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Kurte
Terîqetên ku bi destpêkirina sazkirina tesevvufê di cihana İslamê de derketin, di nav Kurdan de jî belav bûn. Tekkeyan ku cihê
perwerdehiya tesevvufê bûn, di heman demêde bûne navendên sereke yên çalakiyên zanistî û wêjeyî yên girêdayê tesevvufê. Van
çalakiyên edebî hêdî hêdî vedigerin nav tevgerek bi navê “Edebiyata Tesevvifê yan Edebiyata Tekyeyê”. Zimanê bingehîn ê vê
tevgerê Farisî bû. Civakên cüda ên misilman ku zimanê dayikê wan ne Farisî bû, van jî bi karanîna Farisî re demek dirêj
berdewam bûn.
Kurd, ji hela erdnigariya xwe ve di nav çandên Ereb, Farisî û Tirkî de cîh digirin. Ji ber vê yeke, Kurd bi çandên van civakên
misilman ên kul i dora wan re têkilî danîn. Piştî ku bûne misilman, Kurd di mizgeftan û medreseyan de ji bo fêrbûna Quranê û
ehkama olî bi Erebî li hev ketin. Ji hela Farisî ve mîna civakên din di edebiyatê de di bin bandora Farisî de man.
Ji sedsala şazdehan dema ku Edebiyata Kurdî ya Tesevvifî pêşkeftinek mezin nişan da, bandora zimanê Farisî kêm bû lê bi tevahî
winda nebû. Bandora Farisî di nav Divan û helbestên gelek helbestvanan wekî Melayê Cizîrî, Feqiyê Teyran, Ehmedê Xanî,
Mewlana Xalid Şehrezorî, Mewlewî, Mehwî, Şêx Reza Talabanî, Xelife Yusuf, Evdirehman Extepî de tê hest pê kirin.
Di vê xebatê de, dê helbestên Farisî yên ku ji aliye helbestvanên naskirî ve di varê Edebiyata Kurdî ya Tesevvifî de hatiye
nivisandin û bandora Farisî li ser van helbestan, werin gotûbêj kirin.
Peyvên Sereke: Edebiyata Kurdî Ya Tesewifî, Farisî, Sûfiyên Kurd, Melayê Cizîrî, Ehmedê Xanî, Mewlana Xalid Şehrezorî
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Abstract
Many sufi orders that emerged with the beginning of the institutionalization of sufism in the Islamic World
became widespread among Kurds. At the same time, the dervish lodges became the main centers of
scientific and literary activities related to sufism. These literary activities gradually turned into a movement
called “Sufism or Lodge Literature”. The main language of this movement was Persian and d,fferent Muslim
societies whose native language was not Persian continued to use Persian for a long time.
The Kurds are located in the middle of Arab, Persian and Turkish cultures in terms of their geography.
Therefore, the Kurds have been in contact with the cultures of these Muslim societies that surrount them.
After becoming a Muslim, Kurds who met Arabic in mosques and madrasahs to learn the Quran and
religious provisions, were influenced by Persian like other societies in literatüre.
Since the sixteenth century, when sufi Kurdish literatüre showed great development, the influence of Persian
language decreased but it was not completely lost. Mollah al-Cizirî, Faqi al-Tayran, Ahmad al-Khanî,
Mawlana Khalid al-Shehrezorî, Mawlawî, Mahwî, Sheikh Rıza al-Talabanî, Caliph Yusuf and Abdurrahman
al-Aktapî in many dialects of Kurdish poet who wrote poems in Persian influence is felt.
In this paper, Persian poems written by well-known poets in the field of Sufi Kurdish Literature and the
influence of Persian in Kurdish poems will be discussed.
Key Words: Sufi Kurdish Literature, Persian, Kurdish sufis, Mollah al-Cizirî, Ahmad al-Khanî, Mawlana
Khalid al-Shehrezorî
DESTPÊK
Kurd yek ji wan gelên kevnare yên Rojhilata Navîn in. Erdnigariya wan li xala derbasbûnê ya Asya
Rojhilat û rojavayê Asyayê cih digre. Ji bo vê yekê, di seranserê dîrokê de mane di bin serweriya gelek
dewlet û imparatoriyan. Ev jî bû sedem ku Kurd xwediyê paşînek dîrokî û çandî ya dewlemend bin.
Bi eksa qenaeta giştî kêm ji Kurdan koçer in û piraniya wan wek dêmanî bi çandinî û xwedikirina
heywanan mijûl dibin.1Kurd berî ve xwedan civakek olî bûn û piştî pejirandina İslamê jî wek civakekî olî
jiyana xwe domandin. Piraniya Kurdan Misilman in, Sunnî û ji mezhebê Şafiî ne. Lêbele, hejmara Kurdên
Şiî jî ne hindik e.
Zimanê ku ji hêla Kurdan ve tê bikar anîn di malbata zimanên Ewropî ya Hindî de bi Farisî re pir
dişibe. Ên ku li ser ziman û edebiyata Kurdî lêkolin dikin gelemperî pêşkeftina zimanê Kurdî di dû serdeman

1

Martin van Bruinessen, Ağa, Şeyh, Devlet, Wergêr: Banu Yalkut, Weşanên İletişim, Stenbol 2006, r. 32; Gulsume Cemîl
Abdulvahid, Kurdistan fî ahdi’s-Sasaniyyîn, Matbaatu Wizareti’t-Terbiye, Hevlêr 2007, r. 132.
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de -pêş İslamê û piştî İslamê- dabeş dikin. Divê bê zanîn ku berhemên niviskî ên Kurdî berî İslamê kêm in.
Dîsa jî, nexşeyên ku heta îro sax maye, hebûna alfabeyekî Kurdî pre-İslamî vedibêje.2 Kurdî gelek
zaravayên hevûdu hene. Her çend di dîrokê de navên cuda hatine çêkirin, lê yên herî gelemperî zaravayên
Kurmancî û Soranî ne. Zaravayên ku li herêmek bi sînorkirî tene axaftin Zazakî û Havramî ne.3
Rastiya ku zimanê Kurdî ji hela serokên serwer ve di erdnigariya ku Kurd lê dijîn de ji hela fermî ve
nehate bikar anîn, rê da ku rewşenbîrên Kurd, nemaze helbestvan û nivîskarên Kurd, ji nivîsandina Kurdî
dûr bikevin û zimanên fermî û hevpar ên wê serdemê bikar bînin. Ji bo vê yeke, Kurd bi piranî Erebî di
warên olî û zanistî de û bi Farisî di helbest û wêjeyê de bikar anîn. Ev ne tenê ji bo Kurdan, lê ji bo gelek
civakên Misilman ên Asyayê vusa bû. Şerefxan Bitlisî (w. 1012/1603) ku yekemcar dîroka Kurd binavê
Şerefname bi xebateke serbixwe de berhev kir, li şuna Kurdî zimanê xwe yê zikmakî, Farisî tercih kir. Hişt
Bihişt ku dîroka Osmaniyan vedibêje bi navê wiya jî pêşniyar dike ku bi Farisî hate nivîsandin ne bi Tirkî.
Di nav helbestvan û nivîskarên edebiyata Kurdî de ku bi zaravayên cûda yên Kurdî berhem dan,
navên Baba Tahirê Uryan, Mele Perîşanê Dîneverî, Yakub kurê Muhammedê Ezreqî, Eli Herîrî, Mele
Ehmedê Cizîrî (w. 1050/1640), Feqiyê Teyran, Harisê Bitlisî, Şemseddinê Exlatî (w. 1085/1674), Mustafa
kurê Ehmedê Bîsârânî (w. 1113/1701), Ehmedê Xanî (w. 1119/1707), Xanay Qubâdî (w. 1168/1754),
Hüseyinê Bateyî, Abdullah Beytoşî (w. 1210/1795), Mewlana Xalidê Şehrezorî (w. 1242/1827), Şêx
Ma’rûfê Nûdehî (w. 1254/1838), Mele Xelîlê Siirdî (w. 1259/1843), Mah Şeref Xanım (w. 1264/1847),
Hıdır kurê Ehmed Nâlî (w. 1273/1856), Şêx Nureddin Birifkanî (w. 1268/1851), Şeyh Evdirehman Xalis
Talabanî (w. 1275/1858), Mele Mehmud Bayezidî (w.1284/1867), Abdirehim Mevlevî (w. 1300/1883),
Evdisselam Barzanî (w. 1291/1874), Muhammed Feyzî Zuhavî (w. 1308/1890), Hamid kurê Eliyê Bîsarânî
(w. 1312/1894), Selim kurê Ehmedê Senendecî (w. 1326/1909), Muhammed kurê Osman Mehvî (w.
1327/1909), Şêx Rıza Talabanî (w. 1328/1910), Evdirehman Extepî (w. 1328/1910), Tevfik kurê Mehmud
Pîremêrd (w. 1370/1950), Evdirehman Rehmi Hekkarî (w. 1377/1958), Eli Fındıkî (w. 1387/1968),
Evdilkerim Muderris (w. 1425/2005) derbaz dibin.4
Piştî pejirandina İslamê, guhertina berbiçav a di jiyana civakî de, derî li ser binesaziyek çandî ya nû û
dinamik a ji bo Kurdan vekir. Kurd ji sedsala yekem a Hicrî heta îro di bûyerên ku di cihana İslamê de
2

Abdurrahman Adak, Destpêka Edebiyata Kurdî, Weşanên Nubihar, Stenbol 2013, r. 97-100.
Ehmed el-Xelîl, Tarîxu’l-Kurd fi’l-hedâreti’l-İslamiyye, Dâru Hîro, Lübnan 2007, r. 106-107; Maruf Xeznedar, Mêjûyê Edebê
Kurdî, Çapxaneyê Aras, Hevlêr 2010, r. 48-49.
4
Hamdi Abdülmecid es-Selefî, Tahsin İbrahim ed-Duskî, Mu’cemu’ş-şu’arâi’l-Kurd, Dâru Sipîrêz, Duhok 2008, r. 47-365; Adak,
Destpêka Edebiyata Kurdî, r. 107-310.
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qewimîn de rolekê çalak listin. Guhertinên ku di qada siyasî û civakî de çêbûn bil ez û bez van ra adabte
bûn. Piştî mizgeft û medreseyan, yek ji van deveran ku tekye herî zede belav bûn erdnigariya Kurdî ye.
Kurdan, bi İslamê re, girîngiyê didine Erebî û zanistên İslamî da ku Quran’a pîroz fêr bibin. Di nav
medereyên ku damezrandin, digel zanistên İslamî giringî dane ziman û edebiayata Erebî jî. Li aliyê din
Farisî ku zimanê sereke yê edebiyata tesevvifî ye ihmal nekirirn. Hejmara sufiyên Kurd ên ku bi helbestên
xwe yên bi Farisî hatine nivîsin gihiştine cihekî rêzdar di cihana İslamî de ne kêm in.
1. Kurd û Tesevvif
Seranserê dîroka İslamê de, Kurd li her varê de wek endamekî çalak ê cihana İslamê hebûna xwe
domandiye. Kurdan giringî dane avakirina mizgeftan ji bo belavkirina vê olê di qada civakî de û hewildanek
dilpak ji bo fêrkirin û fêrbûna Quranê pêk anîn. Ev medreseyên ku di serdema Emevîyan, Ebbasîyan,
Selçûqiyan û Osmaniyan de hate avakirin, Kurd di van medreseyan de wek xwendekar û müderris rola erînî
listin.
Yek ji warên ku Kurd lê aktif in, tesevvif e. Zahid û abiden ku ji sedsala sêyemîn a Hicrî ve di civaka
İslamê de xwedî cihekî rêzdar bûn, di wextê de wek sufiyan hatin bi nav kirin. Vê rewşê rê li ber koma olî
ya nû vekir ku piştî koma aliman jê re dibêjin koma sufiyan. Berhemên sufiyan ên ku bi piranî li ser exlaq û
menewiyatê hatine nivîsin, bûn binesaziya tesevvifê ku di sedsala pênc û şeşê ya Hicrî de dest bi sazîbûnê
kir.
Kurdên ku li Iraq, İran û rojhilat û başûrê Anatolyayê xwedî jiyanek çalak bûn, piştî ku tesevvif li her
derê cihana İslamê de belav bû, li heman demê de ev jî tewgera exlaq ûmeneviyetê re xwedî derketin. Bi
demê re, ew bûne yek ji wan civakan ku çalakiyên tesevvifê herî pir in. Di pêvajoyên pişkeftina tesevvifê de
em dikarin behsa gelek zahid û sufîyên Kurd bikin. Hin ji wan di damezrandina terîqetan de bi bandor bûn,
hinên din di warê edebiyata tesevvifî de xwedî gotinekê bihêz bûn.
1.1. Di Nav Kurdan de Belavbûna Fikra Tesevvifê û Terîqetan
Kurd di navbera du navendan wekî Xorasan û Bexdayê ku li aliye tesevvifê de herî tund in, mane. Ji ber
vê yekê, çalakîyên tesevvifî ku di İran û Iraqê de destpê kiriye, zûtir bandora vê li ser civaka Kurdan çêbûye.
Wekî din, tête zanîn ku Kurdên ku li cîhana İslamê serdana navendên cihêreng ên zanistî û çandî kiriye wan
ji berhevdana zanistî û tesevvifî a wê serdemê sûd wergirtin. Ji bilî Mekkeh û Medine, hin âlim û
mutesevvifên Kurd ku li medrese û tekyeyên Bexda, Şam, Qahire û Stenbolê de perwerde bûn, mane li wan
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navendan û di navbera koma âlim û sufiyan de cihekî rêzdar bi dest xistin.5 Ên ku vegeriyan welatê xwe
medrese û tekye avakirin û zanist û tesevvifa ku li van navendan dest êxistibûn, di navbera Kurdan de belav
kirin.
Ji serdemên destpêkê ve gava ku ramana tesevvifê di navbera Misilmanan de belav bû, navên hin sufiyên
Kurd jî di nav civaka İslamî de geriya. Yek ji wan sufiyan Ebû Elî Sindî (Kürdî) ye û navê wî di nav navên
mamosteyên Bayezidê Bistamî (w. 234/848) de derbaz dibe.6 Ebû Eli Kurdî, hatê pêş bi gotin û şiroveyên
xwe yên derheqê têgehên tesevvifî ên wekî sekr, fenâ, melâmet, tewhid, ma’rifet, eşk, mi’rac ve îsâr.7 Baba
Tahirê Uryan ku di qada merifetê de kitêba xwe ya Erebî bi navê el-Kelimâtu’l-Qisâr telif kiriye û Dîwan’a
wî ya ji dûmalikan pêk hatiye, gelek bandora wî li ser şair û edebiyatzanan çê bûye.8 Elî Herîrî û şairên din
di rêya Baba Tahirê de meşan û wekî wî helbestên Kurdî nivîsin.
Di serdema sazumankirina tesevvifî de meriv dikare li ser bêtir sufiyên Kurd biaxive. Evdilkahir
Suhreverdî (w. 563/1168) û biraziyê wî Omer Suhreverdî (w. 632/1234) ku xelqê bajêrê Suhreverd yâ İranê
ne, bingeha yek ji terîqetên herî belav li cihana İslamê li Bexdayê danîn.
Her weha hat diyarkirin ku damezrênerên terîqeta Safewiyye ku bi Tekyeya Erdebil li bakûrê rojavayê
İran li herêmekê berfireh da bandora wan hebû, ji eslê xwe Kurd in. Hin endamên vê malbatê di çaryeka
yekemîn a sedsala şazdehan de koçî Iraqê kirin û di nav wan de medreseya Maveran a nêzî bajarê Hewlêrê
damezrandın û nav xelqê cîhek rêzgirtî destêxistin. Hin endamên vê malbatê ji Hevlêrê koçberê Bexdayê
bûn û di wextê xwe de di qada zanistê de weki kesayetîyên navdar xizmet kirin. Endamên vê malbatê li
Bexdayê wek Malbata Heyderîyan a Kurd têne naskirin.9 Ev zanyarî jî tê vê me’nayê ku damezrênerên
terîqeta Safeviyye Kurd in.
Terîqeta Wefaiyye ku li Bexdayê tevdigeriya, di nav Ereb, Kurd û Turkmenên Anatolyayê de dihate
naskirin. Damezrênerê vê terîqetê Ebu’l-Vefâyê Kurdî ye. Binavê Ebu’l-Vefâyê Bexdadî jî tê naskirin. Ev
zate ku li Bexdayê mutesevvifên wekê Ebdilqadir Geylanî, Evdilkahir Suhreverdî, Edî b. Musafir û Ehmedê

5

Abdulkerim Muderris, Ulemâna fî Xidmeti’l-İlmi ve’d-Dîn, Dâru’l-Hurriyye Li’t-Tibâ’e, Bexda 1983, r. 7-635; Terîfe Ahmed
Osman el-Berzencî, İshâmâtu’l-Ulemâi’l-Kurd fî binâi’l-hedâreti’l-İslamiyye, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Lübnan 2010, r. 183-318;
Nazdar Celîl Mustafa, Devru’l-Ulemai’l-Kurd fi’d-Dewletil-Osmaniyye, Matbaatu Haci Haşim, Erbîl 2013, r. 89-128.
6
Ali Tenik, Tarihsel Süreçte Kürt Coğrafyasında Tasavvuf ve Tarikatlar, Nûbihar Yayınları, İstanbul 2015, r. 177.
7
Tenik, Kürt Coğrafyasında Tasavvuf ve Tarikatlar, r. 178.
8
Baba Merdox Rûhanî, Târîx-i Meşâhîr-i Kurd, Çapxane-i İntişârât-ı Surûş, Tehran 1382, I/26-27.
9
İbrahim el-Haydarî, ‘Unvânu’l-mecd fî beyâni ehvâli Bexdad ve’l-Besre ve Necd, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Lübnan 2010, r. 7374.
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Rifâî pesna wî dikirin û li Iraqê di navbera Ereb û Kurdan de cihekî rêzdar girtiye. Dede Garkın ku yek ji
murîdên wî ye, terîqeta Vefaiyye di navbera eşîretên Turkmen ên Anatolyayê daye naskirin.
Terîqeta Edewiyye ku damezrênerê vê Şêx Edîyê kurê Musafir e, bi piranî di nav Kurdan de li bakûrê
Mûsilê belav bûye. Terîqeta Edewiyyeyê de taybetmendiya terîqetên Kurdî heye. Şêx Edîyê kurê Musafir di
Lubnanê de hatiye dinyayê û mezin bûye. Birastî der heqê têkiliya Şêx Edî bi Kurdan re çend nerînên cuda
hene. Di gel vê ev çalakîyên xwe yên tesevvifî di nihala Laleşê de li Tekyeya Laleşê de kir û bû mezhera
eleqe û rêzdarîya Kurdan.10
Terîqeta Şaziliyye ku li aliye Ebu’l-Hesenê Şâzilî (w. 656/1258) hatiye damezrandin, bi piranî bakûrê
Afriqayê belav bûye. Li rojavayê Asyayê piştî Suriyê herêma ku herî zêde belav bûye bajarê Merîwanê İranê
ye. Merîwan ku Kurd li wir nîşteci ne, ji dawiya sedsala sêzdemîn heta sedsala hejdemînê terîqeta Şaziliyye
re xwedî derketi ye. Tekya ku li gundê Kakû Zekeriyya hatiye avakirin, wekî fer’ekî terîqeta Şaziliyye li
İranê kar kiriye. Hin şêxên ku di vê tekyeyê de postnişînî kirine ev kesin: Şêx Xalid kurê Hesenê Şâzilî, Şêx
Silêman kurê Xalidê Şâzilî, Şêx Evdirehman Ehdelê Şâzilî, Şêx Zekeriyyayê Şâzilî (w. 810/1407),
Muhammed Sâdıkê Şâzilî, Şêx Ehmedê Şâzilî, Şêx Evdirehmanê Şâzilî (w. 897/1491), Şêx Şehabeddinê
Şâzilî (w. 1072/1661).11
Her çend terîqeta Qadiriyye li Bexdayê hate damezrandin, ew hema hema di hemî navendên girîng ên
zanistî û çandî yên cihana İslamê de cîhek rêzdar bidest xist. Ew hîn jî wekî yek ji dû terîqetên mezin di nav
Kurdan de hebûna xwe didomîne. Deverên Kurd ên sereke ku terîqeta Qadiriyye lê belav bûye her dû
herêmên Musil û Şehrezor in. Ev terîqet bi demekê kurt de di navbera Kurdên Anatolya, Suriye û İranê jî
belav bû.
Yek ji terîqetên herî bi bandor a ku bandora wan heta îro berdewam e di nav Kurdan de Neqşibendiyye
ye. Ev terîqete serî de bi piranî li Asya Navîn û İranê belav bû ku navenda çalakiyên terîqetê Buxara bû. Lê
serdema Ubeydullahê Ehrar (w. 895/1490) û Ehmed Sirhindî (w. 1034/1624) ku wek İmamê Rebbanî dihate
binavkirin de di navbera Kurdên Efğanistan û İranê de pêşkevtinek berbiçav dest êxist.12 Serdema ku
terîqeta Neqşibendiyye bi giştî bandora vê li ser Kurda bi hêz bûye, serdema Mewlana Xalid e. Mewlana
Xalid mutesevvifekê Kurd li Şehrezorê bû. Bi deste wî terîqeta Neqşibendiyye li Rojhilata Navîn de gellek

10

Selefî-Duskî, Mu’cemu’ş-şu’arâi’l-Kurd, r. 47-48.
Abdulcebbar Kavak, “Abdüssamed Tûdar’ın Nûru’l-Envâr’ına Göre İran’da Şâziliyyenin İzleri”, Tasavvuf İlmi ve Akademik
Araştırma Dergisi, 34(2014/2), r. 58-67.
12
Hamit Algar, Nakşibendilik, Weşanên İnsan, Stenbol 2013, r. 69-81.
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bi hêz bû. Di gel Mewlana Xalid ev terîqet wek Neqşibendiyye-Xalidiyye hate binavkirin û bilez di deverên
Kurda de belav bû. Neqşibendiyye bû terîqetek herî mezin ku Kurd pêre ne.
Ji sazkirina tesevvifê heya serdema Osmanî em dikarin behsa gellek Sufiyên Kurd ên navdar ku navê
wan her dem dihate gotin bikin. Lê niha dixwazim navê çend kesên bin av û deng bejim: Şêx Ebu’l-Vefâyê
Kurdî, Şêx Evdilkahir Suhreverdî, Şêx Omer Suhreverdî, peyreve teriqeta Mewleviyye Husameddin Çelebi,
ji mutesevvifên ku li bal Sultan Selimê Yekem pir qiymet bû Şêx Mekkî Efendi, Şêxê Xelwetî li Mısrê de
Şêx Mehmudê Kurdî, Şêx Mehmud Urmevî ku xwedî Tekyeya Ezîzan bû li Diyarbekrê, Li Medineyê
Munewwere de Seyyid Muhammed Berzencî û Şêx İbrahim Gôrânî, Şêx Ma’rûf Berzencî û Mewlana Xalid
Şehrezorî, Şêx Evdirehman Xalis Talabanî ku damezrênerê fer’a Xalisiyye bû, Şêx Muhammed Emin elKurdî.
1. 2. Derketina Edebiyata Kurdî Ya Tesevvifî û Nûnerên Wê Yên Sereke
Mîna gelek civakên din ên Asyayê, Di nav Kurdan de berî edebiyata nivîskî, edebiyata devkî
berfireh bûye. Mêvanên sereke yên dîwanxaneyên gundan û merasîmên giştî hozanên Kurd bûn ku ji wan re
dihate gotin Dengbêj. Piştî belavbûna tesevvifê di navbera Kurdan de bi navê Qesîdebêj hozanên nû derketin
li warê olî de. Ev hozanên olî ku gelek caran bi benderan qesîde dixwendin, bûne hêmanên berbiçav ên
sohbetên Tekye û Dîwanan.
Di nivîsinê de derketina ziman û edebiyata Kurdî bi saya helbestên sufiyan çêbûye. Ji ber vê yeke,
em dikarin bibejên ku Edebiyata Kurdî Ya Tesevvifî jî vê tarîxê derketiye. Helbestên Baba Tahirê Uryan ku
ji sufiyên sedsala yazdehê ya Miladî ye, di warê ziman û edebiyata Kurdî de yekem xebata ciddî tête
hesibandin.13 Baba Tahirê Uryan helbestên xwe bi zaravayê Lorî yê Kurdî nivîsandiye. Pêre Eli Herîrî (w.
471/1078) hatiye û evê jî bi zaravayê Kurmancî helbest nivîsandiye. Mele Pereşan (w. 823/1421) ku
helbestên xwe bi zaravayê Goranî nivîsandiye di nav Kurdên İran û Iraqê de hatiye naskirin.14
Ji sedsala yazdeh a Miladî heya sedsala şazdehan, di warê edebiyata Kurdî ya tesevvifî de ti
çalakiyek mezin nayê dîtin. Lê Dîwana Melayê Cizîrî ku di dawîya sedsala şazdehan û niveka yekem a
sedsala hevdemîn de jiyaye, bû xala werçerxê him diz iman û edebiyata Kurdî de him jî di edebiyata Kurdî
ya tesevvifî de. Piştî wî gelek berhemên nû ên serkeftî hatin nivîsandin. Berhemên Feqiyê Teyran ji bo gel û
karen Ehmedê Xanî him ji bo gel him jî bo sahip revacan nişana xwe hiştin li ser serdemê.
13
14

Tenik, Kürt Coğrafyasında Tasavvuf ve Tarikatlar, r. 174.
Maruf Xeznedar, Mêjûyê Edebê Kurdî, Çapxaneyê Aras, Hevlêr 2010, II/22-38, 205-289.
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Gava ku berhem û helbestên Melayê Cizîrî û Ehmedê Xanî di derdorên medrese û tekyeyan de dihate
xwendin, çarînên Feqîyê Teyran jî destpê kir di navbera gel de belav bû. Li alîyê din Mewlida Nebî ya Mele
Hüseynê Bateyî di warê edebiyata Kurdî ya tesevvifî de cîhek giring girt.15 Rêz û hurmeta ku Mewlîdê
Silêman Çelebî di nav Tirkan de li Anatolyayê bidestxistibû, Mewlida Bateyî jî heman rêz di nav Kurdan de
bi destxist. Bi rastî, eger em bibêjin ku heta niha Mewlidek ji Mewlida Bateyî pirtir nehatiye nivîsandin ev
gotinê me nabe mubalaxa.
2. Bandora Farisî Li Ser Edebiyata Kurdî Ya Tesevvifî
Em dikarin bibêjin ku gotin û sembolên tesevvifî yên Farisî bi gelemperî di edebiyata Kurdî ya tesevvifî
de hatiye bikaranîn. Em vê yekê di helbestên ku bi Kurdî û bi Farisî hatine nivîsandin de dibînin. Ji xeynê
vê, Kurdên ku li İranê dijîn bi bitebîetê hal zêdetir di bin bandora Farisî de mane. Ên ku li Iraq, Suriye û
Herîma Qefqasê dijîn li gor İranê bi Kurdîyekî zelal axaftine. Lêbelê disa jî kêm jî be ev herêmên digel Tirk
û Ereban dijiyan de bandora zimanên Tirkî û Erebî li ser helbestên Kurdî de çêbûye.
Ne raste ku meriv bifikire ku Farisî tenê bandora vê li ser helbestvanên edebiyata Kurdî ya tesevvifî
de çêbûye. Bandora Farisî di warê edebiyatê de li ser hemî civakên Misilman çêbûye û ji bo demek dirêj
devam kiriye.
Emê hewl bidin Bandora Farisî li ser edebiyata Kurdî ya tesevvifî di bin dû sernava vekolin.
1. Nivîsandina sufîyên Kurd helbestên Farisî
2. Nîşanên Farisî di helbestên Kurdî ên tesevvifî de.
2.1. Nivîsandina Sufîyên Kurd Helbestên Farisî
Bendek ji Dîwana Mewlana Xalid Şehrezorî:

ﻣن ﻛﮫ ﺳرﮔردان ﺟﺎﻧﺎﻧم ﭼﮫ ﺑﺎك از ﺧﺎﻧﻣﺎن
ﯾﺎ ﻣرا ﻛﯽ در دل آﯾد ﻓﻛرت ﺳود و زﯾﺎن

Ez ku heyrana canan im. Ma ez dikarim ji xan û mana bifikirim?
An fikra berjewendiyê û zirarê tê bîra min?

15

Xeznedar, Mêjûyê Edebê Kurdî, II/289-482.
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در دل ﺗﻧﻛم ﭼﻧﺎن ﺳودای ﯾﺛرب زد ﻋﻠم
ﺟﺎی ﻛﻧﺟﺎﯾش ﻛﺟﺎ دارد درو ﯾﺎد ﺟﻧﺎن

Evina Medinê di dile min ê teng da wisa bicih bû kul i wir behsa bihiştê jî nayê kirin.

ﯾﺛرب آن ﺧﺎﻛﺳت ﺗﺑﻌرا دام آورد دل
ز آﺑداﻧﯽ اﻧدر و ﻧﮫ ﻧﺎم ﺑود وﻧﮫ ﻧﺷﺎن

Dema ku Medine wek bajêr hêj nehatibu navandin û işaretkirin, ev cih dile Tubba’ê kire lepikê de.

ﯾﺛرب آن ﺧﺎﻛﺳت ﺟﺑرﺋﯾل اﻣﯾن ﺑﺎ ﺻد ﻧﯾﺎز
آﻣدی ﺑﮭر طواﻓش ﺑر زﻣﯾن از آﺳﻣﺎن

Medine axek wusa ye ku Cibrîlê Emîn bi sed ricayan ji bo ziyareta wî ji ezmen hat xwar.

ﯾﺛرب آن ﺧﺎﻛﺳت ﭘﯾش از ﺧﻠق آدم ﺻﺑﺢ و ﺷﺎم
ﺑﮭری طوﻓش آﻣدﻧدی زﻣرۀ روﺣﺎﻧﯾﺎن

Medine axek wusa ye ku berî afirandina Adem, cıvata Ruhaniyan sibê û êvarê dihatin serdana wî.

از ﺧﯾﺎل اﯾﻧﻛﮫ ﺧواھد ﻛﺷت ﺟﺎی دوﺳت ﺑود
ﭘﯾﺷﺗر از اﺑداﻧﯽ ﻗﺑﻠﮫ ﮔﺎه اﻧس وﺟﺎن

Medine bi ramana ku ew ê bibe cîhê heval, hêj berî bibîte bajêr, qıbla gel ûcinan bû.

ھﺳت اﻛﻧون ﺧواب ﮔﺎه او ﺧﺟﺎﻟت ﺑﯾن ﻛﮫ ﻣن
ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﮕذﺷت از ﻋﻣر وﻧﻛردم طوف آن

Îro Medine cîhê razanê (mirina) wî ye. Lê tu mehcubiyeta min bibine ku min, tevî çend salan nekari biçim
serdana wî.

ﺧﺎﻟدا ﺗﺎ ﻛﯽ ﻧﺷﯾﻧﯽ در ﺧﺟﺎﻟت ﻣﻧﻔﻌل
ﺧﯾزو ﻛرد ﻣرﻗدش ﺑر ﻛش ﻓﻐﺎن از ﺳوز دل

Ey Xalid! Heta kengî dê rûnê wek mehcûb û munfeil? Rabe û li dora tirba wî bi dil bigrî.
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Medhiya Şêx Rezayê Talabanî der Heqê Şahê Neqşibend:16

ﻗ ﺒ ﻠ ﮫ ء ﺣ ﺎﺟ ﺖ ﺑ ﻮ د ر و ى ﺑ ﮭ ﺎء اﻟ ﺪ ﯾﻦ ﻣ ﺎ
Qıbla haceta bu rûyê Bahaddinê me

ط ﺎق ﻣ ﺤ ﺮ ا ﺑﺴ ﺖ ا ﺑﺮ و ى ﺑ ﮭ ﺎء اﻟ ﺪ ﯾﻦ ﻣ ﺎ
Kemera mihrabê ye brûyê Bahaddinê me

ﺗ ﻜ ﯿ ﮫ ء ر و ﺣ ﺎ ﻧ ﯿ ﺎن اﺳ ﺖ أﺳ ﺘ ﺎن ﺣ ﻀ ﺮ ﺗ ﺶ
Tekya rûhaniayan e cihê (hezreta) wî

ﻣ ﻨﺰ ل ﺟ ﺎﻧﺎن ﺑﻮ د ﻛ ﻮ ى ﺑﮭ ﺎء اﻟﺪ ﯾﻦ ﻣ ﺎ
Xaniyê dilavanan bû gundê Bahaddinê me

ﺑﻮ ى ﺑﻮ ﺑﻜ ﺮ ﺳ ﺖ ﺑﻮ ﯾﺶ در ﻣ ﺸ ﺎم ﺳ ﺎﻟﻜ ﺎن
Bihna Ebûbekir e bihna wî li cem salikan

ﺧ ﻮ ى ﭘ ﯿ ﻐ ﻤ ﺒ ﺮ ﺑ ﻮ د ﺧ ﻮ ى ﺑﮭ ﺎء اﻟ ﺪ ﯾﻦ ﻣ ﺎ
Exlaqa pêxember bû exlaqa Bahaddinê me

ھ ﺮ ﻛ ﺴ ﻰ أ ر ا م ﺑ ﺎ ﯾ ﺪ ا ز ﭘﺮ ﯾﺸ ﺎﻧ ﻰ ﻏ ﻢ
Her kesek ji xem û perîşanê xılas dibe

د ر ﻗ ﺮ ار ﺗ ﺎ ب ﮔ ﯿ ﺴ ﻮ ى ﺑ ﮭ ﺎء اﻟ ﺪ ﯾ ﻦ ﻣ ﺎ
Di qerara kezîyên Bahaddinê me

ﭘﻨﺠ ﮫ ء ﮔ ﺴ ﺘ ﺎخ د ﺳ ﺖ ﻣ ﻨﻜ ﺮ ان ر ا ﺑﺸ ﻜ ﻨ ﺪ
Pença kustaxê deste neyaran bişkin

16

Şêx Rezayê Talebanî, Dîwanê Şêx Rezayê Talebanî, Şerh: Şakûr Mistefa, Çapxaneyê Aras, Hevlêr 2010, r. 250.
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ﻗ ﻮ هء اﻗ ﺮ ار ﺑ ﺎز و ى ﺑ ﮭ ﺎء اﻟ ﺪ ﯾ ﻦ ﻣ ﺎ
Bi hêza bazûyê Bahaddinê me

ﺟ ﺴ ﺘﺠ ﻮ ﻛ ﺮ د م ﺑﺤ ﻤ ﺪ ﷲ د ر ﺑﺤ ﺮ ر ﺿ ﺎ
Min di behra Rıza(yê Xuda) da lêkolîn kir

ﯾ ﺎﻓ ﺘﻢ ﻟﺆ ﻟﺆ ز ﻧ ﻮ ﺑ ﻮ ى ﺑ ﮭ ﺎء اﻟ ﺪ ﯾﻦ ﻣ ﺎ
Min mirarî dit carek din di bihna Bahaddinê me
2.2. Nîşanên Farisî di Helbestên Kurdî Ên Tesevvifî de
Ji Dîwana Melayê Cizirî17
Sebahulxeyri xanê min şehê şîrînzebanê min
Tu wî rûh û rewanê min bibit qurban te canê min
Te’alallah çi zat î tu çi wê şîrînsifat î tu
Ne wek qend û nebat î tu yeqîn rûh û heyat î tu

Heyat û raheta canim sebahulxeyri ya xanim
Were bînahîya çehvan bibinim bejn û balayê

Sebahulxeyri mesta min letîfa cam bi desta min
Xumar û meyperesta min tu wî meqsûd û qesta min
Ji meqsûdan tu wî bes min bibin ber çerxê etles min
Ji xeyrê te nevêt kes min bi reştûzên muqewwes min

17

Mela Ehmedê Cizîrî, Dîwan, Wergêr, Osman Tunç, Weşanên Nûbihar, Stenbol 2008, r. 196.
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Di benda zulfê çewkan im sebahulxwyri ya xanim
Were bînahîya çehvan bibinim bejn û balayê

Ji wê zulfê ji wê bendê reha bim lê ji peywendê
Sîyehçeşmê sipîzendê te sohtim şophetê findê
Şuphê şem’ û şemal im ez ji ber hubba te lal im ez
Ze’îf im wek hilal im ez sifetgoyîn dikalim ez

Vi bulbul ra bi eyvan im sebahulxeyri ya xanim
Were bînahîya çehvan bibinim bejn û balayê
Qesîdeyek Mewlana Xalid bi zaravayê Goranî
ھﺎﻣﺳران ﻧﺳب
ﻣﺣﺑوﺑﯾم ھن ﺷﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﻧﺳب

Hamserân neseb
Mahbûbîm hen şâyi âlî neseb

اﺳﻣش ﻣﺣﻣد ﻗرﯾﺷﯽ و ﻋرب
اداش آﻣﻧﮫ ﻛﻧﺎﭼﮥ وھب

İsmeş Muhammed Qureyşî ve Ereb
Edaş Âmine Kunâçeyê Vehb

ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻋﻣرش ﺷﺻت و ﺳﮫ ﺳﺎﻟن
ﺑﺎﺑو ﺑﺎﭘﯾرش ﺑﯽ طرزوﺣﺎﻟن

Temamê umreş şist u se sal in
Bab u bâpîreş bi terzu hâl in
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ﺳێﯿەم کﯚﻧﻔڕان 0/.ﻧێﻮدەوڵەتﯽ زﻣﺎن و ﺋەدەبﯽ کﻮردی )زﻣﺎن و ﺋەدەبﯽ کﻮردی و ﻓﺎر-0/Bﭘەﯾﻮﻧﺪی و کﺎریﮕەریﯿەکﺎن(
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوPي اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻐﺔ واﻷدب اﻟكﻮردي) اﻟﻌﻼﻗﺔ واﳌﺆﺛﺮات اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب اﻟكﻮردي واﻟﻔﺎر`/B
ﺳﻮﻣaن هﻤﺎیﺶ ﺑaن اﳌﻠeی زبﺎن و ادﺑﯿﺎت کﻮردی ) )زبﺎن و ادﺑﯿﺎت کﻮردی و ﻓﺎر -0/Bتﻌﺎﻣﻞ ﻧﻮ ﺗﺎﺛiaات(

ﻋﺑدﷲ ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ھﺎﺷم
ﻋﺑد اﻟﻣﻧﺎﻓن ﺑزاﻧش ﻻزم

Abdullah bin Abdilmuttalib bin Haşim
Abdulmenaf bizâneş lazım

ﻧﮫ ﻛوﺗﺎ ﻧﮫ ﺑرز ﺳﭘﯽ ﻛﻧدم ﻛون
ﻧﻛوﺗن ﺳﺎﯾش ﻧروی دﻧﯾﺎی دون

Ne kûta ne berz sıpi kendum kûn
Ne kevten sâyeş nerûyê dünyâyê dûn

ﺑوﻟد ﺑﯾن ﺟﮫ ﻣﻛﮥ اﻧور
ﭼل ﺳﺎل ﭼﺎﻛﮫ ﻣﻧد ﺑﯽ و ﭘﯾﻐﻣﺑر

Be veledbîn cih Mekke-i Enver
Çil sal çakemend bî ve pêxember

وﺳﯾزده ھﻧﯽ او ﺧور ﺟﻣﯾﻧﮫ
راھﯽ ﺑﯽ ﻛوچ ﻛرد ﺷﯽ ﻣدﯾﻧﮫ

Ve sîzdeh henî ô hûr cemîne
Râhî bî koç kerd şeyê Medine

ﭼو ﻛﮫ ﻣﻘﯾم ﺑﯽ ﺗﺎ ﻣدۀ ده ﺳﺎل
ﻣرﻛش ﭘﯽ آﻣﺎﺟﻼی ﺑﯾزوال

Çu ki mukîm bî tâ müddeyê deh sal
Merkeş peyi âmâclâyê bî zevâl

ﺑرﺷﯽ ﺟﯽ دﻧﯾﺎی ﻓﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﺑﻧﯾﺎد
اﺑﻠﮫ ﻛﺳﯾون دل ﭘﯾش ﻛرو ﺷﺎد

Bereşî cî dünyâyêı fânî bî bünyâd
Ebleh kesiyûn dil pîş ker u şâd
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ﺻد و ﺑﯾﺳت وﭼﮭﺎر ھزار ﭘﯾﻐﻣﺑر
ﺳﮫ ﺻد وﺳﯾزده رﺳول رھﺑر

Sed u bist û çar hezar pêxember
Sê sed û sîzdeh resûl rehber

اﺑراھﯾم وﻧوح و ﻣوﺳﯽ اوﻟو اﻟﻌزم
ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺣﻣد ﺑزآﻧش وﺟزم

İbrahim û Nuh û Musa ulu’l-Azm
Îsa Muhammed (aleyhimusselam) bizaneş û cezm

ﺳﯾد ﻛوﻧﯾن ﺧﺗم اﻟﻣرﺳﻠﯾن
ﭼﮫ ﻣﺎ ﺳوای ﺣق ﺑﮭﺗر ﭼﮫ ﮐردﯾن

Seyyidê kevneyn xetmi’l-murselîn
Çi mâsivâyê Hak bihter çi kerdin
Encam
Kurd yek ji civakên çalak ên cihana İslamê ne. Seranserê dîrokê di erdnigariya ku Kurd niştecî bûne di bin serveriya
gelek imparatoriyên cihêreng de mane. Di gel vê heta roja îro Kurd karin çand û kevneşopîyên xwe biparêzin.
Piştî ku Kurd bûn Misilman, ji bo çand û şaristanîya İslamê hewlele ciddî dan. Wan ji bo mirata çanda İslamê di warên
zanist, tesevvif, felsefe, edebiyat û hunerê de berhemên hêja nivîsandine. Kurd ji bo ku mirasa olî bigîje nifşa nû di warê zanistî de
zimanê Erebî, di warê edebî de wek civakên Misilman ên din zimanê Farisî bikaranîne. Bihevrejiyana Kurdan digel Fars û Ereban
û bûna zimanên Erebî û Farisî dû zimanên fermî ên deselatên serwer, bû sedema dûrketina Kurdan ji bikaranîna zimanê xwe yê
zikmakî. Sedsala yazdehê ku di warê ziman û edebiyata Kurdî de berhem hatine nivîsandin serdemeke giring e. Sedsala şanzdeh û
hefdehê dû serdemên giring in ku di warê ziman û edebiyata Kurdî de berhemên hêja hatin nivîsandin. Di vê serdemê pêkhatina
piraniya helbestvanan ji sufiyan, di pêşkeftina edebiyata Kurdî ya tesevvifî de rolek giring list. Helbestvan û nivîskarên
mutesevvif ên mîna Melayê Cizîrî, Feqiyê Teyrân, Ehmedê Xanî, Hüseyin Bateyî, kesayetiyên pêşeng ên van serdeman in.
Berhemên Kurdî ku wana nivîsibûn, him di nav gel him jî di nav koma alim û sufiyan de belav bû û cîhek rêzdar bidest xistin.
Di gel van pêşkeftinên erênî di warê edebiyata Kurdî ya tesevvifî de, Kurdan Farisî re bi tevahî ji bîr nekirin. Her çend
helbestvanên Kurd wekî berî mijûl nebûn jî, lê kêm jî be nivîsandina helbestên Farisî û bikaranîna peyv û têgehên Farisî ên
tesevvifî devam kir.
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