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پروفېسسور ،دوكتور ئەھمەد تۇران يۈكسەل
(تۈركىيە سەلجۇق ئۇنىۋېرسىتېتى ئىالھىيات فاكۇلتېتى ئىسالم تارىخى بۆلۈمىدە)
تۈركچىدىن ئابدۇقاھار ئابدۇۋارىس مەھزۇن تەرجىمىسى | ئۇيغۇر تەتقىقات ئىنستىتۇتى

-1ھاياتى
ئەھمەد يەسەەەەەەۋىي ،بۈيۈك سەەەەەەلجۇقيالر دۆلىتىنىڭ ئاخىرقى شەەەەەەانۋى دەۋرلىرىدە ياشەەەەەىغان بولۇ  ،ئۇ
«تۈركىسەەەتان پىرت ،تۈركىسەەەتان خوجىسەەەى ،ھەزرىتى سەەەۇلتان ،ئەۋلىياالر سەەەۇلتانى ،ئەۋلىياالر سەەەەركىسەەەى ۋە
ئەەانەەاتولىيەنىەەڭ مەنىۋت فەتھى قىۋغۇچىسەەەەەى» دېگەنەەدەك شەەەەەەرەپۋى ە نەەامالر ەەا نەەائى ە بولغەەان .ئۇ تۈركىي
خەلقۋىرىنىڭ ئىسەەالم تارىخى ۋە مەدەنىيىتى سەەاھەسەەىدە تەسەەىرت زامانىمىز ىچە يېتىك كەلگەن مۇتەسەەەۋۋۇ ،
شەەەەائىر ۋە پەيالسەەەەوپۋىرىدىن بىرت بولۇ  ،ئاناتولىيە ۋە تۈركىي خەلقۋەر ئارىسەەەەىدا ئىسەەەەالمىيەت بىۋەن تۈركىي
تىۋۋىرىنىڭ مەۋجۇد بولۇ تۇرۇشى ۋە كېڭىيىشىدە تۈرتكىۋى رول ئوينىغان زاتتۇر.
ئەھمەد يەسەۋىي ،قولىمىزدىكى ماتېرىيالالر ا ئاساسالنغاندا -1095-1085يىۋۋىرت  1يەنى-XI ،ئەسىرنىڭ
ئاخىرقى يېرىمىدا 2ئاھالىسەەى تۈركىي خەلقۋەر ۋە ەيرىي ئەرەبۋەردىن تەركىب تاپقان سەەايرامدا دۇنيا ا كەلگەن.
سەەەەەايرام 3قازاقىسەەەەەتاننىڭ جەنۇبىغا جايالشەەەەەقان چىمكەنت شەەەەەەھىرىنىڭ شەەەەەەرقىدىكى تارىم ئۆسەەەەەتىڭىگە
قويۇلىدىغان شەەەەھيار دەرياسەەەىنىڭ كىچى بىر ئېقىنى بولغان قاراسەەەۇ چايدىكى بىر جاينىڭ ئىسەەەمىدۇر .بىر
قىسەىم مەنبەلەردە ئەھمەد يەسەەەۋىي يەسەەىدە تۇ ۇلغان دە قارالماقتا.يەسەەى ھازىرقى قازاقىسەەتاننىڭ جەنۇبىغا
جايالشەەەەقان تۈركىسەەەەتان شەەەەەھىرىنى كۆرسەەەەىتىدۇ .ئەمما يەسەەەەىدە تۇ ۇلغان دېگەن قاراش تازا كۈچۋۈك قاراش
4
ئەمەس.

 1ئەھمەد يە سەۋىينىڭ تۇغۇلغان يىلىنى ئېنىق بىلگىلى بولمى سىمۇ ،لىكىن ئۇنىڭغا نى سبەت بېرىلگەن «پېقىرنامە» ناملىق رى سالىدە كۆر سىتىلگەن يەتمىش ئۈچ يىل
ياشىىىغانلىقى -1166 ،يىلى ۋاپات بولغانلىقى قاتارلىق ئۇچۇرالرغا ئاسىىاسىىننغىنىمى دا ،ئۇنىڭ -1093يىلى تۇغۇلغانلىقىنى قوبۇل قىلىشىىقا بولىد ( اقارا ھ ھاياتى بى،ە،
ئەھمەد يەسەۋىي ،دىۋانى ھېكمەت ،ئەنقەرە -1993يىل()(  -1993يىلىنىڭ تۈركىيەدە ئەھمەد يەسەۋىي تۇغۇلغانلىقىنىڭ -900يىلى دەپ ئېنن قىلىنىشىمۇ بۇ قاراشقا
تايانغان بولۇشىىىى مۇمكىن( يەنە باشىىىقا بىر قارا ھ  -1041يىلى تۇغۇلغان دېگەن قاراشىىىتۇر( امۇھەممەد رەھى جارمۇھەممەد ئۇلى« ،خوجا ئەھمەد يەسىىىەۋىينىڭ ھاياتى
ھەققىدىكى يې ڭى دەلىللەر ۋە ئۇنىڭ رىسالە ناملىق تۇنۇلمىغان ئەسىرىنىڭ ئىلمىي قىممىتى» ،ئەھمەد يەسەۋىي خەلقئارالىق ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىندا ئوقۇلغان ماقالىلەر،
-16بەت-1992 ،يىل ئەنقەرە()
 2فۇئاد كۆپرۈلۈ ،ئىسنم ئېنسىكلوپېدىيەسى «ئەھمەد يەسەۋىي» ئىستانبۇل -1 ،1975توم -210بەت(
 3چىمكەنىتكە  7كىلومېتىر ،يەسى اتۈركىستانغا)  157كىلومېتىر يىراقلىقتا( ئىسفى،اب ۋە ئاقشەھەر دەپمۇ ئاتىلىد (
 4كەمال ئەرئارسنن« ،ئەھمەد يەسەۋىي» دىيانەت ئىسنم ئېنسىكلوپېدىيەسى ،ئىستانبۇل-1989 ،يىل-2 ،توم-160-159 ،بەتلەر(
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ئەھمەد يەسەەەۋىينىڭ دادىسەەى ئېسەەى پەزىۋەتۋى ئەۋلىيا كىشەەى بولۇ  ،نەسەەەبى ھەزرىتى ئەلىنىڭ ئو ۋى
مۇھەممەد ئىبنى ھەنەفىيەگە تۇتشەەەىدۇ .سەەەايرامدا مۇھەممەد ئىبنى ھەنەفىيە ئەۋالتۋىرت «خوجا ئەۋالدت» دە
ئاتالغانۋىقى ئۈچۈن ئەھمەد يەسەەەەۋىيمۇ «خوجا ئەھمەد يەسەەەەۋىي ۋە قۇل خوجا ئەھمەد يەسەەەەۋىي» دېگەن نامالر
5
بىۋەن ئاتالغان.
ئەھمەد يەسەەەۋىينىڭ ئانىسەەى شەەەيىب ئىبراھىمنىڭ ئورۇن باسەەارلىرىدىن بىرت بولغان مۇسەەا شەەەيىخنىڭ
قىزت ئائىشە خاتۇندۇر .6ئاتا-ئانىسىدىن كىچى ياشتا ئايرىۋىك قالغان ئەھمەد يەسەۋىي يەتتە ياشتىن باشال
ھەدىسەەى جەۋھەر شەەاھنازنىڭ تەربىيە سەەىدە ئۆسەەۈ يېتىۋىدۇ .بىر قىسەەىم مەلۇماتالر ا ئاسەەاسەەالنغاندا ،جەۋھەر
7
شاھناز نامەلۇم بىر سەۋەب بىۋەن ئىنىسىنى ئېۋىك سايرامدىن ئايرىۋغان ۋە يەسىگە كېۋىك ماكانالشقان.
ئەھمەد يەسەۋىي يەتتە ياشقىچە باشالنغ ۇچ تەھسىۋىنى دادىسىدىن ئالغان .تەزكىرىۋەرگە ئاساسالنغاندا ،ئۇ
كېچى يېشىدىن باشالپال خىزىر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۆھبەت ۋە ئىرشادلىرىغا نائى بولغان بولۇ  ،يەسىدە
ئارسەەەالن بابا انىڭ قولىدا تەھسەەەىۋىنى داۋامالشەەەتۇر ان .ئارسەەەالن بابا يەسەەەىدە مەشەەەھۇر زات بولۇ  ،خۇراسەەەان
8
مەالمەت ئېقىمى (خۇراسەاندا پەيدا بولغان ماالمەت ئىدىيەسەىگە ئىگە تەسەەۋۋۇ ئېقىمى-ت)نىڭ ۋەكىۋى ئىدت.
ھەتتا پېشەەەقەدەم سەەەاھابە بولغان ئارىسەەەالن بابانىڭ يەسەەەىگە كېۋىك ئەھمەد يەسەەەەۋىينى تېپىشەەەى ۋە مۇھەممەد
ئەلەيھىسەەەەەسەەەەەەەاالمنىەەڭ ئەەامەەانىتى بولغەەان خورمىنى ئەھمەد يەسەەەەەەۋىيگە بېرىشەەەەەى ،ھەمەەدە ئۇنى تەربىيەلە
9
يېتىشتۈرۈشى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمدىن بولغان مەنىۋت بىر ئىشارەتكە ئاساسالنماقتا ئىدت.
بۇ ھەقتىكى تەزكىرىۋەرگە قارىغىنىمىزدا ،بىر قېتىمۋى ئۇرۇشتا مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم يەيدىغان ھېچ
نەرسەەەەەىسەەەەەى قالمىغان سەەەەەاھابىۋەرنىڭ تەلىپى بويىچە ئالالھتائاال ا دۇئا قىۋىدۇ .بۇ دۇئادىن كېيىن پەرىشەەەەەتە
جەبرائى جەننەتتىن بىر تەخسەەە خورمىنى ئېۋىك چۈشەەىدۇ .سەەاھابىۋەر خورمىدىن بىرتالدىن ئېۋىك يەيدۇ .بۇ
چا دا بىرتال خورما يەرگە چۈشەەەەەۈ كېتىدۇ ،بۇنى كۆرگەن جەبرائى يەرگە چۈشەەەەەۈ كەتكەن خورما مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممەتۋىرىدىن بىرت بولغان ئەھمەد ئىسىمۋى بىر كىشىنىڭ نې سىۋىسى ئىكەنۋىكىنى
ئېيتىدۇ .مۇھەممەد ئەلەيھىسەەسەەاالم بۇ خورمىنى سەەاھابىۋەردىن بىرىگە ئامانەت قويماقچى بولغاندا ،سەەاھابىۋەر
ئىچىدىن ئارسالن بابا ئىسىمۋى بىرسى بۇ ۋەزىپىنى ئۈ ستىگە ئالىدۇ .مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم بۇ خورمىنى
ئۆز قولى بىۋەن ئارسەەەەەالن بابانىڭ تامغىقىغا ئۇرۇنالشەەەەەتۇرۇ ئەھمەدنىڭ قەيەردە ئىكەنۋىكىنى ،ئۇنى قانداق
تاپىدىغانۋىقىنى ئېيتىك بىرىدۇ ،ھەمدە ئەھمەدنى تەربىيەلە يېتىشەەەەتۈرۈش ۋەزىپىسەەەەىنىمۇ ئارسەەەەالن بابا ا
تاپشەەۇرىدۇ .ئارسەەالن بابا نەچچە يۈز يى ئەھمەدنى ئىزدەيدۇ .ئىشەەارەتۋەرگە ئاسەەاسەەەن يەسەەىگە كېۋىدۇ ۋە يەسەەىدە
بىر تو بالىالر بىۋەن ئويناۋاتقان ئەھمەدنى تاپىدۇ .ئارسەەەەەالن بابا خورمىنىڭ گېپىنى چىقارماسەەەەەتا ئەھمەد
ئارسەەالن بابا ا ئامانىتىنى تاپشەەۇرۇشەەنى ئېيتىدۇ .ئارسەەالن بابا بەشەەيۈز يىۋغا يېقىن تامغىقىدا سەەاقال يۈرگەن

5ئۇنىڭ بۇ شەكىلدە «خوجا» دېگەن نام بىلەن مەشھۇر بولۇ شى ئىلمىي تەبىقىگە مەنسۇپ ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەيد ( ائىرفان گۈندۈز< ،ئەھمەد يەسەۋىينىڭ تەرىقەت ۋە
ئىرشات ئىدىيەسى> يەسەۋىيلىك ھەققىدە مەلۇمات ،ئەنقەرە -1993يىل-192 ،بەت(
 6ئانىسى ،ئائىشە اقاراچاچ) دېگەن نام بىلەنمۇ مەشھۇر( اھاياتى بى،ە ،ئەھمەد يەسەۋىي ،دىۋانى ھېكمەت ،ئەنقەرە -1993يىل()
 7كەمال ئەرئارسنن ،يەسەۋىيلىك ھەققىدە مەلۇمات ،ئەنقەرە -1998يىل-80 ،بەت(
 8يۇقىرىقى ئەسەر(
 9كەمال ئەرئارسنن« ،ئەھمەد يەسەۋىي» دىيانەت ئىسنم ئېنسىكلوپېدىيەسى-2 ،توم -160بەت(
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خورمىنى ئا زىدىن چىقىرىك ئىگىسەەەەىگە تاپشەەەەۇرۇ بېرىدۇ .ئارسەەەەالن بابا ئەھمەدنى تەربىيەلەشەەەەكە باشەەەەاليدۇ
10
شۇنىڭ بىۋەن ئەھمەد ئاخىرت مەنىۋىى كامالەت دەرىجىسىگە يېتىك شۆھرىتى تەرە -تەرەپكە تارايدۇ.
ئارسەەەالن بابا ۋاپات بولغاندىن كېيىن ئەھمەد يەسەەەەۋىي ئۆز زامانىدىكى مەشەەەھۇر ئىۋىم مەركەزلىرىدىن بىرت
بولغان بۇخارا ا بارىدۇ .بۇخارا بۇ دەۋردە قاراخانىيالرنىڭ ھاكىمىيىتى ئاستىدا ئىدت .بۇخارادا مەزھىپى ھەنەفىي
بولغان ئەلى بۇرھان ئىسەەەەىمۋى بار بىر ئائىۋە سەەەەىياسەەەەى نۇپۇز ا ئىگە ئىدت .تۈركىسەەەەتاننىڭ ھەر قايسەەەەى
جايۋىرىدىن مى ڭالرچە تالىك ئىۋىم تەھسەەەەەى قىۋىۈ ئۈچۈن بۇخارا ا كېۋەتتى 11.ئەھمەد يەسەەەەەەۋىي بۇ يەردە
-121110\504ياكى -131124\518يىۋۋىرت ئۆز دەۋردىكى داڭۋى ئالىم ۋە مۇتەسەەەۋۋۇپالردىن شەەەيىب يۇس ەۇف ئەل
ھەمەدانىي( ،)1140\535ئۇ ۋاپات بولغاندىن كېيىن ئابدۇلالھ بەرقىي(بەراقىي) ۋە شەيىب ھەسەن ئەنداقىيالرنىڭ
ئۈچىنچى ئورۇن باسەەەەەەارت سەەەەەۈپىت ىدە ئىرشەەەەەەاد ما قامى غا ئولتۇر ىدۇ .ئەم ما بىر مەزگ ى ئۆتكە ندىن كېيىن،
شەيىخىنىڭ بىر ئىشارىتى سەۋەبۋى ماقامىنى شەيىب ئابدۇلخالى ئەل ىجدىۋانىيغا ئۆتۈنۈ بېرىك يەسىگە
قايتىدۇ .بۇ ۋاقىتتا ئاتمىۈ ياشالر ا كىرىك قالغان ئەھمەد يەسەۋىي ۋاپات بولغانغا قەدەر ئىرشاد پائالىيەتۋىرت
بىۋەن مەشەەەغۇل بولىدۇ 14.ئۇنىڭ بۇ شەەەەھەردە تاكى ۋاپات بولغانغا قەدەر كۈچۋۈك بىر تەسەەەەۋۋۇ ئىدىيەسەەەىنى
15
قالدۇرۇ كەتكەنۋىكى مەلۇمدۇر.
كۆ قىسىم مەنبەلەرگە ئاساسەن -1167-1166\563-562يىۋى ۋاپات بولغان ئەھمەد يەسەۋىي  63ياشتىن
كېيىنكى ئۆمرىنى تەسەەەەۋۋۇ ئەنىەنىسەەەى بويىچە ھويۋىسەەەىدىكى كىچى ھۇجرا ئاسەەەتىغا كوالنغان گەمىدە
ئېتىكا بىۋەن ئۆتكۈزگەن .ئۇنىڭ بۇ ھەرىكىتىگە مۇھەممەد ئەلەيھىسەەسەەاالمنىڭ يولىدا چىڭ تۇر انۋىقى دە
چۈشەنچە بېرىۋىدۇ  .مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم  63يې شىدا ۋاپات بولغان .بۇ سەۋەبتىن ئەھمەد يەسەۋىي ئۈچۈن
16
بۇ ياشتىن كېيىن يەر يۈزىدە ياشاش سۈننەتكە خىال دە قارالغان.
ئەھمەد يەسەەەۋىينىڭ قانچە ياشەەتا ۋاپات بولغانۋىقى ھەققىدىكى ھەر خى قاراشەەالر دىققىتىمىزنى تارتىدۇ.
بىر قىسەەىم تەتقىقاتچىالر ئۇنىڭ  63ياشەەتا ۋاپات بولغانۋىقىنى قوبۇل قىۋغان .يەنە بىر قىسەەىم تەتقىقاتچىالر
17
بولسا ئۇنى  120 ،85 ،73ۋە ياكى  125ياشتا ۋاپات بولغان دە قارىغان.
ئەمىر تېمۇرنىڭ بۇيرۇقى  1396\789بىۋەن ياسىۋىشقا باشۋىغان ئەھمەد يەسەۋىي مەقبەرىسى ئەينى زاماندا
بىر مەسەەەەەجىەەەد ۋە بىر دەرگەەەاھ بىۋەن بىۋۋە بەەەاشەەەەەقەەەا بىنەەەاالر بىۋەن قۇشەەەەەۇلۇ بىر قەەەانچە يىەەە ئىچىەەەدە
پۈتكۈزۈلگەن 18.سوۋېت ئىتتىپاقى دەۋرىدە تۈركىستاننىڭ ھەر قايسى جايۋىرىدىن كەلگەن مۇسۇلمانالر زىيارەت
 10كەمال ئەرئار سنن ،ئەھمەد يە سەۋىي ،دىۋانى ھېكمەتتىن ئۈزۈندىلەر ،ئەنقەرە -1991يىل-9-8 ،بەتلەر؛ ھاياتى دەۋەلى ،ئەھمەد يە سەۋىي ،ئى ستانبۇل-199 ،يىل،
-19-18بەتلەر(
 11فۇئاد كۆپرۈلۈ ،ئىسنم ئېنسىكلوپېدىيەسى« ،ئەھمەد يەسەۋىي» -1توم-210 ،بەت(
 12كەمال ئەرئارسنن -1110\504يىلىنى قوبۇل قىلىد (
 13كەمال ئەرئارسنن ،يەسەۋىيلىك ھەققىدە مەلۇمات(
 14كەمال ئەرئارسنن« ،ئەھمەد يەسەۋىي» دىيانەت ئىسنم ئېنسىكلوپېدىيەسى-2 ،توم -160بەت(
 15فۇئاد كۆپرۈلۈ ،ئىسنم ئېنسىكلوپېدىيەسى« ،ئەھمەد يەسەۋىي» -1توم-210 ،بەت(
 16كەمال ئەرئارسنن ،يەسەۋىيلىك ھەققىدە مەلۇمات؛ دەۋەلى ،ئوخشا ئەسەر(
 17مۇھەممەد رەھى جارمۇھەممەد ئۇلى« ،خوجا ئەھمەد يەسەۋىينىڭ ھاياتى ھەققىدىكى يېڭى دەلىللەر ۋە ئۇنىڭ رىسالە ناملىق تونۇلمىغان ئەسىرىنىڭ ئىلمىي قىممىتى»،
ئەھمەد يەسەۋىي خەلقئارالىق ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىندا ئوقۇلغان ماقالىلەر-16 ،بەت-1992 ،يىل ئەنقەرە(
 18ئەمەل ئەسىن ،ئەھمەد يەسەۋىي كۇللىيەسى ،دىيانەت ئىسنم ئېنسىكلوپېدىيەسى ،ئىستانبۇل-1989،يىل-2 ،توم -162بەت(
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قىۋىك تۇرىدىغان بۇ مەقبەرە -1990يىۋى تۈركىيە بىۋەن قازاقىسەەەەتان ئارىسەەەەىدا ئېۋىك بېرىۋغان كېۋىشەەەەىم
بويىچە-1992 ،يىۋى ئەسەەۋىي تارىخى ۋە مېمارچىۋى ئۇسەەۋۇبى سەەاقال قېۋىنغان ئاسەەاسەەتا رېمونت قىۋىنىك،
-2000يىۋى  -9ئايدا پۈتۈ رەسمىي ئېچىۋېتىۋگەن.
قولىمىزدىكى ماتېرىيالالر ا ئاسەەاسەەالنغاندا ،ئەھمەد يەسەەەۋىينىڭ ئىبراھىم ئىسەەىمۋى بىر ئو ۋى بولۇ ،
ئەھمەد يەسەەەەەۋىي ھايات ۋاقتىدا ئو ۋىنىڭ ۋاپات بولغانۋىقى مەلۇم .ئەھمەد يەسەەەەەۋىينىڭ بۇ ئو ۋىدىن باشەەەەقا
جەۋھەر شەەاھناز ۋە جەۋھەر خۇشەەناز ئىسەەىمۋى ئىككى قىزت بار بولۇ  ،ئۇنىڭ نەسەەەبى قىزت جەۋھەر شەەاھناز
ئار قىۋى داۋامالشەەەەقان .تۈركىسەەەەتان ،ماۋەرائۇننەھر ،ئوتتۇرا ئاسەەەەىيا رايونۋىرت ۋە ئاناتولىيەدە نەسەەەەەبى ئەھمەد
يەسەۋىيگە تۇتىشىدىغانۋىقىنى دەۋا قىۋىغان نۇر ۇن مەشھۇر زاتالر ئوتتۇرىغا چىقىشقا باشۋىغان .بۇالردىن بىر
19
قانچىسى ،سەمەرقەنتۋى شەيب زەكەرىيا ،ئۈسكۈپۋۈك شائىر ئاتا ۋە ئەۋلىيا چەلەبىيۋەردۇر.

-2ئەسەرلىرى
ئەھمەد يەسەۋىينىڭ «دىۋانى ھېكمەت» ۋە «پېقىرنامە» نامۋى ئەسەرلىرت بار.
دىۋانى ھېكمەت ،ئەھمەد يەسەۋىينىڭ بەشتىن ئونبەش كۇپۋېتقىچە ئالماشتۇرۇلۇ يېزىۋغان رۇبائىيالردىن
ئىبارەت بولۇ «ھېكمەت» دە ئاتالغان دىني ،سوپىستې ۋە دېداكتى ماھىيىتىدىكى نەزمىۋەردىن توپالنغان
ئەسەەەەەەردۇر .دىۋانى ھېكمەتنىڭ يازما ۋە باسەەەەەما نۇسەەەەەخىۋىرىدىكى ھېكمەتۋەرنىڭ سەەەەەەانىدا بىر قىسەەەەەىم
ئوخشىماسۋىقالر مەۋجۇت .زامانىمىز ىچە رەتكە تۇر ۇزۇلغان يەسەۋىيگە ئائىت ھېكمەتۋەرنىڭ سانى ئىككى يۈز
ئەلۋى بولۇ  ،بۇ سەەەەەۋەبتىن ھېكمەتۋەرنىڭ بىرىدىكى «تۆتمىڭ تۆتيۈز ھېكمەت بايان قىۋدىم» دېگەن ئىپادە
20
پەقەت بىر رىۋايەتتىن ئىبارەتتۇر.
ھېكمەتۋەر يەسەەەەەەۋىينىەەڭ يېنىەەدىكى دەرۋىشەەەەەۋىرت تەرىپىەەدىن يېزىەەك قەەالەەدۇرۇلغەەان ھەمەەدە يەسەەەەەەۋىي
دەرۋىشەەەەۋىرىنىڭ ئېغىزىدىن ئەڭ يىراقتىكى تۈركىي خەلقۋەرنىڭ يۇرتۋىرىغىچە يېتىك بار ان 21.بۇنىڭ بىۋەن
بىۋۋە دىۋانى ھېكمەتنىەەەڭ نۇسەەەەەەخىۋىرىەەەدىكى مەزمۇن ۋە تىەەە جەھەتتىكى پەرقۋەر ،ئەسەەەەەەردىكى بەەەارلى
ھېكمەتۋەرنىڭ ئەھمەد يەسەەەەۋىيگىال ئائىت بولماسەەەتىن ،بەلكى بىر قىسەەەمىنىڭ مۇرىتۋىرت ۋە باشەەەقا سەەەۇپى
شەەەەەەائىرالرنىڭ نەزمىۋىرت ئىكەنۋىكىنى ئىسەەەەەپاتۋىماقتا .ھەتتا فۇئاد كۆپرۈلۈ قولىمىزدىكى دىۋان ھېكمەت
ئىسەەىمۋى ئوخشەەاش ئەسەەەرنىڭ باشەەقا بىر يەسەەەۋىي دەرۋىشەەى ياكى شەەەيىخىگە ئائىت بولۇش ئېھتىمالۋىقىنى
نەزەردىن سەەەەاقىت قىۋىشەەەەقا بولمايدۇ ،دە قارىغان 22.قىسەەەەقىسەەەەى ،بارلى ھېكمەتۋەرنىڭ مەنبەسەەەەى ئەھمەد
يەسەەەەەۋىينىڭ ئېتىقادت ،قاراشەەەەۋىرت ۋە تەرىقىتىنىڭ ئاسەەەەاسەەەەۋى پىرىنسەەەەىپۋىرىغا تايانغان .بۇ سەەەەەۋەبتىن
ھېكمەتۋەر تۈركىي خەلقۋەر ئارىسەەەەەىدا بىرخى ئىدىيە بىرلىگىنىڭ مەيدانغا كېۋىشەەەەەىدە ئىنتايىن مۇھىم
23
ئەھمىيەتكە ئىگە.
 19كەمال ئەرئارسنن« ،ئەھمەد يەسەۋىي» دىيانەت ئىسنم ئېنسىكلوپېدىيەسى-2 ،توم -161بەت(
 20كەمال ئەرئارسنن« ،دىۋانى ھېكمەت» دىيانەت ئىسنم ئېنسىكلوپېدىيەسى ،ئىستانبۇل-1994 ،يىل-9 ،توم -429بەت(
 21ھاياتى بى،ە ،ئەھمەد يەسەۋىي ،دىۋانى ھېكمەت ،ئەنقەرە -1993يىل(
 22فۇئاد كۆپرۈلۈ ،تۈرك ئەدەبىياتىدا تۇن،ى مۇتەسەۋۋ پنر-4 ،نەشرى ،ئەنقەرە-1981 ،يىل-125 ،بەت(
 23كەمال ئەرئارسنن« ،ئەھمەد يەسەۋىي» دىيانەت ئىسنم ئېنسىكلوپېدىيەسى-2 ،توم -161بەت(
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ھېكمەتۋەرنىڭ مەزمۇنى ئاساسەن ئسالم دىنى ،تۈركىستان تەسەۋۋۇپى ۋە يەسەۋىيۋىككە ئائىت ئاساسالردىن
تەركىب تاپقان .بىر قىسەەەەەىم ھېكمەتۋەردە رې ىال ئەخالق ۋە جەمىىيەتنىڭ ئىجتىمائىي تەرەققىياتىنى ئارقىدا
قالدۇرىدىغان ئامىۋالر ھەققىدىمۇ توختالغان .مۇناجات ،نەئەت (پەيغەمبەر مەدھىيەسەەەەەى) ۋە تۆت خەلىپىنى
مەدھىيەلىگەن ھېكمەتۋەردىن باشەەەەەقا مەزمۇنالر ىمۇ يەر بېرىۋگەن بولۇ ئۇالر :ئىالھىي ئىشەەەەەى  ،ئالالھنىڭ
بىرلىكى ۋە بارلىقى ،مۇتۋەق ئىرادىسەەەى ۋە قۇدرىتى ،پەيغەمبەر سەەەۆيگۈسەەەى ،شەەەەرىىەت ،تەركىدۇنيالى ۋە تەقۋا،
ئىسەەەەالم ئەخالقى ،قىيامەت ،جەننەت ۋە دەزاخ تەسەەەەۋىرلىرت ،دۇنيا ۋە سەەەەاختا ئاشەەەەىقالر ئۈسەەەەتىدىن شەەەەىكايەت،
مۇتەسەەەەەەۋۋۇپالر ا ئائىت قىسەەەەەسەەەەەەلەر ،زىكىر ۋە خىۋۋەت قاتارلى يەسەەەەەەۋىيۋى ئەدەب-ئەركانۋىرىغا ئاالقىدار
24
مەزمۇنالردۇر.
دىۋانى ھېكمەت ۋە ئەھمەد يەسەەەۋىينىڭ تىۋى قۇتاد ۇ بىۋى ۋە مەھمۇد كاشەەغەرىي تەرىپىدىن تۈركچىنىڭ
ئەڭ يۈكسەك شەكۋى دە ئېتىرا قىۋىنغان «خاقانىيە تىۋى» يەنى ،قاراخانىيالر تۈركچىسى بولۇشى كېرەك.
بۇ ھەقتە تېخىمۇ ئېنى ھۆكۈم چىقىرىۈ ئۈچۈن دىۋانى ھېكمەتن ىڭ  -XIIياكى -XIIIئەسەەەەەىردە يېزىۋ غان
نۇسخىۋىرىغا ئېھتىياجىمىز بار.

25

دىۋانى ھېكمەت دەسەەەەەۋە يازما نۇسەەەەەخا ھالىتىدە يەنى ،قولدا كۆچۈرۈش ئارقىۋى  ،كېيىنكى دەۋرلەرگە
كەلگەندە مەتبەئەدە بېسەەەەەىۋىك كۆپەيتىۋگەن .قولىمىزدىكى ماتېرى يالالر ا قارىغاندا ،دىۋانى ھېكمەت ئۆتكەن
ئىككى ئەسەەەەىردە تاشەەەەكەنتتە ئون يەتتە قېتىم ،ئىسەەەەتانبۇلدا توققۇز قېتىم ،قازاندا بەش قېتىم ،بۇخارادا بىر
قېتىم ،قا اندا بىر قېتىم بېسەەەەەىۋغان .سەەەەەوۋېت ئىتتىپاقى پارچىالنغاندىن كېيىن ئۆزبىكىسەەەەەتاندا كىرى
يېزىقىدا ئىككى قېتىم نەشىر قىۋىنغان .تۈركىيەدە كەمال ئەرئاسالن ،ھاياتى بىجە ،يۇ سۇف ئازمۇن 26ۋە ئەرخان
سەزائىي توپۋۇ 27تەرىپىدىن ئايرىم-ئايرىم ھالدا تۈركچىگە تەرجىمە قىۋىنىك نەشىر قىۋىنغان.
ئەھمەد يەسەۋىينىڭ ئەسىرت دە قارالغان پېقىرنامە دىۋانى ھېكمەتنىڭ تاشكەنت ۋە قازان باسمىۋىرىنىڭ
باش قىسەەەەەمىدىكى بىر رىسەەەەەەالىدىن ئىبارەتتۇر .ئۆز ئالدىغا ئايرىم ئەسەەەەەەر ھېسەەەەەەابالنمايدىغان بەلكى دىۋانى
ھېكمەتنىڭ مۇقەددىمىسەەەەەى ئورنىدىكى بۇ رىسەەەەەەالە تەسەەەەەەۋۋۇپنىڭ مۇھىم ئاتالغۇلىرىدىن بىرسەەەەەى بولغان
«پېقىر»نىڭ ماھىيىتى ۋە ئەھمىيىتى ،دەرۋىشۋىكنىڭ ماھىيىتى ۋە مەرتىۋىۋىرىنى بايان قىۋغان ئەسەردۇر .بۇ
ئەسەەەەەەردە شەەەەەەرىىەتتە ئون ،تەرىقەتتە ئون ،مەرىپەتتە ئون ۋە ھەقىقەتتە ئون بولۇ جەمىىي قىرى دەرىجە بايان
قىۋىنغان .پېقىرلىقتا ئون دەرىجە ،ئون نۇر ۋە ئون دەرىجە بىۋەن بىۋۋە ئالتە ئەدەب بارلىقى تىۋغا ئېۋىنغان.
پېقىرنامىنىڭ دىۋان ھېكمەتنىڭ باشەەقا يازما نۇسەەخىۋىرىدا بولماسەەۋىقى ،بۇ ئەسەەەرنىڭ ئەھمەد يەسەەەۋىي
تەرىپىدىن ئەمەس ،بەلكى كېيىنكى دەۋرلەرگە كەلگەندە يەسەۋىينىڭ ئىدىيە سىنى ئاساس قىۋغان بىر يەسەۋىي
دەرۋىشى تەرىپىدىن يېزىۋىك ،دىۋانغا كىرگۈزۈلگەنۋىكىنى چۈشەندۈرىدۇ .پېقىرنامە كەمال ئەرئاسالن تەرىپىدىن

 24كەمال ئەرئارسىىىنن ،ئەھمەد يەسىىىەۋىي ،دىۋانى ھېكمەتتىن ئۈزۈندىلەر ،ئەنقەرە -1991يىل-38-37 ،بەتلەر؛ يەنە قارا ھ فۇئاد كۆپرۈلۈ ،تۈرك ئەدەبىياتىدا تۇن،ى
مۇتەسەۋۋ پنر-4 ،نەشرى ،ئەنقەرە-1981 ،يىل-155-149 ،146-145 ،بەتلەر(
 25دەۋەلى ،يەسەۋىيلىك ھەققىدە مەلۇمات-35 ،بەت( بۇ ھەقتىكى باشقا قاراشنر ئۈچۈن قارا ھ كەمال ئەرئارسنن ،يەسەۋىيلىك ھەققىدە مەلۇمات-93 ،بەت(
 26يۇسۇف ئازمۇن ،خوجا ئەھمەد يەسەۋىي ،دىۋانى ھېكمەت ،ئىستانبۇل -1994يىل(
 27ئىبراھى ھەققۇلى ،ئەھمەد يەسەۋىي ھېكمەتلىرى ،تۈركچىگە ئەرخان سەزائىي توپلۇ ،مىللىي مائارىپ نەشرىياتى ئىستانبۇل-1995 ،يىل(
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نەشەەر قىۋىنغان 28بولۇ  ،نامەلۈم بىر تەتقىقاتچى تەرىپىدىن ئەھمەد يەسەەەۋىينىڭ كېيىن تېپىۋغان ئەسەەىرت
دە قارالغان «رىسالە» نامۋى ئەسەر 29كەمال ئەرئاسالن تەرىپىدىن نەشر قىۋىنغان پېقىرنامىنىڭ دەل ئۆزىدۇر.

-3ئىدىيەسى ۋە تەسىرى
ئەھمەد يەسەەەەەۋىي ئىۋىم تەھسەەەەى قىۋىۋاتقان چا ۋىرت ياكى كامالەتكە يېتىك خىزمەت بىۋەن مەشەەەەغۇل
بولغان دەۋرلەردە بولسەەەۇن ھاياتىنى ئىزچى ئىبادەت بىۋەن ئۆتكۈزگەن .تۇرمۇشەەەىنى قۇشەەەۇق ئويۇ سەەەېتىك
قامدىغان 30.ئۆزىنىڭ ھاالل ئەمگىكى بىۋەن ياشاشنى تەر ىب قىۋغان .بۇ تەسەۋۋۇ ئەھۋى مەنىۋىي ئىۋىمۋەردە
شەەۆھرەت قازانغان .ھەنەفىي فىقھىشەەۇناسەەى ۋە ئۆز دەۋردىكى نىزامىيە مەدرىس ەەس ەىدە دەرس بېرىۈ ئىقتىدارىغا
ئىگە شەيىب ئەل ھەمەدانىيدىن مەنىۋىي ۋە زاھىرىي ئىۋىمالرنى ئۆگەنگەن.
ئەھمەد يەسەۋىينىڭ يەسىدە ئىرشاد ئىشۋىرىنى باشۋىغان دەۋر ،بىر تەرەپتىن بۈيۈك سەلجۇقىيالر سۇلتانى
سەەەەەەنجەر ۋاپەەات بولۇ  ،خەەارەزىمۋەر سەەەەەىيەەاسەەەەەىي جەھەتتە ھەەاكىمىيەتنى قولغەەا ئەەالغەەان ،يەنە بىر تەرەپتىن
تۈركىستاننىڭ يەتتەسۇ رايونۋىرىدا ئىسالم دىنى ۋە تەسەۋۋۇ ھەرىكەتۋىرت كۈچىيىشكە باشۋىغان دەۋر ئىدت.
ئۇسەەت ازىغا ئوخشەەاش ھەنەفىي فىقھىشەەۇناسەەى ۋە ئالىم بولۇ يېتىشەەكەن ئەھمەد يەسەەەۋىي ئەرەبچە ۋە پارىسەەچە
بىۋەتتى .شۇ سەۋەبتىن تا شكەنت ،سىر ۋە ئامۇ دەريا سىنىڭ قار شى قىر ىقىدىكى تۈزلەڭۋىكۋەردە يا شايدىغان
كۆچمەن تۈركىي خەلقۋەر ئارىسەەەەىدا شەەەەۆھرەت قازانغان 31.باشەەەەقىچە قىۋىك ئېيتقاندا ،ئۇ تۇپراقالردىكى سەەەەاددا
خەل ئەەاممەەا ئەەارىسەەەەەىغەەا ئىۋىم-مەرىپەت نۇرلىرىنى چەەاچقەەان 32.ئىۋىم-مەرىپەت تەارقىتىۈ پەەائەەالىيەتۋىرىەەدە
چۈشىنىشۋى زا را تى قولالنغان.
ئەھمەد يەسەۋىي ،ئەتراپىدىكى ئىنسانالر ا ئىسالم دىنىنىڭ ئاساسىي پىرىنسىپۋىرىنى شەرىىەت -سۈننەت،
تەسەەەۋۋۇ ۋە خۇراسەەان مەالمىيۋىكى(مەالمەت ئىدىيەسەەىنى قوبۇل قىۋىدىغانالر بارلىققا كەلتۈرگەن تەسەەەۋۋۇ
ئېقىمى ۋە تەرىقەت-ت) قاتارلى ئۈچ ئاسەەەەەاسەەەەەقا تايانغان يەسەەەەەەۋىيۋىكنىڭ ئەدە -ئەركانۋىرىنى ھېكمەت نامى
ئاسەەتىدا ھەجە ۋەزنىنى قولۋىنىك ،نەزىمىي شەەەكىۋدە ئاددىي ،چۈشەەىنىشەەۋى قىۋىك ،تۈرك تىۋى بىۋەن بايان
قىۋىك چىققان .ھېكمەتۋەر يەسەەەەەۋىي دەرۋىشەەەەۋىرت ئارقىۋى ئىسەەەەالمىيەتنى تېخى قوبۇل قىۋمىغان باشەەەەقا
تۈركىي خەلقۋەر ىمۇ تارقالغان 33.يەسەەەۋىينىڭ يېقىن ئەتراپىدا توقسەەان توققۇز مىڭ ،باشەەقا يىراق جايالردا ئون
34
ئىككى مىڭ مۇرىتى ۋە نۇر ۇن ئىزباسارلىرت بار ئىدت.

 28كەمال ئەرئارسىىنن ،يەسىىەۋىينىڭ پېقىرنامىسىىى ،ئىسىىتانبۇل ئۇنىۋېرسىىىتېتى ئەدەبىيات فاكۇلتېتى تۈرك تىلى ۋە ئەدەبىياتى بۆلۈمى ژ رنىلى-1977 ،يىل-22 ،توم،
-120-45بەت(
 29مۇھەممەد رەھى جارمۇھەممەد ئۇلى« ،خوجا ئەھمەد يەسەۋىينىڭ ھاياتى ھەققىدىكى يېڭى دەلىللەر ۋە ئۇنىڭ رىسالە ناملىق تونۇلمىغان ئەسىرىنىڭ ئىلمىي قىممىتى»،
ئەھمەد يەسەۋىي خەلقئارالىق ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىندا ئوقۇلغان ماقالىلەر-20-13 ،بەتلەر-1992 ،يىل ئەنقەرە(
 30رىۋايەتلەرگە قارىغىنىمى دا ،ئەھمەد يەسىىىىەۋىي ئۆزى ئويغان قوشىىىىۇقنرنى خورجۇنغا سىىىىېلىپ ،ئۆكۈزىگە ئارتىپ ئۆكۈزىنى بازارغا ھەيدىۋېتەرمىش( بازاردا قوشىىىىۇ
ئالىدىغاننر قو شۇقنى ئېلىپ خورجۇنغا پۇل تاشنپ قويارمىش( ئەگەر قو شۇقنى ئېلىپ ،پۇلىسىنى بەرمىگەنلەر بولسا ،ئۆكۈز ئۇ كىشىنىڭ كەينىگە كىرىۋاالرمىش( اكەمال
ئەرئارسنن ،يەسەۋىيلىك ھەققىدە مەلۇمات-84 ،بەت()
 31كەمال ئەرئارسنن« ،ئەھمەد يەسەۋىي» دىيانەت ئىسنم ئېنسىكلوپېدىيەسى-2 ،توم -161-160بەتلەر(
 32ئەدھەم جەبەجى ئوغلى« ،خوجا ئەھمەد يەسەۋىي» ئەنقەرە ئۇنىۋېرستېتى ئىنھىيات فاكۇلتېتى ژ رنىلى-1993 ،يىل-34 ،توم( -92بەت(
 33كەمال ئەرئارسنن ،يەسەۋىيلىك ھەققىدە مەلۇمات-82 ،بەت(
 34كەمال ئەرئارسنن«،ئەھمەد يەسەۋىي» دىيانەت ئىسنم ئېنسىكلوپېدىيەسى-2 ،توم -161بەت(
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ئەھمەد يەسەەەۋىينىڭ تۈركىي خەلىقۋەر ياشەەاۋاتقان يۇرتالردا مۇسەەتەھكەم تەسەەىر قالدۇرىش ەىدا ھېكمەتۋىرت
بىۋەن بىۋۋە يەنە پۈتۈن تۈرك دۇن ياسەەەەەىغا خىتاب قىۋىدىغان مۇرىتۋىرت بۈيۈك رول ئوينىغان.ھەتتا بۇ خى
شەكىۋدە پۈتۈن رايونالر ا ئورتاق بولغان بىر ئېتىقاد ۋە روھنى روياپقا چىقار ان 35.ئاناتولىيەدە نەچچە ئەسىردىن
بۇيان ياشەەا كەلگەن ۋە مۇسەەۇلمان بولمىغان قىپچاق ،ئو ۇز تۈركۋىرت يەسەەەۋىي دەرۋىشەەۋىرىنىڭ تۈرتكىسەەىدە
36
مۇسۇلمان بولغان.
ئەھمەد يەسەەەەەۋىي بىر مۇرشەەەەىد ۋە تەربىيەچى بولۇش سەەەەۈپىتى بىۋەن يۇقىرىدا سەەەەۆزلە ئۆتكىنىمىزدەك،
ئۆپچۆرىسەەەىدىكى ئىنسەەەانالر ا ئىسەەەالم دىنىنىڭ ئاسەەەاسەەەى ۋە ھۆكۈمۋىرت بىۋەن تەڭ تەسەەەەۋۋۇ ئېتىقادلىرت،
تەرىقەتنىەەەڭ ئەدە -ئەركەەەانۋىرىەەەدىن تەلىم بەرگەن .ئۇ بۇ ئەەەارقىۋى  ،ئەتىراپىەەەدىكى ئىنسەەەەەەەانالرنى مۇھەممەد
ئەلەيھى س ساالمغا ئەرزىگۈدەك ئۈممەت قىۋىك يېتى شتۈرۈ چىقى شنى ئا سا سىي نى شان قىۋغان 37.چۈنكى ،ئۇ
مۇھەممەد ئەلەيھىسەەسەەاالمنىڭ سەەۈننەتۋىرىگە مۇسەەتەھكەم يېپىشەەقان ،مۇھەممەد ئەلەيھىسەەسەەاالمغا چەكسەەىز
ھۆرمىتى ۋە مۇھەببىتى بار زات ئىدت .ئۇنىڭ قارىشىچە ،مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئەرزىگۈدەك ئۈممەت بولۇش
ئۈچۈن ئالالھنىڭ كىتابى ۋە پەيغەمبەرنىڭ سەەەەەۈننىتى بويىچە ئىۈ قىۋىۈ ۋە بۇ ئىككىسەەەەەىگە مۇسەەەەەتەھكەم
ئېسەەىۋىۈ كېرەك .چۈنكى ،شەەەرىىەت بىۋەن تەرىقەت بىر-بىرىدىن ئايرىم نەرسەەىۋەر ئەمەس .ئىماننىڭ شەەاكىۋى
شەەەرىىەت ،مېغىزت تەرىقەتتۇر .ئىنسەەان ھەقىقەتنى ئۆز ئالدىغا تاپالمايدۇ .بۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ بىر پىر (ئۇسەەتاز) ا
موھتاج بولىدۇ .پىرنىڭ رازىۋىقىنى ئېۋىۈ ،ھەقنىڭ رازىۋىقىغا ئېرىشەەەەىۈ دېمەكتۇر .بۇ نۇقتىدىن ،ھەقىقىي
پىر مۇھەممەد ئەلەيھىسەەەەەسەەەەەەاالمدۇر .ئۇنىڭ قارىشەەەەەىچە دۇنيانىڭ ئۆتكۈنچى ئىكەنۋىكىنى بىۋىك ئۇنىڭغا
قايغۇرماسەەەەەۋى  ،ئۇلۇ ۋۇقنىڭ ئالالھتائاال ا خاس ئىكەنۋىكىنى بىۋ ىك ھاكاۋۇرلۇق قىۋماسەەەەەۋى ۋە دۇنيا
ئىقبالىغا ئىشەنمەسۋى  ،ئىنسانالر ا قارشى تۈرلۈك يولسىزلىقتىن ساقۋىنىۈ ھەتتا ئۆلمەر تۇرۇ ئۆلۈش
38
كېرەك.
ئەھمەد يە سەۋىي قۇرۇ چىققان ۋە بىر تۈركىي خەلققە مەن سۇ كى شى تەرىپىدىن قۇرۇلۇ تۈركي خەلىقۋەر
ئارىسەەەەىدا تارقالغان ،ئەينى زاماندا ئۇنىڭ ئىسەەەەمى بىۋەن مەشەەەەھۇر بولغان يەسەەەەەۋىيۋىكتىن ئىبارەت بۇ تۇنجى
تەرىقەت يۇقىرىدا كۆرسەەىتىۋگىنىدەك ،شەەەرىىەت ۋە سەەۈننەت ،تەسەەەۋۋۇ ۋە خۇراسەەان مەالمىيۋىكىدىن ئىبارەت
ئۈچ ئاسەەەاسەەەقا تايانماقتا .يەسەەەەۋىيۋىكنىڭ تۈ يىۋتىزىنى تەۋھىدنى ئاسەەەاس قىۋغان تەسەەەەۋۋۇ ئىدىيەسەەەى،
شەەەەرىىەت ۋە سەەەۈننەتكە شەەەەرتسەەەىز ئېسەەەىۋىۈ ،رىيازەت ۋە مۇجاھەدە(تىرىشەەەچانۋى ) بىۋەن خىۋۋەت ۋە زىكىر
تەشەەەكى قىۋماقتا 39.بۇنىڭ بىۋەن بىۋۋە يەسەەەەۋىيۋىكنىڭ ئاسەەەاسەەەىي ھۆكۈمۋىرت ئالالھنى تونۇش ،مۇتۋەق
سەېخىيۋى  ،ھەقىقىي دۇرۇسەۋۇق ،ئىسەتىغراق (ئۆزىنى يوقۇتۇش ،ەرق بولۇش) شەەكۋى بىۋەن ھاسەى بولغان
40
سا الم ئىۋىم ،ھەقنىڭ پۈتۈۋەتكەن رىزقىغا شەكسىز تەۋەككۈل قىۋىۈ ۋە چوڭقۇر تەپەككۇرىدۇر.

 35ھاياتى بى،ە ،ئەھمەد يەسەۋىي ،دىۋانى ھېكمەت ،ئەنقەرە -1993يىل(
 36نامىق كەمال زەيبەك ،يەسەۋىيلىك ھەققىدە مەلۇمات(
 37كەمال ئەرئارسنن ،يەسەۋىيلىك ھەققىدە مەلۇمات-86 ،بەت(
 38يۇقىرىقى ئەسەر-90-88 ،بەتلەر(
 39كەمال ئەرئارسنن ،يەسەۋىيلىك ھەققىدە مەلۇمات-94 ،بەت(
 40دەۋەلى ،يەسەۋىيلىك ھەققىدە مەلۇمات-49-48 ،بەتلەر(
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بۇ يەردە تۆۋەندىكى بىر نۇقتىنى ئايدىڭالشەەتۇرۇش يەسەەەۋىيۋىكنى تو را چۈشەەىنىشەەتە مۇھىم ئەھمىيەتكە
ئىگە .ئەھمەد يەسەەەەۋىينڭ مەالمەتچىۋى ئىدىيەسەەەى ،پاسەەەسەەەىك ۋە قارىغۇالرچە ئىتائەت قىۋىشەەەنى مەقسەەەەت
قىۋغان جانسەەەەەىز ۋە دۇنيادىن كېچىدىغان تەۋەككۈلچىۋى قىۋىۈ بولماسەەەەەتىن ،ئەكسەەەەەىچە مۇاليىمۋىقتىن
قەتىىيۋىككە قارا ماڭغان ئىنسان تەبىىىتىدىكى ئىرادە ،تەپەككۇر كۈچى ۋە باشقا ئاالھىدىۋىكۋەرنى مۆتىدى
ۋە پايدىۋى سەەەەەۋىيەگە كۆتۈرۈش ،بۇ ئارقىۋى ئېھتىياجۋى سەەەەاھەلەرگە مۇكەممەل خادىم تەربىيەلە دۇنيا ا
41
قارشى كۈرەش قىۋىشتىن ئىبارەت تەۋەككۈلچىۋى قارىشىنى ئۈستۈن قىۋىشتۇر.
بۇ ئاساسالر ا دىققەت قىۋىدىغان بولساق «يەسەۋىيۋى  ،تۈركىستاننىڭ شەرقىدىكى كىچى بىر رايوندا ۋە
سەەەەىر دەريا بوسەەەەتانۋىقىدىكى ناھايىتى تار بىر دائىرىدە مەۋجۇت بولۇ تۇرۇۋاتقان شەەەەىيىەلىكنىڭ تەسەەەەىرىدە
قېۋىك ئەسەەەۋىي ماھىيىتىگە خىال تۈسەەەكە كىرىك قالغان» 42دېگەن قاراشەەەنى قوبۇل قىاللمايمىز 43.بۇنىڭ
ئەكسىچە ،ئەھمەد يەسەۋىي ئەھۋى سۈننەت ئېتىقادىغا مۇستەھكەم با النغانۋىقى ،شەرىىەتنى ئالدىنقى ئورۇنغا
قويغان تەرىقەت ئىدىيەسەەەەى ،ھاياتىي كۈچكە تولغان ۋە ئىسەەەەتىقامەت پەلۋىسەەەەىنى ئاسەەەەاس قىۋغان ھەقىقىي
مەالمىيۋىكى ئارقىۋى ئەسەەەەەۋى يولىدىن چەتنىگەن خاتا چۈشەەەەەەنچە ۋە ئېقىمالرنىڭ تۈركي خەلقۋەر ئارسەەەەەىدا
تارقىۋىشىنى تو سۇ قالغان .تۈركىستاننى ئاز ۇن ئىدىيەلەر ئارىالشمىغان ،سا الم ئىمان پەلۋىسىدە ساقال
44
كەلگەن.
ئەھمەد يەسەەەەۋىي «سەەەۇپى شەەەائىر» دېگەن نامغا ھەقىقىي اليى زاتتۇر 45.ئۇ ئۆزىدىن كېيىن ياشەەەا ئۆتكەن
مەۋالنا جااللىد ىن رۇمى ۋە يۇنۇس ئەمرەگە ئوخشەاشەال ئىنسەانىيەت دۇنياسەىغا كەڭ بىر نۇقتىدىن قارايدۇ .ھەتتا
بۇ نۇقتىدا ئۇالر ا تەسەەەەەىر قىۋغان دە ھۆكۈم قىۋىشەەەەەقىمۇ بولىدۇ .ئەمەلىيەتتە يەسەەەەەەۋىي كامالەتكە يېتىۈ
ئۈچۈن ھېچقانداق ئىنسەەانغا ئازار بەرمەسەەۋى كېرەك دە قارايدۇ 46 .بۇ سەەەۋەبتىن ئىنسەەانالرنىڭ ھەم بەشەەەرىي
ھەم مەنىۋىيىتىگە خىتاب قىۋىك ،ئۇالرنى تەپەككۇر قىۋىشەەەقا ۋە ئۆزلىرىنى چۈشەەەىنىشەەەكە چاقىر ان .ئەھمەد
يەسەەەەەۋىي شەەەەەكىۋدە مىۋۋىي ،ئەمەلىيەتتە ئىسەەەەالمىي كىمۋى بىۋەن مەيدانغا چىقىك ،بۇ خىۋدىكى پىكىر ۋە
ئىۈ-پائالىيەتۋىرت بىۋەن ئۆز دەۋردىكى تېڭىرقا قالغان خەلقنىڭ يول كۆرسەەەەتكۈچىسەەەى ۋە پېشەەەىۋاسەەەىغا
47
ئايالنغان.
ئەھم ەد يەسەەەەەەۋىينىڭ تۇنجى ۋە مەشەەەەەھۇر ئورۇنباسەەەەەارت ئارسەەەەەالن بابانىڭ ئو ۋى مەنسەەەەەۇر ئاتادۇر( .ۋاپاتى.
 . )1197\594مەنسەەەەەۇر ۋاپات بولغاندىن كېيىن ئورنىغا ئو ۋى ئابدۇلمەلى ئاتا ،ئۇنىڭدىن كېيىن ئو ۋى تاج
ھاجى( ،ۋاپاتى )1210\607 .چىققان .تاج ھاجى مەشھۇر زەنگى ئاتىنىڭ دادىسىدۇر.
يەسەەەەەەۋىينىڭ ئىككىنچى ئورۇنباسەەەەەارت خارەزىمۋى سەەەەەەئىد ئاتا .ئۈچىنچى ئورۇنباسەەەەەارت سەەەەەۇاليمان ئاتا
(ۋاپاتى .)1185\582.تۆتىنچى ئورۇنباسەارت ھاكىم ئاتادۇر .يەسەەۋىيە زەنجىرت ھاكىم ئاتىدىن كېيىن ،سەۇاليمان
 41ئىرفان گۈندۈز« ،ئەھمەد يەسەۋىينىڭ تەرىقەت ۋە ئىرشات ئىدىيەسى» يەسەۋىيلىك ھەققىدە مەلۇمات ،ئەنقەرە -1993يىل-190 ،بەت(
 42فۇئاد كۆپرۈلۈ ،ئوسمانلىي دۆلىتىنىڭ قۇر لۇشى ،ئەنقەرە-1994 ،يىل-98،بەت(
 43ئەدھەم جەبەجى ئوغلى« ،خوجا ئەھمەد يەسەۋىي» ئەنقەرە ئۇنىۋېرسىتېتى ئىنھىيات فاكۇلتېتى ژ رنىلى-1993 ،يىل-34 ،توم( -93بەت(
 44ئىرفان گۈندۈز« ،ئەھمەد يەسەۋىينىڭ تەرىقەت ۋە ئىرشات ئىدىيەسى» يەسەۋىيلىك ھەققىدە مەلۇمات ،ئەنقەرە -1993يىل-190 ،بەت(
 45فۇئاد كۆپرۈلۈ ،تۈرك ئەدەبىياتىدا تۇن،ى مۇتەسەۋۋ پنر-4 ،نەشرى ،ئەنقەرە-1981 ،يىل-156 ،بەت(
 46ياشار نۇرى ئۆزتۈرك ،تەسەۋۋ پ روھى ۋە تەرىقەتلەر ،ئىستانبۇل -1992يىل( -233-231بەتلەر(
 47ئىرفان گۈندۈز« ،ئەھمەد يەسەۋىينىڭ تەرىقەت ۋە ئىرشات ئىددىيسى» يەسەۋىيلىك ھەققىدە مەلۇمات ،ئەنقەرە -1993يىل-190 ،بەت(
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ئاتا تەربىيەلىگەن مەشەەەھۇر سەەەۇپى زەنگى ئاتا ۋە ئۇنىڭ ئورۇنباسەەەارلىرىدىن سەەەەييىد ئاتا ۋە سەەەەدر ئاتا ئارقىۋى
48
داۋامۋىشىك ماڭىدۇ.
ئەھمەد يەسەەەەۋىي ۋە يەسەەەەۋىيۋى ئاسەەەاسەەەەن تۆۋەندىكى ئۈچ رايونغا تارقالغان ۋە بىزگىچە يېتىك كەلگەن.
ئۇالر :قازاقىستان ،ئۆزبېكىستان ،تۈركمەنىستان ۋە تاجىكىستاننىڭ بىر قىسىم جايۋىرت ،ۋولگا ئەتراپىنى ئۆز
ئىچىگە ئالغان ئوتتۇرا ئاسەەەەەىيانىڭ مۇتۋەق كۆ قىسەەەەەم رايونۋىرت ،ھىندىسەەەەەتان ۋە ئاناتولىيە رايونىدىن
49
ئىبارەت.
ئوتتۇرا ئاسەەەەىيا رايونىنىڭ سەەەەىر دەريا بويۋىرت ،تاشەەەەكەنت ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىدا ماكانالشەەەەقان يەسەەەەەۋىيۋى
تەرىقىتى خەەارەزىم ،بولۇپمۇ ،مەەاۋەرائۇننەھردە كەڭ دائىرى ەدە تەەارقەەالغەەان .بۇنىەەڭ بىۋەن بىۋۋە ،يەسەەەەەەۋىيۋى ە
تۈركىسەەەەەتاننىڭ ەربىي شەەەەەىمال تۈزلەڭۋىكۋىرىدىن قىپچاق شەەەەەىۋىسەەەەەى قولۋىنىۋىدىغان ئ ېدى ئورال
رايونۋىرىغىچە ،خوراسەەەان ۋە ئەزەربەيجانغىچە يېتىك بار ان .تارىخىي تەرەققىيات نەتىجىسەەەىدە نەقشەەەىبەندىييە
تەرىقىتى كەڭ دائىرىدە تارقالغان  -XVۋە  -XVIئەسەەىرلەرگىچە تۈركىسەەتان ۋە خوراسەەاننىڭ ھەممە جايۋىرىدا
دېگۈدەك ھەتتا كەشمىر ،كابى  ،تەمەشۋار ،ھىجاز ،دىياربەكىر ۋە ئىستانبۇلدا يەسەۋىي دەرۋىشۋىرىنى ئۇچرىتىۈ
50
مۇمكىن ئىدت.
يەسەەەەەەۋىي تەرىقىتىنىڭ بۇ رايونالردا تارقىۋىشەەەەەى ،تۈركىسەەەەەتان ۋە ئاناتولىيەدە كېيىنكى دەۋردە تەرەققىي
قىۋغان نەقشەەەىبەندىييە ،كۈبرەۋىييە ،چىشەەەتىييەگە ئوخشەەەاش تەسەەەەۋۋپنىڭ ول ئېقىمۋىرىغا چوڭقۇر تەسەەەىر
كۆرسەەەەتكەن 51.بۇالرنىڭ ئىچىدىن نەقشەەەىبەندىييە تەرىقىتىنىڭ ئەھمەد يەسەەەەۋىي بىۋەن بولغان مۇناسەەەىۋىتى
شاھى نەقشىبەند يەنى ،مۇھەممەد باھائۇددىن بۇخارىينىڭ يەسەۋىي شەيخۋىرىدىن قاسىم شەيب ۋە ئۆز دەۋرىنىڭ
52
ھۆكۈمدارت خەلى ئاتا بىۋەن بىر مەزگى بىرگە بولۇ  ،ئۇالردىن فەيز (ئىۋھام) ئالغانۋىقىغا تايانغان.
نەقشەەەەىبەندىييە تەرىقىتى شەەەەاھ نەقشەەەەىبەندىيدىن كېيىن تۈركىسەەەەتاندىكى تۈركىي خەلقۋەر ئارىسەەەەىدا
كېڭىيىەەك يەسەەەەەەۋىي تەرىقىتىنىەەڭ نوپۇز دائىرسەەەەەىنى تەەارالشەەەەەتۇرۇ قويغەەان 53.بەەاشەەەەەقەەا بىر قەەاراشەەەەەقەەا
ئاسەەەاسەەەالنغىنىمىزدا ،ئەسەەەۋى مەنبەسەەەىنى يەسەەەەۋىيۋىكتىن ئالغان نەقشەەەىبەندىيۋى ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشەەەىگە
ئەگىشەەەىك ،مۇتەئەسەەەسەەەىپۋى ۋە شەەەەكىۋۋازلىققا قېيىك كېتىك ،يەسەەەەۋىيۋىكتىن ئايرىۋىك ئۆز ئالدىغا بىر
54
تەرىقەت بولۇ شەكىۋۋەنگەن.
يەسەۋىيۋىكنىڭ ھىندىستان رايونىدىكى تارقىۋىشى ھەققىدە كۆ مەلۇماتقا ئىگە ئەمەسمىز .بىر قىسىم
يەرلى ە ۋە چەتىەلۋى ە تەتقىقەەاتچىالرنىەەڭ تەتقىقەەاتۋىرىەەدا ،يەسەەەەەەۋىيۋىكنىەەڭ ھىنەەدىسەەەەەتەەان ۋە ھىنەەدىي
 48كەمال ئەرئار سنن ،ئەھمەد يە سەۋىي ،دىۋانى ھېكمەتتىن ئۈزۈندىلەر ،ئەنقەرە -1991يىل-38-37 ،بەتلەر؛ فۇئاد كۆپرۈلۈ ،تۈرك ئەدەبىياتىدا تۇن،ى مۇتە سەۋۋ پنر،
-4نەشرى ،ئەنقەرە -1981يىل(
 49ئەھمەد ياشار ئوجاك « ،تۈرك د نياسىدا ئەھمەد يەسەۋىي ،يەسەۋىيلىكنىڭ تارقىلىشى ۋە تەسەۋۋ پنىڭ كۈنتەرتىپكە كېلىشى» ئەھمەد يەسەۋىي خەلقئارالىق ئىلمىي
مۇھاكىمە يىغىندا ئوقۇلغان ماقالىلەر ،ئەرجىيەس ئۇنىۋېرسىتېتى ،قەيسەرى-1993 ،يىل-306-299 ،بەتلەر(
 50ھاياتى بى،ە ،ئەھمەد يەسەۋىي ،دىۋانى ھېكمەت ،ئەنقەرە -1993يىل(
 51يۇقىرىقى ئەسەر(
 52فۇئاد كۆپرۈلۈ ،تۈرك ئەدەبىياتىدا تۇن،ى مۇتەسەۋۋ پنر-4 ،نەشرى ،ئەنقەرە-1981 ،يىل-109-108 ،بەت(
 53ھاياتى بى،ە ،ئەھمەد يەسەۋىي ،دىۋانى ھېكمەت ،ئەنقەرە -1993يىل(
 54ياشار نۇرى ئۆزتۈرك ،تەسەۋۋ پ روھى ۋە تەرىقەتلەر ،ئىستانبۇل -1992يىل( -235-234بەتلەر(
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سەەەەەۇپىيۋىكىگە كۆرسەەەەەەتكەن بىۋاسەەەەەتە ياكى ۋاسەەەەەىتىۋى تەسەەەەەىرلىرت تىۋغان ئېۋىنغان .تەتقىقاتالر ۋە
قولىمىزدىكى ئۇچۇرالر ا ئاسەەاس ەالنغىنىمىزدا ،مۇڭغۇل ئىسەەتېالسەەى باشەەالنغان دەۋرلەردە نۇر ۇنۋىغان يەسەەەۋىي
شەەەيب ۋە دەرۋىشەەۋىرت ھىندىسەەتان رايونىنى تالۋىۋالغان-XIII .ئەسەەىردە كەشەەمىردىن باشەەال ھىندىسەەتاننىڭ
ئىچكى قىسەەىمۋىرىغىچە س ەېڭىك كىرگەن .پەقەت  -XIVئەسەەىردىن باشەەال ھىندىسەەتان تەسەەەۋۋۇپىدا ئىران
55
تەسىرت بىر قەدەر ئېغىرالشقان.
يەسەەەەەۋىيۋىكنىڭ ئاناتولىيەدىكى تارقىۋىۈ ئەھۋالىغا نەزەر سەەەەالىدىغان بولسەەەەاق ،يەسەەەەەۋىيۋى مۇڭغۇل
ئىسەەتېالسەەىدىن كېيىن -XIII ،ئەسەەىرنىڭ دەسەەۋەپكى ئونبەش يىۋىدا ئاناتولىيەگە كىرگەن .چۈنكى بۇ دەۋردە
ئاناتولىيەدىكى خەلقۋەر ئىجتىمائىي ،ئىقتىسەەەەەەادىي ۋە سەەەەەىياسەەەەەىي بوھرانغا دۈچ كەلگەن ئىدت .يەنە كېۋىك
ئاناتولىيەدە ئىسالم دىنى بىۋەن خىرىستىىان دىنى ئوتتۇرىسىدىكى نوپۇز كۆرىشى ۋە ئىسالم دىنىنى كېڭەيتىۈ
يولىدىكى ئۇرۇنۇشەەەالر داۋامۋىشەەەىۋاتاتتى .مانا مۇشەەەۇنداق شەەەارائىتالر ئاناتولىيەنى تەسەەەەۋۋۇ ئېقىمۋىرت ماس
كېۋىدىغان يەرگە ئايالندۇرۇ قويغان 56.بۇ نۇقتىدىن قارىغاندا ،يەسەەەەۋىي دەرۋىشەەەۋىرىنىڭ خارەزم ،خۇراسەەەان ۋە
ئەزەربەيجان يولۋىرت ئارقىۋى ئاناتولىيەگە كىرىشەەەىنى ،پاراسەەەەتۋى ۋە كەڭ قۇرسەەەاق ئاناتولىيە سەەەەلجۇقىي
سۇلتانۋىرىنىڭ رولىدىن ئايرىك قارىغىۋى بولمايدۇ.
يەسەەەۋىي ۋە ھەيدەرىي دەرۋىشەەۋىرت ئارقىۋى ئاناتولىيەگە كىرگەن يەسەەەۋىيۋى  -XIIIئەسەەىرگە كەلگەندە،
قۇتبى دىن ھەيدەر ئىسىمۋى بىر تۈرك شەيخى تەرىپىدىن يەسەۋىيۋى بىۋەن قەلەندەرىيۋىكنى بىرلەشتۈرۈش
ئارقىۋى قۇرۇلۇ  ،ھەيدەرىيۋى تەرىپىدىن ئاسەەسەەىمىۋياتسەەىيە قىۋىنغان -XVI .ئەسەەىردە ھەيدەرىيۋىكنىڭ
ئورنىنى بەك تاشەەەەەىيۋى ئېۋىك يەسەەەەەەۋىيۋىكنىڭ ۋەكىۋى بولۇ قالغان.بۈگۈنكى كۈندە يەسەەەەەەۋىيۋىكنىڭ
ئەنىەنىۋىرىنى ئانادولۇ ۋە بالقان رايۇنۋىرىدا بەكتاشەەەەەىۋى جارت قىۋدۇرۇ كەلمەكتە 57.باشەەەەەقىچە قىۋىك
ئېيتقاندا ،يەسەەەۋىيۋى ئەنىەنىۋىرىگە بەكتاشەەىيۋى ۋارىسەەۋى قىۋماقتا 58.بۇ ھەقتىكى باشەەقا بىر قاراشەەقا
ئاساسالنغىنىمىزدا ،ئەسۋىي مەنبەسى يەسەۋىيۋى بولغان بەكتاشىيۋى ۋاقىتنىڭ ئۆتۈ شى بىۋەن ئىباھىييە
59
ۋە القەيتۋى (شەرتسىز ئەركىنۋى )كە قېيىك كېتىۈ نەتىجىسىدە يەسەۋىيۋىكتىن ئايرىۋغان.
يەسەەەۋىيۋى بىۋەن بەكتاشەەىيۋى ئوتتۇرسەەىدىكى مۇناسەەىۋەتكە كەلسەەەك ،ئەھمەد يەسەەەۋىي بىۋەن ھاجى
بەكتاشەەى ۋەلى ئارىسەەىدىكى ۋاپات بولۇش ۋە تۇ ۇلۇشەەتىكى ۋاقىت پەرقى ئەڭ ئاز بولغاندىمۇ ئەلۋى يىۋدىن يۈز
يىۋۋغىچە بولۇشى كېرەك ئىدت .لېكىن تەزكىرىۋەردە ئىككىسىنىڭ زامانداش ئىكەنۋىكى خاتىرىۋەنگەن .ھەتتا
ھاجى بەكتاشەەى ۋەلىنىڭ ئەھمەد يەسەەەۋىينىڭ ئورۇنباسەەارت بولغانۋىقى يېزىۋغان 60.ئەمەلىيەتنىڭ يۇقىرىقى
 55ئەھمەد يا شار ئوجاك « ،تۈرك د نيا سىدا ئەھمەد يە سەۋىي ،يە سەۋىيلىكنىڭ تارقىلى شى ۋە تە سەۋۋ پنىڭ كۈنتەرتىپكە كېلى شى» ئەھمەد يە سەۋىي خەلقئارالىق ئىلمىي
مۇھاكىمە يىغىندا ئوقۇلغان ماقالىلەر ،ئەرجىيەس ئۇنىۋېرستېتى ،قەيسەرى-1993 ،يىل-301 ،بەتلەر(
 56دەۋەلى ،يەسەۋىيلىك ھەققىدە مەلۇمات-42 ،بەت(
 57ئەھمەد يا شار ئوجاك« ،تۈرك د نيا سىدا ئە ھمەد يە سەۋىي ،يە سەۋىيلىكنىڭ تارقىلى شى ۋە تە سەۋۋ پنىڭ كۈنتەرتىپكە كېلى شى» ئەھمەد يە سەۋىي خەلقئارالىق ئىلمىي
مۇھاكىمە يىغىندا ئوقۇلغان ماقالىلەر ،ئەرجىيەس ئۇنىۋېرستېتى ،قەيسەرى-1993 ،يىل-302 ،بەتلەر(
 58ئەھمەد ياشار ئوجاك ،ئانادولۇ تەسەۋۋ پىدا ئەھمەد يەسەۋىي ۋە يەسەۋىيلىك ،يەسەۋىيلىك ھەققىدە مەلۇمات-331 ،بەت(
 59ياشار نۇرى ئۆزتۈرك ،تەسەۋۋ پ روھى ۋە تەرىقەتلەر ،ئىستانبۇل -1992يىل( -235-234بەتلەر(
 60دەۋەلى ،يەسىەۋىيلىك ھەققىدە مەلۇمات-42 ،بەت( ئەلى ئاقتاننىڭ كۆرسىەتكىنىگە ئوخشىا ئوسىمانلىينر تارىخچىلىرىدىن مۇسىتافا ئەلى ئەفەندىنىڭ كۈنھۈل ئەخبار
ناملىق كىتاۋىدىمۇ مۇشىىىۇندا قەيى قىلىنغان( ئەمما ئەلى ئاقتان بۇنى قوبۇل قىلمايد ( اقارا ھ ئەلى ئاقتان< ،كۈنھۈل ئەخبارغا ئاسىىىاسىىىەن وجا ئەھمەد يەسىىىەۋىي ۋە
ئاناتولىيەدىكى ئور نباسارلىرى> ئەھمەد يەسەۋىي خەلقئارالىق ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىندا ئوقۇلغان ماقالىلەر ،ئەرجىيەس ئۇنىۋېرستېتى ،قەيسەرى-1993 ،يىل-14 ،بەت)(
يەنە بۇ ھەقتە كە دائىرىلىك مەلۇماتقا ئې رى شمەكچى بول سىڭى قارا ھ فۇئاد كۆپرۈلۈ ،تۈرك ئەدەبىياتىدا تۇن،ى مۇتە سەۋۋ پنر-4 ،نە شرى ،ئەنقەرە-1981 ،يىل-48 ،

10

www.uysi.org

10

ئەھمەد يەسەۋىي -ھاياتى ،ئەسەرلىرى ،ئىدىيەسى ۋە تەسىرى

قاراشەەەەەقا ئوخشەەەەەىمايدىغانۋىقى ۋە ئەھمەد يەسەەەەەەۋىينىڭ ھاجى بەكتاشەەەەەى ۋەلى ئۈسەەەەەتىدىكى تەسەەەەەىرت قى
سەەەەەىغمەەايەەدىغەەان ھەقىقەتتۇر .ئەمەلىيەتتە ۋىاليەتنەەامەلەردە ئەھمەد يەسەەەەەەۋىيگە كۆرسەەەەەىتىۋگەن ھۆرمەت ۋە
مۇھەببەتنى باشەقا ھېچقانداق يەردىن ئۇچرىتالمايمىز .بۇ كىتابالردا ئەھمەد يەسەەۋىي ھەققىدە «توقسەان توققۇز
61
مىڭ تۈركىستان پىرىنىڭ ئۇلۇسى» ۋە «پىرلەرنىڭ پىرت» مەزمۇنىدىكى بايانالرنى ئۇچرىتىمىز.
بۇ ھەقتە ئەھمەد يەسەەەەەەۋىينىڭ بەكتاشەەەەەىۋى يولى ئارقىۋى يۇنۇس ئەمرەگىمۇ تەسەەەەەىر قىۋغانۋىقىنى
ئېيتااليمىز .ئەمما ،ئاناتولىيەدە تەرەققى قىۋغان تەسەۋۋۇ ھەرىكىتىنىڭ مۇھىم شەخىسۋىرىدىن بىرت بولغان
يۇنۇس ئەمرەنىڭ شەەەەەەيخى تاپتۇق ئەمرەنىڭ بەكتاشەەەەەىيۋى ئەنىەنىسەەەەەىدە يۇقىرت ئورۇنغا ئىگە ئىكەنۋىكى
63
مەلۇم 62.دېمىسىمۇ ،ئەھمەد يەسەۋىي ،ھاجى بەكتاشى ۋەلى ۋە يۇنۇس ئەمرەدىكى «تۆت ئىشى  ،قىرى ماقام»
ۋە ھېكمەتۋەر بىۋەن يۇنۇس ئەمرە شەەىېىىرلىرت ئوتتۇرىسەەىدىكى ئوخشەەاشەەۋى  64بۇ تەسەەىرلەرنىڭ ئەڭ ياخشەەى
دەلىۋى بوالاليدۇ .باشەەەەەقىچە قىۋىك ئېيتقاندا ،ھېكمەتۋەر يۇنۇس ئەمرەنىڭ ئاۋازت ئارقىۋى ھۆكمەت (دىنىي
65
ناخشا)الر ا ئايۋىنىك بىزگىچە يېتىك كەلدت.
مەيۋى ئانادولۇدا بولسۇن ،ياكى رۇمىىۋىدە بولسۇن ،ھاجى بەكتاشى ۋەلى ۋە يۇنۇس ئەمرەدىن باشقا يەسەۋىي
دەرۋىشۋىرىنىڭ پائالىيەت ئېۋىك بار انۋىقى مەلۇمدۇر .ئوسمانىيالر دەۋرىدىكى مەشھۇر سەيياھ ۋە ئەينى زاماندا
نەسەەبى ئەھمەد يەسەەۋىيگە تۇتىشەىدىغان ئەۋلىيا چەلەبىينىڭ سەاياھەتنامىسەىدە كۆرسەىتىۋىشەىچە ،يەسەەۋىي
تەرىقىتىدىكى مەشھۇر شەخىسۋەر يەنى ،يەسەۋىي دەرۋىشۋىرت مۇنۇالردۇر:
شىرۋان نىيازئاباد شەھرىدە ئاۋشار بابا؛ بۇرسا شەھرىدە ئابدال مۇسا؛ قارا دېڭىز بويۋىرت ،باتوۋادا ئاقيازىۋى
ئەزىز؛ بۇرسەەا شەەەھرىدە كىيىكۋى بابا؛ توكات شەەەھرىدە گاجگاج بوۋا؛ ئىسەەتانبۇل ئۇنكاپىدا خوراز بوۋا؛ يوزگات
شەھرىدە ئەمىر چىن ئوسمان؛ زىۋەدە شەيىب نۇسرەت؛ مەرزىفۇندا شەيىب پىر بوۋا؛ فىۋىبە يولى ئاداتەپەدە قەدەمۋى
66
بابا ۋە رۇمەلى فەتھىنىڭ مەنىۋىي باشالمچىسى سارت سالتۇق.
بۈگۈن ئوتتۇرا ئاسىيادىكى يەسەۋىيۋى  -XIX ،ئەسىرنىڭ يېرىمىدىن كېيىن ،الچىالر نامى ئاستىدا باشقا
تۈسەەەكە كىرىك قالغان .ئەسەەەۋىي يولىدىن چەتنىگەن الچىالر -1870يىۋى قۇقەند خانى تەرىپىدىن زىندى ئېالن
قىۋىنىك ،ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىۋىنغان سەانىۋار ئىسەىمۋى يەسەەۋىي شەەيخى تەرىپىدىن قۇرۇلغان ئىدت-1920 .
يىۋى الچىالر ئىچىدىكى يەسەەەەۋىي شەەەەيخى ئەبۇ مۇتت ەلىب گاتىبالدىۋ تەرىپىدىن چاچۋى ئىشەەەانالر قۇرۇلغان.

-54بەت؛ ئەھمەد ياشار ئوجاك ،ھاجى بەكتاشى ۋەلى ،دىيانەت ئىسنم ئېنسىكلوپېدىيەسى ،ئىستانبۇل -1996يىل( -14توم(458-457 ،
 61مۈرسەل ئۆزتۈرك ،ئەھمەد يەسەۋىي ،ھاجى بەكتاشى ۋەلى ۋە يۇنۇس ئەمرە زەن،ىرى ،يەسەۋىيلىك ھەققىدە مەلۇمات-222 ،بەت(
 62ئايخان پاال ،يەسەۋىيلىكتىن بەكتاشىلىققىچە تۈرك مۇسۇلمانلىقى ،يەسەۋىيلىكتىن مەلۇمات-235 ،بەت(
 63بۇ ھەقتە قارالسۇنھ مۇستافا تات،ى ،ئەھمەد يەسەۋىي ،ھاجى بەكتاشى ۋەلى ۋە يۇنۇس ئەمرەدىكى «تۆ ئىشىك ،قىرىق ماقام» يەسەۋىيلىكتىن مەلۇمات-245-238 ،
بەتلەر(
 64بۇ ھەقتە قارالسىىۇنھ ئەلى يىلماز« ،ئەھمەد يەسىىەۋىينىڭ ھېك مەتلىرى بىلەن يۇنۇس ئەمرىنىڭ شىىېئىرلىرىدىكى تەسىىەۋۋۋ پنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئوخشىىاشىىلىقنر»،
ئەھمەد يەسەۋىي خەلقئارالىق ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىندا ئوقۇلغان ماقالىلەر-1993 ،يىل(
 65ئىرەنە مەلىكوف« ،ئەھمەد يەسەۋىي ۋە تۈركلەردە ئىسنمىيەت» ،ئەھمەد يەسەۋىي خەلقئارالىق ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىندا ئوقۇلغان ماقالىلەر-1992،يىل(
 66فۇئاد كۆپرۈلۈ ،تۈرك ئەدەبىياتىدا تۇن،ى مۇتەسەۋۋ پنر-4 ،نەشرى ،ئەنقەرە-1981 ،يىل-55-46 ،بەتلەر؛ مۇستافا ئەكىن،ىكلى« ،ئەۋلىيا چەلەبى ساياھەتنامىسىدە
يەسەۋىيلىك» قەيسەرى -1993يىل-118-115 ،بەتلەر(
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ئەھمەد يەسەۋىي -ھاياتى ،ئەسەرلىرى ،ئىدىيەسى ۋە تەسىرى

مەيۋى الچىالر بولسەەەەۇن ۋە مەيۋى قىر ىز ،ئۆزبې ۋە تاجىكالردىن ئەگەشەەەەكۈچىۋىرت بولغان چاچۋى ئىشەەەەانالر
67
بولسۇن ،ھازىر ىچە ئۆز مەۋجۇدىيىتىنى ساقال كەلمەكتە.
ئەھمەد يەسەۋىي بىۋەن ئۇنىڭ يولىغا ئەگەشكەن ۋە «ئالىك ئەرەنۋەر ،خۇراسان ئەرەنۋىرت ،ازىيانى رۇم (رۇم
ازيۋىرت) ،ئابداالنى رۇم (رۇم ئابدالۋىرت)» دېگەندەك نامالر بىۋەن مەشەەەەھۇر ازت دەرۋىشەەەەۋەر ئاناتولىيە ،شەەەەەرقى
تراكيا ،بالقانالرنىڭ تۈركۋىشەەەىشەەەى ۋە ئىسەەەالمۋىشەەەىشەەەىدا ناھايىتى زور رول ئوينىغان .مەدەنىيەت تارىخىمىزدا
«كاتالىزاتور تۈرك دەرۋىشۋىرت» دېگەن نامدا تۇنۇلغان مەشھۇر كىشىۋەر ئەھمەد يەسەۋىينىڭ ئىدىيە سى بىۋەن
ھەرىكەت قىۋىك ،مەدەنىيتىمىزنىڭ تۈ ئاسەاسەىنى ئىسەالم دىنىنىڭ ئاسەاسەۋىرت بىۋەن مۇھاپىزەت ئاسەتىغا
ئالغان .فەتىھ قىۋىنىشەەەەەتىن بۇرۇنقى تۇپراقالردا قۇر ان ۋە ئەينى زاماندا ئەسەەەەەكەرلەرنىڭ قاراۋۇلخانىسەەەەەەى
ئورنىدىكى تەكىيخانىالر ئارقىۋى ەيرىي مۇ سۇلمانالرنى ئى سالم دىنى بىۋەن ئۇچرا شتۇر ان .بۇ خى شەكىۋدە
فەتىھۋەرگە شەەارائىت ھازىرلىغان .ئەڭ دەسەەۋە ئاناتولىيە ،كەڭ مەنىسەەى بىۋەن شەەەرقىي تراكيا ۋە بالقانالرنىڭ
68
تۈرك ھاكىمىيىتى ئاستىغا كىرىشى ۋە ئۇالرنىڭ مۇسۇلمانۋىشىشىغا ئورۇن ھازىرال بەرگەن.
ئەھمەد يەسەەەۋىي تارىخىمىزدا مۇھىم ئورۇنغا ئىگە بولۇ  ،ئىدىيە ۋە قاراشەەۋىرت بىۋەن ئۆز زامانىدىال ئەمەس
بۈگۈنكى كۈنىمىزدىمۇ تەسەىرىنى يوقاتمىغان .ئەھمەد يەسەەەۋىي تۇ ۇلغانۋىقىنىڭ  -900يىۋىغا ئۇدۇل كەلگەن
 -1993يىۋىنىڭ «ئەھمەد يەسەەەۋىي يىۋى» دە ئېالن قىۋىنىشەەى ناھايىتى مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە بىر ئىۈ
ھېسابۋىنىدۇ.

 67ئەھمەد ياشار ئوجاك « ،تۈرك د نياسىدا ئەھمەد يەسەۋىي ۋە يەسەۋىيلىكنىڭ تارقىلىشى ۋە تەسەۋۋ پنىڭ كۈنتەرتىپكە كېلىشى» ،ئەھمەد يەسەۋىي خەلقئارالىق ئىلمىي
مۇھاكىمە يىغىندا ئوقۇلغان ماقالىلەر ،ئەرجىيەس ئۇنىۋېرسىتېتى ،قەيسەرى-1993 ،يىل-303 ،بەتلەر(
 68ئانادولۇنىڭ تۈ ركلى شى شى ھەققىدە قارال سۇنھ مۇجگان جۈمبۈر« ،ئەھمەد يە سەۋىينىڭ ئاھىنر ۋە غازىلىرى ئارقىلىق ئانادولۇنىڭ تۈركلى شى شىدىكى ئورنى» ،ئەھمەد
يەسەۋىي خەلقئارالىق ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىندا ئوقۇلغان ماقالىلەر ،ئەرجىيەس ئۇنىۋېرسىتېتى ،قەيسەرى-1993 ،يىل-68-63 ،بەتلەر(
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