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Seyîd Feyzullahê Findikî û Herdu Mewlûdên Wî yên Kurdî 

Kurte 

  Seyîd/Şêx Feyzullahê Findikî,
1
 ji ‘alimên herêma Cizîra Botan û pismamê Seyîd 

‘Eliyê Findikî yê navdar e. Di sala 1932’an de li nahiyeya Findikê hatiye dinyayê. Navê 

bavê wî Şêx Mûhemmed, navê diya wî Rehîme Xanim e. Li ba bavê xwe dest bi 

xwendina Quranê û serf û nehwê dike. Piştî vê xwendina kurt, diçe Gundê Cinibrê 

(Yeşilyurt) û li ba pismamê xwe Seyîd ‘Eliyê Findikî demekê xwendina xwe berdewam 

dike. Xwendina xwe li Sûrî li Bajarê Dêrikê li cem Mela Ehmedê Kurdî yê Bafewî
2
 

diqedîne û îcazeta xwe distîne. Seyîd Feyzullahê Findikî, kesayetekî alim, mutesewwif, 

nivîskar û helbestvan bû. Li ser mijarên ilmî gelek berhemên girîng li dû xwe hiştiye.  

 Ji bilî helbestên Kurdî, 15 berhemên Seyîd Feyzullahê Findikî hene. Ji van 

duduyê wan mewlûd in û herdu jî bi Kurdî hatine nivîsandin. Yên mayî tev bi ‘Erebî ne 

û ji cûr bi cûr mijarên dînî pêk tên. Seyîd Feyzullahê Findikî di sala 2002’an de wefat 

kiriyê û li Slopiyê medfûn e.  

 Ev xebata me li ser jînenîgariya Seyîd Feyzullahê Findikî, berehemên wî û bi 

taybetî jî li ser herdu mewlûdên wî yên kurdî ne. Di vê lêkolînê de, ev herdu mewlûd, 

şêwe û mijarên wan û di nava mewlûdên Kurdî de ciyê wan, dê were nirxandin.  

Peyvên Sereke: Seyîd/Şêx Feyzullahê Findikî, Cizîr, Findik, Helbest, Mewlûd, 

Medrese.  

 

Abstract 

Sheikh Feyzullahé Findikî is scholar of Botan Region and relative of famous Sayyid 

‘Eliyé Findikî. He was born in 1932 in the town of Findik. His father’s name is Sheikh 

Mohammed and his mather’s name is Mrs. Rahîma. He began to learn Qur’an and 

Arabic Grammar with guidance of his father. Then he goes to the Cinbir village and 

continoues reading for a little period. He completes his scholarship with Mullah 

Ahmedé Kurdî in Dérik, Syria and graduates from madrasah. 

                                                           
1
 Findik: Di navbera Cizîr û Sêrtê de ye. Ji sedsalî zêdetir weke nahiyeyê maye. 80 km dûrî Sêrtê û 60 

km dûrî Cizîrê ye. 27 gund pê ve girêdayî bû. Niha weke beldeyekê ye.   

  Malbata Findikî: Malbata Findikiyan malbateke berfireh a Botan e. Paşnavê wan ê fermî ERZEN e. 

Çîrok û standina vê paşnavê di pirtûka M. Sait ERZEN a bi navê ‘Dünden Bugüne Erzen Ailesi’ yê de bi 

dirêjahî hatiye vegotin. Malbata ERZENiyan niha, li Stenbol, Ankara, Wan, Meletî, Batman, Sêrt, Cizîr û 

Slopiyê belav bûne lê navenda wan a esasî, nehiyeya Erzenê ye. Ji bo agahiyên berfireh bnr: Erzen, M. 

Said. (2007), Dünden Bugüne Erzen Ailesi, İstanbul, 7. 
2
 Bafe gundekî girêdayî Navçeya Îdîlê ye.  
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Sheikh Feyzullahé Findikî had an intellectual, mystic, author and poet personality. He 

bequeathed important works on scholarly matters. He has 15 works exception of 

Kurdish poetry. Two of theese are Mawlûds and written in Kurdish. The other works 

written in Arabic language on different topics. Sheikh Feyzullahé Findikî died in 2002 

and was buried in Silopi.  

Our study is about Sheikh Feyzullahé Findikî’s biography and especially about his two 

Kurdish Mawlûds. İn this study we will examine his Kurdish Mawlûds in point of 

subject and style. 

Keywords: Sheikh Feyzullahé Findikî, Cizre, Findik, Poetry, Mawlûd, Madrasah 

 

 

 

 

 

 Destpêk 

 

Mewlûd, bêjeyeke ‘Erebî ye. Wateya wê ya ferhengî, ciyê jidayikbûnê û dîroka 

jidayikbûnê ye.
3
 Ev wate di nava demê de şiklekî din li xwe kiriye. Jidayikbûna Cenabê 

Pêxember, pîrozkirina vê rojê û merasîmên wê û herwiha mesnewî û risteyên ku di vî 

warî de hatine nivîsandin hemû di binê vê wateyê de hatine civandin.
4
  

  Di edebiyata neteweyên misilman de cûreyê mewlûdê ciyekî taybet û berfireh 

digire. Xasma di edebiyata ‘Ereban, Tirkan û Kurdan ev cûre bêtir hatiye bikaranîn.  

  Îja di Kurdî de ev mewlûd jî, weke gelek dîwanên din yên Kurdî, ji layê seyda, 

mitesewwif û muderisên wan ve hatine nivîsandin. Helbet pêvajoya nivîsandina van 

mewlûdan bi Melayê Bateyî ve dest pê dike û Seyîd Feyzullahê Findikî jî yek ji wan 

‘alimên ku digel berhemên din nivîsandine, mewlûd jî nivîsandiye. Taybetmendiyeke 

cuda ya Seyîd Feyzullahê Findikî heye ku ev jî, ji hev cuda du mewlûd nivîsandiye û 

zimanê herduwan jî Kurdî ye ango xwediyê du mewlûdan e.  

 

                                                           
3
 Îbn Manzûr, Ebu’l-Fadl Cemaluddîn Mûhemmed b. Mukrîm, Lîsanu’l ‘Ereb, Daru’Fikr, Beyrût, 1990, 

C.3, r. 468. 
4
 M. Zeki Pakalin, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Weşanxaneya Wezareta Perwerdehiyê 

ya Netewî, Stenbol, 1993, C.2, r. 522; Ahmet Ateş, Vesiletu’n- Necat Mevlîdi, Çapxaneya Saziya 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 Îlahiyat, Çapxaneya 

Ozkan, Ankara, 2004. r. 13.  
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A- Jiyana Seyîd Feyzullahê Findikî  

 

  Seyîd Feyzullah k. Seyîd Muhammed k. Seyîd Hesenê Botî yê Findiki k. Seyîd 

Umer k. Seyîd Hesenê Hatibê Sêrtî yê Qadirî ye. 

Seyîd Feyzullah di sala 1932’an de li Nahiyeya Findika Dihê (Erûh) ku şêst kîlometre 

dûrî Cizîrê, heştê kîlometre jî dûrî Sêrtê ye ji dayîk bûye. Zarokê sisiyan ê Seyîd 

Muhammed Efendî ye û dayika wî Rehîme Xanim e. Di fiqhê de Şafi’î, terîqê de 

Neqşîbendî ye û bi Seyîd ‘Evdilqadir Geylanî ve digihije Hz. Hesen k. ‘Elî (k.w.). ‘Eslê 

vê şecerê di Arşîva Osmanî de heye.
5
 

Dibistana seretayî li Findikê xwend. Pêşiyê li cem bavê xwe Şêx Muhammed Quranê 

xilas dike û hinek ji ‘ilmên Serf û Nehwê li cem dixwîne. Paşê bi destûra bavê xwe, li 

gundê Cinibir (Yeşilyurt) a Cizîrê li cem kurapê xwe Seyîd ‘Eliyê Findikî
6
 ders distîne. 

Ji ber ku gelê Cinibirê xizan bû wî nekarî maîşeta telebeyan pêk bîne, lewma ew hat 

Cizîrê. Li Cizîrê di Mizgefta Seyîdan de tehsîla xwe dewam kir. Li vira li cem Mela 

Îbrahîmê Qersî ders xwendin. Di demeke kin de bi ser ket. Ji aliyekî ders distand ji 

aliyekî jî ders dida telebeyan, heta ders dida xwendevanên kevn jî. Di demeke kin de 

nav û deng veda.  

     Seyîd Feyzullah çendî biçûk jî bû, Şêx Muhammed Se’îd Seyda (q.s.) carna 

dihat medresa Mizgefta Seyîdan û ‘Seyîd Feyzullahê Meşhûr li ku ye’ digot û pêre 

‘eleqedar dibû. Herwiha Seyîd Muhammed Qadrî (q.s.) ew li medresê ziyaret dikir, 

dida pêşiya xwe, çok dida çokên wî û pêre suhbet dikir. 

                                                           
5
 Ev agahî û di derbarê jiyana Seyda de gelek agahiyên din ji kurê Seyda, Seyîd Abdulkadir ERZEN ve 

hatiye stendin. Ji amadekirina vê gotarê çi di destê wî de hebû bêteredut bi me re parve kiriye û di vî karî 

de gelekî alîkarî daye me. Heta hemû helbestên Seyda jî transkirîbe kiriye û ji me re bi rê kiriye. Helbet 

min xwest ku ez wan helbestên giranbiha jî bi awayekî binirxînim û di nava vê gotarê de bi cî bikim. Lê 

mixabin sînorên vê gotarê hilnegirtiye û dibe ji bo gotareke din, em xasme li ser helbest û qesîdeyên 

Seyda gotareke din binivîsin. Herwiha ji bo alîkariya Seyîd Abdulkadir ERZEN ez gelek spasiyên xwe 

pêşkeş dikim. Di vê gotarê de keda hevalekî min î din jî heye ku ew jî Zafer BERDESTÎ ye, ez ji wî re jî 

gelekî spasdar im. M. Z. Ertekin. 
6
 Seyîd ‘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 Botan) 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. (Bnr: Seyîd ‘Eliyê Findikî. (2010). Dîwan, Ed. Suleyman ÇEVİK, İstanbul, 

Weşanxana Nûbihar, 7. ; Gökçe, Cuneyt. (2008). “Seyîd Ali Fındıkî ve Divan’ı”, İbrahim Hakkı ve Siirt 

Uleması Sempozyumu, Ed. Ahmet Erkol- Abdurrahman Adak, İstanbul, 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 bavan dide 

nasandin.) 
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    Demekê Seyîd Feyzullah Efendî bi seydayê xwe Mela Îbrahîme Qersî re ji bo 

xwendinê çûne Zaxoyê li Îraqê û piştî maweyeke kin vegeriyane Cizîrê.  

   Di vê navê de Mela Îbrahîme Qersî dersên xwe qedand û îcazeta xwe stand û 

vegeriya memleketê xwe Îdirê. Seyîd Feyzullah Efendî jî piştî seydayê xwe çû Îdirê û 

xwendina xwe li wir domand. Piştî du salên xwendinê vegeriya Cizîrê. Seyîd Feyzullah 

Efendî maweyekê di nav telebeyên ‘alimê meşhûr û miftiyê Cizîrê Mahmut Bilge 

Efendî de xwendina xwe dewam kir. Ji ber ku Miftî Efendî ji telebeleyên xwe re nekarî 

zêde mesayî veqetîne Seyîd Feyzullah Efendî demekê navber da xwendina xwe. Lê 

Feyzullah Efendî ji ‘ilmê re pir bi mereq bû û lewma jî li şert û mercên din geriya.   

    Çû cem Seyîd û murşidê xwe yê Şêxê Şêxên Botanê, Şêx Îbrahîm Heqqî Besretî 

(q.s.) yê ku li Sûrî dima û xwendina xwe li wir dewam kir. Di vê navê de hem dixwend 

hem jî ji seydayê xwe dersên m’enewî yên tesewifê distand. Şêx Îbrahîm Heqqî (q.s.) 

‘icazeta tesewifê jî dayê. Bi vî awayî wesyeta Şêx Huseynê Besretî ya  “Bila malbata 

Besretî ‘icazeta ‘ilmê ji Seyîdên Findikê, Seyîdên Findikê jî bila ‘icazeta tesewifê ji 

malbata Besretî bistînin” hat dewamkirin.
7
 

    Paşê dîsa li bajarokê Derikê li Sûrî û ji Mela Ehmedê Kurdî Bafewî ders standin. 

Li vir du salan ma, xwendina xwe kuta kir û bi ‘icazeta xwe ya ‘ilmê ve vegeriya 

Tirkiyê. 

Ji ber ku dema leşkeriya wî hatibû çû leşkeriyê. Li Stenbolê du salan leşkerî kir. Piştî 

terhîsê bi keça Şêx ‘Evdullahê Qesrikî yê neviyê Şêx Huseynê Besretî Şukriye Xanimê 

re ku li Qesrîka Şirnexê îkamet dikir zewicî. Çend sal şûnde bi keça Hecî ‘Evdullah 

Yavuz ê Cizîrî Xadîce Xanimê re zewicî û bi vî awayî cara duduyan zewicî. Ji herdu 

xanimên wî dudu keç neh ji wan kur yazde zarokên wî çêbûn. 

      Ji ber ku di nav gundiyên gundê navenda Şirnexê Deştalela (Kırkkuyu) de 

xwîndarî hebû ji aliyê xezûrê xwe Şêx ‘Evdullah (q.s.) ve wekî îmamê fexrî ji Deştalela 

(Kırkkuyu) re ji bo gundiyan irşad û hidayet bike hat şandin. Bi vî awayî Seyîd 

Feyzullah (q.s.) di gundê Deştalela (Kırkkuyu) de bû îmamê fexrî. Di maweyeke kurt 

de bi w’ez û nesîhetan dijminiya wan rakir û kir ku ew di nav aşitiyê de bijîn. Bi xêra 

vê, gundên derdorê jî hidayet kir û bû wesîleya pevrejiyana wan a bi aştî û aramî. Di 

Deştalelayê de heft salan ji teleban re ders xwendin. Paşê ji ber teklîfên birayên xwe 

yên li Wanê, çû gundê Rimoxlî (Şehittepe) ya Qelqelî(Özalp) yê û li wir du salan melatî 

kir. Lêbelê gundiyên Deştalela, gava Seyîd Feyzullah (q.s.) ji wir veqetiya cardin 

                                                           
7
 Ev agahiya ji jiyana Seyda ji berhema neçapkirî ya ji layê kurê wî Abdulkadir ERZEN ve hatiye 

nivîsandin hatiye girtin.  
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vegeriyan ser dijminiyên xwe yên berê. Ji ber vê jî hinek gundî heta mala wî hatin û 

gotin ‘an tê bi me re werî yan jî em ji vir naçin’ gotin. Ji ber israrên wan neda û bi 

neçarî vegeriya Deştalelayê. Gundî bi wesîleya wî dîsa di nav aştiyê de man. 

Maweyek şûnde di azmûna qadroyê ya îmaman de bi ser ket û li gundê Amerin 

(Kocapınar) a girêdayî Cizîrê bû melayê fermî. Seyîd Feyzullah (q.s.) nozde sal û şeş 

mehan li vir ma. Di vê navê de mizgefteke nû da çêkirin, mala melê da nûkirin, ders da 

gelek telebeyan û ev der kir wek navendeke ‘ilmê. 

      Maweyeke kurt mabû ku jikarketî be, ji ber navdariya wî, gundiyên Gundhedîtê 

(Ortaköy) ya girêdayî Silopiyê xwestin ku Seyîd Feyzullah (q.s.) li gundê wan bibe 

mela. Seyîd Feyzullah (q.s.) bersiveke erênî da wan û neqila xwe hilda wira. Piştî ku 

maweya xwe ye wezîfê li wir qedand teqawîd bû. Piştî ku teqawîd bû ji ber teklîfa yek 

ji giregirên Silopiyê Hecî ‘Elî Haşimoğlu, hat û li Silopiyê bi cî bû. Piştî ku li vir du 

salan ma cara duyem ji ber xwestina birayên xwe yên li Wanê, çû li Wanê bi cî bû. Ji 

xwe re xaniyek kirî. Li ser mijarên bi gengeşî yên di navbera ‘aliman de dibûn xebitî û 

rîsale nivîsîn. Di heman demê de bi tesewifê re mijûl dibû û murşidtî jî dikir.   

     Piştî ku heşt salan li Wanê ma ji ber hesreta zarokên xwe di sala 2000’an de hat 

û li Silopiyê bi cî bû. Cilda sêyemîn a berhema xwe ye mezin a ku li Wanê destpê 

kiribû Lewamiu-l Cewahir li Silopiyê xilas kir. ‘Alimên navçê herdem ew ziyaret 

dikirin û li ser meselên fiqhî yên di rojevê de pirs lê dikirin. Heta hin ‘alimên kal û 

muhterem dihatin cem û ders jê distandin. 

    Seyda Seyîd Feyzullah 45 salan muderistî kir. Gelek ‘alim gihandin. Lewamiu-l 

Cewahir hêj nû qedandibû, di bajaran de di derbarê îadekirina nimêja Înê de, di kitêba 

Îmam Şafi’î (r.’e.) El-Um de li ser mijara Înê xebateke amadekariyê dikir û di wê demê 

de nişkave aciz bû, di heman demê de qrîza dil derbas kir û di 10.08.2002 saet 10’an de 

çû ber rehmeta Xwedê. Wextê Seyîd Feyzullah (q.s.) wefat kir 70 salî bû.  

      Merhûm, li pey xwe panzde berhem bi dehan ‘alim û murîd hîştin. 

 

B- Bi Giştî Berhemên Seyîd Feyzullahê Findikî  

 

1-Lewamî’ul-cewahir fi Îsna ‘Eşere ‘İlmen Yûcahîr: Berhem ji 3 cildan pêk tê û 

muxtelîf mijarên olî di xwe de dihewîne. Nivîskar, di xwendina xwe ye medreseyê ya 

ku bi salan dewam kiriye de mijarên ku rast hatiye li gorî esasê mijaran tesnîf kirine û 

ev berhem pêk aniye.  Di kitêbê de cudabûn û firehbûna miijarên kitêbê asta bilind a 

‘ilmî û fikrî ya muelifî dide nîşan. 
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       Berhem ji mebhasan pêk hatiye. Cilda 1. ji beşên aferandina gerdûnê, ‘ilmê kelam, 

têkiliya ruh-cesed, sêhr, tilism, ‘elema meqroyê, li ser hin hedîsan mulaheze, hin 

pêzanînên ser cin û şeytanan, hin mijarên tesewifî û ji tefsîra hin ayetan pêk tê. 

  Cilda duyem bi felsefe çi ye ve destpê dike û dîrokeke dirêj a felsefê dide, 

fîlozofên Îslamê jî tev dike û bi vî awayî perspektîfekê derdixe holê. Hin qisseyên 

dîrokî, mijarên wekî xwarin û adaba wê, xewn, îlham, kiramet, hin meselên tesewifî û ji 

dîroka pêxemberan hin bûyerên balkêş di vê cildê de derbas dibin. 

  Di cilda 3. de mijarên fiqhî hatine tehsîskirin. Di vê cildê de bi rojevê re 

‘eleqedar ev mijar derbas dibin; kolonya, neqla endamên laş, ‘ezil, xweparastina 

meşr’u, teflik, nêçîr, xwarina serjêkirinên Ehlê Kitêb, tesetur, zewac û hwd. 

 

   2-Arau’l-ura fi imtina’iz-zuhrî ba’de’l-cumûetî fi’l-qura: Berhema ji ebada 

nîvA4 pêk hatiye di 1974’an de qediyaye û 76 rûpel e. Di serê berhemê de teqrîzên 

Seyîd Hesen Bilen, Muftiyê berê yê Cizîrê ‘Evdirrehman Erzen, ‘Evdileziz Bafewî, 

Mela Ehmed Findikî, Mela Mehmûd Diyarbekirî hene. Di gundan de piştî nimêjên înê, 

nimêjên nîvro tê îadekirin. Di derbarê vê mijarê de dîtinên mezhebê Îmam Şafi’î daye 

ber xwe. 

 

  3-Keşfu’l-ewraq ‘en ehkami’l-fulusî we’l-ewrak
8
: Di ebada nîv A4 de ye, 52 

rûpel e û di sala 1997’an de çap bûye. Muelîf peyre ji ber rexne û pêşniyarên ji bo 

berhemê hatin kirin berhem fireh kiriye, hin jêderxistin çêkirine. Ev şiklê dawiyê bi 

awayekî mehdûd e. 

 

             4-Zekatu’l-mal tehillû li’l-al: Di ebada nîv A4 de destxeteke 16 wereq e, 32 

rûpel e, di xatimeyê de di dîroka 1996’an de xilasbûna berhemê herwiha him di dawiya 

fihristê û him jî di serê berhemê de 1998’an de xilasbûna wî hatiye îfadekirin. Muellîfê 

me bixwe jî Seyîd e û hikmê qedexekirina zikatdana ji bo Seyîdan di dema me de, bi 

tevê binasiyên wê daye ber xwe û îro çawa ev binasî/birhan ji holê rabûne û ji bo 

Seyîdên xizan û xwedî ihtiyaç zikat dikare were dayîn, îfade kiriye. 

 

  5-en-Nuqtatu fî tahareti’l-unt (kolonya): Di ebada nîv A4 de destxeteke 37 

wereq, 74 rûpel e. Di 1998’an de hatiye nivîsîn. ‘Alimên Şafi’î gotine ku kolonya necîs 

                                                           
8
 Ji bilî herdu mewlûdên wî yên Kurdî – ku ev herdu jî bi derfetên kurê wî Seyîd Abdulkadir ERZEN li 

Cizîrê hatine çapkirin- ev berhem tenê hatiye çapkirin. Yên din hemû jî destxet in. M. Z. E.  
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e û ji ber vê jî bikaranîna wê ne caîz e. Heke kesek ku jê re kolonya were îkramkirin 

destê xwe neşo û bi wî awayî nimêj bike ji ber ku di laşê wî de necaset heye divê 

nimêja xwe îade bike. Feyzullah Efendî di vê derbarê de ji ‘alimên herêmê, cuda 

difikire û nenecîsbûna kolonyayê bi delîlên wê ve îfade dike. 

  

  6- İbdu’l-leâli fi hidmeti ani’l-Gazalî: Di ebada nîv A4 de destxeteke 16 

wereq, 32 rûpel e, di sala 1995’an de hatiye nivîsîn. Mela Hesenê Sêrtî di berhema 

Îmamê Xezalî ya İhya u Ulumiddînê de îfadeyeke îsnatkirina ewlat ji bo Xwedê ji aliyê 

Cihû û Xrîstiyanan ve hatiye kirin, ew ê çawa were fêmkirin pirs kiriye, Feyzullah 

Efendî jî wekî bersiv ev rîsale nivîsiye.  

 

  7- Qewlu’n-nahî ani’l-âlâti’l-melâhî: Di ebada nîv A4 de 32 wereq, 64 rûpel 

destxet e û di sala 1998’an de hatiye nivîsîn. Li ser caîzbûn û nebûna kirîn firotin û 

bikaranîna amûrên muzîkê sekiniye. 

 

  8- Ahle’l-ewqat fî’l-qıraati ale’l-emwât: Di ebada nîv A4 de destxeteke 64 

wereq, 128 rûpel e û di sala 2000’an de hatiye nivîsîn.  Di rûpelên 117-120. de bi 

sernivîsa ‘el-muellîf fî sutûr’ jînenîgariya muellifî hatiye dayîn. Rûpelên 121-125. 

fihrîst in, di rûpela 126. de navên jêderkên di vê berhemê de derbas dibin hatiye nivîsîn. 

Fikra Wehabîtî ya di herêmê de xwe dide hîskirin û caîzbûn nebûna xwendina Quranê 

di cenazeyan de, di berhemê de cî bi cî bi gengeşî derbas dibe. Feyzullah Efendî di vê 

derbarê de dîtina Mezhebê Şafi’î û dîtina xwe bi tevê delîlên wê ve teqdîm dike. 

 

  9- Îcâzu’l-cewab fi zebîhati ehli’l kîtab: Di ebada nîv A4 de destxet e û di sala 

2000’an de hatiye nivîsîn. Muellif, berhema “faslu’l-hitab fi ibâhati zebâihi ehli’l-

kitâb’’  a aîdê ‘Ebdullah b. Zeyd ‘Elî Mahmud dîtiye û di vê derbarê de biryara 

berhevkirina dîtina Mezhebê Şafi’î daye û ji ber wê ev rîsale nivîsiye.  

 

  10- er-Rudûdu’l-damixa fi’r-reddi ‘ele’l-mewlidi’l-kurmancî: Di ebada nîv 

A4 de destxet e, di sala 2000’an de hatiye nivîsîn. 13 wereq, 26 rûpel e. Di rûpela 25. 

de qasî nîv rûpelî jînenîgariya muelifî û lîsteya 12 berhemên wî heye. Rûpela 26. 

naverok e. Di nav gel de di mewlûda ku berbelav tê xwendin de hin pêzanînên çewt tên 

teshîhkirin, di berhemê de mijarên ji aliyê îtiqadê ve bipirsgirêk in derbas dibe. 
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  11- Mewlûd: Hate Safa di Mewlûda Mustafa: Li ser tenkîdên Muellif ên ji bo 

Mewlûda Kurmancî, jê xwestine ku mewlûdekî binivîse û ev berhem derketiye holê.  

 

  12- Mewlûd: Gula Narincî Mewlûda Kurmancî: Di şiklê mewlûdê de 

berhema duwemîn e û cuda ye. 

 

  13-Waqif (Li gorî Mezhebê Şafi’î waqif): Ji aliyê Muftiyê Silopiyê yê wê demê 

Abdullah Kaplan ve peywira nivîsandina mijara weqifê li gorî Mezhebê Şafi’î jê re 

hatiye dan, muelif jî ev rîsale bi tirkî nivîsandiye. Paşê Muftî hin pêşniyar kirine û 

berhem li gor vî hatiye berfirehkirin. Mixabin ev şiklê berfirehkirî yê dawî winda bûye. 

Di destê kurê Muellifî Abdülkadir Erzen de şiklê pêşîn heye. 

 

  14- Ayetun Kerîme: Di ebada nîv A4 de, destxet e 5 wereq û 9 rûpel e. Mijara 

di ayeta 77.  a Sûreta Zuhrufê de îfadeya “ya malikû’’ gava bi terhim were xwendin 

mena wê dê çawa be hildaye dest. 

 

  15- fi Fazli sawmî Receb: Di ebada nîv A4 de, destxet e 5 wereq e, 10 rûpel e, 

di sala 1997’an de li Wanê hatiye nivîsandin. Berhemeke ku ji sêmehan di Meha 

Recebê de di derbarê fazîleta girtina rojiyê de hatiye nivîsandin.  

 

C- Bi Taybetî Mewlûdên Seyîd Feyzullahê Findikî 

 

  Di nava Kurdan de nivîsandina cûreyê mewlûdê zêde belavbûyî ye. Lewra em 

dizanin ku piştî yekem mewlûda Kurdî/Kurmancî gelek mewlûd hatine nivîsandin.  Ev 

mewlûd bi zaravayê Kurmancî, Dimilî û Goranî hatine nivîsandin. Li hemû dever û 

herêmên Kurdan kêm zêde mewlûd hatine nîvîsandin. Findik jî di nav de herêma 

Şirnexê/ Botan jî zêdeyî rexbet li nivîsandina mewlûdê kiriyê û di dîrokên jihevcuda de 

gelek mewlûd hatine nivîsandin. Hin ji wan mewlûdên ku li vê herêmê hatine 

nivîsandin ev in; Melayê Bateyî (derdora 1675-1760): Mewlûda Kurmanci, Seyîd Sahib 

Varol (m. 1983): Mewlûda Kurmanci, Mela Siraceddînê Xelîlî (m. 1983): Mewlûda 

Kurmanci, Seydayê Tîrêj (m. 2002): Mewlûda Kurmancî, Mela Ehmedê Zinarexî: 

Mewlûd, Mela Nureddîn Elçioğlu: “Mewlûda Ehmedî ye Bi Peyva Kurmanci ye” Mela 

Bedreddînê Kefsûrî: Mewlûda Kurdî bi Zimanê Gundî, Mela Îbrahimê Xelîlî: Mewlûda 



9 
 

Kurdî.
9
 Ev herdu mewlûdên Seyîd Feyzullahê Findikî jî duheb ji wan mewlûdan in ku 

em ê li ser wan rawestin.  

   

a- Gula Narincî Mewlûda Kurmancî: 

 

  Ev mewlûd di sala 1983’an de li gundê Amerînê ku girêdayî navçeya Cizîrê ve 

girêdayî ye çêkiriye.
10

 Mewlûd ji 91 malikan pêk tê. Mewlûd ji 3 beşan pêk tê. Beşa 

yekem piraniya mewlûdê teşkîl dike û 75 malik e. Beşa duduya beşa ‘merheba’ yê ye û 

9 malik e. Beşa dawî jî daxwazname ye, 7 malik e û di dawiya vê beşê de nivîskar ji bo 

xwe fatîhê dixwaze. Ev daxwaz jî ji mewlûda Bateyî û vir ve di gelek mewlûdan de 

ciyê xwe girtiye û kevneşopî di mewlûdên roja me de jî têne bikaranîn. Herdu beşên 

dawî bi kurtî hatine nivîsandin. Dîsgotina vê mewlûdê ev e: 

 

 Bi şîrînî selewata bixwînin 

 Da hûn ser kewserê xêrê bibînin 

   

b- Hate Safa di Mewlida Mustafa 

 

  Nîvîskar li ser rexneyên ku li ser hin mijarên mewlûdên Kurdî kiriye, weke 

pirtûkeke xweser bi zimanê ‘Erebî weşandiye.
11

 Bi gotina nivîskarî, li ser van rexneyên 

wî, ji wî amadekirina mewlûdekê hatiye xwestin û ev mewlûd bi vê armanc û niyetê 

hatiye amadekirin. Weke ku nîvîskar jî dide zanîn, ev mewlûd ji mijarên xelet rizgar e û 

tenê li ser jidayîkbûna Cenabê Pêxember rawestiyaye.   

 Mewlûda “Hate Sefa di Mewlûda Mustefa”, di sala 1994’an de li bajarê Wanê 

hatiye nivîsandin. Di sala 2008’an de ji layê kurê wî Seyîd Ebdulkadir Erzen ve hatiye 

                                                           
9
 Adak, Abdurrahman Nêrîneke Giştî Li Ser Helbestvanên Kurdînûs Yên Herêma Şirnexê, Kovara 

Nûpelda, Hêjmar 9. Wan, 2012, r.22-30. 
10

 Şêx Feyzullahê Findikî,  Gula Narincî Mewlûda Kurmancî, Amadekarê Çapê Seyîd Ebdulkadir Erzen, 

Cizre Matbaası, 2008, Cizîr. Herwiha tîpveguhezêrê vê mewlûdê jî Seyîd Ebdulkadir Erzen e. Seyîd 

Ebdulkadir, di vê çapê de him orjînala metnê him jî latînîzeya wê bihevre çapkiriye.  
11

 Navê vê berhemê: “er-Rudûdu’l-damixa fi’r-reddi ‘ele’l-mewlidi’l-kurmancî” ye. Di ebada nîv A4 

de dû weke gelek berhemên Seyda neçapkiriye. Di sala 2000’an de hatiye nivîsîn. 13 wereq, 26 rûpel e. 

Di vê berhemê de di nav gel de di mewlûda ku berbelav tê xwendin de hin pêzanînên çewt tên 

teshîhkirin, di berhemê de mijarên ji aliyê îtiqadê ve bipirsgirêk in derbas dibe. 
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çapkirin.
12

 Mewlûd ji 111 beytan pêk tê û di dawiya mewlûdê de hêjmara beytên 

mewlûdê ji terefê nivîskar hatiye nivîsandin.
13

  

Mewlûd ji deh beşan pêk hatiye û di dawiya her beşê de dîsgotinek heye ku ev dîsgotin 

di heman mewlûdan de jî heye û hemû jî bi heman wateyê hatine nîvîsandin. Dîsgotina 

wê ev e: 

 

Selawatan pir bidin vê suhbetê 

Da weku tevda biçin hûn cennetê. 

  

Wateya dîsgotinê ev e: Yanî xelasiya ji agir û‘ezab û çûyîna bihuştê bi xwendina 

selawatên li ser cenabê pêxember e, selama Xwedê li ser be.  

Beşên mewlûdê ev in: 

Yek: Destpêk û Besmele 

Ji 9 malikan pêk tê û pesnê Pêxember ‘eleyhîselam dike.   

Dudu: Fedla Selewata Şerîf 

11 malik e û mijar, fedla xawên û fedla selawatan e. 

Sisê: Mewlûda Nezirkirî û Wacîbiyeta Wê. 

9 malik e û behsa nezirkirina mewlûdê dike.  Dema ku yekî mewlûd nezir/qewl kir, 

divê bi wext ev nezir bête cih. Lewra ev wacib e.  

Çar: Li Ser Mewlûdê Civandin û Sunnetbûna Wê 

9 malik e û behsa fezîleta dayîna mewlûdê dike. 

Pênc: Ewwilîn Mewlûd (Mewlûda İbn Dihye) 

10 malik e û behsa yekemîn mewlûda ku di cîhana Îslamê de hatiye nivîsandin dike.  

Şeş: Exlaq û Mûcîzatên Muhemmed (s.x.l.) 

Behsê exlaq, sinc, mucîze û fezîletên Cenabê Pêxember eleyhiselam dike.  

Heft: Neseba Wî Ya Şerîf 

12 malik e û behsa neseba Wî ya pakîze dike. 

Heşt: Mucîzatên Dema Jidayîkbûna Wî 

21 malik e û behsa dema ji dayîkbûna wî û bûyerên di wê de qewimîne dike. 

                                                           
12

 Şêx Feyzullahê Findikî, Hate Sefa di Mewlûda Mustefa, Amadekarê çapa vê mewlûdê jî, Seyîd 

Ebdulkadir Erzen, Cizre Matbaası, 2008, Cizîr. Herwiha tîpveguhezêrê vê mewlûdê jî Seyîd Ebdulkadir 

Erzen e. Seyîd Ebdulkadir, di vê çapê de him orjînala metnê him jî latînîzeya wê bihevre çapkiriye.   
13

 Şêx Feyzullahê Findikî, Hate Sefa di Mewlûda Mustefa, Amadekarê Çapê Seyîd Ebdulkadir Erzen, 

Cizre Matbaası, 2008, Cizîr, r.19.  (Di heman rûpelî de nivîskar ji bo mewlûda xwe wiha dibêje: “ Ev 

Mewlûda, Seyîd Feyzullah ERZEN ê kurê Şêx Muhemmed kurê Şêx Hesenê Findikî nivîsiye. Şecereya 

wî digihêje Şêx Abdulkadir Geylanî û heta digihêje Îmamê Hesen (r.x.l.) neviyê Pêxember Sallalahû 

Eleyhî Wesellem”) 
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Neh: Bi Xêr Hatî Ya Muhemmed (Merheba) 

  10 malik e û beşa merhebayê ye, dema hatina Pêxember û dema jîdayîkbûna wî 

ye. Di merasîmên mewlûdan de ev beş li ser piya tête guhdarîkiririn. Ev jî hurmeta ji 

ber teşrîfkirina pêxember e.  

Deh: Daxwazî/Daxwazname 

  Beşa dawî ye, 8 malik e û ji du’ayan pêk tê. Ji bo guhdaran û ji bo ometa 

Pêxember du’a têne kirin. Malika dawî weke malika dawî ya mewlûda Bateyî bi 

daxwaza xwendina sûretê Fatîhê li ser rihê nivîskar, tê daxwazkirin.   

 

Encam 

  Seyîd Feyzullahê Findikî ‘alim û edîbekî Herêma Botan e. Seyîd Feyzullahê 

Findikî bi zimanê Erebî û Kurdî gelek berhemên ‘ilmî û edebî nivîsandine. Weke ku di 

gotarê de hate behskirin, ev berhemên Findikî cûr bi cûr mijarên dînî di xwe de 

dicivîne. Weke gelek ‘alimên Kurdîstanê ji bilî ‘Erebî bi zimanê zikmakî jî nivîsandiye. 

Helbestên ku Findikî nivîsande piraniya wan bi Kurdî ne. Ji xeynî helbestên wî 

mewlûdên wî jî bi Kurdî ne.  

 Navên berhemên Seyîd Feyzullahê Findikî tev bi helbestkî ne yanî bi forma 

helbestê hatine navandin. Lewamî’ul-cewahir fi Îsna ‘Eşere ‘İlmen Yûcahîr, Zekatu’l-

mal tehillû li’l-al, İpdu’l-leâli fi hidmeti ani’l-Gazalî û hwd. Ev jî dide xuya kirin ku 

Seyîd Feyzullahê Findikî ji helbestê hezkiriye, pê re mijûl bûyê û heta helbest 

nivîsandiye jî.  

  Gula Narincî Mewlûda Kurmancî ji 91, Hate Sefa di Mewlûda Mustefa jî, ji 111 

malikan pêk hatiye. Bi mijar, naverok û şêwazê ve herdu mewlûd jî – di navbera dîroka 

nivîsandina wan 11 sal hebe jî- dişibin hev. Zimanê herdu mawlûdan jî zelal û ji bêje û 

terkîbên ‘Erebî û Farisî kêm hatiye îstîfade kirin ango bêtir bi Kurdî/Kurmanciya 

herêmê hatiye nivîsandin. 

Mewlûdên Seyîd Feyzullahê Findikî, bi form, şêwe û terzê ve dişibe mewlûda Bateyî. 

Yanî meriv dikare bi rehetî bêje ku weke mewlûdnivîsên din Seyîd Feyzullahê Findikî 

jî ji Bateyî sûd wergirtiye û di bin bandora forma mewlûda de wî maye.   

  Mewlûd bi awayên helbestê (Mesnewî) hatine nivîsandin; her malik bi ‘eynî 

qafiyê/hevdengê ne û rêz, yazdeh movik û kiteyan hatine kişandin.  

Her mewlûd xwediyê dîsgotineke xweser e. Lê temamê dîsgotinên mewlûdan di 

mijarekê de digihêjin hev. Ew mijar jî teşwîqa anîna selat û selamê li ser pêxember e. Ji 
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bo xelasiya ji agirê cehnemê an ji bo vexwarina ava Hewza Kewserê, selat û selam têne 

pêşniyarkirin.  

  Herdu mewlûdên Findikî, weke gelek mewlûdan bûyerên dîrokî an bi şêweya 

çîrokî behsa pêxember nake. Herwiha behsa mîrac û hin mûcîzeyên wî yên din, bi 

çîrokane behs nayê kirin.  

  Zimanê herdu mewlûdan jî hêsan û zelal e ango bi kurmanciya îroyîn hatiye 

nivîsandin.  

Herdu mewlûd jî bi wezna Faîlatun Faîlatun Faîlûn hatine nivîsandin. Di şêwaza 

mesnewiyê û bi risteyan/beyt hatine nivîsandin.  

  Herdu mewlûdên Seyîd Feyzullahê Findikî li gorî mewlûdên Kurdî yên din kurt 

hatine nivîsandin. Herwekî ku weke naateke dirêj dikare bêne hesibandin.  
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