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ABSTRACT
Some author in the literatures of nations are very important. Especially, the place of the authors
who wrote first works is special. Mela Mehemed Elî Hunij is one of these people in
Zazaki/Zazaish literature. Because, he is one of first writers who write first works in Zazaish
literature. His mawlid is third Zazakî mawlid. I analyzed the work in terms of literary arts in my
article. Mela Mehemed Elî Hunij uses most of the literary arts such as quotation, pun, metaphor,
comparison, personification, question, repeat, alliteration, assonance in his work.
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Namey Homay/vaj hêverî, /pê namey Ho/may ak berî

1. Destpêk
Mela Mehemed Elî Hunij, semedê edebîyatê Zazakî, yew
şexsîyeto muhîm o. Çunke ey, bi Zazakî eserê muhîmî
nuştî. Bi taybetî, mewlidê ey ke serra 1971 de nusîyayo, zaf
balkêş o. Çunke no eser, edebîyatê Zazakî de mewlido
hîrêyin o. Ci ra ver, mewlidê Mela Ehmedê Xasî serra 1899
de, mewlidê Usman Efendîyê Babijî serra 1933 de neşr
bîyo.
Mela Mehemed Elî Hunij -her çiqas nasname de serra 1932
bivîyaro zî- serra 1930 de maya xo ra bîyo (Deştij û
Necaranij, 2014: 4). Nameyê ci, nasname de sey Mehmet
Ali Öztürk vêreno. O, dewa Hun (bi Tirkî Beyhan) ra yo.
Na dewe, giredayeyê Pali ya. Ey, bi des serran melatîye
kerdo û waşto şarê xo rê ardim biko.
Hunij, yew nuştoxo welûd o. Ey bi zazakî zaf eserî nuştî.
Mîsale 3 hebî mewlidê ey inkey (nîka) destê ma de yî:
Mewlidê Pêxemberî (1971); Mewlidê Zazakî (2005);
Mewlidê Zazakî (2011) (Yeşilkaya, 2014: 42). Eserê ey yê
bînî:
A. Heketey Yûsuf û Zelîxa, 1982 de nusîyayo û 152 beyt
o
B.
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.

Qesîdey:
Zerra Haya, 1975 de nusîyayo, 40 beyt o
Qesîdey Tewhîd, 1975 de nusîyayo, 33 beyt o
Qesîdey Qebir/Ezabî Qebra Xuerî, 1975 de nusîyayo,
20 beyt o
Qesîdey Seîdî Nûrsî, 1969 de nusîyayo, 20 beyt o
Weqayê Kerbela:
i. Weqay Kerbela Hesen-Huseynî, 1971 de nusîyayo,
20 beyt o
ii. Weqay Kerbela Hezret Hesenî, 1970 de nusîyayo,
20 beyt o
iii. Weqay Kerbela Hezretî Huseynî, 1970 de
nusîyayo, 30 beyt o
Qesîdey Pêxemberî, 1972 de nusîyayo, 20 beyt o
Eqîdey Îman-Eqîdey Îslam, 1970 de nusîyayo, 66 beyt
o

C. Hîkmet û Edebîyat:
a. Hîkmet Zazakî, 1971 de nusîyayo, 80 beyt o
b. Edebîyat Zazakî Neqişnayo pey Nakî, 1971 de
nusîyayo, 264 beyt o.
D. Xezay Uhudî:
a. Weqayê Koyî Ûhûdî, Wefatî Hemzî, 1972 de
nusîyayo, 81 beyt o.
b. Vengî Melî, Munacat Mehmed Elî, 1974 de nusîyayo,
22 beyt o.
c. Qesîdey Mekkî, 1976 de nusîyayo, 25 beyt o.
d. Qesîdey Medîna, 1976 de nusîyayo, 25 beyt o. (Uzun,
2002: 63-65)
Ma xebateyê xo de mewlido ke Hunijî serra 1971 de nuşto,
hetê hunerê edebîyan ra analîz kenî. La verî ma wazenî
derheqê mewlidê Hunîjî de toy melumatan bidî. Mewlid de
her çiqas toy îstîsna bibî zî rêzî şîyês hece yî. Qafîyeyê ci zî
“aa ba ca…” yo. Heto bîn ra Hunij, mewlid de no weznê
erûzî şuxulneno:
Mustef’îlun / mustef’îlun / mustef’îlun / mustef’îlun
__ __ * __ / __ __ * __

/ __ __ * __ / __ __ * __
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(a)

Xebêr mewlid/weş xeberî, /biwan mewlid/ Pêyxemberî (a)
Pêyxembêr zaf/aşiq resnaw, /yi qelbî a/şiqan veşnaw

(b)

Mewlid pêxem/berî beşnaw,/biwan mewlid/ Pêyxemberî (a)
(Yeşilkaya, 2014: 30)
Nê melumatan ra badê ma şînî mewlidê Hunijî, hetê hunerê
edebîyan ra analîz bikî

2. Hunerê Edebîyî
2.1.

Teşbîh

Eke şaîrî, yew çî bişibnî yewna çî no teşbîh beno. No hewa
şaîrî benetî di çîyan de yew muşterek nuqta anî wucûd. Çer
unsurê teşbîhî est î: Muşebîh (benzeyen), muşebîhun bîh
(kendisine benzetilen), hetê şibnayîşî (benzetme yönü),
edatê teşbîhî (benzetme edatı) (Çelikelden, 2014: 71). Çend
tewirê teşbîhî est î. Teşbîho belîx, înan ra yew o. Teşbîho
belîx de tena, muşebîh û muşebîhun bîh xo rê ca veynenî.
Cumle de edatê teşbîhî û hetê şibnayîşî nêvêrenî. Hunij,
mewlidê xo de muracatê no teşbîhî keno:
“Wi me’denî xeberûn o, biwan mewlîd peyxemberî” (56)1
Hunij, semedê Pêxemberî vono “madenê xeberan”. Madenî,
semedê însanan zaf erjaye yî. Kam wayîrê madenan bibo,
rûmetê înan zêde beno. Eynî no hewa, zereyê kamcîn
xeberan de nameyê Pêxemberî vêro, rûmetê înan zêde beno.
La cumle de kê raştê edatê teşbîhî û hetê şibnayîşî nînî.
Ewta zî eynî çî virazîyeno:
“Merg ha yenû verî ber’ ma, dinya ra şi peyxembêr ma
Merdim’ nezan ti vûn verg û, wi vûn ‘Rahar mergî derg û’”
(67)
Merg, yew raştîya însanan o. La zaf însanî ci ra tersenî.
Coka, wexto ke însanî derheqê mergî de xeberî donî zaf
ray, qalanê xewfinan anî ziwanî. No beyt de zî semedê
mergî, çekuya “verg”î îfade beno. Yanî verg, senî hewa
heywanan kişeno, çinî keno, o hewa merg zî însanan çinî
keno. Beyt de tena muşebîh û muşebîhun bîh est o. Coka
teşbîho belîx o. Yew teşbîh zî no yo:
“Muhemmed ik est yew sedef, yi ra resa ’erdî şeref” (62)
No ca de zî semedê Pêxemberî “sedef” vacîyeno. Sedefe,
wextê verênan ra heya inkey, semedê xemilnayîşî yena
şuxulnayîş. Însanî ke wazenî çîyê, kel-melê xo hîna rind
bikî, muracatê sedefî kenî. No hewa, Pêxember zî sey
sedefe rind o û heme çîyan hîna rind keno. Xora dewamê
rêze de Hunij vono, pey Pêxemberî erd şeref veyneno. Rêze
de tena muşebîh û muşebîhun bîh est î. Kê raştê teşbîhî na
rêze de zî yenî:
“Qudus îstasyuna pîl a, ti vûn Muhemmed yew vil a” (63)
Na rêze de, di hebî teşbîhî est î. Înan ra yew teşbîho belîx o.
Hunij vono Pêxember, yew vile moneno. Yanî o sey yew
vile rind o. La no ca de edatê teşbîhî û hetê şibnayîşî çinî
yo. Coka no teşbîho belîx o. Na rêze de teşbîho muekked zî
1

Mewlidê Hunijî, serra 2004 de hetê WK Merdimînî ra transkrîbe
bîyo. WK Merdimînî, humara 22 yê kovara Vateyî de no transkrîb
neşr kerd. Meqale de ma zî no transkrîb şuxulna. Heme girewtikan
de ma tena numreyê rîpelî da.
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est o. Teşbîho muekked de edatê teşbîhî ra teber, heme
unsurê teşbîhî est î. Hunij vono Qudus, yew îstasyono pîl
moneno. Ewta muşebîh, Qudus; muşebîhûn bîh, îstasyon;
hetê şibnayîşî, pîl o. La seke aseno edatê teşbîhî çinî yo. Nê
rêzan de zî teşbîh xo rê ca veyneno:
“Qatey asmên yewin ça ya? Uca d’ yew dîk dî sey say a
…

“Asmên vûn: ’Erdo ti gêc î, ez a merkêz aşm û ruecî
…
Asmên vûn: ‘Ti xebêr medo, ’erş ha mi d’ o, kursî mi d’ o

O dîk vînayîşî r’ mexsûs, enî wanen ti vûn tawus” (64)
Gama ke Pêxember vecîyeno Mîrac, weyra tewir tewir
çîyan veyneno. Înan ra yew zî yew dîk o. Semedê dîk
vacîyeno o, say moneno. Rêze de muşebîh, muşebîhûn bîh,
edatê teşbîhî est î. Tena hetê şibnayîşî çinî yo. Coka no,
teşbîho muxtasar o. Rêza diyin de zî wendox/goşdar bonder
beno dîk, sey tawusî weş waneno. No ca de zî tena edatê
teşbîhî çinî yo. Coka ewta teşbîho muekked est o. Di teşbîhî
zî no ca de yî:
“Cebraîl yi r’ benû yew şef, qatûn asmênû gên hedef
…
Bûraq yi r’ bî sey yew teqsî, ver’ xwi tada hetî Qudsî” (64)
Mîrac de Cebraîl, Pêxemberî rê rayberîye keno. Coka ewta
vacîyeno, Cebraîl semedê Pêxemberî sey yew şef bîyo.
Yanî Hunij vono Cebraîl, şefî moneno. Rêze de tena
muşebîh û muşebîhun bîh vêrenî. Coka no, teşbîho belîx o.
Heto bîn ra yew buraq, Pêxemberî beno Mîrac. Vacîyeno ke
no buraq, sey teqsî şono. Semedo ke hetê şibnayîşî çinî yo,
ewta teşbîho muxtasar est o. No beyt de zî teşbîh est o:
“Hezret Peyxembêr wefat kerd, dinya ra şi peyxembêr ma
Ehlî Beytî r’ dinya bî hor, melakêt ha yenî sey vor” (70)
Badê mergê Pêxemberî, yew xemginîya pîl, dinya gîno binê
bandura xo. Asmên de zî toy çî yenî wucûd. Nê çîyan ra
yew zî benetî milaketan de peyda beno. Milaketî, asmên ra
yenî war. Hunij vono ê, sey vewre zaf û lez yenî war. No ca
de muşebîh, muşebîhûn bîh, edatê teşbîhî est î. Tena hetê
şibnayîşî çinî yo. Coka teşbîho muxtasar est o. Yew teşbîh
zî no yo:
“Mîrac şina, agêrena, peyxembêr ma vêca Mîrac
Mîrac vecena raharû, ya lez şina sey teyarû” (64)
Hunij vono, şîyayîşê Mîracî teyara moneno. Na rêze de
heme unsurê teşbîhî est î. Muşebîh, Mîrac; muşebîhûn bîh,
teyara; hetê şibnayîşî, lez şîyayîş; edatê teşbîhî, sey. No
semed ra ewta teşbîho mufasal est o.

2.2.

yew teşxîs zî est o. Semedê dişemî “bêhes” vacîyeno. Yanî
dişeme vengê xo nêveceno. Pey hurmet û meraq, paweyê
bîyayîşê Pêxemberî yo. Yanî rocê dişeme, sey însanî
têgeyreno. Rêzî ke cêr de yî de teşxîs û întaq est î:

Teşxîs û Întaq

Hunerê edebî, sînoranê edebîyatî hera kenî. Mîsale ê,
unsurê tebîetî ke yewbînan ra cîyayî nêzdî yewbînan kenî û
no hewa, wareyê edebîyatî hera kenî. Hunerê teşxîs û
întaqî, nê huneran ra yî. Eke şaîrî heywanan, nebetan, kelmelan sey însanan bîgî dest, no teşxîs beno. Eke heywanî,
nebatî, kel-melî xeberî bidî zî no, întaq o (Külekçi, 2005:
121). Nê hunerî, mewlidê Hunijî de zî est î:
“Rebî’ul-ewwel duyes a, amey hûrî îmdad resa
Şewa duşemî bêhes a, biwan mewlîd peyxemberî” (58)
Pêxember, aşma rebîul-ewwel de rocê dişeme maya xo ra
bîyo. Beyto ke ma cor de nawna de zî behsê ci beno. Ewta

…
’Erd vûn asmên ra: ‘Bib’ haya! Pîley teyna qey Homay a
…
Asmên va: ‘Ellahû ekber!’, peyxembêr ma vêca Mîrac
…
Uca d’ gina asmên recef, va: ‘Vazen ez bigîr şeref” (61,62)
Seke nê rêzan de zî aseno, benetî asmên û erd de yew
munakaşa beno. Wirdi zî vonî ma hîna hawil î. Semedê
havilîye munakaşa kenî. Asmên vono o cor de yo, wayîrê
aşme, rocan, milaketan, levhî mehfûzî yo. Erd zî vono herb
û xezayî ci de benî. Ewlîya, enbîya, însanê êbînî û heywanî
ci ser de ciwîyenî. Tewr peynî de zî erd vono o, wayîrê
Pêxemberî yo. Pey nê qalan, benetî erd û asmên de yew
munakaşa beno. Heta yew ca de asmên, erd ra vono “ti
xeber medi”. Yew ca de zî asmên vono “Ellahû Ekber!”.
Heme nê cî mînakê întaq î. Heto bîn ra mîyanê no
xeberdayîşî de ge-ge erd û asmên sey însanî têgeyrenî.
Mîsale asmên erd ra vono “gêc mebi”. Yanî ci, sey însanî
veyneno. Yew rêze de zî erd, asmên ra vono “bibi haya!”
Yanî o zî ci rê sey însanî muamele keno. Yew ca de zî
asmên recefîno. Heme nê çî mînakê teşxîs î. Ewta zî eynî
hunerî est î:
“Dîk’ asmênû da yi selam, va: ‘Merheba tu r’ ya îmam!’
Pêl xwi akêrd yi kerd qiyam, peyxembêr ma vêca Mîrac”
(64)
Gore bi Hunijî, wexto ke Pêxember vecîyeno Mîrac o, qata
yewinê asmênî de yew dîk veyneno. Wezîfeyê dîkî, erd
haya kerdiş o. Gama ke dîk, Pêxemberî veyneno sey
însanan têgeyreno. Verî, Pêxemberî rê selam dono. Badê zî
pelanê xo akeno û qiyam keno. No hewa zî hunerê întaq û
teşxîsî virazîyeno. No ca de zî teşxîs est o:
“Ruecû waştîn nîakewtîn, şewû waştîn birakewtîn
Qîyamet waştîn pakewtîn, dinya ra şi peyxembêr ma” (67)
Badê mergê Pêxemberî, tebîet de zaf çî, sey însanan xemgîn
benî. No beyt de zî aseno roc, rîyê xemgîneyî ra nêwazeno
ako. Şew zî xora tarîyo û wazeno semedê xemgîneyê xo, no
tarîyeyî xo dom biko. No hewa teşxîs yeno wucûd.

2.3.

Cînas

Şaîrî, eseranê xo de semedê muzîkalîte, muracatê toy
metodan kenî. Cînas, înan ra yew o. Çunke cînas de çekuyî
ke hetê vengî û formî ra eynî yan zî nêzdî yewbînanî tekrar
benî û no hewa, yew ahenk peyda beno. Cînas de manayê
çekuyî, cîya yî (Çetin, 1998: 219). Hunij zî mewlidê xo de
çend tewir cînasî rê ca dono. Înan ra yew, cînaso mukerrer
o. Cînaso mukerrer de yew çekuye, peynî çekuya bîne de ya
û no hewa cînas virazîyeno. Nê rêzan de cînaso mukerrer
est o:
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Xebêr mewlîd weş xeber î, biwan mewlîd peyxemberî”
(56)

Çekuya mecazî, formê îsmî-mekan de ya û manayê ci “cayê
vîyartişî” yo. Edebîyat de zî eke yew çekuye, teberê
manayê xo de bişuxulîyo no sey mecaz nome beno (Aydın,
2013: 24). Zaf şaîrî muracatê no huner kenî. Hunij zî înan
ra yew o:

“Qudus îstasyuney cêr î, Muhemmed ame ver’ berî
Wenişt Mîrac dey xeberî, peyxembêr ma vêca Mîrac” (63)
“Peyxemberî yin id ramênd, peyxembêr Qudus id ca
mênd”(63)
“Mîrac bi sey yew minara, Mîrac a pey leqey ca ra” (63)
“Mîrac şina sey teyara, hêt Sîdretu’l-munteha ra” (64)
“Aşmey Seferî z’ amey şî, peyxembêr ma kewt nêweşî”
(67)
“Xatir şima sehabûno, xatir şima ewladûno!
Peyxember nesîhet dûno, dinya ra şi peyxembêr ma” (68)
“Fatima va: ‘Bawo! Bawo!” Fatima va: “Hebîb ça wo?”
(70)
Seke aseno Hunij, cînaso mukerrer rê ca dono. Heto bîn ra
o, cînaso lahîk zî şuxulneno. No cînas de zî çekuyî ke
benetî înan de cînas est o de tena yew herf cîya yo. Ge-ge
herfo ke sereyê çekuyan de yo cîya beno. Ge-ge zî herfo ke
orte yan zî peynî de yo cîya beno. No cînas ra cinaso
mutekarîb, cînaso muzarî zî vacîyeno. Mewlid de nê rêzan
de cînaso lahîk est o:
“Serr’ peyxembêr bî çewres new, Cebraîl yi r’ ame yew
şew
Va: ‘Muhemmed warzi pay rew’, peyxembêr ma vêca
Mîrac” (62)
“Şewa tarî çîn û hes-bes, şewa tarî rakewt her kes” (63)
“Hezret Muhemmed ame war, hêt Herêm ra yi birna xar”
(63)
“Qudus îstasyuney ’erdû, sarey Qudus sarey derdû” (63)
“Melakêt asmênû yên war, sey jetû yên bîn aya dar” (64)
“Refref yi r’ bî sey yew fuzey, dayrey Rebbî dî sey muzey”
(65)
“Lay’ kaînat’ nika rişte, niştey kaînatî z’ nişte” (65)
“Me’nay Mîrac me’na barî, şewey Mîrac yi kerd zarî” (66)
“Merdim’ nezan ti vûn verg û, wi vûn rahar mergî derg û”
(67)

Mecaz

“Peyxembêr zaf aşiq resnaw’, yi qelbî aşiqan veşnaw’” (56)
Hunij, destpêkê eserê xo de heskerdişê Pêxemberî ser o
vindeno. Gore bi ey, kesî ke Pêxemberî ra heskenî yanî
heskerdoxê ey zaf î. Heta, heskerdişê înan hende zaf o ke
qelbê înan veşayo. Seke yeno zanayîş, qelbê însanan
nêveşeno. No ca de yew îfadeyo mecaz est o. Semedê
eşkera kerdişê pîleyê heskerdişê, însanî no îfade şuxulnenî.
No beyt de zî mecaz est o:
“Tu ra wazen yew fatîha, tu ra wazen ez yew du’a
Ruhî tu rî z’ bena şîfa, biwan mewlîd peyxemberî” (57)
Nê îfadeyî, derheqê fedlê wendişê fatîha û duayan de yî.
Hunij, kesê êbînan ra fatîha û dua wazeno. Çunke o, bawer
keno ke nê çî zaf muhîm î. La o vono, nê çîyî semedê
wendoxan rê zî baş î. Bira vono, nê çîyî ruhê înan rê şîfa
benî. Ewta îfadeyo mecazî est o. Çunke ruh ne nêweş beno
ne zî ey rê şîfa lazim o. La semedê hetê manewî ra asan
bîyayîş, no îfadeyo mecazî şuxulîyeno. Eynî huner ewta zî
xo rê ca veyneno:
“Ti wazenî tarîx akîr, bera pak tarîx id ca kîr” (57)
Hunij, beşa ke na rêze tede vêreno de behsê vîyarteyî, tarîxî
keno. Nameyê Adem, Hawa, Îbrahîm, Îsmaîl û sewbîna
kesan vêreno. Semedê behsê nê çîyan “tarîx akerdiş”
vacîyeno. La tarîx çîyo ke abeno nîyo. Heto bîn ra tarîxo
“pak” vacîyeno. Tarîx, pak zî nêbeno. Nê heme îfadeyî
mecazî yî. Yanî ewta no çî îfade beno: Pêxemberî verênî û
ê însanî bînî ke xîzmetê dînî kerdo, tarîxî rê yew roşn donî.
Kê raştê mecazî no ca de zî yenî:
“Beşnaw mi ra me’na barî, peyxembêr ma vêca Mîrac” (61)
Edetî (normal) de mana, barî no zî qalind nebêno. La
nuştoxî, herayîyê ziwanî şuxulnenî û nê sifetan semedê
mana şuxulnenî. Hunij zî no hewa yew îfade ano ziwan ser
û “manaya barî” vono. Qesdê ey no yo: Derheqê Pêxemberî
de dînî de xeberdayîş, yew çîyo barî yo. Yanî nê çîyî mana
barî kenî, înan rê qiymet û rindîye donî. Na rêze de zî eynî
çî est o:
“Me’nay Mîrac me’na barî, şewey Mîrac yi kerd zarî” (66)

“Gûn merdim’ gen, kenû kerre, merdim nêşken bikir
gerre”(69)

Hunij wazeno o, rindîyeyê Mîracî eşkera biko. Coka
muracatê çekuya “barî” keno. Gore bi ey, manayê Mîracî,
manaya barî ya. Yanî Mîrac, yew çîyo rind û taybetî yo.
Mîracî, însanan rê rindîye, hawilîye ardo. Yew mecaz zî nê
rêzan de yo:

“Vila sura rezî bî zerd, ’Ezraîl ruh peyxembêr berd” (70)

“Peyxembêr va: “Wi Gangêr û, wi ha yenû ganû berû

“Ehlî Beytî r’ dinya bî hor, melakêt ha yenî sey vor” (70)

…

“Yin Homay ra waştîn sebir, şewa paşemî wi şi qebir” (70)

Wi ha maxey ma nîcnenû, wi ha quçey ma rîcnenû” (69)

Heme nê mînakî nawnenî ke Hunij, eserê xo de cînaso lahîk
zî şuxulneno. O, wazeno pey no huner, eserê xo hem hetê
muzîkalîte hem zî edebî ra hîna rind biko û
wendoxan/goşdaran rê tamê hunerî bido.

Nê rêzan de behsê Ezraîlî yanî milaketa gangêrî beno. Rêza
diyin de zî îfadeyo mecazî est o. Ezraîl, ganê însanan gîno.
Semedê no rewşe vacîyeno ke Ezraîl, maxê însanan
nîcneno. Yanî o, keyê însanan ricneno, keyeyan de şayîye
nêverdono.

“Peyxember şêşt hîrê serre, bêr key’ xwi ra wi şi zerre”
(69)
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Nîda û Îstîfham

Nîda û îstîfham, wextê verênan ra heya inkey hetê zaf
şaîran ra şuxulîyayî. Manayê nîdayî veng, veng-dayîş,
qîrayîş o (Kayapınar, 2011: 160). Coka zaf ray, sey xîtabî zî
yeno wucûd. Nîda de înterjeksîyonî (unlem) zaf muhîm î.
La bêînterjeksîyonan zî nîda virazîyeno. Sekê mînakî ke ma
cêr de da yî de aseno Hunij zî mewlidê xo de ca dono nîda
yî:
“Vaj ‘Merheba!’, ti z’ vaj qey yi r’, vaj ‘Merheba!’, vaj
‘Ya wezîr!’
…
Vaj ‘Merheba yaEhmeda!’, biwan mewlîd peyxemberî
…

“Fatima va: ‘Dayê, hey vîn! Yetîm mendî Hesen, Huseyn’”
(70)
Ezraîl, semedê ganê Pêxemberî girewtiş şono keyeyê ey.
Fatima berî akena û Ezraîlî ra vona “bira!” Pêxember zî sey
“Ya Ezraîl” ci rê xîtab keno. Badê, Cebraîl şono înan het o
zî Pêxemberî rî xîtab keno. Badê mergê Pêxemberî zî
Fatima “dayê, hey vîn!” vona û qîrena. Heme nê îfadeyî
nîda anî wucûd.
Heto bîn ra mewlid de hunerê îstîfham zî est o. Çekuya
îstîfhamî, fîîlê “fehime” babê “îstîf’al”î ra yena wucûd û
manayê ci pers kerdiş o (Ateş, 2016: 124). La no pers
kerdiş de bêrsiv pawitiş mecburî nîyo. Heta zaf ray şaîrî,
çîyo ke bêrsivê ci zonî persenî. Kê mewlidê Hunijî de raştê
no hunerî yenî:

Peyxemberî tu kerd eda, ya Muhemmed ez tu r’ feda” (59)

“Qatey asmên yewin ça ya? Uca d’ yew dîk dî sey say a”
(64)

“Va: ‘YaRebbî, mi veng mereyk, Homay va: ‘Ya Hebîb,
lebbeyk!

Hunij, qatê yewin yê asmênî perseno. La no pers kerdiş de
o, yew bêrsiv nêpaweno. Ewta zî eynî huner est o:

…

“Wi berma, va: ‘Rebbî! Rebbî! Ummeta gunekar se bî?’

Yi va: ‘Ya Reb! Ummet! Ummet! Senî ummet şina
cennet?’

…

…
Homay va: “Eyyûhe’l–Resûl! Meters, ez tu nîken melul”
(66)
Nê rêzan de zaf mînakî yê hunerê nîdayî est î. Hunij,
semedê Pêxemberî selam dayîş wazeno. Coka
wendoxan/goşdaran ra vono “merheba vacêni” û nîda
virazeno. Pêxemberî rê zî vono “ya wezîr!” “ya Ehmeda!” û
hewna nîda yeno wucûd. Rêzanê bînan de zî xeberdayîşê
Homa û Pêxemberî est o. Pêxember Homayî ra vono “Ya
reb!”, “Ummet!” Homa zî ey ra vono “Ya Hebîb,
lebbeyk!”, “Eyyûhel-Resul!” Nê zî mînakê nîda yî. Ewta zî
eynî huner est o:
“’Erd vûn asmên ra: ‘Bib’ haya! Pîley teyna qey Homay

Yi va: ‘Ya Reb! Ummet! Ummet! Senî ummet şina
cennet?’” (66)
Nê rêzan de zî xeberdayîşê Pêxember û Homayî est o.
Pêxember Homayî ra feletiyayîşê ummetê xo wazeno. La
no waştişê xo pey persan eşkera keno.

2.6.

Îqtîbas

Nuştoxî ge-ge eseranê xo de toy çimeyan zî şuxulnenî. Ayet
û hedîsî, nê çimeyan ra yî. Bi taybetî, eseranê dînîyan de
ayet û hedîsî zaf şuxulîyenî. Eseran de muracatê ayet û
hedîsan kerdiş ra îqtîbas vacîyeno (Ece, 2002: 40). Hunij zî,
no hunerî şuxulneno:
“‘Fesubhane’l-lezî esra’, peyxembêr ma vêca Mîrac” (62)

“Hezret Muhemmed şi zerre, cema’et’ va: ‘Werre!
Werre!’” (63)

No îfade, yew ayet ra ameyo girewtiş: “Subhanellezî esra bî
abdîhî leylem mînel mescîdîl haramî îlel mescîdîl aksallezî
barakna havlehu lî nurîyehu mîn ayatîna înnehu huves
semîul besîyr” (Sûreya Îsra, 1). No ayet de vacîyeno ke
Homa, Pêxemberî Mescîdî Heram ra gîno beno Mescîdî
Eqsa. Çunke o wazeno Pêxemberî rê toy ayetan binawno.
No ayet de pîlîyeyê Homayî zî tesdîq beno. Vacîyeno o pîl
o, heme çî eşnaweno, veyneno. Hunij zî wexto ke behsê
Mîracî keno, no ayet ra îqtîbas keno. Na rêze de zî eynî
huner est o:

“Dîk’ asmênû da yi selam, va: ‘Merheba tu r’ yaîmam!’”
(64)

“‘Sûbhane’l–melîku’l-quddûs’, peyxembêr ma vêca Mîrac”
(64)

Rêza yewin de cemat, gama ke Pêxemberî veyneno
“werre!” vono. Rêza diyin de zî wextê Mîracî de yew dîko
ke asmên de yo Pêxemberî ra vono “ya îmam!”. No hewa zî
nîda virazîyeno. Nê cayan de zî eynî huner est o:

Îfadeyê Hunijî, ma rê yew ayet nîşan dono: “Subhanehu ve
teala amma yekulune uluvven kebîra” (Sûreya Îsra, 43). No
ayet de Homa, kafiran rê bêrsiv dono. Vono o, tip (heme)
kêmasîyan ra dûr o û Homa yî ra vêşêr yewna xaliq çinî yo.
Ewta zî îqtîbas est o:

…
Asmên va: ‘Ellahû ekber!’, peyxembêr ma vêca Mîrac”
(62)
Xeberdayîşê erd û asmên de nîda est o. Erd asmên ra vono
“bibê haya!” Asmên zî vono “Ellahu Ekber!” Pey nê
îfadeyan nîda beno. Nê rêzan de zî nîda est o:

“Fatima va: ‘Xuerto bira! Ti qey nîn zerre la, çi ra?
…
Peyxembêr va: ‘Ya ’Ezraîl! La ça w’ biray mi Cebraîl?
…
Hezret Cebraîl ame ser, va: ‘Esselam ya peyxember!’” (69)

“‘Reahû nezleten uxra’, peyxembêr ma vêca Mîrac” (65)
Toy kafirî, hedîseya Mîracî rê bawer nêkenî. Heta ê vonî
Pêxemberî, Homa û Cebraîlî zî nêveynayo. No ayet de
Homa vono Pêxemberî, Cebraîlî û Homayî yew ray ra zêde
veynayo: “Ve le kad reahu nezleten uxra” (Sûreya Necm,
13) Bi no hewa Homa, kafiran rê bêrsiv dono. Hunij zî
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behsê no hedîse keno û ayet ra îqtîbas keno. Eynî huner no
ca de zî est o:

Yi kerd nimac,
peyxemberî” (60)

“‘Ma kezzebe’l-fûad’ biwan, peyxembêr ma vêca Mîra”
(66)

Na rêze de hîna zaf asonans est o. Pey venganê “i”, “a”,
“î”,”e” asonans peyda beno. Vengê “m” zî alîterasyon o.
Yew asonans zî ewta est o:

Hunij, pey na rêze eserê xo de sûreya Necm ra yewna
îqtîbas keno: “Ma kezebe’l fûadu ma raa” (Sûreya Necm,
11). No ayet de vacîyeno ke qelbê Pêxemberî, ê çîyî ke
çimê Pêxemberî dî, înkar nêkeno. Yanî Pêxember, seraser
bawerê Homayî keno û xo teslîmê Homayî kerdo. Ey de qet
şik çinî yo. Na rêze de zî îqtîbas est o:
“‘Ma yentîqû ’enî’l–hewa’, peyxembêr ma vêca Mîrac”
(66)
Hunijî no îfade, raste rast sûreya Necm ayetê hîrê ra
girewto. Ewta Homa vono, Pêxember, pey nefsê xo xeberî
nêdono. Yanî Pêxember, hetê Homayî ra erşawîyayo û
qalanê Homayî însanan rê neql keno. O yew qasid o. Yew
îqtîbas zî no yo:
“Vaj: ‘Qulhuwellahû ehed’, Ellah yew, resûl Muhemmed”
(66)
No îfade zî raştaraşt Qur’an ra ameyo girewtiş. No cumle,
sûreya Îxlas ayetê yewin de vireno. No ca de vacîyeno,
Homa yew o. Yanî şerîkê ey çinî yo. Pey nê qalan,
yewîyeyê Homayî tesdîq beno. Ewta zî eynî huner xo rê ca
veyneno:
“Vaj: ‘Kullun men ’eleyha fan’, dinya ra şi peyxembêr ma”
(67)

va:

“Ummetî!”,

biwan
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“Muhemmed ik est yew sedef, wenişt Mîrac da yew şeref”
(63)
Seke aseno, ewta herfê “e” zaf ray tekrar bîyo. Semedo ke
herfê “e” herfo vengin o, kê ganî vacî ewta asonans est o.
Na rêze zî semedê nê huneran muhîm a:
“Qatey dîyin, qatey hîrin, çeher, pancin, şeşin, hewtin”
(64)
Yew kelecan Hunijî gîno û coka o, qatanê asmênan têdima
rêz keno. No rêz kerdiş zî hunerê asonans û alîterasyonî
peyda keno. Herfê “e”, “a” “i” asonans anî wucûd. Herfê
“n” zî alîterasyon virazeno. Eynî hunerî no ca de zî est î:
“Rebîu’l-ewwel bî newî, aşma newî bî çend şewî” (67)
Herfê “w” alîterasyon herfê “e”, “î” zî asonans î. Na rêze de
zî eynî hunerî xo rê ca veynenî:
“Serr’ peyxembêr şeşt û hîre, rocgarû ra rueco kîre”
Herfê “r” alîterasyon, herfê “e” zî asonans o. Yew asonans
zî cêr deyo:
“’Ezraîl selam da hêvêr, ame zerrey key’ peyxembêr” (69)

No ca de zî sûreya Rehman ayetê vîst û şeş ra îqtîbas est o.
Hunijî, ayet rastarast girewto, dekerdo mewlidê xo. No ayet
de vacîyeno, heme ganîyî ke rîyê erdî de yî fanî yî. Ayeto
ke ney ra dima de yena de zî vacîyeno tena Homa bakî yo.
Na rêze zî wayîrê hunerê îqtîbasî ya:

Herfê “ê”, “e”yî asonans peyda kenî. Seke aseno Hunij,
mewlidê xo de hem asonans hem zî alîterasyon şuxulneno û
no hewa hetê edebî ra eserê xo hîna rind keno. Heto bîn ra
mewlidî, mîyanê cematî de yenî wendiş. Coka pey no
tekraran goşdarî zî hîna şa benî. Çunke no hewa tamê
goşdar kerdişê mewlidî zêde beno.

“Ti wazenî xeyrû temam, vaj ‘esselatû wesselam’” (56)

2.8.

Mewlid de heme beşî pey îfadeyê “esselatû wesselam”
giredayîyenî. No îfade, sûreya Ahzabî ra ameyo girewtiş:
“Înnellahe ve melaîketehu yusallune alen nebîyy ya
eyyuhellezîne amenu sallu aleyhî ve sellîmu teslîma”
(Sûreya Ahzab, 56). Ewta, Homa însanan ra wazeno ke ê,
Pêxemberî rê selat û selam bikî. Hunij zî pey ca dayîşê no
îfade, emrê Homayî ano ca.

Manayê çekuya îstîareyî, deyn girewtiş o. Bingeyê îstîare,
teşbîh o. No huner de zî şibnayîş est o. La tena no muşebîh
no zî muşebîhun bîh vacîyeno. Muşebîh tena bibo no
îstîareyo meknî (kapalı îstîare) yo. Tena muşebîhun bîh
bibo zî na ray îstîareyo musarehe (açık îstîare) beno (Pala,
2005: 239). No huner zî mewlidê Hunijî de xo rê ca
veyneno:

2.7.

Asonans û Alîterasyon

Îstîare

“Wazen akîr enî berî, cewherû vec rîy teberî” (57)

Şaîrî, tena çekuyan û cumleyan ney ge-ge zî herfan tekrar
kenî. No hewa zî huner virazîyeno. Eke nuştoxî, herfanê
venginan tekrar bikî no asonans beno (Sarıca, 2016: 17). La
herfê bêvengî tekrar bibî no alîterasyon beno. Bingeyê nê
huneran wextê Yunan û Roma reseno (Nair, 1999: 12). Nê
hunerî, şîîran hîna rîtmîk kenî û wendoxan de tamê wendişî
zêdênenî (Önal, 2008: 41). Hunij zî muracatê nê huneran
keno:

Hunij, çîyê dînan sey fatîha û duayê ê bînan şibneno berî.
No hewa îstîare virazeno. La ewta tena nameyê muşebîhûn
bîh vêreno. Coka îstîareyo musarehe beno. Dewamê cumle
de yewna îstîare est o. Hunij, bawer keno ke peyê berê
duayan de cewherî est î. Yanî o vono duayî, wayîrê fedlanî
û însanan rê hawilîye donî. Fedlanê duayan, cewheran ra
şibnayîş yew îstîareyo musarehe yo. Çunke no îfade de
nameyê muşebîh nêvêreno. Ewta zî eynî hewa yew îstîare
est o:

Şerq û xerb id, Ke’be d’ yew, yew, hîrê ’elêm ricey yew
şew (58)

“Tarîx biwan bîg’ xeberû, mewlîd biwan vîn cewherû” (58)

Na rêze de pey vengê “e” asonans virazîyayo. Heto bîn ra
vengê “y”, “w” zî alîterasyon anî wucûd. No hewa Hunij,
rîtmê rêze hîna zêde keno. Kê şînî eynî huner na rêze de zî
veynî:

Mewlidan de behsê Homayî, Pêxemberan, xelîfeyan,
milaketan û sewbîna babetê dînan beno. Tewr zaf zî behsê
Pêxemberî beno. Hunij, heme nê çîyan şibneno cewherî. La
nameyê muşebîh nêvêreno. Coka no zî îstîareyo musarehe
yo. Kê no beyt de zî raştê eynî hunerî yenî:
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“Vaj ‘Merheba!’, ti z’ vaj qey yi r’, vaj ‘Merheba!’, vaj ‘Ya
wezîr!’
Vaj ‘Merheba!’ vila rezî r’, biwan mewlîd peyxemberî”
(59)
No beyt de Hunij, wazeno wesfê Pêxemberî bido. Coka
semedê ey çekuya “wezîr”i şuxulneno. Yanî o vono
Pêxember sey wezîrî yo. Heto bîn ra Hunij, semedê
rindîyeyê Pêxemberî eşkera biko, Pêxemberî şibneno vila
rezî rê. Yanî Pêxember, sey vila rezî rind û nazenîn o. Beyt
de semedo ke nameyê muşebîh nêvêreno, îstîareyo
musarehe est o.

2.9.

Îştîqaq, Îade, Husnî Talîl

Eke yew rêze yan zî beyt de çekuyî ke eynî ristim ra yenî
pîya bibî, nameyê ci îştîqaq o. Îştîqaq, hetê ahengî ra şîîrî
hîna pêt keno (Karataş, 2007: 244). Hunij zî sey zaf şaîran,
muracatê no hunerî keno:
“Bî hamîley Muhemmedî, bî hamîley nî Ehmedî” (58)
Nameyê “Muhemmed” û “Ehmed”î eynî ristim ra yenî.
Wirdî zî Erebkî de ristimê “hmd” ra yenî. Nê çekuyî, yew
rêze de û pîya şuxulîyayî. Coka kê şînî vacî ewta hunerê
îştîqaq ameyo şuxulnayîş. No ca de zî îştîqaq est o:
“Ena ummet gunekar a, gunan’ xwi ra zaf bêzar a” (66)
Ewta zî îştîqaq est o. Çunke çekuyê “gunekar” û “gunan”î
eynî ristim ra yenî. Wirdi zî “gune” ra yenî wucûd. Pey nê
çekuyan Hunij, muracatê hunerê îştîqaqî keno. Yew îştîqaq
zî no yo:

Seke her kes zono, dinya gêrena. La sebebê ci çina yo?
Hunij vono sebebê ci, eşq o. La ma zonî ke sebeb no nîyo.
Dinya de yew nîzam ronîyayo. Coka dinya ge-ge
dormereyê xo de ge-ge zî dormereyê seyyareyanê bînan de
gêrena. La Hunij, yew sebebo rind peyda keno û vono
dinya pey eşq gêrena.

2.10. Telmî’
Toy eseran de wendox, tena raştê yew ziwanî ney, raştê
çend ziwanan yeno. Telmî’, semedê no çî yew metod o.
Çunke telmî’ de no heme rêze no zî qismêkê rêzeyî
sewbînan ziwanî de nusîyeno (Bekki, 2012: 485). Mewlidê
Hunijî de hunerê telmî est o. Beşa îqtîbasî de ma toy
îfadeyanê Erebkî nawitbi. Nê îfadeyî, semedo ke ayet û
hedîs bî ma weyra nawitî. La rêzî ke wayîrê nê îfadeyanî
deeynî wext de telmî’ zî est o. No ca de zî ma, îfadeyî ke
ayet û hedîsî nîyî nawnenî:
“Vato k’ yi Reb’ xwi het vatû, yi wend, va: ‘Ettehîyyatû’”
(66)
Îfadeyê “Ettehîyyatû” Erebkî yo. Rêze de Zazakî û Erebkî
pîya est î. Gama ke Pêxember vecîyeno Mîrac, weyra
Homayî rey de xeberî dono. Cebraîl zî weyra yo. Wexto ke
Homa û Pêxember raya verin yewbînan veynenî, yewbînan
rê bi hurmet selam donî. Cebraîl zî no hurmet ardişî dima,
şehadet ano. Duaya “Ettehîyyatû”yî pey nê hurmet ardişan
û şehadetî yena wucûd. Semodo ke ‘Ettehîyyatû’” yew ayet
û hedîs nîyo ma ci, sey telmî’ girewt dest. Nê rêzan de zî
eynî huner est o:
“Hem va: ‘Esselamû ’eleyk!’, peyxembêr ma vêca Mîrac

“Peyxembêr va: ‘Wi Gangêr û, wi ha yenû ganû berû’” (69)

…

Na rêze de îştîqaq, çekuyanê “gangêr” û “ganû”’yî de est o.
Wirdî zî çekuya “gan” ra yenî. Zazakî de nameyê Ezraîlî,
gangêr o. Yanî keso ke ganê însanan gîno. Rêze de nê
çekuyî ke eynî ristim ra yenî pîya şuxulîyayî û îştîqaq
virazîyayo.

Va: ‘Esselamû ’eleyna!’, peyxembêr ma vêca Mîrac

Îade zî yew hunero muhîm o. Eke şaîrî, pey çekuya ke
peynî rêze yan zî beyt de ya, destpêkê yewna rêz yan zî
beyt bikî no îade beno (Kocakaplan, 2005: 52). No beyt de
îade est o:
“Vaj ‘Merheba ardox nimac!’, biwan mewlîd peyxemberî
Peyxemberî tu kerd eda, ya Muhemmed ez tu r’ feda” (59)
Seke aseno, rêza yewin, pey çekuya “peyxemberî”
qedîyayo. Rêza diyin zî pey eynî çekuye destpê kerdo. No
hewa hunerê îade şuxulîyayo. Kê şînî eynî huner, beyta ke
cêr de ya de zî veynî:
“Wi w Cebraîl tuk-teyna mênd, peyxembêr ma vêca Mîrac
Mîrac bi sey yew minara, Mîrac a pey leqey ca ra” (63)
Çekuya Mîracî, çekuya peynî yê rêza yewin a. Rêza diyin zî
pey na çekuya destpê keno. Coka kê şîni vacî ewta zî îade
est o.
Tebîet de yew sebebê heme hedîseyan est o. La şaîrî ge-ge
pey husnî talîlî sebebê raştan ney sebebê şaîraneyan û
rindan semedê hedîseyan nawnenî. Hunij zî nê şaîran ra
yew o:
“Dinya pey ’eşq ha gêrena, dor-maley’ xwi w ruêc gêrena”
(64)

…
Homay va: ‘Eyyûhe’l–Resûl! Meters, ez tu nîken melul”
(66)
Hunij nê rêzan, seraser Zazakî nênuseno. Îfadeyanê Erebkî
zî şuxulneno. Manayê “Esselamû ’eleyk!”î “selam to rê bo”
yo. Manayê “Esselamû ’eleyna!” “selam ma rê bo” yo.
Manayê “Eyyûhe’l–Resûl”î zî “Ey Resûl” o. Ewta zî kê
raştê telmî’ yenî:
“Fatima va: ‘Bawko, yew xuert’, peyxembêr va: ‘Meleku’lmewt’” (69)
Rêze de “Meleku’l-mewt” yanî yew îfadeyo Erebkî vêreno.
Wexto ke Pêxember beno şeştî û hîrê serre dinya ra bar
keno şono. Hunij, no mergî ser de zî vindeno. Gama ke
Ezraîl şono keyê Pêxemberî, keynaya Pêxemberî Fatma ci
veynena. Vona yew xort ame. La Pêxember zono o Ezraîl o
û vono o, milaketê mergî yo. La no îfade mewlid de Zazakî
ney, Erebkî yanî sey “Meleku’l-Mewt” vacîyeno û no hewa
telmî’ virazîyeno.

2.11. Tekrîr
Tekrir zî sey cînasî şuxulîyeno. Eke şairî biwazî hetê ahengî
ra şîîranê xo hîna rind bikî, muracatê tekrîrî kenî. Tekrîr de
ge-ge kelîmeyî ge-ge zî cumleyî tekrar benî. No hewa şaîrî,
wendoxanê xo rê şîîranê rîtmîk û ahengin pêşkeş kenî. Pey
tekrîrî nuştoxî, manayo ke wazenî bidî zî hîna pêt kenî
(Eliaçık, 2014: 2). No hewa wendox, qesdê nuştoxî hîna
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weş fam keno. Kê mewlidê Hunijî de zî raştê no hunerî
yenî:
“Fatîha bid’ çiqas nebî r’, fatîha bid’ çiqas welî r’
Fatîha bid’ Mehmed Elî r’, biwan mewlîd peyxemberî”
(57)
Hunij, mewlidê xo de behsê ehemîyetê Fatîha keno. Gore bi
ey, ehemîyetê Fatîha zaf o. Coka o, hem wendoxanê xo ra
hem zî goşdaranê xo ra Fatîha wazeno. O vono heme kes
ganî nebîyan, welîyan û ê însananê bînan rê Fatîha bido.
Coka qalanê “Fatîha bid”, “çiqas”, “rê”yî çend ray tekrar
keno. No ca de zî tekrîr est o:
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yeno û heme kes mireno. Semedê bala wendoxê bionco
Qiyametî ser, na çekuya çend ray tekrar keno.

2.12. Mecazo Mursel
No huner de yew çekuye vera yewna çekuye şuxulîyena. La
çîyo muhîm no yo ke ganî benetî nê di çekuyan de
munasebetê şibnayîş çinî bo (Gürbüz, 2008: 208). Benetî nê
çekuyan de munasebetê taybetmendî-pêroyî, zere-teber,
toyîye-zafîye, ca-rewşe, lete-pêroyî, semed-netîce est o.
Hunijî, mewlidê xo de no huner şuxulnayo:
“Vaj: ‘Merheba!’ ti qey yi rî, vaj: ‘Merheba!’ ti key yi rî

“Ti wazen bîb’ ummet yirî, ti wazen vîn xizmet ci rî

Vaj ‘Merheba’ sukey yi rî, biwan mewlîd peyxemberî” (58)

Ti wazen bîk’ hurmet yi rî, biwan mewlîd peyxemberî”
(58)

Însanî keye ra sukan ra merheba nêvonî. La ewta Hunij,
muracatê mecazo mursel keno û keyeyê, sukeyê Pêxemberî
rê selam wazeno. Bi eslê xo de o, însanî ke keyeyê, sukeyê
Pêxemberî de ciwîyenî rê selam wazeno. Eynî huner ewta
zî est o:

Ewta zî Hunij, wazeno qesdê xo hîna zelal vaco. Coka
qalanê “ti wazen”, “yi”, “rê” yî çend ray tekrar keno. No
hewa wendox zî bala xo hîna zaf dono nê qalan û qesdê
Hunijî hîna weş fam keno. No beyt de zî eynî huner est o:
“Vaj: “Merheba!” ti qey yi rî, vaj: “Merheba!” ti key yi
rî
Vaj “Merheba” sukey yi rî, biwan mewlîd peyxemberî”
(58)
No beyt de Pêxemberî rê selam dayîş est o. Hunij, no çî rê
zaf ehemîyet dono. Coka tena Pêxemberî rê ney, keye û
suka ey rê zî selam wazeno. O, semedê ehemîyet dayîşê xo
eşkera biko qalanê “vaj”, “merheba”, yi rê” yî tekrar keno.
Beyta ke cêr de ya de zî tekrîr est o:
“Nay xwi ser tac, va: ‘Ummetî!’, şewey Mîrac va:
‘Ummetî!’
Yi kerd nimac, va: ‘Ummetî!’, biwan mewlîd peyxemberî”
(60)
Pêxember, semedê ummetê xo zaf fikirîyeno. Timutim hêşê
ey de no çî est o. O, wazeno ummetê ey bifeletîyo û nêşo
cehenem. Coka Hunij vono Pêxember Mîrac de, nimac de û
ê wextanê bînan de timutim vono ummetî. Xora beyt de
çekuya “ummetî” çend ray tekrar bena. Ewta zî tekrîr est o:
“’Erd vûn: ‘Ez cey enbîyan a, ez merkezî ewlîyan a
Ez ik esta ez însan a’, peyxembêr ma vêca Mîrac” (61)
Yew beşê mewlidî de erd û asmên xeberî donî. Wirdî zî
vonî ez baş o. Coka çekuya “ez” zaf şuxulnenî. Xora beyt
de zî aseno tena no ca de erd, çer ray çekuya “ez”
şuxulneno. Na rêze de zî eynî huner est o:
“Peyxemberî r’ amey Mîrac, peyxembêr ma vêca Mîrac”
(63)
Hunij, têkilîya Pêxemberî û Mîracî ser vindeno. Vono
Mîrac semedê ey ameyo û o, vecîyayo Mîrac. Çekuyanê
“Pêxember” û “Mîrac”’i tekrar keno ke têkilîya înan senî
hewa zaf o eşkera biko. No beyt de zî kê raştê tekrîrî yenî:
“Qiyameta pîl vûn ena, qiyameta qic ha yena
Qiyametey ma zî bena, dinya ra şi peyxembêr ma” (68)
Gore bi Hunijî Qiyamet, yew raştîyo pîl o. Heme kes peynî
de mireno û erdî ser de yew însan zî nêmoneno. O vono eke
Pêxember zî merd, manayê ey ci yo ke peynî de Qiyamet

“Tarîx biwan bîg’ xeberû, mewlîd biwan vîn cewherû” (58)
Ewta vacîyeno, eke yew biwazo derheqê toy çîyan de
wayîrê melumatî/xeberan bibo, şîno kitabî, dokumanî ke
derheqê hedîseyanê, însananê verênan de yî biwano. La
ewta dokumanan, kitaban ver çekuya “tarîx”î şuxulîyayo.
La herkes zono ke tarîx çîyo ke kê wanenî nîyo. No hewa,
mecazo mursel yeno wucûd. Na rêze de zî no huner xo rê ca
veyneno:
“Yew fatîha biwan mi rî, biwan mewlîd peyxemberî” (57)
Semedê ayetê yewin yê Qur’anî, toy nameyî est î.
“Ummu’l-Kitab”, “Ummu’l Qur’an”, “Mesanî”, “Fatîha”
înan ra toyî. (Arslan, 2016: 171; Yetik, 1996: 47). Hunij zî,
wendoxan/goşdaran ra wazeno ke ê, semedê ey no sûre
biwanî. La tena nameyê “fatîha” şuxulneno û mecazo
mursel virazeno.

3. Peynî
Mewlidê Hunijî, hetê edebî ra serkewte yo. Hunij, derheqê
edebîyatê klasîkî de wayîrê melumatî yo û no teorîyê
klasîkî, mewlidê xo de muşaxas keno. O, bi taybetî hunerê
edebîyan hewayêko zaf serkewte şuxulneno. Mewlid de
teşbîh, teşxîs, întaq, cînas, mecaz, nîda, îstîfham, îqtîbas,
asonans, alîterasyon, îştîqaq, îade, husnî talîl, telmî’, tekrîr,
mecazo mursel xo rê ca veynenî.
Pey hunerê edebîyan Hunij, sînorê eserê xo hera keno. No
hewa wendox, derheqê zaf çîyan de wayîrê melumatî beno.
Hunij wexto ke behsê hedîseyan keno, hunerê edebîyan
dekeno zereyê înan. No hewa wendox, hem hedîseyan hîna
weş fam keno hem zî înan hînî bi ason xo vîr ra nêkeno.
Mîsale wendox, pey hedîseyî ke bi hunerê edebîyan îfade
benî derheqê Mîracî, bîyayîşê Pêxemberî, mergê
Pêxemberî, Qudusî, Mekkeyî, Medîneyî, Ehlî Beytî,
milaketan, ayetan, asmênî, erdî de wayîrê melumatan beno
û nê çî hêşê ci rê neqş benî.
Heto bîn ra mewlidî, mîyanê cematî de yenî wendiş. Coka
ganî mewlidî wayîrê aheng û muzîkalîte bibî. Hunij zî pey
muracatê hunerê edebîyan sey asonans, alîterasyon, cînas,
tekrîr mewlidê xo hetê aheng û muzîkalîte hîna pêt keno.
No hewa tamê goşdar kerdişê mewlidî zêde beno û goşdarî
zî hîna şa benî
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