
Haza Beytu Feqîyê Teyran Bi Av Ra Xeber Dah 

Beytê Wî Pir Xweş in Guh Bidin Xwedanê Kemalê 

 

 

 

Ey av û av hey av û av 

Ma tu bi işq [û] muhbetê 

Mewc û pêlan davê belav 

Bê sekin û bê rahetê 

 

Bê rahet û bê sekne î 

Yan aşiqê Baxo xwe î 

Yan şubhetê qelbê me î 

Ji işqa kê natebitê 

 

Ji işqa kê tu tê hû têy 

Heta kengê her bêy û bêy 

J’mi ra bibê heyrana kêy 

Da ez bizanim qisetê 

 

Da ez bizanim vî sirrî 

Ji hindikî heta pirrî 

Ji me‘neya vê gurgurî 

J’kê ra dikî vê ta‘etê 

 

Ji kê ra dikî zikrê b’hal 

Qet guşguşê nakî betal 

Teşbîhê min reht û ‘emal 

Qet şev û rojan xew netê 

 

Lew şev û rojan bê xew î 

Ji mihnetê lêk ditewî 

Şevtariyan qet nahewî 

Ji emrê kê bi lez ketê  

 

Ji emrê kê tu tê bi lez 

Sewdaser î teşbîhê ez 

Ji kê ra dikî çûna b’bez 

T’wiha dehrî vê xizmetê 

 

Xizmet dikî bê pê û dest 

Çendî dikî çûna guhest 

Xudê nego gavek vewest 

Da’im diçî dengê te tê 

 

Dengê te tê bi roj û şev 

Ta‘et dikî bê qelb û dev 

Peyda dibin ji mewc û kef 

Seyran e j’rengê qudretê 

 



Geh geh sipî teşbîhê şîr 

Mislê te qet naçin çu tîr 

Awha dehrî yar tête bîr 

Meyla hebîb çûna te tê 

 

Lazim te mehbûbek heye 

Yan meyl û metlûbek heye 

Yan dost û meqsûdek heye 

Lew bê libas û kîswetê 

 

 

Lew bê libas û tazî yî 

Di seyr û reqs û gazî yî 

J’kê ra dikî işqbaziyî 

Remzê di xwe işaret[ê] 

 

Van tesbîhan j’kê ra dikî 

Remz û sûra vêkra dikî 

Hemyan ji Baxo ra dikî 

Digerî j’mehda xurbetê 

 

Digerî d’nêv pîredinî 

Qet nanivî nasekinî 

Rah şubhetê qelbê min î 

Ji mihnetan û zehmetê 

 

Zehmetpir î mihnetkeş î 

Geh nazik î teb‘etxweş î 

Bê rûh li erdê dimeşî 

Bê dest û pê ji ku ve tê 

 

Bê dest û pê bê çeng û per 

Ev mewc û pêl ev fetl û ger 

Peyda dibin jê ger û fer 

Nakî beyana illetê 

 

Vê illetê tekrar bike 

Bes vê sirrê sitar bike 

Carek li min ‘eyan bike 

Da seh bikim hikayetê 

 

Da seh bikim vî meselî 

Tiştek ji behsa ewwelî 

Ji bunyadbûna ezelî 

J’dewran û çerxa xîfetê 

 

Ew xîfeta ‘alem di nav 

Ji bereketa feyz û gav 

Min temana rakir ji av 

Ji me‘neya heqîqetê 



 

Heqîqeta çar cewheran 

J’merîfeta enasiran 

Vemeşêre yar û biran 

Dah seh bikim hekayetê  

 

Ger çi ji nutqê lal tu bî 

Bê zer û qil û qal tu bî 

Lazim bi işqê hal tu bî 

Bê dev bêje ji qudretê 

 

Bê femm û qîl û qal bibêj 

Ji min ra lefzê hal bibêj 

Ber Mîm û Ha û Dal bibêj 

Metn û beyana kaxetê 

 

Vê kaxetê isbat bike 

Qeydêd xwe ihtiyar bike 

Qenc vê sirrê binyad bike 

Da em bizanin ribbetê? 

 

Bi dar û dunya sertemî 

Evê berî vî ‘alemî 

Tu hadîs î yan qidem î 

Yan tu nizanî hikmetê 

 

Ger çi ne meşrû ev suxin 

Rojek ji bunyada mezin 

Bihna qidem jê hate min 

Yane ji bunyada we tê 

 

Evreng dibit ava zelal 

Borî li min ku ev çend sal 

Qet kes nekir evreng su’al 

Heta niha vê saetê 

 

Heta gihane vê demê 

Carek nebû j’vê ‘alemê 

‘Ebdek ji pişta Ademî 

Bifkir ba d’ehwalê şetê 

 

Kanî dizên şet jê diçin 

Hingî Xudê da ins û cin 

Adem nekir pursek ji min 

Ji enbiya û ummetê 

 

Feqî dibêt avê we bû 

Pêxemberan aqil hebû 

Qet hewceê pirsê nebû 

Wan dest gihabû suhbetê 



 

Ji huceta cara ewil 

Pêxemberan zanî şuxil 

‘Eyb e li ba ehlê aqil 

Teftiş bikin merîfetê 

 

Merîfetê teftiş bikin 

Pirsan ji bona pêş bikin 

Qenc vê qisê teftiş bikin 

Ji ‘arifan kerahetê  

 

Xelkê Xudê aqilkirî 

Hem arif û kamilkirî 

Nûrek di dil da hilkirî 

Eslê qisê rê dibetê 

 

Ê muslimê bê ‘ilm û xet 

Mecnûnekê heywansifet 

Teftişa pirsan ew diket  

Lewma ku li pê li me tê 

 

Pirsa Feqî bo çi nebû 

Lewra di Furqanê hebû 

‘Erşê Xudê ku l’ser te bû 

Avê gelo d’bîra te tê 

 

Avê cewab da ê suxin 

B’ezmanê hal wî gote min 

Min remz ji bad şahê mezin 

Sibhan ji wê seltenetê 

 

Subhan ji me‘bûdê li ber 

Kê j’Xudê ra dikit xeber 

Em çar bikir înane der 

Genc bûn di kenza qudretê 

 

Genc bû di kenza ‘eqdemî 

Baxo ji işqa Ademî 

Înane karê ‘alemî  

Zahir kirin b’vê sûretê 

 

Zahir kirin em çar bikre 

Av û hewa ax û agire 

Heywan hemû jê çêkire 

Dar û nebat di qîmetê 

 

Dar û nebat û le’l û dur 

Heywan û esnafê di pur 

Teyr û tuyûr [û] pur bû pur 

Terkîb kirin ji nutfetê  



 

Teşbihê me nafericin 

Insan ji tînê xaric in 

Lew cin ji narê maric in 

Rojek ji me yek teb‘etê 

 

Em çar teb‘et vêkra zid în 

Hin ateşîn hin barid în 

J’behra hewaya walid în 

Melbûs kirin bi vê wechetê 

 

Be çar wechan em labis in 

Qedîm yek e em hadis in 

Lewma j’tuyûya yabis in 

Hindî dixazin rif‘etê 

 

Hindî meyla firaz dikin  

Hindî di şîn gazî diken 

(There isn’t the line) 

Em carek bêne ru‘yetê 

 

Carek bibên em çar xweh in 

Bê meslehet nakerihin 

Ji xeşyetê nabe tîhîn 

Cuda kirin ji wesletê 

 

Ji wesletê cuda kirin 

Ji suhbetê em rakirin 

Heta qiyam sewda kirin 

Sergeşte ne di hezretê 

 

Rast e qewî ev mesala 

Ehlê qisê zanî Mela 

Hîna ku bû qal û bela 

Ma hûn nebûn di hezretê 

 

Di hezretê ma hûn nebûn 

Li hatifê bê deste bûn 

Di xizmeta Baxo xwe bûn 

Hetane roja axretê 

 

 

Transliteration: Selim Temo 


