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NAVEROKA HELBESTÊN SEYİD ‘ELIYÊ FINDIKÎ   

 

 

Abstract  

Seyid Eliyê Findikî is a famous wise and poet of his era. He was an 

honourable person in Cizre district. Educated in medreses of the district, and being 

famous with his wisdom and mystical personality. As well as his wisdom personality, 

he has also a literary side too. He has works written in Arabic and Kurdish. Name of 

his book which includes his Kurdish poems is Dîwan?. He had used his original 

name instead of an unreal pen name. Subjects of his poems are differ from each 

other. Some of them are; wisdom, death, mystic, longing, love, friendship, eternity, 

doomsday, love of the world etc. His Kurdish poems has reached today by circulated 

from one hand to another. 

Keywords: Seyid Eliyê Findikî, Cizîr, Poem, Mystic, Divan, Medrese. 

                                                  

Özet 

Seyid Eli Findiki, Cizre bölgesinin hatırı sayılır zatlarından biri olarak bilinir. 

Cizre bölgesinde hatırı sayılır zatlardan biriydi. Bölgenin medreselerinde eğitim 

görmüş, ilmi ve tasavvufi kişiliğiyle meşhur olmuştur. Onun alim kişiliğinin yanı 

sıra edebi kişiliği de ön plandadır. Arapça ve Kürtçe yazdığı eserleri vardır. Kürtçe 

şiirlerini Dîwan’ında toplamıştır. Şiirlerinde mahlas olarak kendi gerçek ismini 

kullanmış, ayrıca başka bir isim kullanmamıştır. Şiirlerinin konuları çeşit çeşittir. Bu 

konulardan bazıları şunlardır: İlim, ölüm, tasavvuf, hasret, aşk, dosluk?, haşir, 

kiyamet?, dünya sevgisi… Kürtçe şiirleri, elden ele dolaşarak günümüze kadar 

ulaşmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Seyid Elîyê Findikî, Cizre, Şiir, Tasavvuf, Dîwan, 

Medrese. 
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Kurte 

Seyid ‘Eliyê Findikî alimekî navdar û helbestvanekî serkeftî bû. Di herêma 

xwe de yekî payebilind û gelekî bi nirx bû. Di medresên herêma xwe de (Cizîra 

Bota) xwendibû û tesewif ji xwe re kiribû rê.  Aliyekî wî alimtiya wî ye, aliyê din jî 

kesayeta wî ya edebî ye. Bi ‘Erebî û Kurdî berhemên wî hene. Dîwan ji helbestên wî 

yên Kurdî pêk tê. Di helbesta xwe de mexlesa wî, navê wî bi xwe ye û di gelek 

helbestan de bikaraniye. Di hin helbestên xwe de navê xwe xistiyê serê helbestê. 

Mijarên helbestên wî yên Kurdî bi gelemperî, mirin, teqwa, tesewif, ‘ilm, dostanî ye. 

Bi zimanekî zelal mijarên xwe di nava helbestên xwe de civandiye û heta roja îro ji 

aliyê gelek xwendevanan helbestên wî belavbûne, hatine xwendin û hatine jiberkirin. 

Peyvên Sereke: Seyid ‘Eliyê Findikî, Cizîr, Helbest, Dîwan, Medrese, 

Tasavvuf. 

 

Destpêk 

Berhemên klasîk, di jiyana dîrokî ya gelan de gelekî girîngin. Lewra 

berhemên klasîk, ji bo pêşketin û parastina ziman, herwiha ji bo raguhastina çand û 

hunerê jî ciyekî teybet digirin. Lê Dîwan, di tarîxa edebiyata Kurdî de ciyekî 

taybettir wergirtiye. Lewra piraniya berhemên klasîk yên Kurdî dîwan in. Kîja 

helbestnivîsê Kurd ê klasîk, ku dest avêtiyê helbestê, li dû xwe dîwanek hiştiye. Yanî 

mirov dikare bibêje ku dîwan rêya kevneşopiya edebiyata klasîk a Kurdî ye û 

edebiyata klasîk bi gelemperî bi saya wê hatiye roja me. Dîwana Seyid ‘Elî jî, yek ji 

wan dîwana ye ku gihîştiye roja îro. 

Seyid ‘Eliyê Findikî, digel ku berhemên xwe bi piranî bi ‘Erebî nivîsandibe 

jî, diwana wî (ji xeynê du-sê helbestan) seranser bi Kurdî (Kurmancî) ye. 

Di vê nivîsarê de em ê pêşî bi kurtasî li ser jiyan û berhemên Seyid ‘Eliyê 

Findikî rawestîn û di dawiyê de êm ê li ser naveroka helbestên wî yên ku di dîwana 

wî de ne, bisekinin. Lewra li ser danasîna pirtûk û diwanan xebatên balkêş hene. Lê 

heta niha li ser naveroka helbesta -weke zimanên serdest- lêkolînên dorfireh zêde 

nehatine kirin. Lazime êdî Kurd, derkevin qada edebiyateke ku karibe bi dest û pî li 

ser lingê xwe bisekine. Weke di zimanên din de, ku çawa li ser edebiyata dîwanî tez 

têne amadekirin û beş têne verkirin, Kurdî jî, di serî de bi saya berhemên klasîk, divê 

rêyekê li ber xwe veke (bê vekirin) û ji nifşên nû û dahatû re weke ramedanekê were 
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hilanîn. Ev, xususiyeteke wisa ye ku, ji vî karî re pisporî divê. Lewra herkes nikare di 

vê berwarê de bimeşe. A min ne îddayeke ku ezê rind karibim di vî warî de bimeşim. 

Tenê ezê weke ceribandinekê li ser helbestên Seyid ‘Eliyê Findikî rawestim.    

A- Jiyana Seyid ‘Eliyê Findikî 

Seyid ‘Eliyê Findikî, di sala 1892an de, li Findika Botan hatiye dinyayê. 

Seyid ‘Elî, kurê Seyid Suleymanê kurê Seyid Îbrahîmê kurê Seyid ‘Umerê kurê 

Mele Hesenê Xetîb e. Malbat digihêje Hezretî ‘Elî.
1
 Dema ku Tataran, bi ser 

Bexdayê ve girtin û ew der dagir kirin, kalikên S. ‘Elî koç dikin û diçin Erzenê. 

Zarokatiya S. ‘Elî li Findikê derbas dibe. Xwendina xwe ya sereke li cem 

bavê xwe temam dike. Paşê diçe Harûnan û li wir dest bi feqîtiyê dike.
2
 Navê hinik 

seydayên wî ev in: Mela Îsmail (melayê gundê bafê/Sulak/İdil), Mele İbrahîm 

(melayê gundê Korik/Beşiri), Seyid Ebdurrehman (Miftiyê Farqînê), Mele Huseyin 

Kıçık (Ji alimên navdar yên Farqînê), Mele Hamid, Mela Yakup, Hecî Fettahê 

Hezroyî û xezûrê wî Şêş Seyid Hesen
3

 Îcazeya xwe ya yekemîn, ji Seyid 

Ebdurrehman ku wê demê Miftiyê navçeya Farqînê bû, setandiye. Li cem Seyid 

Ebdurrehman heft salan (1915-1922) bê navber xwendiye. 

Piştî ku vedigere Findikê, demekê li cem apê bavê xwe Şêx Hesenê Findikî 

dixwîne û îcazeyek ‘ilmî ji wî jî werdigire. Ev îcazeya ku sitandiye ji hêla hukûmetê 

ve weke belgenameyeke bilinda a perwerdehiyê hatiye pejirandin û ji leşkeriyê jî 

rizgar bûye.
4
 Îcazeya sêyem jî ji şêxê xwe, Şêx Seydayê Cizîrî distîne.

5
 Bi vî awayî 

di warê zanistiyê û ‘ilmê de dibe xwediyê sê destûrnameyan/dîplomeyan. 

Piştî ku xwendina xwe diqedîne, bi qîza Şêx Hesen re –ku hem apê bavê wî 

ye û hem jî seydayê wî ye- dizewice. Berê dibe meleyê Findikê, paşê ew û birayê 

xwe Seyid Mecîd bihevre li gundê Guvina melatiyê dikin. Dûv re li ser pêşniyariya 

Şêx Ebdullah weke mudderis diçe gundê Senatiyê û li wir dersa feqiyan dide. Di 

                                                 
1
 Seyid ‘Eliyê Findikî. (2010). Dîwan, Ed. Suleyman ÇEVİK, İstanbul, Weşanxana Nûbihar, 7. ; 

Gökçe, Cuneyt. (2008). “Seyid Ali Fındikî ve Divan’ı”, İbrahim Hakkı ve Siirt Uleması Sempozyumu, 

Ed. Ahmet Erkol- Abdurrahman Adak, İstanbûl, Beyan Yayınları, 481.; Erzen, M. Said. (2007), 

Dünden Bugüne Erzen Ailesi, İstanbul, 14. (Erzen, di pirtûka xwe de heta ku malabata S. ‘Elî digihêje 

Hezretî ‘Elî, Navê bavan yek bi yek diyar dike û navê hezretî ‘Elî  jî tê de 44 bava dide nasandin.)  
2
 Dîwan. 7. (Dîwan, kurtasiya têbinî ya yekem e û ji vir û pê ve dê ev kurtasî were bikaranîn.  ) 

3
 Gökçe. Jêdera berê, 482. 

4
 Dîwan. 8.; Gökçe. Jêdera berê, 482. 

5
 Gökçe. Jêdera berê, 482. 
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encamê de li gundê Cinibrê
6
 bi cîh dibe û 25 salan li vir bi karê perwerdehiyê mijûl 

dibe.
7
 

Seyid ‘Elî, di sala 1967an de wefat dike. Li Cizîrê, li cem tirba Şêx Seyda li 

Taxa Qelê hatiye definkirin. Li ser tirba wî ev çarîn a wî ya meşhûr hatiye 

nivîsandin. 

 

Di dinyayê heçî rabe 

Feqîr û şêx û axa be 

Ji ber mirnê xilas nabe 

Di şerq û hem di xerbê da 
8
 

 

B- Berhemên Wî 

Seyid ‘Elî gelek berhem li dû xwe hiştine. Lê mixabin li ser wan tu lêkolînên 

dorfireh nehtine kirin. Tenê Dîwana wî pir tê zanîn. Berhemên wî ev in: 

1- Dîwan 

2- Der’uş-Şubuhat Fî Nezm et- Terehat: Li ser fikr û ramanê ye. 

3- Hewaşîn ‘Ela Tefsîrî Qadî el Beydawî: Li ser tefsîrê ye. 

4- Rîsalet el- Lem`e Fî Îadetî el-Cumû’e: Li ser fiqhê ye. 

5- Rîsaletun Fi Necatî Ebeweynî en-Nebiyyî (Li ser bawerî û jiyana 

pêxember e.) 

6- Rîsaletun Fî Cewazî def‘ i ez-Zekatî Îla Benî Haşim we Benî el-Mutt’Elîb 

(Li ser dayina zekatê ye.) 

7- Zulfeqarê ‘Elî ‘ela Reqebetî Munkîr el- Îstimdadî Mîn Nebyyîn ewwelî 

(Li ser ‘Eqîdê ye.) 

8- Hewaşîn ‘Ela Dîwan el-Cezerî ( Li ser Dîwana Cezerî hatiye nivîsandin.)
9
 

 

C- Dîwana Wî
10

 

                                                 
6
 Cinibr û Senati du gundên bi Cizîrê ve girêdayine. 

7
 Dîwan. 8.; Gökçe. Jêdera berê, 482. 

8
 Dîwan. 19. 

9
 Dîwan. 9. 

10
 Dîwana Seyid ‘Elî Findikî di serî de bi destxeta kurê wî Ebdurrehman Erzen ve dihat naskirin. Cara 

‘ewil weşanxana Nûbiharê wê çapkiriye. Heta niha ji weşanxana Nûbiharê 4 caran hatiye çapkirin. Bi 

edîtoriya Suleyman Çevik û Selman Dilovan di sala 1999an de li Stenbolê cara yekem hatiye 
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Di Dîwana wî de, 52 helbest hene. Helbestên wî, ji malik û çarînan pêk tên. 

Teşeya nezma helbestan bi piranî qesîde û mesnewî ne. Di dîwanê de helbesta herî 

dirêj helbesta bi navê ‘Selam Ser Te Cemîl Tu Her Cemîl Bî’ ye. Ev helbest ji 53 

malikan pêk tê û di Dîwanê de helbesta 15. e .
 11

 Helbesta herî kin a Dîwanê, ji 4 

malika pêk tê û navê wê; ‘Selam Ser Te Mela Ehmed Bi Zehfî’ ye.
12

 

Ji 52 helbestên Dîwanê, 2 helbest bi ‘Erebî û helbestek jî bi Farisî hatiye 

nivîsandin. Helbestên ‘Erebî, yek jê, helbesta 13an
13

 e, ya din jî a 47an
14

 e. Sernavê 

helbesta 13an‘Hiyeddinya Teqûlû li Talibîha’ ye. Yanî “Ew e Dinya Dibêje Talibên 

Xwe”. Sern vê helbesta 47an ‘Selamun ‘Eleykum Sukanellizar’ e yanî ‘Li Ser We 

Selam Be Ey Ehlê Îzar’. Helbesta 14an
15

 jî bi Farisî hatiye nivîsandin û sernavê wê: 

‘Derîn Dinya Kesê Bê Xem Nebaşed ’ e. Yanî ‘Di vê dunayaya han kes bê xem nîne’. 

Helbestên ‘Erebî û Farisî di çapa weşanxaneya Nûbiharê de wergerandina bi 

Kurmancî hatiye nivîsandin. Helbesta heftem a Dîwanê, sernav û malika yekem û a 

dawî bi ‘Erebî ye, lê dewama wê bi Kurdî ye.
16

  

 

D- Naveroka Helbestên Wî 

Hin helbestên wî, ji serî heta binî li ser mijarekê disekinin, lê hinik helbestên 

wî jî, gelek mijaran di hundirê xwe de dihewînin. 

Helbesta yekem, bi mikurhatinan dest pê dike û heta rewşa roja heşrê, di 

gelek konaxan de derbas dibe. Vegera li ser rêya rast, ji nefsa xwe re dixwaze û bi 

nefsa xwe re dipeyive. Doza tobê li nefsa xwe dike û mirinê dixe bîra xwe. 

Helbesteke gelek serkeftî û zimanzelal e. Ji 21 çarînan pêk tê.
17

 Pênc helbestên ‘ewil, 

li ser navê xwe û weke ku tenê ji bo nefsa xwe nivîsandibe, ne. Di van helbestana de, 

reng û rewşa dinyayê, mal û milkê ku însan pê dixapin, şeytan û daxwazên wî, yeko 

yeko tîne bîra xwe û bi vî awayî nefsa xwe ji xewa xefletê şiyar dike. Ji ber ku tîrên 

rexnegiriyê tavêje nefsa xwe û ji kesekî din re lomeyan nake, tesîrek e mezin li 

xwendevanan jî dike. 

                                                                                                                                          
çapkirin. Çapa duyem di sala 2000 î de, çapa sêyem di sala 2004an de û çapa çarem di sala 2010an de 

hatiye kirin. A ku em ji bo vê maqaleyê jê îstîfade dikin çapa çaremîn e.   
11

 Dîwan. 109. 
12

 Dîwan. 293. 
13

 Dîwan. 103. 
14

 Dîwan. 303. 
15

 Dîwan. 105. 
16

 Dîwan. 57. 
17

 Dîwan. 17. 
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‘Elî rabe heta kengê/ Tu xafil bî bi vî rengê 

Bişo qelbê ji vê jengê/ Here rêrast di ce’dê da 

Te bê feyde ‘umur bûrand/Di qelbê xwe Le’în rûnand 

Heçî qencî te jê fûrand/Rija tev çû bi ‘erdê da
18

  

Di gelek helbestên xwe de hunera şibandinê/teşbîhê bi serkeftî pêk tîne. 

Mînak: 

Dinê ev reng û ev terz e/ jinek bêsoz û bê ‘erz e 

Gelek berdana wê ferz e/ tu bê ‘eql î xwe jê nakî
19

 

Di vê çarînê de dinyayê dişibîne jinek e berxweneketî û bêsoz. 

Dî helbesteke din de jî dinyayê dişibîne keça şeytan û dîsa dişibîne yekî/a 

kal.
20

 Dîsa di helbesta çara de, tirbê dişibîne hepsê û wiha dibêje; 

Heçî hefsar bidê nefsê/Muheqqeq ev kesê b’tehsê 

Ewê paşî biçê hepsê/Belê hepsa reş û tarî
21

   

 Ramana wî ya li ser malê dinyayê eve; malê dinyayê lazime ku bibe ramedan 

ji bo axretê. Ji ber vê yekê jî divê dinya ne bi kesbê lê bi qelb, bête terikandin. Wiha 

dibêje ji bo malê dinyayê: 

‘Ezab e her heramê wî/ Hîsab e her helalê wî 

Nebê qet tu hevalê wî/ Çi ku dostanî jê nayê
22

 

  Çêj û lezzeta heqîqî di evîna Xweda de ye, ne di mal û milkê dinyayê de ye, 

di helbestên wî de. 

Lezzet ew e hubba Xwedê/ Her kî ku bigrê bernedê 

Ew dê bighête meqsedê/ Gava biçîtîn wê dinê.
23

 

Wî li ser dostanî, hevaltî, xurbet, eşq û evînê jî helbest nivîsîne. Li gor wî 

dostê rasteqîn Xweda ye. Ji bo dostaniyê durustî pêwist e. Hevalên ku ji hev re ne 

durust bin tu carî nikarin bibin dostên heqîqî. Fedakarî ji bo dostaniyê şertekî sereke 

ye.
24

 

                                                 
18

 Dîwan.17. 
19

 Dîwan. 29. 
20

 ‘Elî dunaya gelek pîs e/Keça Mel’ûnê Îblîs e/ … 

     Nebe aşiq li wê pîrê/ Qe guh nedyê xwe nespêrê/… Dîwan. 37. 
21

 Dîwan. 43. 
22

 Dîwan. 35. 
23

 Dîwan. 77. 
24

 Dîwan. 53,97,125,159. û hwd. 
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Findikî nêrînên xwe yên di derbarê rewşa civakê de jî eşkere tîne zimên û 

wiha dibêje: 

Çawa min dîtî ez dibêm/ Zêde tinîn in belkî kêm 

Dostaniyê bax maye dêm/Av çikiha j’ser kaniyê.
25

 

Pend û şîretên ku bûne helbest û di Dîwanê de bi cîh bûne, muxatabê sereke 

rasterast ew bi xwe ye.
26

 Di helbestên wî de bêjeyên ‘Erebî, Farisî û Tirkî jî hene. 

Di dawiya gelek helbestên xwe de weke mexles, navê xwe yî rast bikartîne.
27

 

Di helbesta pêncan de, rêzika dawî a çarînan bi xudadarî çi xemdar î 

diqede.
28

 Wateya vê rêzikê ev e; yanî ger tu ji ehlê Xwedê yî, çima xemgîn î. Ev 

rêzik, helbesta Nûreddînê Birîfkanî a ku bi risteya ‘ te ne na ha ya hû’ û helbesta 

hozanê tirk Yûnus Emre ‘bana seni gerek seni’
29

 û helbesta bi Tirkî a ‘Allah bes baqî 

hewes
30

’ xilas dibe dixe bîra me. Ev giş ji hizr û ramana tesewifê derdikevin û 

qibleya wan teva yek in. Ji xwe li gorî S. ‘Elî, bê tesewif û bê terîqet xwe gihandina 

bal Xweda gelekî zor e. Pêwistiya murşîdekî wiha tîne ziman: 

 

Ê ku bêjî ez bi xwe bighim Xwedê bê murşidî 

Ev xiyala wî mehal e pur mehal ê pur mehal
31

 

 

Ji bo murîdên kamil jî pîvana ku datîne holê ev e; 

 

Murîd lazim d’dest şeyx da wisa bit 

Çewa meyyit li ber destê xesalî
32

 

 

Yanî miriyê ku di destê xessal/mirîşo de çawa bê deng û bê tevger e, divê 

murîd jî, ji emr û nehyên şêxê xwe de weke wî miriyî be. 

                                                 
25

 Dîwan. 163. 
26

 Dîwan. 17,25,35,41,47,131,213,231,277. 
27

 Dîwan.33, 39, 51, 55,81,101. û hwd. 
28

 Dîwan. 49. 
29

 Ji min re tenê tu lazim e, Xwedayê min. 
30

 Masivadan el çekip mahlukattan ümit kes 

   Virdin olsun her nefes “Allah bes, baki heves”(La edri) 

   Ji her tiştê destê xwe bikêşe û bibirê hêviya xwe ji her kesî 

   Bike wird di zimanê xwe de: Xwedê heye xem nîne 
31

 Dîwan. 95. 
32

Dîwan. 63. 
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Di hin helbestan de destê dilê xwe dirêjî şaxên dîrokî jî dike.
33

 Li ser hesret û 

bêriyê wiha dibêje; 

Heçî hubba te dil mête/ Li dil hicrate bû pête 

Kî ye ew kes bila bête/ Nekit feryad û fixanê.
34

 

 

Bihevrebûn û bibitûniya ‘ilm û ‘emel di helbesta wî de cihekî taybet digire. 

Lewra dibêje ku ‘ilmê ku ‘emel pê neyêkirin, bê fêde ye; 

 

Faîda ‘ilmê ‘emel kirne eger ne çend pere 

Dara bê fêkî û sih fayda wê hîç e ey delal
35

 

 

  Di cihnan de helbestvan, weke ku şîretên wî ji kesî re fêde nakin an kes li 

wan godarî nake, vedigere û li nefsa xwe tê xezebê û rexneyên tûj diavêje nefsa xwe; 

 

Ey ‘Elî j’kî ra dibêjî/ J’keskî ra naçête mêjî 

Tu çiqa ‘ezmandirêj î/ Ka devê xwe bîne hev
36

 

 

‘Ezmandirêj î tu ‘Elî / J’her tiştê tu diştexilî 

Heqê te ye j’bê ‘eqilî / Mû l’te bidîtin çend zela.
37

 

 

  Di helbesta 28an de şîretan ji bo mele û şêxan rêz dike. Herwiha wan rexne jî 

dike. Gengeşiya ku di navbera şêx, mela û sofiyan de ye, dibe sedema mijara 

helbesta wî. 

 

Şeyx û mela ku ha bibin / Cem hev sik û ‘eybdar bibin 

Cahil dê bê hefsar bibin / Gune stuwê şeyx û mela 

Hûn in şivanê ummetê / Ku hûn bi xwe xwehr kin xetê 

Cahil dê çêkin hêcetê / J’pey we bibin tert û bela.
38

 

                                                 
33

 Dîwan. 89,91. 
34

 Dîwan. 101. 
35

 Dîwan. 93. 
36

 Dîwan. 177. 
37

 Dîwan. 201. (Zela: Şeqam, Şîmaq) 
38

 Dîwan. 201. (Hêcet: Bihane; Tert û Bela: Belawela) 
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Di helbestên wî de, ji jiyana rojane hin zolak hatine ‘emilandin. Yanî jiyana 

rojane bi awakî hêsan ketiye nava helbestên wî. Mînak: 

Sewalê cihê me telef bû kesîr 

Ne şîr e ne mast e ne dohn û penîr
39

 

 

Zebeşê li ber çemm û nanê genim 

Ku hazir bibîtin (benimdir benim)
40

 

  Di Dîwana wî de, helbestên ku bi teşeya mersiyeyan hatine nivîsandin hene. 

Ji vana yek, ji bo wefata Bedî’uzzeman Se’îdê Kurdî
41

, yek ji bo Şêx Seyda
42

 û yek 

jî ji bo Şêx Îbrahim Heqqî
43

 hatiye nivîsandin. Li ser wefata Hezretî Pêxember jî 

helbestekê serbixwe hatiye di Dîwanê de cih digire.
44

 Helbestek li ser Şêx 

‘Evdilqadirê Geylanî hatiye nivîsandin. Di vê helbestê de gazinên xwe rêz dike.
45

 

Hin helbestên wî weke name an bersîva nameyan hatiye nivîsandin. Mînak: Ji 

muezzin û qesîdebêjê Şêx Seyda, Cemîl
46

 re; ji Mihemed ‘Etayê kurê Şêx Seyda
47

 

re; ji Seyid Zahirê Wanî
48

 re; ji Mela Ehmed  Elo
49

 re weke nameyan helbest 

nivîsandiye. 

 Di du helbestan de ‘umrê xwe eşkere dike. Yanî dema ku ew helbest 

nivîsandiye ‘umrê wî tê famkirin. Di van helbestana de jî ‘umrê xwe weke 

bibîrxistinê tîne ziman û hişyariya xwe ji xwe dixwaze; 

Ev e ‘umrê te çil sal e / Te ne mulk e ne pertal e 

Xw’Elî l’ser te qebir mal e / De ka tê kengê peyda kî
50

 

 

‘Elî ‘umrê te bû pêncî / L’hisaba te tu hê genc î 

Ji lewra hê tu bêsênc î / Xudadar î çi xemdar î
51

 

                                                 
39

 Dîwan. 289. 
40

 Dîwan. 329. 
41

 Dîwan. 277. 
42

 Dîwan. 83,71. û hwd. 
43

 Dîwan. 283. 
44

 Dîwan. 243. 
45

 Dîwan. 179. 
46

 Dîwan. 109, 223, 261. 
47

 Dîwan. 267. 
48

 Dîwan. 287. 
49

 Dîwan. 293. 
50

 Dîwan. 25. 
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E- Encam 

Seyid ‘‘Eliyê Findikî, ‘alim û wêjenasekî navdar ê dema xwe bû. Gelek 

xizmetên wî di rêya dîn û ‘ilmê de hebûn e. Naveroka helbestên wî, gelek 

dewlemend e. Ji mersiyeyan heta nameyan, ji mirinê heta heşr û mîzanê, ji hevaltî û 

dostaniyê heta bêrî, evîn û xurbetê cûr bi cûr mjarê helbestên wî hene. 

Seyid “Eliyê Findikî, yek ji helbestvanê edebiyata klasîk a Kurdî ye, bi 

zimanekî fesîhane û gelane helbestên xwe nivîsiye. 

Zimanê helbestên Seyid ‘Elî, zelal û pak e. Bi Kurdiyeke ku bi hêsanî tête 

fêmkirin nivîsiye û Kurdiya wî gelerî ye. 

Seyid ‘Elî, di rêya jiyîna dînê Îslamê de xwe pir û pir kêm û ze’îf dibîne û 

herwiha di helbestên xwe de her daim xwe rexne dike. Ji ber ku ‘ewilî xwe datîne 

hemberî tîrên rexneyan û rasterast bi nefsa xwe re herbê dike û loman li kesekî din 

nake, ev yeka dibe sedemê xwedîtina xwendevanan a di helbestê de.
52

 

Seyid ‘‘Eliyê Findikî jî yek ji wan şai’rên ku bêtir zimanê rojane bikaraniye 

ye. Neketiye nava fikara edebî û bi hunerên edebî zêde mijûl nebûye 

Mirov dikare bibêje ku mijarên helbestên Seyid ‘Elî, ji sedî nodê wan, li ser 

fanîtiya dinyayê, xapandina bi wê û tiştên di hundirê wê de, nefsa însan û daxwazên 

wê, tobekirin ji gunehan,  xwe parastin ji şeytan û gunehan, mirin, jiyana nava 

qebrê, jiyana piştî qebrê, hal û ehwalê însanan ê heşrê û ‘aqîbeta ku li wê dinê li 

bendî însanan sekiniye, ye. Meriv dikare ji van mijarana sernavekê bibîne û ji wan re 

bibêje tesewif. Belê mijara sereke ya dîwana seyid ‘Elî tesewif e. Jixwe, , terîqet, 

têkiliyên di navbera şêx û mirîdan de, adab û erkanên tesewifê jî, tesîr li mijarên 

helbestên wî kirine. Herwiha ji xeynî tesewifê gelek babetên jiyana mirovahiyê jî di 

nava helbestên S. ’Elî de cih girtine. 

 

REFERANS 

                                                                                                                                          
51

 Dîwan. 49. 
52 Her çiqas peyvên ‘Erebî û Farisî di nava helbestên wî de civiyabin jî, dîsa zimanê helbestên wî bi 

wan peyvana giran nebûne. Jixwe seranser bi ‘Erebî û Farisî jî helbestên wî hene. Bikaranîna zimanê 

‘Erebî û Farisî di hemû helbestên Kurdî ên klasîk de hene. Lê, hinekan zêde zêde zimanê ‘Erebî bikar 

aniye, wekî Melayê Cizîrî, hinekan jî kêm caran bikarnaiye wekî Feqiyê Teyran. Helbestê wî, bi form 

û teşeyê dişibin helbestên Melayê Bateyî û Mele Xelîlê Sêrtî jî. A rast ev e ku, Seyid ‘Elî jî, di bin 

bandorâ têgihiştina edebiyata klasîk a Îsalamê de maye. 
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