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Kurte
Ziman û şêwaz, xisûsen di berhemên edebî de çi di afirandina berheman de be çi di xemilandina vegotinê de be, pir
bandoreke mezin li ser edebiyatê dikin. Helbestvan û nivîskar bi xêra ziman û şêwazê xwe didin nasîn û taybetmendiyên xwe
kifşe dikin. Em li gorî ziman û şêwaza helbestvan, wî û berhema/ên wî ji hev cuda dikin û teknîka vegotina wî dinasin.
Helbestvanê Kurd, Seyid ʻEliyê Findikî jî ji ber ku Kurd bûye bi zimanê zikmakî dîwana xwe nivîsiye. Em dibînin ku di
dîwanê de ẋeynî du menzûmên ʻErebî û menzûmeke Farisî, hemî menzûm bi Kurdî (Kurmancî) hatine nivîsîn. Di helbestên wî
yên Kurdî de jî bandora zimanê ʻErebî, Farisî û Tirkî tê dîtin. Ji ber ku di dîwanê de mebest ji lîrîzmê zêdetir şîret û rexne ye;
zimanê dîwanê jî sade û fehmbar e. Ev yek fehm kirinê hêsan dike û yekîtîyê bi xwendevana ve peyda dike.
Şîretên miellif ku gelek caran li nefsa xwe dike jî taybetiyeke pir girîng e. Helbesta xwe ya yekemîn, duyemîn, sêyemîn,
çaremîn, pêncemîn, hevdehemîn û bîst û nehemîn de jî heman rewş tê dîtin. Ẋeynî vê yekê, îfadeyên henekî ku hin caran bi kar
anîne jî balkêş in. Di dîwanê de baweriyên gel, gotinên pêşiyan û xasma jî biwêj pir in. Ji bilî vê di helbestan de bikaranîna
hunerên beyanê(teşbîh, isti’are, te’rîz, mecaz û kinaye)henin. Şêwaza tehkiyeyê(çîrokî gotin) jî dide nîşan ku Seyid ʻEliyê Findikî
ji edebiyata gelêrî jî haydar bûye.
Bêjeyên Sereke: Dîwan, Ziman, Şêwaz, Helbest, Seyid Eliyê Findikî

Destpêk
Samî Tan, di nivîseke xwe de bi sê pênaseya ziman pênase dike: “1-Ziman, navgîna ragihandinêye,
mirov bi riya dengan hest û ramanên xwe radigihînin hev, 2-Ziman dergûşa hemû afirandinên mirovan e,
dergûşa çandî ye, 3- Ziman nîşaneya nasnameya hevpar e.”1
Em xisûsen di berhemên edebî de dibînin ku ziman çi di afirandina berheman de be çi di xemilandina
vegotinê de be, pir bandoreke mezin li ser edebiyatê dike. Helbestvan û nivîskar bi xêra zimanê xwe dide
1

Samî Tan, Rêzimana Kurmancî, weş. Enstituya Kurdi ya Stenbolê, Ç.3., Stenbol 2015. r. 21.
Third International Conference of Kurdish Language and Literature

!"

Kurdish and Persian Language and Literature- Interaction and Effects

(ﭘەﯾﻮﻧﺪی و کﺎریﮕەریﯿەکﺎن-0/B ﻧێﻮدەوڵەتﯽ زﻣﺎن و ﺋەدەبﯽ کﻮردی )زﻣﺎن و ﺋەدەبﯽ کﻮردی و ﻓﺎر0/.ﺳێﯿەم کﯚﻧﻔڕان
`/Bي اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻐﺔ واﻷدب اﻟكﻮردي) اﻟﻌﻼﻗﺔ واﳌﺆﺛﺮات اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب اﻟكﻮردي واﻟﻔﺎرPﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪو
(اتia تﻌﺎﻣﻞ ﻧﻮ ﺗﺎﺛ-0/Bی زبﺎن و ادﺑﯿﺎت کﻮردی ) )زبﺎن و ادﺑﯿﺎت کﻮردی و ﻓﺎرeن اﳌﻠaن هﻤﺎیﺶ ﺑaﺳﻮﻣ

nasîn û taybetmendiyên xwe kifşe dike. Em li gorî zimanê helbestvan û nivîskar, wan û berhema/ên wan
dinirxînin û cih didin wan.
1. Zimanê Dîwanê
Helbestvanê Kurd, Seyid ʻEliyê Findikî jî ji ber ku Kurd bûye bi zimanê zikmakî dîwana xwe
nivîsiye. Em dibînin ku di dîwanê de ẋeynî du menzûmên ʻErebî û menzûmeke Farisî hemî menzûm bi
Kurdî (Kurmancî) hatine nivîsîn. Di helbestên wî yên Kurdî de jî bandora zimanê ʻErebî, Farisî û Tirkî kêm
be jî heye. Emê niha li ser bandora van hersê zimanan bisekinin:
1.1. Bandora Zimanên ʻErebî, Farisî û Tirkî
1.1.1. Bandora Zimanê ʻErebî
Di dîwanê de piştê zimanê Kurdî, zimanê ku herî zêde hatiye bikaranîn zimanê ʻErebî ye.
Helbestvanên klasîk di helebestên xwe gelek caran bi zimanê muxtelif nivîsîne ku ev jî meziyeteke ji bo
wan. 2 heb helbestên Findikî bi temamî ʻErebî ye û helbesteke wî jî bi ʻErebî destpêdike lê bi Kurdî didome.
Helbestên ku ʻErebî ne ji aliyê weşanxaneya Nûbaharê ve li Kurdî hatiye wergerandin.
Me li jêr malikên ku tê de gotin û hevokên ʻErebî hene daye:
…
""اﻻ ﯾﺎاﯾﮭﺎ اﻻاﺧﻮان ﻣﺎﻟﯽ
2

""ﻓﻘﺪ ﻣﺎل اﻟﯽ اﻟﮭﺠﺮان ﺑﺎﻟﯽ

“Elâ yâ eyyuhe’l-ixwânu mâ lî
Fe-qed mâle ile’l-hicrânî bâlî”3

…
ﮔﻠﻚ ﮔﺮﯾﺎم د دﻧﯿﺎ ﻟﺪوﺳﺘﮑﯽ ﭘﺎك
4

Gelek geryâm di dunyâ l’dostekî pâk
“Le ʻellî âxiẕu minhu cemâlî”5
2

Ey hevalên min çima dilê min wiha ketiye nav durketinê.
Seyid ʻEliyê Findikî, Dîwan, weş. Nûbihar, ç.6., İstanbul 2012, r. 57.
4
Dibe ku ez jê bedewbûna xwe hildim.
5
Findikî, b.n., r. 59.
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…
""ﻓﻠﻢ اظﻔﺮ ﺑﻤﻘﺼﻮدی اﻟﯽ اﻻن
6

""اﻗﻮﻟﻮ ﻗﻮﻟﯽ ھﺬا ﻣﺎ ﺑﺪا ﻟﯽ

“Fe-lem eẓfer bi-meqsûdî ile’l-ân
Eqûlû qewlî hâẕâ mâ bedâ lî”7
…
ھﺰاران ﺻﻼت و ھﺰاران ﺳﻼم
8
"ﺑﺒﺎرن "وﻻ ﯾﻨﻘﻄﻊ ﺑﺎﻟﺪّوام
Hezârân ṣelât û hezârân selâm
Bibârin “we-lâ yenqeṭîʻ bi’d-dewâm”9
…
10

""ﻓﮭﻞ اﻧﺘﻢ ﻋﻠﯽ ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﯿﮫ

ﮔﻠﻮ ﯾﺎن ام ﺗﻨﯽ ﮐﺘﻨﮫ ﭬﯽ ﺣﺎﻟﯽ
“Fe-hel entum ‘elâ mâ neḥnu fîhî”
Gelo yan em tenê ketme vî hâlî11
Ẋeynî van malikan em dizanin ku helbestvan du helbestên xwe jî seranser bi zimanê ʻErebî nivîsîne.
1.1.1.1. Ayet
Xisûsen helbestên dînî û tesewifî de ji ayet û hedîsan pir iqtîbas tê kirin. Li gor helbestvanan ev
hunereke û hêza vegotinê xurt dike.
Di dîwanê de em du cihan de rastî ayetan hatin:
…
 رﯾﮑﺮ ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﺠﯿﺪ12"ﮐﻮ "اﮐﻤﻠﺘﻮ
د ﻧﺎﭬﺎ ﺻﺤﺎﺑﺎن ﺑﻮ ﺷﺎھﯽ و ﻋﯿﺪ
Ku “ekmeltu” rêkir Xudâyê Mecîd
6

Ez heta niha negihêştime meqseda xwe / Gotina min ê guncawê fikra min ev e.
Findikî, b.n., r. 59.
8
Bê sekn û aramî dewam bike.
9
Findikî, b.n., r. 299.
10
Ev îbare tê wateya “ hingê gelo hûn jî li ser rêya min in?”
11
Findikî, b.n., r. 61.
12
Min kemiland.(Ayeta ku Xwedê Teʻala dibêje min dînê we kemiland.)
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Di nâvâ ṣeḥâbân bû şâhî û ‘îd13
…
 ﺻﺒﺮا ﻣﮫ ﭘﯿﺘﯽ14"ﻓﻘﻂ "ﻻ ﺗﻘﻨﻄﻮ
ﭼﮫ ﻣﺰﮔﯿﻨﮫ ژ رب ﻻﯾﺰاﻟﯽ
Feqeṭ “lâ teqnetu” ṣebra me pê tê
Çi mizgîn e ji Rebbê lâ yezâlî15

1.1.2. Bandora Zimanê Farisî
Di Dîwana Findikî de tenê helbesta 14an bi zimanê Farisî hatiye nivîsîn. Ew helbest jî ev e:
درﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﯽ ﻏﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ
اﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﯽ آدم ﻧﺒﺎﺷﺪ
Di vê dunyâya han kes bêẋem nîne
Eger bê ẋem be Benî Âdem nîne
ﻏﻤﻢ آﻧﺴﺖ ﮐﯽ از ﯾﺎران ﺷﺪم دور
ﻏﻤﯽ زﯾﻦ در ﺟﮭﺎن ﻣﮭﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ
Ẋemâ min ew e ku ji yâran dûr bûm e
Di cîhan de ẋemek j’vê meztir nîne
ﺧﺪا داﻧﺪ ﮐﯽ ﻣﻦ در دل ﭼﮫ دارم
وﻟﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ
Xudâ zâne ku derdê dilem çi ye
Belê tiştek di destê min de nîne16
…
1.1.3. Bandora Zimanê Tirkî
Di dîwana Findikî de em rastî peyv û qertafên Tirkî jî tên. Bo mînak:
…

13

Findikî, b.n., r. 241.
Ayeta ku dibêje “hêviya xwe nebirin.”
15
Findikî, b.n., r. 69.
16
Di vê helbestê de malika yekem ya Seʻdîyê Şîrazî ye ku Seyid ʻElî wek iqtibas jê wergirtiye. Eslê vê helbestê Farisî ye lê
ji aliye weşanxaneya Nubaharê ve li Kurdî hatiye wergerandin.
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ژ "آﻟﺘﻮن" ﭼﺎی ﺗﮫ ﺻﻮﻧﺪوق ھﺮ ﺗﮋی ﺑﯽ
ﻧﺼﯿﺒﯽ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﮫ و ﻣﮫ ژی ﺑﯽ
Ji “altun” çay te ṣundoq her tejî bî
Neṣîbê dositânî te’w me jî bî17
…
زﺑﺸﯽ ﻟﺒﺮ ﭼﻢ و ﻧﺎﻧﯽ ﮔﻨﻢ
18

"ﮐﻮ ﺣﺎظﺮ ﺑﺒﯿﺘﻦ "ﺑﻨﻤﺪر ﺑﻨﻢ

Zebeşê li ber çem û nânê genim
Ku ḥâẓir bibîtin “benimdir benim”19
…
ﻧﺼﯿﺐﺳﺰ ﺷﺒﮭﯽ ﻣﻦ ﻧﯿﻨﮫ ژ ھﺠﺮی ﻣﻦ ﺟﮕﺮﺧﻮﯾﻨﮫ
ﺑﻠﺘﻔﺎ ﺧﻮه ﺗﻮ ﺑﯿﺮﺑﯿﻨﮫ اﭬﯽ ﻋﺒﺪی درﯾﺰاﻧﯽ
Neṣîbsiz şubhê min nîn e ji hicrê min ceger xwîn e
Bi lutfâ xwe tu bîr bîn e evî ‘ebdê derîzânê 20
…
وظﯿﻔﺎ ﺧﻮ ﻧﮑﯽ راﺳﺖ و دروﺳﺘﯽ
ﺑﻼ ﮐﯽ ﺑﺖ دﺑﺖ او ﮐﺲ ﺟﺰاﻟﯽ
Weẓîfa xwe nekî râst û durustî
Bilâ kî bit dibit ew kes cezâlî21
…
ﺗﮫ ﻧﯿﺮی ﻋﯿﺸﯽ وان ﻋﯿﺸﻚ ﮐﻤﺎلﺳﺰ
ﻧﮫ ھﯿﮋاﯾﮫ ﮐﻮ ھﻨﺪە ﻟﯽ ﺟﭭﺎﻧﮫ
Te nêrî ‘îşê wan ‘îşek kemâlsiz
Nehêjâ ye ku hinde lê civân e22
…
17

Findikî, b.n., r. 223.
Wateya wê ya bi kurmancî “ ya min e ya min ”
19
Findikî, b.n., r. 327.
20
Findikî, b.n., r. 99.
21
Findikî, b.n., r. 65.
22
Findikî, b.n., r. 113.
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اﻧﺼﺎفﺳﺰا ام راﮐﺮن ﻟﺒﻼن و دﺷﺘﺎ ﮐﺎر ﮐﺮن

ﻣﮫ ﭼﻨﺪ دﻻل وﻧﺪاﮐﺮن اﯾﻮاه ژ دردی ﻏﺮﺑﺘﯽ
Înṣâfsizâ em râkirin l’bêlân û deştâ kâr kirin
Me çend delâl windâ kirin eywâh ji derdê ẋurbetê23
…
ﻣﮫ ھﯿﭭﯽ ژ وە ﻧﮑﻦ ﮔﺎزﻧﺪ و ﻟﻮﻣﺎ
ﺑﺮا ﭼﻨﺪی ﺑﺮاﯾﮫ "ﺑﺎﺷﻘﮫ" ﺑﺎزار
Me hêvî j’we nekin gâzind û lomâ
Birâ çendâ birâ ye “başqe” bâzâr24
…
اوی ﻓﻀﻞ و ﮐﻤﺎل ﭼﻮ در ژ ﺣﺪی
ﺣﺘﺎﯾﯽ وك ﻣﮫ ژی ﺑﻮﻧﮫ ﺑﻼﻟﯽ
Ewî feḍl û kemâl çû der ji ḥeddê
Ḥetâ yê wek mi jî bûne belâlî25
…
"ژ ﻣﮭﯿﻨﯿﺮا دﺧﻮازم ﯾﯿﮑﯽ"ﺑﺎﺷﻘﮫ
دﻟﯽ ﻣﻦ ﮔﻠﮑﯽ ﭘﯿﭭﺎﯾﮫ ﺟﻮاﻧﮫ
J’mehînê râ dixwâzim yêkî “başqe”
Dilê min gelkî pêvâ ye ciwân e26
Di hin helbestan de jî em rastî peyva nobeçî (nöbetçi) û hîleçî (hileci) jî hatin.
Emê niha li ser hin hemanên ku zimanê helbestvan xurt û dewlemend kirine bisekinin:

1.2.Çend Hêmanên ku Zimanê Dîwanê Xurt Kirine:
Zimanê helbestê vabestê hin hemanên bingehîn in ku ew hêman zimanê helbestê xurt dikin. Bi
taybetî jî di helbestên gelêrî de bikaranîna gotinên pêşiyan, biwêj û hwd. girîng in.
23

Findikî, b.n., r. 127.
Findikî, b.n., r. 195.
25
Findikî, b.n., r. 67.
26
Findikî, b.n., r. 113.
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Seyid ‘Eliyê Findikî jî di helbestên xwe de ji van hêmanan gelek caran sûd wergirtiye. Ji van
hêmanên sereke gotinên pêşiyan, biwêj û bikaranina cotpeyvan û dubarekirina dengan e.
1.2.1. Gotinên Pêşiyan
Gotinên pêşiyan an gotinên mezinan dî dîrok û çand û zimanê neteweyek de pir cihekî bi taybet
digire.
[…]Biwêj û gotinên pêşiyan, derbarê dad û dîrokê, çand û zanînê, felsefe û ferasetê, edet û toreyan de,
derbarê psîkolojî û aboriya civakê de, agahiyan didin. Asta wêje û hunerê, asta rêveberî û sebra gel bi me
didin ronîdarkirin. Kesayetiya civakê diyar dikin[…]27

Me di helbestên Seyid ʻElî de ji dehan zêdetir gotinên pêşiyan dîtin. Emê niha li jêr bi mînakan van
gotinê pêşiyan nîşandin:
…
وك ﻋﻠﯽ زاﻧﺖ ﮐﺴﯽ ﺟﺎﻣﻚ ژ ھﺠﺮاﻧﯽ ﭬﺨﻮار
28

""ﺳﺎﻋﺘﻚ دورا ﻓﺮاﻗﯽ ﭘﺮﺗﺮە ژﺻﺎﻻ وﺻﺎل

Wek ‘Elî zânit kesî câmek ji hicrânê vexwâr
“Saʻetek dewrâ firâqê purtir e j’ṣâlâ wiṣâl”29
…
30

""ژ ﮐﺴﺮا دﻧﯿﺎ ﻧﺎﺑﯽ ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺎﻗﯽ
ھﻮن ﻧﺎﺑﯿﮋن ﮔﻠﻮ ﺑﺎﭬﯽ ﻣﮫ ﮐﺎﻧﯽ

“Ji kes râ dunyâ nâbê mulkê bâqî”
Hûn nâbêjin gelo bâvê me kânî31
…
ﻧﺒﯿﮋ از ﺣﺎﻓﺰم ﺑﯽ دﺳﺖ و ﭘﯿﻤﮫ
32

27

""ﺟﻤﺎﻻ ھﺮﮐﺴﯽ ﺑﻘﻠﺐ و ﻟﺴﺎﻧﮫ

Mustafa Borak, Ferhenga Biwêjan, weş. Enstîtuya Kurdî, Çap.1., İstanbul 2005, r. 8.
Sa’etekî durketin li gorî mirov wisa dirêj e ku ji saleke gihêştinê pirtir e. Ev gotin di nav gel de bûye wek derb û mesel.
29
Findikî, b.n., r. 167.
30
Ev gotina pêşiyan di eslê xwe de wek “dinya ji kesî re namîne” ye. Lê gotinên pêşiyanên ku wek vînin jî henin: “Dinya ji
kesî re nabe yar” an “dinya siya darê ye ji kesî re nadomîne.” Tê dîtin ku di her sê gotinan de jî temaya hevpar fanîbuna
dinê ye.
31
Findikî, b.n., r. 139.
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Nebêj ez ḥâfiz im bêdest û pê me
“Cemâlâ herkesi b’qelb û lisân e”33
…
ﮔﻠﻚ ﮐﺲ ﺗﯿﺪا ﻏﺮاﻧﮫ دﻣﺎﭼﻮن ﻣﺎﻧﮫ ﭘﻮﺷﻤﺎﻧﮫ
34

"ﻓﻘﻂ ﺑﻮری ژ دس واﻧﮫ "ﮐﺴﯽ ﭼﻮﻧﺎی ﺑﺸﻮﻧﯿﺪا

Gelek kes têda ẋirrâne demâ çûn mâne poşmâne
Feqeṭ borî ji des wâne“kesê çû nây bi şûnê dâ”35
…
ﻓﺎﺋﺪا ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﮫ اﮔﺮ ﻧﮫ ﭼﻨﺪ ﭘﺮە
36

"داراﺑﯽ ﻓﯿﮑﯽ و ﺳﮫ ﻓﺎﯾﺪا وی ھﯿﭽﮫ" ای دﻻل

Fâidâ ‘ilmê ‘emel kir ne eger ne çend pere
“Dâra bê fêkî û sih faydâ wê hîç e” ey delâl37
…
38

"ھﺮ ﮐﺲ ﻧﺰاﻧﺖ ﺣﺎل ﭼﯿﮫ "ﯾﯽ ﺗﯿﺮ ﭼﮫ ھﺎژ ﯾﯽ ﺑﺮﭼﯿﮫ
ﭘﺮﺳﯽ ﺑﮑﻦ ژ ﯾﯽ دﯾﺘﯿﮫ اﯾﻮاە ژ دردی ﻏﺮﺑﺘﯽ

Herkes nizânit ḥâl çi ye “yê têr çi hâ j’yê birçî ye”
Pirsê bikin j’yê dîtiye eywâh ji derdê ẋurbetê39
…
ای ﻋﻠﯽ ﺗﻮ ﺧﻮش دﺑﯿﮋی ﻟﯽ ﺑﻠﯽ ﻧﭙﯿﮋی ﺗﻮ
40

""ﮔﻮﺗﻨﺎ ﺧﺎﻟﯽ ژﮐﺮﻧﯽ ھﯿﭽﮫ وک ﺧﻮن و ﺧﯿﺎل

Ey ʻElî tu xweş dibêjî lêbelê nâpêjî tu
“Gotinâ xâlî ji kirnê hîç e wek xewn û xeyâl”41
32

wan e.

Ev gotina pêşîyan behsa girîngiya dil û zimanê dike. Dibêje ku başbûn û çêbûna mirovan vabestê keyfiyeta dil û zimanê

33

Findikî, b.n., r. 109.
Ev gotina li gel fanîbûna dinê tê gotin. Wexta ku yek dimire carek dî nayê dinê.
35
Findikî, b.n., r. 21.
36
Dara bê fêkî û sih bê qiymet e. Mirov jî ku feyde nede yên dora xwe herwekî wek darek bê sî û bê ber e.
37
Findikî, b.n., r. 93.
38
Ev gotina pêşiyan ji wek “yê têr haj yê birçî tine” tê gotin. Di vê gotinê de mebest ew e ku yê bê ẋem tu car halê ê
biẋem fêm nake.
39
Findikî, b.n., r. 127.
40
Gotina ku emel pê neyê kirin wek xewn û xeyalan e ku hebûneke wan tine.
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…
42

""ژ راﺳﺘﯽ ﺳﺮاﺳﺘﯽ ﺗﯿﺘﮫ ﺷﻮﻧﯽ
اﭬﮫ ﻋﺎدت ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﮫ ژ ﺑﺮی دا

“Ji râstiyê serâstî tête şûnê”
Ev e ‘âdet Xudâyê me j’berê dâ43
…
دﺑﯿﻨﯽ ﺑﮭﻦ ﺑﺒﮭﻦ ﻋﯿﺶ ﺗﯽ ﺧﺮاﺑﺘﺮ
44

""ﺣﭽﯽ ﺳﺎﻟﮫ دﺑﯿﮋی ﺧﻮزﮐﺎ ﭘﺎرە

Dibînî bêhn bi bêhn ‘îş tê xirâbtir
“Heçî sâl e dibêjî xwezka pâr e”45
1.2.2. Biwêj
Biwêj komeke peyv in ku ji aliyê gel ve hatine pejirandin, pirtirînê wan ne li ser wateyên xwe yên
rasteqîn in, di wateyeke mecazî de têne bikaranîn, jêderka wan nayête zanîn, gelemperiyê nakin û rewşeke
cihê îfade dikin.46
Seyid ʻEliyê Findikî di dîwana xwe de ji gotinên pêşiyan bêhtir biwêjan bikaraniye. Dîwana wî ji
aliyê biwêjan ve gelek dewlemend e. Ev jî hêza zimanê wî xurt kiriye û gotinên wî bêhtir xemilandiye.
Emê wek mînak helbesta bi navê “Hewar e Hey Hewar e Hey Hewar e”47 bidin ku ev helbest ji aliyê
biwêjan ve pir balkêş e:
…
ھﻮارە ھﯽ ھﻮارە ھﯽ ھﻮارە
"ﻧﺰاﻧﯽ اھﻠﯽ وﻗﺖ "ام ﮐﺮﻧﮫ ﺻﺎرە
Hewâr e hey hewâr e hey hewâr e
Nezânê ehlê weqt “em kirne ṣâr e”48

41

Findikî, b.n., r. 95.
Ji rastiyê durustî çêdibe.
43
Findikî, b.n., r. 55.
44
“Heçî sale dibêje xwezka par e.” Ji ber xirab çûyina rewşek mirov ku her tim dema borî bifikire û xweziya xwe pê bîne.
45
Findikî, b.n., r. 233.
46
Abdulkadir Bingöl, Gotinên Pêşîyan û Biwêj, Weş. Na, İzmir 2014, r. 6.
47
Findikî, b.n., r. 233.
48
Jê sarbûn: Ji tiştek an mirovek acizbûn.
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…
ژ دﺳﺘﯽ وان ﻧﺰاﻧﻦ ام ﭼﻮاﮐﻦ
49

"ﺧﺒﺮ ﻧﺎﭼﻦ "ﮔﻮھﯽ وا وك دﯾﻮارە

Ji destê wan nizânin em çewâ kin
Xeber nâçin “guhê wâ wek dîwâr e”50
…
ﻧﺰاﻧﻦ او ﻧﺰاﻧﻦ ﮐﻮ ﻧﺰاﻧﻦ
51

"ﮐﯽ ﮐﺎری وا "ژ رﯾﺎوان ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮارە

Nizânin ew nizânin ku nezân in
Kî kârê wâ “j’riyâ wan bînî xwâre”52
Me biwêjên ku di dîwanê de hatine bikaranîn, bi hejmara helbestan û bi hejmara malikên wan wek
alfabetîk rêz kirin. Ji bo agahiyên zêdetir (bnr. Tablo 9.)
1.2.3. Cotpeyv û Dûbarekirina Dengan
Di zimanan de hin bêje hene ku ji bo ku vegotinê bihêztir bikin û wateya îfadeyê xurt bikin bi
bêjeyên wekê xwe, nêzî xwe yan jî dijberê xwe re tên bikaranîn.53
Findikî, di Dîwana xwe de gelek cotpeyv û dubareya dengan bikaraniye: bêhn bi bêhn, qîl û qal, kerr
û lal, pûç û betal, xewn û xeyal, pirs û sual, agir û hirqet, şev û roj, rîx û pîx, hira wîra, xirr û xalî, hirt û hirt,
zar zar, hira-vêra, giry û gazin, şîr û şekir, şeqalî beqalî, ello bello, hetk û helak, rêz û resm, têk de mêk de,
vî mil wî mil, ax û ax, dûr û diraz, şerm û fedî, heşr û hisab, govend û reqs, herê herê, teqn û ḥerî û hwd.
Emê li jêr ji dîwanê çend mînakên cotpeyvan û dubareya dengan bidin:
…
ﻋﻠﯽ راﺑﮫ وھﺎ ﻧﺎﺑﯽ "ﺑﺤﯿﻞ و ﭘﯿﻠﮫ" ﭼﯿﻨﺎﺑﯽ
ﻋﻤﻮر ﺑﻮری ﻣﺮن ھﺎﺑﯽ ﭼﺮا ﺗﺪﺑﯿﺮﮐﯽ ﻧﺎﮐﯽ
‘Elî râbe wihâ nâbê bi “ḥîl û pîle” çênâbê

49

Guh wek dîwarbûn: Ji mirovê ku qet guh nadin tiştek û têkilê gotina mirov nabin re dibêjin.
Findikî, b.n., r. 233.
51
Ji rê xistin: Mirov ku yekî ji rêya nebaş vegerîne an ji tiştek nebaş bide alî jê re wisa dibêjin.
52
Findikî, b.n., r. 233.
53
Ji bo cotpeyv û cûreyên wan, bnr. M. Zahir Ertekin, Zafer Açar, “Di Kurmancî de Cotpeyv û Cureyên Wan”, Bingöl
Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi, c.1,j.1, Ocak 2015, r. 82-92.
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‘Umur borî mirin hâ bê çirâ tedbîrekê nâkî54
…
ھﺮﮐﺴﯽ ھﻮن ﻟﯽ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﻦ ﺑﻼ ﻣﺰﮔﯿﻦ ﻟﻮی
"ﭘﺮ ﻏﻨﯽ و ﻣﺎﻟﺪارە ﮔﺮ ﻧﺒﺖ ﺗﻮ "ﻣﻠﮏ و ﻣﺎل
Herkesê hûn lê ‘inâyet kin bilâ mizgîn li wî
Pur ẋenî û mâlidâr e ger nebit tu “mulk û mâl”55
…
ای ﮐﻮ دوه ﭘﯿﺮ ﻋﯿﻦ ﺷﭭﺎﻧﮫ اﯾﺮو ﺑﺪل و ﭘﺎردﻣﺎﻧﮫ
ﭼﺎو و ﻗﮭﻮە درﮔﭭﺎﻧﮫ " ﺷﻘﺸﻘﺎ" ﺗﺰﺑﯽ ﺻﺪف
Ê ku doh pêr ‘eyn şivân e îro bedl û pardimân e
Çâ û qehwe dergevân e “şeqşeqâ” tizbê ṣedef56
…
اﭬﮫ ھﺎت ﺑﮭﺎر و اﻣﺎ ﻧﺎڤ ﺑﮭﺎر
"ﻧﮫ ﮐﮭﺮك ﻧﮫ ﺑﺮﺧﻚ دﮐﻦ "ﺑﺎرەﺑﺎر
Eve hât bihâr û ema nav bihâr
Ne kehrik ne berxik dikin “barebâr”57

2. Şêwaza (Uslûb) Dîwanê (Awayê Vegotinê/Beyan)
Gava ku mirov li helbestên Findikî dinihêre bêguman zimanekî zelal û fehmbar bala mirov dikişine.
Lê zimanê wî çiqas zelal be jî ew gotinên xwe bi awayek teşbîhî, mecazî, rexneyî û hwd. anîne ziman. Dema
em li helbestan dinihêrin, em dibînin ku ev çend xalên li jêr di şêwaza helbestvan de dixuyê:
2.1.Teşbîh (Şibandin)
Hunera şibandinê ye. Ji bo ku peyv bêtir bihêz bibe mirov peyva bêhêz dişibîne ya bihêz. Ji vê
hunerê re teşbih tê gotin.58Di dîwanê de hunera teşbîhê hin caran bê daçek hin caran jî bi daçekên; wek,
weke, wekî û şubhê hatine çêkirin. Di dîwanê de daçeka şibandinê ya heri zêde hatiye bikaranîn daçeka wek
(36) e. Piştre daçeka wekî (15), daçeka şubhê (3) û daçeka weke (1) ye. Bo mînak:
54

Findikî, b.n., r. 25.
Findikî, b.n., r. 93.
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Findikî, b.n., r. 175.
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Findikî, b.n., r. 287.
58
İsa Kocakaplan: Açıklamalı Edebi Sanatlar, weş. Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul 2014, r. 162.
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…
دﻣﺎ ھﺎت و ﻣﮫ ژی ﭘﺮﺳﯽ اوی ﮔﻮت
ھﯿﮫ ﻣﻦ ﮐﺎﭬﺮك "وك" ﺑﯽ ھﺸﺎﻧﮫ
Demâ hât û me jê pirsî ewî got
Heye min kâvirek “wek” bêhişâ ne59
…
ﻣﺪد ﺳﯿﺪاﯾﯽ زﻧﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮﯾﮋ ﻓﯿﻀﺎ "وﮐﯽ" ﮐﺎﻧﯽ
ﻟﭭﯽ ﻗﻠﺒﯽ ﻗﻮی ﺟﺎﻧﯽ دە ﺑﻠﮑﯽ ﺑﯿﺘﮫ ﺳﺮ ﺟﺎدی
Meded Seydâyê Zengânî birêj feyḍâ “wekî” kânî
Li vî qelbê qewî cânî de belkî bête ser câdê60
…
ﻗﮫ ﺗﯿﺮ ﻧﺎﺑﻦ ژ دﻧﯿﺎ اھﻠﯽ دﻧﯿﺎ
اﮔﺮ ژ واﻧﺮا ﺑﮭﺮﮐﯽ "ﺷﺒﮭﯽ" ﮐﺎﻧﯽ
Qe têr nâbin ji dunyâ ehlê dunyâ
Eger j’wan râ biherkî “şubhê” kânî61
Di hunera teşbîhê de herî kêm dido herî zêde jî çar heman hene. Emê pêşî li ser hemanên teşbîhê
rawestin û dure jî behsa cureyên teşbîhê bikin.
Di teşbîhê de çar heman hene ku jê re “erkanu’t-teşbîh”an jî “eqsamu’t-teşbîh” tê gotin: a. Muşebbeh
(ya ku dişibihe), b. Muşebbehun-bih (ya ku tê şibandin), c.Wecha Şebeh (wesfa ku hatiye şibandin), d. Edata
Teşbîhê ( daçeka ku şibandinê de hatiye bikaranîn)62
Vaye li gorî hebûn û tunebûna van her çar hemanan, teşbîh dibe çar cure: 1. Teşbîha Mufessel,
2.Teşbîha Mucmel, 3.Teşbîha Muekked û 4. Teşbîha Belîẋ.
Em dibinin ku Findikî her çar cureyên teşbîhê jî di helbestên xwe de bikaranîye. Emê niha yek bi yek
behsa van cureyê teşbîhê bikin û ji dîwanê mînakan bidin:
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Findikî, b.n., r. 115.
Findikî, b.n., r. 71.
61
Findikî, b.n., r. 137.
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2.1.1. Teşbîha Mufeṣṣel
Teşbîha ku her çar erkanê teşbihê jî tê de be ew dibe teşbîha mufessel.63Ji vê teşbihê re “teşbîha
hurgilî” jî tê gotin. Di diwanê de teşbîha ku herî zêde rastî me hat ev teşbîh bû. Wek mînak:
…
اھﻠﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﮫ ﺑﻄﺮن وك درھﺎ دﯾﻢ او درن
ﻗﺪری ﻏﺮﯾﺒﺎ ﻧﺎﮔﺮن اﯾﻮاه ژ دردی ﻏﺮﺑﺘﯽ
Ehlê zemânê me bitrin wek dirrehâ dêm ew dirin
Qedrê ẋerîbâ nâgirin eywah ji derdê ẋurbetê64
Muşebbeh (ya ku dişibihe): ew (ehlê zemânê)
Muşebbehun-bih (ya ku tê şibandin): dirreh
Wecha Şebeh (wesfa ku hatiye şibandin): dêm-dirr
Edata Teşbîhê ( daçeka ku şibandinê de hatiye bikaranîn): wek
Di malika li jor de helbestvan ehlê zemanê bi zimaneke tuj rexne dike û wana dişibîne ajalên ku bi
diran û pençeyên xwe êrişên mirovan dikin û zirarê didin wan.
2.1.2 Teşbîha Mucmel
Teşbîha ku tenê wecha şebeh yanî wesfa ku hatiye şibandin tê de tuneye, jê re teşbîha mucmel tê
gotin.65Ev teşbîh tê wateya kurt kirinê jî.
Di dîwanê de kêm be jî em di çend ciyan de rastî vê teşbîhê tên. Wek mînak:
…
د ارﺷﺎدی ﺗﻮ ﺟﺎﻣﯿﺮی ﻟﻤﯿﺪاﻧﯽ وﮐﯽ ﺷﯿﺮی
ﺑﮑﺴﮑﯽ ﺗﻮ ﺧﻮه ﻧﺎﺳﭙﯿﺮی ﮐﮫ ﺑﯿﮋی ﭼﮫ ﺗﻮ ﮔﻮه ﻧﺎدی
Di irşâdê tu câmêr î li meydânê wekî şêr î
Bi keskî tu xwe nâspêrî kî bêje çi tu guh nâdê66
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Muşebbeh (ya ku dişibihe): tu
Muşebbehun-bih (ya ku tê şibandin): şêr
Wecha Şebeh (wesfa ku hatiye şibandin): ___
Edata Teşbîhê ( daçeka ku şibandinê de hatiye bikaranîn): wekî
Di helbesta li jêr de jî em dibînin ku heman teşbîh hatiye bikaranîn:
…
ﺗﻮ ھﻨﮕﯽ ﭘﺎک و ﺧﻮش ﻣﯿﺮی ﻟﻤﯿﺪاﻧﯽ وﮐﯽ ﺷﯿﺮی
د ھﺮدو دﻧﯿﺎ ﺗﻮ ﺗﯿﺮی ﻟﻤﻦ ﮔﻮﺗﻦ ﻟﺘﮫ داﮐﯽ
Tu hingê pâk û xweşmêr î li meydânê wekî şêr î
Di herdu dunyâ tu têr î li min gotin li te dâkî67
Muşebbeh (ya ku dişibihe): tu
Muşebbehun-bih (ya ku tê şibandin): şêr
Wecha Şebeh (wesfa ku hatiye şibandin): ___
Edata Teşbîhê ( daçeka ku şibandinê de hatiye bikaranîn): wekî
Helbestvan di malika li jor de mixatebên xwe dişibîne şêrê.
2.1.3.Teşbîha Mu’ekked
Teşbîha ku tenê edat-ı teşbîh tê de tune be, ew dibe teşbîh-i muekked.68Di vê teşbîhê de her sê
hemanên teşbîhê hene lê edat-ı teşbîh hatiye hezifkirin. Di vî teşbîhê de daçekên weke wek, weke, mîna,
nota, fena û hwd. divê tune be.
Di dîwanê de em rastî teşbîh-i muekkedan jî hatin. Wek mînak:
…
ﻋﻠﯽ دﻧﯿﺎ ﮔﻠﻚ ﭘﯿﺴﮫ ﮐﭽﺎ ﻣﻠﻌﻮﻧﯽ اﺑﻠﯿﺴﮫ
ﯾﻘﯿﻦ آﺧﺮت دﭼﯽ ژ ﮐﯿﺴﮫ ﮐﺴﯽ ژ دل ﺑﮕﺮی دﻧﯿﺎﯾﯽ
67
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‘Elî dunyâ gelek pîs e keçâ Melʻunê Iblîs e
Yeqîn axret diçî’jkîse kesê j’dil bigrê dunyâyê69
Muşebbeh (ya ku dişibihe): dunyâ
Muşebbehun-bih (ya ku tê şibandin): Keçâ Melʻunê Îblîs
Wecha Şebeh (wesfa ku hatiye şibandin): pîs
Edata Teşbîhê ( daçeka ku şibandinê de hatiye bikaranîn): ___
2.1.4.Teşbîha Belîẋ
Teşbîha belîẋ ew teşbihe ku tenê tê de “ya ku dişibe” û “ya ku tê şibandin” heye.70Di hin pirtûkan de,
ev teşbîh weke “teşbîha rind” jî derbas dibe.
Di dîwanê de em rastî çend mîsalên teşbîha belîẋê hatin. Wek mînak:
…
ﻋﺬاﺑﯽ ﻧﺎری ھﺠﺮاﻧﯽ اﮔﺮ ﺑﯿﺘﮫ وﺻﻒ داﻧﯽ
ﮐﺴﯽ دﯾﺘﯽ ﺗﻨﯽ زاﻧﯽ ﻣﺪد ﺳﯿﺪا ﻣﺪد ﺳﯿﺪا
ʻEzâbê nârê hicrânê eger bête weṣifdânê
Kesê dîtî tenê zânê meded Seydâ meded Seydâ71

Muşebbeh (ya ku dişibihe): hicrân
Muşebbehun-bih (ya ku tê şibandin): nâr (agir)
Wecha Şebeh (wesfa ku hatiye şibandin): ___
Edata Teşbîhê ( daçeka ku şibandinê de hatiye bikaranîn): ___
Di helbesta li jêr de jî em dibinin ku heman teşbîh hatiye bikaranîn:
…
ﺗﻮی ﻓﻨﺪا ﺷﭭﺎ طﺎری ﺟﺰﯾﺮﯾﺪا ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاری
69
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ﺧﻠﯿﻔﯽ ﺷﺎھﯽ زﯾﺒﺎری ﻣﺪد ﺳﯿﺪا ﻣﺪد ﺳﯿﺪا
Tu wî findâ şevâ ṭârî cizîrê dâ qumandâr î
Xelîfê Şâhê Zîbârî meded Seydâ meded Seydâ72
Muşebbeh (ya ku dişibihe): Tu
Muşebbehun-bih (ya ku tê şibandin): findâ şevâ ṭârî
Wecha Şebeh (wesfa ku hatiye şibandin): ___
Edata Teşbîhê ( daçeka ku şibandinê de hatiye bikaranîn): ___
Di vê mînakê de jî em dibinin ku tenê du erkanên teşbîhê hatine bikaranîn. Findikî mixatebê xwe
şibandiye finda ku di şeva tarî de ronahî dide.
2.2. Istiʻâre
Istiʻâre, hunereke ku bi teşbîhê çêdibe; lê di vê teşbîhê de, ji ya ku dişibe û ya ku tê şibandin yek tenê
tê bikaranîn.73 Li gorî vê istiʻâre dibe du beş:
2.2.1. Istiʻâreya Kifşe
Istiʻâreya ku tenê hemana “ ya ku tê şibandin ” tê de hebe, ew dibe istiʻâreya kifşe.74 Bo mînak:
…
ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮔﮭﺪارﯾﺎ وان "ﺳﺮوی ﺑﺴﺘﺎﻧﺎ" ﺑﮑﺖ
ﺗﻮ ﺑﺪه وی ﻧﺎڤ و ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ د ﺷﺮق و ﻣﻐﺮﺑﯿﻦ
Herkesê guhdâriyâ wan “serwîbostânâ” bikit
Tu bide wî nâv û nâmûsê di şerq û meẋribeyn75
Helbestvan di vê malikê de bejna mirovê hêja dişibihîne serwiyên bostana. Lê di vir de behsa wan
kesan ne hatiye kirin lê behsa tişta ku ew kes dişibihinê yanî “serwîbostan” hatiyê kirin.
72
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2.2.2. Istiʻâreya Nekifşe
Istiʻâreya ku hemana “ya ku tê şibandin” bi eşkere nehatibe gotin lê bi hin wesf û hemanan hatibe
teʻrifkirin ew dibe istiʻâreya nekifşe.76Di vê istiʻâreyê de hamanan “ ya ku dişibe” tenê tê bikaranîn. Wek
mînak:
…
ای ﺧﺪا ﺗﻘﻮی ﺧﻮ ﮐﮫ رزﻗﯽ ﻣﮫ ام ھﯿﭭﯽ دﮐﻦ
ﻣﮫ ژ "ﭘﻨﺠﯽ ﭬﯽ دﻧﯽ" درﺧﮫ اﭬﺎ ھﻨﺪە ﻧﯿﺎر
Ey Xudâ teqwâ xwe ke rizqê me em hêvî dikin
Me ji “pencê vê dinê” derxe evâ hinde neyâr77
Di vê malikê de helbestvan dinê dişibîne ajalan; lê di dewsa ajalê de behsa pencê wê dike.
2.3. Mecâza Mursel
Di gotinekê de ku mirov tiştekî rasterast nebêje û bi wesf û hemanên wî îfade bike, ew dibe mecaza
mursel.78Di dîwanê de ev huner pir kêm e. Bo mînak:
…
ژ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﮫ ﺑﮑﯽ ﺑﻔﻀﻼ ﺧﻮە ھﺸﯿﺎر
"ﺑﻘﺎﻧﻮﻧﺎ" ﮐﻮ داﻧﯽ ام ﺑﮑﻦ ﮐﺎر
Ji ẋeflet me bikî b’feḍlâ xwe hişyâr
“Bi qânûnâ”79 ku dânî em bikin kâr80
Di malika li jor de helbestvan “şerîʻetê” rasterast negotiye lê dewsê de bi wesfekî wê îfade kiriye.
2.4. Kinâye
Peyvekî ku wateyên wî yê rasteqîn û mecazî hebe û mirov ji wan wateyan a mecazî bikarbîne ew
dibe kinâye. Di kinâyeyê de zehfî caran gotinê pêşîyan û biwêj henin.81Bo mînak:
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Saraç, Belâgat, r. 120.
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https://tr.wikipedia.org/wiki/Mecâz-ı_mürsel (15.04.2016)
79
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…
ای ﻋﻠﯽ ژ ﮐﯿﺮا د ﺑﯿﮋی ژ ﮐﺴﮑﯿﺮا ﻧﺎﭼﯿﺘﮫ ﻣﯿﮋی
ﺗﻮ ﭼﻘﺎ "ﻋﺰﻣﺎﻧﺪرﯾﮋی" ﮐﺎ دﭬﯽ ﺧﻮ ﺑﯿﻨﮫ ھﭫ
Ey ‘Elî j’kî râ dibêjî j’keskî râ naçête mêjî
Tu çiqâ “‘ezmandirêj î” kâ devê xwe bîne hev82
Di vê helbestê de mebest ne wateya rasteqîn( ziman/ʻezmandirêjî) e; wateya mecaziye ku mirov ji
yên pir dipeyivin re dibêje.
2.5. Teʻrîz (Teʻrîḍ)
Te’rîz, teknîkeke ifadeyê ye ku bi kinâyeyê re têkildar e. Em nikarin te’rîzê ji kinâyeyê cuda
bifikirin.83 Te’rîz, bi mebesta rexne û qerfê an jî ji bo şanîdana rastînekê tê nivîsîn. Di teʻrîzê de helbestvan
bi awayekî veşartî hin kesa/kesan an muxatebên xwe rexne dike.
Di dîwanê de helbestên rexneyî pirin lê em nikarin bêjin ku di hemiyan de jî hunera teʻrîzê heye.
Emê li jêr ji hunera teʻrîzê çend mînakan bidin:
…
ﮐﻮ ﮔﺎﭬﺎ ﺧﻮه ژ ﺧﻮه او زﯾﺪە ﺗﺎﭬﯿﻦ
""ددن ﻧﯿﺸﺎن ﮐﻮ وان ﺟﮫ آﺳﻤﺎﻧﮫ
Ku gâvâ xwe ji xwe ew zêde tâvên
“Didin nîşan ku wan cih âsimân e”84
Di vê malikê de helbestvan bi awayeke veşartî hin kesan rexne dike û dibêje ku ew kes wisa xwe
mezin dihesibînin ku mirov dibêje qey meqama wan li ser ruyê dinê tune, li asîmanan e.
…
أە ﻧﺎﺑﯿﮋم آە ﺻﺎﻓﯿﻤﮫ ژ دوﺳﺘﺎن
""ﯾﮑﻦ ام ﺗﭫ دﭬﯽ ﻟﯿﺴﺘﻚ و ﺑﺮﯾﺪا
E’nâbêjim e’ṣâfî me ji dostan
81
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“Yek in em tev di vê liystk û birê dâ”85
Di vê malikê de jî weke ya din, rexne rasterast xuya nake heta wek pesinandinek dixuyê lê hâlbukî
helbestvan xwe jî di asta hin hevalên xwe de dibîne ku ew bi dinê re her tim mijûl in.
Helbestvan hin caran bi vegotinek şîretamîz hin caran jî bi vegotinek rexneyî helbestên xwe vedibêje.
Tabî waxtê rexneyê de jî pêşî tîrên rexneyî davêje xwe. Di hin vegotinên xwe yên rexneyî de jî dewsa “tu,
hun” ê de “ez, em” bikartine. Wek mînak:
…
ﺣﻘﯿﻘﺖ "ام" ﻧﺒﻮن دوﺳﺘﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ
ژ ﻟﻮ ﺻﺎری دﺧﻮﯾﮭﯽ ژ ھﺮدو آﻟﯽ
Ḥeqîqet “em” nebûn dostê ḥeqîqî
Ji lew ṣârî dixweyhê j’herdu âlî86
Di dîwanê de helbestên rexneyî pirin lê em nikarin bêjin ku di hemiyan de jî hunera teʻrîzê heye.
Emê li jêr ji hunera teʻrîzê çend mînakan bidin:
…
ﮐﻮ ﮔﺎﭬﺎ ﺧﻮه ژ ﺧﻮه او زﯾﺪە ﺗﺎﭬﯿﻦ
""ددن ﻧﯿﺸﺎن ﮐﻮ وان ﺟﮫ آﺳﻤﺎﻧﮫ
Ku gâvâ xwe ji xwe ew zêde tâvên
“Didin nîşan ku wan cih âsimân e”87
Di vegotinên Findikî de gelek caran em “gazî kirin” yanî nîda dibînin. Ew yan gazî Xwedê dike an
gazî dostê xwe dike an gazî mixatebên xwe an jî deng li xwe dike. Weke “Eya Rebbî” û “Gelî Dost û Hevalê
min”û “Ey ‘Elî” û hwd. Ẋeynî gazî kirinê em rastî tekrîra jî pir tên. Ev tekrîr hin caran tekrara hin peyva ne
hin caran jî tekrara hin kompeyvan e.Weke “mehâl e pur mehâl e pur mehâl” an “ax û ax” û hwd.
Hin caran meseleyên rojane bi vegotineke samîmî di helbestên xwe de bikaraniye:
ﺗﻮ ﺑﺸﯿﯿﻨﮫ ژ ﻣﺮا ﺗﻮزك ژ ﭼﺎﯾﯽ
85
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ﭼﮑﻮ ﻟﺠﻢ ﻣﮫ ﻧﻤﺎ ﺻﺒﺮا ﻣﮫ ﻧﺎﯾﯽ
Tu bişyîne j’me râ tozek ji çâyê
Çikû l’cem me nemâ ṣebrâ me nâyê
ﻟﺴﻮﮐﯽ ﮐﯿﻠﻮ ﭼﻮ ﺳﮫ ﺑﺎﻧﻘﻨﻮطﺎن
ﻧﻘﺎم ﺑﻮﯾﮫ ژﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎر و ﻟﻮطﺎن
Li sûkê kîlo çû sih banqenoṭân
Neqâm bûye ji ẋeyr tuccâr û loṭân88
Findikî gelek caran bi şêwaza gel diaxive ku ev di helbestên wî de xwe dide nîşan:
…
ﻧﭭﺸﺘﯿﮑﯽ دﺧﻮازم از ژ ﺳﻮﯾﻠﺮا
ھﻨﻚ ﭘﺰ ھﻨﮑﯽ ﭼﯿﻠﻚ ھﻨﮑﯽ ﮔﺎﻧﮫ
Niviştêkî dixwâzim ez j’sewêl râ
Hinek pez hinkî çêlek hinkî gâ ne
Şêwaza çîrokî (tehkiye) jî di helbestên Findikî de xuya dike. Jixwe di serê helbestê de dibêje ku ezê
çîrokî bêjim:
…
ازی ﭼﯿﺮوﮐﯽ ﺑﯿﮋم ﮔﻮه ﺑﺪﯾﺮە
ژﺳﺮھﺎﺗﯿﯽ ﻣﻨﮫ او ﺑﯽ ﮔﻤﺎﻧﮫ
Ezê çîrokî bêjim guh bidêre
Ji serhâtyê min e ew bêgumân e
اﻣﯽ ﻟﻤﺎﻟﻦ ﺗﮫ دی ﯾﻚ ھﺎت ژدردا
ﻧﮫ وﻗﺘﯽ ھﺎﺗﻨﯽ ﭼﮫ ﺑﮑﻢ ﻧﺰاﻧﮫ
Emê l’mâl in te dî yek hât ji der dâ
Ne weqtê hâtinê çi’bkim nezân e
اوی ﺑﯿﮋی ﺗﻮ زاﻧﯽ ﺑﻮ ﭼﮫ ھﺎﺗﻢ
ژدوھﭭﺎ ﭼﯿﻠﮑﺎ ﻣﻦ زا ﻧﺒﺎﻧﮫ
88
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Ewê bêjî tu zânî bo çi hâtim
Ji doh vâ çêlekâ min zâ nebân e
ﺗﻮ ﻣﯿﺰﯾﻨﮫ ﻟﮑﺘﺒﯽ ﭼﯿﮑﮫ ژﯾﺮا
ﻧﭭﺸﺘﮑﯽ ام دﺑﯿﮋن او ژﭼﺎﭬﺎﻧﮫ
Tu meyzêne l’kitêbê çêke jê râ
Niviştkî em dibêjin ew j’çevâ ne89
…
Teknîka monologê jî di helbestên Findikî de dixûyê. Ew hin caran bi xwe re dipeyive û şîretan li xwe
dike:
…
ﻋﻠﯽ ﺳﺢ ﮐﮫ ﺗﻮ وﻋﻈﯽ ﺧﻮ ﻧﺒﮫ ﻣﻐﺮور ﺑﻠﻔﻈﯽ ﺧﻮ
ﻧﮑﮫ ﺗﺸﺘﯽ ﻧﮫ طﺮزی ﺧﻮ ژ رە و ﺷﺎﺷﯽ ﻓﮭﯽ ﻧﺎﮐﯽ
‘Elî seḥ ke tu weʻzê xwe nebe meẋrûr bi lefzê xwe
Neke tiştê ne terzê xwe j’rih û şâşê fihê nâkî90
Findikî, helbesteke xwe weke çîrokên gelêrî qedandiye, ev yek jî wî nezî helbestvanên gelêrî kiriye:

…
ﻣﮫ ﭼﯿﺮو ﻟﺪﺷﺘﯽ دی و ﺑﺎڤ ﭼﻮن ﺑﺤﺸﺘﯽ
ھﺰار رﺣﻤﺖ ﻟﺪ و ﺑﺎڤ ﺣﺎزراﻧﮫ
Me çîro l’deştê dêwbav çûn bihiştê
Hezar reḥmet li dêwbav ḥâzirân e91
Ji ber ku di dîwanê de mebest ji lîrîzmê zêdetir şîret û rexne ye; zimanê dîwanê jî sade û fehmbar e.
Ev yek fehm kirinê hêsan dike û yekîtiyê bi xwendevana ve peyda dike. Ẋeynî vê yekê, îfadeyên henekî ku
hin caran bi kar anîne jî balkêş in.
89
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Şîretên miellif ku gelek caran li nefsa xwe dike jî taybetiyeke pir girîng e. Helbesta xwe ya yekemîn
û rêzên wî de dibêje: “‘Elî rabe heta kengê / Tu ẋafil bî bi vê rengê” derbarê mijarê de mînakeke balkêş e. Di
helbesta wî ya duyemîn, sêyemîn, çaremîn, pêncemîn, hevdehemîn û bîst û nehemîn de jî heman rewş tê
dîtin.

Encam
Di edebiyata klasik de ziman û şêwaz ji bo nasîna helbestvan girîng e. Tişta ku terz û sebka
helbestvan û rengê helbestan derdixe holê awayê vegotina helbestvan e. Em di vê xebata xwe de ji
aliyê ziman û ji aliyê şêwaz(awayê vegotinê) ve li ser Dîwana Seyid ‘Eliyê Findikî rawestin û me
xwest em bibînin ka helbestvan bi çi zimanî an zimanan û bi çi awayî helbestên xwe nivîsîne fêm
bikin. Dawiya lêkolînê de em gihêştine van encaman:
1- Di helbestên Findikî de peyvên ʻErebî, Farisî û Tirkî hebe jî ev yek, zimanê dîwanê girantir
nekiriye. Ji bilî biwêj û gotinên pêşiyan wî baweriyên gel jî bi kar anîne ku wê rengekî gelêrî û
folklorîk daye dîwanê.
2- Dîwana Findikî dîwaneke hîkemî ye. Ew mijarên dînî û tesewifî bi vegotineke şîretamîz
vegotiye.
3- Ji ber ku Findikî pirî helbestên xwe bi mebesta şîret û îrşadê nivîsîne; wî zimaneke zelal bikar
aniye.
4- Di helbestên Findikî yên rexneyî de ji tenkîdên şexsî bêhtir, tenkîdên civakî hene. Ev taybetî wî ji
helbestvanên klasîkên din cuda dike.
5- Ji ber ku Findikî pirî caran bi zimanê gel axivîye û mijarên rojane bikar anîye, em dikarin bêjin
ku ne ji bo hunere, wî ji bo gel nivîsiye. Ev yek jî wî ji helbestvanên klasîk cuda dike. Lewra
helbestvanên klasîk bi gelemperî ji bo hunerê helbestên xwe nivîsîne.
6- Di dîwanê de baweriyên gel, gotinê pêşiyan û xasma biwêj pir in. Ev yek jî dide nîşan ku Findikî
bi edebiyata gelêrî re jî pir têkildar bûye.
7- Şêwaza çîrokî gotin (tehkiye) di helbestên Findikî de xuya dike.
8- Teknîka monologê di helbestên Findikî de dixûyê. Ew hin caran bi xwe re peyiviye û şîretan li
xwe kiriye.
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(ﭘەﯾﻮﻧﺪی و کﺎریﮕەریﯿەکﺎن-0/B ﻧێﻮدەوڵەتﯽ زﻣﺎن و ﺋەدەبﯽ کﻮردی )زﻣﺎن و ﺋەدەبﯽ کﻮردی و ﻓﺎر0/.ﺳێﯿەم کﯚﻧﻔڕان
`/Bي اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻐﺔ واﻷدب اﻟكﻮردي) اﻟﻌﻼﻗﺔ واﳌﺆﺛﺮات اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب اﻟكﻮردي واﻟﻔﺎرPﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪو
(اتia تﻌﺎﻣﻞ ﻧﻮ ﺗﺎﺛ-0/Bی زبﺎن و ادﺑﯿﺎت کﻮردی ) )زبﺎن و ادﺑﯿﺎت کﻮردی و ﻓﺎرeن اﳌﻠaن هﻤﺎیﺶ ﺑaﺳﻮﻣ

9- Di vegotina helbestan de teşbîh (şibandin) û 4 cureyên wê (Mufeṣṣel, Mucmel, Mu’ekked,
Belîẋ)xuya ye.
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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
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2008.
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