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Kurte 

Ferhengên menzûm yek ji wan berheman e ku di serdema navîn de bêtir li biwarê 

perwerdeya zimên derketine pêş. Wek tê zanîn, ferhenga menzûm a ewil di dîroka edebiyata 

kurdî de Nûb(ih)ara Biçûkan a Ehmedê Xanî ye ku di vî warî de bûye pêşeng. Piştî ferhenga 

Xanî, hin ferhengên din jî hatine nivîsîn ku yek ji wan Luxetnamey Ehmedî ya Şêx Me„rûfê 

Nodeyî (1753-1837) ye. Şêx Merûf ji ber ku di serdema xwe de alim û mutesewifekî mezin 

bû, lewma bi qasî pêncî berhemên wî bi taybet li bajarên wek Silêmanî, Sinê û Kerkûkê belav 

bûne û di medreseyan de hatine xwendin. Yek ji wan berhemên wî ferhenga wî ya menzûm e 

ku gelek deng daye lêbelê hin nusxeyên kevin ên vê berhemê hê nû peyda dibin. Mijara vê 

gotarê nasandina nusxeyeke nû ya Luxetnamey Ehmedî ye ku li “Pirtûkxaneya Dêra Şehîd 

Mor Bêhnam” a li bajarê Mûsilê peyda bûye. Giringiya vê nusxeyê jî ew e ku yek ji wan 

destnivîsên herî kevn e, û herweha heta niha nebûye mijara lêkolînê. Weke rêbaz, me ev 

nusxe bi lêkolînên berê yên li ser vê xebatê hatî kirin dane ber hev û, beytên cuda û têvel 

destnîşan kirin. Armanca vê gotarê ew e ku bi tesbît, tewsîf û nirxandina vê nusxeyê tevkariyê 

li cihana destnivîsên kurdî bike.  

Peyvên Sereke: Destnivîsên Kurdî, ferhengên menzûm, Luxetnamey Ehmedî, Şêx 

Me„rûfê Nodeyî, Mûsil, Dêra Şehîd Mor Bêhnam.  
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Abstract 

In the Middle Ages and later, the poetical dictionary type has come to the fore in 

language education. As it is known, the first poetical dictionary in the history of Kurdish 
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literature is Ahmad-i Khanî‟s Kurdish-Arabic work Nûb(ih)ara Biçûkan, which has pioneered 

in this field. After the work in question, several more poetical dictionaries in Kurdish-Arabic 

languages were written, one of which is the work called Lughatname-i Ahmadiyye, which 

belongs to Sheikh Ma„rouf-i Noudehî (1753-1837). Noudehî wrote nearly fifty works and was 

among the important scholars and mystics of his time. His works were especially popular in 

the cities of Souleymaniye, Kerkuk and Senendec and were taught in madrasas. One of 

Noudehî‟s famous works is the verse dictionary in question, in which new manuscripts copied 

in different regions are coming to light. The subject of the article is to introduce a new copy of 

the aforementioned verse dictionary in the Library Monastery of the Martyrs Mar Behnam in 

Mosul. The importance of the manuscript in question is that besides being a perfect copy, it is 

one of the oldest manuscripts not being studied yet. As for the method, it was analysed in 

comparison with the previous works on this manuscript, and the different and various couplets 

of the copy were identified. The aim of this article is to contribute to the Kurdish manuscript 

collections by identifying, analysing and introducing the manuscript. 

Keywords: Kurdish manuscripts, poetical dictionaries, Lughatnama-i Ahmadiyye, Sheikh 

Ma„rouf-i Noudehî, Mosul, Monastery of the Martyrs Mar Behnam.  

Musul Şehit Mor Behnam Manastırı Kütüphanesinde Bulunan Lugatnamey Ahmediyye 

Adlı Sözlüğün Yeni Bir Nüshası 

Özet 

Ortaçağ ve sonrasında dil eğitiminde manzum sözlük türü yeterince ön plana çıkmıştır. 

Bilindiği gibi Kürt Edebiyat tarihinde ilk manzum sözlük Ahmed-i Xanî‟nin Nûb(ih)ara 

Biçûkan adlı Kürtçe-Arapça eseridir ki bu alanda öncülük etmiştir. Sözkonusu eserden sonra 

da Kürtçe-Arapça dillerinde birkaç tane daha manzum sözlükler yazılmıştır ki bunlardan biri 

de Şeyh Marûf-i Nûdehî‟ye (1753-1837) ait olan Lugatname-i Ahmediyye adlı eserdir. Nûdehî 

elliye yakın eser telif etmiş, kendi döneminin önemli alimler ve mutasavvıfları arasında yer 

almıştır. Eserleri özellikle Süleymaniye, Kerkük ve Senendec şehirlerinde revaç bulmuş ve 

Kürt medreselerinde okutulmuştur. Nûdehî‟nin meşhur eserlerinden biri de sözkonusu 

manzum sözlüğüdür ki farklı bölgelerde istinsah edilmiş yeni elyazmaları günyüzüne 

çıkmaktadır. Makalenin konusu bahsi geçen manzum sözlüğün Musul Şehit Mor Behnam 

Manastırı Kütüphanesi‟nde bulunan yeni bir nüshasını tanıtmaktır. Sözkonusu yazma eserin 

önemi kamil bir nüsha olmanın yanında esere ait en eski yazmalardan biri olmasıdır. Metod 

olarak ise, daha önceden bu eser üzerine yapılmış olan çalışmalarla karşılaştırmalı olarak 

duruldu, nüshanın sahip olduğu farklı ve çeşitli beyitler tesbit edildi. Makalenin amacı, elde 

edilmiş olan nüshanın tesbit, tavsif ve tanıtımını yaparak Kürtçe elyazma kolleksiyonlarına 

katkıda bulunmaktır. 

Anahtar Sözcükler: Kürtçe elyazmalar, manzum sözlükler, Lugatname-i Ahmediyye, 

Şeyh Marûf-i Nûdehî, Musul, Şehit Mor Behnam Manastırı. 

Destpêk  

Piştî hatina Îslamiyetê û berfirehbûna cografyaya wê re gelek neteweyên din daxîlê 

dînê Îslamê bûn û bi zimanê erebî re hevnas bûn. Nemaze di serdema Ebbasiyan de bi 

pêşveçûna ilmên dînî, zanistî û edebî re gelek berhem ji wan zimanan bo erebî hatin 

wergêrandin. Herhewa ji bo fêrbûna zimanê erebî xasma di warê rêziman (serf û nehw)a erebî 
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û ferheng (luxet)an de gelek berhem hatin nivîsîn. Bi demê re gelek berhemên nû jî peyda bûn 

ku yek ji wan jî ferhengên menzûm ên du-zimanî û hinek caran jî sê-zimanî bûn. Ferhengên 

menzûm di medreseyên klasîk ên serdema navîn de ji ber du sedeman gelek belav bûbûn; yek 

ji wan jiberkirina wan hêsan bû û ya din jî hêsanbûn û esnekbûna rêzkirina peyvan bû 

(Yıldırım, 2008: 115-116).     

Ferhengên menzûm cara ewil di navbera zimanên erebî û farisî de hatin nivîsîn û piştre 

di navbera zimanên din de jî peyda bûn yên wekî erebî û kurdî, erebî û tirkî, erebî û ûrdûkî. Di 

vî warî de ferhenga menzûm ya ewil a ku tê zanîn aîdê şair û katibê faris Reşîduddîn 

Muhemmedê Wetwat (kd. 573/1177) e (Yıldırım, 2008: 117). Dîsa ferhenga menzûm a bi 

erebî û farisî ya Ebû Nasirê Ferahanî (kd. 618/1221) jî yek ji wan ferhengên navdar e. Bi 

heman rengî di navbera erebî û tirkî de jî ferhengên menzûm hatine nivîsîn ên wekî ferhenga 

Ebdulletîf îbn Melek a bi navê Luxeta Ferişteoğli, Nezmu'l-Le‘l, Cewahiru'l-Kelîmat, Luxeta 

Îbn Qelender hinek ji wan berheman in (Kılıç, 2006: 68). 

Ferhengnûsiya menzûm di zimanê kurdî de bi Ehmedê Xanî re dest pê kiriye. Wî cara 

ewil di sala 1683an de ferhenga xwe ya menzûm a bi navê Nûb(ih)ara Biçûkan nivîsiye. 

Piştre ferhenga Mela Ismaîlê Bazidî (1710 ?) ya bi navê Gulzar tê ku herçiqas roja îro ew 

ferhenga menzûm a bi sê zimanê (Kurdî-Erebî-Farisî) peyda nebûbe jî em dikarin behsa navê 

wê bikin (Bazîdî, 2010: 54). Piştî van herdu ferhengên menzûm, ferhenga Luxetnamey 

Ehmedî ya Şêx Merûfê Nodeyî dikare bê jimartin. Şêx Merûf ev ferhenga xwe ya kurdî 

(soranî) û erebî li salên 1790an nivîsiye (Bnr. Nodê, 1391). Piştî serdema mîrektiyan lê dîsa di 

serdema Osmanî de ferhengeke menzûm a bi kurdî-farisî hatiye nivîsîn ku ew jî ya Şêx 

Muhemed Kerbelayî yê Axtepî (kd. 1936) ye. Kerbelayî ev ferhenga xwe ya bi navê 

Mîrsadu'l-Etfal/Şahrahê Kûdekan di sala 1912an de nivîsiye (Bnr. Pertev, 2012). 

Piştî belavbûna dewleta Osmanî jî kevneşopiya ferhengnûsiyê bi awayekî di nav kurdan 

de dewam kiriye. Bo nimûne Ferhenga Du Riştey a Mela Ebdulkerîm Muderrîs (kd. 2005) yek 

j  wan e. Mela Ebdulkerîm ev ferhenga xwe ya menzûm a b  kurdî-erebî d  sala 1963an de 

n vîs ye (Bolell  û Ertekı n, 2017: 35-36). Dûre ferhenga Nûbihara Qur’anê ya Mela 

Mehmûdê Tîruwayî dikare bê jimartin di vî warî de. Mela Mehmûd ev ferhenga xwe ya 

menzûm a kurdî-erebî di sala 2000an de nivîsiye (Aykaç, 2016). Piştre ferhenga Nûbihara 

Mezinan a Ebdilqadir Bîngol (Dilbikulê Cizîrî) tê. Bîngol ev ferhenga xwe ya menzûm a bi 

kurdî û tirkî di sala 2014an de daye çapê (Cizîrî, 2014; Ertekin, 2017). Ji bilî van ferhengan, 

Mela Ebdussetar Rêkanî jî ferhengeke menzûm a bi kurdî-erebî nivîsiye ku navê ferhenga 
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xwe daniye Mizgefta Sîriyê lê piştre guherandiye kiriye Ferhenga Nûciwanan (Bolell  û 

Ertekı n, 2017: 39). L  gor agah yên berdest, ç  destn vîs ç  jî çapbûyî, roja îro heşt ferhengên 

menzûm di edebiyata kurdî ya klasîk de hene, yan jî vê qasê tenê ewqas tên zanîn.   

1. Armanc, Giringî û Rêbaz 

Piştî van danasîn û agahiyên giştî ên derbarê ferhengên menzûm de armanca me 

destnîşankirina ferhengnûsiya menzûm ên kurdî bû. Li dor vê yekê, dikare bê gotin ku di 

dîroka edebiyata kurdî ya klasîk de di biwarê ferhengên menzûm de du heb berhem derketine 

pêş ku yek ji wan Nûb(ih)ara Biçûkan a Ehmedê Xanî ye e û ya din jî Luxetnamey Ehmedî ya 

Şêx Me„rûfê Nodeyî ye. Ji wan a ewil li bakur di nav kurdên kurmanc de û ya din jî li başûr di 

nav kurdên soran de zehf belav bûye, li medreseyan di nav rêzepirtûkên xwendinê de cihê 

xwe wergirtiye.  

Di lêkolînên qadê, lêgerînên katalogên arşîv û muzeyan de nemaze derbarê berhemên 

sereke yên kurdî de peydakirina dokument û nusxeyên nû gelekî giring in. Çunkî bi wan 

belgename û dokumentan carna agahiyên nû peyda dibin û tevkariyên muhîm li dîroka 

edebebiyata kurdî dikin. Li ser vê hizr û ramanê armanca vê xebatê yek ji wan bû ku bi rêya 

malperên onlîne û bi lêgerîna kataloga muzeya destnivîsan a “Hill Museum & Manuscript 

Library” (HMML) peydakirina destnivîsên nû bû. Li dor vê yekê, me kataloga HMMLê li ber 

çavan re derbas kir û xwe gihande berhemên kurdî. Katalogên wek HMMLê û yên wekî wê ji 

bo xebatên kurdî giring in, ji ber ku hinek cih hene ku mirov nikare xwe bigihîne li wan deran 

yan jî gihandina wan deran gelekî dijwar e. Bo nimûne, yek ji wan jî “Pirtûkxaneya Dêra 

Şehîd Mor Bêhnam” a li bajarê Mûsilê ye. Lê bi xêra projeya faksîmîle/skenkirina 

destnivîsarên kevn ên pirtûkxaneyên curbicur bi rêya înternetê lêkoler dikarin xwe bigihînine 

wan ku çîroka vê gotarê jî bi temamî wisa bû. Îcar em dîsa vegerin li ser vê katalogê û 

berhemên di wê pirtûkxaneya destnivîsaran a onlîne, piştî lêgerîna me, di nav berhemên kurdî 

de Luxetnamey Ehmedî bêtir bala me kêşa, çunkî ji aliyê dîrokê ve kevn bû û li gorî ku diyar 

dikir yek ji nusxeyên herî kevn a vê berhemê bû. Herweha ew nusxe li tu çavkanî û kitêban de 

jî wek çavkanî nehatibû bikaranîn. Ji ber vê yekê bi vê nivîsarê me xwest ku vê nusxeya Şêx 

Me„rûfê Nodeyî bidin nasandin. Bi vê nasandinê, em wisa hêvî dikin ku du tişt dê pêk bên: 

Yek ji wan, berhemeke kurdî xwe ji nav katalogên erebî/farisî dê derîne û bikeve nav 

katalogên kurdî; ya duyem jî ew e ku siberoj eger lêkolerek bixwaze edîsyon-krîtîkek li ser vê 

berhemê bike bêguman jê re bibe çavkaniyeke sereke.  
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Li ser ferhenga Luxetnamey Ehmedî hin xebat hatine kirin ku ya ewil xebata Seyîd 

Huseyn Hiznî ye ku wî di sala 1926an de li Rewandizê ew çap kiriye (Pertev, 2012: 26). 

Piştre „Ebdurrehîmî Mehmûdî li ser vê berhemên xebitiye û bi navê Luxetnamey Ehmedî di 

sala 1391an de li Senendecê çap kiriye. Xebateke din jî teza masterê ye ku Zeydin Güllü di 

sala 2019an de li zanîngeha Wan YYÜyê amade kiriye û piştre di sala 2020an de bi navê 

Kitab-u Ehmedî Luxetnamey Ehmedî çap kiriye. Lewma me ev nusxeya Mûsilê kontrol kir, bi 

herdu berhemên dawî re beyt bi beyt dane ber hevûdu. Tiştên ku me tesbît kirin, ne bi 

awayekî hûrgilî, lê bi tiştên sereke û giştî di bin sernavê “Danasîna Nusxeyê Ferhenga 

Luxetnamey Ehmedî” de bi tabloyê destnîşan kirin. Ji ber ku gelek nusxeyên kurdî di nav 

arşîvên pirtûkxaneyên destnivîsan de gelek caran di bin katalogên farisî, erebî û zimanên din 

de hatine qeydkirin, peydakirin û nasandina wan gelek muhîm e ku yek ji armancên vê gotarê 

jî jixwe ev e.    

2. Kurtejiyana Şêx Me‘rûfê Nodeyî û Berhemên Wî  

Şêx Me„rûf di sala 1166/1752-53an de li gundê Nodê ya Şarbajêrê hatiye dinê. Malbata 

wan malbateke navdar e ku wek malbata Sadatê Berzenciyan tê nasîn. Çawa ku tê zanîn di wê 

malbatê de gelek şêxên mezin derketine û pêşengî li terîqeta Qadirî kirine. Baba Merdûx 

Rûhanî (1386/I: 359) di kitêba xwe de navê Şêx Me„rûf weha dide: “Şêx Me„rûf bîn Şêx 

Mustefa bîn Seyyîd Ehmed bîn Seyîd Muhemmed ji mala Sadatê Berzenciyan.”   

Şêx Me„rûf ewil li ber destê bavê xwe dest bi xwendinê dike, piştre ji bo perwerdeya xwe 

diçe Qelaçûlanê. Wî li ber destê gelek alim û zanayên navdar ders hildane û herî dawî 

îcazetnameya xwe ji destê Mela Ebdulahê Beytûşî û Mela Muhemedê Xezayî girtiye. Piştî 

perwerdeya ilmî, vê carê jî ji bo ya tesewifî çûye gundê Dehlîzê li cem Şêxê Qadirî Seyyîd 

Ebdurrezaq kurê Seyyîd „Ismaîlê Wulyanî. Bi wefata wî şêxî re jî li ber destê Şêx „Eliyê 

Dulpemeyî îcazeya xwe ya terîqetê digire. Bi xêra Şêx Me„rûf, terîqeta Qadirî li bajarê 

Silêmaniyê belav dibe, herweha mîrên Baban jî gelek piştgirî didine wî. Gelek feqî û mucazên 

wî jî çêdibin ku hinek ji wan ew  n: Kake Şêx Ehmedê Berzencî, Şêx Muhemedê Berzencî, 

Şêx Huseynê Qadî, Şêx Feyz yê Zehawî (Muft yê Bexdayê), Şêx Evd rehmanê Telebanî 

(damezrînerê şaxa Xal s yeyê), Mela Mehmêdê G lalî, Şêx Mehmûdê K lderî, Şêx Mehmûdê 

Gelezerdî, Mela Ehmedê Pîr ê Heseney û Şêx Huseynê S tkî (Kavak, 2015: 44-45). 

Şêx Me„rûf ji aliyê terîqetê ve jî li bajarê Silêmaniyê gelek bi bandor e. Lewma di 

serdema wî de Silêmanî dibe navenda terîqeta Qadirî. Lê di heman serdemê de Mewlana 

Xalid jî gava ku ji sefera xwe ya Hindistanê vedigere tê Silêmaniyê, reqabeteke mezin di 
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navbera heduyan de dest pê dike. Piştî demekê Mewlana Xalid êdî hew dikare li hemberî wan 

xwe rabigire û lewma jî berê xwe dide Bexdayê (Algar, 2019: 634). Bi vî şiklî Şêx Me„rûf 

desthilatdariya xwe ya tesewifî diparêze. Şêx Me„rûf heta dawiya umrê xwe li Silêmaniyê 

jiyana xwe bi ilim û tesewifê re derbas dike û di sala 1254/1839an de li vî bajarî wefat dike. 

Di çavkaniyên cuda de hejmara berhemên wî hev negirin jî li gor diyarkirina Rûhanî (1386/I: 

360-361) 33 û li gor Bolelli û Ertekin (2017: 30) jî 45 berhem nivîsîne.  

3. Danasîna Nusxeya Ferhenga Luxetnamey Ehmedî 

Luxetnamey Ehmedî yek ji berhemên sereke û herî navdar a Şêx Me„rûfê Nodeyî ye ku di 

nav kurdan de gelek belav bûye. Çawa ku tê zanîn, bi xêra arşîva muzeyên destnivîsan, 

pirtûkxaneyên dêr û manastiran, arşîvên şexsî yan jî saziyên curbicur, gelek berhemên kurdî 

yên destnivîs ji destê mirinê filitîne. Mijara vê nivîsarê jî yek ji wan destnivîsan e ku li Mûsilê 

bi xêra “Pirtûkxaneya Dêra Şehîd Mor Bêhnam” hatiye parastin. Ji vî aliyê ve giringiya bajarê 

Mûsilê derdikeve pêş. Ji ber ku ji mêj ve ye di vî bajarî de têkiliya kurdan bi miletên din re 

çêbûye ku di sêrî de ereb û suryan tên. Gelek seyyah û oryantalîstan di bîranînên xwe de yan 

jî di xebatên xwe yên zimanî, çandî û sosyolojîk de li ser giringiya vî bajarî sekinîne (Bnr. 

Tarduş, 2022). Bo nimûne gelek zanayên wek Jeremias Schamir (1821-1906), Eduard Sachau 

(1845-1930) û gelekên din berhemên aramî/suryankî û kurdî li Mûsilê nivîsîne (Subaşı û 

Direkçi, 2021). Dîsa di dîroka edebiyata kurdî ya klasîk de mecmû„eya navdar a ku 

„Ebdurreqîb Yûsiv wek Dîwana Kurmancî çapkiribû, li muzeya destxetan a Mûsilê peyda 

bûbû (bnr. Yûsuf, 1988).  

Luxetnamey Ehmedî yek ji ferhengên kurdî-erebî yên di serdema mîrektiyan de ye, lewma 

di dîroka edebiyata kurdî de berhemeke giring e. Heta niha hin xebat li ser vê berhemê hatine 

kirin. Li gor agahiyên Pertev (2012: 26) û Güllü (2020: 35) didin, cara ewil ev ferheng li 

Rewandizê di sala 1926an de ji aliyê Huseyîn Hiznî ve hatiye çapkirin. Piştre li Silêmaniyê di 

sala 1953an de hatiye çapkirin. Dûre li Sine/Senendecê di sala 1970an de çapkirin ku 

„Ebdurrehîmî Mehmûdî bi wêneyan xemilandiye û ji aliyê dîtbariyê ve ferheng dewlemendtir 

kiriye. Çapa dawî ya vê berhemê di sala 1391/2012an de li Sineyê bi navê “Luxetnamey 

Ehmedî” çap bûye (Nodê, 1391) ku me di vê xebatê de ji vê berhemê sûd wergirt. 

Divê bê diyarkirin ku kurdiya vê ferhengê bi zaravaya soranî ye, lewma di nav kurdên 

kurmanc de belav nebûye û di encamê de li bal kurdên kurmanc nehatiye nasîn. Li Bakur, li 

ser vê berhemê tezeke masterê hatiye amadekirin (Bnr. Güllü, 2019) û piştre jî heman berhem 

wek kitêb bi navê Kitab-u Ehmediye Luxetnamey Ehmedî di sala 2020an de ji weşanên 
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Avestayê der çûye ku ji bo nasandin û lêkolîna vê berhemê gaveke giring bû. Herçiqas du 

navên vê berhemê derketibin meydanê jî ev berhem li Başûr bi navên Kitabu Ehmedî, 

Luxetnamey Ehmedî yan jî Ferhengî Ehmedî tê nasîn û bi vî şiklî deng daye.  

Eger em dîsa bên li ser vê nusxeya Luxetnamey Ehmedî ya Mûsilê, divê bê gotin, rasterast 

ji pirtûkxaneya dêra Mûsilê nehatiye girtin. Halê dijîtal ê vê berhemê bi rêya înternetê li ser 

malpera “Hill Museum & Manuscript Library” (HMML) hatiye bidestxistin.
1
 Dîjîtalîzekirina 

destnivîsê li taxa Ankawaya Hewlêrê bi alîkariya “Centre Numérique des Manuscrits 

Orientaux” (CNMO)ê di Gulana 2011an de hatiye kirin. Piştre bi navê Nehwa Erebî di arşîva 

HMMLyê de li bin banê zimanê erebî-farisî hatiye kategorîzekirin. Çawa tê zanîn, xeletiyên 

bi rengî di gelek arşîvên destnivîsan de ji bo belgename û berhemên kurdî hatine kirin ku ev jî 

yek ji wan e.
2
 Herweha destpêka berhemê jî wextê hatiye dayîn, ne beyta ewil, lê beyta duyem 

di qeydnameyê de weha hatiye danîn: [الحمذ هلل على ما وهة هذانا الى لسان العرب]. Bêguman 

xeletiyên weha karê lêkoleran di peydakirina berhemê de zehmettir dike. Ji bo ku xeletiyên bi 

vî rengî ji holê rabin, em ê li jêrê di nav tabloyê de hin taybetiyên nusxeya Luxetnamey 

Ehmedî a Mûsilê bidin da ku taybetiyên sereke yên vê berhemê eşkere bibin. Em bi vê lêkolîn 

û nasandinê bawer in ku siberoj karê lêkoleran hêsantir bibe û ji xebatên wan re bibe çavkanî. 

Tewsîf û taybetiyên sereke yek bi yek li tabloya jêrîn weha hatine diyarkirin:  

Navê Berhemê yê Fermî Ehmedî 

Navê Berhemê yê Navdar Luxetnamey Ehmedî 

Navê nivîskar Me„rûf bîn Mustefa bîn Ehmed 

Cure Ferhenga menzûm 

Ziman Kurdî û Erebî 

Cihê Nusxeyê Pirtûkxaneya Dêra Şehîd Mor Bêhnam, Mûsil/Iraq  

 [مخطىطات دير مار تهنام الشهيذ]

Jimareya Qeydê MBM-00324 

Mustensîx Tuneye 

Tarîxa îstînsaxê Tuneye 

Berg Tuneye 

                                                           
1
 “Hill Museum & Manuscript Library” (vhmml.org) çavkaniyan ji bo xwendina destnivîsan amade dike. Halê 

hazir gelek destnivîsên ji Ewropa, Afrîka, Rojhilata Navîn, Asyaya Başûr û Asyaya Başûr-Rojhilatê di arşîva 

xwe de vedihewîne. HMML, wêneyên destnivîsan ji bo parastin û parvekirina berhevokên destnivîsên giring yên 

di xetereyê de ne bi rêya dîjîtalkirinê, katalog dike û di arşîvên xwe de diparêze. Bnr. 

https://www.vhmml.org/readingRoom (Pêgeh: 21.09.2022). 
2
 Di rêza zimanê berhemê de li şûna kurdî, farisî hatiye nivîsîn. Ji bo qeydnameya berhemê bnr. Pêvek 1.  

https://www.vhmml.org/readingRoom
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Taybetiyên Kaxezê Rengê kaxezan di navbera zer û kehweyî de ye.  

Hejmara wereqan 15 wereq 

Rengê Murekkebê Serî heta binî reş e. 

Sal Sedsala XIX-an 

Ber û dirêjahî 17 x 11.5 cm 

Şiklê rûpelê Di her rûpelê de du sitûn û hejmara rêzan/beytan 

diguhere. 

Te‘qîbe/Payende Heye 

Elfabe Erebî 

Cureyê nivîsê Nesîx 

Besmele Heye 

Pêşiya Nusxeyê 

(Destpêka berhemê) 

Bi namê Xuda Ḥeyy la-yemût 

Perwerdigarê mulk û melekût 

 

Elḥemdulillahi „ela ma weheb 

Medana îla lisanu„l-„ereb 

Dawiya berhemê Ẓeheru laḥe beda derkewt 

„Eref nasî be„es  nardî   

 

Medeḥ weṣf be çakî kerd  

Ṭeḥen hardî e„cen şêlayî 

Temmet Tuneye 

Taybetiyên din Bergê berhemê tuneye, rûpela ewil a berhemê zêde zirar 

dîtiye û gelek hatiye xêzkirin. Îhtimaleke mezin bi bergê 

pêşî re ya paşiyê jî ketiye. Lewma wisa dixuyê rûpela 

dawî ya ku temmet lê ye, tevde jê ketiye.  

Berhem bi murekkeba reş hatiye nivîsîn lê bi qasî ku diyar 

dibe, piştre bi murekkeba sor û bi hejmarên erebî li milê 

çepê di serê her wereqê de jimareyek hatiye danîn.  

Hejmara rêzikan di her rûpelê de sabît nîne, di navbera 8 û 

14an de diguhere lê piraniya wan 12 rêzik in, anku 12 

beyt di her rûpelê de hatine nivîsîn. 
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Ev nusxe li gor taybetmendiyên kaxez û murekkebê wisa dixuyê ku di sedsala XIX-an 

de hatiye îstînsaxkirin. Ji ber ku bergê pêşî û paşî jê ketine, hinekî zirar ditiye û herişiye, 

herweha wereqe dawî jê ketiye. Lewma mustensîxê wê nusxeyê û tarîxa îstînsaxê ne diyar in. 

Dîsa li gor vê nusxeyê di berhemê de kêm zêde 350 beyt hene ku bi xebatên heyî re gelek 

nêzîkî hev in. Ji ber vê yekê ev nusxe siberoj di xebatên têvel ên li ser vê berhemê de dikarin 

wek çavkaniyeke sereke bê bikaranîn.  

Encam 

Di dîroka edebiyat kurdî ya klasîk de ferhengên menzûm bi Ehmedê Xanî dest pê 

kiriye û heta roja îro jî berdewam e. Yek ji wan ferhengên menzûm ên kurdî-erebî jî ya Şêx 

Me„rûfê Nodehî ye ku wî îhtimaleke mezin li salên 1790an ev berhema xwe nivîsiye. 

Ferhenga Luxetnamey Ehmedî ji ber ku bi kurdiya soranî ye lewma di nav kurdên kurmanc de 

giringiya ferhenga Nûb(iha)ra Biçûkan a Ehmedî Xanî çi be û çawa di nav civakê de cih 

girtibe, bi heman rengî wê jî wisa cihê xwe girtiye û belav bûye.  

Ev nusxeya nû ya Luxetnamey Ehmedî ku li bajarê Mûsilê di pirtûkxaneya “Dêra 

Şehîd Mor Bêhnam” de heta roja îro hatiye parastin û bi xêra dîjîtalîzekirina projeya 

HMMLyê derketiye ronahiyê. Lêbelê çawa û bi çi şiklî ketiye vê pirtûkxaneyê nayê zanîn û 

agahî li ser vê yekê nîne. Di encama lêkolîn û lêgerîna kataloga vê arşîvê de, xasma di nav 

berhemên kurdî de, Luxetnamey Ehmedî bala me kêşa, çunkî ev berhem ji aliyê dîrokê ve 

kevn bû û li gorî ku diyar dibû yek ji nusxeyên herî kevn a vê berhemê bû û herweha di nav tu 

çavkanî û kitêban de wek çavkanî jî nehatibû bikaranîn.  

Bi vê lêkolînê hat tesbîtkirin ku ev ferheng li kataloga pirtûkxaneyê di nav berhemên 

erebî-farisî de hatibû qeydkirin. Lewma peydakirin û sererastkirina xeletiyên bi vî rengî di 

xebatên destnivîs û katalogkirina wan de cihekî mezin digirin. Ji ber ku nusxeyên vê berhemê 

kêm in, lêzêdekirina nusxeyeke nû di bîbliyografyaya ferhengên menzûm de muhîm e. 

Herweha ji bo xebatên edîsyon-krîtîk a vê berhemê û hem jî ji bo cihana destnivîsên kurdî 

gelek giring bû. Bi vê xebatê nusxeyeke nû ya ferhenga Luxetnamey Ehmedî ya Şêx Me„rûfê 

Nodeyî hat nasandin. Em wisa hêvî dikin ku du tişt bi vê nivîsarê dê pêk bên: Yek ji wan, 

berhemeke kurdî xwe ji nav katalogên farisî/erebî dê derîne û bikeve nav katalogên kurdî; ya 

duyem jî ew e ku siberoj ji bo xebatên nû yên wekî edîsyon-krîtîk, gotar û nirxandinên li ser 

vê berhemê bibe çavkaniyeke sereke. 
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https://www.vhmml.org/readingRoom (Pêgeh: 21.09.2022).  
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Pêvek 

 

Wêne 1: Qeydnameya Ferhenga Luxetnamey Ehmedî 
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Wêne 2: Rûpela Pêşî (Destpêk)a Luxetnamey Ehmedî 
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Wêne 3: Rûpela Paşî (Dawî)ya Luxetnamey Ehmedî 

 

 

 

 

 

 

 

 


