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Daxuyaniya Weşanxane

Ev kiteba deste we, ya nivîskar û dîroknas Mamosta Abdul-
reqîb Yûsuf e ku sala 1970'yî bl nave Dîwana Kirmancî li Iraqe
hatiye çapkirin. Elî Şer ji tîpen Erebî vvergerandiye ser tîpen
Latînî. Di dema wergere de, Elî Şer li ser esase Kurmanciya
Kurdistana Tirkiye hin guhertin tede kirine. Zimane nivîskar
bi xwe uslûbek di navbera Soranî û Behdînî de ye.

Orjînale kitebe ji du beşan pek te. Beşe peşîn şi'r in, di beşe
duduyan de jî li ser jiyana wan şaîren xwediye şi'ran hatiye
nivîsîn. Di dema çapa Latînî de me her du beş tevî hev kirin.
Me şi'r piştî jiyana her şaîrekî bi cîh kirin. Piştî ku ev çapa
deste we bi tîpen Latînî ye, me beşek ji peşgotina nivîskar a ku
li ser mesela tîpen Erebî radivveste jî ji peşgotine derxist.

Nave orjînal e kitebe Dîvvana Kirmancî ye. Le me bi nave
Şaîren Klasîk en Kurd çap kir.

Bi heviya ku bi kerî we vvere.
Jîna Nû
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Peşgotin
Sala 1961'an, di meha Kanuna Peşî de, ji bo nivîsandina hi-

nek ji dîroka Kurd û Kurdistane ku çûn û hatina min li kiteb-
xana Mûsile (Mekteb Methef el-Mûsil) hebû, seydaye min e
zana Seîd el-Dîweçî, di riya berpirsiyaren kitebxane re keş-
kuleke bi destnivîs nîşanî min da. Ev keşkula han di sala
1181'e hicrî(1767'e mîladî) de ji aliye yekî nenas ve hatibû
nivîsandin. Di nava keşküle de wî kesî ji bo xwe gelek helbes¬
ten Kurdî û Erebî nivîsîbûn. Her wekî ku gelek kes ji xwe re
tişten pirbiha kom dikin, wî mirovî jî 209 sal beri niha van
tişten giranbiha kom kiribûn.

Min hijdeh hunravven(helbesten) Kurdî di nav we keşküle
de dîtin ku yen heşt şairen Kürden Kurmanc en kevn ku 209 sal
berî niha bûn.

Min ev helbest gelek bi qîmet zanî û ji ber ve jî min ew ji xwe
re nivîsandin. Ev helbest en van şairen han in:

Du helbesten Elî Herîrî, pençen Melaye Bateyî, duduyen Fe-
qiye Teyran, duduyen Melaye Cizîrî yen ku di nav Dîvvan'a wî
de nehatine çapkirin, sisiyen Mîna, yeka Macin, yeka Mensur
Girgaşî, yeka Sadiq û yek jî ya Melaye Cizîrî û Feqiye Teyran
bû.

Min se helbesten dîtir jî peyda kirin ku yek ji wan a Bateyî
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ye, ya ku destpeka vve ev e:
"Ji Çirya Paşiye pe da Melaye Bateyî kanî"
Ya din a Bekir Bege Erzî ye. Ev her se helbesten han Mele

Xelîle küre Mihemede Bedûhî, li bajare Mûsile ji min re go-
tine. Mele Xelîl pîremerekî gelek bîrtûj e. Çarîna Xanî ya ku
bi çar zimanan e, biraderkî dîtir ji bo min hinard. Çaxe nezîk
bû ku ez ve dîvvana han çap bikim, birez Seydaye Şex Memduh
Muhsin Birîfkanî, du helbesten Şex Nûreddîne Birîfkanî ji
min re hinardin. Her wiha, min du helbesten Şah Pirtevv Hek-
arî (ev nav di hin kiteban de weha jî hatiye nivisîn: Pertevv
Bege Mîre Hekarî, Pertûye Hekarî-nota Weşanxana Jîna Nû)
jî ji kovara Dengî Getî Taze vvergirtin.

Min qenc dît ku van helbestan di bin nave Dîvvana Kurmancî
de çap bikim. Çunkî ji vî navî baştir nav nehat bîra min. Ev
Dîvvana han ji 25 helbestan pek hatiye, ku heta niha neha-
tine çap kirin, ger yen Perto Pirtevv nebin. Ev honravvem he ge¬
lek giranbiha ne. Levvra ku yen hin şairen Kurd en kevn in,
vvekî Elî Herîrî; evve ku kevntirîn şaire Kürde Kurmanc e, ku
bi Kurdiya Kurmancî (şîvveya Behdînanî) di çerxa 10 e hicrî
(16 e miladî) de helbest gotiye û nivîsandiye. Ev kes, hevçaxe
Melaye Cizîrî bûye le vvisa derdikeve ku bi temene xwe ji
Mela mezintir bûye û peşiya vvî helbest nivîsandiye. Heta
niha di nava tu kitebeke de, çaven min bi tu helbesten Elî
Herîrî neketine û her vviha min seh nekiriye ku li ba hinekan
hebe. Ji ber ve, ev her du helbesten vvî gelek pirbiha ne. Heta
niha nehatiye zanîn ku şairekî din e Kurd ku di peşiya Elî
Herîrî, Melaye Cizîrî û Feqiye Teyran de heye. Û her vviha
nehatiye zanin ku şairekî din e Kurd di peşiya Herîrî û Mela
de bi lehca Kurdiya Soranî helbest gotibe yan jî di çaxe vvan
de bi ve lehçe helbest hatibin gotin. Ji ber ku Dîvvana Nalî,
yekem dîvvan e bi lehca Soranî di çerxa 19 an de ji aliye Mela
Xidire Nalî ve hatiye danîn. Yanî du çerx piştî Elî Herîrî,
Cizîrî û davviya derketina helbest û edebiyata Kurdiya Kur-
manciya Bakur, yanî Behdînaniya niha. Eva han ji bo çi vviha
ye, ji bo çi du çerx piştî Kurdiya Kurmancî, Kurdiya Soranî
hatiye ser ruye zemîn?
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Ez dibejim, hoyen ve ev in ku derketina şefeqa mejuvva Kur¬
distane ya siyasî ya nû, çerxa 10 e hicrî(16 e mîladî) ku ji Sere
Çaldirane destpe dike, ya di sala 920 e hicrî (1514 e mîladî)
de di navbera Sultan Selîm û Şah îsmaîle Sefevvî, yanî di
navbera Tirk û Iraniyan de pek hat. Eva han di Kurdistana
Navîn de buye sebebe yekgirtina mîrîtiyen Kurdan ku di bin
hükme Tirkan de yanî di nav Devvleta Osmaniyen Tirk de
bûne.

Dibe vâ yekgirtina han, yan jî ya he rastir yekîtiya federal
di navbera fermanrevvayen Kürden Kurmanc de û derketina
tarîxa Kurdistane ya nû tesîr kiribe li ser zanayen Kurdan û li
ser bîr û bavveriyen vvan, vvekî bîr û bavveriyeka netevvî ya
kevn bi şiklekî nûpeydabûyî(nûrûdayî-bîdaî) le ne bi ve ma-
neya nû. înca zanayen Kurd, bi zimane Kurdî; lehca Kurmancî
helbest danîn û nivîsîn, vvekî Elî Herîrî, Melaye Cizîrî, Fe-
qiye Teyran û heta gihîşte Erimede Xanî û Melaye Bateyî...

Lebele ciye Mukriyan, Sine û Şarezor vveha nebû. Çimkî bert¬
tir di bin deste îraniyan de bûn û di nava vvan de yekîtî nebû.

Dibejin ku beri Kurdiya lehca Soranî bi Kurdiya lehca
Hevvremanî helbest hatiye nivîsandin, le tiştekî vviha heta
niha bi dest neketiye. Di çaxe Herîrî û Cizîrî de, di navbera
Osmaniyan û îraniyan de gelek şer li ser axa Kurdistane qe-
vvimîne. Gelek caran ji Hekariye heta Wane û heta Diyarbe-
kire gelek bajar û günden Kurdistane vveran bûne, bi texlîte
kevn ruhe Kurdayetiye hebûye û Mîr Şerefxane Bediîsi ye ku
Şerefname di sala 1005'e hicrî de nivîsiye, ji bo yekîtiya Kur¬
dan, di nav mîren Kurdistane de geriyaye. Armanca vvî evv bû¬
ye ku yekîtiyek federal dabimezrîne ku paytexte vve Cizîra
Botan be. Di Tarîxa Kurd û Kurdistan di rûpela 202'yan de ji
aliye Emîn Zekî de ev yeka han di derheqe Şerefname de te
gotin.

Di ve Dîvvana Kurmancî de, min tarîxa jiyana Elî Herîrî,
Teyran û Bateyî nivîsandiye. Ez bavverim ku hinek tişten nû di
derbare jiyana vvan de hatiye nivîsandin.Xasima di derbare
jiyana Elî Herîrî û ya Teyran de, ku heta niha gelek zede tişt
nehatine nivîsandin, min nivîsandiye. Her vviha gelek kem jî
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be, di derbare Bateyî û yen dîtir de jî hinek agahdarî min
peşkeş kirine.

Bele di derbare Mîna, Macin û Sadiq de zanebûneka min a
vvisa fireh tuneye. Tene em dizanin ku even han 209 sal berî
niha bûne. Heviya min ew e ku di duvvarojen ben de, hinek
helbesten vvan en din bi dest kevin û jiyana vvan çaktir be
ronîkirin.

Her vviha jiyana Mensur, Bekir Beg û ya Şah Pirtevv jî baş
naye zanîn.

( 	 )
Evve hejayî gotine ye, hindek ûşeyen(kelîmen) xelet di nev

van şiiran de hene.Min ne dişiya rast bikim, çunke min ev hun-
ravvane bi nivîsîneka rastir nedît. Ji bo ve hindek rezik ne re-
vvan in. Belkû di duvvaroj da ev hunravven han bi nivîsîneka
rastir bene dîtin.

Û her vvisa ev helbestane yen van şairan e, ji ber ku yek dudu
ne te de, di davviya van helbestan de nave şairen vvan derbas
dibin. Yen be nav in, ew jî ji ber kemaniya vvan e, yanî ne te¬
mam in.

Heviya min evv e, ku ev kiteba han bibe palpişt ji bo vvan kes
û zanayen ku li ser komkirin û belavkirina berhemen şairen
kevn en Kurdî dixebitin.

06 07 1970

Ebdulreqîb Yûsuf
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Elî Herîrî
Heta niha kes nizane jiyana vî şaire Kurd çavva bûye, li ku ji

dayika xwe bûye, li ku miriye, li ku xwendiye.Yekem car Şex
Ehmede Xanî nave vvî di Mem û Zîne de li gel nave Melaye
Cizîrî û Feqiye Teyran aniye.

"Binave ruha Mele Cizîrî
Pe hey bikira Elî Herîrî
Keyfek we bida Peaîhe Teyran
Hetta bi ebed bimaya heyran."

Ehmede Xanî ye mezin, gelek kovan li ser helbesten van her
se şairen mezin keşaye, ku çavva helbesten vvan nehatine kom-
kirin û Kurdan nezaniye feyde ji helbesten vvan bigirin.Wisa
te xwiyakirin ku heta vvî çaxî tu şairen din vvek vvan her sa¬
yan nebûne. Her vveko vvisa te xwiyakirin ku Elî Herîrî gelek
helbest gotine û helbesten vvî di Kurdistane de gelek belav
bûne.Nave vvî vvek ye Feqiye Teyran û Şex Ehmede Cizîrî ge¬
lek bi firehî di nav xelke de belav e. Le helbesten vvî di nav
dîvvaneke de nehatine berhevkirin an jî dîvvana vvî vvenda
bûye. Helbesten vvî bi lehca Kurmancî hatine nivîsandin, bi
lehca Soranî nenivîsîye. Dûr nîne ku xelken günde Herîre vvî
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çaxî bi lehca Bahdînanî(Kurmancî) axaftibin. Ji ber ku ev gün¬
de han li ser xeta Bahdînan û Soran e û niha jî axaftina vvan bi
tekilheviya Soranî û Bahdînanî ye. Ji ber ve yeke em dikarin
bejin ku dûr nîne Elî Herîrî ji ciyekî din be û pist re hatibe li
Herîre bi cî bûbe û li vvir mabe.

Dîrokvan Muhibbi di kiteba xwe ya bi nave Xulasetu'l-Eser
(C.I'e di rûpela 248'an) de nivîsiye, dibeje:

"Şex Ehtned, küre Elî Herîrî ye, bave wî Kurd e û xelke baja¬
re Herîre ye.Elî Herîrî hatiye welate Şame, li günde Isa
(nezîkî Şame) bi cî bûye. Ehmede küre wî li günde 'Isa ji dayi-
ka xwe bûye.Ehmed di zarotiya xwe de çûye Şame û li wir
xwendiye. Pist re çûye bajare Helebe û li ba Şex Ehtned el
Deyr'ezanî xwendiye û pist re jî çûye bajare 'Eyntab (Entab) ji
Şex Şah Welî el Xelzvetî icaza terîaeta sofîtiya Xilwetiye
rvergirtiye. Paşiye cardin vegeriyaye bajare Şame û di taxa
Salihiye de rûniştiye û nav û denge wî belav bûye..."

Her vviha El Muhibbi dibeje ku Şex Ehmed di sala 1048'e
hicrî(1638'e mîladî) de miriye. Le nabeje di kîjan sale de ji
dayika xwe bûye.

Vecare li nik min gelek nezîk e ku ev Şex Elî Herîrî, bave
Şex Ehmed (Elî Herîrî) ye şair be. Ji ber ku nave her dukan jî
Elî ye, Kurd in û xelke Herîre ne. Her vviha Herîrî di ve hel-
besta xwe de nave xwe vvek Şex Elî aniye: "Dile mehzûn kefa¬
ret bî".

Li ba min ne dûr e ku Elî Herîrî di çerxa 10'e hicrî de piştî ku
behra betir temene (umre) xwe di Kurdistane de borandibe,
vvek gelek zanayen Kurd en din ku diçûn Şame, Misre û îraqe,
evv jî hatibe Şame. Dema em li Xulasetu'l-Eser binerin em di¬
karin gelek zanayen(alimen) Kurd di nav ve tarîxe de bibinin,
ku di sedsala 11 'e hicrî de li bajare Şame bûne. Ji vvan vvek Şex
Mehmûde küre Ebdurrehman el-Kurdî , Ebdurrehmane îmadî,
Hamid îmadî û Mele Ebûbekire küre Ebdurrehman Herîrî, evve
ku bava vvî bi nave Mele Cami bi nav û deng e, xelke Herîre bû
û h.vv.d.

Ji ber ve yeke ne dûr e ku Elî Herîrî jî çûbe Şame û li vvir mi-
ribe. Ji ber ku di nav xelke Herîre yan ye Erbîle(Hevvlere) de
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tiştek li ser gora Elî Herîrî naye gotin, vvek şairen din en Kurd
di nav xelke de belav in û dibejin ku gora Feqiye Teyran li
Mukse ye, ya Melaye Bateyî li gundekî Beytûşebaba vvelate
Hekariye ye û ya Melaye Cizîrî li Cizîra Botan e.

Ev tişten han piştgiriya ve nerîna han dikin ku ev şaire han
li Kurdistane nemiriye, dibe ku mirina vvî û gora vvî li dervayî
Kurdistane be. Her çiqas Dr. Bleç Şerko gotiye ku gora vî şairî
li Herîre ye, li gor min eva han ne rast e.

Ez dibejim ku Elî Herîrî di çerxa 10'e hicrî(16'e mîladî) de
jiyaye eğer hinek temene vvî ketibe nav çerxa 11 'an jî. Ne dûr e
ku bi temene xwe ji Melaye Cizîrî mezintir be her çiqas ku
Mela jî hinek jiyana xwe di çerxa 10'e hicrî de borandiye.

Her vviha Eli Herîrî, li gora ji Mela ji Feqiye Teyran mezin¬
tir bûye. Ji ber ku Mela bi temen ji Feqî mezintir bûye. Em di-
karin bejin ku Elî Herîrî, vvek bav û kur ji Mela û ji Feqî mezin¬
tir bûye. Ji ber ku Şex Ehmede küre vvî di sala 1048'e hicrî de
miriye, le Feqî di sala 1041'e hicrî de û mela di 1031'e hicrî de
saxbûne. Dema em van hemûyan bigrin ber çav,em dikarîn bi-
gihîjin we qenaeta han ku küre Eli Herîrî li gora temene xwe
vvek Mela û Feqî bûye.

Ne dûr e di navbera mirina Elî Herîrî û ji dayîkbûna Ehme¬
de Xanî de li dora 50 sal hebe.

Diyar e ku Elî Herîrî peşiya Mele Ehmede Cizîrî helbest
daniye û nave vvî bi helbest gotine belav bûye.

Li ser Elî Herîrî Emîn Zekî di kiteba xwe ya Tarîxa Kurd û
Kurdistan; di rûpela 335'an de dibeje ku Elî Herîrî xelke Der
el-Herîre(Erbîl) ye, di navbera salen 400-470'e hicrî (1010-
1077'e mîladî) de jiyaye, hevçaxe şaire îranî Fîrdevvsî bûye û
dîvva-na helbesten vvî bi nav û deng e.

Seydaye Elaeddîn Secadî jî di kiteba xwe ya Mejûyî Edebî
Kurdî; rûpel 536'an de bi kurtî dibeje ku Bleç Şerko di Mesela
Kurd de gotiye ku Herîrî di navbera tarîxen 1010-1077'e mîla¬
dî de jiyaye û Emîn Zekî ji vvî vvergirtiye le vvisa nîne û dibeje
ger em helbesta şaire îranî Camî bixwînin eme bizanin ku Elî
Herîrî beri 1425-1495'e mîladî nebûye, lâ di çerxa 9'â koçî
(hicrî ) de bûye.Û eva han jî dibeje ku di jiyana Melaye Cizîrî
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de (rûpela 158'an) Cami di ve helbesta xwe de behsa Herîrî
kiriye:

"Pîremerdî bedîdeem zi Cizîr
Nîmemerdî bedîdeem zi Herîr"

Mamoste Elaeddîn dibeje, Camî di riya Erbîle re, di sala
877'e hicrî(1472'ye mîladî) de çûye hece û Camî di navbera
salen 817-898'e hicrî(1413-1492 mîladî) de jiyaye.

Ya babete gotine ye ew e ku di Dîvvana Hacî Qadir de, di
şuna "nîmemerd" de "nikmerd" hatiye nivîsîn. Ez dibejim
mexseda Camî ne Melaye Cizîrî ye Ji ber ku Mela gelek sal
piştî Camî jiyaye û nave Camî di Dîvvana xwe de aniye.Her
vviha em dizanin ku Mela di 1031'e hicrî(1621'e mîladî) de
sax bûye û eva han di helbesta Feqî û Mela de diyar dibe.
Dibe ku mexseda Camî zanayekî din e ji xelke Cizîre be.

Le heta niha nehatiye zanîn ku di peşiya Mela de şairekî
ku bi Kurdî helbest nivîsandibe, heye.

Her vviha şarezatiya Şex 'Ebdurrehman Camî li ser edeba
Kurdî tunebûye, heta ku em bikaribin bejin mexseda vvî şai¬
rekî Kurd e, yan bi Kurdî helbest hebûye û li bale bi nav û
deng bûye. Heta Elî Herîriye bi nav û deng li hembere vvî nîv
mirovek bûye û heta mexseda vvî ji Herîre, ciye Elî Herîrî ye û
mexseda vvî ev Elî Herîriye Kurd e şair e.

Şarezatiya Camî bes di vvare edeba Farisî û Erebî de bûye. Ji
ber ve yeke mexseda vvî bi pîremerde Cizîre, belkî yekî din
bûye ku zanebûn û şarezatiya vvî di vvare edeba Farisî û yan jî
ya Erebî de hebûye.Û bi xwe jî şarezatiya vvî hebuye li ser
ilme vî alime mezin e li ser Erebî, yan Farisî hebûye. Mexseda
vvî ji nîv mirove Herîrî, Ebul Çjasime Herîrî ye xwedane Meq-
amat-ul Herîrî ye ku eva han bi Erebî nivîsiye û Herîrî bi ve
Meqamate bûye "derb el mesel". Di vî vvarî de vviha te gotin:
Eğer yek di înşa û secî' de gelek zîrek be, je re dibejin "vvekî
Herîrî ye" yan "Herîrî nîve vvî nabe".

Ez dibejim, belko mexseda Camî eva han e ku, evv zanaye
Cizîre yâ ku di vvare edeb û zimane Erebî de zana bûye, ger em
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miqayese bikin li gel Ebul Qasime Herîrî, Herîrî dibe nîv mi-
rovekî di beramberî vvî de. Li vir mexseda vvî ne Elî Herîrî ye
ji ber ku Herîrî li dora 50 salî piştî Camî hatiye ser ruye
zemîn. Herîrî ew kes e ku bave Şex Ehmede Herîrî ye ku El
Muhibbî nave vvî aniye Yanî mexseda Camî bi Herîrî, zanay-
ekî din e ji xelke Herîre.

Eva han jî hejayî gotine ye ku hinek ji dîroknivîsen Kurd,
vvekî Şex Muhemmed Merdûxî, bi çûyineke xelet meşiyane û
gotine Ebul Qasim Herîrî, Kurd e û xelke Herîre (Erbîl) ye.Ji
ber ku xwedane Meqamat; Herîrî Ebul Çjasim, xelke Herîra
Besra ya Iraqe ye.

Cardin ne dûr e ku mexseda Camî bi pîremerde Cizîre, Eh¬
mede küre Huseyne küre Yûsufe Hisnkîfe( Hesen Keyfe ) bûye
ku divvazde salan li bajare Tebrîze xwendiye. Piştre bûye sey-
da û di Mizgefta Umerî (El-Cami1 el-Umerî) de ya li bajare
Cizîre ders daye û paşe li bajare Hesen Keyfe bûye qazî heta
davviya jiyana xwe(894'e hicrî-1489'e mîladî). Ehmed gelek
zana bûye, du kiteben vvî hene: Tuhferu'l-Fevvaîd fî Şerhî'l
Eqaîd û Keşfu'1-Durr fî Şerhî'l-Muherrir (binere li kiteba El-
E'lam lîl-Zrklî c. 1, r. 261)

Veca ne dûr e ku Camî vî alime han li Cizîre dîtibe û mexse-
da vvî evv be.

Wexte nezîkbûna çapkirina ve dîvvane, min meqaleka Dr.
îzzeddîn Mistefa di nav kovara Defterî Kurdevvarî (hejmar 1,

sal: 1970) de, di derbare Elî Herîrî de dît.Ji ber ku tiştekî taze
û nû di derbare jiyana vî şaire Kurd de tunebû, di vve de tene
behsa vvî qasî te kirin ku Elî Herîrî hebûye yan tunebûye û
behsa van kiteben han jî dike ku bi kurtî behsa vî şairî kirine,
her vvekî; El-Qediye'l-Kurdiye, Tarîxa Kurd û Kurdistan,
Meşahire Kurd û Kurdistan û Mejûyî Edebî Kurdî. Bele ji ber
ku du xeletiyen gelek mezin di ve gotare de hene, pevvist e ku
em van herdukan jî li vir rast bikin.

1-Dr. îzzeddîn ji Meşahire Kurd û Kurdistan ( rûpela 76'an)
a Emîn Zekî vvergirtiye û dibeje ku ev helbesta xware ya Elî
Herîrî ye: Ey av û ey av û av lazim te mehbûbek hebî. Le ne
vviha ye. Ji ber ku ev helbesta han a Feqiye Teyran e û bi nav û
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îzzeddîn Mistefa di nav kovara Defterî Kurdevvarî (hejmar 1,

sal: 1970) de, di derbare Elî Herîrî de dît.Ji ber ku tiştekî taze
û nû di derbare jiyana vî şaire Kurd de tunebû, di vve de tene
behsa vvî qasî te kirin ku Elî Herîrî hebûye yan tunebûye û
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bangtirîn jî helbestek vvî ye. Di nav xelke Botan de belav e ku
dibejin, Teyran ve helbesta han li Finik li ser qeraxe ava Dic¬
le vvek axaftineke bi Sete Botan re kiriye. Lebele xelke Mukse
dibejin ku Feqiye Teyran ve helbesta han li ser qeraxe Rûbara
Mukse gotiye. Niha jî ji vvî ciyî re dibejin Gera Feqiye Teyran.

Veca çi li Finik çi li Mukse, Feqî ev helbest daniye, ne ya
Herîrî ye.

2-Di vve maqale de hatiye gotin ku evv helbesta ku sere vve
"Xelko rverin " û davviya vve "ji husna delal " e, ya Elî Herîrî
ye û ev jî ji destnivîsa "Kurd: 45" ya ji destnivîsen Leningrade
vvergirtiye. Lebele eva han jî ne rast e. Ji ber ku ev helbesta
han a Sadiq e. Ev şaire han heta niha nehatiye naskirin û ke-
sekî jî heta niha nave vvî neaniye. Ev helbesta han di nav ve
dîvvana Kurmancî de heye û min ji vve kiteba destnivîs vvergir¬
tiye. Di vir de bi nave Sadiq hatiye nivîsîn û her vviha nave
Sâdiq di davviya helbeste de vviha hatiye.:

"De çend bebejî Sadia ji esrar û deaaîa"
Evan rvesfen di laîa ji husna ya delal e "

Û sere ve helbeste jî vviha ye:
"Xelqno voerin bebînin çi husneka kemal e."

Her vvisa di ve gotare de hatiye ku Qewle Hespe Reş bi
destnivîs bi nave Eli Herîrî heye. Ev destnivîsa han, di dest¬
nivîsa Kurdî ya 36'an de di nav destnivîsen Lenindrade de ye.
Le behsa eva han jî kiriye ku dete zanîn ji hinek destnivîsen
Qewle Hespe Reş û li ser raya Emîn Zekî, Aleksandr Jaba û
Socin, ev a Feqiye Teyran e.

Her vviha Şeyda Sadiq Bahaeddîn di derbare Elî Herîrî de
gotarek belav kiriye. Di van davviyan de di kovara Defterî
Kurdevvarî (hejmar 3) de hinek helbesten vî şairî hatin be-
lavkirin û te de hatiye gotin ku Herîrî di sala 1009'e hicrî de
ji dayika xwe bûye.Eva han jî ji kiteba El-Qediye'l-Kurdiye
(rûpel 21) a Bleç Şerko hatiye vvergirtin. Le gelekan ev vvek
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tarîxa mîladî zanîne. Her vviha piştgiriya Majör Soane dike
evve ku gotiye Elî Herîrî xelke Şemzînana vvelate Hekariye
ye. Lebele li ba min vviha ye ku Majör Soane eva han ji
çavkaniyek kevn vvernegirtiye, belki qenaeta vvî bi xwe bûye û
em nikarin bejin rast e, xelke Şemzînan e. Diyar e zanebûna
Majör Soane; xwediye kiteba Destura Zimane Kurmancî, kem
bûye. Ji ber ku vvî Melaye Cizîrî û Feqiye Teyran jî her ji xelke
Hekariyan hesibandiye.

Bi rastî di ve gotare de tiştekî gelek heja bala min keşa, evv
jî ev e, ku Elî Herîrî di helbesta xwe ya ku destpeka vve
"Perîzade tu wa hatî..." ye de, evva ku Şeyda Sadiq ji kovara
Beyan vvergirtiye, nave Mem û Zîne tine û dibeje: "Mem û Zîn
her du yektayî siya zulfî kirim tala. " Eva han jî belge ye ji bo
Herîrî ku piştî sala 654'e hicrî ye. Ji ber ku Mem û Zîn di ve
sale de mirine, her vvekî ku eva han li ser kelen (kevire gora)
vvan hatiye nivîsandin. Eva han hejayî gotine ye, ku Şerefxan
di Şerfname de, bi nave Seyid Elî nave zanayekî Kurd dide û
wexte ku li ser Mir Bedir; Mîre Cizîra Botan diaxive, dibeje:
di wexte vvî Mîre mezin de xwendin gelek peş ket, gelek za-
nayan bere xwe dan Cizîre û li vvir bi cî bûn. Wek Mevvlana
Zeyneddîn, Hesen Sûrçî, Mevvlana Ebûbekir û Mevvlana Seyid
Elî û bi vî avvayî didomîne: even han xudan kiteb in û telîfat û
kiteben vvan niha jî di deste xelke de ne. Yanî even han di çaxe
Şerefxan de dibin.Le nabeje kiteben vvan bi Kurdî bûne yan bi
Erebî. Her vviha di Şerfname de naye gotin ku helbest û kiteb
bi zimane Kurdî hene û hatine nivîsandin yan na. Şerefxan
Şerfname di sala 1005'e hicrî de nivîsiye.

Edî em nizanin ka ev Seyid Eliye han kî ye. Ev kese han Şex
Elî Herîrî ye yan Elî Teremaxî ye? Ez di vve bavveriye de me,
ne dûr e ku ev kese han Elî Herîrî be û hatibe Cizîre, vvek Zey¬
neddîn Bebe evve ku ji xelke cihe Baban, yanî Soran bûye û He¬
sen Surçî evve ku ji eşîreta Surçî bûye û xelke nezîkî Herîre
buye li bakure Erbîle. Ne dûr e ku Elî Herîrî, piştî mirina Mir
Bedir e küre Şah Elî di sala 979'e hicrî de yan jî nezîkî vve
sale çûbe vvelate Şame.

Ez cardin dibejim di peşiya Elî Herîrî de şairekî Kurd e din
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ku bi Kurdî bi lehca Kurmancî helbest danîbe heta niha naye
zanîn.

Em dikarin derketina helbest û edeba Kurdî girebidin bi
nave Elî Herîrî û Şex Ehmede Cizîrî, yanî bi çerxa 10'e hicrî
(16'e mîladî). Cardin em dikarin ve girebidin bi fecra(şeveqa)
dîroka Kurdistane ya nû ve. Evva ku dest pedike ji nîve yekem
e ve çerxe, yanî ji cenga Çaldirane ku di sala 920'e hicrî(1514'e
mîladî) de, di navbera Tirk û îraniyan de pek hat. Çunkî
Kurd, di Kurdistana navvendî de hemû bûn yek û di nav
çarçeva Devvleta Osmanî de texlîtek ji mafe netevvî vvergirtin.

Dîroka siyasî ya Kurdistane ji vî çaxî dest pe dike. Eva han
jî tesîr kir li ser hin zana û alimen Kurdan en vvek Elî Herîrî,
Melaye Cizîrî, Feqiye Teyran û heta gihîşte Ehmede Xanî ye
mezin û Bateyî, ku heta bi zimane Kurdî -lehca Kurmancî-
yanî bi zimane bab û bapîren xwe helbest û çîrok binivîsin.

Her vviha bi Kurmancî kiteb jî hat hûnandin ji bal hinek za¬
nayen Kurd en vvek Elî Teremaxî ku di kiteben vvek Tarîxa
Kurd û Kurdistan û Daîretu'l-Me'arîfu'l-îslamiye de vvek Elî
Termûkî hetiye nivîsîn û hatiye gotin ku di çerxa 4'e hicrî de
jiyaye. Le Merdûxî di kiteba bi nave Dîroka Kurd û Kurdistan
, di rûpela 94'an de dibeje ku Elî Termûkî di sala 1000'e hicrî
de ji dayika xwe bûye û di sala 1065'an de jî koça davvî kiriye.

Yekem car Dr. Maruf Xeznedar, di kovara Defterî Kurde-
vvarî di hejmara duduyan de rastiya Elî Termûkî ronî kiriye û
dibeje nave vvî Elî Teremaxî ye û Aleksandr Jaba; konsolosa
Rusya ye di sedeye 19'an de li bajare Erzurume kiteba Elî
Teremaxî diriye. Xeznedar du rûpelen vve kiteba ku Jaba ji Er¬
zurume aniye Rusya vvergerandiye.

Dibeje Elî Teremaxî ve kiteba han di sala 1000'e hicrî (1591-
1592'ye mîladî) de nivîsiye, le mamoste Xeznedar, nabeje ku
ve kiteba xwe ya han li ser rezimana Kurdî nivîsandiye (her
vvekî ku belav e, Elî Teremaxî yekem kes e ku rezimana Kurdî
nivîsandiye) yan li ser ilmekî din. Li gor qenaeta min, ev kite¬
ba han Tesrîfa Kurmancî ye ya ku şerha Tesrîfu'l-zincanî ye,
li ser ilme serfa Erebî heta fesla El-Meda'ife û bi Kurmancî
ye. Ev kiteba han niha jî di nav feqiyen Kurdan en Botan,
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Mukse, Hîzane û Diyarbekire de -evv perçe Kurdistane ye di
bin deste Tirkan de- te xwendin û jiberkirin. Le bele kiteb bi te-
vayî naye jiberkirin; heta el-Tenbîh fî'1-fi'lî'l-Mute'eddî
vve'l-Lazim te jiberkirin. Destpeka Tesrîfa Kurmancî ev e: "

(I'lem) Tu Uzan ey mufred û muzekker û muxateb û zihnî ye."
Ev kiteba han nezîkî sed rûpelan e. Min di kiteba xwe ya

destnivîs a bi nave El E'lam Min Meşahirî'l Kurd vve Kurdis¬
tan a ku çend sal beri niha hatiye nivîsandin û niha jî 2000 he-
zar te tercumekirin de gotiye; Mele Huseyne Teremaxî tesrîfa
Kurmancî daniye. Evv li Mukse seyda bûye û gorra vvî li Mukse
di nav gorristana Mîr Behdîn de ye. Eva han min ji hinekan bi
vî avvayî vvergirtibû, le ne dûr e nave danere ve kitebe Mele
Elî Teremaxî be, ne Mele Huseyn be û ev malûmaten han evvan
xelet ji min re gotibin. Her vviha ji vvan du-se rezen ku di Deft¬
erî Kurdevvarî de hatine vveşandin, ku ji muqedîma kiteba Elî
Teremaxî te zanîn evv kiteb li ser ilme serfa Erebî hatiye
danîn, le bi lehca Kurmancî hatiye nivîsandin.

Li gor qenaeta min Elî Teremaxî, rezimana Kurdî dananiye û
gava rojhilatnasan gotine vvî rezimana Kurdî daniye, di ve
nerîna xwe de xelet bûne. Her vvekî ku gotina Teremaxî di
nivîsandina Rûsî û Fransizî de bûye Teremûkî(l). Hevvceyî
gotine ye ku kitebek din jî vvek Tesrîfa Kurmancî bi nave
Terkîba Mela Yûnis heye. Le eva han li ser ilme nehvve ye û
şerha 'Evvamîlu'l Curcanî ye û nezîkî 80'e rûpelan e û bi Kur¬
mancî ye. Heta niha nehatiye çapkirin. Destpeka vve vviha
ye:" Tu bizane du mezheb carî bûne di terkîba Bismîllahe
de,Mezhebe Besriyan û Mezhebe Kûfiyan."

Terkîba Mele Yûnis jî vvek Tesrîfa Kurmancî kitebek gelek
hûr e, ez dibejim kitebeka din a vviha nîne ku gelek lekolîn di
derbare mezheben alimen Kûfîyan (Kufeyîyan), Besrîyan

(1) Teremax gundekî 200 mal e, dikeve rojavaye nehiya Mukse
(Westan-Wan-N.M). Çar saet (bi piyatî) ji tixûbe qeza Hîzane
(Bedlîs) dûr e. Le giredayî Mukse ye. Ev günde han dikeve jer qerax-
en Çiyaye Nanîkase (mintiqek ji qeza Tatvvane ye-N.M) û pişta
Çiyaye Amxewse û günde Zerdas dikeve peşiya Teremaxe.
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(Besreyîyan) û her vviha Sîbevveyhî û Xelîl û Ehmed û Sekakî
de kiribe... Ev kiteba han jî heta niha di nav feqiyen Botan,
Mukse û Hîzane de te xwendin û jiberkirin.

Mele Yûnus bi nave Mele Yûnise Erqetînî bi nav û deng e. Le
ez nizanim günde Erqetîne li ku dere ye û jiyana Mele Yûnis jî
qet ne ronî ye. Le vvisa te xwiyakirin ku Terkîba Mele Yûnis jî
vvekî Tesrîfa Kurmancî kitebeke kevn e.Ne dûr e ku ev zanaye
Kurd; Mele Yûnis berî Mele Xelîle Sertî be.Yanî beri çerxa
19'an. Mihemed Merdûxî, di rûpela 196'an a cilde yeke ya
tarîxa xwe de dibeje; Mele Yûnis xwedane terkîb, teşrif û zirû-
fe ye, di çerxa 12'e hicrî de li günde Helkatîne ji diya xwe
bûye. Mele Xelîle Sertî jî gelek xizmeta zimane Kurdî kiriye.
Çend kiteb bi Kurmancî danîne. Wekî Nehc ul Enam.Ev kiteba
han helbest e, bi Kurmancî li ser ilme eqide nivîsiye.VVeka
Nûbihara Ehmede Xanî gelek xweş û revvan e. Niha jî li Kur-
distana Tirkiye, di nav feqiyan de te xwendin. Destpeka vve
vviha ye:

"Tu guhdere nuta û beyana fesîh
Li me ferde 'eyna ne merde melîh "

Nehcru'l Enam li gel Nehcu'l Enama Ehmede Xanî hatiye
çapkirin. Wisa te xwiyakirin ku Mele Xelîl li ser riya Neh¬
cu'l Enam a Ehmede Xanî ev kiteba xwe nivîsiye, hûnandiye û
nave vve le daniye. Her vviha Mele Xelîl kitebeka din a Kur¬
mancî û bi vvezn li ser ilme tecvvîde nivîsiye. Ev kiteba han a
destnivîs van salen davvîn hat dîtin.

Mele Xelîl, bi esi xelke Hîzane ye, le li bajare Serte ders di-
got Mezintirîn û bi nav û bangtirîn zanaye Kurdan bû di sedsa-
la 18'an de û heta bighe sedsala 19'an; vvek Mihemed ibn
Adem û Mela Yehyaye Mizûrî yen Kurdistana Başûr.Li ser ge¬
lek ilman kiteben Mele Xelîl hene, vvekî Kafîye û Çjamusu'l
Sanî di ilme nehvve da. Kafîye heta niho jî te xwendin. Ez
dizanim ku heta sih kiteben vvî hene.Di sala 1167'e hicrî(1756
mîladî) ji diya xwe bûye û di sala 1259'e hicrî(1843'ye
mîladî) de koça davvî kiriye.
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Her vvisa kitebeka vvî ya Kurmancî ya din jî heye ku nave
vve Zurûf e. Di ilme nehvve de li ser zerfe zeman û zerfe mekan
hatiye nivîsandin. Nezîkî 20 rûpelan e. Ev kiteba han jî vvek
Terkîba Mela Yûnis û Tesrîfa Kurmancî heta niha te xwendin
û jiberkirin. Ev kiteb jî yek ji vvan kiteben reze ye. Çunke, çaxe
xwendevan li Kurdistana Naverast (aTirkiye) Qur'ane xelas
dikin, li gor reza han a jer di hucran de kiteban dixwînin:

1) Nûbihara Ehmede Xanî
2) Mevvlûda Melaye Bateyî.
3) Nehcu'l Enama Mela Xelîl.
4) Tesrîfa Kurmancî .

5)Tesrîfa Zincanî.
6) Evvamilu'l-Curcanî.
7) Zurûf
8) Terkîba Mela Yûnis.
Şeş ji van kiteban bi Kurmancî ne.
9) Se'dula Biçûk: Li ser 'Evvamîlu'l-Curcanî şerheka Erebî

ye.
10) Şerhu'l-Muxnî
11) Se'dînî: Şerha Se'dedîn el-Teftezanî ya li ser Tesrîfu'l

Zincanî ye.
12) Hellu'l Me'aqid
13) Se'dula Gevvre (Mezin)
14) Camî(l)
Pist re ilme mantiqe dixwînin. Çend kiteben din jî hene ku

ten xwendin, le even han vvek en din ne yen reze ne: Wekî

(1) Di ilme mentiq da ev in kiteben reze: 15-îsaxocîya Mela Xelîl,
16-Husmkatî (şerhû Husameddîn el-Katî'ela îsaxocî) (ne ya Mela
Xelîl) 17-Qewl-Ehmed, 18-Fenarî, 19-Ebubekira îstî'are, 20-Ebubekira
Wez'î yanî her du kiteben Mela Ebubekre Kurd di ilme îstî'are û
ilme vvez' da, 21- Şerhu 'usameddîn fî'1-îstî'are, 22-Şerhû 'usameddîn
fî'l-Wez', 23-Kitebek di ilme munazere û cedal da, 24-Şerhu'l 'Eqaîd
el-Nesefî lî'1-Teftezanî, 25-Şerhu'l-Şemsîye fil mentiq, 26-Şerhu'l-
Muxteser di ilme belaxet, 27- Cem'ul Cevvamî' fî ilmî Usulu'1-Dîn.
Piştî Cem'ul-Cevvami', feqeh (talib) îcaze ji seydaye xwe vverdigre û
dibe seyda.
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Tesrîfa Mele Elî, ku zanayekî Kurd ji bajare Şino bûye. Bi
Erebî Tesrîfa Zincanî şerh kiriye. Gelek kes ji feqîyan ve kute-
be jiber dikin. Piştî Şerhu'l Muxniye her vviha Netayîcu'l-
Efkar, Suyûtî, şerha Elfîye îbnî Malik û Safiye îbn el-Hacib
el-Şehrezorî el-Kurdî dixwînin. Dibejin Mela Husen küre
Mela Mistefaye küre Mela Xelîle Sertî kiteba Zurûf nivîsiye.
Mela Husen vvekû biraye xwe Mela Hamid zanayekî gelek bi
nav û bang buye, li ser kiteban gelek haşiye nivîsîne vvekû
Mela Mistefaye bave xwe. Destpeka Zurûfe ya ku bi dest ha¬
tiye nivîsîn eve ye :

"Tu bizane hingî eşyaye di dinyaye da hene zerf in ya xeyrî
zerf in. Zerf munaesime li du aisman e; zerfe heaîaî yan zerfe
mecazî. "

Zurûf bi Erebî hatiye şerhkirin le bele ez nizanim ke şerh
kiriye. Zurûf, Terkîba Mele Yûnis û Tesrîfa Kurmancî heta
niha nehatine çapkirin.

Dibejin şairekî Kurd bi nave Babarex hebûye; hinek dibejin
Hemzanî ye, hinek jî dibejin Revvadî ye û xelke navça Behdî-
nan bûye. Hinek dibejin di çerxa sisiye hicrî, hinek jî dibejin
di çerxa çare hicrî de jiyaye.

Babarex di tu serçaviyen kevn de derbas nebuye. Eğer ras-
tiya hebûna vî şairi hebe, ne dûr e ku rojeke vvek Elî Teremaxî
ronî bibe. Tercuma helbesteka vvî di kiteba Tebî'etu'l Muc-
temî'u'l Kurdî fî'1-Edebîhî; di rûpele 26'an a Kak Bedirxan
Sindî de derbas dibe. Le nehatiye gotin ka ji kîjan kitebe ha¬
tiye vvergirtin. Ji ve helbeste vvisa te zanîn ku di çaxe Mîr
Cafere küre Mîr Hesen de jiyaye; evve ku di sala 225-226'e
hicrî de, li Behdînan li Çiyayâ Dasin sere eskere Xelîfe Eba-
siyan, Mu'tesim kiriye. Ji ber ku ve helbesta han li ser vvî serî
hatiye gotin. Le ne dûr e ku ve helbesta han gelek salan piştî
vî serî hatibe gotin. Ji ber ku ev sere han cengek gelek mezin
bûye û Mîr Cafer wexte zaniye ku de esîr bikeve jehrî vexwa-
riye û miriye. Ne dûr e eva han bi sedan sal di nav xelke
Behdînan de mabe. Eva han jî hejayî gotine ye ku derbasbûna
nave Rustem di nav ve helbesta han de, gûmane peyda dike ku
Babarex ne di vvî çaxî de ye. Ji ber ku nav û denge Rustem di
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Kurdistane de belav bûye piştî ku Fîrdevvsî di çerxa 5'e hicrî
de Şahname nivîsiye.

Ger çiqas berî derketina Şahname nave Rustem di Kurdista¬
ne de hebûye jî le ne bi vvî avvayî ku bibe derbimesel.

Ne dûr e ku her du kiteben dîne Ezîdiyan; El Cilvve û Mishe-
fa Reş kevntirîn kiteb bin ku bi Kurmancî hatine nivîsîn..
Wekî ku di hinek kiteban de derbas dibe, te gotin: Şex Hesen
küre Adî küre Ebî'l Berekat, yanî neviye biraye Şex Adî(Şex
Hadi) küre Musafir ev her du kiteb di çerxa 7'e hicrî (13'e
mîladî) de nivîsandine. Şex Hesen di sala 644'e hicrî(1246'e
miladî) de ji alî hakime Mûsile; Bedreddîn Lu'lu ve hatiye
dardekirin(xeniqandin).Her vvekî eva han di kiteba îsmaîl
Paşa Baban de, di Hedîyetu'l-Arifîn (r. 81) û Şezeratu'1-Ze-
heb(C. 5 r. 229) de hatiye nivîsandin.

Hinek dibejin ev her du kiteben han piştî ve mejûye hatine
nivîsîn û nessa herduyan ya Kurdî jî û ya Erebî jî ji laye(bal -
terefe) Rojhelatnase Avvusturyayî(Nemsayî) M. Bittner ve di
sala 1913'an de û ji aliye Anastas Kermelî(?) ve di sala
1911'an de hatine çapkirin jî bi zimane îngilîzî, Frensizi û
îtalî hatine çapkirin.1

(1) El Yezîdîyûn, rûpel 53-57, Ebdurezaq Hesenî
Di Hedîyetu'l Arifin de te gotin ku ev her se kiteben Şex Hesen

hene: El Cilvveru'l Eshabu'l Xilwe, Mehk el îman û Hedîyehı'l-Eshab.
Şex Adî ku di sala 557'e hicri de vvefat kiriye ev kiteben han en jere

nivisîne:
1- El Qesîde, 2-Rîsale fî Adabî'1-Nefs, 3-Rîsale fî Wesaya lî'l-Xelîfe,

4-Wesaya lî'-Murîde (qaid). Hindekan gotiye ku kiteba El Cilvve jî ya
Şex Adî ye le ne vviha ye. Kitebeka destnivîs heye di menaqibe Şex
Adî de, di Mekteba Camî'a Bernsten li jer reqema 2667an.
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Elî Herîrî:

Dîsan ji nû eşqa bere pur-enderûnim ateş e
Zulfa müzeyyen 'enbere de'vva digel xala reş e

Xala li deme dil reva sed rûh û canim bin feda
Sotim gelo çum te nema terkim kirin eql û huş e

Eql û huşim bûne esîr dinya ku geh geh tete bîr
Dem şubheta bedra munîr zulfa ji vverde ben xweş e

VVerdan ji nev zulfan derîn şu'la binefşe tevverîn
Bala û qedda 'er'erîn her yan li ser mare reş e

Dîsane hey tet û teçit(diçit) îhyayî emvvatan tebit(dibit)
VVechan mudam nûr je teçit dem şubhete şem'a geş e

Şem'a şebistanan evv e vverda gulîstanan evv e
Sirre tebistanan evv e şoxa Herîrî dil geş e

'Ecîb letîf û cindî ye ezman(ziman) nezan û Rûmî ye
Ageh ji eşqbazan niye mest û xumar û sencvveş e

Serxweşe cama şerbete dem şubhe şem'a zulmete
Hûriya d'baxe cinnete serdara çendîn mehvveş e

Mehvveşe ku vvestan sef be sef evv hate der Misre tekef
VVan got Eliyo la texef meb'mirdine qewî xweş e
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Elî Herîrî:

Dile mehzûn kefaret bet ke em şeb taze mîhman tet
Be mizgînî beşaret bit ke mîhman cane canan tet

Ke mîhman cane canan e le ser çehve me mihman e
Be mala cumlee xan e ke şahe cumlee xan tet

Were ey şahidâ serîn ji eşqa te dil exsîrin
Be can menzîlgehe mîr in telebkarî ke sultan tet

Telebkar in dil araîm medîm yarin bû yi şaîm
Le bejna 'er'erîn daîm siyeh mar le be colan tet

Siyeh maran kire seyran le cote şubhete cîran
Ku xas û 'am bibûn heyran le cîran 'enber efşan tet

Du zulfen 'enber efşan in du le'lân şekeristan in
'Eqîq û durr û mercan in le hevvzan abe heyvvan tet

'Eceb bir ke mirarî te le şedde qewse tarî te
Siyeh pençen xumarî te ji mexmûran du eslan tet

Ji mexmûran tu mexmûr i be cî hişt 'eqreba jûrî
Tevvafa beyte me'mûrî le burcan xûn be sîran tet

'Eqarib hat û be hed hat le vve burca zeberced hat
Vebala qewse esvved hat le telbey mahî taban tet

Le heyva kevvçerîn kamil ve ehlan ra nehiştin dil
Û cümle da sefen sunbul le hindave gülistan tet

(1) Ev ûşe vveha hatibû: ab 'hîvva
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Gülistana Xuda riste le çar etraf dilan xuste
Binefş û nergiza mest e cinisre le'l û reyhan tet

Reyahîn sosin û vverd in le Şex Elîye xerîb ferd in
Weriste ehmer û zerd in herû sed car di efxan tet

Ji efxanan nemayim ter du'agoye tu ez be vir
Bebete şer du esleh dîr 'heta vî qasidî can tet

Bebîne rû şemalîne vvere hindavî balîne
Ji dest ahan û nalîne çe reng feryad ji esman tet

Be feryad û be havvar e ji dest ahan min evv kar e
Me lazim bendee jar e ji seyyidî çe ferman tet

Seyyidî heq nezer vera di îqlîman ilim gera
Qitara gevvheran vera ji nev kana bedexşan tet

Ev helbest temam nîne, hindek je ketiye. Ve yeka han di
destnivîsa de jî dbcuye. Helbesteke din bi nave Elî Herîrî di
nav ve kitebe de hatiye nivîsîn, le behra(para) gelek je ke¬
tiye û hinekîtir naye xwendin, hinek je ev e:

Xelqna bebin 	
Her çar kenar seyran biken hindi le bin vveran biken
Milke Ecem talan biken evv paşe hükme xundîkar(xunkar)

şan tarac bikin

Zerîn le toqe tane bikin gelvvaz jikul be şumar
Gelvvaz di sor in toq di zer neqşe sevvadî kin di ber
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Feqiye Teyran
Mejuya (tarîxa) jiyana vî şairî, vvekû şairen tir en Kurd; Me¬

laye Bateyî, Ehmede Xanî, Elî Herîrî û h.vv.d. tiştekî kem ne
te de, nehatiye nivîsîn; evv jî nave vvî, nave du kiteben vvî ne.
Le bele vvek min bi xwe jiyana vî şaire han lekolaye ji ya ku di
nav zana û melayen Kurdan de belav e, vviha ye:

Feqiye Teyran; nave vvî Mihemmed e û di helbesten xwe de
bi nişana "Mîm û 'He" behsa xwe dike le hinek caran nave
xwe Mihemmed nivîsiye, vvekî ku di helbesta Mele û Feqî de
diyar e... Feqî, xelke günde Teyran e. Ev günde han dikeve
navbera Mukse û Hîzane le li ser Hîzane ( bi ser Bedlîse ve ye)
te hesibandin. Ev günde han hin jî heye û di nav daniştvanen
Mukse û Hîzane de bi vî navî te nasîn. Feqî yek ji daniştvanen
vî gundî ye, ne ku vvekî dîroknasan; Emîn Zekî, Blec Şerko û
Elaeddîn Secadî nivîsîne , ne xelkâ Makûye ye. Ji ber ku nave
günde vvî Teyran e. Her vviha eva han jî ne rast e ku vvan
nivîsiye dibejin: Feqî di navbera salen 707-775'e hicrî (1307-
1375'e mîladî) de jiyaye û vviha belav bûye ku Feqî vveliye
Xwede ye û keramete vvî hebûne û zimane hemû teyran za-
nibûye, loma je re gotine Feqiye Teyran.

Feqî, li Mukse, Cizîre û Finike xwendiye, di medresa Finike
de gelek maye. Loma jî heta niha jî gelek behsen Feqî û Finike
bi hev re ten gotin. Eva han jî di nav xelke Botan de belav e ku
di navbera her du avan de, li ser reke darek tüye heye. Feqî
her tim li bin vve dara tüye rûniştiye û helbesten xwe nivî¬
sandiye. Eva han jî te gotin ku çi kese li bin ve dare rûne û bi-
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nivîse desbceta vvî rind û sipehî te. Di nav xwendevanen Botan
de belav e ku Feqî helbesta xwe ya bi nave Ey Av û Av, li ser
rexe Sete Botan(Dîcle) li ba Finike nivîsiye. Ev cihe han di¬
keve tenişta Aşe Xirabe û nezîkî 50 metre li rexe raste ye ; evv
ciye ku Rûbara Finik tevî nav Ava Dîcle dibe(l).

Ger ev axaftinen han rast bin an ne rast bin, le eşkere dibe ku
Feqî gelek salan di medresa Finike de xwendiye û gelekî jî li

(1) Finik niha gundekî biçûk e, li dora heft malan e û malen gund
dikevin nav şikeften vvî. Li ser Ava Dîcle, li bakure Cizîra Botan e û 25

km. je dûr dikeve. Her vvisa dikeve bin zincîra Çiyaye Sipî. Du rûbar ji
Finike dizen û dikevin nav Dîcle. Direjahiya vvan ji kîlometreyeke
kurttir e. Di ve sedsala davviye de gundekî nû bi nave Kereşa li rexe
vvî ava buye. Li hember Finike û li rojavaye Dîcle günde Xendek û
Cirehe hene. Xendek di zemane gelek kevn de kelehek biçûk buye û
niha jî ciye sûren vve diyar in û dikeve hemberî Finike li ser qeraxe
Dîcle.

Finik, ciyekî gelek kevn e di peşiya îslamiyete de nave vvî Pinyaka-
Pink buye. Finik vvekî Heşiyan evva ku li pişta Çiyaye Cûdî ye, her
vvisa vvekî Qesra Kagil bi sedan sal peşiya Musulmaniye bajare Kur¬
dan buye. Wî çaxî bajare Cizîre tunebuye.

Her vviha Baziltî-Bazibde, ku niha li Deşta Hesenan gundek e û di¬
keve ser tixûbe(sînore) Suriye, bajarekî kevn bûye, piştî hatina
îslamiyete Finik paytextâ qisme bakur buye di Bohtan de. Mîren Fi¬
nik heta nezîkî sedsala 8'e hicrî ji Mîren Cizîre qewîtir bûne. Ji Kür¬
den vve ra digotin "Bejnûyî-Beşnevvî". Dîrokvanen Musulmanan ge¬
lek methe vvan kirine û gotine evv meren çak û merd in.

Mîren Finik, heta çerxa 7'e hicrî ji ocaxa Mihraniyan bûn. Mîr Hu-
seyne küre Mîr Davvude Beşnevvî, ku şaîrekî gelek mezin buye, di
çerxa 5'e hicrî de şaire Devvleta Dostikî ya Kurd buye, methe ocaxa
xwe dike dibeje:

Eğer xelq resmî koletî li ciyekî bibinin
Koletî li ceme male Mehran hiç tüne
Niha, di wexte me de, gelek ji behra (para) mezin a Keleha Finike

hîn ava ye, gelek ase ye û her vviha hinek ji surha vî bajarî diyar e û
cihe bajer jî xirabe ye.

Di kiteba min a "El-Dewle el-Dostikiye fî Kurdistan el-Wusta" de,
min gelekî behsa Finik, Heştiyan û Baziftî (Bazibte) û Binat-Baînasa
û gelek ciyen din kiriye.
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vvir maye.
Feqî li bajare Cizîre jî xwendiye.Bi Melaye Cizîrî ra gelek

dost bûye. Ne dûr e ku li ba Mela ders jî xwendibe û Mela sey-
daye vvî be.

Evv, bi nav û denge Feqiye Teyran hatiye naskirin.însanekî
zahid, ji xwedetirs û şairekî mezin hatiye zanîn. Careke jine-
ka xweşik û civvan xwestiye Feqî bibîne ji ber kü nav û denge vvî
gelek belav bûye. Jinike cil û bergen xwe yen sipehî û qenc li
xwe kirine û ji günde Xendekâ hatiye Finike ji bo ku Feqî
bibîne. Le çaxa Feqî bi cil û bergen kevn û pertalî dibîne, ji ve
dîtina xwe poşman dibe û bi çavekî sivik le dinere. Feqî bi ve
dihese ku di çava vve de gelek sivik e, ji bo heya û arbirina vve,
ve helbesta han dinivîse:

Ere şoxe, ere şenge
Heçî kese li te rake
Ji te we ye ewe ye pak e
Piştî ku Feqî gelekî li Finik û Cizîre maye, çûye Mukse. Mi-

rovek ji günde VVerezoze ku ev gund dikeve başûre Mukse û (bi
piyatî) du seet je dûr e, keça xwe daye Feqî. Bi vî avvayî Feqî
jin aniye(l).

Gelekî av, hevva, bax û bostanen Mukse bi Feqî xweş hatine,
le ji xwarinen vve qet ne razî bûye. Ji ber ku xelke vve gelek feqîr

(1) Heta niha jî di nav xelke Mikse û Botan de belav e û dibejin ku
çaxe Feqî li Finike buye, rojeke çuye ser ava Dîcle û dîtiye ku sevek
di ave de tet. Digre gezeke le dide, le paşe poşman dibe ku sev xwa-
riye û dibe ev seva han heram e, ii ber ku xwediye vve nedabû min.
Nîve seve ye mayî digre, ber bi ave de hildikşe û dibeje: Hevvce ye ez
dara ve seva han bibînim û ji xwediye vve ra bibejim, bira li min helal
bike.

Dibejin Feqî bi ber ava Dîcle de hilkişiyaye heta gihîştiye Werezoz
û dîtiye ku dara seveke li ser deve ave ye, seven vve vvek vve seve ye ku
nîviyee vve xwariye û nîviye tir di dest vvî de ye. Dibîne ku pîremerek li
nav vvî baxî ye. Feqî selam dike, li ser mesela xwe û seve je re dibeje û
hevî je dike vvî efû bike. Lebele pîremer dibeje: "Min keçek heye kor
e, şel e û keçel e. Eğer tu keça min mar nekî te efû nakim . Feqî
neçar dibe, razî dibe û keça vvî mar dike. Lebele çaxe ku keç dit,
temaşe kir ku civvantirin û sipehîtirîn keç e: "Bo çi te gor keça min kor
e, keçel e û şel e". Dibeje: "Kor e yanî bi heramî temaşa kesî nekiriye,
keçel e, yanı tava roje sere vve nedîtiye, şel e, yanî tava roje sere vve
nedîtiye, şel e, yanî bi pexwasî negerîyaye".
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bûye. Xelk dibîne ku Feqî, methe zad, bax, bîstan û pehlevva-
niya Mukse dike û daveje ruhe xwarinen vvan. Di helbesteka
xwe ya biçûk de vviha dibeje:

Misle Mukse cari nebû dem dil pezîr
Nej' abidan, ne'j zahidan nej' goşegîr
Nehre û Kezvser misal est baxe ew cennet nezîr
Heyfe başed zade û taxwes û pişrîk û mehîr
Ez nizanim Feqî kengî çûye Mukse.Ne dûr e çûna vvî piştî

sala 1031'e hicrî (1621'e mîladî) be. Çimkî ve sale li Cizîre,
vvî û Melaye helbesta Mela û Feqî gotine. Feqî di vve helbeste
de dibeje ku:

"Dizanim meddahe ke me di hezar û yek û sihan"
Teyran heta mirina xwe li Mukse maye. Tirba vvî niha li

günde Werezoze ye.Niha jî gelek ji xelke diçin ji bo ziyaretiya
meqbera vvî.1

Naye zanîn ku Teyran heta kengî jiyaye û kengî koça davvî
kiriye. Le ewqas tene te zanîn ku di sala 1041'e hicrî (1631'e
mîladî) de sax bûye. Di ve sale de helbesta xwe ya bi nave
"Dilo rabe, dilo rabe" nivîsiye. Her vvekî di davviya vve hel¬
beste de dibeje:

(1) Li navça Mikse belav e ku dibejin Mîre Mikse ji Feqî aciz buye,
ji ber ku Mîre Cizîre diyariyek gelek bi buha daye Feqî. Dibejin evv
diyarî kirasekî mirvvarî buye û ji bo jina vvî daye. Mîre Mikse ve diya-
riya han ji Feqî xwestiye, le Feqî nedaye. Li ser ve Mîre Mikse û Feqî
ji hev aciz bûne. Feqî jî çûye Hîzane û li günde xwe Teyran miriye.
Tirba vvî jî li vvir e. Her vviha li herema Mikse eva han jî vviha belav e
ku wexte Teyran miriye, xelke Mikse daxwaz kirine, gotine: hevvce ye
gora vvî li vvelate me be. Le xelke Hîzane jî gotine hevvce ye li vvelate
me be, ji ber ku Feqî xelke ciye me ye. Le pist re lihev hatine, ku ji
her du aliyan du se kes bi şev du tabûtan çekin û Teyran texin nav
yeke ji vvan. Sere sibe jî bira xelke her du navçan ben her yek ji xwe re
tabûteke bibe vvelate xwe. Her du tabut jî giran bûne û her du aliyan
jî tabûten xwe di erden xwe de veşartine.

Weha ev çîroka han heta nuha jî heye. Û gelek serhatiyen tir jî li
ser jiyana Teyran belav in, li dor Mukse û Hîzane û gelek ji vvan ne
rast in.
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"Hezar sal çil û yek çûne"
Ji ber ve yeke ji me re diyar dibe ku Feqî di kîjan çerxe de ji¬

yaye. Yanî di çerxa ( sedsala) ll'e hicrî (17'e mîladî) de ji¬
yaye. Ne dûr e hinek ji jiyana vvî ketibe nav çerxa 10'e hicrî
(16e m.) Evv kesen ku gotine Teyran di çerxa 8'e hicrî(14'e m.)
de jiyaye, xelet çûne. Her vvekî ne rast e ku dîrokvan Emîn
Zekî di kiteba xwe ya bi nave Tarîxa Kurd û Kurdistan, di
rûpele 336'an de dibeje: Teyran di navbera tarîxa 1307-1375'e
mîladî de jiyaye.

Eva han jî hejayî gotine ye ku di vve destnivîsa de helbesten
Teyran bi nave yen şaire Mukse derbas dibin. Wisa diyar e ku
Teyran, li Mukse gelek salen direj maye, loma jî hetta ku bi
nave şaire Mukse nav û deng daye û hatiye naskirin, hetta ji
xelke vî ciyî hatiye hesibandin.

Teyran, şairekî mezin e kevn e. Yek ji vvan herse şairan e ku
Ehmede Xanî di Mem û Zîne de nave vvan aniye. Niha jî nav û
denge vvî gelek belav e di nav Kurmancan de, yanî li Kurdista-
na Tirkiye, Suriye û li navçen Behdînan. Teyran gelek helbest
nivîsîne. Heta niha jî gelek helbesten vvî bi destnivîs li Kur-
distana Naverast belav in. Teyran di vvare şîreten ayînî
(dînî), pesne pexember,evîn û xezel de, di vvare axaftin (muna-
cat) li gel av û aş de helbest gotine. Her vvekî vve helbesta ku
destpeka vve "Ey aş û aş" e. Li ser tabîete û li ser buhare jî
helbest gotine. Helbesta vvî ya bi rista" Ere şoxe ere şenge"
destpekiriye, hicvv e.

Helbesten Teyran gelek revvan, xweş û hesan in, yanî di se-
vviya zimane rojane de ye ku gel diaxive. Ne vvekî helbesten
Melaye Cizîrî giran in ku xelk te nagihen. Ji ber ve yeke gelek
ji xelken ne xwendevan jî helbesten vvî her vvekî helbesta " Ey
av û av" ji ber dizanin. Heta hiha jî li Kurdistana Naverast a
di bin deste Tirkiye de, gelek helbesten vvî di nav xelke de be¬
lav in, ger ev ben berhevkirin dîvvanek je çedibe.

Ji derveyî helbesten Feqî hin nivîs û berhemen vvî yen din jî
hene, vvekî Destana Xane Dimdim. Feqî sere (cenga) Xane
Dimdim li Finike bi avvaye "hemasî" nivîsiye. Eva han bi
zimane Kurdî ye avvakî gelek balkeş e û te de daye xwiyaki-
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rin ku Xane Dimdim ka bi çi avvayî keleha xwe ava kiriye, ev
keleha han çend mezin û ase ye û di davviye de jî ev Mîre han e
Kurdan ji bona xatire dîn û misilmantiye ka bi çi avvayî sere
Şahe Ecem û Şîeyan kiriye. Te de gelek mubalexe jî heye.

Wisa daye xwiyakirin ku Xane Dimdim, vveliyekî Xwede
bûye û bi îlham keleha xwe ava kiriye. Bi rastî ev destana
han perçekî ji hüner e. Wexte di civatan de te gotin, hestiren
çave xelke tîne û muye sere vvan gij dike. Ev destana han a
Xane Dimdim, her çendîn hinek je kem be jî, le li Kurdistane,
di nava xelke de destnivîsen vve bi dest dikevin.

Hinek kesen din jî destana Xane Dimdim nivîsîne, le kesekî
berî Feqî nenivîsiye.

Sere Xane Dimdim, di sala 1017'e hicrî (1608'e mîladî) de di
wexte Feqiye Teyran de di navbera Emir Xane Biradostî û
eskeren Şahe Ecem de çebûye. Keleha Dimdim li Kurdistana
îrane, dikeve başûre bajare Urmiye(Rizaiye) pişta Deştebîl.
Heta niha tu dîroknivîsî nenivîsiye ku destana Feqiye Teyran
heye û li ku nivîsiye. Dîroknivîs M. Emîn Zekî, di kiteba xwe
ya bi nave Tarîxa Kurd û Kurdistan; di rûpele 336'an de
nivîsiye ku Hîkayeta Şexe Sen'an û Qewle Hespe Reş jî afi-
randinen Feqiye Teyran in. Wisa belav e ku Hîkayeta Şexe
Sen'an Feqiye Teyran nivîsiye. Eva han rast e, le Melaye
Cizîrî jî behsa Sen'an dike.

Ez dibejim ne dûr e ku Qewle Sîseban jî ji bal Feqî hatibe
nivîsîn. Üslûba vve hîkayete jî vvek a Xane Dimdim e.

Hîkayeta Sîsebane, li ser şerekî sehabiyan hatiye nivîsîn.
Te de hatiye nivîsîn ku eskeren misilmanan hatine vegirtina
dola(nevvala) Sîsebane. Li vvir şerekî mezin di navbera
daniştvvanen(nişteciyen) ve döle û sehabiyan de diqewime, se-
habî gelekî şerpeze (şepirze) dibin û li hember kafiran
dişken. Eskeren kafiran gelek bûne û gelekî jî aza(merxas)
bûne. Paşe Hz. Elî te hevvara sehabiyan, kafiran dişkîne û
qira vvan tîne.

Di tarîxa îslame de ciyekî bi nave Sîsebane di Kurdistane
de ku eshaban xelas kiribin naye zanîn û îmame Elî jî jibo ve¬
girtina ciyekî vviha nehatiye Kurdistane.Di nav daniştvvanen
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Botan de belav e ku nevvala Sîsebane, nevvala Benate ye ku di¬
keve bakure Finik ( bi nezîkî 20 km.) û başûre günde Findik û
Zivinga Hacî Eliyan. *

Çend dîroknivîsan nave Benate (Bînat) vvek Ba'înasa nivî-
sandine. Meqdisî di kiteba Ehsenu'l Teqasîm de nivîsiye, di¬
beje: Ba'înasa cihekî xweş e, ji 25 malan pek te di nav av û
baxçan da ye, li hereme hemtaye vvî, nîne, cihekî erzaniye ye
û sakin e.

Her vviha Ya'qût el-Hemevvî, di kiteba Mu'cemu'l-Buldan
(c. 1, r.40) de nivîsiye ku: Ba'înasa gundekî mezin e, qasî baja-
rekî, li jora Cizîra Ibnî Umer e. Çemekî vve ye mezin heye ku
te ser Dîcle. Gelek baxçe teda ne. Wek Şame; xweştirîn cî ye.

Di kiteba Buldanu'l-Xîlafetu'l-Şerqiye de hatiye ku îbn Si-
rabiyûn nave Ba'inasa vvekî Basanîfa ve nav aniye.

Benat dagirtiye bi daren sinobir û zeytûnan ku sinobir ji
xeynî vir li tu dere Kurdistana bin deste Tirkan de tuneye û ev
nevval(dol) zivistanan jî her heşîn e.

Piştî gerîn û lekolînek gelek direj, min di kiteban de dît ku
Sîseban li Ermenîstane nave bajarekî ye. Her vvekî di kiteba
Mu'cemu'l Buldan (c.3 r. 215'an) de vviha hatiye: "Wek Sey-
sebane te xwendin. Ecem je re dibejin Seysevvan. Bajerek e li
hela Aran. Navbera vve û Bîlqan ji alî Azerbeycan çar roj in".
Şerek jî di vî cihî de bûye her vvekî ku di kiteba El-Kamil (c. 3

r. 85'an) de hatiye; Hebîb küre Misilme, sala 25'e hicrî li gel
eskerekî ji Ereben misilman pekhatî çû Sîsecane. Piştî vegirti-
na bajare Dibîl xelke ciye Sisecane li hemberî misilmanan şer

(1) Benat bajarekî gelek kevn e, niha jî minara vve û mizgeftek qewî
je maye. Xaniyakî ku cihe etiman bû(etimxane) ku je re dibejin "cî-
ma" maye. Niha tu gund li vvir nînin. Çimkî Benat vveran buye. Li te-
nişta Benate bi mesafa 300 mîtroyan gundek heye bi nave 'Evvîna ji
deh malan kemtir e. Di kevn de taxeke Benate buye û rûbar li ba vvî
gundî dize. Min ji alimekî ji xelken Botan seh kiriye ku digot: Qewle
Sîsebane, Reşide xelke günde Reşîne nivîsiye. Le bavveriya min li ser
ve axaftine nîne, ji ber ku Şex Reşîd ne yekî bi nav û deng bû ku qasî
kiteben vvî hebin.. Ji derveyî ve jî nezîkatiyek xizmayetî ya vvî alimî li
gel vvî hebû. Ne dûr e ku ji ber ve yeke ev axaftin kiribe.
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sebane te xwendin. Ecem je re dibejin Seysevvan. Bajerek e li
hela Aran. Navbera vve û Bîlqan ji alî Azerbeycan çar roj in".
Şerek jî di vî cihî de bûye her vvekî ku di kiteba El-Kamil (c. 3

r. 85'an) de hatiye; Hebîb küre Misilme, sala 25'e hicrî li gel
eskerekî ji Ereben misilman pekhatî çû Sîsecane. Piştî vegirti-
na bajare Dibîl xelke ciye Sisecane li hemberî misilmanan şer

(1) Benat bajarekî gelek kevn e, niha jî minara vve û mizgeftek qewî
je maye. Xaniyakî ku cihe etiman bû(etimxane) ku je re dibejin "cî-
ma" maye. Niha tu gund li vvir nînin. Çimkî Benat vveran buye. Li te-
nişta Benate bi mesafa 300 mîtroyan gundek heye bi nave 'Evvîna ji
deh malan kemtir e. Di kevn de taxeke Benate buye û rûbar li ba vvî
gundî dize. Min ji alimekî ji xelken Botan seh kiriye ku digot: Qewle
Sîsebane, Reşide xelke günde Reşîne nivîsiye. Le bavveriya min li ser
ve axaftine nîne, ji ber ku Şex Reşîd ne yekî bi nav û deng bû ku qasî
kiteben vvî hebin.. Ji derveyî ve jî nezîkatiyek xizmayetî ya vvî alimî li
gel vvî hebû. Ne dûr e ku ji ber ve yeke ev axaftin kiribe.
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kirin, le eskeren misilmanan evv şikandin û cih û kelehen vvan
jî vegirtin. J

Evahan jî hevvceyî gotine ye ku Sîsecan jî ciyek ji vvelate Er-
meniyan e û dikeve navbera Dibîl û Xizran. Di vî vvelatî de
gelek ji mej ve Kurd hebûne Heta Dibîl paytexte vî qisme han
e Ermenîstane bûye ku di bin deste Kurdan de bûye û gelek ji
xelken vve Kurd bûne. Her vvekû Meqdisî di Ehsenu'l Teqasim
(r: 377) de dibeje; di çerxa 4'e hicrî de hukûmeta Şedadî ya
Kurd di vî vvelatî de hatiye avakirin. Ne dûr e ku Kurd û Er-
meniyan bi hev re sere vvan kesen ku ji vvan re dihat gotin es-
habiyen pexember, kiribin. Li gor qenaeta min ev sere han
Sere Sîsebane bûye, çîroka vve di nav Kurd û Ermeniyan de
maye û heta ku şairekî Kurd eva han vehûnandiye, yan jî ji
kiteben misilmanan yan en Ermeniyan vvergirtiye. Eva han jî
hejayî gotine ye ku di ve helbeste de peyva "lek"(lik) hatiye
nivîsîn: "Sed hezar lek ji kafiran hatin bo şer". Nizanim mex-
seda vvî bi gotina lek, sed hezar Kürden ji eşîreta Lek e yan jî
mexsed bi gotina "lek" sed hezar e?Ji ber ku "lek" bi Kurdiya
kevn an bi Farisî te mana sed hezarî.

Di kiteba Kurd a Basile Nikitin de tene eva han hatiye
nivîsîn ku Sîseban ji alî şair Sus (yan Susu) ve hatiye nivîsîn,
le eva han ne rast e. Ji ber ku şairekî Kurd bi vî navî nebûye.
Sîseban nave vvî ciyî bûye ku şer te de hatiye kirin. Eva han jî
ji Çjevvle Sîsebane te zanîn.

(1) Di Mu'cemu'l Buldan (c.3, r.216) de hatiye gotin ku "Sîscan baj¬
arekî ji Arane ye û navbena Sîscan û Debil şazde fersah e".

Xuya ye ku Sîseban û Sîscan nezîkî hev in û cenga Sîsebane ji her
cenga Sîscan e. Ne dûr e ev yeka han di tarîxen Ermeniyan de jî ne¬
bin.
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Feqiye Teyran

îro ji dest husna hebîb sergeşte û heyran im ez
Min eşq û muhbet bûn nesib sevvade sergerdan imle ez

Eşqe gelek sevvda kirin be mal û be mevvda kirin
Nura çira vvinda kirin Mûsaye Imran im ez

Musa ji dest husna bi nûr şerîniya xalen di hûr
Secde bire ber Kohe Tûr nezikî remze vvan im ez

Remze ku de dilber bikin carek bi çeşman seyr bikin
De Kohe Qaf ker ker bikin mecrûhe pir-kovan im ez

Min ah ji dest kovan û qehran min sebr nayet li sehran
Şubhete mevvcen di behran qulzeme umman im ez

Cjulzem û behren di hefte agire eşqe ku kefte
De bisojit şubhe nefte min diye, pe zanim ez.

Min diye muhbet çi reng e sohtime doja pir-ye'ke
Min mudam dil je biheng e bi nalîn û efxan im ez

Nalina teyr û tuyûran kalîna çeng û bilûran
Xulxulen di qesr û qusûran bülbüle xoşxan im ez

Bulbul um daim dixwînim ez yeqîn ez te bibînim
Din dibim sevvda dimînim serxoş û sukran im ez

Serxoş û ebter kirim te ji illeta rengzer kirim
Te sotim û ker ker kirim tu agir i buryan im ez
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Feqiye Teyran

Be çar kerîman den muhkem in be vvech û suret adem in
Di kenza qidem da qidemen ev mesele rast le vve te

Rast e qewî ev mesele esle qisan dizanî mela
Hîna ku bû "qal û bela" ma hûn nebûn di hezrete

Di hezrete ma hûn nebûn di xizmeta baxûy xo bûn
Le hatine d'azaste bûn 	 ve roja axrete

Heta heyin em mail in hişyar bibin ey xafilîn
Em de ji heyate dest hilin ji vve'deya emanete

Bare emanet vvî li vve nakim siyaset vve li vve
Ferz û kifayet vve li vve heşr û beyana kaxete

Bare emanet nas biken er xar dibit hûn rast biken
Xo rûsipî yû xilas biken peşîmanet qiyamete

Evv "Mîm" û"He" qelb û mitalan her bi vvan fikr û xiyalan
Rast dikin pend û mîsalan şaire nesîhete

Hindek ji peşiya ve şiîre hinda (winda) buye di nav we dest
nivîse de nemaye.
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Helbesta(hunrawa) Mela û Feqî

Helbesta xware şiîra Melaye Cizîrî û Feqiye Teyran e. Her
du şairen mezin pekve ev şiîr (munazere) li bajare Cizîre go¬
tine, Her vvekî xwendevan jî vve di ve helbesta de bibîne ku te
de tarîxa nivîsandin an gotina vve jî hatiye xwiyakirin: Di
helbeste de te xwiyakirin ku di sala 1031'e hicrî (1621'e m.)
de hatiye danîn, ku Feqiye Teyran te de daye diyarkirirn. Ev
hunravve gelek pir buha ye. Çunke diyar dike ku Mela û Feqî
ka di kîjan çerxe de (sedsale de) jiyane.

Di peş dîtina ve şiire kesî nedizanî ev herdu şair di çi çerxe
de jiyane. Levvra mejûvanan nezanîbûn û xeletî li ser zemane
vvan kiribûn. Her vvekî Emîn Zekî dibeje di Tarîxu'l-Kurd vve
Kurdistan, r. 336. de: "Melaye Cizîrî di çerxe 6. koçî de û Tey¬
ran di 8. koçî de buye" Her vviha geleken tir jî xelet bûbûn,
vvekû Dr. Blec Şerko (yanî Ehmed Sureya Bedirxan-
Ebdulreqîb Yûsif) di Qediye'l Kürdiye de û Mamosta Seccadî û
Şex Mihemmed Merdûxî jî...

Mela û Feqî di ve helbeste de piştî ku silavan li yektir di¬
kin, dest bi çemamikan(ilxaz) dikin. Davviye medhe yektir
dikin û ji vve diçin ser kaniya evîniye ji bo yektir dax û kova-
nen xwe dirjînin, diçin alema lahutiyete û tesevvvvuf û (vvehde-
tu'l vvucûd) paşe carek dîtir tene ser bareya eşq û evine. Eşqa
bulbul û xweşikiya sorgule û vvesfe tebîete. Paşe di davviya ve
helbesta giranbuha û berfireh de medhe yektir dikin û dilso-
ziya xwe ji bo hev pe şanî didin û sipasî yektir dikin. Em dişen
bejin ku eva han yekem pdkve gotina şiiri (mihavvere) ye di
edeba Kurdî de
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Feqî:
Silama min heqîrî sedefek dive ku tekin
Er di Cizîre heq e ku li Mele kin
Hilak in ji derba tire derman divet ku lekin

Mela:
Silamet milaîketan be hedd û be heseb in
Bi qedre ave şetan ji med(h)an li "Mîm" H'e" kin
Hilak in ji zehmetan derman "lam" û "be" bin

Feqî:
Şerbeta "lam" û " b"eyane ez nadim bi heyate
Di me'dena "dal" û "re"yan dibarînin nebate
Zahir dikin me'neyan ji husna but û late

Mela:
Ji neqşe but û latan me sine butxane ye
Te'yîna vvan sifatan tecella d' qelbe me ye
Di e'yd û şevberatan ji vvan ra me sucde ye

Feqî:
Secdeya şükre carek bine ferzed vvisale
Ne perdeyek ne setarek li ber vvechet hilale
Ehsenellah tebarek ji husna vve cemale

Mela
Cemala nûrîn saf e di vvechen teccelaye
Hirûfen di keşşaf e zemîr didin me'naye
"H'a" "Mîm" '"Eyn" "Sîn" "Qaf"e di remza mue'mmaye

Feqî:
"H'e"yet di heft "Ha" "MînY'an nuqtan le peyda kin
îsmet di du t'a siman "MînY'an je cüda kin
Bavete ser cem "Cîm"an e'şqe je peydakin
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Mela:
Heft xum ejî bade di meykedeya qideme
Xuma ku min je murad e' eşq rete cama Ceme
Levvhe ku "nûn" le "sad" e feyze je da îqlîme

Feqî:
Saqiye xemra ezelî nûr û qelem je afirand
Darete levvhe evvvvelî rizq û nesîb pe qeddirand
Evv bû murada mailîn neqşe mecaz pe sevvvvirand

Mela:
Neqşe mecaz tilsim e mezher ji reng mir'ate
Suret li bal min îsm e musemma ye d' mucellaye
Herfen di nûrîn cism e "Kaf" "Ha" ye di ayate

Feqî:
"Kaf, "Ha" îsme kûr e tuxra ye di tenzile
Cisme xo Kohe Tûr e di me'na yû te'vvîle
Cemal ji e'yn nûr e kevvkeb e di qendîle

Mela:
Kevvkeb dem beşer e nûreke münezzeh te
Çi husnek musevvvver e ismek ji Ellah te
Yeqîn bi xo mezher e çeocek sed xergah te

Feqî:
Xergeh bi min hîcab e sitar dikit cemalâ
Evvre reş xo niqabe nedî kem ji hilale
Pervvane levv b'ezab e mehcûr e ji şemale

Mela:
Şemala ji 'eynâ nûr e şefeq ku le sitar te
Pervvane be destur e li çerxe semadar te
Heyran sirra xefûr e levv can fedaya yar te
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Feqî:
Yare heqîqet xaliq e cin can feda da vekevin
Rast û durust e sadiq e çi reng qiş û narî kevin
Qenc û letîf û laiq e Baxe îrem da vekevin

Mela:
Baxe ji nûr wereq le yar de li vve zihûr bet
Spedeya şefeq le mezher ji 'eyne nûr bet
Pir tu Pertevv ji husna heq le da 'eks e be qisûr bet

Feqî:
'Ekse ji heq dibinin li vvechen te mehbûban
Li halek em namînin ji sirra vvan mezlûban
Geh dinalin geh dixûnin dûr in ji vvesla xûban

Mela:
Feryad ji dest firqete di dûr in ji sultana
Tir e ji renge berqe heybeta vvan xaqanan
Roj e hatiye şerqe dinalin ji kovanan

Feqî:
Kovan tet mihirdaran be hedd û be ejmar in
Tire di vvan hesaran sed caran sed hezaran
Xedengen di nûbaran nihenî xef dibarin

Mela:
Nihenî dil dirşînin tiren di siyah guşan
Du mîr b' xezeb dikşînin li qetla me be hûşan
Ji "Qaf ' û "Waw" û " Sîn" in xedengen esvvedpûşan

Feqî:
Du "Nûn" di sîyehreng in vvan ser li min dikeşan
Derben di vvan xedeng in li qelbe me dervveşan
Aşiq ji dest bi heng in ji dax û zecr û eşan
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Mela:
Daxen di pir dikelin xeber je nayet gotin
Yek yan derb li dil in hinav ji ber disojin
Kumandar di reş qatil in gez li dil bicotin

Feqî:
Gezmen '"Eyn" û "Sad"an bi işaret remz û sirr in
Kişandin gûşe badan mehbûb te tîr avir in
Tiren di vvan celadan bat'in di dil difirin

Mela:
Avvire cote belek berqek ji semavvate
Xurşîde çerxa felek hatiye nev mir'ate
însan e b' suret melek ya hûrî ye d' cennate

Feqî:
Hûrî tek cema bin perî hem di vve gave
Hemû di reng çira bin nezîkî şems û tave
Ji şerma xuya nabin ji husna vve gulbave

Mela:
Wan şerm e ji deme zerî 'eqreban derb li dil dan
Xurşîd û mah Muşterî perevv û di miqabil dan
însan bi sikle perî yan hûrî ye suret vvildan

Feqî:
Perevv yeqîn xal in di eqda Sureyyaye
Du roj in du hîlal in li deme vve Leylaye
Be vvesf û be misal in di remza şeker xaye

Mela:
Bi remz û guft û sirran nebate evv ji tîrin
	 îşvveyen le'l û durran lu'lu' şeker bihejin
Xedengen di avviran aşiqan dibirejin
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Feqî:
Aşiqen leb û levan şabaş e ji Xude ra
Selvveya bih û sevan belgen ji zîv zera
Heram in xew di şeva li kese muhbete vera

Mela:
Kese ku ek divetin mehtiye bi ülfete
Şevan ku xew nayetin ji tîra muhebete
Aşiq li pe û tetin ji cezb û ji firqete

Feqî:
Firaq tek h'irqet e be'îd e ji xiyale
Tutake bi zehmet e bilbil ji ber cemale
Ku yen qet xew kete dûr e ji vvisale

Mela:
Zehmet bi min vvisal e 'aşiq ji ber cezbee
Levv tet bi derd û hale ji ber qawe şe'şee
Dema ku tet şemal e nezer di pervvanee

Feqî:
Pervvane levv dimirît xoş niye evv bi jîne
Zeîf e xo nagirit tîj e berqa evîne
Bi perde nasebirit perde kemala dîne

Mela:
Pervvane levv disojît ji lem'eya cezbate
Feda kirin 'umr û jîn di keşfa sebehate
Ku da ji nû ve bijî baqî bit di heyate

Feqî:
Heyat bi min her vvesl e du lat ger bibin latek
Mirad bi xo her esi e tek bibine sifatek
Ji hev ek nîne fesi e vvahid bimînit zatek
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Mela:
Wahid zatek ferd e tecella d' vvan sifatan
Le'len di dil nezer de li cümle te'yînatan
Tevvehhum bûye perde bi isme but û latan

Feqî:
Lat sûretek heqq e ji esmaet heqanî
Li bal min muheqqeq e di nev keşfa subhanî
Lahût e her mutleq e di nasuta insanî

Mela:
însan bi min nasût e gevvher di nev sedefe
J' alema ceberut e şems hatiye şerefe
Tenezzül ji lahût e mehbûb e cam di kefe

Feqî:
Kefa ku kûzî tas te nazik û sipî zend in
Cama meya xas te binerin talib çend in
Vexwin ji deste raste bi medhan mehbûb xwendin.

Mela:
Wesfen di mehbûban li daxet gul heyat in
Qût e ji bo qulûban gulav û qend nebat in
Ji nexmeya medha xûban 'aşiq ji ber di cez bin

Feqî:
Aşiq bi vvesf û medhan di firaqe disebrî
Nesîm bet ji vvan terhan bilbil xo hî bigrî
Xûn de derbet ji curhan bi daxen güle bimrî

Mela:
Bilbilen vve gulşene ji ezel her dibejin
Heta ebed ji me'denâ gevvheran dibirejin
Herfekî ji vvesfan tene 'alem tek nabirejin
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Feqî:
Cema kin tek aleme hemûvvan bi ustad kin
Herfek ji levvhe qideme benin bi şerh sevvda kin
Naete ber qeleme behran er bi midad kin

Mela:
Nesrin û gul tebeqek sihr e ji baxe gulan
Ji neşterin wereqek bes e me sahib dilan
'Erf xahî sebeqek çetir in ji sed siclan

Feqî:
Ehsen ji tu sebeqan qelem ji qend û nebate
Li sehîfeya wereqan direjit ava heyate
Dest bi dest ji tebeqan melek tene cennate

Mela:
Nefesa te j' enber e zubad û miske d'rrejin
Çi şax û neyşeker e nebat û qende dirrejin
Nuqta te xo gevvher e sed bar gevvher dirrejin

Feqî:
Gul im di deste xaran isme Mihemmed nav im
Bilbil im di gulzaran ji 'eşqe levv zirav im
Di remza mihirdaran tu roj î ez hetav im

Mela:
Dûr im ji gulet bi xunave levv zere şubhet bih im
Sosina 'ereq ji tela ve di firqete dibirjihim
îro ji mihirdaran tu hetav i ez sih im

Feqî:
Birîndare eşqe me dûr im ji siha bihan
Dizanim meddahe ke me di hezar û yek û sihan
Senaxahe Mele me li hemû erd û cihan
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Mela:
Çendî ku dikizihim dikeşim sebr û xere
Şubhete çeng û jihîm hilak im ji derba tîre
Senaxahe Feqîh im îro ke di Cizîre(l)

(1) Şi'reka dîtir vvek ve şi're heye ya Mela û Mîr îmadedîn e. Mîr
îmadedîn yek e ji mîren Cizîre û ji vve şi're tete zanîn ku ev Mîr gelek
şair û zana bûye. Ne dûr e ku gorra vvî jî di nav vvan heşt gorra da be,
vvekû gorra Melaye Cizîrî, evven di nav Medresa Sor da ne, li Cizîre. Ji
ber ku Şeyda Ahmede Zivingî evv ş'ir di nav şerha Dîvvana Mela da
çap kiriye, edî çap nakim.
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Melaye Bateyî
Nave vî şaire Kurd e bi navûdeng e eslî Husen e. Ji nişteciye

(daniştvvane) günde Bate ye ku dikeve nezîkî Geliye Teyare
ye bajare Hekariye. Ez dibem qey günde Maronise nezî günde
Bate ye. Bateyî ji eşîra Ertûşiyan e. Niha jî ji nesla Melaye
Bateyî kes mane û min hinek ji vvan dîtine. Li ba vvan belav e
ku nave Bateyî ye eslî Husen e.

Jiyana Melaye Bateyî bi giştî nehatiye nivîsîn. Em nizanin
küre ke ye çevva û li çend ciyan xwendiye. Ne dûr e ku vvî jî
xwendina xwe li Mukse di Medresa Mîr Hesene Welî de te¬
mam kiribe. Ev medresa han vvekî Medresa Mîr Avdalî û
Medresa Sor a li Cizîra Botan, Medresa Mîr Naşir li günde
Tanzih û Medresa Finike li Botan, mezintirîn ciye xwendine
bûne. Te gotin ku car hebûye, heta 300 faqiyan di Medresa Mîr
Hesene Welî de xwendine û heta 10 seydayan te da ders digo-
tin.

Begûman Bateyî li vir xwendiye. Li ba Mîre Mukse gelek bi
qedir buye. Dibejin sale careke Mîre Mukse xwestiye ku evv
vvere ba vvî û evv jî çûye. Ev yek ji ve şiira vvî ya han jî te fam-
kirin:

" Ji Çirya Paşiye pe da Melaye Bateyî kani
Sefer keşa bi Mukse da, li ser weqte zivistani."
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Ne dûr e ku Melaye Bateyî li Cizîra Botan û li Çolemerge jî
xwendibe. Ji ber ku Çolemerg vvekî paytexte herema Hekariy-
an buye ku heta Wan û Muks jî li ser vve hatiye hesibandin. Li
çolemerge jî medreseyek mezin li Çolemerge, di bin çavderiya
Mîren Hekari-yan de hebûye.

Agadariyen derbare nav û zemane Bateyî de.

Dr. Bleç Şerko, Emîn Zekî û Mamoste Elaeddîn Seccadî go¬
tine ku nave Melaye Bateyî, Ehmed buye. Le ez vviha rast diz-
anim ku nave vvî Husen buye. Ji ber ku li davviya Mevvlûda vvî
vviha hatiye nivîsîn û her vviha di nav neviyen vvî û di nav
melayen Kurdan en heremen Hekariyan, Botan û Behdînan de
jî bi vî avvayî belav e. Min eva han ji Mamosta Elaeddîn Sec¬
cadî pirsî, ji min re got ku Bleç Şerko di El- Qediye'l-Kurdiye
(Pirsa Kurd) de gotiye û Emîn Zekî jî di eynî wextî de vvî bi vî
navî navkiriye. Evv kesen ku dibejin nave vvî Ehmed e, qet tu
delîlek di deste vvan de tüne, ji ber ku nave Ehmed di nav tu
helbesten vvî de nehatiye.

Derbare çax û zemane Bateyî de dîroknivîse mezin Emîn
Zekî di Tarîxa Kurd û Kurdistan di rûpela 336'an de dibeje:
"Melayi Bateyî xelke günde Bati ye, ji lîıvaya Hekariye û
nave wî Ehmed e di navbera salen 820-900'i hicrî (1417-
1495'i m.) de jiyaye. Her vviha Mamosta Elaeddîn Seccadî di
Mejûyî Edebî Kurdî; di rûpela 536'an de behsa vvî kiriye le di
derbare jiyana vvî de tiştek negoiiye. Dibe Emîn Zekî Beg jî ev
ji kiteba El-Qediye'l-Kurdiye vvergirtibe, le ez ve tarîxa han
gelek dûr dizanim. Eva han ji bo tarîxa jiyana Bateyî gelek
kevn e, ez di vve bavveriye de me ku Bateyî di navbera çerxa 11

û 12'e hicrî de ye û hevçaxe Ehmede Xanî ye ku Ehmede Xanî
1061-1119'e hicrî(1651- 1710'e m.) de jiyaye. Eğer Melaye Bat¬
eyî di peşiya Ehmede Xanî de buya ne dûr e ku Ehmede Xanî
di Mem û Zîne de çevva behsa Elî Herîrî, Melaye Cizîrî û Fe-
qiye Teyran kiriye, nave Melaye Bateyî jî bi nave vvan re bia-
niya. Eğer em bejin hinek ji jiyana tevan ketibe nav çerxa
panzdehan jî hinek berî hineken din bûne.
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Her vviha Emîn Zekî û hineken din xelet bûne ku gotine Mele
Ehmede Cizîrî di sede 6'e hicrî, Teyran di sede 8'e û Elî Herîrî
jî di sede 5'e hicrî de jiyane. Ne dûr e ev tişten han ji El-
Çjediye'l Kürdiye hatibin vvergirtin. Her çiqas ev kiteba han,
kitebek gelek heja ye jî, tarîxa jiyana her yek şairen Kurd
çend sed sal kevn daye xwiyakirin. Bi vî havvî xwestiye ku
bide nişandan ku edeba Kurdî ji gelek kevn de destpekiriye.

Cardin ez dibejim her vvekî eva han ji vve keşkula destnivîs
a ku di 1181 'e hicrîde hatiye nivîsîn te xwiyakirin, Bateyî
gelek bi navûdeng buye û helbestan vvî gelek sal berî sala
1181'e di nav xelke de belav bune. Çimkî ku şaire ku navûdeng
nede û helbesten vvî di nav xelke de belav nebûbin mirov hel¬
besten vvî ji bo xwe di nav keşkuleke de nanivîsîne. Her vviha
di navbera mirina Ehmede Xanî (1119'e hicrî) û sala nivîsîna
ve keşkule(1181'e hicrî) de 62 sal hene û temene(umre) Bateyî
50 sal buye wexte ve helbesta xwe ya bi nave "Subh û evari"
gotiye. Di ve helbeste de vviha dibeje:

"Pincî şali şehletvendî keftime çaha resed"
Dibe ku ev helbesta han, çend sal piştî nivîsîn û belavbûna

xwe di vve keşkula bi destnivîs de hatibe nivîsandin. Edî em
nizanin çend sal e. Em bejin bi texmînî 13 sal be, vvî çaxî hevvce
ye Bateyî berî mirina Ehmede Xanî jiyabe.

Li ba min nezîktir texmîn eva han e ku Bateyî û Ehmede
Xanî hevçaxe hev bin û Xanî koç kiribe berî ku Bateyî bibe
şair û zanayekî bi nav û deng. Ez dibejim, Bateyî ne di peş
Xanî buye. Ji ber ku jiyana vvî zedetirîn di çerxa 12'e hicrî de
buye.

Piştî ku Melaye Bateyî xwendina xwe temam kiriye, buye
seyda û ders gotiye. Jiyana xwe bi dersgotin, ilim, edeb û şiir-
danîne dederbas kiriye û bi vî avvayî deng daye. Dibejin Me¬
laye Bateyî çuye hece û helbesta xwe ya bi nave "Hilo rabi
Ebul Qasim" li ser gora Pexember nivîsiye.

Mela Husene Bateyî; destekî vvî ye bilind di helbestdanîne
de hebûye. Wî jî vvek Feqiye Teyran gelek helbest nivîsîne. Le
diyar e ku helbesten vvî nehatine komkirin û belav mane vvekî
yen Feqiye Teyran. Yan jî di wexte vvî de dîvvana vvî hebûye,

52

Her vviha Emîn Zekî û hineken din xelet bûne ku gotine Mele
Ehmede Cizîrî di sede 6'e hicrî, Teyran di sede 8'e û Elî Herîrî
jî di sede 5'e hicrî de jiyane. Ne dûr e ev tişten han ji El-
Çjediye'l Kürdiye hatibin vvergirtin. Her çiqas ev kiteba han,
kitebek gelek heja ye jî, tarîxa jiyana her yek şairen Kurd
çend sed sal kevn daye xwiyakirin. Bi vî havvî xwestiye ku
bide nişandan ku edeba Kurdî ji gelek kevn de destpekiriye.

Cardin ez dibejim her vvekî eva han ji vve keşkula destnivîs
a ku di 1181 'e hicrîde hatiye nivîsîn te xwiyakirin, Bateyî
gelek bi navûdeng buye û helbestan vvî gelek sal berî sala
1181'e di nav xelke de belav bune. Çimkî ku şaire ku navûdeng
nede û helbesten vvî di nav xelke de belav nebûbin mirov hel¬
besten vvî ji bo xwe di nav keşkuleke de nanivîsîne. Her vviha
di navbera mirina Ehmede Xanî (1119'e hicrî) û sala nivîsîna
ve keşkule(1181'e hicrî) de 62 sal hene û temene(umre) Bateyî
50 sal buye wexte ve helbesta xwe ya bi nave "Subh û evari"
gotiye. Di ve helbeste de vviha dibeje:

"Pincî şali şehletvendî keftime çaha resed"
Dibe ku ev helbesta han, çend sal piştî nivîsîn û belavbûna

xwe di vve keşkula bi destnivîs de hatibe nivîsandin. Edî em
nizanin çend sal e. Em bejin bi texmînî 13 sal be, vvî çaxî hevvce
ye Bateyî berî mirina Ehmede Xanî jiyabe.

Li ba min nezîktir texmîn eva han e ku Bateyî û Ehmede
Xanî hevçaxe hev bin û Xanî koç kiribe berî ku Bateyî bibe
şair û zanayekî bi nav û deng. Ez dibejim, Bateyî ne di peş
Xanî buye. Ji ber ku jiyana vvî zedetirîn di çerxa 12'e hicrî de
buye.

Piştî ku Melaye Bateyî xwendina xwe temam kiriye, buye
seyda û ders gotiye. Jiyana xwe bi dersgotin, ilim, edeb û şiir-
danîne dederbas kiriye û bi vî avvayî deng daye. Dibejin Me¬
laye Bateyî çuye hece û helbesta xwe ya bi nave "Hilo rabi
Ebul Qasim" li ser gora Pexember nivîsiye.

Mela Husene Bateyî; destekî vvî ye bilind di helbestdanîne
de hebûye. Wî jî vvek Feqiye Teyran gelek helbest nivîsîne. Le
diyar e ku helbesten vvî nehatine komkirin û belav mane vvekî
yen Feqiye Teyran. Yan jî di wexte vvî de dîvvana vvî hebûye,

52



ev helbest jî ji vve dîvvane belav bûne. Niha jî li Kurdistane ge¬
lek helbesten vvî hene û mirov dikare geleken vvan bi dest xe.
Ger mirov le bigere, dikare dîvvaneke ji vvan helbestan durust
bike.

Min kariye ez şeş helbesten Bateyî peyda bikim. Pençen vvan
en di nav vve keşkula destnivîs de ne ku di hemuyen van helbe¬
stan de peyva "Bate" heye. Ji ber ku ev şaire han gotina "Ba¬
te" di hemû helbesten xwe de tîne çunkî nave vvî bi Melaye
Bateyî belav buye. Her vvekî ku di helbesta bi nave "Ji Çirya
Paşiye pe de" de ev xwiya ye.

Em ji helbest û Mevvlûda Kurmancî ya Melaye Bateyî diza-
nin ku evv, şairekî gelek mezin buye, vvekî Teyran û Herîrî. Ez
di tarîxa Kurdistana nû de Elî Herîrî, Melaye Cizîrî, Teyran,
Xanî û Bateyî tebeqa yekemin a şairen Kurd dihejmerim, her
çiqas Cizîrî û Xanî ji hemuyan bilindtir bin jî.

Bateyî, bi nave Mevvlûda Kurmancî mevvlûdnameyek men-
zûm daniye. Di nav xelke de gelek belav e, peşiya vve vviha
ye:

"Hemdi be hed bo Xudayi alemîn
Ew Xudaye daye me dîni mubîn.
Ev mevvlûdnama han gelek xweş û revvan e û yekemin mevv-

lûd e ku bi zimane Kurdî hatiye nivîsîn. Di sala 1324'e hicrî
de Kurdîzade Ehmed Ramiz li Misre evv çap kiriye.
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Bateyî

Ey ne'te tû ez erş heta ferşe şehîra
Ey pertevve nura te cîhan geşte munîra
Ey seyyide alem bike pervvaye esîra
Qed kane leke'l-fedlû lek el cûdû kesîra
Ursilte île'l xelqî beşîren vve nezîra

Taha tu resule milke erse ezîm î
Der behre kemalî tu tene durra yetîm î
Lu'lu' sifet i der sedef î behre kerîm i
Ehsentir î ez Yûsufe sedîqe helîm i
Ma kane leke'l nasû şebîhen vve nezîra

Ey servvere dîn, mehbete ayate mukerrem
îsme te ye hindî sefehan buye mufexxem
Lutfa te şeyatîn ji sema kirne mureccem
Ger tu nebuya qet nedibû çence mu'ezzem
Tuba lîmen eşfeqte lehû kunte mucîra

Ey le'ele lebit 'ezme ji mime dike ihya
Cûşan û xurûşan ji firaqa te ye derya
Pur şewq xuhar û bi te ser geşte Süreyya
Herçî ku bi şer'a te 'emeldar e di dinya
Kanet lehum el-xuldû herîren vve serîra

Fexru l'mekane padîşehe texte Medîne
Yek lehze geha erse xeraman be meşîne
Te çerxe felek bûne ji sergeştî evine
Xelqe ku neînit bi te îman û yeqîne
Tek bûne xisarat û seyslevvne se'îra
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Barane selatan ji Xuda subh û 'eşiyya
Ber seyyide muxtare Resule 'Erebiyya
Ber al û eshabe hebîbe Qureyşiyya
Siddîq û çe Farûq û çe' Usman û Eliyya
Kanû leke fî'd-dînî mu'înen û zahîra

Ey seyyide alem senede nura hidayet
Hevî dikin em ji te ey sedre rîsalet
Mehrûmî negîrî me ji dîvvane şefa'et
Batî be cehennem sited) pur vvar qiyamet
Qed kunte lehû sume şefîen û zehîra

(1) Ev peyv (site) ne dûr e ku di esle xwe de "bite" be. Le di dest-
nivîse de çevva bû, me vvilo nivîsand.
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Bateyî

Ji Çirya Paşiye pe da Melaye Bateyî kane
Sefer keşa bi Mukse da li ser weqte zivistane

Zivistane eve yole, eve beriye eve çöle
Mije avete der döle xunave girtî kîstane

Xunave girtî nesrin e cemed çebû li sulîri e
Girya me te ji bo asmîne zeri nayene seyrane

Zerî ten û diyar nabin cuşîl ten û sitar nabin
Çi cindî ten siyar nabin buye tarî li gûlane

Buye tarî û zulmat e sir û serma ji nû hate
Yeqîn Kanun eda hate binerin dax û kovane

Biner daxa me exsîra xezal zerbûn reze mîra
Rîhan barî di ave da rîhan barî di eyvvane

Perişan in li hingûre ji cumerza gûla jûrî

Micale d'Berçela bûrî zerî nayene seyrane 1

(1) Dibejin Melaye Bateyî û Mîre Mukse gelek hevale hev en nezîk
bûne. Her sal Mîr, Bateyî davvetî ba xwe dikir. Saleke di meha Çirya
Paşî de diçe ba Mîre Mukse û gelekî li vvir dimîne heta Kanun di ser
re derbas dibe. Piştre Bateyî dixwaze vegere navça Hekariye, günde
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xwe Bate. Wexta Bateyî dighîje Zozane Ber Çela, ku zozanekî gelek
bi nav û deng e, ji ber zede barına berfe û sermaye li vvir dimre û ce¬
naze vvî heta bihare di nav berfe de dimine. Wexte dibe bihar berf
dihele, cenaze vvî dibinin. Dibejin ku Bateyî berî mirina xwe ve hel¬
besta han nivîsiye, wexte cenaze vvî te dîtin ev helbesta han li ser vvî
derdikeve. VVisa te xwiyakirin ku ev heyva han heyva Sibate buye.
Edî ez nizanim eva han rast e yan na.

Le eva han eşkere dibe ku Melaye Bateyî li Mukse xwendiye, ji ber
ku ev bajar ciye xwendine buye. Medresa Mîr Hesene Welî, ya li
Kurdistana Tirkiye (Mukse) ya bi nav û deng, gelek kesan te da
xwendine û icaza xwendine vvergirtine. Şaire bi nav û deng Feqiye
Teyran jî li vvir xwendiye. Her vviha zanaye behremende Kurd
Bedîuzzeman (Seîde N.M) Nursî jî di ve medrese de xwendiye.

Mîr Hesen yek ji mîre Mukse ye û medrese li ser nave vvî hatiye bi-
navkirin, le ez nizanim di kîjan sale de. Ne dûr e 300 sal berî niha yan
jî he dûrtir be. Ev medresa han, vvek Medresa Mîr Avdelî û Medresa
Sor (li Cizîra Botan) gelek bi nav û deng buye. Gelek mal û ewqaf te
de hebûne û heta niha jî...

Mîr Hesene VVelî, İi Mukse di nav çiyan de gelek tekya ava kirine,
ji bo ku xelk û karvvan te de bimînin û bixewin. Nemaze di mevvsime
zivistane de, çaxe hemû cî û re di bin befre de diman. Heta niha jî
tekyayek di nav Çiyaye Axirofe de maye, ku ev çiya bilintirîn û me-
zintirîn çiyaye vve navçe ye û dikeve navbera Mukse û Kavaşe
(Gevvaş, VVestan n.m). Xercen ve tekyaye ji alî malen Medresa Mîr
Hesene VVelî ve ten temînkirin.

Muks bajarekî gelek biçûk e û di nav çiyayan de ye (niha nehiyeka
qeza Kevvaşe ye n.m.), gelek baxçe û baxen vve hene û ava vve pirr e.
Nezikî nîve ava Dîcle ji vvir te. Ev ava han ji nav şikefteke dize. Muks,
bere gelek mezin bûye: Taxa Deste, Taxa Nancoxse, Taxa Api-
re Xaman û Taxa Bajer taxen kevn en Mukse ne û niha xerabe ne. Ji
ber ku bere Ermeni di vvan taxan de bûn, gava evv çûn ev taxen han
xalî man.

Ev helbesta han ne temam e, mumkun e ku gelek je kem be.
Xuşîl: şape (renî) ya berfe ye.
Gulan: nave cihekî ye.
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Bateyî

El vvefaye vvesle canan xemz û naza min nehat
Ya tu qelbe aşiqan î gul nîgara min nehat
Mam di qeyda derd û daxan xem kusara min nehat
Sibhe nabit vve şeve denge minara min nehat

Derd û dax im be qerar im be bihar im be çîmen
Be hebîb im be tebîb im hem xerîb im be vveten
Şubhe Ye'qûbî ji eşqa Yûsufî gul pîrehen
Mu'nise derd û xeman im sakine beytul h'ezen.
Tar û mar im intizar im şehsuvvara min nehat

Pertevva şem'a cemale min disojit dem bi dem
îştiyaqa zulf û xalan tek kirim deryaye xem
Dame ber peça 1 firaqe vvesle qet nakit kerem
Ma mededkare mebit "înna fetehna" sibh û dem
VVerne sotim ateşe dil şehriyara min nehat

Şubhe mestan im vvekû dîvvane ez divvan ne ser
Badenoş im pur xuroş im beyi huş im derbeder
Hesret û hicrîn keser mehbûb û xîrin bî'1-nezer
Bîl fîraqî lîl telaq be sikûn im ta seher
Xo leb nuşîn ba ezîz im dilnîgara min nehat

Meclisa be saz û hey hey min nevet naçime ye
Be def û be çeng û be ney min nevet naçime ye
Bezmeya be yare Batey min nevet naçime ye 2

Be feraxet yare Bate îşvvegada min nehat

(1) Ev peyv vviha hatibû, le ne dûr e "peta" yan "penca" be.
(2) "Kuruşman" vviha hatibû di nav keşkula destnivîs de.
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Be def û be çeng û be ney min nevet naçime ye
Bezmeya be yare Batey min nevet naçime ye 2

Be feraxet yare Bate îşvvegada min nehat

(1) Ev peyv vviha hatibû, le ne dûr e "peta" yan "penca" be.
(2) "Kuruşman" vviha hatibû di nav keşkula destnivîs de.
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Bateyî

Hulo rabe Ebul Çjasim hulo ey qaside ekber
Hulo fexra Binî Haşim hulo rabe tu yi rehber

Hulo ey seyide alem hulo ey mefxere Adem
Ji revvde rabibî xatem ji nav vve merqeda envver

Ji nav vve merqeda nûrîn hulo "Taha" hulo "Yasin"
Ji dûrî sotin em miskin hulo mehderçiye mehşer

Hulo carek di h'îne da ku da nûr cet di h'înâ da
Heta kengî d'Medîne da niqab pûşî niqab li ser

Niqab ü perdeya bave li mehcûran dem û gave
Ji zehmet le bikit ave şefa'et kî ji bo meh'der

Tu yî xahe şefa'ate sivik saze munacate
Hulo nura hîdayate îmame mescid û minber

îmame enbiyan i tu li Qur'an xudanî tu
Yeqîn em xoş şivan i tu şivane ümmete yekser

Şivane esh'ere gulbav hulo ey nârgiza ter av
Xedenga îşvvee pur tav bike ez kîsevva 'enber

'Enberîn beyne zulfeynî xudane qab û qewseyn
Li ser çaven me ne'len bi te ey da'îye servver

Tu yî da'î hebîb Ellah firaqe sotin em vvellah
Terehh'em ya nebiyûllah le mehcûran hilo binker
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Hilo carek ji vvî xakî siyare heft eflakî
Bele sultane levvlakî tu yî ey saqiye kevvser

Ela ya eyyuhe's-saqî xudane 'ehd û mîsaq i
Hulo sivvare Boraqî here peş Xaliqe Ekber

Here peşe Xudaye me rehîm û rehnumaye me
Şefa'et ke xetaye me li dîvvane bike meh'der

Bike meh'der li dîvvane di roja heşr û mîzane
Efû kin me ji îsyane nebin sermende ey servver

Di roja heşre pir hey hey hezaran pe li se yek pey
Bi koma ra biya Batey xudane bexş birevv bugzer
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Bateyî

Muhemmed seyyide alem şefî'e roja mizana
Çiraxe dîdee Adem xudane vvehy û Furqane

Xudane vvehy û tenzile bi eqlam bi tebcile J

Qelem da nesxe încîle nema Tevvrat û xeclanî

Çe încîl û çe Tevvrat in di mensûx in di mulx'at in
Bi vvî navî misemmat in hukim çû kenze rehmanî

Bi hükme seyyide mursel nebiye axir û evvvvel
Betal kir dînha mücmel bi ayat û bi Çjurane

Bi ayat bi tevvhîde ji teşrife û temcide
Şeva xurrem di tevvlîde senem hûr bûn di Tîcane

Nigûn ser bûn senem aciz ji tevvlîda gula qurmiz
Bi Kesraye geha mu'ciz tezelzül kefte eyvvane

Buye mizgîn di dinyaye şikufte vvird re'naye
Ji baxe îstefeynaye Qureyşî esle însan î

Qureyşî bû penahe dîn xudane sûreâ yasîn
Şivane kûdeke nûrîn melek hatin di fermane

(1) Hatibû "bitecmîl"
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Melek hatin bi te'cîle du şeq kir sîne Cibrîlî
"Elem neşreh" te tenzil dikit tevvzih û tibyanî

Xudane text û "levvlake" siyare heft eflake
Li erş merkeza xak e ji bo vvî hate keşane

Ji bo vvî çebû ev alem nebî bû hej berî Adem
Ti îxbarî vvekû xatem çiraxe ehle îmane

Çiraxe rohniya ümmet ji bo çî tu bûyî xilqet
Fetahe dergehe Cennet emîre sedre dîvvane

Emîre texte uqbaye siha vvî dare tubaye
Xuzî carek li dinyaye bidîta min tuvvî ane

Tu anî û h'înî bû dilim muştaqe dîne bû
Le regaye Medîne bû Resule Heşimî kane

Resule Haşimî sabir hemîş "Taha" hemîş h'aşir
Dil û cane me bû agir ji nar û pete hicrane

Çi nar û pete da ser me evîna te qewî germ e
Du çavan te bikim sürme ji toza revvze astane

Ji toza vve derazîne dikim feryad û nalîne
Xude çekit di vve h'îne vvîsala lutf û îhsane

VVîsala seyyide ehbab Xudaye minber û mihrab
Müyesser bin li min esbab me can havâte meydane

Me can bada fîdaye te tenim xaka seraye te
Ziban weqfa senaye te dile min 'ebde fermane

Dilim qendîla revvze bit lebim nezdîkî hevvze bit
Ji ehle sidq û fevvze bit ez im muhtace xufrane
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Du alem pekve muhtace ji bo vvan hatî îxrace
Şeva evv çûye Mî'race çi xulxul kefte eyvvane

Çi xulxul hate ez xebra sedaye Gunbeda Xedra
Ke "subhane'l lezî esra" ji Qudse çûye dîvvane

Ela ey seyyide sefvvet tu roja heşr û pur fitnet
Be tijed ummiye ümmet tikende ser û çokane

Fikende ser biya derbey dikim hevî ji mire hey
Şefa'et kî ji bo Batey bide ber zille sîvvane
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Melaye Cizîrî
Ev du helbesten Melaye Cizîrî di nav dîvvana vvî de çap ne-

bûne, levvra baş dibinim ku vvan li ve dere tevî van helbesten
din bidim çapkirin.

Mela Ehmede Nalbend texmîsa ve şiirî kiriye. Gelek şiiren
Melaye Cizîrî yen dîtir min dîtine ku heta niha nehatine çap¬
kirin:

îro ji cemala te dile min bi birin e
Ellah çi hebîbî çi tebîbî vekevvîne

Misle te ne Adem û ne îbrahîm ne Nûh
Yûsuf bi te mehbûb û li Ye'qûbî serîn e

Xeyre te nehin der sedefe behr vvucûd î
Levv lazim e em qesde bikin rahî Medîne

Gava ku tu hatî buye ronahî li her ca
Edî me nedî, zulm û xerabî veşerîne
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Ger de tu nebuya nedibû çerxe be dair
Sergeşte ji şewqe tene ne melikî ne

Carek tu nezer ke mine miskine xerîbe
Berde me ji hebse û ji zîndane derîne

Mî'race digel kes nebûyî sedre rîsalet
Qasid ji Xude bo te bi Cibrîle emîn e

Ebûbekir û 'Umer her du ji hubba te dinalin
Meqtûl ji firqa te çi 'Usman û Elî ne

îsme te ye mektûb e digel îsme Xudayî
Çend muznib û asî bi vvî navî xefirîne

Fehme min e qasir û neşem vvesfe eda kim
Meddah ji nura xaliq û hindî melekî ne

Daîm ji xeyala te me sed nale di dil da
Levvra ji misala te çû sorgul me nedîne

Zalim veşerî kufrî nema qet di dine da
Cennet bi vvî remzî xemilîn hûr û perî ne

Şems û qemer û şu'le ji ruye te veda bû
Ya mûm ji te bû mûm û şemalî ji ayin e

'Ekse ji rehne te şeb û rojan wedixazin
Hindî ku hene xemlee mîr'at û ayîne

Carek tu sefa'et ke bi nave xwe ji bo min
Levvra ku Mele xeyrî te îmdadî çu nîne
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Melaye Cizîrî

Ey dil vvere weqte mecal da kin senaya Hindiyan
Ebdal bibin hem laûbal dîsan ji dest vvan xemriyan

Dîsan ji dest vvan sorgulan pir can ji xala filfilan
Perde ji taye sunbulan bend bûm bi dava bendiyan

Bend bûm bi dava enberin şaha ji bin perda bere
Rengen siyah je ku birîn da bete cenge cindiyan

Da bete ceng û herb û şer zulfa ji qewse be vveter
Tek da xûrîn Tirk û Teter deng tete neva sitîyan

Sotem medîm ez bûm mudam çûne ji dest eql û vvefam
Mecnûn ez sehra meqam dil kefte zare ef'iyan

Ef'eya li ser vva silsilen reşmar ji dur can kemilîn
Di berda biner baxe gulîn daim xeyala hebsiyan

Mehbûs im ez zindan qefes şaha ji min girtin hevves
Zaxa ji dem renge vveres mexlûq ji miske cismiyan

Mexlûq ji misk renge cesed dindan û lâv le'l û bered
Bevva niye evv reng çu qed di mexrib û di şerqiyan

Nîne di şerq evv reng zerî însaneke misle perî
Mevvla ji nûre aferî nayet ji vve din vvesfiyan

Ehmed mebe cevvr û cefa tu terk meke emre îlah
Levv aqibet vve ben fena bigre terîqa şer'iyan
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Mensûre Girgaşî
Mensur şairekî kevn e Kurd e. Xelke günde Girgaşe ye. Gir-

gaş, gundekî biçûk e navça Behdînan (Kurdistana Iraqe n.m.) e
û dikeve rojhilate bajare Amediye. Di bin reze-çiyayekî ji
Çiyaye Gare de ye. Navbera herdukan nezîkî se saet re ye.

Mamoste Elaeddîn Secadî, di Mejûyî Edebî Kurdî, rûpela
536'an de bi kurtî behsa Mensur kiriye. Dibeje "Mensur xelke
Botan e û hevçaxe Melaye Bateyî ye."

Min nameyek ji Şeyda Şex Memduhe Birîfkanî re şand û hi¬
nek pirsiyar je kirin, ji ber ku şarezayiya vvî li ser şair û hel¬
besten Kurdî heye. Di nama xwe ya ji min re şandî de dibeje:
"Mensur xelki Girgaşi bûye û hevçaxi Melaye Bateyî ye. Di
navbera herdukan de munazereyeka bi şi'r heye."

Em ji derveyî ve tiştekî din li ser jiyana vî şairî nizanin. Em
nizanin di kîjan sale de ji diya xwe bûye, kengî miriye û jiyana
vvî çavvan bûye. Em eva han tene dizanin ku 209 sal berî niha
bûye. Ji ber ku helbesta vvî ya "Subhan ji Şah e bi çun " di nav
vve keşkula destnivîs de heye.

Ev helbesta han li ser bihare hatiye, gelek xweş û revvan e.
Götinen Kurdî yen gelek giranbiha te de ne û heta niha kem

67

Mensûre Girgaşî
Mensur şairekî kevn e Kurd e. Xelke günde Girgaşe ye. Gir-

gaş, gundekî biçûk e navça Behdînan (Kurdistana Iraqe n.m.) e
û dikeve rojhilate bajare Amediye. Di bin reze-çiyayekî ji
Çiyaye Gare de ye. Navbera herdukan nezîkî se saet re ye.

Mamoste Elaeddîn Secadî, di Mejûyî Edebî Kurdî, rûpela
536'an de bi kurtî behsa Mensur kiriye. Dibeje "Mensur xelke
Botan e û hevçaxe Melaye Bateyî ye."

Min nameyek ji Şeyda Şex Memduhe Birîfkanî re şand û hi¬
nek pirsiyar je kirin, ji ber ku şarezayiya vvî li ser şair û hel¬
besten Kurdî heye. Di nama xwe ya ji min re şandî de dibeje:
"Mensur xelki Girgaşi bûye û hevçaxi Melaye Bateyî ye. Di
navbera herdukan de munazereyeka bi şi'r heye."

Em ji derveyî ve tiştekî din li ser jiyana vî şairî nizanin. Em
nizanin di kîjan sale de ji diya xwe bûye, kengî miriye û jiyana
vvî çavvan bûye. Em eva han tene dizanin ku 209 sal berî niha
bûye. Ji ber ku helbesta vvî ya "Subhan ji Şah e bi çun " di nav
vve keşkula destnivîs de heye.

Ev helbesta han li ser bihare hatiye, gelek xweş û revvan e.
Götinen Kurdî yen gelek giranbiha te de ne û heta niha kem

67



helbesten vviha xweş li ser bihare hatine nivîsîn.
Ev helbesta han di navça Behdînan de bi nave Beyta Bi¬

hare bi nav û deng e û gelek kes dibejin ku ev helbesta han a
Bekir Bege Erzî ye. Le eva han ne rast e.Ji ber ku nave Mensur
di reza davviye de heye û her vviha di vve destnivîse de bi
nave Mensur hatiye nivîsîn.Wexte di nav vve helbeste de ha¬
tiye nivîsîn (1181'e hicrî) temene (umre) Bekir Beg du sal
bûye. Bekir Beg di sala 1179'e hicrî de ji diya xwe bûye.

Le helbesteke Bekir Beg jî li ser bihare heye.Gelek nezîkî
ve helbesta Mensur e: Ger mirov herdukan bixwîne, mirov di¬
kare bibîne ku Bekir Beg ve helbesta xwe li ber a Mensur nivî¬
siye, le negihîştiye sevviya vvî, her çiqas şairekî mezin jî bûye.
Helbesta vvî Medîna xweştirîn helbest e.
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Mensur Girgaşî

Subhan ji Şahe be çun çi biharek keskûn e
Qadir "kun feyekûn" ji erdan derbûn 'iyûne
Kuhsare di mehzûn bi îzna vvî vebûne

Kuhsara vederkeftin hilalan ser hilîne
Di nev kevran verestin beyan bû erde şîne
Tevrî ji bin derkef tin kâri bibûn rengine

Muneqeş bû cîbale ji palal û beybûnan
Ji denge re'de bihare vve hilat kerestûne
We nazil bûyî xelate biyaban tezyin bûne

Tezyin bûn koh û sehra bi lutfa zulcelalî
Ehmer bûn dest û çiya bi kulîlken biharî
Yeqîn xelatî îlah ji bû dinyaye hinarî

Xel'eti sor û zer bûn hinarî ji bo gelûke
Kuhsara munevvvver bûn murxan li ser çîk çîk e
Li mencuzare di rengin 'endelî like like

Sipehî bibûn merxuzar bi kevî yû kaniyet bihare
Muneqqeş bûn cûybar tetin denge 'endelî
Bi sosin û binevşan bi nergizet xumarî

Temam kemilîn dünya bi zîyneta bihare
Kebke 1 d'muvvetten çiya vvet jor da hatin xare
De xeberdim ji hemiyan hind bû medhe Adare

(6) kebk: kevv
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Nîsan bi lutafet e bi kevî yû kaniyan
Kerî bûne cinnete bi qudreta rebbaniye
Çi xelkî be' ibret e dana be nev şahiyan

Şahî û sefa û sirûr evv sabitin d'bihare
Çiya girîyan di me'mûr di nevşet cûybare
Zahir bû cümle mestur d'meha paşî Adare

Cobar û bax û bistan kamil bibûn tevave
Şehlûl û 'endelî bûn meşyane hatin nave
Cevvab bibine reqîban vval' nergiza xunav e

Nergiza bişkojdaye sosin hem xûrûş e
Lale pur cefa ye sunbul bi qeba poş e
Biharekî i'ila ye sosin zerin girş e

Sosin di nav baxan zan zor digrin xunave
Nergize ser çiqande qedeh pur bû ji ave
Sîmen wereq nîşan da 'eksî li neqşe ave

Neqşî kirin cûybar bela çû vverda exder
Sinober û gulbihar kulîlket mu'enber
Gulşilel û lalezar nîsanoken di ehmer

Ehmerî sorî tarî daxa li ruye lale
Zervişan bû xumarî şebnem le bûye jale
Trqçîn bûn bihare bi qurmiz şîn û ale

Qurrniz û şîn û sefîd mulebbes bûn kuhsar
Keski seraser demîd teyyibe bûn cûybar
Fezleke pake se'îd muferreh bûn merxuzar

(1) Trq: baş nehat xwendin, ne dûr e kelîmeyek din be.
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Muffereh bûne zînî turazînî dibin xweş
Pak xemilîn bi şînî kesk û zer û al û reş
Pîvazî yû yasemin girik geran muneqqeş

Neqqaşî gera qelem resand şebriza şîne
Gerdena vvekû 'elem ji bin befre hilîne
Beybûn bibûn der qedem lazimet ek dimine

Beybûnoket nihala je tet bena mu'enber
Gerden ji reng piyalan dirrej in miske ezfer
Nezer da ev cîbalan mükemmel bûn sor û zer

Sor û zere semavvî çiya kirin 'eyane
Bi narinci yû mavvî kulîlk kirin beyane
Du meh d'çûne musavvî xelas bibû Nîsane

Di ve meha Nîsane bûne selatîn cebel
Dahat meha Gulane roj hate j'burca h'emel
Xoş bû weqte seyrane dünya bûbû mükemmel

Dünya bûbû bişrûne turazîn bû dila ra
Bi emre "Kaf" û "Nûn"e vverandin 'enber sara
Bi 'etrî şah bûne çimen li vvan nizara

Nizar ku bûne xara beroj ku bûne etles
Reşandin 'enber sara ji zer camî müseddes
Di mexrib û sehara ve ezman hate exres

Exres ku 'endelî bûn kebke di kuhsaran
Di subha evvvvelî bûn evaran car û baran
Şehlûl û 'endelîb û bilakutka1 beyaran

(1) bilakutik teyrek e.
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Bilakutk û 'endelî pur ji neqşî selîm in
Dixûnin subha evvvvelî di zikre şahe 'elîm in
Şebî gulî bilbilî e aşiqe nesîm in

Nesîm bi weqte seher dixşet li teyibatan
Sik li dîmaxe esfer ek e ji mu'cîzatan(l)
Bi keskî nivîsî mexder tuxra sirrî beratan

Tuxra ku zer nîşan kir dav bilbile malxirab
Seba 'enber vişan kir mînayî reng da civvab
Güle xunçe 'eyan kir bi hal û xef da civvab

Ez sorgula bi naz im me mesken sehen bax e
Sed car ku ez mecaz im dile te vetnim dax e
Keşfa cemî' razim meftûh her dîmax e

Dîmax sote bilbil ji bihna min dinalin
Çîçek û terh û sinbil hindî zehr li bal in
Av û hevva di daxil di bezma lîsane hal in

Bi lîsan hale tiyûr in seyrangeha nexmesaz
Lale kevî di hûr in zînet li baxe mecaz
'Enber û 'ud û kafur tavvûs û zax û şehbaz

Şehbaze emre ehed felek kirin neyligon (nîlgun)
Daniya ferşe zumerred reqem kirin "Kaf" û "Nûn"
Nuqteye ma la 'eded bi nexme ma yeştehûn

Bi nexmee tesbîhan ve ezman ten tuyûre
Ji exres û fesîhan pakî dibit zuhûre
Ji Musa yû Mesîhe da'î bi xo Mensur e

(1) peyva "sik" her vviha hatibû nivîsîn, dibe ku xelet be.
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Mîna
Em nizanin ev şaire han kî ye nave vvî çi ye û xelke ku ye...

Heta niha tu dîrokvanî, nave vvî jî vvek ye Macin û Sadiq ne¬
nivîsiye, belkî helbesten vvî jî nedîtiye. Van helbesten han jî
min ji vve keşkula bi destnivîs vvergirtiye.

Wisa te xwiyakirin ku ev şaire han Kurd e, Mîna leqeba vvî
ye û ve leqebe di davviya helbesten xwe de nivîsiye. Dibe ku
hevçaxe Melaye Bateyî bûye, le ne dûr e ku hevçaxe Ehmede
Xanî, yan ye Elî Herîrî, Melaye Cizîrî û ye Feqiye TeyTan jî
be. Çimkî di navbera nivîsandina vve destnivîse (1181'e h.) û
mirina Ehmede Xanî de 61 sal hene. Xanî di sala 1119'e h. de
koça davvî kiriye.

Her vviha ne dûr e ku Macin, Sadiq û Mensur jî hevçaxen
Mîna, Bateyî û Xanî bin yan jî berî vvan bin. Her çend Xanî
nave vvan di Men û Zîne de neaniye, le neanîna nave vvan di
Mem û Zîne de vvek ye Bateyî, vvisa dide xwiyakirin ku even
han ne berî Xanî bûne, yan jî hevçaxe vvî bûne le wexta Mem û
Zîn nivîsandiye, evv ne bi nav û deng bûne.

Di davviye de em digihîjin vve qenaete ku di sede 10 û 11 'e
hicrî de, hûnandina helbestan bi zimane Kurdî belav bûye. Di
Kurdistane de bi lehca Kurmancî gelek şairen Kurdan helbest
nivîsandine, her çi qas gelek helbesten vvan vvenda bûne jî.
VVekî Mîna, Macin, Mensur û Sadiq; helbesten van her çar
şairan baştirîn belge ne ku even han gelek şairen bilind bûne.
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Mîna

Metle'e vvechet hebîba min şefeq je hate der
Rewneqî da Kohe Qaf alem munevvvver bû ji ber
Her kese vve sa'ete veran bi dil bikra nezer
Damujetin tek vvucûda vvî ji pa ta firqe ser
Levv me dayî îltîfat paşî me jî kirbû hezer

Levv me jî kirbû hezer tirsam bisojit evv bi hal
Evv tecellaya cemala sureta pir xet û xal
Yan ji ber nare fîraqa dilbere be'del vvîsal
Levv nevveram ez bibînim dilbera şox û şepal
Man ji bo min hesret û nalîn û efxan û keser

Sed keser min je di dil nalîn ji ber ten behisab
Levv ji ber nare evine cerg û melak bûn kebab
Qet nema betin ji sîna xebxebe yek qetre ab
Yan ji hevvza gerdena zer bene seyla be hubab
Bene ser nare dile min da nesojitin ceger

Min ceger da sotine çibkim ku min nayet ji dest
Levv ku serxoş im ji cama şerbete roja "eleşt"
Hate seyra qamete ilan ji xemre bûn di mest
Çûme seyre ebleqan vvan ejderan qelbe me gest
Dil reva bir dilbere dîsa ji min wexte seher

Levv seher dil bir ji min behed ve min rabû evîn
Zahire xeşm û xezeb bû batine hubb û kenîn
Kes nebû alim bi sirra me li ser rûye zemîn
Levv ku min "Qal û Bela" muhbet vivvera bû nihîn
Her ji tesnîfe cemale sed kitab in min jiber
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Min jiber ilme cemal e levv dibejim nukteyan
Min vvucûd tek ilmehal e pir ji qewl û sî'xeyan
Sifheya le "Sad" û "Dal"e merkezet vvan noqteyan
Min dikir behed mutale fesi û babet xemzeyan
Levv mudam her dil bi nal e muhbete dil kir bi ker

Muhbete dil mubtela kir mame be dil ez xerîb
Agire eşqe bina kir petiyan da dil ecîb
Eql û me'rîfet reha kir lem'eya husna hebîb
Dilbere cevvr û cefa kir levv bi min xoş in reqîb
Heq bi hubbe dil cela kir levv me dil mesrur e her

Levv me dil mesrûrî hal e daîmen je tet xûroş
Nazika gerden şemal e hate metle'e perdepoş
We li ser deste piyale göte min vver mey binoş
Evv meya mexmûr e al e min vexwar ex çûm ji hûş
Levv dile te sed melal e geh cehîm e geh seqer

Evv dile şubhet cehîme daîmen coşen kelîn
Xemzeyet yara qedîme sed xedenk ladan nihîn
Levv mudam ez pir girî me min qewî teşin birin
Eqrebet ser helqe "Mîm"e deq li xalet filfilîn
Xemriyen 'enber şemîm e gerdena zer rehguzer

Gerdena zer rehguzar e rebuvvara xemrîyan
Şetrî yû belg û guhar e hem refîqet rîşîyan
Tek û vek dan hatine xare silsilen lek aliyan
Sunbulan girtin kenare sef vebestin ef iyan
Ser milan her le bihar e kesk û şîn û sor û zer

Kesk û şin û sor û zer ten rîşî yû belg û guhar
Cebheten sunbul veser ten şubhe cûkanan di xwar
Evv tigel xalan veşer ten ef iyan girtin kenar
Ce'deyen esvved di ber ten tek ji bala tene xar
Daîmen weqte seher ten yan kî yan tir jâ bi per
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Yan kî yan tir je dibarin tene qelban rast û çep
Cümle serpeykan ji nar in pir bi eşan in 'eceb
Wan kemankeş aşikar in Türk û Gurcîn û Ereb
Aşiqan kohvan diyar in levv dinalin be edeb
Evv elem nayen veşarîn ger ji 'eynan bet eser

Pir eser kir vvan 'iyûnan levv zeîf û zer kirim
Ma bi şemşîre fîraqe kuştim û ker ker kirim
Ez ti çara hicr û hermana evine vverkirim
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Dîlbera ebrû-keman dil daye ber tîra Çjecer

Min nema dil ya îlahî her Tu min rizgar bikî
Min ji bada eşq û şewqe serxoş û hûşyar bikî
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Mîna:

Ev helbesta han jî ya Mîna ye ku li ser nezma helbesta Me¬
laye Cizîrî ya " Feleka Etles" hatiye nivîsîn. Di gelek goti-
nan de vvek hev in. îcar ne dûr e ku Mîna ve helbesta Cizîrî
dîtibe û li ber vve helbesta xwe danîbe.

Ey çehre perî dil me ji eşqa te kebab e
Daim ji fîraqa te, me can her bi 'ezab e

Pervvane misal in û ji hubba te bi reqs in
Ezman tezen û qelb û ceger çeng û rebab e

Şewqa te li nik ehle dilan behre 'emîq e
Sed şükre ku dil min di vve deryaye hubab e

Se'ye dikirin cümle xewasin di meane
Bo esle gevvher xo sedef bûye niqabe

Mecmu' di vve deryaye serasîme1 digerhin
Heyran û perişan dile sermest û xirabe

Meqsûd ku bibinin te bi çehven te beşer pûş
Husna te bikin seyr û nebit cisme hîcabe

Perda beşere de bi çi ayîne sifet kin
Madam tu nekî le nezerek şubhe xurabe

(1) Ev kelîma "sîma" di vve destnivîse de hatibû nivîsîn, le dibe ku
"sera ser" be (Ne vvilo ye, "sera" û "sîme" dive bi hev re ben nivisîn.
"Serasîme" yanî "sersem", "gej" N.M)
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Wesfen di cemala te neşem qet xo eda kim
Levv meseleyek husna te vvahid du kitab e

Tek kevvn û mekan û rûz û şeb 'alemî cism e
Ek ilme ehed sirre "elest" fehme cevvab e

Berqek ji cevvaba te eğer bete zuhûre
De hey bibin emvvatî hemû ben ve xîtabe

Cennet ji gulîstane cemala te hebîbî
Gul xonçe ye ke girtî ji behna te gulabe

Ma nînin vvekû min te du sed tûleye dergah
Mehrûm ji çi nîme ji me ra ev çi xizab e

Carek bi kerem min ve huzûre tu bixûne
Da ser binihim ber qedeme şubhe kilabe

Geh geh tu bi ne'len di xo di çehven me vemale
Çendan ku sege kûye ti me lekî sevvab e

Nisbet me divet em vitedeyn gerçi bi seg' bin
Madam ji gedaye 'etebe bene hisabe

Hîvî vve dikim min ji deri qet neçifûnî
	 ı

Ya Rebbî bi heq zat û sifat û kutuben xwe
Mînayî li deke 'Hereme kiyye turab e 2

(1) Ev xet ketibû
(2) Ev xet leng e, ne revvan e
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Mîna:

Gelek ji ve helbesta han kem e.Di vve keşküle de di navbera
van her du helbesten Mîna de hatibû nivîsîn. Di davviye de
nave Mîna tüne. Ji ber ku gelek rezen (deren) vve je ketine. Le ji
bo ku di navbera van her du helbestan de bû ez dibejim eva
han jî ya Mîna ye.

Kes niye îro xeber kit xizm û xemxaren di min
Da di hevvara me ben yar û vvefadaren di min
Min nevet kese pe bizanit xeyrî sirrdaren di min
Her kes îro bibînit çeşm û xubaren di min
Evv dizanit nükteye vvan qewl û goftaren di min

Mezhebe eşqe qedîm e kî dişet te'vvîl bike
Her kese le bipeçî gerdenî şer pil bike
Levv beyana vve hedîse cahilek mücmel bike
De bikin pire xerabate meğer evv hel bike
Wa'iz û muftî nizanin beyt û eş'aren di min

	 min ditin xeraman çûne mal
	 yiman xuş xuşim hatin vebal
	 le bi vvan hesb hal
	 esraran betal
	 yvvaren di min

Hûn vverin xelqo li dû min şehrezaye cade yim
Salike rahe heqîqet peyrevve dilsade yim
Meyxur û mest im meğer meddaha esilzade yim
Ez ku îro serxoş im xelqo ne meste bade yim
Kes nizanit vve sirre îlla meğer yaren di min
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Evv evve sirre dixanit e ku yare kuştî bit
Yan bi xûna vvan hebîba dest û bazû riştî bit
Yan xo seylaba cinûnî eql û dîn ramiştî bit
Yan meğer yek ser bi bade dest li 'eqlî şuştî bit
VVerne her 'aqil nihin waqif bi esraren di min

	 zi xud bine xecel
Zahida kirdi riyayî pak bikî ez can û dil
Da bibî hevalkirde koç û koçbaren di min

Çend zeman 'umrim bi xeflet bi yî eşqim rabihar
Min penadanî teleb kir çû ji dest min rûzîgar
Şukr û minnet paşî vve eşqe di dil da qirar
Baxek'im çekird ji esraren di eşqe mevvedar
Dare Tûbaye dibam şaxek le vvan daren di min

Baxek'im çekir le erkanen di eşqe pir usûl
Daîmen teyr te dixwînin her bi bang û küle kûl
Her kese cîrane min be ta ebet nabit melûl
Min bi ustadî le bo vvî bilbilî kirdim qebûl
Daîmen gul her disojin bax û gulzaren di min
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Macin

Macin jî şairekî Kurd e nenas e. Heta niha kesekî nave vvî di
tu kitebe de neaniye.

Hemû tişten ku em li ser vvî dizanin eva han e ku bi kemasî
berî 209 salan niha hebûye. Ve helbesta vvî ya jer di vve
keşkula destnivîs de bû.Ev helbest gelekî nezî helbesta Me¬
laye Batvveyî ya ku bi ve misraye dest pe dike: "Subh û evare,
şeva tarî şemala ke yî tu".

Eva han nişana vve yeke ye ku yeki ji vvan helbesta ya din
dîtiye. Veca em nizanin ka kîjan di peşiya ye din de ye û ke
peşiya ye din helbest nivîsiye.

Li ba min nezîktirîn eva han e ku her du hevçaxe hev bûne
ku di sede 11 heta 12'e hicrî de jiyane.

Helbesta Macin a revvan eva han e:
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Sorgula xonçe dehen nazik nîhala ke yî tu
Mehvveşa gul pirehen şox û şepala ke yî tu
Gul ruxa sîmen zeqin fikr û xiyala ke yî tu
Ahuya Deşta Xeten misken xezala ke yî tu
Nazika sîma semen qenc û delala ke yî tu

Evv çi dem e evv çi rû ne evv çi zulf e evv çi xal
Evv çi gulbaxe gulan e evv çi husn e be mîsal
Evv çi ebru ne çi qews in evv çi "Nûn"in reng hîlal
Evv çi mujgan in çi tir in evv çi elmas in bi qal
Cjatile xûnrez û xûnxur pur qîtala ke yî tu

Evv çi badam in siyah in evv çi çav in xemzerîz
Evv çi rîhanen di şeng in evv çi zulf in mişkebîz
Evv çi Hindu ne siyah dil evv çi xal in fitne xîz
Evv çi lev in ruhî pervver evv çi 'unab in ezîz
Leb xemûş î badenûş î laûbala ke yî tu

Evv çi bejn e evv çi qamet evv çi qedd e dil ruba
Evv çi exbar in te can de evv çi durr in pur buha
Evv çi narine û turunç in evv çi sev in sîneca
Evv çi mehtab in binagûş evv çi subh e nûrfeza
Rohniya şama firaqe şem' û mala ke yî tu

Hûr û eyn î xemrevîn i dil teşîn î dil firîb
Be qusûr î hem çi hûrî nura Tûr î pur 'ecîb
'îşvvesaz î serfiraz i dilnevvaz î dilşekîb
Şahlevvend î leb ji qend i çeşmî bend î pur xerîb
Sînesoj î dilfiroj i meh cemala ke yî tu
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Evv çi 'ac e rengzucac e evv çi nûrîn gerden e
Evv çi durca le'lî kûn e can revvan te mesken e
Evv çi desten rengxenayî riştina xûna min e
Şubhe te mehbûb û xûb ma qed di dunyaye hene
Cebhe roj î qelbî soj î qed şemala ke yî tu

Evv çi dulbend in muselsel evv çi zincîr in kezî
Evv çi mehyûş in çi ala kesk û sor û qurmizî
Netrik û îlan û şitrî tek li deme tevvvvuzî
De bimeş carek tu servva min vvere seyra rezî
Da bi qurbana te bit Macin xezala ke yî tu
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Melaye Bateyî

Subh û evarî şeva tarî şemala ke yî tu
Leyletu'l-qedr û Beraten nûr mala ke yî tu
Çîçeka Baxe îrem şox bejn û bala ke yî tu
Bo Xwede key beje min kanî şepala ke yî tu
Dem kiteb e zulfû haşî şerh xala ke yî tu

Dîlbera gerdenşefîf î danivva durra Aden
Nazik û mevvzûn letîf î nexlîya selvvaçîmen
Gullîbas î gulqiyas î güleni gulpîrehen
Ahuya Deşta Tetar î rehzena aşka Xeten
Hûriya baxe beheşt î çav xezala ke yî tu

Qiblegaha aşiqan î şengela ebru zirav
Hate birca şanişîne sed melayik çûn silav
Dax û kohvana evîne sotî cane min tevav
Extera subha se'îd î reş rîhana tablav
Filfila Hindustane zulf û xala ke yî tu
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Evv çi dem e şahebax e gulşena darul qerar
Sed hezaran nal û avvaze bilbil çar kenar(l)
Helqe pe da best û hatin 'eqreb û îlan û mar
Nergiza şehla şepal i asemîna merxuzar
Lebxemûş i meyfiroş î dempiyala ke yî tu

Pencî salî şehlevvendî keftime çaha resed(2)
Min nizanim çerxe dîme te heye birca esed
Çengelek avete dil kun kir li min dad û meded
Oelbekî hişk û sefalîn min divet can te ebed
Şah li text î dilbere fikr û xiyala ke yî tu

Sefhe keşa katibe xeybe ji nura layezal
Xalek e vval' gerdene misle bere reş mah û sal
Sed hezaran rikbe hacî ten tevvafa zulf û xal
Netrik û şerri û îlan dane ber baye şemal
Laubal î çarde xal i çarde sala ke yî tu

Şehkitebek min divet behsî muhebbet bi't-temam
Sed tilsim û sihr te da pek ve Süryanî meqam
Ebceda eşqe me xwend û 'eql vvenda kir û mam
Hûriya baxe buhuşte tûtîya tawusxeram
Xeyrî Bateyî padişaha min delala ke yî tu

(1) Ev reza han leng e
(2) Ne dûr e ku Bateyî li vir behsa temene (umre) xo dike.
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Sed tilsim û sihr te da pek ve Süryanî meqam
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(1) Ev reza han leng e
(2) Ne dûr e ku Bateyî li vir behsa temene (umre) xo dike.
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Sadiq

Ev şaire han jî şairekî Kurd e û nave vvî di davviya vve hel¬
besta ku di nav vve keşkula destnivîs de hatiye nivîsîn hebû. Ji
ber ku nave Sadiq di davviya ve helbeste de te, evv ne ya Elî
Herîrî le ya Sadiq e. Tarîxa jiyana vî Şairî jî vvek ya Mîna û
Macin ne diyar e. Heta niha tu dîroknasî nave vvan neaniye.

Eğer hinek berhemen vvan en din jî bi dest kevin ne dûr e ku di
duvvaroje de tarîxa jiyana vvan ronî bibe.

Xelqna vverin bibinin çj husneka kemale
Hçyran ji dil bimînin li suria Zulcelal e

Sun'a Xude vvedayâ sefhe ji nûr daniyaye
Enber li ser keşaye ebru û xet û xal e

Xalet şubhe 'enbere dem hervvekû qemere
Ez ter nabira ji pezere min qet naçit ji xiyale
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Min qet naçit ji bîr e zulfet şubhe herîr e
Li ser bedra munîr e dagirtibû hilale

Ebru hîlala 'îde ebleq şubhe nahîde
Dem her vvekî xurşîde cebhet meha kemal e

Cebhet meha tevav e rû sorgula xûnav e
Rîhan hatine hindav e nesrînan dave pal e

Nesrînan cûqet best e min nerayî be hevveste
Eqle min çû ji deste heyran kirim derhal e

Heyran bûm ez li dîne sotim derde evîne(l)
Ji xo nakim heviya jîne li min kem meh û sal e

Mushefa xet û xalan metne ji "Lam" û "Dal" an
Ji ber zehmeta eşkalan kese nakit mutale

Ji çavan xûn dibarî ji dest ebleqet xumarî
Wekî avet te çare beweqt û bemecal e

Wesfet du nazenînan medhet du sor şerînan
Wek durr û yasemînan dibejim ez lmale(2)

Gerden şîşa nebate lev şerbeta heyate
Ez pe dibim necate ji derde pir melal e

Levet şubhet nebate ez nadim bi heyate
Ji husna but û late bi min cah û celal e

(1) Di van rezikan da xwari heye û ji ber xeletiye kelîme ne revvan in.
(2) biner: nota berî niha
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Husna te ya hebîb e dile min je xerîb e
Ya Ellah tu bikî nesîbe dest bidetin vvîsale

Husna te ya hebîb e dile min je xerîb e
Ya Ellah tu bikî nesîbe dest bidetin vvîsale

Husna te ya dil xah e dilber lebsî siyah e
Bi min Ke'betullah tevvaf bikin her sal e

Baxe ku her bihar le sinbil û lalezar le
Çend kulîlket bi xal le bilbilî nale-nal e

Deme xalet di hûr le eniya xulfet ştûr le
Rewneqa Kohe Tûr le mehbûb e be misal e

Mehbûb e be hemta ye qamet selvve bala ye
Kesû şiva yelza ye gerden bi xo şemal e(l)

Gerdan şem'a kafûrî perde li ser ji nûrî
Rewneqe da ve Tûrî tecella kir cemale

Tecella kirbû carek husna xo ya mübarek
Ehsenellah tebarek çi şems e bezevval e

Zulfen di şehlevvendan bisken mehbûb û rindan
Existime qeyd û bendan berdane ve mihale

Çaven di şox û şengan xemzet di dil firengan
Dil dave ber xedengan xûn vexarin helal e

(1) biner li nota jor.
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Mehbûba dil nevvazan bilinda serfirazan
'Alem qir kir bi nazan qet nabejit vvebal e

J'Misre binin xerace j'Hinde bikin tarace
Ji Rome bistînin bace ji bo xemleya delal e

J'Hinde bibin talanî bikirin kile subhanî
J'bo çehvet şehsultanî, dema tetin sersal e

De çend bibejî Sadiq ji esrar û deqaîq
Evan vvesfen di laîq ji husna ya delal e
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Bekir Bege Erzî

Biderkeftim temaşa kim tiye roje l'dine dabû
Xeyala dilbere nakim Medînakim ku peyda bû

Medînakim ji îhsane hilîn perda derîzane
Ji birce hate eyvvane miqabil hat û vvesta bû

Miqabil hat û ravvesta du xadim dest li ser desta
Li peşi dilbere vvesta hilat rojal' dine dabû

Hilat roja vvekû weqte binerin tali' û bexte
Du dest rûnişt li ser textî sifethûrî Xude dabû

Sifethûrî melekxû bû elîfbejn û perîrû bû
Keşide "Nûn" û ebru bû bere xo vve bi min dabû
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Bere xo da bi min carek hilîna xadime çarik
Me dît hil bû ji vve nalek çi ku zera şeveq dabû

Şefeq dabû me qenc ditin guhar û berben û tîtin
Mixalif nevv' û texlît in muresse' cümle le dabû

Muresse' teyr û qemçî ne rex û rex belg û râşî ne
Hemî zer û mirarî ne li ser eniye temenna bû

Li ser eniye yeka yek ten li ta û belg û neturik ten
Li sîmaye mübarek ten bi vve suret müheyya bû

Bi vve suret müzeyyen bû şerab û pak û revvşen bû
Weko baxe bi çimen bû du zulfan secde keşabû

Du kesî bûn di secde da sera û bû di bejne da
Hevvaye careke leda hejandin zulf û ta ta bû

Hejandin zulf û sunbul bû vvekû baxe qeranfil bû
Di vve roje ji balave ji rûbare vegerya bû

Vegeryabû ji rûbare dev û leva şeker barî
Du gesî bûn siyeh tarî vvekû îlan vehûnabû

Vehûnabû bi çengala biner toqe çiqas mala
Durr û gevvher bi misqala çu cara kes nekeşa bû(l)

(1) Ve helbesta han bi nave Bateyî, min ji Mele Xelîl vvergirtibû,
lebele Şex Memduh dibeje eva han a Bekir Beg e û ev malika han a
jere ya ku nave Bekir te de ye ji min re şand:

"Peşîman im qewî gej im gelek vvesfan neşem bejim
Bekir me'lûlekî ji mej im kul û curhan mî hûda bû"
Erza: gundek e dikeve rojavaye Bamerne ya qeza Amedîye.
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Pirtew (Pertew)

M. Emîn Zekî, di kiteba xwe ya bi nave Tarîxa Kurd û Kur¬
distan (r. 338'an) de, vî şaire han, bi nave Şah Pertevve Heka-
rî (nave vî şairî di hin kiteban de vveha jî hatiye nivisîn: Per-
tevv Bege Mîre Hekarî, Pertûye Hekarî-nota weşanxana Jîna
Nû) navandiye û di derheqe vvî de vviha dibeje: "Zanebûnek
me derheai vî şairî de ev e. Li ser wî hatiye gotin ku vî şaire
han dîıvana xwe bi zimani Kurdî di sala 1221 'i hicrî (1806 'i
mîladî) de temam kiriye." M. Emîn Zekî, eva han ji
Daîretu'l-Mearifu'l îslamiye vvergirtiye.

Di govara Dengî Gîtî Taze (hej. 1-2, rûpel: 3, sal: 1944'an)
de, nave vî şairî vvek "Pirtevv Bege Mîre Hekariye" hatiye.
Di tenişta nave vvî de li ser her du helbesten vvî yen ku me di
vir de jî çapkirine hatiye îşaretkirin ku di sala 1221'e hicrî de
hatine nivîsîn. Her vvekî te zanîn, Xwede je vveş be, Huseyîn
Huznî Mukriyanî sernivîskare ve kovara bû.

Bele, tiştek di vvare jiyana vî şairî de diyar nîne. Li ba min,
Pirtevv ne nave vvî le leqeba vvî ye. Le ez nizanim "Şah" yan jî
"Beg" çavvan bi nave vvî ve hatine giredan.Eger ev şaire han
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Pertevv Paşa be, ji xwe dîroka jiyana vvî ronî ye. Hervveku jiya¬
na vvî di Daîretu'l-Mearifu'l-îslamiye, di cilde 3'yan, rûpele
525'an de hatiye vvihaye:

Pertev) Muhemmed Se'îd Paşa, esli wî Teter e, li gundi Di-
raycet a nizîkî bajari Urmiyi hatiye dine. Pist re çûye Isten-
bol û bûye karbidestekî DevAeta 'Usmaniyan. Di sala 1240'i
hicrî (1834'i mîladî) de buye katibu'l-înşa', di sala 1242'yan
de bûye sereki nivîskaran û paşi çûye Misri... Di sala 1251'i
hicrî(1824'i mîladî) de bûye wezîri îş û kari medenî. Pist re
Sultan Mehmûd, di vi şali da wî sirgûnî Skutaeri ( Albanya,
Arnaıvûtlûk) kiriye. Li berî ku bighîje ciyi xwe yi surgûni, li
bajari Edimi miriye. Ne dûr e ku Waliyi vî bajarî Mustefa
Paşa, jehrî dabite wî.

Dîvvana helbesten Pertevv Paşa hebûye û di sala 1253'ye
hicrî de li Blaq cara yekemin çap bûye. Di sala 1256'e hicrî de
jî çapa ve dîvvana vvî li îstenbol hatiye kirin.

Hinek kiteben Pertevv Paşa yen din jî hebûne.
Ji Daîretu'l-Mearifu'l-îslamiye te zanîn ku dîvvana Pertevv

Paşa bi Tirkî hatiye nivîsîn, ne bi Kurdî.
Ne dûr e ku Pertevv Paşa, bi zimane Kurdî jî helbest nivî-

sandibin, ji ber ku xelke Kurdistane bûye. Xelke nezîkî navça
Hekariye bûye û di çerxa 13'e hicrî(19'e mîladî) de jiyaye.
Yanî di vvî çaxe ku hatiye gotin ku Pirtevve şair xwediyâ van
her du helbesten li vir in.

Eğer Pirtevve me ye şa'ir, ne Pertevv Muhemmed Se'îd Paşa
be, ne dûr e ev hatibe îltîbaskirin bi Pirtevv Paşa ve û gotina
"Şah" û "Beg" bi nave vvî ve hatibe giredan û je re Şah Pirtevv
yan Pertevv Beg hatibe gotin.
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Pirtevv Bege Hekkarî

Me dil bevv agir û nîran e dîsa
Ceger jî taze min buryan e dîsa

Neşem edî evvan derdet be hed(l)
Bikeşim levv bi derb û jan e dîsan

Nebûme ez ji vvesle ber xuriye kam
Xuya ye vvî ji nevv buhran e dîsa

Ji xeyrî daxe xem nîne devvayek
Ku ser da derde bederman e dîsa

Dile min kaseya serpûşî dar e
Tijî derd û xem û kovan e dîsa

Li sînge dit hero sed şûşeyî 'ehd
Ji nevv qayim dikit peymane dîsa

Perişan im ji vve zulfa perişan
Bi peç û helqe vvek davan e dîsa

Dile min levv li ateş çun sipend e
Li rüyan xale 'enber dane dîsa

Venapirsît çiye hale te Pirtevv (Pertevv)
Weha besebr û besaman e dîsa

(1) Ev nîvrezek leng e û di kovara Denge Gilî Taze (jimare 2 sal
1944) de vviha hatibû nivîsîn
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Pirtevv Beg

Ez niza billah ji vî derde xo ra dermanekî
Her dibinim derd û kovana xem û hicraneke

Şem' û 'ariz bete peş û dil bibeyn hetta seher
De bibînî sebreke arameke samaneke

Bes niye her dil te xûyî Pire Sen'anî mesel
Bende benda kafiri bedîn û beîmaneke

Çavreşa cadûsifet evv sahira pir mekr û fen
Çav û bende vetikit her dem bi yek 'invvanekî

Wî ji zulf û xale danî dam û dane bo dilan
Da biket hebs û qefes her lehz û sergerdanekî

'Işvve tûr e ravvada û xemze û fikr û nigeh(l)
We cüda her yek nihan tavete dil peykanekî

Pirtevve mir'xî dilî te ger te pirsî min diye
Wey te deste şoxeke gesû xemî peçanekî

(1) Ji ber kelîma "ravvada" ev rezik leng e. Le her di govara Dengî
Gîtî Taze (di jimare 1, berge 2, 1944) de vviha hatibû nivisîn.
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Şex Nûreddîne Birîfkanî

Şex Nûreddîn, küre Şex Ebdulcebbare küre Şex Nûreddîne
küre Şex Ebûbekire küre Şex Zeynelabidîne küre Şex
Şemseddîn e.

Şex Şemseddîn, şexe terîqeta Xelwetiye bûye. Ji xelke bajare
Xelate bûye. Xelat, dikeve ser qeraxe Behra VVane.Ji Xelate
hatiye Kurdîstana Başûr, di günde Birîfkan de bi cî bûye. Ev
günde han dikeve nav çiyayen navça Behdînan en pişta
'Eynsifne (Şexan).

Şex Nûreddîn di sala 1205'e hicrî(1795'e mîladî) de li günde
Birîfkane hatiye dine.

Şex Nûreddîn li ba bave xo Çjur'an xwendiye û jiber kiriye.
Pist re çûye feqîtiye. Li bajare Amediye li ba Mele Yehyaye
Mizûrî xwendiye û çûye Mûsile. Li Mûsile li ba çend zanayen
bi nav û deng en vvek Şex Silemane Kurd, Mela Ebdurrehmane
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küre Mela îsaye Mûsilî û Şex Yûsuf Efendiye küre Remezan,
evve ku bi nave îbn Me'hderbaşî bi nav û dang e, xwendiye û
piştre îcaza xwendine vvergirtiye.

Dûvre, Şex Nûreddîn, îcaza terîqeta Cjadiriye ji Şex Memdu-
he küre Ebdulcelîle Mûsilî ye Kurd vvergirtiye û vegeriyaye
günde xwe Birîfkane.Li vvir dest bi dersgotine kiriye û hemû
çaxe xwe bi dersdan, tesevvvvuf û kitebnivîsîne derbas kiriye.

Ji bili vî ji bo ku Şex Nûreddîn gelek meşhur bû, nav û denge
vvî di Kurdistane de belav bû ( heta niha jî belav e), terîqeta
Qadiriye belav kir, gelek xelîfe û mirîden vvî hebûn; 'alimekî
mezin bû û di vvare tesevvvvufe de çend kiteb nivîsandine. Her
vvisa şa'irekî mezin jî bû. Şex Memduhe Birîfkanî dibeje: "Şex
Nûreddîn bi zimane Kurdî, Erebî û Farisî çend dîvvane şi'r
danîne." Ez gelek sipasî vvî dikim ku ev her du helbesten vvî
ligel hinek malûmaten li ser jiyana vvî ji min re şandine.

Şex Nûreddîn di 1268'e hicrî de koça davvî kiriye. Gorra vvî
li günde Birîfkane ye û gelek ji xelke diçin ziyareta gorra vvî.

Berhemen Şex Nûreddîn ev in:
1) Dîvvana helbestan bi zimane Erebî: Ev dîvvana han niha

di nav destnivîsen Camî'el-Kebîr a Mûsile de ye Xelîfeye Şex
Nûreddîn; Seyyid Muhemmed Nûrî Mûsilî, piştî mirina sey-
daye xwe di sala 1280'ye hicrî de ve dîvvana han li Mûsile
kom kiriye. Ev dîvvana han bi destxeta Seyyid Muhemmed
Nûrî ye.

2)E1 Bidûr el Cilye fî Mamist elye Hacat el Fiqra' el Sûfiye:
Ev kiteb 108 rûpel e di sala 1268'e hicrî de hatiye nivîsîn.
Niha li Mûsile, di nav destnivîsen Camî'el-Kebîr de ye

3) Çjesîde Qiret el Iyûn.
4)E1 Cuhr el Meknûn Şerh Qesîde Çjiret el Iyûn fî'1-Silûk.
Ev her du kiteb bi destnivîs di nav destnivîsen Camî'el

Kebîr de ne.
5) Menzûmeyek ku peşiya vve ev e:
"Keşeft hebîb femael cinneh min se'd el 'ebd 'ele'l-neceh"
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Zanayekî şerhek li ser ve menzûmeye nivîsiye binave "

Mîr'atu'l Heqaîq Heqqu'l-Teraîq fî Beyanî 'Evvsîyatu'l-
Heqaîq". Ev şerh bi destnivîs li Medresa Saî'x li Mûsile heye.

6) El Çjesîdtu'l Nûniye
7)E1 Qesîdtu'l Hemziye. Peşiya vve ev e:
"Fe bizalik el-sirru'l munevvvver lî'1-vvera yenhel sirru'l-

heqq fî'1-eşya"
Ev her du qesîde digel "Tuhfetu'l-Salikîn 'ela Cjesîdetu'l-

Şeyx Nûreddîn" di nav destnivîsen El Camî'el-Kebîr de ne.
Tuhfetu'l-Salikîn şerha Seyyid Muhemmed Nûrî ye ya di
sala 1286'e hicrî de li ser yek ji van her du qesîdan daniye û 24

rûpel e.
8) El Mu'şerat el 'işre: Necmeddîn Muhemmed Tahir

Sai'xzade Mûsilî şerhek li ser ve kiriye û di El Camî'el-Kebîr
de heye.(l)

(1) Mextûtatu'l-Mûsil a Doktor Davvud el-Çelebî
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Şex Nûreddîn Birîfkanî

Te dive dil te bi renge meh û xurşîdî celî bit
Her le jingare sifir cevvher û gevvher 'emeli bit

Bi celîs mizye kevn le xu peçe xemûyî
Da ku 'xessale tefekkür te bişotin ne beli bit

Nebilît ji te yek reng û nenas ji te resme
Ins û vvehşet ji te ra vvaris û hem raz û vvelî bit

Sed pencah şevvahid ku li bin cebe kirasî
Te li herca bi 'eyan şahidna muhtemeli bit

Hefd qaz û qulingan be û külle siyeh û xezelan
VVe le kohan çu ku bîn te mkjamek cebelî bit

Tut ruhî ji kebabit ca li her kehf û h'efaran
Xo bi ser besta zira'î av ji 'uzran û gelî bit

Xilweta dil ji te rengi nebitin 'eynî nifaqe
Ger te dil em hemî e'xyar û meberra û xelî bit

Text û hikmet vve dibinim di bine çah û li ser çel
Qismet je bikirî sevvme'e de çah û çilî bit
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Pir û ustad çi hacet bi 'Elî Heyder hestin
Şev û rojan ji te ra pire xudawendî 'Eli bit

Meh û sal û şev û roj û dem û kat ez hemî 'emr
Me boran bi xisaret ta ve kengî hezelî bit

Wekû tiflan ji 'xurûre bi dine xafil in em
Rû siyah in ji Xude weqt e me şerm û xecelî bit

Xilweyek cilvve ji Nûrî me nedî safî bibit
Cilvveya xilwe firan sîfe ji vî bedre celî bit.
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Şex Nûreddîn

Rast û çep tir dane canî rast û çep
Qews vvaş töze kevanî rast û çep

Be dil û insaf û zalim fîtne xîz
Sine 'xerbal kir nihanî rast û çep

Ez di xew da bûm me di be murvvetan
Rete cane min nîşanî rast û çep

Tir û rim dil ma di nave helqereng
Min bi ehvvale nezanî rast û çep

Erd e dil levv vve dibarit her li ser
Şubhe qetre asîmanî rast û çep

Xem ji min nahilgirit levv huccetan
Lek tekbîr ten bihanî rast û çep

Le me her devvran e şubhe kiljine
Em li devvra baxebanî rast û çep

Ve cefaya her li nefsa xo dikit
Bes yekin be şik ne sanî rast û çep
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Ez birîndare kevane mal helak
Ev Zelîxaye zemanî rast û çep

Le bila nûrî feda bit her tene
Dilbere bînim te Xanî rast û çep

Ehmede Muxtar e dilber Nûriya
Ka mirad û kamiranî rast û çep

Cergâ etûnî te kir armancî tîr
Şubhete Şexe Yeman i rast û çep
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Mem û Zîn

Ez gelek pirbuha dizanim ku di nav ve kitebe de dîroka
koçkirina her du aşiqen bi nav û deng; Mem û Zîne bi vveneya
gorra vvan û vveneya beşek ji Medresa Mîr Avdel'î re çap bi¬
kim. Koçkirina van her du aşiqen Kurd en nemir; Meme Alan û
Sitiya Zîn, di sala 854'e hicrî(1451'e mîladî) de bûye Yanî 536

sal berî niha.(l)

(1) Gora Mem û Zîne, di nav jerzemîneke de û di jer Medresa Mîr
Avdal'î de ye. Ev medrese dikeve ser sûrha Cizîre mile başûr û xela-
siya bajer.

Ev medrese, vvek ku ji nave xwe te zanîn, Mîr Avdel (el-emîr Ebdal)
avakiriye. Le, evv mîr kî ye û di kîjan çerxe de jiyaye, baş naye zanîn.
Ev qas tene te zanîn ku ji çerxa 8'e hicrî (14'e mîladî) heta sala 1014'e
hicrî (1605'e mîladî) du kes bi nave Mîr Evdal bûne mîre Cizîre

Mîr Ebdal e yekem berî sala 796'e hicrî (1394'e mîladî) koç kiriye.
Çimkî küre vvî Mîr îzeddîn, di ve sale de Mîre Botan bûye: Her vvekî
di kiteba Tarîxa Kurd û Kurdistan, di rûpele 161'an de û di Şeref¬
name de hatiye, ku vvî di sala 804'e hicrî de eriş biriye ser eskeren
Tîmûrleng û li dijî vvan şer kiriye.
Mîr Ebdal(Avdel)e duyem, neviye Mîr Ebdale yekem bûye. Mîr Eb-
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Ev tarîxa han, li ser kelen gorra vvan hatiye nivîsîn û nuha jî
gelek baş te xwendin.Ji derveyî ve, nivîsînen din jî li ser kela
vvan heye û bi li ser kela vvan kelîmeyen vvek "tufya" û "rehî-
mehumellah" hene. Eva han jî eşkere dike ku ev her du
aşiqen nemir, di yek roje de mirine. Ev yek di nav xelke Kur¬
distane de belav e û di eynî wexte de ji alî zanaye mezin Eh¬
mede Xanî jî di destana serpehatiya Mem û Zîne de, (di sala
1105'e hicrî -1694'e mîladî) hatiye nîşankirin.Yanî di vve de¬
stana 251 sal pişti Mem û Zîne de. Le di ve de Xanî ne gotiye
ka koçkirina vvan di kîjan sale de bûye, ve tarîxa han ronî nek-
iriye. Heta roja niha jî, bi fikra min, kesekî tarîxa koçkirina
vvan di tu kitebe de ne vveşandiye û nehatiye zanîn ka di çi
çerxe de bûne. Hervviha nave Mîr Zeydîn; biraye Zîne jî,

dal, piştî mirina bave xwe; Mîr îzeddîn, bi veşartî di nav eşîra Hewrex
(Ewrex) de maye. Ev Mîr Ebdal, hevçaxe Mîr Şemseddîne küre Mîr
şerefe küre Mîr Şemseddîne Mîre Bedlîse bûye. Her vvekû di
Şerefname, di rûpele 165 û 504'an de hatiye, li dor û bera sala 835'e
hicrî di navbera vvî û Mîre Bedlîse de rûdanek qewimiye. Piştî ve, em
tu saloxeke ji vî mîrî nagirin. Li ba min ne dûr e ev Mîre Ebdal, Mîr
Zeydîne biraye Sitiya Zîn be. Zeydîn (Zeyneddîn) jî leqeba vvî be û
jiyabe heta piştî Mem û Zîne û di sala 854'e hicrî (1451'e mîladî) de
yan jî piştî ve sale, ve medresa han li ser gorra vvan ava kiribe. Ev gor¬
ra ku li rexe gorra Mem û Zîne ye, ger ne ya Beko be, mumkun e ya
Mîr Avdel be.

Piştî Mîr Avdel, küre vvî Mîr îbrahîm bûye mîr. Piştî vvî jî, Mîr Şeref,
Mîr Bedir û Kek Mihemed (küren Mîr îbrahîm) bûne mîren Cizîre.
Di sala 875'e hicrî (1470'e mîladî) de, Tirken Akkoyunlu Cizîre vegir-
tin û Kek Mihemed esîr ket deste vvan.

Ev yeka han hejayî gotine ye ku ev medresa han ji Medresa Sor ke-
vintir e, le je biçûktir e. Medresa Sor ji alî Mîr Şerefe küre Xan Ebdale
küre Mîr Naşir hatiye avakirin. Her vvekî, seydaye zana Mele Ehme¬
de Zivingî, di şerha dîvvana Melaye Cizîrî de dibeje: Mîr Şeref, heta
sala 1014'e hicrî (1605' mîladî) sax bûye. Şaire mezin e Kurd; Melay
Ehmede Cizîrî hevçaxe vî mîrî bûye û gorra Mela, tevî heft gorren
din di bin kumbeteke de ne, di Medresa Sor de. Ne dûr e, gorra Mîr
Şeref jî di nav vve kümbete de be.
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Şerefname jî te de di tu kiteben tarîxe de nehatiye. Ji ber diy-
arnekirina çerx û jiyana Mem û Zîne, gelek xwendewar vvisa
fikir dikin ku eva han efsanek e û rastiyek ji bo Mem û Zîne
tüne (vvek Leyi û Mecnûn) û ji alî Ehmede Xanî hatiye nivîsîn.

Bi vî avvayî, belavkirina vveneya kela li ser gorra Mem û
Zîne, ronîkirina çaxe vvan û tarîxa koçkirina vvan, rastiya
Mem û Zîne baş derdixe orte.

Eva han ciye kovana ye ku hemû nivîsînen li ser kelen vvan
en ku gelek tişt bi vvan ten ronîkirin( vvekî nave bave vvan, roja
koçkirina vvan) heta niha negihîştiye deste min.Heviya min
evv e vvan jî di duvvarojan de belav bikim.

Gorrek li rexe gorra Mem û Zîne heye ku di ve vveneye de
diyar nîne. Di nav xelke Cizîra Botan de vviha belav e ku ev
gorr a Beko ye;ewe ku di nav xelke Kurdistana Newendî(a
Tirkiye) de bi nave Bekoye Le'în -Beko Evvan û di nav nişteci-
yen ciye Soran de jî bi nave Bekiroke -Bekir Mergevverî bi nav
û deng e. Beko ji xelke ciye Mergevvere bûye. Ev cî niha dikeve
nav axa Kurdistana îrane. Evv, dergevane Mîr bûye. Bûye se-
beb ku Mîr xuşka xwe nede Meme Alan û nehiştiye daku her du
aşiq bi evînî û şadiya xwe kefxweş bibin. Li ser ve, Mîr, Meme
diaveje Zindana Birca Belek, heta li vvir dimire. Li ser neri-
zayiya xelke, Mîr Zeydîn poşman dibe, biryar dide ku Meme ji
zîndane derîne û xuşka xwe Zîne bide û dest bi şahiya davvete
bike.Li ser ve bûyere Ehmede Xanî, di Mem û Zîne de vviha di¬
beje: Zîne diçe ba Meme ku vvî ji zîndane derîne, le Mem piştî
çend axaftinan dimire û xelke Cizîre li ser vvî kom dibin. Di ve
nave re, Mîr Tacdîn; destbiraye Meme, mere Sitiya xuşka Zî¬
ne, rastî Beko te û vvî dikuje. Dibeje; çaxe Meme veşartin, Zîne
li ser gorra vvî mir. Piştî girîna se rojan li ser vvan, li ser ferma¬
na Mîr, gorra Meme vedikin û Zîne dixin nav gorra vvî. Her du
di nav gorreke de ne, ne du gorr in. Her vvekî Xanî dibeje:

"Ew her du gewher di durcekî da
Ew şems û qemer di burcekî da
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Bi ıvasite wan kirin muqarîn
Bi fasile ew bi hev siparîn
Hasil, vekirin ji nû ve sendûq
Mîr göte Memi: "Ji bo te me'şûq!"
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Çarîna Ehmede Xanî

Ev helbesta xware çarîna (rubaî) zanaye mezin e Kurd, Eh¬
mede Xanî ye ku bi çar zimanan hatiye nivîsîn: Kurdî, Farisî,
Erebî û Tirkî. Ev carîn heta niha nehatiye çapkirin:

Fate Umrî fî hevvak ya hebîbî külli hal
Ah û nalem hemdemem şod der firaqet mah û sal
Ger benim kanım dilersen çokdan olmuşdur helal
Dîn û ebter bûm ji eşqe min nema eql û kemal

Ente fikrî fî fuadî ente rû'hî fî'1-cesed
Leşkere xemhaye to molke dilem vveranî kerd
Dade geldim aşk elinden isterim senden meded
Wan Tetaran birne yexma eql û dîn û milk û mal

Tale 'xemmî zade hemmî şa'e sirrî fî'1-Mela
Teşneye came visal em çon şehide Kerbela
Yoksa sen divvane oldun nice halim ey dîla
Ya ji nû ve îşvveyek da min hebîba çavxezal
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Bûtte hicranen hebîbî leşte mînnî 'alimen
Her dem ez derdî fîraqet xafilî ez hale men
Can û dilden arzi kıldım halimi canana ben
Erzûhala min tu xafil qet nepirsî 'erze hal

Hel lena min nî'meti vvesl el-hebîbî min nessîb
Oftadem ber deret bîçare sergerdane xerîb
Derdimiz çok lek senden ona yok hiçbir tabib
Ey tebîbe min devvaye derde Xanî her vvîsal(l)

(1) Rîvvayetek hatiye Huseyne Kerbela. Min hunravveka (şi'reka)
dîtir a Xanî dîtiye, divvahiya vve ev e:

"Ger nedanem rûzî mehşer ku dibinim dilbere
De çi le kem Cinnete pe vver bikem xagusteri"
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