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Di Edebîyata Me de Mewlûd 

û Rûberûkirina Mewlûdên Pêşîn ên Kurdî û Tirkî 

      

ÖZET 

   Bu çalışmada Hz. Peygamber (a.s.) ile alakalı olarak kaleme alınan ve dini-

edebi türlerin önemlilerinden olan mevlitler üzerinde durulmuş, mevlit yazma 

geleneğinin kısa tarihinden söz edilmişitir. Türk ve Kürt edebîyatında Mevlitler ve 

mevlit yazarlarından söz edildikten sonrak ilk Türkçe mevlit olarak kabul 

edilen/meşhur olan ve Süleyman Çelebi‟ye (1351–1422) ait olan Vesiletünn Necat 

Mevlidi ile ilk Kürtçe Mevlid olan Mela Hüseynê Bateyî‟nin mevlidi 

karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mela Hüseynê Bateyî, Mukayese, Süleyman Çelebi, 

Mevlid, Vesîletü‟n-Necât, Mesnevî.  

 

 

ABSTRACT  

 

In this study, mevlıds which are written about Hz.Muhammed and one of the 

most important ıssues of religious and literature products have been analyzed. 

Moreover, the short history of mevlıd writing tradıtıon has been mentıoned. After I 

had mentioned mevlid and authers of mevlid, the first Turkish mevlid Vesiletun 

Necat belonging to Süleyman Çelebi and the first Kurdish mevlid belonging to Mela 

Huseyne Bateyi were compared. 

 

Key Words: Mela Huseynê Bateyî, Comparision, Suleyman Çelebi, Mevlid, 

Vesîletu‟n-Necât, Mesnevî.  

 

KURTE 

Di vê xebatê de li ser mewlûdan hatîye rawestandin. Mewlûd cûreyek edebî-

olî ye û li ser jidayikbûna Hz. Pêxember (s.x.l.) hatine nivîsandin. Herwiha dîroka 
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mewlûdê jî di vê nivîsarê de cîyê xwe girtîye. Piştî ku behsa mewlûdên Tirkî û Kurdî 

hatîye kirin, li ser nivîskarên mewlûdan jî hatîye rawestandin. Herwiha di vê xebatê 

de, mewlûdên „ewilîn yên Tirkî û Kurdî rûberê hev hatîye kirin.  

 

Peyvên Sereke: Mela Huseynê Bateyî, Rûberhevî, Silêman Çelebî, Mewlûd, 

Vesîletu‟n-Necât, Mesnewî.  

 

A- Mewlûd û Dîroka Wê 

Mewlûd, bêjeyeke „Erebî ye. Wateya wê ya ferhengî, cîyê jidayikbûnê û 

dîroka jidayikbûnê yê.
1
 Ev wate di nava demê de şiklekî din li xwe kirîye. 

Jidayikbûna cenabê pêxember, pîrozkirina vê rojê û merasîmên/dêrindêzên wê û 

herwiha mesnewî û risteyên ku di vî warî de hatine nivîsandin hemû di binê vê 

wateyê de hatine civandin.
2
  

Hê pêxember (s.x.l.) li jîyanê bû, hin sehabîyên wî yên helbestvan weke 

Abdullahê kurê Rewaha (w.8/629), Ka‟b kurê Zuheyr (w.24/645) û Hesenê kurê 

Sabît (w.54/674) helbestên ku mijarên wan nêzîkî mijarên mewlûdê ne nivîsandibûn. 

Piştî van, mewlûdên „Erebî hatin nivîsandin. Mewlûdên ku neteweyên din 

nivîsandine, bi piranî yan ji „Erebî hatine wergerandin yan jî, ji „Erebî sûd wergirtine 

û hatine nivîsandin.   

Bêşik pîrozkirinên mewlûdan, ji hezkirina pêxember pêk tên. Ev pîrozbahî ji 

dema Fatimîyan –li Misrê- di sedsala 10ê de destpê kirîye.
3
 Zavayê Selaheddînê 

Eyyûbî, Muzaferuddîn Gokbori (m. 1232), merasîmên mewlûdê li Îran, Anatolîya û 

Sûrîyeyê belav kirîye.
4
 Ji ber ku li devereke fireh ev merasîm bi destê Muzaferuddîn 

Gokbori hatine belav kirin, ev zat, di vê mijarê de weke mirovê pêşîn tête naskirin.  

Di hemû dewletên îslamî de merasîmên mewlûdê hatine lidarxistin. Herwiha 

di dema Osmanîyan de, piştî Mûradê sêyemîn, pîrozbahîyên mewlûdê bi awakî fermî 

                                                           
1
 Îbn Manzûr, Ebu‟l-Fadl Cemaluddîn Mûhemmed b. Mukrîm, Lîsanu‟l „Ereb, Daru‟Fikr, Beyrût, 

1990, C.3, r. 468. 
2
 M. Zeki Pakalin, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Weşanxaneya Wezareta 

Perwerdehîyê ya Netewî, Stenbol, 1993, C.2, r. 522; Ahmet Ateş, Vesiletu‟n- Necat Mevlîdi, 

Çapxaneya Sazîya Dîroka Tirkî, Ankara, 1984, r.1; Necla Pekolcay, Mevlîd, Suleyman Çelebî, 

Weşanxaneya Dergah, Stenbol, 1980, r.17-18.; M. Edip Çağmar, Edebi Açıdan Arapça Mevlidler, 

Weşanxaneya Îlahîyat, Çapxaneya Ozkan, Ankara, 2004. r. 13.  
3
 Ansîklopedîya Îslamê, Benda Mewlûdê, Weşanxaneya Wezareta Perwerdehîyê, Ankara, 1997, C8, r. 

172. 
4
 Ateş, Jêdera Berê, r. 7.s 
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hatine lidarxistin.
5
  Di dewra Osmanîyan de, mutesewifan pêwendîyeke mezin dane 

mewlûdan û di vî warî de bandoreke mezin li ser gel kirine.
6
 Çawa ku di her demê de 

kesên ku bi coş beşdarî van merasîma bûne hebûne, wisa jî di serî de mewlûd bi 

xwe, û dû re jî pîrozkirina wê, li gorî hin kesên din bid‟e ye û ne îslamî ye. Ji ber vê 

yekê kesên ku li hemberî van merasîman derdikevin ji berê de hebûne. Îro jî rewş bi 

vî awayî ye. 

Yekemîn mewlûd, bi „Erebî hatîye nivîsandin.
7
 Piştî ku dêrindêzên mewlûdê 

li hemû deverên îslamê belav bû, ji bilî „Erebî bi zimanên din jî helbestên/risteyên 

mewlûdê hatin nivîsandin. Di nava ereban de mewlûdên herî pêşketî û baş tên zanîn 

û tên bikaranîn du heb in. Yek jê, Mewlûda Îbn Hecer el Heytemî (m. 974) ya bi 

navê „En- Nî‟metul Kubra „elel Alem fî Mewlidî Seyyîdî Weledî Adem‟ e, ya din jî 

Mewlûda Berzencî ye. 

Sê cûre mewlûd heye. Yek ji wan mewlûdên helbestkî ne. Vana bi tevahî bi 

şêweya helbestê hatine nivîsandin û ji malikan pêk tên. Ya din mewlûdên pexşanî 

nin. Ev cûre mewlûd weke nesrê hatine nivîsandin. Piranî di zimanê „Erebî de ev 

cûre mewlûd hatine nivîsandin. Ya sêyemîn jî dîsa bi piranî di mewlûdên „Erebî de 

hatine nivîsandin û pexşan û helbest bihevre hatîye bikaranîn. 

B- Mewlûdên Tirkî û Mewlûda Silêman Çelebî 

Di çavkanîyên Tirkî de, li ser hejmarên mewlûdên Tirkî agahîyek vebirî tune. 

Li gorî hin çavkanîyan, nêzî 50 mewlûd bi Tirkî hatine nivîsandin. Wesîletun Necat 

a Silêman Çelebî, heta demên dawî jî, weke mewlûda yekemîn a Tirkî dihate 

naskirin. Lêbelê li gorî hin xebatên dawî, mewlûdek berîya mewlûda Çelebî hatîye 

nivîsandin hatîye pêdandin/tespîtkirin. Ew mewlûd jî mewlûda Ahmedî (m. 1412) ye 

û du sal berî mewlûda Çelebî hatîye nivîsandin.
8
  Lêbelê ne mewlûda Ahmedî û ne jî 

mewlûdeke din bi qasî a Silêman Çelebî bi pêş neketîye, nehatîye xwendin û belav 

                                                           
5
 Pakalin, Jêdera Berê, r. 522. 

6
 İbrahim Agah Çubukçu, Makaleler (Dinimizde Mevlidin Önemi), Weşanxaneya Zanîngeha Ankara, 

Fakulteya Îlahîyatê, Ankara, 1984, r. 265. 
7
 Di çavkanîyan de bi piranî navê van mewlûdên erebî derbas dibin: Mewlûda Îbnu‟l Cevzî (m. 597) 

ya bi navê „El Arûs‟, Mewlûda Îbn Dihye el – Kelbî ya bi navê „Kîtabu‟Tenwîr fî Mewlûdi‟s Sîraci‟l 

Munîr‟, Mewlûda Îbn Kesîr (m. 774), a bi navê „Mewlîdû Resûlullah‟, Mewlûda Muhemmed 

Nasîruddîn ed Dimeşqî ya bi navê „Camîul Asar fî Mewlîdil Muxtar‟, Mewlûda Îbn Hecer el Heytemî 

(m. 974)ya bi navê „En- Ni‟metul Kubra „elel Alem fî Mewlidî Seyyidi Weledî Adem‟, Mewlûda  

Îsmaîl el- Berzencî (m. 1317h.) ya bi navê „el Kewkeb‟l Enwer Şerhun Li Qissetil Mewlîdîn Nebewî‟ 

û hwd. (Ateş, jêdera berê, r. 13; Çağmar, jêdera berê, r. 20-23.) 
8
 Kalender Yıldız, “Edebîyatımızda Mevlid ve Vesiletü‟n-Necât” Kovara Yağmur, H. 52, İstanbul, 

2011, r. 45. 
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nebûye.
9
 Ji ber vê yekê jî em ê mewlûda Çelebî weke mewlûda yekemîn a Tirkî 

daynin ber a Bateyî.  

Çelebî, mewlûda xwe, di sala 1409‟ê de li bajarê Bursayê qedandîye.
10

 Ji bilî 

Silêman Çelebî hin helbestvanên ku bi Tirkî mewlûd nivîsîne ev in: „Ebdî, Ehmedî, 

Behiştî, Xafî, Hemdî, Xelîl, Hocaoglû, Muhemmed Hemdî el –Huseynî, Muhibbî, 

Mustafa Oglu, Ragip, Refet, Sinan Oglû, Şehidî, Şemsî, Yahya û h.w.d. 

Di derbarê Silaman Çelebî (m. 1422) agahîyên vebirî tunin. Di hin 

çavkanîyan de, weke kurê Ehmed Paşa, nevîyê Şêx Mehmûd
11

 û seydayê/melayê 

Yildirim Beyazid
12

 tête nasandin.  Tarîxa nivîsandina mewlûda wî (812/1409) 

bingeh hatîye pejirandin û bi vî şiklî tarîxa jidayikbûn û wefata wî hatîye texmîn 

kirin. Li gorî vê bingehê Çelebî di sala 1422‟ê de wefat kirîye.
13

  

Li ser sedemê nivîsandina mewlûda Silêman Çelebî agahîyên ji hev cihê 

henin. Li gor agahîyekê, li Mizgefta Mezin a Bursayê melayekî we‟z dida û di we‟za 

xwe de ev ayet şîrove dikir.  “ Em tu ferqê naxin navbera pêxemberên wî, em wan ji 

hev cuda nabînin.”
14

 Di şîroveya vê ayetê de jî wiha digot: Di navbera tu 

pêxemberan de ferq tune. Mezinahî di navbera wan de nîne. Ango hz. Muhemmed 

(s.x.l.) ji hz. „Îsa (s.x.l.) ne mezintir e. Piştî van şîroveyan, gengeşî derketîye û li ser 

van bûyeran Silêman Çelebî biryara nivîsîna mewlûda xwe daye.
15

 Hin agahî jî 

dibêjin ku ev mewlûd, di wê demê de, li hember belavbûna şî‟îtîyê, ji bo parastina 

ramana ehlê sunnetê hatîye nivîsandin.
16

  

Di nav demê de li mewlûda Çelebî gelek tişt hatine zêdekirin. Gelek 

agahîyên ku ne aîdî wî ne di mewlûdê de bicîh bûne. Weke mînak beşa merhebayê 

piştî wî lê hatîye zêdekirin. Servekirinên mewlûdê ji destxetên wê baş tê fêmkirin.
17

 

Li ser mewlûda Çelebî gelek xebatên akademîk hatine kirin. Tezên lîsansa bilind û 

tezên doktorayê li ser vê mewlûdê hene. Ji bilî tezên akademîk, konferans, panêl û 

simpozyomên navnetewî jî ji bo vê mewlûdê hatine lidarxistin. Ji van xebatan 

xebateke sereke, pirtûka Huseyin Vassaf a bi navê „Gulzar-ı Aşk‟e û weke şerheke 

                                                           
9
 Pekolcay, jêdera berê, r. 46-48. 

10
 Ateş, jêdera berê, r. 29. 

11
 Pekolcay, jêdera berê, r. 13. 

12
 Mehmet Sureyya, Sicîllî Osmanî (Osmanlı Ünlüleri), Weşanxaneya Yurdê Weqfa Dîrokê, Stenbol, 

1996, C5, r. 1532. 
13

 Ateş, jêdera berê, r,34; Pekolcay, jêdera berê, r.16. 
14

 Sûretê Beqere, ayet. 285. 
15

 Ateş, jêdera berê, r,29,30. 
16

 Pekolcay, jêdera berê, r.43-44. 
17

 Ateş, jêdera berê, r,61. 



5 

 

mewlûdê hatîye amadekirin.
18

 H. Vassaf di pirtûka xwe ya bi navê “Silêman Çelebî 

û Wesîletun- Necat” ê de, ji devê Mehmet Tahir Beg diguhêze/neqil dike û dibêje 

ku, mewlûda Silêman Çelebî bi zimanê Arnawûdî, Boşnakî, Romî, Çerkezî û Kurdî 

hatîye wergerandin.
19

  

Wesîletun-Necat a Silêman Çelebî bi pêşgotineke „Erebî destpê dike.
20

 Beşên 

besmele, hemdele û selweleyê di nava vê pêşgotina „Erebî de cih digire. Piştî beşa 

esma-ul husnayê jîyana pêxember (s.x.l.) bi kurtasî, ji serî heta wefata wî di mijarên 

mewlûdê de cih digirin. Behsa mîracê jî, cîyekî xwe yî taybet heye, di vê mewlûdê 

de. Beşên wê yên herî girîng ev in: 

Tewhîd, Nûra pêxember (s.x.l.), Jidayikbûna Pêxember (s.x.l.),Taca 

Pêxembertîyê û Mi‟rac 

C- Mewlûdên Kurdî û Mewlûda Bateyî 

Di kurdî de yekemîn mewlûd, mewlûda Bateyî ye. ji bilî mewlûda bateyî –li gorî 

tespîtên me- 24 kurmancî, 5 Zazakî û 2 soranî bi tevahî 32 mewlûdên kurdî hene.  

a) Mewlûdên Soranî: 

1- Husênê Qazî (1810-1875) ye. Lê belê mewlûda wî nesr e ne şi're. 

2- Mela 'Ebdullahê Koyî yê Celîzade jî (1835-1908) mewlûdek bi kurdî nivîsandîye, lê 

bi çi awayî hatîye nivîsandin em nizanin.
21

  

b) Mewlûdên Kirmancî/Zazakî: 

1- Mewlûda Ehmedê Xasî: 

Mewlûda yekemîn a Ehmedê Xasî (1867-1951) ye. Xasî dema ku li Liceyê 

Miftîtî dikir ev berhem nivîsandîye. Taybetmendîya vê berhemê ya herî girîng, ji bilî 

mewlûdbûna wê, yekemîn pirtûka ku bi zaravayê zazakî hatîye nivîsandin e. Navê 

wê, Mewlûdê Kirdî an Mewlûdê Nebî ye û bi helbestkî hatîye nivîsandin. Di sala 

                                                           
18

 Huseyin Vassaf, Gulzar-i Aşk, (Amd. Mustafa Tatçı, Musa Yıldız Kaplan Üstüner), Weşanxaneya 

Dergah, Ankara, 2006. R. 14. 
19

 Ahmet Ateş dibêje ku Kurdîzade Ahmed Ramîz bi Kurdî mewlûdek nivîsîye û vê mewlûdê di binê 

bandora Silêman Çelebî de nivîsandîye. (Bnr. Ateş, jêdera berê, r.59.) Li gorî xebatên me, Kurdîzade 

Ahmed Ramîz, dema ku li Misrê dijîya, Mewlûda Kurdî/Kurmancî ya meşhûr ya Mela Huseynê 

Bateyî di sala 1324/1907an de çap kirîye. (Bnr. Tehsîn Îbrahim Doskî, Muhsîn Îbrahim Doskî, Jîyana 

Melayê Bateyî û Berhemên Wî, Weşana Spîrêz, Duhok, 2005. r. 38) Paşê ev mewlûd di sala 

1327/1910‟ê de bi destê derse‟adetê li Stenbolê hatîye weşandin. 
20

 Ateş, jêdera berê, r,5. 
21

 Di derbarê agahîyên mewlûdên Soranî, ji bo kek Tehsîn İbrahîm Doskî spasên xwe pêşkêş dikim. 
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1899‟ê de li Dîyarbekirê bi destûra fermî 400 nusxe li çapxaneya Lîtografyayê hatîye 

çapkirin.
22

  

2- Mewlûda Osman Esad Efendî: 

Ya duyemîn, mewlûda Osman Esad Efendî (Osman Efendîyo Babij) (1852-

1929) ye. Osman Efendî di salên li Sêwrekê miftîtî dikir de ev berhem nivîsandîye. 

Navê mewlûda wî, Bîyîşa Pêxamberî ye. Mewlûd di sala 1933‟ê de ji alîyê Celadet 

Elî Bedirxan ve (1893-1951) li Şamê hatîye weşandin.
23

  

3- Mewlûda Mela Mehemed Elîyê Hûnî: 

Mewlûda sêyemîn a Mela Mehemed Elîyê Hûnî ye. Mela Mehmed Elî di 

sala 1930‟yê de li gundê Hûnê ku nahîyeyeke navçeya Palo ye, hatîye dinyayê. 

Mewlûda xwe di sala 1970‟yê de bi tîpên „Erebî nivîsandîye.  Mihemed Selîm 

Uzûnê Paloyî, di sala 2004‟ê de transkirîbê tîpên latînî kirîyê û li Stenbolê, di nava 

weşanên Vateyê de weşandîye.
24

  

4- Mewlûda Mela Mehemedê Muradan: 

Mewlûda çaremîn, mewlûda Mela Mehemedê Muradan (1952-…), ne. 

Navê mewlûda wî Mewlidî Zazakî ye. Muradan, ji gundê Muradan a bi Hênê ve 

girêdayî ye. di sala 2000‟ê de mewlûda xwe xilas dike. Mewlûda wî ji 7 beşan û 204 

malikan pêk tê. Mewlûd ji alîyê W.K Merdimîn û N. Celalî ve hatîye 

tiranskirîbekirin û di hejmara 21. a Vateyê de hatîye weşandin.
25

  

5- Mewlûda Mela Kamilê Puexî: 

                                                           
22

 Roşan Lezgîn, Kırmancca (Zazaca) Kürtçesinde Öykücülüğün Gelişimi 

http://www.zazaki.net/haber/kirmancca-zazaca-kurtcesinde-oykuculugun-gelisimi-737.htm. 

23/04/2011 sa’et: 15:32; Malmîsanij, Ehmedê Xasî, “Mewlidê Nebî”, Hêvî: Kovara Çandîya 

Giştî, No: 4, Êlon-1985, Parîs, r. 75-97. “Mewludê Kirdkî cara pêşî ji alîyê Malmîsanijî ve ji 

alfabeya Erebî transkjirîbeyî 

alfabeya Latînî bûye û li Ewropayê hatîye weşandin. Pişt re ji alîyê Mihanî Licokicî ve bo alfabeya 

Latînî hatîye transkirîbekirin û di sala 1994an de li Stenbolê ji alîyê Weşanxaneya Firatê ve ji nû de 

çap bûye. Ev metn, ji bo Edebîyata Kirmanckî wek yekemîn metn tê qebulkirin.” Bnr. Roşan Lezgin, 

Kovara pirs, 2007, hejmar 39, r. 6 
23

 Roşan Lezgîn, Kırmancca (Zazaca) Kürtçesinde Öykücülüğün Gelişimi 

http://www.zazaki.net/haber/kirmancca-zazaca-kurtcesinde-oykuculugun-gelisimi-737.htm. 

23/04/2011; Babij, Usman Efendî, Bîyîşa Pêxemberî, Kitabxana Hawarê, No. 4, 1933, Şam; Bedirxan, 

Celadet “Zarê Dumilî Û Mewlûda „Usman Efendî” Hawar, Hej: 23, 16 Tîrmeh 1933 Şam (Cilda 

yekem a Hawarê, Weşanên Nûdem, r. 603. 
24

 http://ku.wikipedia.org/wiki/Mela_Mehemed_El%C3%AEy%C3%AA_Hun%C3%AE, 

17/05/2011. S:17:20. 

Hunî, Mela Mehmed Elî, Mewlid – Yûsif û Zelîxa – Qesîdeyê Kerbela, Weşanxaneyê Vateyî, 2004, 

Îstanbul. 
25

 Mela Mehemedê Muradan; 'Ez lna ze yew Mûsîbetek Vinena' ; Roportajkerdoxs: W.K Merdimin-N. 

Celalî, Kovara Vateyî İstanbul 2003, r.4-17. 

http://www.zazaki.net/haber/kirmancca-zazaca-kurtcesinde-oykuculugun-gelisimi-737.htm.%2023/04/2011
http://www.zazaki.net/haber/kirmancca-zazaca-kurtcesinde-oykuculugun-gelisimi-737.htm.%2023/04/2011
http://www.zazaki.net/haber/kirmancca-zazaca-kurtcesinde-oykuculugun-gelisimi-737.htm.%2023/04/2011
http://www.zazaki.net/haber/kirmancca-zazaca-kurtcesinde-oykuculugun-gelisimi-737.htm.%2023/04/2011
http://ku.wikipedia.org/wiki/Mela_Mehemed_El%C3%AEy%C3%AA_Hun%C3%AE
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Mewlûda pêncemîn mewlûda Mela Kamilê Puexî ye. Navê mewlûda wî 

Mewlidî Nebî ye. Pûexî, di sala 1938‟ê de, li Bîngolê, li Puexê hatîye dinyayê. Pûex 

him navê „eşîretê him jî navê herêmê ye. Mewlûd di sala 1999‟ê de hatîye nivîsandin 

û ji 104 malikan pêk tê. Mewlûd, di sala 2003‟ê de li Stenbolê hatîye çapkirin.
26

  

c) Mewlûdên Kurmancî: 

1. Mewlida Pêxember, Destnivîs. Mele Nûrîyê Hesarî ( PIRÊSAN ) - ( 1934 – 2011 ) 

Weşanxane: Dua 2009, Sal: 1975.  

2. Sîyera Pêxember, Mele Zahid Pasor-Qulp/Amed, Sal: 1976.  

3. Rîsalet ul-usûl fî mewlid irresûl, Mele Mûhemmed Şerîf kurê Mele Şêxmûsê 

Batêrgiz/Kercews/Batman, Sal: 1976.  

4. Mewlûdu Nebî, Mele Hesen kurê Elî Firfêlî /Hezex/Şirnex, Sal: 1979 

5. Mewlûda Nebî, Şêx Mûhemmed Emîn Heyderî/Farqîn/Amed, Weşanxane: Gelek 

weşanxaneyan çap kirine, Sal: 1980.  

6. Gula Narincî Mewlûda Kurmancî, Seyîd Feyzullah kurê Şêx Mûhemmed 

Findikî/Dihê/Sêrt, Sal: 1983. 

7.  Mewlûda Nebî, Mele Elîyê Baqustanî, Stewr/Mêrdîn, 1988. 

8. Mewlid Nebî, Mele Zahid kurê Mele Mûhemmed Hadî Hezro/Amed, Sal: 1989.  

9. Fêqî Narincî Mewlûda Kurmancî, Mele Ehmed kurê Mele Yûsivê 

Zinarex/Hezex/Şirnex, Sal: 1990. 

10.  Hate Sefa di Mewluda Mustafa, Seyîd Feyzullah kurê Şêx Mûhemmed 

Findikî/Dihê/Sêrt, Sal: 1994.  

11. Mewlûda Nebî, Mele Şewqî Helex/Midyat/Mêrdin, 1994.  

12. Mewlûda Kurmancî – Kurtehîya Mewlûda Bateyî,  Şêx Mehdî Seyfulmulûk/Amed, 

Sal: 2000.
27

  

13. Mewlûda Kurdî bi Zimanê Gundî,  Seyîd Bedrûddîn kurê Mele Saleh 

Kefsûr/Hezex/Şirnex, Sal: 2000. 

14. Ava Heyat, Mele Elî kurê Seyîd Ebdurrehman Omerî /Mehsertê/Mêrdin, Sal: 2000. 

15. Mewlûda Mûhemmed Mustefa, Mele Ebdurrehman Bêcirmanî/Kercews/Batman, 

Sal: 2000.  

16. Rêberê Xelasîyê, Mele Mustafa kurê Mele Elîyê Êzdarî/Kercews/Batman, 

Weşanxane: İhsan Sal: 2005.  

                                                           
26

 Mela Kamile Puexî; Mewlidî Nebî, Kovara Vateyî, Stockholm 2003, nr.19, r.79 
27

 Agahîya van mewlûdan me ji Ebduselamê Bêcirmanî stendine. Mewlûd tev li cem wî ne. Em gelek 

spas dikin ji bo van agahîyên wî. 
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17. Mewlûda Nebî, Mele Ehmed kurê Mele Osman Hêştrekî/Midyat/Mêrdin, Sal: 2005.  

18. Mewlûda Pêxember,  Mele Suleyman Kurşun/Kercews/Batman, Sal: 2005  

19. Mewlûda Pêxember, Seydayê  Tîrêj/ Veguhestina tîpan û pêşkêşkirin, Dilawerê 

ZENGÎ, Çapxane: Emîral, Beyrût – Libnan, Çapa yekemîn, 2006. 

20. Nezma Şîrîn,  Mele Mûhemmed kurê Mele Ehmedê Xursî/Mêrdîn, Sal: 2008. 

21.  Mewlûda Pêxember – Resûlê bê hember, Nivîskar: Şêx Feyzûllah 

Xiznewî/Qamişlo, Sal: 2009. 

22. Mewlûda Sîyer, Mele Ebdûrrehman Xerxorî/Perwar/Sêrt, Sal: 2011. 

23. Dura Birincî Mewlûda Kurmancî, Şêx Sîrac kurê Mele Ebdulhekîm 

Xelîlî/Kerboran/Mêrdin,  

24. Herdûbat, Mele Zahidê Hadîyê Endarî yê bi navê Zahidê Dîyarbekirî,  

25. Mewlûda Hedbî, Hedbî, Dêrik/Mêrdîn.
28

  

Heta dema nivîsandina mewlûda Bateyî kurdan, mewlûdên „Erebî bikar 

dianîn.
29

 Mela Huseynê Bateyî (m. 900/1495), li gundê Batê
30

 ku nêzî Elkê ye hatîye 

dinyayê. Lêbelê di tarîxa jidayikbûna wî de nakokî hene. Li gor agahîyeke ku 

digihêjê Aleksandir Jaba, Melayê Bateyî di nevbera salê 1417 û 1495‟an de jîyaye.
31

 

Gelek lêkolîner nêzî vê dîrokê nê. Lêbelê gelek lêkolîner jî di vê dîtinê de ne ku 

Bateyî di dawîya sedsala 17‟ê heta navîna sedsala 18‟ê jîyaye.
32

 Agahîyeke din jî 

heye ku dibêje, li gorî hevsal û hemdemên wî, ew di sedsala 17. de jîyaye.
33

 Li gorî 

vê agahîya dawî misoger Bateyî piştî Çelebî jîyaye.  

Ji bilî tamnedîyarîya jidayikbûn û mirina Mela, navê wî jî bi teqezî ne dîyar 

e. Bi Mela Ehmed
34

, Hesen
35

 û Muhemmed hatîye navandin. Di çapa mewlûda wî ya 

di sala 1947‟ê ya li Şamê, navê wî weke Huseyîn hatîye sererastkirin. Li gorî 

agahîyên vê çapê,  navê bavê wî Mistefa ye û bi navên Ehmed, Usman û Muhemmed 

                                                           
28

 http://rîyaroni.com/nuce/60-mewluda-kurdi-bi-sewaza-hebdi.html; 17/05/2011. S:17:20 
29

 Doskî, jêdera berê, r. 24-25. 
30

 İslam Ansiklopedîsî, Benda Kurdan, Weşana Wezareta Perwerdehî ya Netewî, C. 6. r. 1113. 
31

 Doskî, jêdera berê, r. 22. 
32

 M. Xalid Sadînî, Mela Huseynê Bateyî – Jîyan, Berhem û Helbestên Wî-, Weşanxaneye Nûbihar, 

İstanbul, 2010. r.21-27. 
33

 Doskî, jêdera berê, r. 24-25. 
34

 Ansîklopedîya Îslamê, jêdera berê, r. 1113. 
35

 Li ser berga çapa mewlûdê ya derse‟adetê (1327) wiha hatîye nivîsandin: “Nazmul „Alîmî‟l Feqîh 

Hesen el Ewlîya Mîn Fuqehaî eş-Şafi‟î” yanê, “, Nezma Hesen el- Ertûşî yê ku Ji „alim û feqîhên 

mezhebê şafî‟i ye.” Di vê çapê de navê wî weke Hesen hatîye nivîsîn.  

http://riyaroni.com/nuce/60-mewluda-kurdi-bi-sewaza-hebdi.html
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sê heb birayên wî hebûne.
36

 Ji xeynî mewlûdê du berhemên wî yên din jî hene. Yek 

jê dîwan e
37

, ya din jî Hemaîl e.
38

  

Mewlûd gelek caran û li gelek deveran hatîye çapkirin. Mamoste Zeynelabidîn Zinar 

di pêşgotina Mewlûda Batê ya ku di sala 1992‟ê de li Stenbolê careke din ji nû ve 

hatîye çapkirin de, dibêje: Di çapa Mewlûdê ya bi tarîxa 1906‟ê de, 20 beş û 582 

malik hene. Lê di ya Mele Mihemedê Wanî ya ku li Elmanyayê çap bûye de, hin 

kêm û zêdetîya sernav û malikan heye. Mewlûda Melayê Bate, çawa ku tê zanîn, 

cara pêşîn ji alîyê A.Von Lecoq ve li Berlînê di sala 1903‟ê de hatîye çapkirin. Ew 

çap, destnivîsa Mele Mihemedê Wanî ye, ku di 9‟ê Zilqe'idê, roja sêşemê, 1305‟an 

(1887) de hatîye nivîsandin û Lecok ew destnivîs di 9.12.1902‟an de ji çapê re, digel 

hinek destnivîsên din hazir kirîye.
39

 Ew destnivîsar niha Ii kitêbxaneya 

"Staatsbibliothek" Marburg/Berlinê ye.
40

 

 Piştre di sala 1324/1907‟ê de li Misrê bi destê Ehmed Ramîzê Kurdî
41

 hatîye 

çapkirin. Paşê di sala 1327/1910‟ê de,  li Stenbolê
42

 û di sala 1947‟ê de li Şamê
43

 çap 

bûye. 
44

 

 Li ser vê mewlûdê heta niha ev xebat hatine kirin. Xebata yekem, a 

Zeynelabidînê kurê Remezan e û navê wê “ Behçetul En‟am bi Şerhî Mewlîdin Nebî 

„Eleyhisselat û Wesselam” e. Zimanê vê berhemê „Erebî ye û şîroveya mewlûdê ye. 

Xebata duyem dîsa ya Zeynelabîdînê kurê Remezan e û navê wê “ Safwetud Dîraye 

fî Şerhil Mewlîd bir- Rîwaye” ye. Ev behem jî bi „Erebî ye. Ya sisêyan jî a 

Zeynelabidînê kurê Remezan e û navê wê “Cami‟î Mu‟cîzatû Ayetan Şerha Mewlidî 

                                                           
36

 Doskî, jêdera berê, r. 19.  
37

 Ansîklopedîya Îslamê, jêdera berê, r. 1113. 
38

 Doskî, jêdera berê, r. 31. 
39

 Seydayê Tîrêj, Mewlûda Pêxember, Veguhestina tîpan û pêşkêşkirin, Dilawerê Zengî, Çapxane: 

Emîral, Beyrût – Libnan, Çapa yekemîn, 2006. 
40

 Ji bilî mewlûdnameya Bateyî, behsa du mewlûdên Kurdî yên kevn têne kirin ku me wan bi dest 

nexistîye. Ji vana yek Mela Ebdilkerîm Mideris e û yê din jî Mihemede Reşad El-Miftî ye.  Di nav van 

herdukan de mewlûdname ya El-Miftî bêtir nêzîkî ya Bateyî ye. Reşo ZÎLAN, Peyven Kurdî Di 

Klasîkên Me De, Mewlûda Kurmancî, Rojnameya Kurmancî, Barselona, 1998. Hejmar, 2, r. 8-9. 
41

 Doskî, jêdera berê, r. 38. 
42

 Nusxeya destê me, çapa Stenbolê a sala1327an e.  
43

 Doskî, jêdera berê, r. 17. 
44

 “Bi destê Gîw Mukrîyanî li Hewlêrê, di 1977 -an de dîsan li Hewlêrê û di 1982-an de ji alîyê S.B. 

Amêdî de li Bexdayê hatîye çap kirin. Lê ev çap ji ya xwerû û orijinal cihêtir e. Mewlûdnameya 

Bateyî heya niha gelek caran li Kurdistana bakur foto-ofset, hatîye çap kirin. Lê bêî ku tarixa li ser 

bête guhartin û şaşîyên çapê bên rastkirin. Mewlûda Kurmancî di forma mesnewî de ye, ji 564 

malikan û ji 18 beÒan pêk hatîye. Malikên wê giş ji 11 kîteyan pêk tên û kêşa wê li ser 11-an e. 

Rojhelatnas Wetzstein dibêje, ku “Şêx BATÊ yê Kurdan mewlûda Îbn Hecer bi helbestkî 

kirîye'kurdî". Lê di rastîyê de wî jê îIham wergirtîye, ne ku her yekser ew wergerandîye kurdî.” Bnr. 

Reşo jêdera berê, r. 8-9. 
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bi Rîwayetan” e. Ev berhem bi Kurdî hatîye nivîsandin û ev jî şerha mewlûda Bateyî 

ye.
45

 Di vî warî de xebateke din a Tehsîn Îbrahîm Doskî û Muhsîn Îbrahîm Doskî ye. 

Navê berhema wan, “Melayê Bateyî, Jîyan û Berhemên Wî” ye. Çavkanîyeke din jî, 

a M. Xalid Sadînî ye û di nav weşanên Nûbiharê de weşîyaye.
46

  

Mewlûd bi awayê helbestê (Mesnewî) hatîye nivîsandin; her malik bi eynî 

qafîyê/hevdeng e û rêz, yazdeh movik û kiteyan dikişin.  

Weke mewlûdên din, Bateyî jî mewlûda xwe bi besmele, hemdele û 

selweleyê destpê kirîye. Paşê bi xêra xwendina mewlûdê didomîne.
47

 Malikên dawî 

bi lava û diayan dawî dibe.  

Mewlûd ji 18 beş û diayeke „Erebî pêk tê û 48 rûpel e. Di dawîya her beşê de 

dîsgotin/neqeret heye. Lê ev dîsgotin/neqeret di çapên „ewil de tunebûye, paşê lê 

hatîye zêdekirin  

Her mewlûd xwedîyê dîsgotin/neqereteke xweser e. Lê temamê 

dîsgotin/neqeretên mewlûdan di mijarekê de digihêjin hev. Ew mijar jî teşwîqa anîna 

selat û selamê li ser pêxember e. Ji bo xelasîya ji agirê cehnemê, selat û selam têne 

pêşnîyarkirin. Dîsgotin/neqereta Bateyî ev e.  

Ger divêtin hûn ji narê binnecat 

Bi ‘işq û şewqek hûn bibêjin esselat 

Nîvîyê mewlûdê ji serî û heta jidayikbûna pêxemberê me (s.x.l.) ye, nîvîyê 

mayîn jî, ji beşa „Merheba‟ û heta ku daşîra wî, wî tîne Mekkehê û teslîmî dîya wî 

dike ye.  

Bi kurtasî mijarên beşên mewlûdê ev in.  

Beşa Yekem: Hemdê Xwedê 

Beşa Duyem: Selawat Li Ser Pêxember 

Beşa Sêyem: Xêra Xwendina Mewlûdê 

Beşa Çarem: Xuluqandina Ronahîya Pêxember 

Beşa Pêncem: Afirandina Adem Pêxember 

Beşa Şeşem: Neseba Pêxember  

Beşa Heftem: Bûyîna Bavê Pêxember, Ebdullahê kurê Evdilmutelib 

Beşa Heştem: Ji bo Kuştina Ebdullah, Planên Cihûyan 

                                                           
45

 Doskî, jêdera berê, r. 38. 
46

 M. Xalid Sadînî, Mela Huseynê Bateyî – Jîyan, Berhem û Helbestên Wî-, Weşanxaneye Nûbihar, 

İstanbul, 2010. 
47

 Bateyî, r. 3-4. 
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Beşa Nehem: Zewaca Dê û Bavê Pêxember 

Beşa Dehem: Bihemlêbûna Amîne bi Pêxember 

Beşa Yazdehem: Jidayikbûna Pêxember 

Beşa Dozdehem: Gazî û Şabaşî an Beşa Merhebayê 

Beşa Sêzdehemîn: Bûyerên Ku di Şeva Jîyadikbûna Wî de Qewimîne 

Beşa Çardehemîn: Roja jidayikbûna Pêxember, Nîşanên ku Ebdulmutelip 

Dîtine 

Beşa Pazdehemîn: Hatina Helîma Sadîya û Birina Pêxember, ji bo şîrdayinê 

Beş Şazdehemîn: Vegera Karwanên Se‟dîyan, ji Mekkehê 

Beşa Hevdehemîn: Li Nava Se‟dîyan Pêxember 

Beşa Hejdehemîn: Vegera Pêxember ji Welatê Se‟dîyan 

Beşa Nozdehemîn: Paşgotin 

D- Rûberhevîya/Mûqayese Mewlûda Tirkî û Kurdî 

Di herdû mewlûdan de jî ji hêla çavkanîyan û ji alîyê ola îslamî ve gelek 

meseleyê bi niqaş henin. Bi fîşalî gelek mijar li dû hev hatine rêzkirin. Ev mijarên ku 

têne rexnekirin, xwe naspêrin çavkanîyên zexm. Ji ber vê yekê ji alîyê edebî ve çiqas 

bi qîmet bin jî, ji alîyê olî ve her dem bûne sedemê nîqaşê. Tevî vê yekê jî, di nava 

miletê tirk û kurd de cîyekî xwe yî pîroz jî ji mêj ve heye û hê jî berdewam e. Her 

wiha ev helbest/riste ji bo jidayikbûna Pêxember hatibe nivîsandin jî, ji bilî roja 

jidayikbûna wî di gelek rojên bê‟eleqe tê bikaranîn. 

Parastina ramana ehlê sunentê di herdû mewlûdan de cîyekî taybet digire. 

Herdû Mewlûd jî di zimanên xwe de pêşeng in û weke mewlûdên „ewilîn têne zanîn. 

Herdû mewlûd jî bi besmele, hemdele û selweleyê destpê dike. 

Wesîletu‟ne Necat ji şanzde beşên cuda û binbeşên bi navê „fesl‟ pêk tên. 

Mewlûda Bateyî ji hejde beşan pêk tê. Beş, bi dîsgotinê ji hev diqetin. Ji bilî 

dîsgotinan ji bo beşan sernivîs tunun. Li ser hejmara malikên herdû mewlûdan de jî 

îxtîlaf heye. Malikên Mewlûda Çelebî ji hefsedî zêdetir e. Li gorî nusxeya destê me, 

mewlûda Bateyî ji serî heta beşa merhebayê - dîsgotin ne tê de- 285 malik in, 

merheba û ji merhebayê û heta dawîyê jî 281 malik in. Ango bi tevahî ji 566 malikan 

pêk tê. Herdû mewlûd jî bi heman weznê hatine nivîsandin. Bi babetên mijaran, 

mewlûda Çelebî dewlemendtir e. 

Silêman Çelebî di mewlûda xwe de, ji xwe re diayan dixwaze û piştî vê 

daxwazê ji bo xeletîyên xwe lêborînê dixwaze. Piştî beşa lêborînê di du beşan de, 
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rewşa gerdûnê li hember Xwedê û fitreta Hz. Pêxember tîne ziman. Paşê derbasî 

beşa wîladetê dibe. Di vê beşê de behsa wucûda pêxember, di dema bûyîna wî de 

bûyerên awarte, behsa mûcîzeyên wî, koçberîya wî û wesfên wî dike. Piştî van 

agahîyan, dest bi şîretan dike û dibêje ji bo ku em bibine ometeke baş lazime em 

rasterast rîya pêxember bişopînin. Herwiha di vê beşê de behsa pêxembertîya 

pêxember û başbicîhanîna erkên wî dike. Piştî vê beşê derbasî beşa wefata pêxember 

dibe. Ev beş bi awakî dilsozane tîne ziman. Di vê beşê de pend û şîret, dia û nîyaz 

cîyên xwe digirin. Malikên dawî bi diayan diqedin.  

Melayê Bateyî, piştî hemd, selewat û xêra xwendina mewlûdê derbasî mijara 

afirandina nûra pêxember dibe. Ji vê jî derbasî mijara afirandina Adem pêxember 

dibe. Neseba pêxember, bûyîna bavê wî û zewaca bavê wî bi hûrgilî hatîye 

hûnandin. Beşa bihemlebûna dayika wî jî bi dirêjahî hatîye vegotin. Piştî bûyîna 

pêxember beşa merhebayê destpê dike. Ji beşa merhebayê û pêve mijar bi piranî 

zarokatîya pêxember a ku li cem dayîna wî Helîme re derbas dibe ye.  Helîme û mêrê 

xwe ji bo zarokan çawa hatine Mekkê û çawa pêxember hilbijartîye û birîyê welatê 

xwe. Dema ku pêxember li nava malbata Se‟dîyan de bû çi bûyerên awarte qewimîn, 

hemû di van beşên dawî de cîyên xwe digirin. Bateyî jî weke Çelebî bi diayê 

mewlûda xwe bi dawî dike. Ferqek e din jî heye ku mewlûda Bateyî weke ya Çelebî 

şîreta di hundirê xwe de nahewîne.  

Herdû mewlûd jî zêde di binê bandora zimanê „Erebî de mane. Hema hema di 

her malikê de bêjê û terkîbên „Erebî henin. 

Hedîs û gotinên mezin ên ku di nava mewlûdan de derbas dibin bê çavkanî ne 

û ji binê zanebûneke îlmî re derbas nebûne.  

Herdû mewlûd jî bi wezna Faîlatun Faîlatun Faîlûn hatine nivîsandin. Di 

şêwaza mesnewîyê û bi risteyan/beyt hatine nivîsandin. Her riste ji 11 kîteyan pêk 

tên. 

Navê mewlûda Çelebî “Wesîletun Necat” e, lê bêtir weke mewlûda Silêman 

Çelebî hatîye naskirin/zanîn. Mewlûda Bateyî jî di nava kurdan de dema ku bêjeya 

“Mewlûd” tê gotin pêşî mewlûda wî dikeve bîra mirovan. Wekî din jî, Mewlûda 

Bateyî, Mewlûda Ertûşî jî, navên wê ne.  

Di herdû mewlûdan de jî dîsgotin/neqeret hene. Bi saya dîsgotin/neqeretan 

mijar ji hev diqetin û dabeş dibin. 
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Herdû mewlûd jî bi diayan xilas dibin. Mewlûda çelebî bi beşa “”Fi Xatîmetil 

Kîtab” diqede û ev beş, tenê ji diayê pêk tê û 62 malik e. Mewlûda Bateyî jî, „ewil bi 

diayên ku ji 25 malikan pêk tê diqede û piştî vê diayê bi awayekî pexşanane diayeke 

bi zimanê „Erebî jî heye.  

Di herdû mewlûdan de malikên dawî, helbestvan ji xwe re diayê dixwazin. Di 

malika herî dawî de Bateyî navê xwe bikar tîne lê Çelebî bêyî ku navê xwe binivîse, 

diayan dixwaze. Malika herî dawî a Çelebî ev e; 

 “Tanrı rahmet eyleye ol Han için 

 Kim dua kıla bunu yazan için”  

Malikên herî dawî ên Bateyî jî ev in;  

Hem ji bo her çar îmamê cadeê 

Hem ji bona katibê vê nusxeê 

Bo cemî‟ê muslîmînû salîhe 

Bo feqîrê Bateê elfatîhe.  

Mewlûda Çelebî bi zimanekî zelal hatîye nivîsandin. Di şêwaza vegotina wê 

de bidilûcanî heye. Ji ber vê yekê jî, tesîreke xwe ya mezin heye. Mewlûda Bateyî jî 

li gorê dema xwe bi zimanekî zelal hatîye nivîsandin. Mixabin ji ber pirsgirêkên 

zimanê kurdî, îro li her herêmê baş nayê fêmkirin. Ji ber vê yekê jî hinek „alimên 

kurd, wê weke kurmancîya îro ji nû ve şîrove kirine. Hinekên din jî dîsa di binê 

tesîra Bateyî de ji nû ve mewlûd nivîsandine.  

Tesîra herdû mewlûdan li mewlûdên ku di pey wan re hatine nivîsandin heye. 

Bandora mewlûda Bateyî li temamê mewlûdên kurmancî, zazakî û soranî heye.  

Mewlûda Bateyî, piştî mewlûda Çelebî hatîye nivîsandin û weke nazîreyekê 

hatîye amadekirin. Lewra Bateyî, di hin malikan de, di bêje û terkîban de, di 

dîsgotin/neqeretan û di beşa merhabayê de zêde şibandîye mewlûda Çelebî. Beşên 

mijaran hemû ne wekî hev bin jî, şêwe û uslûb pir nêzîkî hev in.   

Dîsgotin/neqereta herdû mewlûdan pir dişibin hev. Dîsgotina herdû 

mewlûdan ev in: 

Ger divêtin hun ji narê bin necat   Ger dilersiz, bulasız oddan necât 

Bi işq û şewqek hûn bibêjin es-selat             Aşk ile derd ile edin essalat 

 

Cumle zerratê cihan da ev nida  Cümle Zerrat-ı Cihan idiüp nida 

Kirne gazi pêkve gotin merhaba  Çağrışıbun didiler kim merhaba 
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Di herdû mewlûdan de beşa merhebayê jî pir dişibin hev. Ji ber ku mewlûda 

Çelebî berê hatîye nivîsandin, meriv dikare bibêje ku Bateyî di bin tesîra Çelebî de 

maye.  

 

Encam 

Mewlûd cûreyeke edebî-olî ye û mijara wê jîyana Hz. Pêxember e. 

Nivîsandina helbestên vê mijarê hema hema ji dema Hz. Pêxember destpê kirîye û di 

demên din de, ji layê helbestvanên misilman ve hatîye nivîsandin û her ku çûye 

hejmara wan zêde bûye. Bi gelek zimanan mewlûd hatine nivîsandin û herwiha hin 

mewlûdên „Erebî û Tirkî jî bi gelek zimanan hatine wergerandin.  Bi taybetî di 

zimanê „Erebî de mewlûd bêtir hatine nivîsandin.  

Di kevneşopîya edebîyata Tirkî de, mewlûda Silêman Çelebî weke pêşeng 

tête qebûlkirin. Ev mewlûd ji bo mewlûdên li dû xwe jî tim û tim bûye modêl. 

Herwiha bandoreke mezin li ser şêwe û naveroka mewlûdên li dû xwe kirîye.    

Mewlûda Bateyî jî, ji roja ku hatîye nivîsandin û heta roja me di nava Kurdan 

de cîyê xwe yî taybet parastîye. Di merasîmên mewlûdan, -çiqas ku piştî wî 

mewlûdên din hatibin nivîsandin jî- bi piranî hê jî, ev mewlûd tête xwendin. Gava ku 

meriv li mewlûdên ku piştî mewlûda Bateyî hatine nivîsandin, bandora Bateyî 

şiklekî xwerû tête dîtin. Ev jî tê wê wateyê ku bi saya mewlûda Bateyî, di edebîyata 

kurdî de rêyek li mewlûdnameyan hatîye vekirin û heta van salên dawî jî mewlûd 

hatine nivîsandin.  

Herdû mewlûd (mewlûda Tirkî û mewlûda kurdî), di hin mijaran de digihêjin 

hev, lê di hin mijaran de jî ji hev diqetin. Mewlûda Çelebî weke jînenîgarîyeke biçûk 

ya Pêxember hatîye amade kirin. Lêbelê mewlûda Bateyî jîyana pêxember tenê heta 

çarsalîya wî vegotîye.  

Herdû mewlûd jî bi şêwaza mesnewîyê û li ser behra Remelê hatine 

nivîsandin. Herdû mewlûd jî, bi servekirina heta roja îro hatine.    
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