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Aydın
Mədətoğlu
Bizim‘yazar
Uzaq Şərqdən Avropanın ortalarına qədər 1200 İllik
İslama qədərki Türk hakimiyyəti

ni əsası X əsrdən başlayıb XX

əsrdə sona ərən 1000 (min) illik
İslami Türk hakimiyyəti davam
etdirmişdir. Bu İslami Türk haki
miyyəti İslam dünyasının müqəd

ri, haqq-ədalətin, müqəd
dəsliyin rəmzi olduqların
dan xalq onları dinləmiş,
söylədikləri hər fikri qəbul
etmişlər. Beləliklə, həm
mürşid Əhməd Yəsəviyə,
həm də onun müxtəlif yü
zilliklərdə yaşamış müridlərinə-Yəsovi dərvişlərinə
aid sufiyanə şeirlər sonrakı
dövrlərdə tamamilə təbii
olaraq ‘Türküstan müdrü-

və onu xalqa ədəbiyyat yolu ilə çatdır
maqda çox mühüm rol oynamış, əvəzsiz
xidmətlər göstərmişdir. Onun yaratdığı
təriqət ədəbiyyatı bir məktəb şəklini al
mış, yarandığı ilk vaxtdan etibarən geniş
bir müridlər silsiləsi yaratmışdır. Yəsəvidən sonra 20 il Yəsəviliktəriqətini davam
etdiron ən böyük sufi şair Həkim Ata Sü
leyman olmuşdur. Bakırqan bölgəsindən
çıxan bu sufi şair daha çox Xarəzm böl
gəsində məşhur olmuş 1186-cı ildə vəfat
etmişdir.

əyyən mənada ‘təsəwüf elmi” deməkdir.
Ümumiyyətlə, şərq ədəbiyyatında “Hik
mət' yalnız Əhməd Yəsəvinin əsərinə
verilən addır. “Divani-Hikməf adlanan
bu əsər bir mürşid və islam mücahidi
olan Əhməd Yəsəvinin islamiyyətin

əsaslannı, şəriətin chkamlannı, təsəwüf
haqqındakı inanc və fikirlərini, əməli əx
laq və mühitin ictimai çatışmazlıqlannı,
ilahi eşqi, Tannnın mütləq iradə və qüd
rətini, Peyğəmbər sevgisini, ibadəti, axi
rət həyatını, qiyamət əhvalını, Cənnot və

Əhməd Yəsəvi köçəri Türklər ara
sında onlann anladıqları ana Tükcədə
onlara xitab edərək İslam dini qaydalannı onlann arasında yayan yüziəriə dərviş
yetişdirmişdi ki, bunun da sayəsində İs

lam dini Türküstanda geniş yayılmış və
mənimsənilmişdi. İnsanlara səadətyolu
nu göstərən bu dərvişlərə Tüklər böyük

sevgiylə yanaşmış, onlan keçmiş şaman
və ozanlanna bənzətmiş, onlan “Na, Ba
ba” adan ilə anmışlar. Türk-İslam döv
ründə yayılmış dörd böyük təriqətdən

Türküstan Piri - Təsəwüf fəlsəfəsinin
ölümsüz şairi Əhməd Yəsəvi

dəratında mühüm rol oynamaqla

yanaşı Asiya qitəsinin, Şərqi Av
ropanın, Balkanların və Şimali
Afrikanın son min İllik tarixinə də

yön vermişdir. Adı çəkilən bu

ərazilərdə Türk hakimiyyəti ilə
yanaşı Türk mədəniyyəti,

Türk

ədəbiyyatı və Türk dili də önəmli
rol oynamışdı. Türklər hakim ol
duqları bu bölgələrdə ictimai-si

yasi məsələlərlə yanaşı mədəni

və dlnl məsələləri də tənzimlə
məkdə mahir Idarəçllər olmuşlar.
Bu İslami Türklər hakimiyyətləri

dönəmlərində Buddizm, İslam və
Xristian dinlərinin hakim olduğu

ölkələrdə mövcud mədəni dəyər

lərlə Türk dlnl və mədəni dəyərlə
rini ahəngli bir şəkildə qaynaşdırmışlar ki, bu İşdə Türk övliya və

mütəsəwiflərinin də xüsusi xid
mətləri olmuşdur. İslami ərəb və

fars övliya və mütəsəwlflərindən
fərqli olaraq Türk övliyaları və
mütəsəwlflərl

mövcud

dünya

dinləri arasında bir uyum saxlamış, yeni bir "Təsəwüf ədəbiyya

tı’ vücuda gətirmişlər.

Türklərə

qədərki Şərq təsəwüf ədəbiyya
tının fikir qaynağı və təməl ideo
logiyası İslam dlnl və İslam tə-

səwüfü olmuşdur. Türklər hakim

olduqlan ərazilərdə mövcud olan

bütün dini dünyagörüşləri çulğalaşdırmış, İslam İmanı kimi İslam
təsəwüfünü də Türkün İnam üslu

bu İlə birləşdirmişlər. Türk təsəvvüf ədəbiyyatı zəngin Türk xalq

ədəbiyyatı İlə klassik divan ədə

biyyatını da Ыг-blrinə yaxınlaşdır
mış, hər iki ədəbiyyat arasında bir

“ədəbiyyat körpüsü" vəzifəsini də

kü” Ohməd Yəsəvinin əsərləri kimi təq
dim olunmağa başlamışdı” (Seçmələr
bizimdir-A.M. Bax: Nizami Cəfərov,
Türk xalqları ədəbiyyatı, I cild, Bakı
2006, səh.).
Əhməd Yəsəvi XI əsrin ikinci yansında Tüıküstanın Yəsə şəhərində Şeyx
İbrahim adlı müqəddəs bir şəxsin ailə

sində dünyaya gəlmiş, yeddi yaşında
ikən ata-anasını itirmişdi. Əhməd Yəsə
vi dövrün məşhur sufi alimi Şeyx Yusif
Həmodanidən (1048-1140) dərs almış,
30 il ona müridlik etmiş, nəhayət 1160-cı
ildə onun üçüncü xəlifəsi olsa da, o, öz
yerini Əbdülxaliq Qucduvaniyə vcrorok
Yəsəyə dönmüşdü. Türk, ərob və fars dillorini mükəmməl bilən, İslam əsaslannı
dərindən öyrənən Əhməd Yəsəvi xalqın
anlayacağı bir dildə söylədiyi hikmətləri
ilə tezliklə bütün Türküstanda böyük şöh
rət qazanaraq ‘Türküstan müdıükü” titu
lunu qazanmışdı. Rəvayətə görə Əhməd
Yəsəvinin doxsan doqquz min müridü
olmuşdur ki, bunlardan ən məşhuru
Mansur Ata, Səid Ata və Süleyman Ha
kim Ata olmuşlar.
Xalqın içində yetişən Əhməd Yəsə
vi ruh oxşayan çəkici hikmətləri sayəsin
də qısa bir zamanda çadırlarda köçəri
həyat keçirən Türklər arasında tanınmış,
əfsanəvi bir şəxsiyyət səviyyəsinə yük
səlmişdir. Hikmətləri kimi kəramətləri də
geniş Türk xalqını sarmış, ağızdan-ağıza
dolaşaraq onu əfsanoləşdirmişdi. Bir əf
sanədə hətta göstərilir ki: ‘Yəsəvi və şa
girdləri quş şəklinə girorok uça biliriəri'
(Bax: Rasonyi, göstərilən əsəri, səh. 33).

rində də öz əksini tapmışdır. MüəBifinşe-

iriərindəh ayn-ayn hikmətli beytlər müx
təlif əşyalara həkk edilərək həm cəmiy

yət zövqünü axşamış, həm də Tük tə

səwüf ədəbiyyatının yayıtnasına xidmət
etmişdir. Mütəfəkkirin Tiikmətiər Diva-

nfnm ən mükəmməl nəşrini professor
Kamal Ərastan hazırlamışdır.

İslam dininin təsəwüf yolu ilə Türk

lər arasında yayılmasında müstəsna rol
oynayan Əhməd Yəsəvi Türk yazılı ədə
bi dilinə yeni-yeni məfhumlar gətirmiş,
Türk dili islami deyimlərlə zənginləşmiş
dir. Əhməd Yəsəvi yabançı kəlimə və
sözlərin monacaTürkcə qarşılıqlannı pa

viflərinə aid qissələri, Yəsəvi təriqətinin
ədəb və ərkanını bütün təfənüatian ilə İs
lamiyyətə yenicə girmiş və ya hələ isla
miyyəti qəbul etməmiş Türklərə anlat
maq baxımından dövrü üçün əvəzsiz sənət nümunəsidir. Çeşidli bölgələrdə baş
qa-başqa Yəsəvi dərvişləri tərəfindən
toplanıb “Divani-Hikməf adı altında bir
araya gətirilən Əhməd Yəsəvinin “Hik
mətləri” Türklər arasında kutsallıq qazan
mış, beləliklə “Hikmətlər” bir şəxsin əsəri
olmaqdan çıxaraq ortaq inanc və düşün
cənin məhsullan halına gəlmişdir.
İslam dininə ürəkdən bağlı olan Əh
məd Yəsəvi təriqət başçısı və mütəsəvvif olmasına baxmayaraq ‘Hikmətlərin
də şəriətə zidd heç bir ifadə işlətməmiş

küstanda qurulan “Yəsəvilik" təriqəti idi.
Bu təriqət üzvləri Türküstan, Azərbay

can, Anadolu və Volqaboyu Tükləri ara
sında İslamiyyəti yaymaqla yanaşı Əh
məd Yəeəvini də əbədHəşdrmişiər. Yə
səvilik” Türküstanla yanaşı Qızıl Orda,
Əfqanıstan, Xorasan, Anadolu və digər
bölgələrdə yayılmış, özündən sonra Mavərünnəhrdə yaranan “Nəqşibəndilik”,
Anadoluda yaranan “Boktaşilik” təriqətlə
rinin ideya qaynağı olmuşdur. Əhməd
Yəsəvi elə bir başlanğıc qoymuşdu ki,
ondan sonra yaranan əksor Türk təriqətbri ərob və fars təriqətlərinin təbliğ etdiyi
zahidlikdən fərqli olaraq Türk sufiliyində
insanı doğru əxlaq və roh təmizliyi ib ya
naşı vətən və ülkü fikirlərini də Türk dü

silə təsəwüf şairləri “Şəriətin nizamı, Tə

riqətin imamı və Həqiqətin tamamı" kimi

islam dinini qəbul edən Türklərin kö

şeriyyəti və ünü ilə coğrafi hüdudan

çəri və oturaq hissələri Təsəwüfü fərqli
şəkildə qəbul etmişlər. Ona görə də Türk
Təsəwüf cərəyanı “Fikri və Zöhdi Tosəvvüf olmaqla ikiyə aynlmışdır. İlk öncə

aşan Əhməd Yəsəvi şeirlərində Qul Xa

mürşidlərinin nə qədər böyük fəzilət sa
hibi olduğunu göstərmək üçün onun de
mədiyi sözləri belə onun adından söylə
məkdən çəkinməmişlər. Dərvişlər Göy
həqiqətinin Yerdəki carçısı, Yor Mələklə-

şeirolaraq qalmamış, digərsənət əsərlə

(Qədirilik, Kubravilik, Əkbərilik, Yəsəvi-

lik) biri də Əhməd Yəsəvi tərəfindən Tür

Böyük təriqət sahibi və filosof olan

vəsfiəndiımiş, onu ədəbiyyat tarixinə bu
cür tanıtmışiar. Mənəvi qüdrəti, yüksək

görüşünün təmasından yaranan təsəvvüf fəlsəfəsi özünün ilk mükəmməl təza
hürünü Türküstan müdrükü Ohməd Yəsəvidə tapmışdı. Böyük mütəfəkkir və ilk
böyük müqəddəs Türk müsəlmanı haq
qındakı rovayət-mənbələr (monqabəlorA.M.) tezliklə bütün Türk ellərini dolaşa
raq ona heç kimin iddia edə bilməyəcə
yi qədər geniş şöhrət gətirmişdi. Yüzlər
lə mürid-dərvişlər el-el, oba-oba gəzib
Ohməd Yəsovi ilahilərini, yaxud hikmət
lərini Türklər arasında yaymışdılar. Öz

Xalq rı/ıunu axşayan bu hikmətləryaintz

Cəhənnəmi, dünyadan sufiyanə şikayə
ti, dərvişliyin fəzilətlərini, İslam mütəsəv-

Əhməd Yasorini orta əsr tarixçi və xüsu

yerinə yetirmişdir.__________ у

Xorasan, Herat, Mərv, Nişabur, Buxara,
Fərqanə və digər şəhərlərdə yaranan tə
səwüf sonradan Türk mütəsəwifləri və
dərvişləri vasitəsilə köçəri Türklərin ya
şadıqları bölgələrə də ulaşmışdı ki, bu iş
də “1166-cı ildə vəfat edən Türküstan
Türk ədəbiyyatının və tosəwüfünün
ölümsüz böyük şairi, Türk dorvişliyinin
qurucusu Ohməd Yəsəvinin xüsusi xid
mətləri olmuşduf(Prof.Dr. Laszlo Rasonyi, TarihteTürklük, Ankara 1971, səh.
189). Tədqiqatçılann da qeyd etdiyi kimi:
Türklərin İslamı qəbul etdikləri ilk əsrlər
də zəngin Türk təfəkkürü ilə İslam dünya

Əhməd Yəsəvinin yaratdığı əsər
Tiikmətiər Divanı" adı ilə məşhurdur.

cə Əhməd, Sultan Xacə Əhməd, Əh

məd Miskin, Əhməd Şikəstə, Qul Əh

məd, Xacə Əhməd, Xacə Əhməd Yəsə

vi, Yəsəvi, Sdtan Əhməd, Miskin Xacə
Əhməd Yəsəvi və & kimi ləqəbləri işlət

mişdir. Bunu nəzərə alan tədqiqatçılar
göstərirlər ki: “Yəsəvi kimi ün salmış,

şöhrət qazanmış bir mütəfəkkirin dunix
dururkən bu qədər çox ləqəb işlətməsinə

ehtiyac otmadığı nəzər-diqqətə alınacaq
darsa, bir qism şeiıiərin sonradan Yəsə

viyə yamandığına şübhə yoxduıg Fəqət

nə yazıq ki, bu böyük şöhrət şairin lehin-

dən çax əleyhinə otmuşdur. Bu xalq füo-

sofinzı qələmindən çıxan şeirləri və hik
mətləri sayğı üzündən geniş dəyişikliklə

rə yd açmış və ilər keçdikcə bizə tanın

mayacaq dərəcədə, qəribə bir şəkildə
gəlib çatmışdır. Bu gün əlimizdə Yəsəvi

yə aid edilən şeirmirasının gerçəyini təq

lidindən ayııd etməmizə imkan qatma-

mışdırg Ona görə də Əhməd Yəsəvinin
ədəbi şəxsiyyəti və dili haqqında kəsin
bir fikir yürütmək imkansızdır. Hələ katib

xətalannın botuğu və diqqətsizliyi məsə
ləni bir qat daha zoriaşdırmaqdadır. Çap

nüsxəiərindəki şeiıiərin də düzənsizliyi

və mənşələrinin şübhəyaratması büsbü
tün işi qarışdırmaqdadır" (Ahmet Caferoğiu, Karaharılı devri Türk edebiyatı,
Bax: Türk dünyası d kitabı, III dlt, ikinci

bash, Ankara 1992, səh. 63,64).

Əhməd Yəsəvi Qaraxanlı dövlət dili
olan Xaqaniyə Türkcəsini gəlişdirməkdə

ralel işlətməklə yanaşı, həm də yabançı
kəlimə və sözləri milli Türk dili qəlibinə
salaraq xalq dilinə uyğun şəkildə işlət
miş, bununla da xalq zövqünü oxşamış
dır. Əhməd Yəsəvi Türk milli məfkurəsi
ni və islam dininin mahiyyətini ana Türk
cə ilə söylədiyindən onun söyləyişləri
xalq tərəfindən göydən enmiş kimi mə
nimsənilmişdir. Əhməd Yəsəvinin duy
ğu və düşüncə aləmini hazırlayan mənə
vi mədəniyyətin qaynağını Türk mənə
viyyatı və islam imanı təşkil edir. İslam

imanını Türk fəlsəfi düşüncəsi ilə birləş
dirən Əhməd Yəsəvi Türk təsəwüf ədə
biyyatının yaradıcısı olmuşdur. Əhməd
Yəsəvi həm də təsəwüf yolu ilə qədim
Türk dini dünyagörüşünün bir çox ünsü
rünü yaşatmağa nail olmuş, bununla da
Türküstanda təsəwüf fəlsəfəsini sistem
ləşdirərək bir məslək halına gətirmiş, bu
fəlsəfənin köçəri Türk çadırlarından Xa
qan saraytanna qədər yayılmasına nail
olmuşdu.
Qeyd edildiyi kimi, Əhməd Yəsəvi
nin mürşidi Şeyx Yusif Həmədani ol
muşdur. Öz mürşidi kimi Hənəfi məzhə
bində olan Əhməd Yəsəvi öz “Hikmətlər"ində lirizmdən daha çox təbliğata ağırlıq
vermiş, öz təsəwüfi dünyagörüşünü xal
qın zövqünə uyğun bir şəkildə yorumlamağa çalışmış, bunun üçün milli dil, milli
əda, milli şəkil və milli vəzndən istifadə
odərok İslam dinini Türk zövqü ilə birləş

dirərək ərob və fars təsəwüfündən tama
milə ayn bir mahiyyətli, xalqın zövqünə
uyğun bir Türk təsəwüf ədəbiyyatının
əsasını qoymuşdur. “Hikmət bilgisi” mü-

dir. O, “Hikmətlərində Qurani-Kərimin
ehkam və əmrlərini, Həzrəti Peyğəmbə
rin (s) hədislərində ifadə edilən həqiqət
ləri dilə gətirdiyini açıqca bildirmişdir. Bir
mütəsəwif olan Ohməd Yəsəviyə görə:
“Eşqsiz insan insan deyil, Şeytan qövmündəndir. ilahi eşq də iman kimi Alla

hın insanlara bir lütfüdür. Bu lütfə nail
olan insan, hər cür pislikdən annır, içi aydınlanır. İnsan ancaq ilahi eşq ilə öz
“Məri’indən sıynlıb Haqqa qovuşa bilər.
Bu eşq maddi insanı yox edib ikiliyi orta
dan qaldınr”. Təsəwüfün ölümsüz şairi
Əhməd Yəsəviyə görə: “İnsanı Allah yo

lundan sapındıran nəfsdir. Ona göro də
nəfs dağından aşmaq, yəni nəfs bağlanndan qurtulmaq gərəkdir. Əks təqdirdə
“Fəna fillah” məqamına ulaşmaq nümkün olmaz. İnsan qəflətə düşməməli, öl
mədən öncə nəfsini öldürməlidir ki, “Fə
na-Allah" məqamına crişə bilsin”.
Əhməd Yəsəviyə göro: ‘İnsanın

özünü tanıması Haqqı tanıması demək
dir. Qəflətdən oyanmaq, könül gözünü
parlatmaq lazımdır, ancaq o zaman Allah
qatında bir insan Həzrəti Məhəmmə
də® layiq bir ümmət ola bilər. İnsanın
qürurlanması, özünü böyük göstərməsi
caiz deyil. Ululuq yalnız Allaha məxsus
dur. Əsli torpaq olan cismimizin heç bir
dəyəri yoxdur. İnsanoğlu bir pirə bağlan
malı, təriqətə girməlidir. Əsil pir Həzroti
Məhəmməddir (s)”. Əhməd Yəsəvi gös
tərir ki: “Şəriət ib təriqət bir-birindən ayn
şeylordir. Şəriətə dayanmayan təriqət
batildir. İnsanın vəzifəsi şəriət, qəlbi və

özü isə təriqətdir".

şüncəsinə uyğun olaraq bir-biri ilə qaynaşdırmışlar. “Baba”, “Abdal" kimi təbir
lərlə anılan Türk şeyxlərinin rəhbərliyi ib
“Alporənlof “Qazi" olaraq vətəni vəzifələ
rini də yerinə yetirərək Türklər arasında
sevilib sayılmışlar. Ümumiyyətlə, Əh
məd Yəsəvi bütün Türk sufilərinin “Baba
sı” sayılır. Onun bütün müridləri Türk ol
muşdur.

feöm dni mövzıJannı an/aşKfi birşə
kkdə xalqa çatdran Əhməd Yəsəvi mü-

səknan ərəb və hətta müsəimanlığ qətxJ

edən ik Tük otdJamn savaş yolu ilə
yapmağa çalışdınan işi təsəwüf yolu Hə
daha asanlxfa yapmış İslam dninı' qılınc

gücü Hə deyfi, sözün sehri Hə mənimsət
məyə müvəlfəq olmuşdu. Bütün Tüklərin
“Valisi"kimi tanınan, Tükcə yazan ikTürk

sufisi vəTüktəsəwüf ədəbiyyatının bani

si dan Əhməd Yəsə/i Uu OğuzXaqanın
İmperiya mərkəzi dan Sır-dərya varisin

də yerləşən Yəsə şəhərində 1166а Bdə
vəfat etmiş orada da dəfn oUmuşdur.
Məzən Əmir Teymur tərəfindən müaz-

zəm bir türbəyə və böyük bir ziyarətgaha
çevrihıişdi. Böyük Əmir Teymunn tikdrdyi memarlıq abidələri içərisində Xoca

ƏhmədYəəəvinin türbəsi tam birrruli mə

na qazanmışdır ƏmirTeymurbumüqəd
dəs işi Bə ki böyük və nüfuzlu Tük düha-

sım-özüHə Əhməd Yəsəvinibirbiri Bə qo
vuşdurmuşdur. Özbəklər dönündə Yəsə
şəhərinin Türküstan" adanması da Əh

məd Yəsəvinin Tüklər arasında necə di

ni və mili bir müqəddəs şəxs kimi əsrlər
cəyaşadğn göstərir.
FUıu şad oisuıl Amin.

