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Sadullah Siyayev’in Ahmed Yesevî Adlı Romanı 
Türkiye Türkçesine Aktarıldı.

Novel named Ahmed Yesevî of  Sadullah Siyayev was 
transferred to Turkey Turkish.
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Özbek edebiyatı araştırmacısı Prof. Dr. Şuayip Karakaş, 
aynı zamanda Özbek Türkçesinden birçok eser aktaran usta bir 
mütercimdir. Onun diğer çalışmalarını olduğu gibi “Ahmed 
Yesevî” romanının Türkiye Türkçesine aktarımındaki emeklerini 
de takdir etmek gerekir. Karakaş, romanı güzel bir Türkçeyle ifade 
edebilmiştir. Aktarma esnasında eserin orijinal diline, Orta Asya 
Türkçesine sadık kalmaya çalışması, onun Türkistan lehçeleri ve 
edebiyatlarına ne kadar hâkim olduğunu göstermektedir.

Ahmed Yesevî’nin hayatta olduğu yıllardan itibaren 20. 
yüzyılın başlarına kadar Pîr-i Türkistan’ın eserleri Türkistan’da 
henüz yasaklanmamıştı. Yurt dışında da -özellikle Türkiye’de- 
onun eserleri hakkında konuşmak ve yazmak sorun olmamıştır. 
Bugüne kadar Ahmed Yesevî’nin hayatı, fikir ve görüşleri, 
hikmetleri hakkında kitaplar yazılmış, bilimsel çalışmalar 
yapılmış ve hâlâ yapılmaktadır.

Sovyet devletinin ilk elli senesinde Ahmed Yesevî’nin 
şahsı ve sanatı eleştirilmiş, şiirlerini okumak ve incelemek 
yasaklanmıştı. Buna rağmen 70’li yıllarda Özbekistan’da onun 
eserleriyle ilgili bilimsel çalışmalar ve edebî eserler yazılmaya 
başlanmıştır. Nitekim ilk olarak Özbek edebiyatı tarihçisi Prof. 
Dr. Ergeş Rüstemov makaleler yayımlamıştır. Ondan sonra Prof.
Dr. Necmeddin Kâmilov, Prof. Dr. İbrahim Hakkul, Prof. Dr. Ârif 
Osman gibi ilim adamlarının çalışmalarında, millî marş yazarı 
Abdullah Ârifoğlu’nun “Sahipkıran” dramında ve millî sanatçı 
Dedehan Hasan’ın şiir ve bestelerinde, Ahmed Yesevî’den 
bahsedilmiştir. 

Pîr-i Türkistan’ı sanat diliyle anlatan eserler serisine, 
Türkistan şehri yakınındaki Karnak köyünde doğup büyüyen, 
ama Taşkent’te yaşayıp eserler veren tanınmış yazarımız Sadullah 
Siyayev, Ahmed Yesevî hakkındaki ilk romanı da katılmıştır 
(Taşkent: “Özbekistan” yayınevi, 2012, 336 s.).

Sadullah Siyayev’in edebiyat tarihimizde de müstesna bir 
yere sahip olan bu romanı, Ahmed Yesevî’nin tarihî ve edebî 
simasını betimlemede büyük bir tecrübedir ve ilk önce Uygur 
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kardeşlerimiz tarafından Uygur Türkçesine, ondan sonra, 
yukarıda da söylediğimiz gibi, Türkiye’de Sayın Şuayip Karakaş 
tarafından Türkiye Türkçesine aktarılmıştır.

Ahmed Yesevî’nin eserlerinden, onunla ilgili rivayetlerden 
ve Sadullah Siyayev’in romanından Yesevî’nin hem din âlimi, 
hem mutasavvıf şair, hem haksever bir insan, hem de adaletli bir 
önder olduğunu anlamaktayız. Pîr-i Türkistan, sadece âlim ve 
şair olarak değil, şeyh olarak da hem sıradan kişilerin hayatında, 
hem de padişahlar nezdinde söz sahibiydi. Romanda Yesevî’nin 
o dönemdeki sıradan insanlarla birlikte padişah, vali, müftü, kadı 
ve imamlarla münasebetinin yanı sıra halkın üzerindeki pozitif 
etkisi anlatılmıştır. 

Ahmed Yesevî’nin halkın üzerindeki bu etkisi sonucunda, 
halk da ona “Pîr-i Türkistan”, “Sultanü’l-Ârifin” ve “Şeyhü’l-
Meşâyih” unvanlarıyla saygı göstermiş ve ona talebe olmuştur. Bu 
sevginin en güzel ifadesi: “Medine’de Muhammed, Türkistan’da 
Hoca Ahmet.” sözü olsa gerektir. 

Roman, Ahmed Yesevî’nin Yesi (Türkistan)’den Mekke-i 
Mükerreme’ye doğru yola çıkmasıyla başlamış, yolda İsficap 
(Sayram), Semerkant ve Gucdüvân (Buhara) gibi şehirlerde 
talebeleri ve yerli hükümdarlarla görüşüp, sonra vatanına dönmesi 
ile sonlanmıştır.

Yazar Sadullah Siyayev, eserin daha ilk sayfalarında roman 
kahramanları arasındaki diyaloglar vasıtasıyla Ahmed Yesevî’nin 
Türkistan halklarının hayatındaki rolünü şu şekilde anlatmaktadır:

Şehir pazarında Karnak köyünden gelen iki çiftçi elma ve 
üzüm satıyorlardı. Biri Yakışıklı Nizamettin, ikincisi Kara Kemal.

- Karaoğlan, duydun mu, Hazret-i Sultan hacca gidiyormuş.
Kemal o sepetten bu sepete elma aktarıyordu.
- Hayır, gerçekten mi? – deyip bir an durakladı.
- Gerçek, biraz önce sen ayakyoluna gittiğinde dervişler 

haykırarak geçtiler. “Şeyhül meşayih, Sultanül ârifin Hoca 
Ahmed Yesevî Hazretleri Beytül-Mukaddese atlandılar!” dediler.
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- Bizi Allah lânetlemiş, yakışıklı, dedi Kemal canı sıkılarak, 
henüz Elikhanlar zulmünden kurtulmuştuk, şimdi pat diye tekrar 
Karahıtay üstümüze gelmesin de.

- Geleceğim derse, geliverir Karahıtay. Gorhan’a iki dünya 
bir adımlık.

- Şeyh ata yanımızda olursa, inşallah, gelemez. Sultan 
Sencer, pîrimize mürit olmuş. İki satır mektup yazıp gönderirse, 
Sencer Bahadır, Gorhan’ın yolunu keser.

- Her ne ise, sultanım sağ salim dönsün de hacdan.
- İnşallah!
- Ne de olsa o arkamızı yasladığımız dağımız idi.
-Evet, belâ-kaza gelecek olsa, o tıpkı Karadağ gibi 

göğüsleyerek önünü kesiyordu (s.13-14).”
Evet, Karnak ahalisinin Şeyh hakkında: “Şeyh ata 

yanımızda olursa, inşallah (düşman üstümüze) gelemez… Ne de 
olsa o arkamızı yasladığımız dağımız.” demesi boşuna değildir. 
Ahmed Yesevî ile ilgili rivayetlerden anlıyoruz ki, Sultanü’l-
Ârifin, halkın barış ve huzur içinde yaşaması için âdeta özel bir 
savunmacı, manevî bir kalkan konumundaydı.

Bir de burada: “Sultan Sencer, pîrimize mürit olmuş. İki 
satır mektup yazıp gönderirse, Sencer Bahadır, Gorhan’ın yolunu 
keser.” cümlesinden de Hazret-i Pîr’in sultan ve hükümdarlar 
üzerindeki etkisini görmek zor olmasa gerek.

Gerçekten de hikmetlerini Kur’ân ve hadislere dayanarak 
söyleyen Ahmed Yesevî, dönemindeki hükümdarları da, sıradan 
kişileri de haricî düşmandan koruyan bir dindar, inançlı yaşamaya 
ve şeriata sımsıkı sarılmaya davet eden büyük bir şeyhtir.

Romanın konusuna geri dönecek olursak; bu uzun 
yolculukta olup bitenler bazen ilginç, bazen hüzünlü (Merv’deki 
veba sahnesi), bazen de zıt vak’alar fonunda anlatılırken Ahmed 
Yesevî’nin siması da etkileyici bir tarzda tasvir edilmiştir. Bu 
seyahatte okuyucu, Ahmed Yesevî’nin Süleyman Bakırganî, 
Baba Maçın ve Kutbeddin gibi talebeleri ile Ahmed Yesevî’ye 
karşı fitne ateşini yakmak isteyen Şihabeddin ve Eşrefhan kadı 



103Aydın Türklük Bilgisi Dergisi Yıl 4 Sayı 6 Bahar - 2018 (99-109)

Bâtır NARBAYEV - Nadirhan HASAN

gibi farklı karakterdeki olumsuz tiplerle beraber Rükneddin 
ve Mahmut Tamğaçhan gibi valilerle, roman kahramanları ile 
tanışır. Okuyucu, bu kahramanlarla Ahmed Yesevî arasındaki 
diyaloglardan onların kim ve ne olduklarını anlayabilir. Burada 
yazar Sadullah Siyayev’in hem bir edip, hem de bir araştırmacı 
olarak romanın başkahramanı olan Ahmed Yesevî’nin hayatının 
önemli devrelerini bazı başlıklar altında ve genişçe tasvir 
edebildiğine dikkat çekelim.

Şeyh yola devam ederken, birçok kişi kendi sorunlarıyla 
ilgili Ahmed Yesevî’ye müracaatta bulunurlar, ona danışırlar; vali 
ve beyler yolunu gözlerler, sıradan halk müşküllerini çözmek için 
şeyhin duasını almak ister.

Meselâ, romanın “Ağlama Müşfik Anam” başlıklı bölümünde 
kadınlardan biri torununu Ahmed Yesevî’ye gönderirken, Şeyh’e 
çocuklarını bırakıp hacca hazırlanan oğlundan söz eder. Ahmet 
Yesevi’ye “Arkasında henüz yürümeye başlamış beş balası var.” 
diye şikâyet ederek, oğlunun evde kalmasını ister. Şeyh o oğula, 
yani Abdürrauf’a ve onun vesilesiyle etraftakilere (okuyuculara 
da) hitaben şöyle der:

- Biz emr-i marufu söyleyip ne dedik? Anası babası sağ 
olduğu hâlde yetimlerini gözü yaşlı bırakıp Mekke yolunda sevap 
peşinde koşanlar perişan olsun! Râviler şöyle rivayet ederler. 
Bir şaşkın hac yolunda yorgun düşüp ibadet etmek için mescide 
girdi. Gördü ki, bir yolcu elbisesini yamıyordu. Ona sordu: 
‘Allah yar olsun, nereye gidiyorsun?” “Mekke’ye” – dedi yolcu. 
Misafir: “Anan var mı?” diye sordu. “Evet, var” – dedi yolcu. 
“Yolculuğundan anan razı mı?” – dedi misafir. Yolcu, bilmiyorum, 
deyip omuz kıstı. “Öyleyse, fırsatı kaçırma, ananın hizmetine 
atlan, - dedi misafir, - ben elli defa hac ettim. Baş açık, yalın 
ayak, yarı aç yarı tok bozkır ve çöllerde gezdim. Velâkin haccım 
kabul olmadı. Ben Mihriban validemin rızasını almamıştım. Ey, 
âsi bende, fırsat varken ananın huzuruna koş, onun ayaklarına 
kapan! İstersen, ben hac sevabını sana vereyim, sen ananı razı et 
ve eriştiğin sevincini bana ver!” Şaşkın yolcu geri döndü.
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Ahali uğuldadı. Haykırışlar, yüksek sesle okunan dualar 
yankılandı. Şeyh devam etti:

Ey müridimiz Abdurauf! Biz size mihriban validenizin 
sevincini reva gördük! Ananızı tavaf edin! Zira cennet anaların 
ayağı altındadır (s.38).

Romanda Şeyh, bu gibi yolunu şaşıranlara, özellikle halkı 
yöneten şah ve erkânına, halkı önemsemeyen bazı kadı ve 
müftülere de doğru yolu gösteren ulvî bir sima olarak tasvir 
edilir. Eserin diğer bölümlerinde -hikmetlerde de anlatıldığı gibi- 
Ahmed Yesevî halka haksızlık edip hata işleyen din görevlilerine 
sert uyarılarda bulunur, onlara gerçekleri göstererek haram ve 
helâli ayırt etmeleri için öğütler verir.

Böylece, Sadullah Siyayev; Ahmed Yesevî döneminin 
hükümdar ve ulema tabakasından bile çekinmeden, onları 
uyararak te’dip ettiği, hatta yeri geldiğinde çeşitli yollarla mânen 
“cezalandırdığı” yönünü gerçekçi bir üslûpla tasvir etmiştir. 

Hikmetlerinde tenkit ettiği bazı yalancı ve düzenbaz 
kadılara karşı sert tutumu da yazarın gözünden kaçmamıştır. 
Ahmed Yesevî’nin Şihabeddin Kadı ve Eşrefhan gibi olumsuz 
tiplere karşı yürüttüğü manevî mücadeleyi, buna örnek olarak 
gösterebiliriz.

Fitnecilerden Şihabeddin Kadı, Mevlüd Kâri ve Muhammed 
Resul gibiler Şeyh’in:

Kadı, imam olanlar, haksız dâva edenler
Eşek gibi olmuşlar yük altında kalmışlar.
Haram yiyen hâkimler, rüşvet alıp yiyenler
Kendi parmağını dişleyip korkup durup kalmışlar.
Tatlı tatlı yiyenler, türlü türlü giyenler,
Altın tahta oturanlar toprak altında kalmışlar-
gibi mısralarını başkalarının ağzından kaydederek, Ahmed 

Yesevî’yi kötü göstermek amacıyla padişaha takdim etmeyi 
planlarlar. Ahmed Yesevî ile Mahmut Tamğaç Han’ın hac yolunda 
görüşeceklerini öğrenip, bu kayıtları Semerkant valisi Mahmut 
Tamğaç Han’a gizli yollarla teslim etmek üzere anlaşırlar. Bu 
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vazife Mavlüd Kârî’ye verilir, o da tüccar kıyafetiyle o yazıyı 
Mahmut Tamğaç Han’a götürür. Ama netice onların beklediği 
gibi olmaz. Sonuç itibariyle Pîr-i Türkistan’ın kerametiyle 
düşmanların sırları ifşa olur ve Mahmut Tamğaç Han onlara 
gerekli cezayı verir.

“Rükneddin Attan İndi” adlı bölümde, Ahmed Yesevî’nin 
halkın nezdindeki mevkii, ulema ve kadılardan üstünlüğü 
maharetle gösterilmiştir. Ahmed Yesevî’nin yolda olduğunu 
öğrenen Rükneddin, İsficap kadısını çağırıp ona Şeyh için bir 
otağ kurdurmasını ve Şeyh’i oraya davet etmesini emreder. Ama 
kadı ona cevaben:

“Düşüncem şu ki, şeyh hazretleri Semerkand veya İsficab 
kadısı değildir, Türkistan şeyhlerinin baş halkasıdır. Hoca 
Ahmed Yesevî cenapları, şahların huzuruna varmaz, bilâkis, 
şahlar hazretin huzurlarına varıp hayır duâ dilerler” (s.85) der 
ve Ahmed Yesevî’nin “şah u gedaya eşit merhamet ettiğini”, 
Rükneddin’in büyük dayısı Sultan Sencer’in devletin başkanı 
olsa bile şeyhe talebe olduğunu hatırlatır. Ve nihayet Rükneddin 
kendisinin ve Şeyh’in “kim” olduğunu anlar ve yola çıkıp Ahmed 
Yesevî’yi karşılar. Karşıladıktan sonra onu huzuruna çay içmeye 
davet eder. Şeyh ise: “Bizim çayımız da yerimiz de burasıdır.” 
diye cevap verir. Rükneddin samimî olarak değil sembolik olarak 
“atından inerek” Şeyh’e iyi görünmeye çalışır. Ama onun bu 
amelleri Ahmed Yesevî’yi adaleti koruma yolundan vazgeçiremez. 
Rükneddin’in kırıp geçirdiği Karluklar, onun oğlunu kaçırıp 
Şeyh’in huzuruna getirdiklerinde, Rükneddin’i değil, Karlukları 
himaye eder. Karluklar, Rükneddin’in Karluk elçilerinin kulak ve 
burunlarını kesip gönderdiğini söylerler. Karlukların bu muamele 
karşısında Rükneddin’in çocuğunu işkence etmek veya öldürmek 
için değil, onunla barışmak için kaçırdıkları ortaya çıkar. Onlar 
Şeyh’in huzuruna gelip ondan arabulucu olmasını ve bu sorunu 
çözmesini rica ederler:
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“Zalim Rükneddin gelirse... balasının peşinden gelir, 
biliyorum... eğer gelirse, söyleseniz, babamız bir Âdem Ata, 
anamız bir Havva Ana, aklını başına toplasın, rahat dursun. 
Bir parça ekmeğimizi yememize müsaade ederse, biz de ona 
ilişmeyiz. Karluk da buranın sahibi. Ateşperest bir kâfir olarak 
size yalvarıyorum, baba. Hayır, derse, evini viran edip, balalarını 
ateşe atarız... İşte şimdi, ben gidiyorum. Namert gelmesin. 
Gelecek olursa, böyle aziz bir yerde kan dökülecek (s.126).”

Çok geçmeden Şeyh’in yanına devlet memurları ile 
Rükneddin gelir. Kendince gösteriş yaparak Karlukları kötüler, 
“bazıları dinden dönmüş, ben belime hazreti Ali’nin kılıcını 
bağlamışım”, diye böbürlenir. Çünkü: “Vali (Rükneddin) din-i 
İslâm’dan yana konuşursam, Şeyh beni destekler diye düşünür. 
(s.126)”

Lâkin Şeyh onu desteklemez, hatta ona nasihat de etmez: 
“Yazık bu laflara... Artık otuz yaşındaki bu çocuğa vaaz ve 
öğüt beyhudedir.” diyerek yanındaki küçük torbayı alıp valinin 
önüne atar. Rükneddin torbayı eline alıp eliyle ezer ve içinde 
toprak olduğunu görüp bunun: “Gözünü toprak doldurduğunda 
toprağa doyarsın” anlamına geldiğini hemen anlar ve yerinden 
kalkıp dışarı çıkar. Onun isteğine karşı Karluklar tarafından 
kaçırılan oğlu Fazliddin de babasıyla birlikte dönmez. Ahmet 
Yesevî, Rükneddin ile Karluklar arasındaki çetrefilli anlaşmazlığı 
çözerken rütbeye bakmaz, böylece adaletin terazisi bir kez daha 
şaşmadığını gösterir. 

Mahmut Tamğaç Han’la Ahmed Yesevî’nin son görüşmesinin 
anlatıldığı sayfalar, Pîr-i Türkistan’ın ne kadar büyük bir zât 
olduğunu göstermektedir. Tabiî ki, Mahmut Tamğaç Han’ın 
biricik oğlunun (Kutbeddin’in) evlenmeyi kabul etmeyip, büyük 
Şeyh’in yanında kalmayı tercih etmesi, bizim düşünce dünyamız 
ve zahirî ölçülerimize göre anlaşılmaz olabilir. Nitekim Mahmut 
Tamğaç Han’ın: “Oğlum Kutbeddin’e öğüt vererek, onu 
Semerkant’ta kalması için ikna ediniz” anlamındaki sözlerine 
Ahmed Yesevî şöyle bir cevap verir:
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 “Han cenapları, siz nefs-i ruhanî ile nefs-i hayvanî farkını 
dikkatten kaçırdınız. İşte şu sofradaki nimetler, bizdeki nefs-i 
hayvanîyi kandırmak (tatmin etmek – B.N. N.H.) için yeterlidir. 
Fakat Allah’ın yarattığı mahlûkat, sadece kursak endişesi 
çekmez. Onlara nefs-i ruhanî için de azık lâzımdır. Fakat insan, 
mahlûkatlar içinde en mükerrem zat imiş, ona nefs-i hayvanîden 
evvel ruhî ihtiyaç farzdır. Kulunun gözü de tok, gönlü de tok 
olmalı. Karnı tok, velâkin gönlü aç olan kimse imanınıza halel 
getirir. Şimdi Kutbiddin meselesine gelince... O delikanlının 
marifetten tarikata, tarikattan hakikate doğru meyl etmesi, sizin 
sözünü ettiğiniz kuş nefsinden farklıdır. Kuşun derdi tanede, suda. 
Kutbiddin’in derdi, siretini tamamen düzene sokup, vücudunu 
bütün hayvanî nefislerden tamamen âzat etmektir. Salih evlât, 
baba ile ananın gönül kıvancı, iftiharı değil mi?

- İftiharı, pîrim. Fakat o evlâdın pederiyile validesinin 
huzurunda yaşayıp onları şad edeyim, duâsını alayım diye 
düşünmesi de farz değil mi? Baba razı olursa, Allah da razı olur, 
demişler. Şeyh:

- Doğru. Allah’ın iradesi babanın muhabbetinden daha 
uludur. Yaradan Rabbim,  Kutbiddin’in gönlüne nur-ı tecelliden 
bir parça bahşetmiş. Bu nur, şehzadelik hevesinden, bu dünya 
zevklerinden ve zenginlik yığmak sevincinden üstün geliyorsa, 
ne yapabilirsiniz? İbrahim Ethem’i hatırlayın. Allah’ın hükmüne 
baş eğmekten başka çareniz var mı? Sizin yapmanız gereken, 
hayır duâ ile Kutbiddin’i kendi hâline bırakmaktır. (s.252)”

Bu sohbette Şeyh biraz yumuşak konuşuyor gibi görünse 
de aslında Maveraünnehir gibi büyük bir coğrafyanın hükümdarı 
olan Tamğaç Han’a bu gibi cümleleri söylemek kolay değildir. 
Muhammad Tamğaç Han onun bu sözlerinden memnun olmasa 
da Şeyh’e karşı söz söylemenin edepsizlik olacağını düşünmüş 
olmalıdır.
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Tanıtma/Değerlendirme/Habaerler - Sadullah Siyayev’in Ahmed Yesevî
Adlı Romanı Türkiye Türkçesine Aktarıldı.

Ahmed Yesevî şah u gedaya aynı derecede muamele eder. 
Özellikle halk arasındaki sıradan insanlarla kurulan ilişkiye 
ihtimam gösterir. Mekke’ye gidiş öncesi çobanlara ve çiftçilere 
hediyeler verir. Yazar, böylece romanda Ahmed Yesevî’yi hem 
talebelerine, hem de garip ve gurebaya merhameti bol bir zât 
olarak göstermiştir. Özellikle Şeyh’in hayvanlarına bakan 
çiftçilere izzet ikramlarda bulunduğu, öğrencilerinden Süleyman 
Bakırganî’ye develer hediye edip onu Harezm valisine yollaması 
bunun belirgin bir örneğidir.

Romanın vurgulanması gereken taraflarından biri de çeşitli 
yöntem ve anlatım teknikleriyle yazarın kalbindeki hisleri de 
okuyucuya yansıtmış olmasıdır. Şeyh Mekke-i Mükerreme’ye 
yola çıkmadan önce hanımıyla vedalaşır, onun rızasını alır. 
Caminin damına çıkan kahramanımız, eski Yesi/Türkistan 
semasına bakarken heyecanlanarak şöyle der:

“Dönüp sizi göremezsek, razı olun, ata yurt seması! 
Gariplerin gözyaşı gibi ışıldayan sayısız yıldızlar, sizler de razı 
olun bizden. Geceleri misafir yolcuların yolunu aydınlatan ay, 
razı olun! Bir anda cemalini gösteren güneş! Siz Allah nurunun 
bir zerresi, yer yüzünde bağları, ekinleri yetiştirip, rızık hâsıl 
edicisiniz. Altmış bir yıl ana beşiği gibi mürebbilik ettiğiniz için 
razı olun! (s.19)”

Ahmed Yesevî’nin doğduğu yurdu olan İsficap (Sayram)’a 
gelip anne babasının kabirlerini ziyaret edişinin anlatıldığı 
kısımda, kahramanımızın aklından şu sözler geçer:

“Benden razı olun anacığım, Allah’ın hükmüymüş, bizi 
erken terk ettiniz. Siz hayattayken size hizmet edemedik. İnşallah 
evlatlık borcumuzu mahşerde öderiz...”

Bu bölümler bize sadece Ahmed Yesevî’nin değil, aynı 
zamanda ömrü seksene yaklaşan (ömrü uzun olsun inşallah) 
yazarımız Sadullah Siyayev’in de Atalarının Toprağı Olan Ana 
Vatanı ile vedalaşma sahnesi gibi görünmektedir. 



109Aydın Türklük Bilgisi Dergisi Yıl 4 Sayı 6 Bahar - 2018 (99-109)

Bâtır NARBAYEV - Nadirhan HASAN

Eserin faziletli yönleri çoktur. Onların hepsini bu küçük 
makaleye sığdırmak kolay değildir. En önemlisi, Sadullah 
Siyayev’in Pîr-i Türkistan Ahmed Yesevî’nin hayatı ve eserlerini 
öğrenip, onun irfan yolunun özelliklerini tahlil edip, cehrî 
zikrin mahiyetine girebilmiş, böylece ulu dedemizin karakterini 
gerçekçi bir üslûpla betimleyebilmiş olmasıdır.

Burada eseri Türkiye Türkçesine kazandırdığı için 
emeklerini de takdirle karşıladığımız Prof. Dr. Şuayip Karakaş’a 
tekrar teşekkür etmek istiyoruz.  

Bu romanın tercüme edilmesi, Özbek, Uygur ve Türkiye 
Türklerimiz için büyük bir hediye ve Yesevî araştırmaları 
açısından önemli bir hadise olmuştur. Ümit ederiz ki, romanı 
Turan topraklarındaki Azeri, Kazak, Kırgız, Türkmen ve diğer 
Türk kardeşlerimiz de kendi lehçelerine çevirerek, uluslarına 
hediye edeceklerdir.


