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EHMEDE XASI



Ehmedê Xasî
1867 de nehîyeya Licê Hezan (bi tirkî: Kayacık) de ame-

yo dinya, 18 sibate 1951 de dinya ra bar kerdo. Mezelê ey
goristanê Hezanî de yo. Mîyanê şarî de bi nameyanê sey
Ehmedê Xasî, Mela Ehmedê Xasî, Seydayê Xasî, Xocewo
Xasî û Xasî namdar o.

Eslê xo eşîra Ziktê dewa Şînî ra yo. Kalikê ey Mela Us-
. man ameyo Hezan de melatî kerda, êdî uca mendê. 0 bi
xo derheqê leqebê "xasî" de vano: "Verên a qebîleya ma ra
vanê 'xassan', çunke nezerê înan de ê qûlê xasî yê Homayî
bîyê, naye ra ez zî sey 'Xasî' yena namekerdiş,"

Tehsîlê xo Medreseya Mesudîye ya Dîyarbekirî de te-
mam kerdo û îcazeyê xo bi tarîxê hîcrî 1 rebîulaxir 1320 (8

. hezîrane 1902) de girewto. Xasî demeyêk dewa xo Hezan
de, dima Medreseya Mesudîye de muderisîye kerda. Çend
serrî (1918 - 1924) zî muftîyîya Licê kerda.

Eserê eyê ke estê nê yê:
1-Mewlidê Kirdî (Mewlidu'n-Nebîyyî'l-Qureyşîyyî), Çap-

xaneyê Lîtografya Dîyarbekir 1899, 29 rîpelî.
z-Şîîra Kurmanckî.
3-Mulem:ma.
4-Xezela Tirkî.
5-Menzumetun fî Esmaîllahî'l-Husna (Neway û new

hebî nameyanê Homayî ser 0 yew menzume ya.)
6-Reddîyetun ala îsmaîl el-İs'îrdî (Muftî yo meşhur:

îsmaîl Xetîb Erzenî rê derheqê meseleyanê tesewufî de
yew reddîye ya. Erebkî û menzum a.)

7-Buşra'I-İbad fî Îlmî'l-Î'tîqad (Serra 1324 [1906-1907]
de nuşta. Bawerîyê mezhebê Eşarîyan ser 0ya. Menzum a.)

8- Kitab-ut Tesdîd bî Şerhî Muxteserî-t Tewhîd, 59 rîpelî
(Şerhê rîsaleya Buşra'l-Îbad fî İlmî'l-İ'tîqadi yo. Serra 1351
[1933] de nuşto. Nesr 0.)
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VATEYO VERÊN

Mi no transkrîbe metnê orîjînal ke 1899 de Dîyarbekir
de çapxaneyê Lîtografya de çap bîyo ver a kerd. Xora met-
no ke destê rastî yê nê kitabî de bi alfabeya erebkî çap bîyo,
metno orîjînal o.

Transkrîbekerdiş de mi qismê tirkî bi alfabeya tirkî
nuşto Qismê erebkî zî mi bi alfabeya latînkî ya kurdkî nuşto
Metnê winasî ke bi alfabeya erebkî nusîyayê, gama ke
transkrîbeyê alfabeya latînkî benê, tayê vengan de, mesela
vengê "eyn" (tl" û"xeyn"ê (e)erebkî de muşkileyî vejîyenê.
Mi nê vengî bi nê nîşanî (') îşaret kerdî. Mavajîm, çekuyanê
sey be'dê, se'dîyan, 'Ebdullah, şafi'ê ma û çekuyanê sey
'xezal, 'xeyrê min, 'xalîyan, 'xuslêkew sunnet de. Mi vengê
"sad"ê ( ~) erebkî zî bi di "ss"yan nuşto

Homa ma xeyrê nê zatanê ma yê hewlan ra û duaya
wendoxan ra mehrum nêkero.

Roşan Lezgin





Diyabekırvilayet-i celilesi'netabı'Licekazası'ne
mulhak Hezan kariyeli mekrumatlu Ehmedul
xast Efendi'nin Zaza lisaniyle te'lif eyledigi iş
bu Mevlid-i Şerif Maarîf nezaret-i celilesinde
25 Mart [1J315 tarih li tahrirat-ı êLliyesiyleve-
riletı ruhsat üzerine defû.-ı evvelada dört yüz
nüshadan ibaret vilayet-i mezkurede Litoğraf-
ya Matbaası'nde tabı' ve"neşr edildi. Bundan
başka etdirilurse mes'ul tutulaeakdir,





BİSMİLAHİRREHMANîRREHÎM

Ez bi bîsmîllahî îbtîda kena,
Raziqê 'aman ûxasan pîya kena.

Rebbî, hemd û şukrî ancax to rê bê,
Kîbr û medh û fexrî pêro to rê bê.

Çende ray bê masîwa bi hemdê ma,
Labelê nêrê hîsaban çendê ma.

Hemd û şukrê to eda qet nêbenê,
Ma ser a Rebbî, ti zanê, vînenê.

Halê miskîn û feqîr û naqisan;
Rûreş û zerresîyahê zey hesan.

Her nefes de vacê, hemd û şukrê to,
Wacib 0 bêşubhe ancî heqqê to.

Maneno îne ser 0 şukrê çiman;
Dest û ling û pîya bi e'ezayê bînan.

Key yeno ca Rebbî heqê şukrê to?
Ger ezel ra ta ebed ma zikrê to.

Tim biker, qet xafilî nêbin mudam,
Her mehalo ger eda ker ma temam.



Labelê ma zanê rehma bêhîsab,
To heta esta û ma bî dilkebab.

Wazenê ma lutfê to hergo hewe,
Tim bi zarîyy û fixan roc û şewe.

Ez qesem daîm bi zatê to kena,
Hem bi yew yew ez sifatê to kena.

Ger ebed yew hemdê to qet nêkero,
Rehmetey to ancî yo go her bero.

Çunkî rehmey to bi qeybê yê bîya,
Ger çiqa şermende û sînesîya.

Rebbî halê ma bi xwu to ra 'eyan,
Lazimey hendî çîya vaco zuwan.

Xaliqê ma tim ti yê, Barî Xuda!
Şafi'ê ma zî Muhemmed Mustefa!

Hendî ma Şeytanî ra perway çî yo?
Yo kû to ra tim bîyo, bêhêvî yol

Ey birayê dînî, tim goşdarî bê,
Hem bi qelbê xwu, bi xwu hêşyarî bê.

Key şima dî nameyê şahê şima.
Ame vatiş, sunnet 0, vacê şima:

"Es-selatu wes-selamu ya hebîb,
Daîma to ro bivarê ya tebîb!"

Wazenê ger ma xelasîyya temam,
Vatişê ma, es-selatu wes-selam.



ENO MEBHES~ TERTÎB~ MEWLÛDî
ÛFEDLEYWENDİşî

Lazim 0 tertîbê mewlûdî temam,
Ma ser 0 vacin, bizanê xas û 'am.

Ger ti yew mewlûd xwu rê wendiş bidê,
Lazim 0 tertîb bizanê, pê bidê.

Ewwela tezyînê xwu 'eylanê xwu,
Lazim 0 to rê bi qasê halê xwu.

Cabîyarê b'edî cû 'ûd û buxûr,
Şerbet û mûman zî ronê, bêqusûr.

Henkî nan û sole zî rone, bira,
Vende çende merdiman, qasê xwu ra.

Ger bipersê, "Wendişê roc û şewe?"
,Wendişê şew baştir 0, hergo hewe.

Çunkî şew bî ame şahê enbîyan,
Na dunya, hem Mekke de, ey 'aşiqan.

'Dletê şew, çunkî 'isyanî kemî,
Tim bena waqi' bi ibnî Ademî.



Xasseten yew rey di dunya ay şewî,
Qet gunehkarike nêbî yew hewî.

Ger bîyo vatiş, "Delîlê ma çi yo?"
Neksê lat û pût û narê fursî yo.

'Illeto yew zî dunya bîbî zelam,
Kufr û şirkî ra hema bîbî temam.

Yo bi şew amew' kû loma ma bizan,
Kufrî dunya kerdebî şew, bêguman.

Hasilî qet nînê vatiş wesfê yê,
Ma bi fek te'rîfbiker hem medhê yê.

Yo kû xellaqê cîhanî medhê yê,
Kerdo, ma hendî çi vacin wesfê yê?

Wazenê ger ma xelasîyya temam,
Vatişê ma, es-selatu wes-selam.

***

Nefê mewlûdî şima persê, bizan,
Qet ebed nînê hîsabê defteran.

Belkî yew-yew lazim ê, vacin şima,
Pê bizanê pîlîyey ay şahê ma.

Yew tera wendiş bîyo ger çî ser 0,

Kamo boro go hezar 'illet bero.



Hem bedel de rehmete w' keyf û surûr,
Nazilê qelbî bibo hem feyz û nûr.

Meclisa mewlûd bîyo wendiş tede,
Go bibo 'xerq ay di nûrê Ehmed de.

Hasilî kamo kû goşdarî biko,
Yan biwano, yan sebeb bo, bêşik o.

Cennetê firdewsî ê rê hem verî,
Boro yo tasêke awey Kewserî.

Hem cuwabê qebre zî ê rê sehal,
Go bibo, tavil bido 'emma yusal.

Hezretî Siddîqî vato yew kelam,
Baş bizanê, pê bigîrê xas û 'am:

"Xerc kero yew dirheme kamo temam,
Yo hevalê min di cennet de mudam."

Hezretî Farûqî zî t'ezîmê yê,
Vato ma ra, pê bizanin qedrê yê.

"Qedrê yê kamo bigîro bêrîya,
Zey Muhemmed Ehmedî bîyaro dunya."

Hezretî 'Usmanî yû Kerrarê Sef,
Her dinan vato 'eceb çîkew şeref:



''Yew bido yew dirheme bi qelbo şedîd,
Zey di Bedr û hem Huneyn de bo şehîd.

Hem bigîro qedrê ê zî ey biran,
Yo dunya ra nêvecêno bêîman."

Şeyxê Besrî vato, "Zey kohê Uhud
Zerdê ma bê, go di yew mewlûd de bid."

Fexrê Razî vato, "Weqta ronenê
Nan, eger yew boro loqmeyke tenê,

Pîze de go nan biko cûş û tereb,
Go biwazo tim 'efû, vaco "e" Reb.

"Ay ku ez werda gunehkar û 'efû,
Wazena ê rê bi namey to 'efû."

Sirrê Seqtî vato, "Ca w' mewlûd tede
Wanenê, yo cennet 0, yê ha y' tede.

Çunkî qey hubbê hebîbê basefa,
Êyenê pêser, kenê zewq û sefa."

Ê zî vato yew hedîsêkew nefîs:
"Men ehebbenî huwe 'indî celîs."

Cennetê Firdewsî de hetta heta.
Bes niyo? Hendî çi vacî ey feta!



Şeyx Cuneydîyyo celaluddînê ma,
Vato, hem M'erûfê Kerxî zî teba.

Hinkî nefê wendişê mewlûdê yê,
Ger bîyê vatiş, şinê vîst per, belê.

Qedrê yê ger ma bizanin ende bes,
Kafi yo ma rê heta axirnefes.

Hasilî ma kor ê, bêhedd û qîyas,
Ma çi zanê qedrê mewlûdî binas!

Belkî zano qedrê yê Rebbê Kerîm,
Medhê yê loma di Qurano 'ezîm.

Kerdo, vato "Ya Muhemmed, ya Emîn!
Ente minnî rehmetun lî-l 'alemîn."

Wazenê ger ma xelassî.ya temam,
Vatişê ma, es-selatu wes-selam.



ENO MEBHESÊ ÇINÎBÎYAYÎŞÊ EŞYAN
Û sIRRÊ HOMA YO

'Ewwulî xellaqê kullê masîwa,
Tim tenî bê, baş bizanê, bê newa.

Nê eno 'erd û enê 'ezmanî bî,
Nê perîy û cinnî, nê însanî bî.

Nê enê rocî w' şewî, nê nizd û dûr,
Nê zemanî, nê mekanî, bêfutûr.

Yanî, nê haca w' tîya, enka w' verî,
Qet çinî bî, hem çinîk ê, zey verî.

Labelê fikr û teemmul qet meke!
Eqlê heywanî ebed ver pê meke!

Yo 'eqil kû eslê yê awe w' herrî.
Yo çi zano hukmê şahê ekberî!

Ger bipersê hîkmetê Homay tera,
Go bibo zey meşke perçe, ey bira!



Axirî qet yew bi 'eql û mahirî,
Nêrseno me'rîfetê yê qadirî.

Belkî ancax ehlê qelbê muhreqî,
Yo bizano cuz'êke sirrê heqî.

Nêşkeno yo zî biko t'erîf hema,
Cewherê me'rîfetê xellaqê ma.

çunkî heddê herf û sewtan qet nîyo,
Sirrê xellaqê cîhan pê vacîyo!

Hem me'anîyyê di qelbê 'aşiqan,
Bêrê vatiş yê bi nutqê natiqan

çunkî herf û sewtî tim cîhan yê,
Sirr û me'nay cîhetan ra xalî yê.

Hasilî qet eşkenê roşnê çira,
Hukmê rocî sist kero hukmê xwu ra?

'Eql ûherf û sewtê ma zî yo qeder,
Eşkenê sirran bi fek bîyarê teber.

Wazenê ger ma xela.ssîya temam,
Yatişê ma, es-selatu wes-selam.



ENO MEBHESÊ XELQÊ PÊ'XEMBE~ MA
ÛXELQÊ EşYAN 0

'Ewwulî darey yeqînî, Rebbê ma,
Kerde xelq û pa bî çar şaxî hema.

Be'dê cû yê padîşahê sermedî,
Henkî nûrê xwu girewt qey Ehmedî.

Va, "Bibe Ehmed!" hema şahê wedûd,
Şeklê teyra tawuse ame wucûd.

Be'dê cû na dare ser, Rebbul-umem,
Zikrê yê kerd bêhîsab, nîno qelem.

Be'dê yê zikran hema Rebbê wera,
Arde yew 'eyney heya na yê ver a.

Weqto nûrê Ehmedî anya tera,
Bêhîsab yê kerd heya, Rebbê xwu ra.

Areqêke da hema şeş çilkî yê,
Kewtî war, çar bî tera çar yarê yê.

Yew te ra zî bî gulî, boy tim yenê,
Yîne ra zî yew birinc 0, ma wenê.



Be'dê cû nûrê hebîbê Ehmedî,
Secde berd panc ray bi qeybê sermedî.

Yo sebeb ra ma rê panc ferzî temam,
Wacib 0 tim ma nimac ker her mudam.

Be'dê cû duwwês hîcabê nadirî,
Ardî nay ro, yê Xudayê qadirî.

Nameyê perdan bi xwu yew "Merhemet",
Yew "Keramet", yew zî "Minnet", "Menzîlet".

Yew "Nubuwwet", yew zî "Ta'et" name bî,
Yew "Se'adet" yew zî "Rifet", ya ebî!

Yew "Hidayet", yew zî "Te'zîm" des tamam,
Yew "Şefa'et" yew yew zî "Qudret", wes-selam.

Be'dê cû nûrê hebîbê serwerî,
Mendo hergo perde de yo çend serrî.

Hergo yew de kerdo zikrêkew temîz,
Heddê yê zano tenê Rebo 'ezîz.

Be'dê zikrî xaliqê 'erd û sema,
Eşto yo nûr Behrê 'Irfanî hema.

Be'dê yê zî eşto Behrê Nedretî,
Be'dê Nedrî eşto Behrê Qudretî.

Be'dê cû eşt Merhemet; behro 'uman,
Weqto yê ra zî teber ame heman.



Baskî şay tê, henkî çilkî kewtî war;
Se hezar û vîst hezar û zêde çar.

Weqto yê çilkî kû yê ra bî berî,
Hergo yew bî rûhê yew Pê'xemberî.

Baskî şay tê, ancî çilkî bêqîyas,
Kewtî war, bî ummetê yê, 'am û xas.

Xaliqî yew cewhere yê nûrî ra,
Kerde peyda, be'dê cû anya tera.

Bî di felqey tavilî ay yew hewî,
Yê bi heybet da nezer nîmey yewî.

Tavilî helya bî behrêkew 'uman,
Heybetan ra dû wû kef da yê heman.

Kefbî 'erd û 'ewwulê yê Mekke ra,
Yo sebeb ra Mekke bî ummul-qura.

Dû zî, 'ezmanî tera amey wucûd,
La heqîqet ancî zano yo wedûd.

Nisfo bîn ra zî viraştiş da cedîd;
Lewh û kursî yû qelem, 'erşo mecîd.

Wazenê ger ma xelasî.yya temam,
Vatî.şêma, es-selatu wes-selam.



ENO MEBHES~ EMırn HOMA YO
QEYQELEME

Be'dê cû va, "Ey qelem nûştiş bike!"
Va '''z di emrê to de wa, vatiş bike!"

Va, "Binûsnel Yew çinîk 0 'xeyrê min,
Hem Muhemmed qasid 0 qey emrê min!"

Weqto ana va, şinawut ay qelem,
Tavilî şî secde û bêheş bî hem.

Secde ra weqto wurişte, "Rebena!"
Va, "Ti xellaqê min ê, ez vînena.

Labelê kam 0 kû namey yê hema,
Ame nûştiş nameyê to dir bi ma?"

Xaliqî va, "Ewwel û axir ez a!
Yo zî mehbûbê min 0, 'aşiq ez a.

Ger bi qeybê hubbê yê nêbay mi zî,
Çîke nêardê wucûd û nê ti ZÎ."

Va, "Binûsne, her çî 'isyanî biko,
Yo go hîssey yê ci rê agir biko!



Her çî nêgeyro bi 'eksê emrê ma,
Heqqê yê firdews 0, dîtiş wechê ma."

Ummetê Pê'xemberanê basefa,
Pêro anû nûştî hetta Mustefa.

Ummetey yê rê zî dest pêkerd qelem,
Kû binûsno vaco, yê zî kel-umem.

Tavilî heybet girot vinderte hem,
Xaliqî va, "Bes teeddub, ya qelem!"

Heybetan ra bî di şeqqî, secde berd,
Be'dê secdî va, "Çi vacî, Rebbo ferd!"

Va, "Binûsne! Ummetey yê rê surûr,
Ummetun muznîbetun Rebbun xefûr."

Yo sebeb ra sunnet 0 şeqqê qelem,
Weqtê qet'ê ma biker, ey zel-hîmem ..

Be'dê cû nûştî heme teqdîrî tam,
Çi bibo peyda, îla yewmil-qîyam.

Wazenê ger ma xelassîya temam,
Yaiişê ma, es-selatu ıues-seleam.



ENO MEBHES~ XELQ~ ADEMî
YÛ NÛLLLi P~'XEMBERÎ YO KEWTI PAŞTEYrt

Be'dê kullê nûştişê eşyan kû kerd,
Xaliqê cebbarî fermanêke kerd.

Qeybê Cebraîlî va, "Henkî herrî,
Bîyare 'erdan ra bi şeştî tewirî.

Nêbo rengêke tera bîyarê kemî,
Pê virazin ay herrî ra Ademî."

Hîkmetê rengê herrî, însanî pê,
Hergo yew rengêke bî, nêbî zey pê.

Ha bi şekl û ha şeca'et, dilberî,
Ha bi cûd û ha bi teb' û enwerî.

Arde Cebraîlî war 0 kerde ro,
Henkî awey rehmetî kerde piro.

Be'dê cû zey mîr 'ecelna yew zeman,
Nêdusa pêra wû cêra bî heman.

Kerde ser aw henkî Behrê Huznî ra,
Yobînan tavi1 girot bêhemdî ra.



Ma zî loma daîma mehzûn benê,
Can yeno pêser, muheyyer manenê.

Be'dê cû va Xaliqo kû zulhîkem,
"îlmê min de kerdo sebqet huzn û xem.

Qeybê îbnî Ademî, ey îns û cin!
Kamo ehlê sebrî bo, yo ehlê min.

Kam keso kû nêkero sebro kerîm,
Ez go ronî yê ser 0 huzno 'ezîm!"

Be'dê cû Adem temam kerd şeklê yê,
Hezretî Cibrîlî puf kerd ruhê yê;

Tavilî Adem wurişt ronişt verê,
Hezretî Cebraîlî secde berd ci rê.

Be'dê cû her çî melek pêro temam,
Secde berdî Ademî rê xas û 'am.

Tavilî nûrê Muhemmed xatemî,
Bî mucella yo di paştey Ademî.

Cenneto berzex de nay ro, va "Hema,
Lazim 0 na dare ra dûr bê şima!"

Sef bi sef vindertî yê pey de melek,
Bî muheyyer, Ademî va "Ez gerek.

persî xellaqê cîhan ra no sebeb,
Yê çi ra vindertê min pey de 'eceb?"



Weqto persa Xaliqî ra kewn û hal,
Va, "Eno hîkmet çi yo ya Zulcelal?"

Xaliqî va, "Nûrê şahê cinn û îns,
Ha w' di.paştey to de yo eyro celîs.

Hîkmet û heybet zî pêro awe wo,
Nî'met û cennet zî pêro awe wo."

Ademî va, "Xaliqê 'erş û felek!
Hes kena bêro muqabil we w' melek."

Hîkmetê xellaqî ra dî ame nûr,
Mîyanê wechê yê de tavil bî zihûr

Ademî va, "Rebbî ez hêvî kena,
Bîya qarşî, xwu rê ez vînena."

Kerd emrêkew letîf 'îlmê xwu de,
Nûr bî nazil, ame gişta eşhede.

Yo sebeb ra gişta raşte efdel a,
Zey çepe, ey ehlê hubb û mubtela.

Loma weqto nengûyê xwu qesnenê,
Desta raşt de 'ewwulî dest pêkenê.

Desta raşt ra zî kû gişta nûr tede,
Be'dê cû hîrê hemey ya kişte de.

Be'dê yîne pîle zî kû qesnenê,
Desta çep tertîb tede nêvrazenê.



çunkî giştê destê raştî efdel ê,
Ma verî vato, şima zanê, belê.

Lazim 0 ma hîkınetê tertîbî vac,
Çunkî hergo derdî rê esto 'îlac.

Weqto yo nûr ame gişte, bî sekan,
Nûrê çar yaran zî amey yê bînan.

Nûrê Siddîqî di raştê Sidqî de,
Bî sekan, Farûqî zî Siddîqî de.

Nûrê 'Usmanî zî raştê 'Umerî,
Yê 'Elî kişta çepê Pê'xemberî.

Weqto Adem çim gina gişta şede,
Ay kû nûrê Mustefayî ha w' tede.

Bî muferreh, va bi îlhamê Rebî,
"Es-selamu hem 'eleykum ya ebî!"

Da cewab nûrî ver a Rebbê wera,
"We 'eleykumus-selamu" va tera.

Yo sebeb ra ma selam bid sunnet 0,

Reddê yê zî ferzêkew kîfayet o.

Wazenê ger ma xelassîyya temam,
Yatişê ma, es-selatu wes-selam.



ENO MEBHESÊ ESTIŞÊ ADEMÎ YO CENNET RA
ÛMARDIŞÊ KALIKANÊ PÊ'XEMBERÊ MA WO

Hezretî Hewwa nezer da Ademî, '
Va, "Çi nûr o?" Va, ''Yê Fexrê 'alemî!"

Xaliqî hur dî muzeyyen kerdibî,
Hem di cennet de muxeyyer kerdibî.

Be'dê cû kû Ademî bêemrî kerd,
Xaliqî va, ''Yê bigîrê berzê 'erd!"

Tavilî lîbas û tezyîn bî vinî,
Y'me ra wo, eştî na dunya genî.

Bî fixan û zarîyey yê hergo hew,
Qet ebed nêbî sekan yo roc û şew.

Bî temam hetta kû hîrê sey serre,
Kerdî zergûn hesrê yê dar û çere.

Vatişê yê zî eno bî roc û şew,
"Rebbena," vatê "zelemna!" Hergo hew.



Be'dê cû yew roc wurişt ronişt hema,
Yew nezer da 'erşê xellaqê sema.

Dî kû nuşto, "Yew çinîk 0, tim ez a!
Hem Muhemmed mursel 0, mursil ez a!"

Va, "Di bextê ay Muhemmedî de wa,
Min 'efû ke Rebbî, ez bêçare wa!"

Hezretî Cibrîlî wehyî arde ser,
Va, "Ricay to bî qebûl, wurze xwu ser!"

Be'dê 'efwey Ademî ra bîl-yeqîn,
Ame paştey Şîsî yo nûro verîn.

Şîsî ra zî ame lacê yê hema,
Nêşkena hendî bimarî qey.şima.

Çunkî hetta bêro 'Ednanî riso,
Go bibo nizdî se namî pêriso.

Hem tede esto xîlafêkew temam,
Yew muheqqeq nêşkeno vaco kelam.

Labelê 'Ednanî ra pey, yê hema,
Vîst û yew pî bêşik ê, vacî şima.

'Ewwulî 'Ednan û Me'd û hem Nîzar,
Yew Muder bî, yew zî Îlyaso namedar.



Mudrîke yew, yew Xuzeyme, yew Kenan,
Nedr û Malik, Fehr û Xalib zî heman.

Hem Luey, hem Ke'b û Murre, hem Kîlab,
Hem Qusey zî hewt û des amey hîsab.

Yew zî yo 'Ebdulmenafo murte'îb,
Yew zî Haşim, yew zî 'Ebdu1muttelîb.

Şîsî ra hetta tîya nûr bî nîhan,
Fuc'eten pî yê de bî zahir heman.

Wazenê ger ma xelassîya temam,
Vatişê ma, es-selatu wes-selam.



ENO MEBHES~ 'EBDULLAHî YÛ CUHÛD~
ŞAMÎYAN 0 ÛWAŞTIŞ~AMÎNA CI M

Weqto 'Ebdullahî de nûr bî zuhûr,
Kafiran zana kû amew' nizdî nûr.

Be'dê cû geyray bi qetlê yê, hema,
Hafizê yê Xaliqê 'erd û sema.

Tim qicî ra pawutê yê kafiran,
Cayke 'Ebdullahî bikşê bê biran.

Rayke hewtay cihûd pîya bî heval,
Sondî wendî, kerdî eqdêkew betal.

"Yohetta ger nêro kiştiş ma hema,
Go bigeyrin roc û şew tim yê dima.

Ma ebed nêgeyrenê a, ger meram,
Nêkerin îcra kû vacin, ax û Şam!"

Mîyanê Şamî ra wuriştî, hergohew,
Ş"merey ra nê bi roc daîm bi şew.



Kewtî çol û kerbela yê kafirî,
Şî hetta dorê Mekkî zey adirî.

Kerde casûsî, hetta yew rocêke,
Ame 'Ebdullah, tenê şî çolêke.

Weqto dî, kewtî dima zeyvergê har,
.. Şî bi yê berxê ciwanî, hey hewar!..

Pêro pîya şî yew tera nêbî kemî,
Labelê hafiz bî Rebbê 'alemî.

Weqto şî yê het cihûdê şamîyan,
Tavilî yew 'eskerê rewhanîyan.

Ame ezman ra, cihûdî tar ûmar,
Kerdî, pêro eştî şî yê zey 'xubar.

Mend 'Ebdullah tenê yo xanedan,
Hifzê yê kerd Xaliqê însan û can.

Yew Weheb bî, zuhrîyan ra namedar,
Yo zî yo roc amebî seyd û şikar.

Yê zî weqto dî eno hukmo ecîb,
Bî muheyyer, va "Eno hîkmetxerîb!"

Weqto yê dî yê ro yew hîkmet gina,
Va "Mi yew keyneke esta, Amîna.



Go bidî yê, ger bibo yê ra qebûL.
Layîqê yê wa tenê, a yeWbetûl."

Be'dê cû ame Weheb sahibkemal,
şî keye va kîye xwu ra hal û hewal.

"Hem tesewwur qelbê min de, vînena,
Tim, beno kû ez bidî yê Amîna."

Hem şî 'Ebdulmuttelib dî va tera:
"Esta yew keyneke min zaf nadir a.

Layîqê ay nêdîyo min qet tu qûl,
'Xeyrê 'Ebdullahî, ger yê ra qebûL.

Go bibo, ez go bidî yê serwerî,
Ay, bi emrê yew Xudayê ekberî."

Hem şî 'Ebdulmuttelib, va ay xeber,
Kerd 'Ebdullahî de tavil eser.

Be'dê cû şî yê bi 'urfê ay zeman,
Waşte 'Ebdullahî rê şahê cîhan.

Yew weqeyke zerd û yew sîm, hem se pes,
Hem devey zî zey pesan day, ende bes.

Weqto arde hem yene bî ay şewî,
Hem receb bî, aşme bîbî yewşewî.

Wazenê ger ma xelassîya temam,
Vatişê ma, es-selatu wes-selam.



ENO MEBHES~ ÎNTÎQ~ NÛM
P~'XEMBERÎ YÛ HEWN~ AMÎNA YO

Be'dê cû nûro kûma kerdo sena,
Ame bî meyman bi qeybê Amîna.

Weqto yo nûr Amîna de bî zuhûr,
Amîna zî dî 'eceb 'îzz û surûr,

Bêhîsab, nîno ebed vatiş temam,
Ma biker tefsî1, bizano xas û 'am.

Amîna va, "Weqto min zana kûnûr,
Ameyo meymanîyey min bêfutûr.

Yew şewêke ez di hewnêkew şêrîn,
Min dî ame merdumêkewenwerîn.

'Merheba fîke Muhemmed' va hema,
Namê min persa û va 'Ez Adem al'

Hem receb bî ay şewa kûAdemî,
'Merheba!' va, qeybê fexrê 'a1emî.



Be'dê cû şe'ban de yew şewe ame Şîs,
Va 'Selamu hem 'eleyke ya reîs!'

Ame aşma bîne Îdrîso refî',
Va mi ra 'To rê mubarek bo yo şetî'!'

Ame aşmey çarine Nûh basefa,
'Es-selamu' va "eleyke Mustefa!'

Ame aşmey pancine Hûd hewnê min,
Va 'Selamu' hem beşaret qeybê min.

Weqto bî zulhîcce, Îbrahîm benam,
Ame va hemlê mi ra yew selam.

Va di aşmey hewtî îsmaîl zebîh,
'Barekellahû lekî heml-el melîh!'

Ame aşmey heştî Mûsa qey mi va,
'Ebşîrî ya Amîne bîl-Mustefa!'

Ame new aşman de îsa, va mi ra,
'To rê mujdîyanî bi sultanê wera!'" ı

Hem dî hewnê bêhîsabê nadirî,
Ger bîyê vatiş bi emrê Qadirî.

i

Go bibo derg no kitabo nazenîn, .
Belkî mûcib bo bi 'iczê hazirin!



Weqto bî şeşaşme heınlê ay ci rê,
Kerd 'Ebdullahî qesdê têcirî.

Şî Medîne, Xaliqî da nêweşî,
Qeybê 'Ebdullahî, şerbet werd û şî!

Na dunya ra yo hebîbo enwerî,
'Emrê yê zî pêro vîst û panc serrî.

Weqto 'Ebdulmuttelib bî baxeber,
Amîna berma û va "Ah û keser!"

Va, "Zereyê min bî di nîmî, wey li min!
Xaliqî verda yetîm no heınlê min!"

Dar û ber pêro te dir bermay bi hal,
Hem çiqa heywanî der sehl û cibal.

Yew melek nêmend, wuriştî va "Kerîm!
Nê hebîbê to Muhemmed bî yetîm!"

Da cewabêkew letîf ay yew Rebbî,
"Baştir a yê rê bi pan' sey may û-pî."

Ey gelî 'aqiltemam û 'alîyan!
Ma çi zanê qedrê durrê 'xa1îyan!

Wazenê ger ma xelassîya temam,
Vatişê ma, es-selatu wes-selam.



ENO MEBHESÊ WELEDNAYÎŞÊ PÊ'XEMBEM
MA WO, SELLELLAHÛ 'ELEYHİ WE 'ELAALÎHÎWE SELLEM

Şî rebî'ul-ewwelî ra des şewî,
Amîna bî 'xerqê nûrî, yew hewî.

Amîna va, "Weqto bî duyyes şewî,
Ez tenê menda di xelwe, bê yewî.

Ay şewî hem bî duşenbe, bêfutûr,
Min dî çar cînî mi rê amey huzûr.

Meryema yew, yew zî Sara, Asîya,
Yew zî ay Hewwa kû bî ummel-qura.

Xidmetê min kerdi yîne bêqusûr,
Qet mi nêdî ezyetêke, bî zuhûr.

Be'dê cû teyşan bîya ez bêhîsab,
Min dî ame şerbetêkew zey gulab.

Labelê nê şekker û nê engemîn,
Çîke zey yê şerbetî nêbî şêrîn.



Werdişê yê dir rehet bî canê min,
Min dî yew teyrêke ame banê min.

Tavilî min dî hebîbê min Emîn,
Ame dunya qûm û qewmel-hazirîn!

'Xeyrê însanî çiqa eşya bî va,
'Merheba YCLseyyîdel-kewneyıiî!' va."

Merheba ey sirrê subhan, merheba!
Merheba ey rûhê rûhan, nierheba!

Merheba ey fexrê 'erşî, merheba!
Merheba nesley qureyşî, merheba!

Merheba ya sahibel-dînîl-mubîn!
Merheba ya sadiqel-we'dîl-emîn!

Merheba ya men sereyte bîl-herem!
Merheba ya men denewte bîl-qedem!

Merheba ya qurrete 'eynîl-wera!
Merheba ya men nubî'te fîl-Hîral

Merheba ya 'alîınel-'îlmîl-ezel!
Merheba ya şafî'en yewmel-wecel!

Merheba ey rehmeten lîl-'~emîn!
Merheba ya men şafî'el muznîbîn!

Wazenê ger maxelasîyya temam,
Vatişê ma, es-selatu wes-selam.



ENO MEBHESİ: HENÎ 'ECAYÎBAN 0 AMEY
WUCÛD ŞE~ MEWLÛDî

Weqto ame na dunya tavil hema,
Secde berd qey Xaliqê 'erş û sema.

Secde ra weqto wurişt va, "Rebbena!
Ummetey min 'aciz a, ez vînena.

Qeybê nefsê min rica qet nêkena,
Belkî qeyyîne rica to ra kena!"

Goş ci şanê hîmmetê şahê şima!
Tayne ez vacî tera qeybê şima.

Yew di Kîsra de, tera Nûşîrewan,
Vatê, namey yê dîyo weqto zeman.

Adirî rê kerdê 'îbadet mudam,
Qasê yew henzar serre bêşek temam.

Adirê yîne çiray nêbî çinê,
La şewey mewlûdî de yo bî çinê!



Hem bi qey Nûşîrewanî banêke,
Bî di Kîsra de, tera eywanêke.

Vîst û yew qenter bî, çares kewtî war,
Ay şewî de banî hîmmet ra neçar.

Behrê Sawa zuwa bî yo zî a şewî,
Aw tede nêmende esla yew hewî.

Hem şewey mewlûd tede bî, yo siba,
Yew cihûd bî, şarî ra persa û va:

"Persê, yew mewlûd qureyşî kamî rê
Bî di emşo? Muzhîr 0 îslamî rê!"

Ame vatiş, va kû "'Ebdullahî rê,
Yewweled emşo bîyo yê şahî rê."

Yo cihûd tavil wurişt şî qeybê yê
Va, "Mi rê bîyarê teber, ez banî yê."

Weqto dî, yê va "Bi Tewrato mubîn,
Go biko batil eno dîno verîn!

Xatemê Pê'xemberan 0, bîl-yeqîn
îsmê yê Ehmed Muhemmed hem Emîn."

Wazenê ger ma xelasîyya temam,
·Vatişê ma, es-selatu wes-selam."



ENO MEBHESÊ HELÎMAY SE'DÎYAN 0,
REDÎYELLAHÛ TE'ALA 'ENHA

Amîna va, "Hewnê min de bî beyan,
Go bido yê şit Helîmay Se'dîyan."

Çende rocî be'dê cû yew kariwan,
Ame Mekke, name vatê "Se'dîyan."

TIne dir bî hem Helîmay Se'dîyan,
Şî xwu rê berd seyîdê însan û can.

Ay zî yew lacêke qic bî; Dumrete,
Her dî pîya bî şitwerê ay hurmete.

Yew herêke bî te dir, yo zî lexer,
Labelê nêrsayne ci esla tu her.

Çunkî paştey yê ser 0 nûrul-enam,
Bî, bizanê, her zî "Ye'fûr" bî bi nam.

Se'dîyan weqto kû dî hukmê herî,
Bî muheyyer, va Helîma ra ''Verî,



Ma xo rê vatê, eno her go di rey,
De bimano, nêşkeno bêro çi rey!

Ma di enka vînenê zey yew 'xezal,
Meş keno rey ra bi emrê layezal.

Hem şima hîrê tenî pîya niştê ci,
.Ancî yew her nêrseno pey ra bi ci!"

Tavili Homay zuwanêkew fesîh,
Vist yê fek, yê bi sewtêkew melîh.

Va, '''Eceb min de memanê se'dîyan,
Ez bi nê şiklî ger şî asîman!

çunkî nişto min Muhemmed zul-'elem,
Yo kû qey yê xelq bîbî 'erş ûqelem.

Eyro paştey min bi xwu efdeltir a,
Masîwa ra baş bizanê ey wera!"

Se'dîyan pêro eceb mendî temam,
Va "Xîyal 0 yan birra yo no kelam?"

Şî keye axir Helîma serwere,
Kerd wey hetta kû bî hîrêserre,

Va Helîma "Qet ebed yew rayke fer,
Min necaset nêdî ê wa, hem eser."



Weqto 'ewwul bî xeberdar yo nezîr,
Va hema "Ellahu ekber mîn kebîr!"

Be'dê cû ancî Helîma nazike,
Kerd espar ûverê yê şa Meke.

Berd û teslîm kerd bi qeybê Amîna,
Ay zî bî şa, ma zî şa ke, Rebbena!

'Emrê yê weqto temam bî şeş serrî,
Amîna zî şî dunya ra ay serrî.

Weqto yê rê heşt serrî bî munqelib,
Qebrî rê meyman bî 'Ebdulmuttelib.

Mend Ebîtalib tenê pî Heyderî,
Bî ci rê hafiz, bi emrê Ekberî.

Wazenê ger ma xelasîyya temam,
Yatişê ma, es-selatu wes-selam.



ENO MEBHFSltNUZû:ı..:Ê WEHYO ûMÎ'RACİwo

Be'dê cû anya kû dunya fanî ya,
Hem bi qîyınet qasî yew dasî nîya.

Va xo rê, "Rebbî, ti zanê, vînenê!
Çîke ra hes nêkena bê to tenê!"

Tim eno fikr û meram bî hergo hew,
'Xeyrê yê yew çî çinê bî, roc û şew.

Yê hetta çewres serre kerde temam,
Tim di qelbê yê de bî Rebbul-enam.

Hem bi xwu zanayne, yo xalî nîyo,
Go ci rê 'ezmanî ra çîke bîyo.

Yo bi nê fikr û xîya1î rocêke,
Tavilî ancîya şî mîyanê kohêke,

Nameyê koy zî tera vatê "Hîra"
Zaf tera hes kerdê ay xeyrul-wera.

Tavilî anya kû qelbê yê heman,
Bî ze roc, weqto yeno miyanê çiman.



Bî tebeddul rengê yê, mil şî ver 0,

Hezretî Cibrîl bî nazil yê ser o.

Arde "Îqre bîsmî" qelbê yê de va,
Tavilî şa bî Muhemmed Mustefa.

Hendî zana kû temam bî we'dê yê,
Yew resûl esla çinîk 0 be'dê yê.

Hendî ewca ra tepîya hergo hewe,
Arde wehyî hem bi roc û hem şewe.

Be'dê wehyî şî temam duyyes serrî,
Yew şewêke emrê şahê ekberî.

Ame Cebraîlî ser, va sermedî:
"Bîyare 'ezmanî hebîbê Ehmedî!

Pê muşerrefbê eno 'erş û felek,
Hem muferreh bê bi yê herçî melek!"

Vîst û hewt şew şî receb ra bît-tifaq,
Cae Cîbrîlû îleyhî bîl-Buraq.

Va tera "Kû Xaliqê to yew selam,
Kerdo, vato 'Bêre min het, ey meram!'"

Ca de hêz da şî bi awey zemzemî,
'Xuslêkew sunnet eda kerd ay demî.

Be'dê cû yê kerd nimacêkew 'xerîb,
Hezretî Cîbrîl tede mendib ecîb.



Weqto yo fari'x nimac ra bî temam,
Linge eşte zengû ay Xeyrul-enam.

Kerdi qesdê Qudsî şî ewca, verî,
. Bîbî hedre hem heme Pê'xemberî.

Mescîdûl-Eqsa de çim rey mendîbî,
Hem çiqa cinn û melek nêmendîbî.

Pêro ameybî, hema sef bi sef temam,
Yo zî ame yîne rê da yew selam.

Bî muferreh hem bi tertîb û edeb,
Şî ziyaret kerdî yo Şahê 'Ereb.

Be'dê cû şa yîne vernî, bî îmam,
Kerd nimacêke bi qey Rebbîl-enam.

Hem nîyaz kerd û du'ayî hem rica,
"Rebbî edxîlned-du'ae wer-rica."

Be'dê cû tavil wurişt tacul-enam,
Şî ssîya meşhûre ser fihîs-selam.

Ssî ser a Cîbrîlî na baskê xo ser,
Berd şî 'ezmanî yo Xeyrul-beşer.

Hem ci rê bî a cemî'ê zun-nîqab;
Ha çi cennet ha cehennem ha 'îqab.

Hem çi sirrî bî di kenzey sermedî,
Pêro day dîtiş bi qeybê Ehmedî.



Hasilî weqta kû şî Sîdre heman,
Hezretî Cîbrîl zî ewca bî sekan.

Va "De şore, ya Muhemmed hem emîn!"
Va, "Çira ninê birawo nazenîn?"

Va "Kû yew linge tîya ra nêşkena,
Berzî, ger berzî, hema ez veyşena!

Hem çi mexlûqo kû Homay xelqê yê,
Kerdo tîya ra wet çinîk 0 heqqê yê.

Linge berzo, 'xeyrê to ey nazenîn,
Belkî heqqê to tenê yo, bîl-yeqîn!"

Wazenê ger ma xelasÎyya temam,
Vatişê ma, es-selatu wes-selam.

***

Weqto Cebraîlî ra fer bî hebîb,
Ame şerman ra ci rê xewfo 'xerîb.

Bî muheyyer hendî nêzana seyîn,
Şo huzûrê ay kû Rebbul-'alemîn.

Tavilî ven' da ci Xellaqê wera,
"Udnû mînnî ya hebîbî" va tera.

"Hîne nûdîyel-hebîbî bîl-wedûd,
'Xase fl behrît-tecellî weş-şuhûd."



Xaliqî perde wedart û va "Emîn!
La texefunzûr bîxeyrîr-razîqin!"

Dî cemalê yê di rey bêreyb û şek,
Labelê nîna ebed vatiş bi fek.

Hasilî hendî çi vacî ey beşer?
Yo kû Homayî berdo 'erşê xo ser.

Wesfê yê hendî yenê vatiş temam?
Ger hema vacê îla yewmîl-qîyam.

Hem kelamî Xaliqî vatê te dir,
Qet yenê nûştiş bibê behrî hubur?

Hem henî sirri tera estê heman,
Nêşkeno vaco ebed yîne zuwan.

çunkî meydanê fek û herfan nîyo,
.Sirrê subhanel-lezî pê vacîyo!

Hasilî ancî hema Rebbul-umem,
Kerd nazil Mekke de sahibkerem.

Be'dê cû mend yew serrêke la-cerem,
Kerd hîcret şî Medîne zUı-'elem.

Des sem zî mend Medîne de temam,
'Umrê yê hîrê yû şeştî, wes-selam.

Wazenê ger ma xelasîyya temam;
Vatişê ma, es-selatu wes-selam.



HAZA DU'AÛ MEWLIDÎN-NEBÎYYÎ
sEU.EILAHÛ'ELEYHÎ WE 'ELA.ALİHÎ WE SEHBÎHÎ WE SEILEM

Ya îlahî! Kemterîn û qasir ê,
Ma heme, Rebbî ti zanê, nazir êl

Rehmetey to zaftir a zey qehrê to,
Ma îman ardo bi no vatiş bi to.

Ger çiqa ma 'asî yû şermende yê,
Labelê ma tim di xewfê to de yê.

Ger ti banî fi'lê ma ra ey Xuda!
Ma rê hendî nêbena esla reca.

Ma xwu rê zanê kû 'asî yê temam,
Labelê ma rehmetey to wa meram.

Ma ser a vazdin, çinîk 0 mecal!
'Xeyrê yew dergahê to, ya Zel-celal!

Ti bi heqqê hurmetê namey xwu ke,
Ma feqîr ûbêkes an mehrûm meke!



Ehlê îmanî çiqa estê temam,
Ademî ra şo îla yewmîl-qîyam.

Rebbî fe'xfîr ma lehum yewmel-hîsab,
La tuweddî'hum kelîlen bîl-'îqab.

Rebbena lew lem yekûn lutfûn 'emîm,
Eyne Xasî fis-sîratîl-musteqîm .

Werzuqîllahumine hesnel-xatîme,
Lî cemî'îl-muslîmîn el-fatîhe.



Temam bî ısiraştişê Mewlidê Kirdî bi yardimê
Xaliqî ûfeyz ûbereketêPê'xemberê ma, se"ellahû
'eleyhî we 'ela alîhî we sellem, bi destê Ehmedê
Xasî Hezanie di henzar û hîrê sey û şîyyes serre
bi tarîxê 'erebî. Be'da nê bizanîn ma ferq ker-
do beynatê "kaf'ê 'erebî we 'xeyrê 'erebî bi hîrê
nuqtan. Ye'nê, ma "kaf'ê 'erebî ser 0 nuqtey
nêronay, û 'xeyrê erebî ser 0 hîrê nuqtey ronay.
Zey "gişt" û "kişte",Axir enê çîyê anînîferq nêbê,
bi nuqtan nêbo, nînê zanayîş, wes-selam.



HAZANEZMU'T-TARÎXÎ LÎ MUELLÎFÎ'L-MEWLIDİ

Leqed temme te'lîfun bî nezmîn mumeccedîn,
Ke'eqdis-sureyya summe ne'şin we ferqedîn.

Lî mewlidî men lew lahu lem yuxleqîl-wera,
Bî eydîl- Hezanîyyîl- Xuweysîyyî Ehmedîn.

Ledel-Hacî Îbrahîme ustadîhîl-'alî,
Nesîbun bî ewladî'l-'Elîyyî we Ehmedîn.

Fîsîttîn we 'eşrîn we selasîn mînel-mîat,
We elfin hîlalen be'de hecrî Muhemmedîn.

Felemma erade kullû emrîn şehîdeynî,
Fe-eşhedtû hetmen hahuna babe ebcedîn.

790 + 449 + 62 + 5 + 10
Yekûn: 1316

EYZEN Lî MUELLîFîHî

Ma medehel-Xasi resûles-seqeleyn,
Bel-mudihel-Xasî bî ceddîl-Heseneyn.



EYZEN LÎ MUELLÎFÎHİ

Ma neqênay henkî behsê emcedî,
Kerdî Mewlûdê Muhemmed Ehmedî.

HAZE'T -TEQRÎZU LÎ'L-'ELLAMETİ'S-
SU'ERDİ'L-'UMERÎYYÎ FETHİLLAH HESBİ

Înnî reeytul el-meî'yyel-emcede,
Fî medhî xeyrîl-enbîya qed ewcede.

Sîfren celîlel-qedrî îz hurûfuhû,
Fî 'eynî hûril-'îni tûlfel-esmede.

Bîz-Zazewîyye qed 'xedet lu'xatuhû,
Menzûmeten ked-durrî nî'mel-mewlide.

Me'nahû yedrî ehleha mîn 'xeyrî tefsîrîn
Yuret-te'lîfe fiha ewhede.

Muz e'cebe'l-azane Hesbî er-rexe
Enqid bîsîfrîn lîl-Xuweysî Ehmede

155 + 342 + 766 + 53
Yekûn: 1311
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