne.

Em, wekê ku min li jor jî behs kir, bi wan taybetiyên ku bi navên 
cuda yên Ellah hatine destnîşankirin, xuliqîne.

Ev taybetiyên em behsê dikin, yanî wateya navê Rehman, yê 
Rehîym, yê Murîyd, yê Quddûs, yê Fettah ji di mejiyê me de heye!

Çawa ji heye?

Ya rast di mejiyê te de ne peyv heye, ne wêne û ne jî dîmen...

Di mejiyê me de, ji bo her wateyekî, di nav çend komikên şaneyan 
de, heta frekansekî diyar lerz hene. Şaneyên mejî, bi berdewamî û 
seraqet di nav lerizîneke elektrîkî de ne. Her fikrek di mejiyê me de di 
nav çend komikên şaneyan de lerzekî çêdike û pê re jî herkeka elektrîkî 
pêk tîne.

Li Dinyayê ji bo cara yekê me sala 1986an de di pirtûka xwe ya 
bi navê “MİROV Û RAZÊN WÎ’’ de nivîsî, bûyera ku jê re dibêjin 
“zikr’’ di mejiyê me mirovan de di nav hinek komikên şaneyan 
de çalakiyeka elekktrîkî pêk tînin, her cara ku ev peyva zikrê 
dubare dibe, çalakiya elektrîkî ya di navbera şaneyan de zêdetir 
dibe; frekansa vê lerzê vê yekê bi riya “transmitter’’an  digihîne 
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şaneyên pasîf û bi vî awayî ew şaneyên pasîf jî li gorî wê frekansê 
tên bernamekirin û çalak dibin, û bi vî awayî jî zikr, kapasîteya 
mejiyê me mirovan zêdetir dike.

Piştî ku me sala 1986an ev tişt nivîsand, di vî warî de cara ewil 
sala 1993an li Amerîkayê, di hejmara Berfanbarê ya kovara  “Scientific 
American” de ku li seranserê dinyayê wek baştirîn kovara zanistî tê 
qebûlkirin, di gotarekî de li ser vê mijarê beyanateke zanistî derket.

Zanyarê ku em behsê dikin –herwiha xwediyê gotara cihê behsê- di 
vê gotara xwe de wiha dinivîse; şaneyên mejiyê me bi dubarekirina 
hinek peyvan çalak dibin, dubarekirina peyvan şaneyên pasîf jî çalak 
dikin û bi vî awayî kapasîteya mejî berfirehtir dibe.

Yanî ya ku ez dixwazim bêjim ev e;

Hûn dikarin bi zikrê, yanî bi bilêvkirin û bibîrxistina navên Ellah, 
li ser wê rê û rêgeha wan wateyên ku ew navên Ellah li xwe digirin, 
kapasîteya mejiyê xwe berfirehtir bikin. Ji bo nimûne em bêjin dema 
em navê MURÎYD ku wesfê “Îrade’’yê yê Ellah e û  ji nav 7 wesfên  
Zatî yên Ellah yê 3. e, û dema me ev nav, her roj heta hejmareke diyar 
dubare kir, em bêjin 1000 - 2000 -3000 carî me dubare kir, di nav çend 
mehekî de em ê bibînin ku hêza me ya “Îrade’’yê zêdetir bûye... Ligel 
navê “Murîyd’’ eger em navê “Quddûs’’ jî dubare bikin, em ê bibînin 
ku, di nav me de paqijiyekî destpê kiriye, em ji elm û edetên xwe yên 
xirab qerihane, em li xwe warqilîne ku em, ne ev bedena ku em tê de ne, 
belê em şiûr û hişmendiyek in û me fêhm û îdraq kiriye ku piştî mirinê 
jiyan nasekine wê her berdewam be.

Eve zikrkirina van hemû peyv û navên Ellah, wê zerengîya mejiyê 
we berfirehtir bike û pêşdetir bibe.

Ev zerengî li cem we çi qasî berfirehtir bibe, wateya wî navî jî wê 
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li cem we ew qasî kûrtir bibe û bi wê wateya ku wate û heqîqeta Ellah 
destnîşan dike, hûn ê bêhtir Ellah nas bikin.

Yanî hûn çi qasî li cem xwe Wî bibînin, hûn ê ew qasî zêdetir Ellah  
nas bikin.

Wekê we, ew taybetiyên ku li cem xelkê tên dîtin jî her dîsa 
taybetiyên wan navên Ellah e. Eger çavê me ne ji derve be û ji aliyê ka 
gelo çawa em dikarin xwe tê de kûrtir herin li meseleyê binêrin em ê vê 
bibînin ku: DUA û ZİKR zerengîya mejiyê mirovan berfirehtir dike û 
bi vî awayî jî di şexsiyeta mirovan de pêşketin û tekamûlê pêk tîne. Û 
ev taybetî jî ji ber ku bi awayeke xweber ji aliyê mejî ve li ruhê me tên 
barkirin, zerengîya ruhê me jî berfirehtir dibe û ruh jî digihije tekamûlê.

Yanî ev xebatên me yên zikrê an tevî zikrê ew  kar û kirinên me yên 
din ên ku jê re dibêjin “îbadet’’ ku em ji bo berjewendiyên xwe yên 
şexsî dikin, wekê nimêj-rojî-hecc hwd. Hemû ji bo wê yekê ne ku em 
siberoja xwe bi xweştirîn awayî ava bikin û şertên xwe yên jiyana di 
buûda piştî mirinê de baştir bikin.

Vêca ji ber vê yekê, an em ê bi van xebatan bedena xwe ya ji bo 
jiyana piştî mirinê, bedena xwe ya ji pêlên holografîk –ruhê xwe- 
biperisînin, bihêz bikin û di ber re jî em ê Ellah û taybetiyên Ellah 
baştir fêhm bikin û îdraq bikin li gorî vê fêhm û îdraqa xwe ya nû em ê 
berê jiyana xwe ji nû ve dagerînin... An jî em ê van tiştan ser guhê xwe 
re bavêjin, wekê ku haya me ji van tiştan tunebe; wekê ku di ser me re 
xwudayek hebe, wekê ku pêdiviya wî bi kar û kiryarên me hebe, em ê 
li meseleyê binêrin û bêjin; “ ka dev jê berde, ji xwe ew nehewceyê kar 
û kiryarên min e!’’, û em ê dev ji her tiştî berdin, piştî hingî jî em ê bi 
rastiyên tehl û tûj yên jiyanê re rûbirû bimînin!

Di vê sohbeta xwe de heta ji min hat, min ji we re bi qasê ku ez pê 
zanim û bi qasê ku min jê fêhm kiriye, behsa rastiyên jiyanê û behsa 
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sebebên hatina Dînê kir û min behsa wan teklîfên ku Dîn li ser wê 
bingehê ji me re dike, kir.

Nizanim ka gelo min karî ez bifeyde hatim an na?.. Lê ev jî rastiyeke 
ku tu şik tê de nîne, ev tiştên min li jor behs kirî, eger rast û eger xelet bin 
jî, hûn dîsa van mijaran ji çavkaniyên bingehîn bipirsin, li ser bifikirin, 
lêkolîn bikin û taqe û tecrûbe bikin.

Lİ SER JİYANA XWE XUMARÊ NELÎZİN! Mebesta min ji jiyanê, 
JİYANA EBEDÎ ye.

Li ser vê Dinyayê me çend saniye emr kir û hêj çend saniye ji emrê 
me mane, di buûda rastî de û li gorî nirx û pîvanên dema rastî?... Vê 
bînin bîra xwe!

Çend saniye ji emrê we çûn û çend saniye û salîse ji emrê we man?

“Hejmarker’’ bilez dişixule!

Ji dawiyê ve hejmartinê destpê kir... 59, 58, 57, 56... Zûzûka dem 
diçe û namîne!

Nexwe em qedrê vê dema di destê me de maye bigirin!.. Van tiştên 
min gotî, bipirsin!..

“Ka rast in an xelet?’’ tesbît bikin, heta ji we tê ji dema xwe ya dawîn 
baş îstîfade bikin!..

Li gorî Hz. Muhemmed, ne mimkun e mirov carekî din vegere 
dinyayê tiştên ku di wextê xwe de nekiriye ji nû ve bike, xeta û xeletiyên 
xwe telafî bike!

Siba dusiba dema em çûn wî aliyê dî, ev nirx û pîvanên li vir, yek ji 
wan namînin.

Nexwe ji kerema xwe, heta ji we tê bi awayeke rastbîn li ser van 
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rastiyan bisekinin, heta ku hûn carekî din jê poşman nebin û pê berê 
jiyana xwe dagerînin. Lewma piştî demekî poşmanî feyde nake, û 
carekî din ew maf û fersenda ku mirov bikaribe pê vegere dinyayê bi 
dest mirov nakeve!

Ellah wê îmkanê bide me hemûyan ku em bikaribin bi wê îmkanê 
sûdê ji jiyana xwe wergirin heta ku em jê poşman nebin, ji me re hêsan 
bike ku em bikaribin ji jiyanê bi awayeke baş îstîfade bikin!

Bi xatirê we dostên min!

AHMED HULÛSÎ

Antalya, 1990
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3

“SERDEMA ME YA ZÊRÎN’’ A NİHÂ MUCÎZEYA 
QURANÊ YE

Berî her tiştî bêjim ku, li gorî çavdêriyên vî feqîrî…

Peyama sereke ya Quranê, teqrîben ev 1400 sal in li ser wê yekê 
disekine û dibêje ku ji xeynî Wî yê ku navê Wî “Ellah’’ e ji ber 
taybetmendiyên xwe yên wekê el Wahîd – el Ehed – es Semed; kû cih ji 
ğayrê wê nîne (la xeyruhu); dawiya dawîn di vê sedsalê de, nêzikî van 
35 salên dawîn, ji aliye zanistê ve hate destnîşankirin ku hemû hebûn û 
heyînat YEKbûneke bêhed û bêserûber e. Ji ber vê yeke ev serdema ku 
em tê de dijîn, ew “Serdema Zêrîn’’ e ku em li bendê ne! Çima em ev 
qasî li ser “Serdema Zêrîn’’ disekinin, ji ber ilmê YEKbûnê ku wê ji 
nav mirovan derkeve. Qurana Kerîm ev berrahî, pergal û heqîqeta 
Hebûnê ku îro bi tezên zanistî hatiye pesendkirin û piştrastkirin, 
nêzikê 1400 sal berê bi awayeke mucîzewî ragihandiye.
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Çawa piştî derket holê ku zirara cixareyê li ser saxlemiya mirovî û 
mejiyê wî heye, di serî de li Amerîkayê hema bêje li hemû dewletên 
Ewropayê, tu hukmê wê nema; çû textê xwe li wan welatan danî ku 
ji dahênan û rastiyên zanistî bêpar mane; “MADEPERESTÎ’’ jî her 
wisa di roja me ya îro de di nav derdorên zanistê de tu qedr û qîmetê 
wê nemaye, tenê, li cem wan civakên paşdemayî , dikare bibe mijara 
munaqeşeyên dînî û felsefî yên li ser “made’’yê.

Zanista fîzîk û bijîşkiyê piştî deranî holê ku qebûla “made’’yê tenê 
îlîzyoneka aqlî ye, eyn wekê ku me di sala 1985an de nivîsandibû, niha 
jî ji bo ji hev veçirîne û safî bike berê xwe daye mêjî. Ji ber ku temamê 
sir û razan, ne di nav dinyaya derekî de; belê di nav kûrahiya wê buûdê 
de ye ku mejiyê me li xwe digire û hestpê dike. Bi qasê vê kûrahiyê, 
ew organa ku jê re dibêjin mejî, ku di eslê xwe de pêkhateya taybetiyên 
Esmayê Wî yê ku navê WÎ Ellah e, çi qasî bê keşfkirin ew qasî zêdetir 
wê xwediyê xwe nezîkê Rebbê xwe bike.

Fîzîk, li gorî ast û dereceya ku îro gihiştiyê, êdî derbasî qonaxa teorî-
fîzîkê bûye; û gihiştiye wê qenaetê ku dibêje mirov û hebûn, û mejî 
ji enerjiya/wave gerdûnî ango ji zanînê/ilm/data çêbûye; yanî bi wê 
berrahiyê re rû bi rû maye ku dibêje em li gerdûneke hologram de 
dijîn.

“ATEÎZM’’a ku bingeha xwe ji fikra wê madeperestiya ku xwe 
dispêre fêhm û feraseta “ez’’ û “xwuda’’bûnê, êdî di dinyaya zanistê de 
têk çûye! Ji binî ve hilweşiyaye! Piştî têderket ku hemû hebûn û heyînat 
tenê YEKbûnek e, êdî derket holê ku cih ji behsa vê dudilî û nakokiyê 
re nemaye. Di Qurana Kerîm de “Sureya Îxlasê’’ tenê ji bo ragihandin 
û têgihandina vê rastiyê hatiye, ji bo wan mejiyên ku dikarin bifikirin 
û bîr bibin!

Ji ber ku têgeha “made’’yê berrahiya xwe ji dest daye; di qada 
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berfireh ya zanistê de dudilî û nakokiya made-ruhê êdî nemaye; yanî 
di qada teorî fîzîka ku li ser bingeha berrahiyên zanista fîzîkî ava bûye! 
Yanî êdî têgeheka bi navê “xwuda’’ ku divê bê redkirin û înkarkirin 
nemaye… Hebûneke YEKTA êdî bi çavê serân xuya dike! Keşf û 
peytên zanistî, dawî li wê ferasetê aniye  ku dibêje “ez heme û li WÎ 
ALİYÊ MİN jî xwuda heye!’’

Di eslê xwe de “ateîzm/xwudanenasî’’ya ku cara ewil di dinyaya 
zanyaran de çêbûye; bingeha xwe ji wê terbiyeya dînî distîne ku van 
zanyaran di destpêka perwerdehiya xwe de standine û dibêje li ezmanan 
xwudayê bav û kurê wî heye.

Li ber heqîqeta gerdûn-valagehê ku ji hezaran galaksiyan pêk tê, 
ew mejiyên ku têderanîne, tişteke mîna ku tê gotin xwudayeke cihê 
xwe li ezmanan çêkiribe û kurê xwe ji cem xwe şandibe ne cihê behs 
û baweriyê ye; ev têgeha “xwuda’’bûnê red kirine û ji xwe re “ateîzm’’ 
hilbijartine û li dijî dêrê derketine. Dêrê jî ew aforoz kirine û nav bi wan 
xistiye! Lê belê ev zanyarên “ateîst’’, tevî ku rastiya tunebûna xwuda (la 
îlahe) zanîne; mixabin, ji ber ku nekarîne xwe bigihînin Qurana Kerîm 
a ku Hz. Muhemmed (sew) beyan kiriye, û zanîna WÎ yê ku navê WÎ 
“ELLAH’’ e, nekarîne heqîqeta ku pê ve rabûne bibin serî.

Eger kesek YEKbûna hemû hebûn û heyînatê bizanîbê, lê Hz. 
Muhemmed û pê re jî Qurana Kerîm nas neke an qebûl neke wê çi 
wenda bike? Ez dixwazim biçekî li ser vê mijarê bisekinim, Ji ber ku 
gelek kes li vê pirs û mijarê diterpilin; û di wê fikr û ferasetê de asê 
dimînin ku dibêjen zanîn û pejirandina wê YEKbûna hebûnê bes e.

Qurana Kerîm di eslê xwe de di nav kirasê teklîfê de, tesbîtek e! Ji 
bo mirov zanîna YEKbûnê jî ne armance belê hacetek e!

Divê xêr û dahatûya zanîna YEKbûnê ev be;
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Mirov divê pêşiyê bizanibe ku ji wî wêdetir xwudayek nîne; û divê 
bizanibe ku ji WÎ yê YEK re di halata evdîtiyê de ye; ev yek. Divê 
sîstem û nîzama mutleq (Îslam) ya WÎ yê ku navê WÎ  ELLAH e ferq 
bike û bizanibe ku li gorî vê sîstemê, li qonaxa pêşiyê çi kiribe, li qonaxa 
piştî wê jî, wê netîceya wê bibîne, ev jî dido. Li gorî vê, heta jê tê bi 
taybetiyên Esmayê Ellah ku hebûna xwe jê werdigire, divê tişta ku 
ji desta tê bike, û dinyaya Rebbê xwe li gorî vê yekê bitefsilîne,ev jî 
sisê.

Eger kesekî YEKbûn ferq kiribe, lê di jiyana xwe de nekarîbe bi çavê 
YEKbûnê li pirraniyê binêre, tê wê wateyê ku hêj bi heqî bi YEKbûnê 
nehesiyaye, sûd û feyza pêwist jê wernegirtiye, mesele tenê di buûda 
zanînê de maye. Kesê ku bi çavê pirraniyê li YEKbûnê binêre tu carî 
nikare temamê bersivan fêhm bike.

Ji Mewlâna bigire heta Şahê Neqşibend, ji İmamê Xezalî bigire heta 
Abdülkadir Geylânî, ji Yunus bigire heta Hacîbektaşê Welî temamê 
ehlê tesewufê, ne ku hema tenê EWÊ YEKTA ferq û fêhm kirine, na di 
hemû qadên jiyana xwe de jî hest bi WÎ yê YEKTA kirine û bi wî awayî 
emrê xwe bihurandine. Bi vî awayî xwe ji şewatê xilas kirine û gihiştine 
xweşî û aramiya sermedî.

Vêca ji ber vê yekê take “rêya’’ xilasiyê ew e ku mirov YEKbûnê 
ferq bike! Ji ber wê yekê baştirîn û aşkeretirîn rêya têderxistina 
YEKbûnê jî ew e ku mirov xwe ji dinyaya mesel û mecazan xilas bike; 
û sûd û feydê ji keşf û nûveyên zanistî yên roja me werbigire. Ji ber ku, 
keşf û nûveyên zanistî, zanîna WÎ yê ku navê WÎ Ellah e bi ser navê 
“mirov’’ derandiye holê giranbuhatirîn “rizq’’ e! Ev “rizq’’ê ku ji bo 
wan kesên xwedî hişmendî hatiye bexşandin jî, rizqê wan mejiyan e ku 
“serdema zêrîn’’ pêk tînin!

Erê em vê demê “SERDEMA ZÊRÎN’’ dijîn, ji ber ku... Zanistê 
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kariye gelek keşf ü nüveyên giring peyda kiriye

a. Zanistê ew rastî û berrahî dîtiye û qebûl kiriye ku, mejî kar li ser 
wê zanînê/data dike ku bi awayê pêldirêjahiyê/wave jê re tê; û li gorî 
netîceyê, di nav xwe de, di wê dinyaya pêldirêjahiyê/hologram de dijî.

b. Tê qebûlkirin ku “made’’ tenê li GORÎ wan kesan heye ku hest 
pê dikin. Hemû kesên ku hest pê dikin, di eslê xwe de, li gerdûna 
pêldirêjahiyê/wave/zanîn, bi wê milbenda zanînê re dibin muxatab 
ku kapasîteya têgihiştina wan jê digire. Kes nikare serwextî gerdûna 
mutleq bibe.

c. Heqîqeta madeyê dane ber pirsê û bi nûveyên jê derketî, gihiştine 
wê encamê ku dibêje bi navê madeyê tişteke cuda-taybet nîne; gerdûn 
ji binî ve enerjiyeke YEKTA ye (peydabûna qudretê) û deryaya datayê/
wave/zanîn ye. Her tişteka di vê sîstemê de jî hologrameke yekta bi 
xwe ye.³

Ji bo wan kesên ku zêde haya wan ji vê mijarê nîne em biçekî din li 
ser vê mijarê bisekinin…

Divê em baş bizanibin ku… Piştî data/zanîn tê wan organên me yên 
ku pêldirêjahiyên cihêreng radigihîne mejiyê me –ev endam bi xwe jî 
di eslê xwe de pêldirêjahî ne- ji aliyê mejiyê me ve tên dahûrandin, her 
tişteka ku em hestpê dikin û fikra xwe li ser dibêjin şiroveya encama vê 
dahûrandinê ye.4

Ew endama ku navê mejî lê hatiye kirin û di eslê xwe de, pakêta  
enerjiyê/pêldirêjahî/zanîn ye; di encama senteza zanînê de ku di nav 
mejî bi xwe de çêdibe, li şêweya “ez’’îtiyê ditefsile û di “dinyaya xwe 

³(Di pirtûka me ya bi navê “SEYRA YEK’Î’’ de hûn dikarin temamê kîtkîte vê mijarê bixwînin.)
4(Hûn dikarin kîtkîte vê mijarê di nivîsa me ya bi navê “Dinyaya te ya Hologram’’ de bixwînin.
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ya hologram’’ de ku li gorî wê zanînê tefsiliye, heta hetayê bi awayeke 
nemir jiyana xwe didomîne.

Ev hebûna ku sercema zanînê ye (hişmendî/mirov), temamê wan 
tiştên ku jê peyda dibin, ji esl û esasê xwe, ji zanîn û cewhera WÎ yê 
YEKTA ê bêserûber, werdigire û bi vî awayî wekê her yekîneyekî 
hebûna xwe didomîne! Ji ber ku çendî eger TENÊ YEKbûnek hebe 
jî; yê ku têdigihe û hest pê dike, li cem xwe cudatiyan, feraseta buûda 
hebûnên pirreng pêk tîne.

Hişmendî (mirov) nemir e; ji ber ku mewt û mirin ji esl û orjîna 
mirovî re nîne! “Mirov’’ ilm e (RUH e /pêkhateya taybetiyên Esmayê 
ye)!... Lê beden/heywan dimire, vediguhêze tişteke din!

Vêca ji ber vê yekê, ew “mirov’’ê  ku hişmendî bi xwe ye, piştî 
mirinê (piştî ku jiyana bêyî beden tam kir) yanî piştî ku xatir ji organ û 
hacetê xwe yê hestpêkirinê xwest ku jê re dibêjin beden, wê bi cewhera 
xwe ya zanîn û hişmendiyê, di buûdeke cuda ya hestpêkirinê de jiyana 
xwe berdewam bike. 

Hişmendî (mirov), ruhek e ku bi ruhê WÎ yê ku navê WÎ ELLAH 
e çêbûye; beden wasitayek e, ji bo pêvajoya çêbûna hebûnên li jiyana 
dinyayê û şert û mercên wê, an organek/hacet e ji bo buûda ku tê de 
dimîne fêhm û îdraq bike.

Ev aliyê hundirî yê vê mijarê bû. Em bêne ser aliyê wê yê derveyî…

Tişta ku ferdên civakên paşdemayî nizanin û haya wan jê nîne, ew 
heqîqet e ku li nav vê gerdûna ku em tê de dijîn bi milyaran galaksî 
hene… Ev bi milyaran galaksî jî tenê ew galaksî ne ku heta niha hatine 
destnîşankirin! Û hemû zanîna me, qadeke ew qasî teng û biçûk e ku 
tenê ji sedî çarê enerjiya gerdûnî dadigire… Ji sedî 96ê mayî li gorî 
zanista îro hê jî tarî ye!
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Aliyeke din jî yê vê mijarê heye…

Eger em bikaribin fêhm bikin ku li gorî heqîqeta hebûnê tu wateyeka 
têgeha dem û cihî nîne, belê têgeha dem û cihî tenê li GORÎ yê ku 
têdigihe û ya ku tê têgihiştin heye…

Em ê bibînin ku hemû ew muneqeşeyên dînî û felsefî yên li ser 
têgeh û bingeha  madeyê ava bûne li pêşiya heqîqeta me ya îro ji zû de 
ye têk çûne û ne hêja ne qene behsa wan jî were kirin!

Vêca ji ber vê yeke, di dinyaya me ya berrahiya zanistî de, diyar e 
ew feraseta ku dibêje li jor an di ser me re xwudayeke rêveber heye an; 
ji ber rehm û dilovaniya xwe ya ji bo me mirovan kurê xwe bi ser me 
de şandiye, betal e!

Em dikarin bêjin ku Roj ji aliyê rojava ve hilhatiye; kifş û zanyariyên 
zanistî, mirovatiyê daye pêşiya xwe, û berê wan dagerandiye ser 
feraseta “îlla Ellah’’ê!

Vêca ji ber vê yekê ye ev 34 sal in –yanî ji destpêka sedsala hicrî 
ve- em ê ketine “SERDEMA ZÊRÎN’’ de!...

Min got “SERDEMA ZÊRÎN’’ ji ber ku…

Ew rastiya ku Qurana Kerîm jî li ser disekine û dupat dike; heqîqeta 
ku “Xwuda û têgeha xwudabûnê nîne; bi tenê ELLAH- La îlahe 
îlla Ellah’’, bi awayeke ew qasî eşkere derketiye holê ku zanista di vê 
serdema me de jî nikare li ber bisekine. Ew feraseta ku dibêje made 
Dinya û made Gerdûn ji binî ve têk çûye; rastiya “TENÊ ELLAH’’ 
wek kişfeke zanistî li şûna wê cihê piyê xwe xweş kiriye; çendî eger 
ev feraset hêj li nav pirraniya civakê negeriyabe jî!... Çendî eger hê jî 
pirraniya mirovan li cem xwe dibêjin qey li dinyaya madeyê, li dinyaya 
goşt û hestî û li dinyayeka ji axê dijîn û wê her li wir bijîn jî! 
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Mahiyet û sazûmana çêbûnê ya gelek tiştên ku di Qurana Kerîm de, 
di beyanên Resulullah (sew) de û di mesel, mecaz û teşbîhên ku ji aliyê 
Hz. Îsa û Hz. Mûsa ve hatine gotin de, êdî di serdema me ya îroyîn 
de mirov dikare bi xwe ferq bike. Meselen peyva “sema’’yê hem tê 
wateya valagehê û hem jî kûrahiya buûda çêbûna mirov destnîşan dike. 
“Nûzul’’ ew tişt e ku dema mirov ji buûda eslî (Rububiyet) dikeve û li 
ser qada hişmendî/bîrewerîyê datîne tê gotin.5

 Ligel vê yekê hemû zanîna me bi qasê wê yekê ye ku Ellah em 
elimandine. Yanî bi qasê wê zanîna ku WÎ yê YEKTA bi ser navê me 
belav û beyan kiriye. Ev yek mîna vê mîsalê ye ku ka çawa destê me bi 
hukm û îradeya mejiyê me tevdigere!

Du xalên sereke hene ku di Qurana Kerîm de gelekî tên behskirin.

a. Tenê EW heye ku navê WÎ “ELLAH’’ e ji WÎ pê ve kes “nîne’’ 
(la xeyruhu)!..

b. Mirov ji bo ji Rebbê (pêkhateya Esmayê Ellah ku eslê mejiyê wî 
jî ji WÎ ye) xwe re evdîtiyê (derkirin û nîşandana taybetiyên Esmayê 
Ellah) bike hatiye afirandin ji aliyê Rebbê xwe ve; Rebbê wî, Esmayê 
Ellah e ku hebûna mirovî bi xwe jî ji wir tê, ne ji xwudayekî jê dûr û 
berrî. Eger Rebb bixwaze, mirov dikare bi xwe, WÎ di xwe de bibîne û 
nas bike!

Niha ev herdu heqîqet bi zimanê bijîşkî û teorî-fîzîkê wiha tên 
vegotin:

Tişta ku em bi navê gerdûnê dizanin û nas dikin di eslê xwe de 

5(Îzaha temamê vê mijarê di pirtûka me ya bi navê “Dahûrîna Qurana Kerîm’’ de heye. Hûn dikarin ji 
navnîşana www.ahmedhulusi.org bixwînin an daxînin.)
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deryaya pêlan /wave e, û ji serî heta binî hemû ilm û zanîn e. Kes nikare 
jê re sînorekî deyne. Ji ber ku heta niha em tenê bi sedî 4ê wê dizanin. 
Ya mayî madeya dark (tarî) û enerjiya dark (tarî) e, yanî zanîn e. Hemû 
tiştên li gerdûnê dibin û diqewimin, û hemû tiştên em ji dora xwe 
dibihîsin, ev pêlên zanînê ne ku ji aliyê mejiyê me ve tên dahûrandin û 
em bikar tînin. Ji bo WÎ yê YEKTA, em nikarin ne behsa dem û cihekî 
û ne jî behsa tu têgeheka sînorek bikin ku heta niha me hest pê kiriye!..  
Mejî/hişmendî li dinyayekî li gorî kapasîteya zanîna/ilm xwe dijî ku 
mejî bi xwe jî ji vê zanînê çêbûye; li GORÎ wan kesên ku tenê dikarin 
tiştên di buûda ku organên wan ên têgihiştinê jê digire, fêhm bikin 
gerdûn di nav gerdûnê de ne, lê di rastiyê de TENÊ YEKbûnek heye!

Lê HEQÎQETA mutleq (Zatê wî yê ku navê wî Ellah e/xeyb el 
xuyub) tu carî û bi tu awayî nayê zanîn!

Deryaya zanînê/data/pêl/ wave/ ku eslê gerdûnên di nav gerdûnê de 
jî ev e, di eslê xwe de ji wê cewhera yekta pê ve ne tişteke dî ye ku ew 
jî yekûna wan taybetiyên navên Ellah e ku di Qurana Kerîm de hatine 
ragihandin . Her tişt di vê plan/buûdê de çêbûye û qediyaye di ilmê WÎ 
yê bi navê Ellah de.

Ew hebûna hişmend ku ji pêkhateya Esmayê pêk tê û navê “Mirov’’ 
lê hatiye kirin, lê di eslê xwe de bê beden e; heta hetayê wê bi wê 
endama xwe ya ku navê wê mejî ye û eslê wê pakêta zanînê/wave ye, 
tiştên ku dikevin ber qada hestpêkirinê carina wê temaşe bike û carina 
jî wê berê wan dagerîne û bi vî awayî wê jiyana xwe heta hetayê her 
berdewam bike. Ji ber ku hebûna li pişt wî navî, pêkhateya taybetiyên 
Esmayê Ellah e ku bi navê REBB tê zanîn.

Eger em bikaribin YEKbûn û YEKTAbûna ku li vir tê behskirin 
fêhm bikin em ê bibînin ku…

EWÊ ku di Qurana Kerîm de navê WÎ “ELLAH’’ e, gerdûnên di nav 
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gerdûnê de di ilmê xwe de bi ilmê xwe çêkiriye û bi ilmê xwe lê temaşe 
dike, çendî eger tişta ku çêkirî di nav milbendekî tenê de (ku ji kêliyekî 
pêk tê), bijî (EL HEYY) jî; ji aliyê Zatê xwe ve ji hemû kes û tiştên ku 
dikevin ber qada seyr û temaşeya WÎ  de dûr û berrî ye (mûnezzeh e)!...

Ez Zahir e (afirandiyên ku her yek jê gerdûnek e di nav gerdûnekî de 
û pêkhateya ji Esmayê sermedî ye) ku her GAV di şeneke (bûn) nû de 
ye; û bi wesf û navê xwe yê EL BATİN jî ji sînorkirin û tengkirina navê 
xwe yê Zahir dûr û mûnezeh e!

“Mirov’’, çi qasî baş rastî û heqîqetên ku di Qurana Kerîm de bi 
riya mesel, mecaz û teşbîhan hatine vegotin fêhm û îdraq bike, ew 
qasî baş wê bikaribe rastiyan ferq bike û ew qasî baş wê bikaribe 
ji “SERDEMA ZÊRÎN’’ sûdê werbigire. Û wê bikaribe baştir ferq 
û îdraq bike bê ka Qurana Kerîm ji aliyê ilmê xwe ve mucîzateke 
çawa ye. Wê têderxe ku Îslam ne ew e ku mirov xwe bide dest Ellah, 
belê ew e ku mirov ji xwe bin deste WÎ yê ku navê WÎ Ellah e, û bi 
vê yekê wê bigihe dilxweşî û aramiyê.  

Ya rast li cem me bersiva gelek pirsên ku mirov dikare ji nav mijarê 
derxîne hene lê mixabin, ez naxwazim wêdetir herim û detayên zêdetir 
bidim.

Ji bo ev tiştên ku ez dinivîsim werin fêhmkirin hêj gelek zû ye. Belkî 
ez ê nekaribim netîceya wê bibînim. Lê ji bo min ya giring ew e ku, rojek 
bê, û xelk rastîbûna tiştên ku min nivîsîne piştrast bike. Di sala 1985ê 
de min gotibû dawiya Dinyayê ew e ku wê di nav Rojê de bihele û ji nav 
here.6 Îro ev rastiya ku li welatên rojavayî di dibistanan de wekê ders tê 
xwendin, li Tirkiyeyê ji aliyê gelek misilmanan ve nayê qebûlkirin; ji 

6(Di pirtûka me ya bi navê “MİROV Û RAZÊN WÎ’’ de, hûn dikarin mijara “Aqubeta Dinyayê rêwîtiya 
ber bi Rojê ve “ bixwînin û çavekî bidin ser hedîsên li ser vê mijarê.)  
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ber wê bêguman ne rast e ez hêvî bikim ku tiştên ez dinivîsim ji aliya 
pirraniya xelkê ve were fêhmkirin. Vêca ji ber vê yekê ji bo niha hewce 
nake ez zêdetir binivîsim.  

Ji bo niha li ser vê mijarê tenê ez dixwazim vê jî bêjim… Di jiyana 
me ya niha de, çawa esl û esasê hebûnê, buûda datayê/wave/zanîn be, û 
ligel vê yekê çawa em dîsa bi feraseta madeyê dijîn; di hemû qonaxên 
jiyanê yên piştî niha de jî dîsa her heman hestpêkirin û qebûlkirin wê 
dewam bike. Hema bêje ji bo pirraniya me… Bi awayê tesewûfî, ew 
kesên ku hêj dema sax perde ji pêşiya wan rabûye, buûda ku hestpê 
dikin qet bêguman ji vê tişta ku em behsê dikin cuda ye ku vê yekê jî 
tenê yên lêqewimî dikarin bizanin û fêhm bikin. Gotin û terîfa wê ne 
mimkun e.

Divê baş were zanîn ku… 

Ev nifş nifşê “SERDEMA ZÊRÎN’’ e. Qurana Kerîm bi zanyariyê 
jî hatiye pesendkirin. Çendî eger navên cuda li xwe girtibe jî!

Resulullah Heq e; hemû tiştên dane zanîn berrahiyên gerdûnî ne.

Mekanîzmaya lêpirsînê ku piştî mirinê wê pêk were; jiyana qebrê ku 
wê di nav hîsîyata jiyana buhuşt û dojehê de bibihure; pêvajoya mehşerê 
û tiştên ku wê di vê pêvajoyê de pêk bên ku ji berê de hatine ragihandin; 
û asoxîn beyanên Qurana Kerîm û yên Resulullah ku dibêjin mirov wê 
di nav wan buûdan de bijîn ku jê re dibêjin buhuşt û dojeh, hemû Heqq 
in û rastî ne. Lê belê ev qas tişt wê çawa çêbin û wê çawa biqewimin 
derheqê her tiştekî de şirove û îzahateka me heye.7 

7(Hûn dikarin li ser malpera ahmedhulusi.org kîtkîten vê mijarê di pirtûka me ya bi navê “Mirov û Razên 
wî’’ de bixwînin.)
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Qurana Kerîm ji serî heta binî  Heqê agahdar dikê

Ji bo wan kesên ku dizanin “BİXWÎNin!...

ŞANEK: Van zanyariyan eger nekaribe “EZ’’îtiya we bike qurban, 
em dikarin bêjin ku cejneka we ya din jî bêyî qurban bihurî; bi van 
zanyariyan mirov wekê ku çûbe “hec’’ê û gihiştibe WÎ yê YEKTA, lê 
belê dîsa jî mirov nikare bêje qurbana “ezîtî’’yê (û nehr) pêk hatiye! 
Cejna we ya Hecê ya 1434emîn Pîroz be.

AHMED HULÛSÎ

11 Cotmeh 2013

Raleigh, NC, DYA
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AHMED HULÛSÎ KÎ YE? ARMANCA WÎ Çİ YE?

Xwendevanên hêja;

Gelek kes mereq dikin bê ka Ahmed Hulûsî kî ye, armanca wî 
çi ye...

Em bi kurtî bêjin...

21ê Rêbendana 1945an li Cerrahpaşaya navçeya Stembolê zarokek 
tê dinyayê, diya wî navê Ahmed û bavê wî jî navê Hulûsî lê dike.

Heta 18 saliya xwe, bi bîrûbaweriyeke wisa ku qene Hz. Muhemmed 
jî nas nake tenê baweriya wî bi afirandêrekî heye, emrê xwe bihurandiye, 
çi gava ji yên derdora xwe pirsên derheqê Dîn de kiriye, bersiva “dev ji 
pirsên wiha berde, em çi bêjin te, wê bike’’ standiye, û ji ber vê yekê 
heta hingî jiyaneke dûrî dîn jiyaye!

Piştî mirina bavê xwe 10ê îlona 1963an li ser israra diya xwe diçe 
nimêja Înê, li ser nimêjê Îlhamek jê re tê û wê gavê biryarê dide ku wê 
li ser Dîn lêkolîneke berfireh bike, ji wê rojê û şûnde destpê dike rojê 
pênc dan nimêj dike û heta jê tê xwe bêdestnimêj nahêle.

Di destpêka lêkolînên xwe yên li ser Dîn de, cara ewil bi wergêra 
Sehîhe Buxarî destpê dike ku ji yanzdeh cildan pêk tê û ji nav weşanên 
Diyanetê derketiye, paşê temamê Kûtûbe Sîtteyê dixwîne û pê re jî 
tefsîra rehmetiyê Elmalili ya bi navê “Dînê Heq’’ dixwîne. Di nav du 
salan de heta jê hatiye  li ser gelek çavkaniyên derheqê ilm û zanyariyên 
zahirî de sekiniye, bi xebat û riyazateke rijd bala xwe daye ser tesewûfê;  
di sala 1965an de piştî ku pirtûkên xwe yên pêşîn dinivîse hestpêkirin 
û pêşketinên di dilê xwe de di sala 1966an de di pirtûka xwe ya bi 
navê TECELLİYAT de dinivîse. Ev pirtûk ji ber ku hizr û nêrînên wî 
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yên 21 saliya wî li xwe digire, li ser jiyana wî ya borî ji bo nirxandinê 
çavkaniyeke giring e. di sala 1965an de bi serê xwe çûyê heccê û ji wê 
rojê û şûnde her bi tenê û bi serê xwe jiyana xwe berdewam kiriye!

Dustûra wî her ev bûye; “Bi pey tu kesî neçin, li ber rohniya 
doktrîna Resulullah, riya xwe hûn bi xwe çêkin.’’

Di sala 1970an de dema ku di rojnameya AKŞAMê de dişixule li ser 
mijara RUH û gazîkirina ruhan sekiniye û li ser vê mijarê li Tirkiyeyê 
pirtûka xwe ya bi navê “RUH MİROV CİN’’ ku di vê mijarê de pirtûka 
pêşîn e û yekane ye çap kiriye.

Ahmed Hulûsî piştî fêhm dike ku di Quranê de hişyariyên wek 
“agirê bêdû’’ û “agirê serderî çaviyan dibe’’ di eslê xwe de behsa 
“enerjiya tîrêjîn’’ dike, li ser beyanên Quranê yên bi riya îşaretan 
disekine, di meydana zanistê de cihê îşaretû emareyên gotinen dînî 
eşkere dike, û cara ewil xebata xwe ya di vî warî de di sala 1985an de di 
pirtûka xwe ya bi navê “MİROV Û RAZÊN WÎ’’ de vedibêje.

Pişt re, wan heqîqetên ku di ber xebatên xwe yên li ser peyvên di 
Quranê de, keşf kiriye, bi zanyariyên hevçax re dike yek, û cihê xwe û 
diyardeya ku jê re dibêjin “DÎN’’ li cem wê Sîstem û Nîzama ku  ewê 
bi navê “ELLAH’’ hatiye destnîşankirin, lê hatiye entegrekirin, çêdike, 
û xwe dide ber “XWENDİN’’a wê tişta ku Hezretê Muhemmed 
(EleyhîsSelam) xwestiye beyan bike. Beşek ji wê zanîn û zanyariya xwe 
ya ku di vê rêyê de hîn bûye, bi riya pirtûkên xwe û bi rêya înternetê bi 
xelkê re jî parve dike.

Ahmed Hulûsî  Dînê Îslamê li ser bingeha Qurana Kerîm û 
hedîsên  Kûtûbe Sîtteyê (her şeş pirtûkên mezin) qebûl kiriye û xebat 
û lêkolînên xwe di vê çarçeveyê de pêk aniye, qederekî li ser xebatên 
zanyarên berê yên meşhûr yên tesewûfê sekiniye, piştî ku feyz û 
îlhama pêwist ji wan werdigire û bi dilê xwe seh dike, van xebatan 
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di çarçeveya zanîn û zanyariya roja me ya îro de û li ser mantiqekî 
hevgirtî wekê SÎSTEMEKÎ beyan dike, ji ber vê yekê Ahmed 
Hulûsî dixwaze xelk û xwendekarên wî îş û eleqeya xwe ji şexsiyeta 
wî çênekin û tenê bala xwe bidin ser fikr û nêrînên wî.

Ji ber ku di vî warî de nimûneya yekta Hezretê Muhemmed e! 

Mejiyên sade û ji rêzê bala xwe didin şexsiyetan û di encamê de jî 
emrê xwe bi ketm û zemê edem dikin, lê mejiyên pêşketî, qedr û buhayê 
emrê xwe bi fikr û zanyariyên dinyaya fikrî zêdetir dikin!

Ji ber vê yekê, Ahmed Hulûsî zêde xwe nade pêş, û çil sal tê heye, 
“paşnavê xwe’’ danaynê ser pirtûkên xwe;  ji bo ku xelk bi tu awayî li 
dorê necivin û bi ser navê wî tu civakan pêk neynin... Heta îro jî bi kêm 
kesan re têkiliya wî heye. Çendî eger ji ber vê helwesta xwe gelek caran 
bertekên dijwar ji xwendekarên xwe dîtibe jî, hê jî li ser vê helwesta 
xwe hişk e û ji ya xwe nayê xwar.

Dema ku dibîne li çar-pênc bajarên Anadoluyê hinek kes dibêjin 
“Ahmed Hulûsî ez im’’ û bi wî navî li nav xelkê digerin, xelkê li dora 
xwe dicivînin û mifa û berjewendiyên madî ji xelkê werdigirin, mecbûr 
dimîne wêneyê xwe li ser pirtûkên xwe çap dike û bi vî awayî pêşî li 
ber vê sextekariyê digire.

Ahmed Hulûsî yê ku di eslê xwe de rojnamegereke xwediyê Karta 
Zer a Mayînde ya Çapemeniyê ye, ji bilî vî karî bi awayeke profesyonel 
bi tu kareke din ve mijûl nebûye, nebûye endamê tu teşkîlat, komele, 
partî û cemaetekî. Hemû jiyana xwe di riya lêkolînên li ser zanistên 
hemdem-Îslam-Tesewûfê de bihurandiye, û herwiha nivîskarê EWİL 
e ku hemû nivîs û pirtûkên xwe, û sohbetên xwe yên dengî û dîtbarî 
li ser înternetê bar kiriye ji bo ku xwendevanên wî bikaribin bêyî 
heq bixwînin û daxînin ser kombersa xwe. Bi hemû hizr û nêrînên 
xwe bêyî ku tiştekî ji kesekî hêvî bike li meydanê ye!
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Ahmed Hulûsî, berî 28ê Sibatê ji ber şert û mercên hingî, ligel 
xanima xwe Cemîle salekî li Londonê maye û sala 1997ê li Amerîkayê 
bicih bûye û heta niha jî jiyana xwe li wir berdewam dike.

Di çarçeveya van agahiyên me dane de , ji xwe re li “gundê xwe’’ 
jiyaneke ji xelkê dûr hilbijartiye, û wê tembî û temeniyê li herkesî dike 
û dibêje ji çavkaniyên rast û resen bêyî qasidiya kesekî Resûlullah û 
Quranê ji nû ve binirxînin!

Ji ber ku li gorî wê SÎSTEMa ku Hezretê Muhemmed beyan kiriye, 
kes nikare bi tu awayekî behsa sinifekî bi navê “MİROVÊ OLÊ’’  bike! 
Her ferdek mecbûr e, rasterê berê xwe û guhê xwe bide Resulê Ellah 
û divê li gorî Wî reng û rêyekî nû bide jiyana xwe. Tenê yek kes heye 
ku divê mirov bi ya wî bike û ji ya wî dernekeve ew jî Resûlê ELLAH 
MUHEMMED MUSTEFA EleyhîsSelam e. ji xeynî wî kî çi gotibe 
û kî çi bêje, ew şerh û şiroveya wî ya şexsî ye û tu kesî li xwe nagire!

Herkes tenê ji beyanên Quranê û ji yên Resulê Ellah berpirsiyar e! 
Wekê dî hemû dane û zanyariyên mayîn şiroveyên nezerî yên ferdan e 
û tu kesî li xwe NAGİRE!

Vêca ji ber vê fikra xwe Ahmed Hulûsî bi tu awayî naxwaze kes 
li dora wî bicive an li pey wî here. Di şîretên xwe de dibêje her tişteka 
ku dibêje divê pêşiyê bêne lêpirsîn û lêkolîn. Dibêje bêyî pirs baweriya 
xwe bi min neyînin, rastî û nerastiya tiştên ku dinivîsim bidin ber pirsê!.. 
Ji ber vê yekê jî heta jê tê jiyaneke dûrî mirovan dijî.

Ji ber vê fikra wî, heta niha ne terîqetek, ne cemîyetek û ne jî 
civat û cemaeteke ku bi navê Ahmed Hulûsî tê zanîn çêbûye!

Ahmed Hulûsî ji wan hemû derece û nav û nîşanên ku derdorên 
cihêreng lê kirine, berrî ye! Ew, bi tenê evdê Ellah e!

Hêviya tu tiştekî madî an siyasî an manewî ji tu kesî nake, tenê wek 
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Deynêkê evdî û mirovî qismek ji ilm û zanînên xwe bi xwendevanên 
xwe re parve dike. 

Ahmed Hulûsî tenê...

Rewşenbîrek e û dixwaze fikr û ramanên xwe bi wan mirovan re 
parve bike ku dikarin fikr bikin!

Hemû ev qas e, jê wêdetir ne tiştek dî!

Berhemên nivîskar ku MAFÊ TELÎFÊ yê tu berhemeka wî ya 
nivîskî, dengî û dîtbarî nîne, gelek kesên ku qedr û qîmetê didin van 
berheman, deq û deq wan li cem xwe çap dikin û bêyî heq li nav nas û 
dostên xwe belav dikin... Îro eger berhemên bi ser navê Ahmed Hulûsî 
îmzekirî li nav bi milyonan malan de hebin, ev ji bo wî şerefeke bes e 
û zêde ye jî.

Xebatên me yên dorfireh yên di vî warî de hûn dikarin ji van çend 
malperên înternetî yên li jêr binêrin, û berhemên ku hûn dixwazin hûn 
dikarin ji vir daxînin ser kombersa xwe.

www.ahmedhulusi.org

www.okyanusum.com

www.allahvesistemi.org

Dawiyê dixwazim vê bêjim...

Fikra herkesî bi qasê encama bingeha zanîna wî ye! Heta ji we tê 
hûn bi xwe van berheman binirxînin! Di berheman de çi dinivîse li 
ser wê bisekinin, îşê xwe ji nivîskarê berheman çênekin. Bi heqî li 
ser vî ilmê ku bexşa Ellah e û bêyî heq hatiye ber destê we bisekinin.

Hêvî dikim ev berhemên ku bi qasê ku herkes bikaribe pêşiya 
jiyana xwe ya ebedî pê bibîne behsa Ellah û Sîstema (Sunnetullaha)
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wî dike, dergeh û pencereyên nû li ber we veke.

Ligel rêzê,

AHMED HULÛSÎ 
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BERHEMÊN AHMED HULÛSÎ YÊN KU BÊYÎ PERE TÊN DİYARÎKİRİN
1. LİGEL ŞEWQÊN Jİ İLMÊ ELLAH DAHÛRÎNA QURANA 

KERÎM, 2009 (ligel CDya “ DAHÛRÎNA QURANA KERÎM’’ ya ji 
dengê Semîh Sergen)

2. DUA Û ZİKR, 1991

3. RASTİYA JİYANÊ, 2000

4. RUKNÊN BİNGEHÎN YÊN ÎSLAMÊ, 1989

5. ELLAHÊ KU HZ. MUHEMMED RAVE KİRİYE,  1989

6. XWE NÛ BİKE, 2005

Ev berhemên ku ji aliyê xêrxwazan ve hatine çapkirin, kesên ku 
bixwazin û forma di vê lînkê de http://www.ahmedhulusi.org/
kuran_talep.php tijî bikin, tenê di berdêla heqê kargoyê de, bi serê her 
navnîşanekî em ê ji nav van berheman berhema ku dixwazin ji wan re 
bişînin.

Wekê dî hûn dikarin van berheman ji navnîşana jêr peyda bikin:

NAVENDA BELAVKİRİNÊ: Kuyumcukent

Yan Hizmetler Binası 1.Kat 1.Yol No: 5 

Yenibosna/İSTANBUL 

Tel: 0212 603 19 20

www.kuraniste.org

* Hûn dikarin hemû berhemên Ahmed Hulûsî ji navnîşana                     
www.ahmedhulusi.org daxînin.
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BERHEMÊN DİN YÊN AHMED HULÛSÎ
1. REHBERA ÎBADETÊN MANEWÎ, 1965

2. EBU BEKİR ES SİDDÎQ, 1965

3. TECELLİYAT, 1967

4. RUH, MİROV, CİN, 1967

5. MİROV Û RAZÊN WÎ (1-2), 1986

6. Jİ DOST BO DOST , 1987

7. ELLAHÊ KU HEZRETÊ MUHEMMED RAVE KİRİYE,  1989

8. RAZÊN GERDÛNÎ, 1990

9. XEWSÊ E’ZAM ABDULQADİR GEYLANÎ, ŞİROVEYA                              
“XEWSİYE’’YÊ, 1991

10. DUA Û ZİKR, 1991

11. HEZRETÊ MUHEMMED Çİ “XWEND’’ 1992

12. AQİL Û ÎMAN, 1993

13. MUHEMMED MUSTEFA (e.s) (1-2), 1994

14. XWE NAS BİKE, 1994

15. SEYRA YEK’Î, 1995

16. ÎSLAM, 1996

17. RUKNÊN BİNGEHÎYÊN ÎSLAMÊ, 1997

18. Jİ ALİYÊ DİN OQYANÛSÊ (1-2-3), 1998

19. BANGA SÎSTEMÊ (1-2) 1999
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20. RASTİYÊN BİNGEHÎYÊN “DÎN’’Î, 1999

21. SOHBETÊN ÎNÊ, 2000

22. PEYAM, 2000

23. RASTİYA JİYANÊ, 2000

24. PAQİJBÛNA HİŞMENDİYÊ, 2005

25. Bİ RAZA “B’’ MİROV Û DÎN, 2005

26. XWE NÛ BİKE, 2007

27. LİGEL ŞEWQÊN Jİ İLMÊ ELLAH DAHÛRÎNA QURANA 
KERÎM, 2009 (ligel CDya “DAHÛRÎNA QURANA KERÎM’’ ya ji 
dengê Semîh Sergen)

* Hûn dikarin hemû pirtûk û vîdeoyên Ahmed Hulusî yên ji bo 
zimanên biyanî hatine wergerandin ji navnîşana www.ahmedhulusi.org  
peyda bikin û daxînin

* Hûn dikarin hemû berhemên Ahmed Hulûsî ji KİTSANê peyda 
bikin.




