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 :پوختە   

رێبازە سۆفیگەرییەكان لە كوردستاندا، بەدرێژای ئیمپڕاتۆریەتی عوسمانی بەتایبەتی پاش 

رووخانی میرنشینەكان رۆڵی كاراو گرنگیان بینیووە، لەنیوەی دووەمی سەدەی نۆزدەهەمەوە 

شێخەكان لەپاڵ خزمەتە ئایینیەكەدا، رێبەرایەتی بزووتنەوەی رزگاریخوازی كوردیان 

و اتۆریەتی عوسمانی وێڕای داخستنی تەكیەو خانەقاكانر وخانی ئیمپگرتەئەستۆ. پاش رو 

سیاسەتی توندی مستەفا كەمال بەرامبەریان، بەاڵم رێبازە سۆفیگەرییەكان بەنهێنی 

رێبازە  ،لە توركیا ژیانى فرەحزبی درێژەیان بە سروتە ئایینیەكان دا. بەدەركەوتنی

لە چارەکى ن دەستیان بە چاالكیی كردەوە. باكووری كوردستا لە تایبەتی سۆفیگەرییەكان بە

 1983و، دەركەوتنی پارتی رەفاه لە كۆتایی سەدەی بیستەم گەشەسەندنی ئیسالمی سیاسیی

بەدواوە، زمینەیەكی لەبار رەخسا بۆ رێبازە سۆفیگەرییەكان لە باكووری كوردستان بەتایبەتی 

 بەشداریی لە سیاسەت بكەن.، و كۆمەاڵیەتیپاڵ ئەركە ئایینی گشتی، كە لە و توركیا بە

ئەوەى لەم توێژینەوەیەدا جەختی لەسەر کراوە ئەوەیە، ڕێبازە سۆفیگەرییەکان لە 

کوردستاندا مێژوویەکى پڕ لە ملمالنێ و ڕکەبەرییان هەیە لەگەڵ حکومەت و لەنێو 

خۆشیاندا. هەر لەم سۆنگەیەوە، ڕێژەى بەشدارییان لە سیاسەتدا وەک یەک نیە، بەڵکو 

 وجۆر بووەو هەر جۆرێکیشیان شوێن دەستی لە کوردستاندا دیارو بەرچاوە.جۆرا
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 پێشەکی:

نیوەى دووەمى سەدەى بیستەم  لە ئەنجامی ئەو گۆڕانكارییە سیاسییانەی  

لە توركیادا روویدا، ئیسالمیی سیاسیی گەشەیسەند. لەپاڵ  بەدوواوە، کە

و باكووری رێبازە سۆفیگەرییەكان لە توركیا بەگشتی ئیسالمى سیاس ی،

ی. بەهۆی ئەو پاشخانە یو چاالكجموجوڵ  کەوتنەكوردستان بەتایبەتی 

و باكووری مێژوویەی رێبازە سۆفیگەرییەكان لە كوردستان بەگشتی

بەتایبەتی هەیانبووە، رۆڵی كاراو گرنگیان لەسەر كۆمەڵگەی كوردی 

یان ناوچەكانی  ،ە شوێنی لەدایكبوونیانهەبووە، بەجۆرێك شێخەكان ل

دیكەی كوردستان بە كردنەوەی تەكیەوخانەقا كردوەتە مەڵبەندی 

و هەرلەوێشەوە شوێنكەوتەو موریدیان باڵوكردنەوەی رێبازەكەیان

لەدەوری رێبازەكە لە تەواوی ناوچەكانی كوردستان و توركیاش 

لەسەر سیاسەتی  كۆكردووەتەوە، بوونەتە گرووپێك و رەوتێكی كاریگەر

 دەوڵەتی توركیا. 

گرنگی ئەم بابەتە لەوەدایە، گرووپە جیاوازەكانی رێبازە سۆفیگەریی لە 

شێخ لە شوێنی  .باڵوبوونەتەوە نلە ناوچە جیاوازەكا ،باكووری كوردستان

 وبوەلەدایكبوونی یان هەرشارێكی دیكە بێت تەكیە یان خانەقای خۆی هە

و پابەندی یان کردووەاوازەكانەوە سەردانلە ناوچە جی شێخ شوێنكەوتوانی

. رێبازە بوون رێنمای و دیدوبۆچوونەكانی رێبازەكەو مورشیدەكەیان

 كاریگەریشیان لەسەر سیاسەتی، ئایینی یسۆفیگەرییەكان لەپاڵ ئەرك 

 . هەبووە

، هەڵبژاردنی ئەم توێژینەوەیە لەوە سەرچاوە دەگرێت هۆكاری 

سۆفیگەرییەكان نووسراوە زیاتر الیەنی لەسەر رێبازە ئەوتوێژینەوانە، کە 

ێگەی ئەم ڕ ان باسكردووە، هەربۆیە ئێمە بە باشمانزانی لەیئایینی

توێژینەوەیەوە الیەنەكانی دیكەی رێبازە سۆفیگەرییەكان بەتایبەتی 

و چاالكییان و دیدوبۆچوونكاریگەریی و رۆڵیان لەالیەنی سیاسیی

 بخەینەڕوو.

یەدا پشت بەو سەرچاوە مێژووییە لە ئەنجامدانی ئەم توێژینەوە

كە  ،و توێژینەوە ئەكادیمیانەیرەسەنەكان بەستراوە بەتایبەتی ئەو كتێب

 بە زمانی توركی  باسیان لەم رێبازانە كردووە.

و دەروازەو چوار تەوەر لەخۆدەگرێت بەم  توێژینەوەکە پێشەكیناوەڕۆکی 

شێوەیە: تەوەری یەکەم: تیشک خراوەتەسەر رێبازی 

(و ئەو گرووپانەی سەربەم رێبازەن، تەوەری Nakşbendilerنەقشبەندی)

(و ئەو گرووپانەی سەربەم Halvettilerدووەم: باسمان لە رێبازی خەڵوەتی)

(، Rifailerروفاعیە) -رێبازەن کردووە، تەوەری سێیەم: رێبازی ریفائی 

( ئەو گرووپانەی سەربەم Kadirilerتەوەری چوارەم: رێبازی قادری) 

 رێبازەن باسکراوە. 

 دەروازە: 

و سۆفیزمی ئیسالمی  هەمانشێوەی زوهد بە ،1ى سۆفیگەرى سەرەتا رێباز 

 مانای هەنگاونان بەرەو جیهانێكی رۆحانی بوو، واتە دونیا بینی تەنها بە

، پاشان ەبوو  یحانۆ ر  واوەت یک ییەنیابیدون یکورد یزمیفۆ س ییتاەر ەس

 ەیو ێچوارچ و بڵقا وێنە ( چوو زمیفۆ )سەکەزاراو  ەو ەمەھەزدێس ەیدەسەل

 ەار ید ،ەو ییەرفانیع ی واز ێشەب داریندەو ەیپ ە وتێو ئاو  ی فکر  یک ەیەخانقوتاب

 کانەدیمور  یدیمور  دویمور  ماوەردەھ یفۆس ەر یپ یپاش مردن ەل ەکەباز ێر 

 ەل زمیفۆ س یکانەباز ێر  یوانەیڕەپ تاەر ە. سداەدەکەباز ێر  ەب انەیژ ێدر 

 ی ر یب ەل ەو ەتوان یزموونەئ ەوات ،یرفانیع یزموونەئ ەل ەکوردستان جگ

 ەبوو ەن انەیکید یک یەزوو ەئار  چیھ یراستەب شتنەیگ یی وو ەیڕەپ انیخودا، 

  .2ەو ەکردەدەن ەکید یک ەیەلەسەم ەل انیر یب اتریز ەو ەل

 ودیارترین هۆكارە بزوێنەرەكانی ژیانی سیاسیییەكێك لە سۆفیزم 

فراوانی رێبازەكانی  وكۆمەاڵیەتی دەوڵەتی عوسمانی بوو، كاریگەری قوڵ 

سۆفیزم لە دەوڵەت و ژیانی كۆمەڵگە بەیەكەوە سروشتێكی سۆفیگەری 

و نەریتەكانیاندا تایبەتی بە ژیانی گشتی بەخشیبوو ئەمە لە رێوڕەسم

و وەك هاتنەسەرتەختی فەرمانڕەوای سوڵتان ،بەروونی رەنگیداوەتەوە

ی عوسمانیی و ژیانی زانستی...هتد رێبازە یپێكهێنانی هێزی سەرباز 

ناوچەی ئەنادۆڵ  اتۆریەتی عوسمانی بەتایبەتی لەر سۆفیگەرییەكان لە ئیمپ

و دەركەوتن، ژمارەیەك لەو رێبازانە رۆڵێكی گەورەیان لە ژیانی سیاسیی

و دەسەاڵتی دا بینی، بەهۆی فراوانبوونی مەیدانكۆمەاڵیەتی ئەو ناوچانە

سۆفیزم بەجۆرێك ژمارەیەكی گەورە لە زانایان تێكەڵ بە رێبازەكانی سۆفیزم 

ان یو بەشێكی گەورەی كەرتە كۆمەاڵیەتییەكانی كۆمەڵگە پەیوەندیبوون

 . 3پێوەكردن

لە نیوەی دووەمی سەدەی نۆزدەهەم، شێخەكانی كوردستان تەنها 

ون، كە دوای رووخاندنی میراتییەكانی كوردو ئاڵۆزتربوونی كەسانێك بو 

و ئابووری كوردستان بتوانن خەڵكی لەدەوری و كۆمەاڵیەتی دۆخی سیاسیی 

و تەكیەو ناوەندەكانی رێبازەكەیان وەك ناوەندێكی خۆیان كۆبكەنەوە

و ئابووریی و كۆمەاڵیەتیگرنگی گەورەكردنی هێزو هەژموونی سیاسیی

و و كارگێڕییەكانی عوسمانییو سەربازییبەو دەزگای سیاسییتێكەڵبوون 

، 4بوون بە بەشێك لە هێزو سیستمی دەسەاڵتی سیاسیی ئەم دەوڵەتە

 6دایو نەقشبەند  5هەربۆیە گۆڕەپانەكە لەژێر كۆنترۆڵی رێبازەكانی قادری 

و كۆمەاڵیەتی بوو، ئەو رێبازانە لە هەندێك كاتی تایبەتدا رۆڵی سیاسیی

گرنگیان لە كوردستان گێڕاوە، چونكە نوێنەری نموونەیەكی رێكخراوی 

 . 7كۆمەاڵیەتی سەربەخۆ لە عەشیرەتەكان، هەروەها حكومەت بوون

لەسەردەمی مستەفا كەمالدا، تەواوی رێبازە سۆفیگەرییەكان بە رەوتی 

زییەكانی كەمالیدا تێپەڕین. مامەڵەی  چاكسازی كەمالی لەگەڵ چاكسا

 رێبازە سۆفیگەرییەكاندا بەدوو قۆناغدا تێپەڕین:

قۆناغی یەكەم: دەناسرێتەوە بەوەی هەڵوێستی كەمالیەكان بەرامبەر 

و رێبازە سۆفیگەرییەكان هاوئاهەنگ بوو لەم قۆناغەدا گرووپ

 انوەیەكی تەواوەتی هاریكارییبەشێ ،كەمالییەكان لەجەنگی سەربەخۆیدا

لەگەڵ گرووپە سۆفیگەرییەكان كرد. مستەفا كەمال رێبەری گرووپە 

سۆفیگەرییەكانی بەكارهێنا بۆ تەیاركردنی جەماوەر بۆ جیهاد دژی 

سۆفیگەرییەكان  رێبازە وازی لە 1924داگیركەران، لەبەرئەوە دەستووری 

 ەنان.و واتە بەربەستی دەستووری بۆ دانهێنا ئازادبن

 رێبازەکان قۆناغی دووەم: دانانی یاسای نوێ، كە بەوپێیەی

هەڵدەوەشێنرێتەوە پرۆسەیەكی دەستپێكرد بۆ قەدەغەپێكردنی ئەو 
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لە  رێبازانە رێبازانەو داخستنی بنكەكانیان، پاشان رێگرتن لە ئەندامانی ئەو

ئەنجامدانی هەرچاالكییەك لە هەرشوێنێك و دوورخستنەوەو 

و رووبەڕووی زۆرێك لە رێبەران و شوێنكەوتوانی ۆچپێكردنو كباڵوپێكردن

ئەم رێبازانە بوونەوە، نەهامەتیەكانی ئەم رێبازە سۆفیگەرییانە 

 .8وتوندبوو لەگەڵ ئەو رێوشوێنانەی چاكسازییەكانی كەمالی سەپاندیتاڵ

و گەمارۆی سەر سەرەتای پەنجاكانی سەدەی بیستەم بەرتەسكردنەوە

و تاكەكانی دیكە، بەتایبەتی لەسەر پیاوانی سۆفی ئایین كەمتركرایەوە

لەوماوەیەدا ژمارەیەك لەو رێبازە سۆفیگەرییانە لە چاالكیی نهێنییەوە 

دەستیانكرد بە پەیڕەوكردنی چاالكیی ئاشكرا بەشێوەیەكی هەنگاو 

ئەوەی یارمەتی ئەمەیدا ركەبەری سەركردە سیاسییەكان بوو  ،بەهەنگاو

سۆفییانە لەكاتی رێبازە نگی ئەندامانی ئەم لەسەر بەدەستهێنانی دە

 . 9نزیكبوونەوەی هەڵبژاردندا 

 

 ( Nakşbendilerتەوەری یەکەم: رێبازی نەقشبەندی) -1

سەرتایی دەركەوتنی رێبازی نەقشبەندی لە توركیادا دەگەڕێتەوە بۆ یەكێك 

 دا1409لە موریدەكانی)عوبەیدوڵاڵ ئەحرار( لە ئەستەنبوڵ، كە لە 

و رێبازەكە بەشێوەیەكی زۆرخێرا دەستی بە باڵوكردنەوە  دامەزراند خانەقای

و ئەنتالیادا لێبووەوە. كردو چەندین لقی لە شارەكانی رمیلیا

هەرلەسەرەتادا رێبازی نەقشبەندی لەناو توركەكاندا جێگەی گرتەوە، كە 

ناوەڕاستی ئاسیاوە سەریهەڵدابوو پاشان موریدەكانی ئەحمەد فاروقی  لە

دی درێژەیان بەو رێبازە دا، هەتاوەكو لەناو توركیادا بە سەرهەن

رێبازی)نەقشبەندی مەجددیە( ناوبانگی دەركرد. بەدەركەوتنی 

كەسایەتیەكی كاریزمای لەناو رێبازەكەدا بەناوی مەوالنا خالیدی 

و شارەزای لە شەریعەتدا توانی ، بەهۆی توانای بەرزی لە ئایین10شارەزوری 

زەكانی لەدەوری خۆی كۆبكاتەوە. مەوالنا خالید زۆرێك لە چینە جیاوا

و خاوەنی جۆرێك لە مامەڵەی زیرەكانە بووە لەگەڵ دەسەاڵتداران

توانیویەتی بەشێوەی دیاری گۆڕینەوە و بیرهێنانەوەی پیرۆزییەكانی رێباز 

خۆی لێیان نزیك بكاتەوە، هەروەها مەوالنا پەیوەندی لەگەڵ كەسایەتییە 

خەلیفەی خۆی هەڵیبژاردن هەوڵیداوە لە  و بەكاریگەرەكان بەستووە

یانەوە زۆرترین كاریگەری لەناو كۆمەڵگەو چینی سیاسییدا ەرێگ

 .11دروستبكات 

خالید هەوڵیداوە رێبازەكەی لە ئەستەنبوڵ پەرەپێبدات، هەربۆیە  مەوالنا 

نوێنەری)پەیكێك(ی ناردووە بۆ ئەستەنبوڵ هەرچەندە پێشتر  1819لە 

یدی چووەتەناو ئەستەنبوڵ، بەاڵم هەوڵەكانی مەوالنا نەقشبەندی موجەد

خالید جیاوازتر بووە لەوانەی پێشخۆی لەنامەكانیدا، كە دەینارد بۆ 

ئەستەنبوڵ دەوڵەتی عوسمانی بە دوا قەاڵی ئیسالم وەسف دەكردو داوای 

لە شوێنكەوتوانی دەكرد، كە نزا بكەن خودا دەوڵەتی عوسمانی بپارێزێت، 

پشتگیری سوڵتان دەكرد وەك پارێزەری ئیسالم، هەربۆیە  هەروەها نزا بۆ

خالیدی كەوا كاربكاتە سەر چینە  -كارێكی گران نەبوو رێبازی نەقشبەندی

و مورید لەنێو ریزی دەستەبژێری فەرمانڕەوادا بااڵدەستەكانی ئەستەنبوڵ 

لە دیمەشق، هەرچەندە  1827پەیدا بكات. پاش مردنی مەوالناخالید لە 

ۆر بەرێبازەكە گەیشت، بەاڵم مەوالنا رێكخەرێكی بەتواناو زیانێكی ز 

دا گەلێك كەس ی نەوەی دكور  رابەرێكی سۆفی جیاوازبوو. ئەو توانی لەناو

بۆ رێبازەكەی رابكێشێت، كە وەك خۆی لەو مەدرەسانەدا، كە میرە  نوێ 

كوردەكان دروستیان كردبوو، خوێندبوویان بەم شێوەیە لەماوەی شانزدە 

یی رێبازەكە توانی ژمارەیەكی زۆر لە مورید بۆ رێبازەكەی كێش ساڵی چاالك

و بكات النی كەم حەفتا خەلیفە پێبگەیەنێت، كە زۆربەیان كوردبوون

و شوێنەكانی ناردنی بۆ شاروشارۆچكە جۆراوجۆرەكانی واڵتی عوسمانیی

دیكە. ئەوانە دڵسۆزانە پەیامەكەیان جێبەجێ دەكرد بەرادەیەك، كە لە 

 -ك پشت)نەوە/جیل( لەپاش مەرگی، رێبازی نەقشبەندیمیانەی یە

خالیدی زۆربەفراوانی باڵوبوویەوە بەتایبەتی لەشارەكانی ئەنادۆڵ و لەنێو 

سوڵتان مەحمودی دووەم  1828عەشیرەتە كوردەكاندا. هەرچەندە لە 

و گەشەسەندنی رێبازی نەقشبەندی پێخۆش نەبوو ژمارەیەك  دەركەوت

ەی دوورخستەوە، بەاڵم زۆری نەخایاند سەرەڕای ئەو لە رابەرەكانی رێبازەك

رێبازەكە چاالكییەكانی لەشارەكان دەستپێكردەوە  ،و ئاستەنگانەكۆسپ

 . 12الی گەلێك لە ئەندامانی چینی بااڵدەست بە بەهێزی مایەوە

لەگەڵ رژێمە  ،خالیدی -لەسەرەتایی سەدەی بیستەم رێبازی نەقشبەندی

لمالنێی بەرنگاربوونەوەی دراماتیكی بووەوە. نوێیە سیكۆالرەكەدا تووش ی م

وە هەموو رێبازە سۆفیگەرییەكان قەدەغەكران لەم 1925پاش ئەوەی لە 

قۆناغە بەدواوە رێبازی نەقشبەندی لە توركیا فێری ئەوەبوو، كە بەنهێنی 

و رێوڕەسمی خۆی بكات. كەوتە هەوڵی پڕكردنەوەی ئەو پارێزگاری لە نەریت

و لە هەڵوەشانەوەی مەدرەسەكان بۆشاییەی بەجێماوەی

ودەستكەوتنی كتێبە ئایینیەكان زۆرێك لە وباڵوبوونەوەی زاناكانپەرش

وەچەی یەكەمی شێخە ناودارەكان، كە هەموو لە كۆتایی سەردەمی 

. 13عوسمانییدا خوێندوویانە بەردەوام بوون لە گواستنەوەی رێبازەكە 

ڕیاری داخستنی سەرجەم نەقشبەندی لە دوای ب-شێخانی رێبازی خالیدی 

مەدرەسە ئایینیەكان لەسەرانسەری توركیادا، لە مەدرەسە تایبەتەكان 

و ئیسالمییان بە قوتابییەكانیان لە وانەكانی تایبەت بە پەروەردەی ئایینی

و ئەو قوتابیانەش لەم مەدرەسانەدا دەرس ی باكووری كوردستان دەخوێند

وچە جیاوازەكانی توركیادا وەك و شەریعەتیان خوێند پاشتر لە ناییئایین

وتاربێژو پێشنوێژی مزگەوتەكان كارو ئەركییان راپەڕاند، هەروەها گموفتی و 

ئەوەبوو، كە لێرەوە چەند گرووپی دیكەی خاناقا تایبەتمەندی دیكەی 

ێگەی ڕ رێبازی نەقشبەندی دروستبوون، رێبازی خالیدی نەقشبەندی، لە

 . 14ئەم گرووپانەوە  زیاتر باڵوبوویەوە 

لەناو رێبازی نەقشبەندیدا هەریەك لە  

(،مەنزیلی،سلێمان حیلمی خەزنەوییەكانگرووپەكانی)هازنڤیلەر)

توناهان، دەرگاهی نۆرشین، شێخ سەیدا ئەلجەزەری( لە باكووری 

 .15و هەرلەو ناوچەیە سەریانهەڵداوە كوردستان چاالكن

توێژینەوەکەمانە، زیاتر هەرلەبەر ئەوەی باکووری کوردستان سنووری 

تیشکدەخەینەسەر کارو چاالکیی ئایینیی و سیاسیی و کۆمەاڵیەتیی...هتد 

 ئەو گرووپانەی، کە لە ناوچەکەدا چاالکن و بوونیان هەیە لەوانە:
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ئەم (: Hazneviler Grubuگرووپی هازنەڤیلەر یان خەزنەوییەکان) -

ندی دەناسرێت گرووپە وەك قوتابخانەیەكی تەسەوفی رێبازی نەقشبە

ی هەژموونو خاوەن نازناوی گرووپێكی فراوان وشەی خەزنەوی 

شێخایەتییە، ئەم گرووپە وەك بەشێك لە رێبازی نەقشبەندی لەالیەن 

كۆچی دوایكردووە(، دامەزرێنراوە. 1949شێخ ئەحمەد خەزنەوی، كە لە)

ێگەی نەوەكانییەوە بە وانەی زانستی و ڕ لەدوای خۆی پشتاوپشت و لە

فی بەردەوامی دراوە بەم گرووپە، بەشێك لەو كەسانەی، كە تەسەو

بەدرێژای مێژوو مۆڵەتی مەالیەتیان لەالی ئەم گرووپە بەدەستهێناوە. وەك 

گرووپێكی سەربەخۆ لەچوارچێوەی رێبازی نەقشبەندی درێژە بەكارەكانی 

دا، گرووپی 2006خۆیان دەدەن. لەپاش كۆچی دوای شێخ محەمەد لە 

(ی Şeyh Muhammed Mutaن شێخ محەمەد موتا)لەالیە خەزنەوی 

، شێخ محەمەد موتا خوێندنی لە مەدرەسە برێتكوڕی بەرێوەدە

ئیسالمییەکان لە تەل مەعرووف تەواوکردوەو لەالی شێخ محەمەدی 

، باوکی پەروەردە بووەو پاش مردنی باوکی گرووپی خەزنەوی بەرێوەدەبات

وەكو یەكێك لە شێخە ( Şeyh Izzeddinلەهەمانكاتدا شێخ عیزەدین)

 . 16و چاالكەكانی ئەم گرووپە رێچكەی تایبەت بەخۆی هەیە كاریگەر

، پەیوەستی بە رێبازی نەقشبەندییەوە بنەمای خەزنەوی دیدوبۆچوونەكانی 

سەرەكییە. سەرەڕای ئەوە گۆڕانكارییانەی بەسەر رێبازو سروتەكانی 

گرووپی خەزنەوی  گرووپە جیاوازەكانی رێبازی نەقشبەندیدا هاتووە، بەاڵم

و سرووتانە دەڕۆن، كە مەوالنا خالیدی نەقشبەندی لە لەسەر ئەو بنەما

 و پارێزگارییان لێكردووە، ئەو بنەماهیندستانەوە خۆی هێناویەتی

كە خەزنەوی جەختی لەسەردەكاتەوە  ،سەرەكییانە

لەوانە:)جیانەكردنەوەی یاخود خۆ جیانەكردنەوەی كەس ی موسڵمان لە 

و جەماعەت، نەدان لە هێڵی سەرەكی ئەهلی سوننەتكۆمەڵگە، ال 

و پارێزگاریكردن لە پەروەردەی تەسەوفی، تەمبەڵی نەكردن لە بەردەوامیدان

و سروتە ئایینیەكاندا، پارێزگاریكردن لە بنەما سەرەكییەكانی پەرستش

 .17ئایین لەبەرامبەر تەوژمی مۆدێرنە(

و ئەو می سیاسییگرووپی خەزنەوی، خۆی بەدوور دەگرێت لە پەیا

بابەتانەی گفتوگۆومشتومڕ هەڵدەگرێت، لەهەمانكاتدا هەوڵدەدەن 

و بن بەوپەڕی توانایانەوە پەیوەست بە یاساو رێساو رێنماییەكانی دەوڵەت

و  و گونجاویان هەبێت لەگەڵ بەرپرسانی شارەكانپەیوەندییەكی باش

ا وتاری ، هەروەها ئەم گرووپە خۆی بەدوور دەگرێت لە گ18دەوڵەتد

توندوتیژو لەهەمانكاتدا لە رووی نەتەوەییەوە بەهیچ جۆرێك لەگەڵ 

سیاسەتی پەكەكەدا نییە. ئەم گرووپە لەژێر دروشمی" كۆنەكردنەوەی ماڵی 

دونیاو بەشدارینەكردن لە سیاسەتدا"، بەردەوامی بەكارو چاالكییەكانی 

 . 19دەدات

و چاالكجەخت لەسەر پەروەردەكردنی مرۆڤێكی ، گرووپی خەزنەوی 

لەخواترس لەسەر مەشرەبی سۆفی دەكاتەوە. ئەم گرووپە جگە لە باكووری 

و شەیدایانی كوردستان لە باكووری سوریاو دەورووبەری حەلەب ئەندام

هەیە. هەرچەندە ناوەندی سەرەكیی ئەم گرووپە دەكەوێتە باكووری 

و پشتیوانییە، لەگەڵ ئەوەدا لە و خاوەن ئەندام كوردستانەوە

كانی)مێرسن، ئادنە، ئیزمیر،...هتد(، بوونی هەیە مەدرەسەی لەم شارە

شارانەدا هەیە، خەزنەوی لە تەواوی شاروشارۆچكەكانی باكووری 

كوردستان مەدرەسەو خانووی هەیە، بەاڵم هیچ رادیۆو تەلەفزیۆنێكی 

و (، Ilim Dergisiنییە، دووگۆڤاری مانگانەی بەناوەكانی زانست) 

 . 20(هەیەsiIrfan Dergiعیرفان)

گرووپی خەزنەوی، لەناو توركیادا كاریان بە سیاسەتەوە نییە، بەاڵم لە 

رۆژئاوای كوردستان رەوشەكە بەجۆرێكی دیكەیە، هەربۆیە محەمەد 

( وەك كەسێكی شاز بە گوتارێكی Muhammed Muştakموشتاق)

سۆفیانەوە لە باكووری سوریا بەشداربووە لە بزووتنەوەی سیاس ی كورد، 

گرووپی  پەیوەندی لەگەڵ خەزنەوی ا كوڕەكەی بەناوی مورشید هەروەه

نییەو یاخود پەیوەندی لەگەڵیان الوازە لەبەرامبەردا لەالیەن خەزنەوی 

زۆرێك لە گرووپە نەتەوایەتی یاخود نەتەوەپەرستە كوردییەكانی باكووری 

 . 21و شایستەی لێدەگیرێتسوریا رێزی زۆر

 

 (:Semark Cemaati)گرووپی سەمەرقەند/   Menzilگرووپی مەنزیل  -

مەنزیل یەكێكە لە گرووپەكانی رێبازی نەقشبەندی دامەزرێنەری ئەم رێبازە 

، لە گوندی 22((١٩٧٢-١٩٠٢)Abdülkerim Erolئیرۆڵ ) عەبدولكەریم

 ان( ی سەربە پارێزگای ئادیامKahtaمەنزیلی سەر بە قەزای كاهتا)

(Adyamanی باكووری كوردستان مایە) وەو كردییە بنكەی سەرەكیی

( 1993-1920رێبازەكە، دوای خۆی كوڕەكەی محەمەد رەشید ئیرۆڵ)

گرتەوە لەپاش مردنی ناوبراو براكەی عەبدولباقی ئیرۆڵ بەردەوامی  جێگەی

داوە بە گرووپەكە. عەبدولباقی ئیرۆڵ، لە گوندی مەنزیل وەك ناوەندی 

و درێژەی یا رێكدەخاتسەرەكیی گرووپەكە كاروچاالكیی لە تەواوی تورك

 . 23پێدەدات

دیدوبۆچوونەكانی گرووپی مەنزیل لەوانە:)خەلیفەت لەم رێبازەدا لە دوو 

ێگەی هێماو ئاماژەو خەلیفەت دەدرێت، ڕ رێگەوە دەبێت، یەكەمیان: لە

و پێویستیەوە دەدرێت. ئەوكەسەی، كە رێبازی دووەمیان لەرێگەی ناچاری 

و سروتەكانی رەتبكاتەوە بە لە بۆچوون مەنزیل رەتدەكاتەوە یاخود بەشێك

و بە بڕوای ئەم رێبازە پێویستە مرۆڤ خراپەكار)مونكیر( لەقەڵەم دەدرێت

وەك چۆن لە مەترسیەكی گەورە رادەكات بەوجۆرە لە كەسێك رابكات 

ێگەی ڕ ئەگەر برای خۆش ی بێت، كە خراپەكاری رێبازەكە بێت. لە

انی ئیمانێكی عاریف پارچەیەكە و پشتیو و تەقواوە خۆشەویستیبەندایەتی

لە ئیمان. پێویستە مورید بزانێت و لەدڵیدا دڵنیای تەواوی بۆ دروست 

بێت، كە هەموو ئەو زانستە خواییانە خەیرو نورانەی، كە پێی گەیشتووە 

لەسایەی مورشیدەوە رابەرەكەیەوە بەدەستیهێناوە، گرنگترین رەفتار 

ە لە خۆبەستنەوەی مورید یبریتی (، كەRabitaبریتیە لە بوونی پەیوەندی)

، رابەری رێبازەكە لە پلەیەكی بەرزی 24بە یەقینی تەواو بە مورشیدێكەوە

نائاسایی تەنانەت بە واتایەكی دیكە)نیوە خودایەكە(، هەركەسێكی 

باوەڕدار پێویستە مورشیدە كامڵەكەی بدۆزێتەوەو وەك ئەمانەتێكی خوداو 

. لەم 25یەك خزمەتی بكات...هتد(پێغەمبەر)د.خ( ببینێت، بەهەموو شێوە

گرووپەدا شێخ هۆكاری گرنگە لە نێوان موریدو خودا داوەكارییەكانی مورید 
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و خودای مەزنیش نزاو لەالیەن شێخەكەوە پێشكەش ی خودا دەكرێت

 . 26پاڕانەوەكانی دۆستەكانی پەسەند دەكات وەریدەگرێت...هتد(

ەكەوێت، كە مورشید دیدوبۆچوونی گرووپی مەنزیل دەرد بە تێڕوانین لە

یاخود رابەری رێبازەكە بەجۆرێك پیرۆزكراوە، كە مورید بەتەواوی 

وابەستەكراوە بە مورشیدەوە هەرالدان لە فەرمانێكی مورشید بە مانای 

رێبازەكەیەو ئەم جۆرە گەورەكردنەی مورشید جۆرێكە  و دەرچوون لە ئایین

و النەدان لە بە ملكەچی  و زیادەڕەویكردن، كە مورید ناچارلە تاكڕەوی 

 فەرمایشتەكانی شێخەكەی و مورشیدەكەی دەكات.  

ێگەی ڕ چاالكییەكانی گرووپی مەنزیل لە چەند بوارێكدایە لەوانە: لە

و باڵوكردنەوەی سەمەرقەند لە چوارچێوەی ئەم گرووپە گرووپی چاپ

 Semer kandمیدیایەدا هەریەك لە دەزگاكانی تەلەفزیۆنی سەمەرقەند)

TV )  15و رادیۆی (Radyo15دەزگای چاپ ،) ،و باڵوكردنەوەی هاجەگان

(، گۆڤاری سەمەرقەندی Semerkand Dergisiگۆڤاری سەمەرقەند) 

مندااڵن، گۆڤاری سەمەرقەندی خێزانی، گۆڤاری گەنجی خوێنەر 

ێگەی ڕ كاروچاالكیی رۆشنبیری و میدیای ئەنجام دەدەن، هەروەها لە

و یان چاپبەی خۆیانەوە ژمارەیەكی زۆر كتێو باڵوكردنەو دەزگاكانی چاپ

، باڵوكردووەتەوە، كە ناوەڕۆكی هەموو كتێبەكان باس ی تەسەوف دەكات

عەمرەی  وگرووپە دوو كۆمپانیای گەشتیاری تایبەت بە حەجهەروەها ئەم 

( و ئیرشاهی Semerşah Turizmبەناوەكانی سەمەرشای گەشتیاری)

ماوەی  كاروچاالكیی و فراوانبونی ئەم ( هەیە  لە Erşah Turizmگەشتیاری) 

گرووپەدا ئەندام و الیەنگرانی و ئەوانەی، كە تازە دێنەناو گرووپەكەوە 

و لێخۆشبوونی خودا سەردانی گوندی و پەشیمانیبەمەبەستی تەوبەكردن

مەنزیل دەكەن، سەرەڕای ئەمانە لە زۆرێك لە واڵتانی ئەوروپا شوێنی 

و زیكرو بەندایەتی و چاالكیی خاناقالێناوە تایبەتییان كردۆتەوە ناویان 

 . 27خۆیان تێدا ئەنجامدەدەن

گرووپی مەنزیل وەك یەكێك لە رەوتەكانی رێبازی نەقشبەندی یەكێكە لەو 

گرووپانەی، كە زۆرترین شوێنكەوتەی لە باكووری كوردستان هەیە، 

دامەزرێنەری گرووپەكە خەڵكی شاری)سیرت(ی باكووری كوردستانە ئەمە 

ێكە لە هۆكارەكانی بەهێزی گرووپەكە لەناوچەكەدا. مەنزیل گرووپێكی یەك

تەسەوفییە لەم گرووپەدا لەخزمەتی شێخدا)تەوبە، زیكر، ویرد، خەتمە، 

و پەیوەندی، وەسیلەو شەفاعەت...هتد( دەكرێت لەهەمانكاتدا رابتا

و و رێزلێنانی خودای و كەراماتبایەخێكی زۆر بە بابەتەكانی خەوبینین

و تێڕوانینانەی ئەم گرووپە هەیەتی ابەتی غەیبی دەدرێت. ئەو بۆچوونب

لەگەڵ ئیسالمی راستەقینەدا یەكناگرێتەوە، تەنانەت ئەو 

دیدوبۆچوونانە، كە لە گرووپەكانی دیكەی رێبازی نەقشبەندی و 

تەسەوفدا زۆری جەختی لەسەرناكرێتەوە الی گرووپی مەنزیل زۆربەتوندی 

ە، هۆكاری ئەمە دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی، كە جەختی لەسەردەكرێتەو 

 بەزۆری خەڵكێكی سادە شوێنكەوتەی ئەم رێبازەن.

ویەكدا گرووپی مەنزیل هەوڵدەدات لەناو لە سەرەتاكانی سەدەی بیست 

رای گشتی بەتایبەتی چینی بیرۆكراسیدا بەهێز بكرێت، ئەگەر بەم شێوەیە 

كرێت پەل بهاوێت بۆ گەشەكردنی گرووپی مەنزیل بەردەوام بێت ئەوا دە

بوارەكانی دیكەی كۆمەڵگەو دەستبخاتە كاروباری سیاسەتەوەو ئیدارەو 

و ئەگەرە الی پارتی دەسەاڵتداری دادگاو سوپای ئەو واڵتەوە. ئەم ترس

و سیخورییەكانی توركیا گەاڵڵەبووە بە توركیاو تەنانەت دەزگای ئەمنی

 . 28دەكرێت  و چاالكییەكان ئەم گرووپەوردی چاودێری جموجوڵ 

 

 (:Norşin Dergahi() دەرگاهی نۆرشین )Norşin Grubu) نۆرشین یگرووپ - 

گرووپی نۆرشین یەكێكە لە گرووپە بەهێزو كاریگەرەكانی رێبازی  

نەقشبەندی. بنەڕەتی ئەم گرووپە دەگەڕێتەوە بۆ شێخ عەبدولڕەحمان 

كە ، ، لە نۆرشین( لەدایکبووەو١٨٣٠)(Şey Abdulrahman Tagiتاگی)

كۆچی ١٨٨٦لە  گوندێكە سەربە پارێزگای بەتلیس لە باكووری كوردستان 

دوایی كردووە هەرلەوێ بەخاكسپێدراوە، ئەم گرووپە لە باكووری 

و تەواوی توركیادا بە یەكێك لە گرووپە بەهێزەكانی رێبازی كوردستان

شێخی نۆرشین لەم گوندەوە بناغەی رێبازەكەی . نەقشبەندی دادەنرێت

و توركیادا باڵوبووەتەوە. پاشان بەهەموو باكووری كوردستانداناوە 

(، SibgatulahArvasiزنجیرەی رێبازەكە بریتییە لە سیبخەتوڵاڵ ئارڤاس ی)

(وە، دەگاتەوە بە دامەزرێنەری Seyyid Tahaێگەی سەید تەها)ڕ كە لە

(ی Seydaرێبازی نەقشبەندی. شێخ عەبدولڕەحمان، كە نازناوی سەیدا)

ی پێگەیاندنی قوتابیان و ئیجازەپێدان بە نۆزدە خەلیفەو ێگەڕ هەیە، لە

 هەژموون و خاوەنبە ،بوونی هەزاران موریدییەوە لە باكووری كوردستان

ی سەربە رێبازی نەقشبەند کانییەكێكە لە گرووپە سۆفییە كاریگەرە

جیاوازى خاناقاى نۆرشین لە خاناقاکانی دیکە دوو پرس ی تەواو  .29دادانرێت

اوە. یەکەمیان، هەر لەسەردەمى دەوڵەتى ڕوون و بەرچ

ئێستا نۆرشین هەم خانەقاى خەلیفەو موریدانە،  ،هەتاوەکوعوسمانییەوە

وتارخوێن تیایدا ئیجازە گکە مەالو  ،هەم مەدرەسەى شەرعى و فقهیە

و مەدرەسەی وەردەگرن. واتا نۆرشین لە یەككاتدا رێبازی سۆفیگەریی

ەوف لەگەڵ زانستی فیقهەو شەرعییە. کۆکردنەوەى تەس و فیقهی

شەریعەت، بووتەهۆی باڵوبوونەوەی خێراو فراوانی رەوتەكە لەناو خەڵکى 

 ەشۆک لە الیەک و خەڵکى زانستخوازو چینە بەرزەکانى کۆمەڵ لە الیەکىر 

. پرس ی دووەم پشت بەستووە بە مێژووى سیاسیی نۆرشینیەکان، 30دیکەوە

یە، هەڵوێستی سیاس ی بەجۆرێک هەڵوێستی سیاس ی مێژووى ئەم خاناقا

خاناقای نۆرشین لە جەنگی یەكەمی  ىیئێستایانى نەخشاندووە. بەشدار 

جیهانی لەپاڵ سوپای عوسمانیی دژ بە روسیا وەک هەڵوێستێکى دڵسۆزانە 

بۆ دەوڵەتى عوسمانى باس ی دەکەن. هاوکات کۆبونەوەو گفتوگۆى شێخ و 

ەکردن لە یان بەشدارینی خەلیفەکانى خانەقاى نۆرشین بۆ بەشدار 

، وبڕیاردان لەسەر خۆبەدورگرتن 1925شۆڕش ی شێخ سەعیدی پیران لە 

لەو پرسە وەک هەڵوێستێکى دڵسۆزانە بۆ دەوڵەتى تورکیاى نوێ بە نموونە 

کە ئەم خانەقایە  ،وایکردووە یە. ئەم هەڵوێستە مێژووی31دەیهێننەوە

ە بەردەوام ڕوو لە دەوڵەت و پشت لە هەڵوێستی بەرهەڵستکارانەى دژ 

گەر ئەو هەڵوێستە سەر بە نەتەوەى کورد بوبێت. ئە ،دەوڵەت بێت

پارێزەری بە  هەربۆیە نۆرشینیەکان لە بەرژەوەندی رەوتی ئیسالمی 

 ناسنامەی ئێستای واڵتی توركیا هەژماردەكرێن، چونکە لە الیەک جەخت
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لە الیەکى  ،و شەرعییەكان دەكاتەوەو بابەتی فیقهی لەسەر تەسەوف

و كاروباری رۆژانە بەرگری لە و سیاسیی بابەتی نەتەوەییبری  دیکەوە  لە

 . 32و  ئوممەتى تورکى دەکاتیەكێتی خاك

 شێخ گرووپە ئەم رێبەری  نۆرشین، گرووپی چاالكیەكانی بە ەبارەتس 

 دانراوێكی تەنها نەبووە نوسراوی  كتێبێكی هیچ تاگی، عەبدولڕەحمان

هەبووە وەرگێڕاوەتە سەر زمانی ( Mektubat /مەكتوبات)نامەكان بەناوی 

نامەی شێخ عەبدولڕەحمان، لەم نامانەدا  100توركی پێكهاتووە لە

و بابەتەكانی تەسەوف، رێبازی نەقشبەندی ئادابەكانی، بابەتە فیقهییەكان

بابەتە ئەخالقییەكان باسكراوە، كە ئەم نامانە بۆ خەلیفەكانی شێخ 

زانایانی دیكەی ناوچەكەو و و خەلیفەكانی باپیری عەبدولڕحمان خۆی 

دەوروبەری بە زمانی عەرەبی نێدراون. ئەم گرووپە بەراورد بە رابردوویان 

 .  33رۆژ روویان لە كەمی كردووەو چاالكیی ئەوتۆیان نییە بە رۆژ

و، بەڵكو لەهەمانكاتدا تەنها گرووپێكی تەسەوفی نییە گرووپی نۆرشین بە

و چەندین شەرعیەكانو جێگایەكە بۆ پەروەردەی بابەتە فیقهی

و مەدرەسەی تایبەت بەو بوارەیان هەیەو، هەتاوەكو ئێستا لەالیەن خێزان

و چوارجۆری جیاواز مەدرەسەی بنەماڵەی نۆرشینەوە بەڕێوەدەبرێن

هەیەو لە چاالكییەكانی بەردەوامە. شێخانی نۆرشین لەسەردەمی دەوڵەتی 

داخستنی مەدرەسە  عوسمانیی و پاشترو سەردەمی كۆماری توركیا و دوای

و ئایینیەكان رۆڵێكی كاریگەرو یەكالكەرەوەیان گێڕاوە لەو بوارانەدا. شەرعی

وشەرعیی و مەدرەسەی فیقهیلە نۆرشین لە یەككاتدا رێبازی سۆفیگەریی

و فیقهەو بوونی هەیە. ئەم شێوازە لە بانگەوازی ئایینی، كە تەسەوف

اڵوبوونەوەی خێراو فراوانی شەریعەتی پێكەوە كۆكردووەتەوە، بووتەهۆی ب

و لەهەمانكاتدا بەهۆی و ئادابی گشتیرەوتەكە لە بواری ئیعجازات

پێكەوەی ئەو بابەتانە بەیەكەوە ئەو كەسانەی لەم مەدرەسانەدا  

 و شەرعی وەردەگرن لەو فیقهیپەروەردە دەبن و پەروەردەی تەسەوفی

گرووپە ئایدۆلۆژییە كاریگەری پەیامی  یەككاتدا زۆر بەكەمی دەكەونە ژێر

نەتەوەپەرستەكانەوە. مانەوەی گرووپی نۆرشین بەم شێوەیە لە 

 . 34یەو خەڵكیبەرژەوەندی رەوتی ئیسالمیی

، دەردەکەوێت هەرچەندە دامەزرێنەرو گرووپی نۆرشینبە تێڕوانیین لە 

شوێنی باڵوبوونەوەی لە باکووری کوردستان بووە،بەاڵم لە ناوچەکەدا رۆڵی 

سیاس ی نەبووە. شوێنکەوتوانی ئەم گرووپە زیاتر سەرقالی بوارەکانی 

پەروردە فیقهه بوون، هەربۆیە تەنها لە روانگە ئیسالمیی و 

ر راکێشانی ئەو کەسانەی، کە سۆفیگەرییەکەوە کاریگرییان هەبووە لەسە

 خاوەن مەیلێکی ئیسالمی بوون.      

 

ئەم گرووپە  :35(cezeri-Şey Seda Elگرووپی شێخ سەیدا ئەلجەزەری) -

وەك گرووپی شێخ سەیدا ئەلجەزەری، كە لەدایكبووی جەزیرەی سەر بە 

و باكووری كوردستانە دەناسرێت، شێخ سەیدا بە ئامانجی ئەلقەو مەیدان

وەی كاروچاالكییەكانی رێبازەكەی فراوانكردووە جگە لە كوڕەكانی چوارچێ

كەس ی دیكە بەخشیوە. پاش كۆچی شێخ  32خۆی مۆڵەتی خەلیفایەتی بە 

 خاناقا وسەیدا كوڕەكەی بەناوی محەمەد نورڵاڵ شێخ سەیدا سەرپەرشتی 

و رێبازو مەدرەسەی  شێخ سەیدای كردووە. محەمەد نورڵاڵ بەهۆی زانست

تەسەوفەكەیەوە بە پلەكانی تەسەوف و رێبازەكەدا  سەركەوتووە و ئەدەب

و بەرزبووەتەوە، ناوبراو سیانزدە دانراوی لەژێر ناونیشانی نامەكان یاخود 

 37لە تەمەنی  1985( نووسیوە. محەمەد نورڵاڵ لە Risalelerپەیامەكان)

پاشان گرووپەكە و  ساڵیدا بە رووداوی هاتوچۆ كۆچی دوای دەكات

 . 36ەن شێخ عومەر فاروقەوە بەڕێوەدەبرێتلەالی

و گرووپی سەیدا ئەلجەزەری لە رێبازدا شوێنكەوتەی رێبازی نەقشبەندییە

لە مەزهەبدا پەیڕەوی لە مەزهەبی شافیعی دەكات. ئەم گرووپە 

و مەدرەسەكانی بەردەوام بێت هەوڵدەدات لەسەر رەوتی رێبازی سۆفی

بەشێوازی سۆفیگەری رێبازی پارێزگاری لەو كەلتوورە ئیسالمییە 

و بەردەوامی پێبدات. گرووپی شێخ سەیدا نەقشبەندی و مەدرەسە بكات

و مەدرەسە شەرعییەكانییەوە، هەروەها و رێبازو سۆفیگەرییوەك ناوبانگی

بەهۆی خزمەتە بەردەوامەكانییەوە لە جەزیرەو ناوچەكەدا بەیەكێك لە 

رێت. بەهۆی ئەو قوتابیانەی، گرووپە دیارەكانی رێبازی نەقشبەندی دادەن

و ئەو خەلیفانەی مۆڵەتی پێداون و ئەركی كە پەروەردەی كردوون

و بەردەوامیدان بە رێبازو وانەكان بووەتەهۆی پێسپاردون بۆ خزمەت

و و الیەنگری ئەوەی لە ناوچەكانی دەوروبەری جەزیرە خاوەن ئەندام

شێخ سەیدا لە و كاریگەریی پشتیوانییەكی زۆربێت جگە لەمانە رۆڵ

هیدایەتدانی گرووپە مەسیحییەكانی ناوچەكەو لەهەمانكاتدا رێگری لەو 

و پەالماردانەی كراونەتەسەر ئەو گرووپانە جێگەی رێزو سوپاس هێرش

و كۆمەڵگەوە. ئەو بیروبۆچوونانەی، كە بووە لەالیەن ئەو گرووپە مەسیحی

ە لە روانگەی گرووپەكە هەیبووە، هەتاوەكو ئەمڕۆ بە جێگیری ماوەتەو 

سیاسییەوە، هەرلەسەرەتاوە پشتیوانی ئەو پارتانە بوون، كە خاوەن 

سیاسەتێكی پارێزكارو ئیسالمی بوون. شێخ عومەر فاروق سەركردەی 

و و بورسەو جەزیرە بەردەوامە لە كاری ئیرشادیگرووپەكە لە ئەستەنبوڵ 

جەزیرە لەگەڵ ئەوەدا ئەوانەی، كە لە بنەماڵەو خێزانی شێخ سەیدا لە 

و عەشایەرییەوە بەردەوامن لە ماونەتەوە لە روانگەی كۆمەاڵیەتی

و خزمەتی خەڵكی، هەروەها ئەم گرووپە لە گەڵ كاری ئیرشادی میوانداری 

 .37و وانەی ئایینی بەردەوامەێگەی مەدرەسەكانییەوە لە كاری زانستیڕ لە

گرووپی سەیدا ئەلجەزەری چەندین چاالكیی جیاواز ئەنجامداوە 

و وانە:)لە هەریەك لە شارەكانی ئەستەنبوڵ، باڵك ئیسیر، بۆلۆ، ئەنتالیالە

و  غازی عەنتاب ...هتد خانوویان بۆ خوێندكارانی بەش ی شەریعە لە زانكۆ

قوتابخانە ئایینیەكان گرتووە، ئەو خانوانە وەك بەشە ناوخۆییەكی بچووك 

بخانەیان وایە وەك پشتگیری و بەهێزكردنی وانەكانی زانكۆ یاخود قوتا

ێگەی خەلیفەكان)وەكیلەكان(و ڕ و بۆیان دووبارە دەكەنەوە، لەپێدەڵێنەوە 

نوێنەرەكانەوە چاالكیی و مەدرەسەو دەرسەكانیان لە شارەكانی وەك: 

و ئورفا بەردەوامی پێدەدرێت،  ماردین بورسا، ئادیامان، دیاربەكر،

، ەوەوباڵودەكەنهەندێك لە كتێبەكانی محەمەد نورڵاڵ سەیدا چاپ

ێگەی شوێنكەوتوانی ئەم گرووپەوە هەوڵدەدرێت لەمەیدانی ڕ لە

بكرێت، هەروەها  و بەشێوەیەكی ئەكادیمی توێژینەوەی لەسەرئەكادیمیدا 

و ئامۆژگارییەكانی رابەری گرووپەكە  شێخ عومەر فاروق  دیدوبۆچوون
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باڵودەكرێتەوە بەشێكی  *(Sohbetزیاتر لەرێگەی دەرسەكانەوە سوهبەت)

 . 38رەكانی ناوبراو لە ئینتەرنێت  باڵودەكرێتەوە(وتاگ

و سوهبەتەوە موریدانی رێبازەكە كۆدەكرێتەوە پەیوەندی  وتارگێگەی ڕ لە

و توند دەبێتەوە، هەروەها پەروەردەی تەسەوفی نێوانیان بەم هۆیەوە نوێ 

بەردەوامی پێدەدەن، هەربۆیە سوهبەت بە یەكێك لە بەشە 

 . 39ئەم گرووپە دادەنرێت سەرەكییەكانی كاروچاالكیی 

 

 :40(Süleman Hilmi Tünahan) گرووپی سلێمان حیلمی توناهان -

گرووپی سولەیمانییە یەكێكە لە گرووپەكانی رێبازی نەقشبەندی بەناوی 

، كە بە ونراوە(نا1959 -1888دامەزرێنەرەكەی سولەیمان حیلمی توناهان)

ەشێخێكی تازەكەرەوە)مجدیدی( رێبازی نەقشبەندی  . ئەم 41ناسراو

لە  ١٩١٧)گرووپە پاش مردنی سولەیمان حیلمی، لەالیەن كەمال قاجار

ی زاوایەوە سەركردایەتی گرووپەكە كراوە، ئەسکی شەهر لەدایکبووە(

لە توركیاوە بەرەو  1961پاش ئەو كۆچەی لە لەگرووپی سولەیمانییەكان 

ێگەی ڕ ە لەیەكەم گرووپ بوون هەوڵیانداو ، ئەڵمانیاو ئەوروپا سەریهەڵدا

ئایینی  ،لتووری ئیسالمی لە دەرەوەی واڵتو كردنەوەی)ناوەندەكانی ك

 .42ئیسالم بگەیەننە دەرەوەی توركیا

سولەیمانییە بەوە ناسراوە، كە پەیوەندییان بە سیاسەتەوە ی گرووپ 

و بەهێزی پارتە سیاسییەكان بەردەوام بەهێزەو بەپێی بارودۆخی واڵت

پەرلەمانتارو بەرپرسیان لەناو كابینەكانی حكومەتی توركیادا هەبووە. پاش 

دا كوڕەكەی عارف ئەحمەد دەنیز ئوڵگوین 2000مردنی كەمال قاجار لە 

(Arif Ahmet Denizolgun) (١٩٥٦، کە  )وەكرالە ئەستەنبوڵ لەدایکبووە 

 . 43بە رابەری گرووپەكە

گرنگترین جیاوازی رێبازی سلێمانی لەگەڵ گرووپەكانی دیكەدا پیادەكردنی 

رێبازی بیركردنەوەو بەكارهێنانی رێوڕەسمی پیرۆزكردنی توناهانە، ناوبراو لە 

كی سۆفیگەرەو لە بواری و باپیرییەوە پەروەردەی خانەوادەیەباوك

سۆفیگەریدا راوبۆچوونی خۆی هەیە، كە جەختی لەسەركردۆتەوەو فێری 

شاگردەكانی كردووە، توناهان باوەڕی وایە، كە)ئامانجی پەیوەست لە 

سۆفیگەریدا دروستكردنی پەیوەندییە، واتە شوێنكەوتووی دەبێت 

توو پێش چونكە  شوێنكەو  ،هەمیشە لە دەوری حەزرەتی یەزدانیدا  بێت

ێگەی ئەوەوە بە ڕ و لەهەموو شتێك  پەیوەندی بە رابەری گەورەوە هەیە

ێگەی پێغەمبەرەوە)د.خ( بە خوا دەگات(، هەربۆیە ڕ پێغەمبەر)د.خ(و لە

ە پێیوایە، كە مرۆڤ خۆی بە تەنها ناتوانێت پەیوەندی یرێبازی سولەیمانی

وەندو لەگەڵ خودا ببەستێت، بەڵكو بۆ ئەم مەبەستە پێویستی بە نا

و رابەرو ە لە سلێمان حیلمی توناهانیرەبتێك هەیە ئەو كەسە بریتی

ناوبراو دامەزرێنەری گرووپەكە، سەرەڕای مردنی توناهان شوێنكەوتوانی 

و خودا و هۆكاری پەیوەندییان بەخوداوە بە پەیوەستی نێوان خۆیان

 یەوە، هەروەها بڕوایان وایە، كە توناهان لە رووی پایەی ئیمانی44دەزانن

توناهان لە مزگەوتی  (یە، هەروەها لەو باوەڕەداننبیائەخاتەمەو پەیامبەر)

فاتیح لە ئەستەنبوڵەوە ئیدارەی گرووپەكە دەكات، هەركەسێك پەیوەندی 

و بەدڵ و رۆح بە سولەیمانەوە بكات و لەهەرشوێنێك  بێت چاوی دابخات

ئەوا بڕوات بۆ مزگەوتی فاتیح لەوێ پەیوەست بێت بە سوڵتانەوە 

راستەوخۆ بۆ بەهەشت دەڕوات. رەزامەندی خودا پەیوەستە بە 

رەزامەندی توناهان، هەركەسێك ئەم پەیوەستەی بۆ دروست بێت و 

پاشان ئەم نهێنییە ئاشكرا بكات كافر دەبێت و كوشتنی پێویستە. 

شوێنكەوتوانی ئەم گرووپە دژی ئەو كەسانەن نهێنی گرووپەكە ئاشكرا 

یبەت بە گرووپەكە هەیەو  شوێنكەوتوانی زۆر و سوێندێكی تادەكەن

حەزەر لە سوێندخواردن بەو سوێندە دەكەن بۆ سەملاندنی بابەتێكی زۆر 

و  ودروست ئەو بابەتە بەو سوێندە یەكدی سوێند دەدەنجدی و راست

 .  45دڵنیای دەدەنەوە بە یەكدی

و و هێشتنەوەی زانیارییگرووپی سولەیمانی بەهۆی داخراوییەوە

وونەكانیان لەناوخۆیاندا بەنهێنی و ئاشكرانەكردنی بۆ كەسانی دەرەكی بۆچ

كەمترین زانیاری لەسەر بۆچوون شێوازی كارو هەڵسوكەوتی ئەم گرووپە 

دەزانرێت، هەرچەندە لەالیەن ئەم گرووپەوە دوو گۆڤار بەناوەكانی حەوت 

 Tarih,Insanو ژیار)(و گۆڤاری مێژوو، مرۆڤ Yeti KitaDergisiكیشوەر)

ve Hayat Dergisi باڵودەكردەوە، بەاڵم بە هیچ جۆرێك بۆچوون و )

 .46تێڕوانینە سەركییەكانی گرووپەكە لەم گۆڤارانەدا باڵوناكرێتەوە 

موریدانی رێبازی سولەیمانیە لە دوای ئەو مەالیانە یاخود ئەو كەسانەوە 

، نوێژ ناكەن، كە سەربە رێبازەكەی خۆیان نین. بە بڕوای كەمال قاجار

زە یتوركیا واڵتێكی ئیسالمی نییە، هەرلەبەر ئەوەیە ئەگەر موسڵمانێك، فای

لە كەسانی ناموسڵمان وەربگرێت ئاساییە، هەروەها كەمال قاجار پێیوایە 

وەربگیرێت، بەو پێیەی بانقەكان  *زە لە بانقەكانیدەكرێت فای

لەو زە یدامەزراوەیەكە دامەزراوەش موسڵمان نییە، كەواتە ئاساییە فای

بانقانە وەربگیرێت، هەربۆیە شوێنكەوتوانی رێبازی سولەیمانییە 

 .47مامەڵەیان لەگەڵ بانقەكاندا ئاساییە

و پێیانوایە  و عەمرە نادەنگرووپی سولەیمانییە، زۆر بایەخ بە حەج  

بكرێت بەخێر بۆ  ،و عەمرەدا خەرج دەكەنپێویستە ئەو پارەیەی لە حەج

و یارمەتی كۆمەاڵیەتی بەكاربهێنرێت. ئەو تیكۆمەاڵیە دابینكردنی ئاشتی

كەسانەی شوێنكەوتەی ئەم گرووپەن لەهەمانكاتدا لەناو سەرۆكایەتی 

كاروباری ئایینی توركیا، كە ئەم سەرۆكایەتییە لە ئاستی وەزارەتێكدا 

و خول  و رەوتێكی تایبەتیان دروستكردووە هەندێكجار بەشێك لە پرۆژە

و بەپێی بۆچوونو  تییە لە بەرژەوەندیچاالكییەكانی ئەم سەرۆكایە

، هەربۆیە دەوڵەتی توركیا ترس ی 48رەزامەندی گرووپەكەیان ئەنجامدەدەن

و شوێندا دەوڵەت شتوەتە ئاستێك لە هەندێك كاتیهەیە لەم گرووپەو گە

ۆڵكردنی ئەو كەسانەی نەماوە، كە لە پلەی بەرزدا رتوانای كۆنت

ەوتەی ئەم گرووپەن. كاریگەری بەرپرسیارێتی حكومەتیان هەیەو شوێنك

جۆرێكە كاتێك سەرۆكایەتی كاروباری ئایینەكان تایار ئاڵتی  ئەم گرووپە بە

كردووە، كە لە ئەرشیفی  كواڵج، لە بیرەوەرییەكانی خۆیدا باس ی لەوە

ەكان، لە پرۆگرامی خولی هاوینەی ئیسالمیی و یسەرۆكایەتی كاروباری ئایینی

ینراوە لەوانە:)كارمەندو پیاوانی ئایینی قورئانی چەند دەستەواژەیەك ب

دەوڵەت سەربازی سوپای دەجالن. گرووپی سولەیمانییەكان رۆژێك دێت 

دەبن بە فەرمانڕەوا، ئەو كەسانەی، كە سەربە گرووپی سولەیمانییەكان 
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نین لەناودەبرێن(، هەروەها بەپێی بەیاننامەیەكی حیلمی توركمان، كە 

لەهەمانكاتدا بەرپرس ی پارێزگاكانی باكووری  ئەندامی پەرلەمانی توركیا بوو 

و گرووپی سولەیمانییە بووە هاتووە:"كەمال قاجار حەزرەتی كوردستان

 . 49عیسایە، كە چاوەرێدەكرێت پێش هاتنی حەزرەتی مەهدی ئەو بێت"

گرووپی سولەیمانییە چەندین چاالكیی هەیەو لەوانە: بەش ی ناوخۆی و 

و خولی فێركردنی قورئانیان هەیە، یمانییە دەزگای پەروەردەی تایبەتی سولە

و بەشە ناوخۆییەكانی ئەم گرووپە لەالیەن قوتابخانەو خولە پەروەردەی

و شوێنكەوتووی رێبازەكەو ئەو كۆمپانیاو كارگانەی گرووپەكەوە خەڵكی

ی ەێگڕ بودجەو الیەنی داراییان دابین دەكرێت، هەروەها ئەم گرووپە لە

كەسە نزیكەكانیان لە سەرۆكایەتی كاروبارە بەكارهێنانی پلەوپۆستی 

ئایینیەكان بە بەكارهێنانی ناوی ئەو دامەزراوەیەوە پارەو هاوكاری 

و پرسەدا بە پارە قورئان كۆدەكەنەوە، لە مەراسیمی بەخاكسپاردن

و یادو بۆنە تایبەتەكانی و، لە رۆژو شەوە پیرۆزەكانی ساڵدەخوێننەوە

و مەولودنامەو زیكر و كۆڕ وانەی تایبەت ێگەیڕ ئیسالمدا ئەم گرووپە لە

و پەیامەكانیان و تەزبیحاتەوە هەوڵدەدەن بەزۆرترین خەڵك بگەنخوێندن

رابگەیەنن بە هاواڵتیان. گرووپی سولەیمانییە لەكاتێكدا لە دەرەوەی 

 Islam Kaltorلتووری ئیسالمیی)و توركیا لەژێر چەتری ناوەندەكانی ك

Merkesleriلەهەمانكاتدا لەدژی  ،ەكانیان ئەنجامدەدەنو كار ( چاالكیی

هەنگاوێكی سەرۆكایەتی كاروباری ئایینیەكانی توركیا بوو كاتێك 

 Diyanet Isleri Türkویستی)یەكێتی ئیسالمی توركی كاروباری ئایینیەكان /

– Birliği )DITIB ( رابگەیەنێت. گرووپی سولەیمانییە) یەكێتی ئیسالمیی)

كانی(ی تۆمەتباركردووە بەوەی، كە هەوڵێكە بۆ توركی كاروباری ئایینیە

توركییەكان  -و گەشەسەندنی گرووپە ئیسالمییە رێگری لەسەربەخۆی 

لەدەرەوەی توركیاو لەهەمانكاتدا ئەو یەكێتییە دەبێتە ئامرازێك بۆ 

دەستخستنەناو كاروباری ناوخۆی واڵتانی جیهان لەالیەن توركیاوە. گرووپی 

 Faziletتایبەتیان بەناوی رۆژمێری فەزیلەت) سولەیمانییە رۆژمێرێكی 

Takvimiو لەگەڵ ئەو  ( دەركردووە، كە ئەم رۆژمێرە كاتەكانی نوێژ جیاوازە

رۆژمێرەی لەالیەن سەرۆكایەتی كاروباری ئایینیەكانی توركیاوە دەریكردووە، 

و دڵەڕاوكێ الی هاواڵتیان دروستكردووە نازانرێت بە كامیان ییبەمەش راڕا

 .  50كەنبڕوا ب

سلێمانییە، گرووپێكە بە چەندین تایبەتمەندی و نیشانەی جیاوازو سەیر 

 وەچاالكییە و لە گرووپەكانی دیكە جیادەكرێتەوە لە كۆی تایبەتمەندی

دەردەكەوێت، كە بەگشتی تێڕوانینێكی رەخنەییان بۆ كۆی گرووپە 

و ئایینی و تەنانەت دامەزراوەكانی دەوڵەت ئەوانەی كاروباری ئیسالمییەكان

و سەرپەرشتی دەكەن هەیە، هەروەها بەرامبەر ئیسالمی رێكدەخەن

سەرۆكایەتی كاروبارەكانی ئایینی توركیا سەرەڕای بوونی ژمارەیەكی زۆر 

كارمەندو بەرپرس ی لەم دامەزراوەیەدا، كە هاوكات شوێنكەوتەی ئەم 

ئەو  گرووپەن، بەاڵم گرووپەكە بە توندی دژی زۆربەی كارو چاالكییەكانی

دامەزراوەیەی حكومەتە، ئەم گرووپە جگە لەوەی خاوەنی كۆمەڵێك 

و بۆچوونانەی بیروبۆچوونە، كە لە ئیسالمدا بوونی نییە وادیارە ئەو زانیاری 

ئەم گرووپە باڵویدەكاتەوە زۆر جێی بایەخن، چونكە چ لە توركیادا بێت یان 

   .51لەدەرەوە ئەو واڵتە پێگەیەكی بەهێزی هەیە

ولەیمانییە هەرلەسەرەتای دامەزراندنییەوە سەروسەودای گرووپی س

لەگەڵ سیاسەتدا هەبووەو بەهێزە. بەدرێژای هەڵبژاردنەكانی توركیا 

و لەم  بەردەوام پشتیوانی بەرەی ناوەندی/ راستڕەو ئیسالمی بووە لە توركیا

چوارچێوەیەدا یان ناڕاستەوخۆ كاندیدیان لەو پارتانەدا هەبووە یاخود 

ەم گرووپە شوێنكەوتوانی ئاڕاستەكردووە بۆ پشتیوانی كاندیدێك رابەری ئ

لە پارتەكەدا. ئەم گرووپە بەردەوام پەرلەمانتاریان لە پەرلەمانی توركیادا 

هەبووە، بەڵگەش بۆ ئەوە رابەری گرووپەكە كەمال قاجار لە 

(ی پەرلەمان ئەندام پەرلەمان بووە، 1977،1969،1965خولەكانی)

(ی پەرلەماندا عەلی 1973،1969ركمان لە خولەكانی)هەروەها حیلمی تو 

ی پەرلەماندا وەك پەرلەمانتار هەڵبژێردراون، 1977( لە خولی Ali Akئاك)

و كوڕی هەروەها ئەحمەد عارف، كە كچەزای سولەیمان حیلمی توناهان

 -1998)وەك پەرلەمانتار هەڵبژێراوە لە 1995كەمال قاجار لە هەڵبژاردنی 

اڵێك وەك كەسێكی سەربەخۆ بووە بە وەزیری بۆ ماوەی س(1999

. پەیوەندییەكانی ئەم گرووپە 52گواستنەوەو گەیاندن لە حكومەتی توركیادا

و دەوڵەتدا جێگای سەرنجە، حیلمی توركمان، كە لە لەگەڵ سیاسەت

ماوەی دوو خولدا ئەندام پەرلەمان بووە و لە هەمانكاتدا بەرپرس ی 

ئەم گرووپە بووە، پاش جیابوونەوەی لە پارێزگاكانی باكووری كوردستانی 

گرووپەكە باس ی لەوە كردووە:)كە بەشێك لە ئەندامانی ئەم گرووپە لە 

دەوڵەتدا فەرمانبەرو تەنانەت بەرپرسن، لەگەڵ  وازەکانیدامەزراوە جیا

بەجێهێنانی ئەركی تەسەوفی خۆیاندا كاری سەرەكیان بۆ ئەم گرووپە 

و دروستكردنی ەراگرتنی دەوڵەتبریتیبووە لە هەوڵدان بۆ دەستبەس

ڵیان لەناو دەوڵەتی توركیادا و فەرمانڕەوایەتیەك بۆخۆیان دەوڵەتی قو 

وتەی توركمان ئەندامانی ئەم گرووپە بەجۆرێك بە گ دروستكردووە(، بە

نهێنی رێكخراون ئەوانەی، كە بەتەواوی بڕوایان بە بەرنامەكانی ئەم گرووپە 

 . 53رێتنەبێت هیچ نهێنییەكی ال باس ناك

ئاستی كاریگەریی گرووپی سولەیمانییە بەرادەیەكە، كە گومان دەكرێت 

دەزگا سیخورییەكانی واڵتانی جیهان رۆشتبنە ناو ئەم گرووپەوە، تەنانەت 

 MiT/ Milli istihbarat)دەزگای)رێكخستنی سیخوری نەتەوەی

Teşkilati)،)  توركیا بە روونی لە راپۆرتەكانیاندا بۆ سەرۆكایەتی كۆماری

مەترس ی خۆی لەم گرووپە نەشاردووتەوە تەنانەت پێشبینی ئەوەی كردووە 

ئەگەر رێگری لەم گرووپە نەكرێت و سنوورێك بۆ چاالكییەكانی دانەنرێت 

ی دیكە لە توركیا دروست دەبێتەوە.  *(Fetoئەوا جارێكی دیكە فەتۆیەك)

وەیەكی زۆر مستەفا ئاك یڵدز، كە بە ئیمام كۆزان ناسراوە پاش ئەوەی ما

و خزمەتكار تەمەنی لەم گرووپەدا بەسەر بردووە، دوای وەك وەقف

و زانیاریی سەیر دەربارەی جیابوونەوە هاتنەدەرەوەی لە گرووپەكە بابەت

ئەو گرووپە باس دەكات تەنانەت باس لەوەدەكرێت لە ئاستی ناوچە یاخود 

ئاسا لەم  ییهەرێمەكانی توركیادا رێكخستنێكی وردو گرنگ شێوەی سەرباز 

 Kolorüdگرووپەدا پەیڕەوی لێدەكرێت، كە پێیدەگوترێت)

Kumandanliği بەو مانایەی ئەو فەرمانانەی لەسەرەوە دەردەكرێت بێ ،)
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و پرسیاركردن وەك خۆی جێبەجێدەكرێت، بەاڵم لێرەدا چەندوچوون

و و ئارەزومەندانەیەو كارمەند پەیوەندییەكی خۆویستپەیوەندی بەرپرس

خوارەوە بە ویستی خۆیان بە خۆشحاڵییەوە فەرمانەكانی سەرووی كەسانی 

دڵەڕاوكێ جێبەجێدەكەن. گرووپی سولەیمانییە  و بێخۆیان دەستبەجێ

و سیاسەتەكانی كێشەی گەورەی لەگەڵ لەبەر دیدوبۆچوونەكانی

. سەركردەیەكی سوپای 54حكومەتی توركیاو ئاكەپەی دەسەاڵتداردا هەیە

اری پارێزەری كردووە بەناوی خەیروڵاڵ توركیا لەهەمانكاتدا ك 

(، كە هاوڕێی نزیكی كەمال قاجار بووە Hayrallah Karadenizكاردەنیز)

باس لەوە دەكات، كە ماوەی بیست ساڵە گرووپی سولەیمانییەكان 

كۆنترۆڵ كراوە، خەیروڵاڵ باس ی  *(Derin Güçlerلەالیەن هێزە قوڵەكان)

ی سوپای توركیا بەسەر 1980لەوە كردووە كاتێك دوای كودەتای 

حكومەتدا، كەمال قاجار لەگەڵ هاوڕێیەكی دەستگیر دەكرێت لە 

(، كەمال ناچار دەكات لەنێوان دوو Mitدەزگای سیخوری توركیا)، زینداندا

و شانزدە هاوڕێی  بژاردەدا یەكێكیان هەڵبژێرێت یان كەمال قاجار

گرووپەكەدا  و سامانیو دەستدەگیرێت بەسەر تەواوی ماڵلەناودەبرێن

كەمال بژاردەی دووەم  ،ژێر فەرمانی سوپای ئەو واڵتەوە یاخود دەچێتە

و لەگەڵ كردنەوەی دەرگاكان بەسەریدا برێكی زۆر پارە هەڵدەبژێرێت

، بەاڵم ئەمە بەمانای ئەوە نییە، كە كەمال و گرووپەكەی  كار وەردەگرێت

بۆ حكومەتی توركیا بكەن، بەڵكو  ئەمانە كار بۆ سوپای توركیا دەكەن، 

ێگەی ئەم جۆرە ڕ كیا لەو كاتێكدا بێت دەكرێت سوپای تور  لەهەرسات

گرووپانەوە دەست بەسەر حكومەتدا بگرێت. خەیروڵاڵ باس لەوە دەكات، 

 ،كە بە دانپێدانانی خۆی كەمال قاجار باس ی لەوە كردووە

(  بەڕێوە CIAكە)سولەیمانییەكان لەالیەن دەزگای سیخوری ئەمریكا)

 .55و پشتیوانی دەكرێت و پالنی بۆ دادەنرێت(دەبرێت

ە، هەرچەندە ناوەندو دامەزرێنەری سولەیمانییلە گرووپی بەتێڕوانین 

گرووپەکە لە باکووری کوردستان نەبووە، بەاڵم بەهۆی تێکەڵبوونیان بە 

سیاسەت و بوونی ئەندام پەرلەمانیان لە حکومەتە جیاوازەکانی 

تورکیادا،ئەم گرووپە  هەمیشە هەوڵیداوە لە شارە جیاوازەکانی باکووری 

ەت لەنێو ئەوکەسانەی کە خاوەن مەیلێکی ئیسالمی کوردستان، بەتایب

ە، لە سولەیمانییکونەپارێزن زۆرترین دەنگ بەدەستبهێنن، هەربۆیە 

هەندێک شارە جیاوازەکانی کوردستان بنکەو بارەگایان دامەزراند و 

 تاڕادەیەک هەندێک خەڵکی ناوچەکەش بوونە شوێنکەوتەیان. 

 

( ، ئەم رێبازە دوو Halvettilerتەوەری دووەم: رێبازی خەڵوەتی ) -2

(، Uşşakiyy Grubuگرووپی هەیە، كە بریتین لە:) گرووپی ئوشاقیە) 

 ((.Cerrihıyy Grubuگرووپی جەڕاحیە )

(یە. Ömer El -Halvetiدامەزرێنەری رێبازی خەڵوەتی عومەر ئەڵخەڵوەتی)

لە دوای  یو توركیادا. رێبازی خەڵوەتئەم رێبازە بەرباڵوترین رێبازە لە جیهان

و هەندێكجار  بەدواوە بەنهێنی 1924داخستنی تەكیەو مەدرەسەكان لە 

بەردەوامی پێداوە، جگە لە  انبەئاشكرا زیكرو ویردو مەراسیم و سروتەكانی

و توركیا چەندین باڵ و گرووپی دیكەی سەر بەم  رێبازە باكووری كوردستان

قیا چاالكن. پاش و باكووری ئەفریلە سوریاو میسر و واڵتانی  بەڵقان

دامەزراندنی  كۆماری توركیا رێبازی خەڵوەتی  لە رێگەی هەریەك لە 

باڵەكانی، ئوشاقیەو جەڕاحیە بەردەوامە لە چاالكییەكانی. باڵی ئوشاقییە 

- Hasan Hüsamttin Elحەسەن حسامەدین ئەلبوخاری ئوشاقیە) 

uşşaki-Buhri EL) (،٨٨٠ )56ەدایمەزراندوو لە بوخارا لەدایکبووە ،

هەروەها باڵی جەڕاحیەی خەڵوەتی لە ئەستەنبوڵ لە دەرگای ناوەند) 

Merkez Dergahi دامەزێنراوە، هەتاوەكو داخستنی  1703(، لە

تەكییەكان لە توركیادا لە چەندین ناوچەی خانەقا و مەدرەسەو 

ێگەی ڕ ئەستەنبوڵدا تەكیەی جەڕاحییە بوونی هەبووە، ئەم گرووپە لە

و سەفەرداڵ و خەلیفەكانی موزەفەر ئۆزاڵئەفەندیئیبراهیم فەخرەدین 

بەردەوامی پێدراوە لەپاش داخستنی مەدرەسەكان ئیبراهیم فەخرەدین 

خەلیفایەتی بە  1964بەردەوامی بە مەدرەسەی جەڕاحی داوە ئیبراهیم لە 

كۆچی دوایی دەكات. لەسەردەمی  1965و لە موزەفەر ئۆزاڵ دەبەخشێت

( ، باڵی رێبازی جەڕاحییە كرانەوەی 1985 -1965خەلیفایەتی موزەفەر) 

وتارەكانی شێخەوە ئەم تەوژمە، گو ێگەی نووسراڕ بەخۆیەوە بینی و لە

هەتاوەكو ئەمریكا پەرەی سەندو فراوانبوو، لە ئەمریكاو ئەوروپا تەكیەی 

( جێگای موزەفەری Sefer Dalسەفەر داڵ) 1985كرایەوە، پاشان لە 

ەلیفایەتی بەردەوامبوو، لەپاش ناوبراو لە خ 1999گرتەوە، هەتاوەكو 

( وەك خەلیفەی ئەم گرووپە Ömer Turgul Inançعومە تورگوڵ ئینانچ)

 . 57درێژەی بە رێبازەكە داوە

ئامانجی سەرەكی باڵی جەڕاحیەو ئوشاقی بەگشتی پەروەردەو تەزكییەی 

و لە كە دیارییان كردووە ،ێگەی ئەو زیكرو ویردانەیڕ نەفس ی مرۆڤە لە 

ەسەو تەكیەكاندا پەیڕەوی لێدەكەن، لەگەڵ ئەوەدا باڵی جەڕاحییە مەدر 

لتووری و و كو توێژانەی، كە ئاستی پەروەردەزیاتر لەالیەن ئەو چیین

رۆشنبیرییان بەرزە پەسەندكراوە، هەروەها باڵی ئوشاقی زیاتر لەالیەن چینی 

ناوەند و خەڵكانی سادەوە پەسەندكراوە لەڕوانگەی  تەسەوفیانەوە 

. رابەری گرووپی جەڕاحییە 58و بەرزە الیانسیقا خاوەن پێگەیەكی گرنگمو 

و بەرنامەكانی تەكیەی خۆیدا و دەرسلەگەڵ پرۆگرام ،عومەر تورگوڵ 

زیۆنی دەكات، هەروەها بەشداریی ئەو ڤبەشداریی هەندێك بەرنامەی تەلە

 .59ئەستەنبوڵ رێكدەخرێت -كۆنفرانسانە دەكات، كە لەالیەن شارەوانی 

ێگەی ڕ و جەڕاحییە لەشتی هەردوو باڵی رێبازی خەڵوەتی، ئوشاقیبەگ

و لەگەڵ ئەوەدا تەسەوفی كالسیكییەوە بەردەوامن لە چاالكیی

ێگەی ئامرازەكانی راگەیاندنەوە پەیامەكانییان بە خەڵكی ڕ هەوڵدەدەن لە

و رۆشنبیرو ئەو بگەیەنن. باڵی جەڕاحی زیاتر لەالیەن كەسایەتی ئەكادیمی

لە بواری هونەرە جوانەكان و مۆسیقادا كاردەكەن پشتیوانی كەسانەی 

 .60و هاتووچۆی تەكییەی جەڕاحی دەكەندەكرێت

 

 یقفەو  ەك لەريە(، هRifailer)روفاعية ريفائي ێبازی تەوەری سێیەم: ر  -3

(  Kubbealti Vakfi)تی(، قوبة ئال Kenan Rifai)ینعان ريفاعەك

 ن.ەز ێبام ر ەربەس
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( دامەزرێنراوە. ئەم 1184 -1118لەالیەن ئەحمەد روفاعی)رێبازی روفاعی 

و  میسرو چەندین ناوچەی دیكەی جیهانی رێبازە لە توركیاو عێراق

، وەك كاریگەرترین كەسایەتی 61ئیسالمیدا باڵوبووەتەوە. كەنعان ریفاعی

ناو رێبازەكەیە، كە لەسەدەی بیستەمدا دەركەوت. كەنعان ریفاعی هیچ 

خوێندنێكی قوتابخانەی فەڕمی نەبووە، هەتاوەكو داخستنی پەروەردەو 

تەكییەكان لە توركیا لە دەرگاهی روفاعی خزمەتی كردووە، لەپاش داخستنی  

تەكییەكان، مانەوەی تەكییەكان بە داخراوی كەنعان كاروچاالكییەكانی لە 

 1950و كەسە نزیكەكانی ئەنجامداوە. كەنعان لە چوارچێوەی خێزان

 Merkezكرد لە حەوشەی مزگەوتی ناوەندی ئەفەندی)  كۆچی دوای

Efend Camiiو تەوە( بەخاك سپێدرا. ئەم مەزارگەیەی بە كراوەی ماوە

. لە 62زیارەتگای ئەو كەسانەی شوێنكەوتەی رێبازی روفاعی بوونبە  بووە 

بردنی دەرگاهی روفاعی لەالیەن ەپاش مردنی كەنعان بەرپرسیاریەتی بەڕێو 

ێك لە خەلیفەكانی كەنعان بە ناوی سەمیحە خوشكی بچوكی یەك

(، لە ئەستۆگیراوە، ناوبراو Samiha Ayverdi)(١٩٩٣-١٩٠٥)یایڤەردی

و  كارەكانی لە دەرگاهی روفاعی، پاش مردنی بەردەوامی داوە بە دەرس

 ( بەڕێوبردنی  دەرگاهی روفاعی لە -1952سەمیحە، جەمال نوور سەرگوت)

ەوەیەك  لەناو ئەم رێبازەدا سەریهەڵدا و وە  جیابوون1970ئەستۆگرت، لە 

( دابەشبووە، باڵی Rifaiو ریفاعی)(Rufaiرێبازەكە بەسەر دوو باڵی روفاعی)

لتووری رێبازو تەسەوف و و كروفاعی بەگشتی لەسەر شێوازو عادەت

بەردەوامبوون لە ناوچە جیاوازەكانی توركیادا تەكیەیان كردووەتەوە، باڵی 

و لە چاالكیان پاڵیانداوە بە نازناوی كەنعان ریفاعیریفاعی لە ئەستەنبوڵ 

 . 63بەردەوامن

و شوێنكەوتوانی دەربارەی بااڵپۆش ی بە جیاواز تێڕوانینەكانی كەنعان

لەالیەن خەڵكی لێكدەدرێتەوە، لەهەمانكاتدا جیاوازی لە بۆچوونی ئەم 

ی گرووپانەی روفاعی خۆیاندا بووەتەهۆی ئەوەی تێگەیشتنی جیاواز بۆ رەوت

روفاعی دروست بێت لەم روانگەیەوە  ئەم گرووپە پێیانوایە، كە ئایین و 

و پۆشاك بە بۆچوونی ئەم تەسەوف تەنها گوزارشت نییە لە جلوبەرگ

و بێكۆتای خودای گرووپە كەس مافی ئەوەی نییە، كە بەخشندەی نەبڕاوە

مەزن سنووردار تەسك بكاتەوە بەتایبەت بەناوی رێبازەوە 

. 64و بەرتەسكردنەوەی ئەو بەخشندەییە قەبوڵكراو نییەیسنوورداركردن

و شوێنكەوتوانی تێڕوانینیان سەبارەت بە ئایینەكانی دیكە كەنعان ریفاعی

و لە چوارچێوەی بۆچوونی)دیالۆگی ئایینەكاندا( جێگەی و ئەرێنییەنەرم

دەبێتەوە. گرووپی ریفاعی پێیوایە تەسەوفی ئیسالمی جیاوازی ئایینیەكانی 

ەرچاو نەگرتووەو جیاكاری لەنێوان مرۆڤەكاندا بەهۆی جیاوازی لەب

و پشتیوانی ئەو بۆچوونەی، كە ئایا وەك موسڵمانان یان ئایینەوە نەكردووە

ناموسڵمان ئەو كەسە كارەكانی دەكات، لەم روانگەیەوە گرووپەكە 

جولەكەو تەنانەت كەسانی بێئایین لە   وپێیانوایە، كە زۆرێك  لە مەسیحی

انی بەناو موسڵمان زیاترو جوانترو چاكتر رەفتارو ئادابی ئیسالمی كەس

جێبەجێدەكەن. ریفاعی پێیوایە بەپێی فەرمایشتی پێغەمبەر)د.خ(، 

دی)حق ەمەهەركەسێك رەوشتی جوان بێت بە موسڵمانێكی تەواوی مح

الیقین(، پێویستە بە قۆناغی مەسیحیەت عیسا)علم الیقین(، و قۆناغی 

ن الیقین( تێپەڕێت ئەمانە بەرگری لە بۆچوونی" جولەكە موسای)عی

دی"ی ەمەو موسای ناتوانیت ببیت بە محنەبیت بە عیسای و هەتاوەكو 

 . 65دەكەن

بەچەند جۆرێك چاالكیی  وئەم گرووپە لە مەودایەكی فراواندا

و سیمینار سیمپۆزیۆم،كۆڕ...هتد(، ئەنجامدەدات لەوانە:))كۆنفرانس

و توركی، خولی فێربوونی تووری تەسەوفلو و كخولی مۆسیقای كالسیكی

توركی عوسمانیی...هتد، ئەم گرووپە بۆ یەكەمجار خولی فێربوونی مۆسیقا، 

و رازاندنەوەی كتێب نووسین، توركی عوسمانیی خەتخۆش ی، بریسكاندنەوە

كردەوەو بوو بە نموونەو سەرمەشق لەم بوارانەدا، هەروەها ماوەی 

و بەردەوام ( بەبێ دابڕان Kubbealtiساڵ زنجیرەی قوبە ئاڵتی )39

و باڵودەكرێتەوە، فەرهەنگی گەورەی زمانی توركی نمونەی دەردەكەوێت 

(، یەكێكە لە Kubbealti Lügati Misdli Büyükç Sözlükقوبە ئاڵتی)

بەرهەمە نایابە باڵوكراوەكانی ئەم گرووپە(. هەموو چاالكییەكانی ئەم 

و ێكەوە ئەنجامدەدرێتێگەی چەند دەزگاو رێكخراو ڕ گرووپە لە

و لتووری و سەرپەرشتی دەكرێت لەوانە:)وەقفی ئەكادیمیای ك

لتووری ژنانی تورك، وەقفی و هونەرجوانەكانی قوبەئاڵتی، رێكخراوی ك

 .66لتووری هونەرەجوانەكانی سەنات...هتد(و پەروەردەی ك

و روفاعی بە بەراورد بە سەرەڕای دابەشبوونی زۆری گرووپی ریفاعی

رابردوو، بەاڵم لەگەڵ ئەوەدا بەهێزترین گرووپیان ریفاعییە، كە سەردەمی 

و رێبازی لەگەڵ خۆیدا هێشتووەتەوە زۆرێك لە تایبەتمەندیی تەسەوف

بەردەوامی پێدەدات، بەاڵم ئەم گرووپە تاڕادەیەك و بەشێوەیەكی رێكخراو 

 ویردو زیكری تەسەوفی تێیدا ناخوێنرێت ئادابی تەسەوفی تێیدا

ێت ئەمە وایكردووە، كە ئەم گرووپە لە گرووپە كالسیكیەكانی جێبەجێناكر 

وونی جیاواز دەركەوێت. كەنعان ریفاعی لە كاتی ڕ دیكەی تەسەوف بە

تەكیەكان لەالیەن كۆماری توركیاوە  خانەقا و داخستنی مەدرەسەو

بەرامبەر  ، هەربۆیەو دەزانێتپێوابوو خودا خۆی ئەم بارودۆخە دەبینێت

اردانەوەیەكی توندی نەبوو. سەمیحە ئایڤەردی، كە پاش بە دەوڵەت هیچ ك 

كەنعان بەڕیوبردنی رێبازەكەی گرتە ئەستۆ ئیدارەو كاروچاالكییەكانی 

رێبازەكەی بەدامەزراوەی كرد. لە پاش  سەمیحە جەمال نوور بە 

و تەكنولۆژیا، ئەم راگەیاندن و سوودوەرگرتن لە ئامرازەكانی پەیوەندی

ساندووەو باڵویكردەوە. گرووپی ریفاعی لە گرووپی رێبازەی بە جیهان نا

ان رووەو چینێكی نوێی یوتارو چاالكیگو روفاعی كالسیكی جیابوونەوە

ێگەی جێبەجێكردنی هەندێك  ڕ استە كرد، هەروەها لەر كۆمەڵگە ئا

و روفاعی  و بەرنامەی تایبەتەوە، كە لەناو گرووپە تەسەوفیمەراسیم

سنامەیەكی نوێیان بۆ خۆیان هەڵبژارد. كالسیكیدا جێبەجێنەكراوە نا

گرووپی ریفاعی، كە زیاتر لەناو چینی دەستەبژێری كۆمەڵگەو بەتایبەتی 

و سەردەمییانە دەستەبژێری ئافرەتاندا باڵوەو شێوازی ژیانی مۆدێرنە

و رێبازدا پێكەوە تێكەڵی كردوون و لەگەڵ تەسەوف پەسەندكرد

هێناوە، كە ناودەبرێت بە تەسەوفی بەوجۆرە رەوتێكی نوێیان دا نیگونجاند

 . 67(Entelektael Tasawufiرۆشنبیری) 
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و هەندێك لەواڵتانی بەشێوەیەكی گشتی ئەم رێبازە، لەسەرئاستی توركیا

و چاالكیی لە باكووری تەوە، هەربۆیە الیەنگرانی ەجیهانی ئیسالمی باڵوبوو 

  .كوردستان، هەرلە چوارچێوەی توركیادا باسكراوە

 

( ئیجمالجییەكان) Kadirilerتەوەری چوارەم: رێبازی قادری )  -4

Icmaciler :) 

دا، حەیدەر باش ی دەڕواتە 1979پاش كۆچی دوای مستەفا خەیر ئۆگوتی  لە 

و رابەری رێبازی قادری،  ئەم گرووپە، كە و دەبێت بە شێخ جێگەكەی

رابەری  لەالیەن حەیدەر باش رابەرایەتی دەكرێت و لە هەمانكاتدا وەك

و گرووپی  رێبازی قادری دەردەكەوێت. ئەم رێبازە بە ناوەكانی)ئیجمالجیلەر

و واتە هەرس ێ ناوەكانی)رێبازی قادری، گرووپی حەیدەرباش( دەناسرێت

 . 68حەیدەر باش ی، ئیجمالجیلەر( ئاماژەن بۆ ناوی رێبازی قادری 

ێكی سەرەتاوە وەك رێباز  لە دیدو بۆچوونەكانی رێبازی قادری، هەرلە

تەسەوفی ئایینی دەركەوتووە. حەیدەرباش وەك رابەری گرووپەكە لە 

زیۆندا یاخود هەربەشێوەی نووسراو ڤوتارەكانیدا، كە لە رۆژنامەو تەلەگ

یان ڤیدۆ باڵودەكرێتەوە زیاتر جەخت لەسەر تێڕوانینی شیعە دەكاتەوە بە 

اشدا،  پەسەندكراوی دادەنێت. لەناو نووسراو دانراو كارەكانی حەیدەر ب

و كە هەندێكیان لە ئینتەرنێت باڵوكراونەتەوە، هەندێك بۆچوون

و پایەكانی ئایینی  دەستەواژەو زانیاریی باس دەكات، كە لەگەڵ بنەڕەت

و و عەقیدەی ئەهلی سوننەتدا یەكناگرێتەوەئیسالم و عەقڵی سەلیم

ژی دژیەكی تێدایە وەك تێڕوانینێكی لە عادەت بەدەرو توندڕەوی و توندوتی

و  . هەندێك لەو بۆچوون و دەستەواژانە:)ئەگەر رەفتار69دەردەكەوێت

بارودۆخێك لەالیەن وەلیەكەوە بە پێچەوانەی مەنتیق بێت، باشترین 

بێدەنگی بنوێنرێت، بێگومان ئەو ئەوەیە   دا،بەرامبەریلە كاردانەوە، 

كەسانە لەالیەن خودا خۆیەوە خۆشویستراون بەتایبەتی هەڵبژێراون لەژێر 

و پارێزگاری  خودا خۆیدان. گوێڕایەڵی بۆ میراتگیری چاودێری 

بۆ  پێغەمبەر)د.خ( دەكرێت پێویستە بەهەمانشێوە گوێڕایەڵی

بێت، لەپێناو مانەوەو بەردەوامی خۆشبەختی مرۆڤایەتی  ،پێغەمبەر)د.خ(

 . 70و زۆری بێت(بەردەوامی ئەم پابەندی و پێویستە ناچاری 

ێكی هەیە جیاواز لە رێبازەكانی دیكە حەیدەر باش چەند دیدوبۆچوون

لەوانە: بەپێی قورئان رێگاو رێبازو مەزهەبێك بەناوی سوننی بوونی نییەو 

رێگا یاخود مەزهەبی ئەهلی بەیت هەیە، عەلی ئیمامێكە لەالیەن خوداوە 

دیاریكراوە بۆ ئەو پێگەیەی، مستەفا كەمال ئەتاتورك لە نەوەی 

ە ئاخرزەماندا دێت، ئەگەر من بمێنم پێغەمبەر)د.خ(ە، حەزرەتی عیسا ل

سوێند بە خودا  عیسا دێتە ناو گرووپەكەی منەوە، هەروەها بە بڕوای 

حەیدەر باش جگە لە حەزرەتی عەلی خەلیفەی دیكە بوونی نییە. ناوبراو 

 . 71پێیوایە، كە ئیمام مەهدی لەژیاندایەو  بەناو خەڵكیدا دەگەڕێت...هتد 

 و ێگەی ئەو دامەزراوەو كۆمپانیاڕ حەیدەر باش و گرووپەكەی لە

و و پەروەردەو چاپو بازرگانیدەستانەی هەیەتی لە بوارەكانی سیاسەت

ێگەی ئەو دامەزراوە ڕ و لە دا چاالكیی بەردەوامی هەیە و میدیاباڵوكردنەوە

و الیەنگرانی استەی شوێنكەوتوانیر وتارو بۆچوونەكانی ئاگمیدیایانەوە 

و ەیدەرباش و گرووپەكەی بۆچوونی سیاسییدەكات، لەالیەكی دیكەوە ح

 Ilmiو زانستەكانی خۆی لەڕێگەی وەقفی توێژینەوەی زانستی) ئایینی

Arastimalar Vakfı لە سەرانسەری توركیاو بەتایبەت لە تەرابزۆن )

و بەتایبەتی شوێنكەوتوانی، هەروەها دەگەیەنێت بەخەڵكی بەگشتی

ێگەی ڕ ی بووەو لەرۆژنامەیەكی دەركرد، كە خۆی سەرنووسەر 

نووسراوەكانییەوە لەگەڵ نووسەرو ئەكادیمیەكاندا لە پەیوەندی 

زیۆن و سایتی ڤێگەی رۆژنامەو رادیۆ تەلەڕ و لەو بەهێزدایەبەردەوام

(، Bağimsiz Türkiy Partisi/ BTPو پارتی سەربەخۆی توركیا) ئینتەرنێتی 

و بۆ خەڵكی و سیاسییەكانیو ئەكادیمییو چاالكییە ئایینیبۆچوون

ێگەی چەند ڕ و گرووپەكەی لە. حەیدەرباش72شوێنكەوتوانی باڵودەكاتەوە

و ئابووریدا سەرقاڵی چاالكییە لەوانە: پارتی ئۆرگانێكەوە لەبواری سیاسەت

كانی باش، كارگەی پۆاڵی باش، ا(، گرووپی كۆمپانیBTPسەربەخۆی توركیا)

...هتد( لە بواری گرووپی بازرگانی باش، پیشەسازی گەرمكردنەوەی باش

 Özelی)كۆلێژی مەلتەمی تایبەت)تپەروەردەو توێژینەوەو تەندروس

Meltem Kolijleri وەقفی توێژینەوەی زانستی، نەخۆشخانەی تایبەتی ،)

و مەلتەم، كلینكەكانی دانی تایبەت مەلتەم...هتد، لە بواری چاپ

(، Ijmal Dergisiو رۆشنبیریدا)گۆڤاری ئیجمال) راگەیاندن و باڵوكردنەوە

، (Mesaj Dergisiگۆڤاری پەیام) ،(Öğut Dergisiگۆڤاری ئوگوت) 

زیۆنی ڤ(، تەلەYeni Mesaj Gazetesiرۆژنامەی پەیامی نوێ)

 . 73(...هتدKöyTVگوند)

ێگەی بەكارهێنانی كۆمەڵێك ڕ وتارەكانیدا لەگحەیدەرباش لە نوسراو 

وەلی، دەستەواژەو چەمكی تایبەت بە تەسەوف وەك)دۆستی خودا، 

گەورەو  و وشانەی بەجۆرێك  بەمورشید، مرۆڤی تەواو...هتد( ئەم وەسف

پیرۆز راگرتووە، بەبێ هیچ مەرجێك بە پێویستی زانیوە خەڵكی تەسلیمیان 

و شوێنییان بكەوێت و خزمەتیان بكەن ئەم بۆچوونە لەگەڵ ئایینی بێت

وەكانی و عەقڵی سەلیمدا یەكناگرێتەوە بەهەمانجۆر لە نووسرائیسالم 

حەیدەر باشدا ئەو كەسانەی لەسەرەوە ناویان هێنراوە وەك ئاوێنەیەك بۆ 

دەرەوشانەوەی بااڵدەستی و تەجەلیاتی خودا وێناكراون. حەیدەرباش 

پێیوایە، كە دەبێت هەر رەفتارو بۆچوونێك لەو كەسانەوە بەبێ بیركردنەوە 

و تو هەڵسەنگاندن، كە ئایا راستە یان هەڵەیە بە دڵ وەربگیرێ

بكرێت، حەیدەر باش پێیوایە باشترین  پەسەندبكرێت وەك خۆی جێبەجێ

رەفتارێك لەبەرامبەر وەلی و پیاوچاكاندا ئەوەیە هەمان رەفتاری ئەوان 

و بەبێ ناڕەزایەتی دەربڕین و چاوەڕیی دووبارە بكرێتەوە بە بێدەنگی

كە دەرنجامەكانی بكرێت تەنانەت ئەگەر ئەو رەفتارەی وەلی و پیاوچاكە

و عەقڵی سەلیم بێت هەردەبێت پەیڕەوی لێ دژی بنەماو پەیامەكانی ئیسالم

بكرێت، بەمجۆرە هەر رەخنەو رووبەڕووبوونەوەو تەنانەت 

و شوێنكەوتوانی گرووپەكە بۆ هەڵسەنگاندنێكی خوێنەرو ئەندام

و و رەفتارو كارەكانی هەركەسێك كە حەیدەر باش بە وەلی نووسین

تەنانەت هەر رەخنەیەك یان هەڵسەنگاندنێك بۆ پیاوچاكی بزانێت و 

و بەبێ رەخنەلێگرتن پەیامەكانی و رەفتارەكانی خوی بوونی نابێتنووسین

و رەفتارو هەنگاوەكانی دووبارە دەكەنەوە، هەربۆیە سەرجەمی وەردەگرن 
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شوێنكەوتوانی حەیدەرباش كوێرانە وەك چاوبەستراوێك نووسینەكانی 

ەكانی دووبارە دەكەنەوە تەنانەت بەرگری و  رەفتار پەسەند دەكەن

 . 74لێدەكەن 

حەیدەر باش هەندێك لە نووسراو دانراوەكانیدا بە تایبەتی ئەوانەی لە 

میدیادا باڵوكراونەتەوە بە هۆكاری سیاسیی یاخود هۆكاری دیكەی نەزانراو 

و نەوتراو جەختی زۆر لەسەر مەزهەبی شیعە وەك مەزهەبێكی 

، هەتاوەكو ئەو رادەیەی بووەتە مایەی تێڕامانی پەسەندكراو دەكاتەوە

و رای گشتی توركیا بە نەرێنی نیشاندانی مەزهەبی سوننەو لێكۆڵەرەوان

 ،دروستكردنی گومان لەسەر خەلیفەكانی ئیسالمی دوای پێغەمبەر)د.خ(

...هتد. شارەزایان پێیانوایە ئەم جۆرە ،جگە لە حەزرەتی عەلی)ر.ز(

و دابەشبوونی زیاتری كۆمەڵگە، جیابوونەوەبۆچوونانە هۆكارێكە بۆ 

و ئادابی گشتی لتوورو و كهەروەها دەبێتەهۆی زیان گەیاندن بە ئایین

. حەیدەر باش هەرچەندە بانگەشەی 75كۆمەڵگەو پێكەوە ژیانی ئاشتییانە

و وتانەبن، ئەوەی دەكرد، كە پێویستە بەتەواوی خەڵكی پابەندی ئەو پەیام

و دۆستانی شیدو پیاوچاكانەوەو مرۆڤە كامڵەكانو مور كە لەالیەن وەلی

و بەچاوی گومانەوە خوداوە رادەگەیەنرێت رەخنە لە رەفتاریان نەگیرێت

وتەكانی حەیدەر باش جگە لە گلێیان نەڕوانرێت، بەاڵم بە پێچەوانەی 

حەزرەتی عەلی) ر.ز(، گومان دەخاتە سەر خەالفەتی خەلیفەكانی دیكەی 

و تەنانەت رەخنە لە هەندێك ئەو هاوەاڵنەی یو مەزهەبی سوننئیسالم

و تەوژمی  پێغەمبەر)د.خ(،دەگرێت. حەیدەرباش لە باسكردنی مەزهەب

لەگەڵ  ،شیعەگەری وایكردووە گومان لە بوونی پەیوەندی  حەیدەرباش 

 . 76گرووپە شیعییەكان هەندێك واڵتانی دراوس ێ بكرێت

گرووپە سۆفیگەرییەكانی و رێبازی حەیدەرباش یان قادری، هەروەك رێباز

و  لە دیكە لە توركیا بەگشتی و باكووری كوردستان بەتایبەتی، چاالكن

و و ئورفە...هتد باڵوبوونەتەوەشارە جیاوازەكانی وەك دیاربەكرو وان

و شوێنكەوتوانی ئەم رێبازە لەناوچە جیاوازەكانی تەكیەیان هەیە

رو بۆنە جیاوازەكانی زیك و تێدەكەن، ویرد و جیهان روویانكوردستان 

خۆیان بەكۆمەڵ لە تەكیەكانیان ئەنجامدەدەن، رێبازی حەیدەرباش 

بەهۆی تێڕوانینی ئەرێنی بۆ شیعە و ئیمامی عەلی)ر.ز(، الی شیعەكان 

. ئەم رێبازە بەدرێژای مێژوو کاریگەریی بۆسەر پەسەندكراو رێزلێگیراوە

ەڵبژاردنەکاندا، دەسەاڵت هەبووەو زۆرجاریش، پارتە جیاوازەکان، لە ه

هەوڵیانداوە لە بەرژەوەندی خۆیان سوود لە دەنگەکانی  شوێنکەوتوانی 

  ئەم رێبازە وەربگرن.

بەگشتی گرووپەكانی تەسەوف یاخود رێبازە سۆفیگەرییەكان لە باكووری 

كوردستان و توركیا پێیان دەگوترێت گرووپە ئایینیە 

تایبەتمەندییەك لتوورییەكان بەچەند و كالسیكییە)تەقلیدی(یە ك

  دەناسرێنەوە لەوانە:

خالیدی دەكەن،  -زۆربەی گرووپەكانی پەیڕەوی لە رێبازی نەقشبەندی -1

و و روفائیو خەڵوەتیلەگەڵ ئەوەدا گرووپەكانی سەر بە رێبازی قادری 

 بوونیان هەیە. 

گرووپانە رێباز و و چاالكیی ئەم كۆمەڵێك تایبەتمەندی یاخود رەفتار -2

لە روانگەی بەرنامەی ئیسالمەوە رەخنەی لێدەگیرێت لەگەڵ هەیە، كە 

 ،گرووپانە هەوڵیانداوەرێبازو ئیسالمدا یەكناگرێتەوە، لەگەڵ ئەوەدا ئەم 

 لتووری خۆیان بگونجێنن.و و كو كۆمەاڵیەتیلەگەڵ رەوتی گشتی

لەناو ئەم گرووپانەدا گرووپی سولەیمان حلمی توناهان، لە روانگەی -3

و داراییەوە داخراوترین گرووپن و زۆرترین قسەیان لە كاری رێكخستن

وتەی هەندێك لە ئەندامانی ئەم گرووپە گروانگەوە لەسەردەكرێت بەپێی 

و كۆمەڵگەوە و دەوڵەتبێت پەیوەندییەكانی ئەم گرووپە بە بابەتی ئایین

 زۆر بە هەستیاری لەناو گرووپەكەدا مامەڵەی لەگەڵ دەكرێت. 

ك لەمانە لەگەڵ جیاوازی مەودای كاریگەریاندا گرووپێرێبازو  هەر-4

لەناوچە جیاوازەكانی باكووری كوردستان و توركیادا، هەوڵدەدەن 

و بە و كاروچاالكییان لەناو دامەزراوە بیرۆكراسیەكاندا هەبێترێكخستن

 . 77و كۆمەڵگە پەیامەكانیان باڵوبكەنەوەاستەی رای گشتیر ئا

 

 دەرئەنجام

بە تێڕوانیین لەدیدوبۆچوونەكانی ئەو رێبازە  وبەشێوەیەكی گشتی -1

و لەناو چینە سۆفیگەرییانەی، كە لە باكووری كوردستان چاالكن

جیاوازەكانی كۆمەڵگەی كوردیدا شوێنكەوتەیان هەیە، هەندێكیان 

و چوونەتەناو حكومەتە یەك بەئاشكرا بەشداریی لە سیاسەتدا دەكەن

سولەیمانییە، هەروەها رێبازی  لەدوای یەكەكانی توركیا لەوانە رێبازی 

قادری)حەیدەر باش( پارتی تایبەت بەخۆی هەبووەو چاالكانە لەسەرجەم 

 و پەروەردەییەكاندا كاریكردووە.و ئابوورییبوارە سیاسیی

ئەو رێبازە سۆفیگەرییانەش، كە بەشێوەیەكی راستەوخۆ خۆیان لە -2

دیدوبۆچوون ناڕاستەوخۆ لەرێگەی  سیاسەت بەدوورگرتووە، بەاڵم بە

و و پارتو دەوڵەتە كاریگەرییان لەسەر سیاسەتانەو چاالكیی

 رێكخراوەكانی ناوچەكەدا هەبووە.

لەناو هەریەك لەم رێبازانەدا كەس ی یەكەمی ناو رێبازەكە، كە -3

مورشیدیانە بەجۆرێك شەرعیەتی بەدەسەاڵتی داوە، شوێنكەوتوانی بە 

مورشیدەكەیان جۆرێك لە و لە فەرمان دەرنەچوونی پیرۆز سەیركردن

تاكڕەوی لەنێو رێبازەكاندا دروستكردووە، كە شوێنكەوتوانی ئەو رێبازانە 

بوونەتە خزمەتكارو جێبەجێكاری تەواوی فەرمانەكانی مورشیدو رێبەری 

 رێبازەكەیان.

و كۆمەاڵیەتییەكان چ لە و ئابوورییسەرەڕای گۆڕانكارییە سیاسیی -4

كوردستان، بەاڵم شوێنكەوتوانی رێبازە  توركیادا بێت یاخود باكووری 

 و خانەقا و سۆفیگەرییەكان بوونیان هەیەو وێڕای بوونی تەكیە

لەهەمانكاتدا  ،جێبەجێكردنی سروت و ویردو زیكرە سۆفیگەرییەكان

 بەشدارییەكی كارایان هەیە لە سەرجەم بوارەكانی دیكە لە توركیا بە گشتی

 باكوری كوردستان بەتایبەتی.  و
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 خص البحثمل

االمبراطوريةالعثمانية لعبت دورا  مسارامتدادتاريخ نالطرقالصوفيةعلیٳ 

ن املشائخ الصوفيةـ ٲبعد سقوط االمارات، حيث سبق السيم االمهما وفع

بوصفهم  ادواالدينيةـ قد ق مواكبامع خدمتهم

ما .ٲمرشداالحركةالتحرريةالكوردية خالل منتصف القرن التاسع عشر

غلب التكايا والزوايا والخوانق ٲغالق ٳاطورية العثمانية و ر بعد سقوط االمب

فإن  اهم،تاتورك تجوممارسة سياسة التعنف من قبل مصطفی كماٲل

 يدي بل واصلوا في ممارسة نشاطاتهمالطرق لم یقفوا مكتوفي اٲل  تلكم

ت الطرق الصوفية من ٲبد اوبظهور حياة التعدد الحزبي في تركي .السري 

دينية خصوصا فيما یتعلق بكوردستان الشمالي. وفي جديد بنشاطاتهم ال

ربع األخیر من القرن العشرين وبعد التطورامللحوظ الذي شهده 

، قد 1983سالمي السياس ي فضال عن ظهور حزب الرفاه عام التيارال 

رضية مالئمة للطرق الصوفية في كوردستان تركياالشمالي، كي ٲسنحت 

دوارهم السياسية واالجتماعية ٲمارسة داء طقوسهم الدينيةـ بمٲیقومواـمع

ن الطرق ٲكيك عليه في البحث هذا؛ عبارة عن ٲوالذي تم الت .يضاٲ

آخره بالصراعات  الصوفية في كوردستان لها تاريخ حافل ومكتظ عن

ن ٲنفسهم. ومن هذا املنطلق يبدو لناٲواملشاحنات مع الحكومة وفیما بین 

ن ٲن متوازية، بل كانت متنوعة و نسبة مشاركتهم فی ممارسةالسياسةلم تك

كل واحدة منها قامت بدورها الفعال وكذلك تركت بصمتها امللفتة علی 

 .كوردستان

كوردستان، تركیا، التكية و شمال مفتاح الكلمات/ الطرق الصوفية، 

   .الخانقاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The Sufi's tariqa (way, brotherhood) in Kurdistan 

played an important and effective political role 

throughout the history of the Ottoman Empire. In the 

nineteenth century, especially after the fall of the 

Emirates, Sufi sheikhs in addition to their religious 

guidance and teaching the mystical and spiritual 

practices, they undertake the responsibility to lead the 

Kurdish liberation movement. After the fall of the 

Ottoman Empire and the closure of most of the Sofi’s 

meeting places known as zawiyas, khanqahs or tekke 

where were the places of spiritual sessions 

meetings(majalis). The practice of violence by 

Mustafa Kemal Ataturk towards Sofi's sheikhs did not 

stop them idly but continued to practice their secret 

activities. With the emergence of multi-party life in 

Turkey, the Sufi tariqa began again in their religious 

activities, especially in Northern Kurdistan. In the last 

quarter of the twentieth century, and after the 

remarkable development witnessed by the Islamic 

political movement, as well as the emergence of the 

Welfare Party in 1983, suitable circumstances arose 

for the Sufi Way in southern Turkish Kurdistan, so that 

they, while performing their religious rituals, exercise 

their political and social roles as well. this study aims 

to focus on the history of Sufi tariqa which is full of 

conflicts and quarrels with the government and among 

themselves in Northern  Kurdistan. From this point of 

view,  the percentage of Sofi Orders' participation in 

the practice of politics was not parallel, but rather 

varied and each of them played an effective role and 

left its striking imprint on Kurdistan. 
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سۆفیگەری )سۆفیزم(: رای جیاواز هەیە لەسەر ناوی سۆفی وەك كەس و چ وەك  1

رێباز لەوانە: ریشەی ناوی سۆفیگەری، كە لەبەرامبەردا بەزمانی عەرەبی)تیۆف(ە، 

ناوی سۆفی لە)صوف/ خوری( وەرگیراوە وشەی سۆفیزم )تصوف( بەمانای 

ی جلوبەرگی خوری لەبەركردنی جلوبەرگی خوری هاتووە، لەبەرئەوەی لەبەركردن

و پیاوچاكان بووە، هەندێكی دیكە و هێمای وەلیو دروشمرەفتاری پێغەمبەران

پێیانوایە ناوی سۆفیگەری تەصەوف بەمانای)الصف( دێت مەبەست لێی ریزی 

و نوێژەوە رایەكی دیكە پێیوایە، یەكەمی نوێژ، چونكە زۆر پابەندن بەپەرستش

و ، كە لە مزگەوتی مەدینەدا بە پەرستشوشەكە دەگەڕێتەوە بۆ هاوەاڵنی)صفة(

زوهدەوە سەرقاڵبوون، بەاڵم لەگەڵ ئەم جیاوازیانەدا رایەكی دیكە پێیوایە، كە 

ئەم دەستەواژانە نابنە رێگر لەبەردەم گەیاندنی مانای سەرەكی 

سۆفیگەری)تصوف(، سۆفیزم بریتیە لە فەلسەفەی ژیان، رێگەیەكە لە رەفتاری 

نموونەیەكی بەرزی ئەخالقی و بەختەوەری دەروونی. )بۆ  تاك بەرەو بەدیهێنانی

و كاریگەری لە زانیاریی زیاتر، بڕوانە: د.جەعفەر عەلی رەسوڵ: سۆفیزم 

،چاپخانەی، 2(، چ1925-1880بزووتنەوەی رزگاریخوازی نەتەوەیی گەلی كورددا)

 (.23-13، ل2013رۆژهەاڵت، هەولێر،
دەزگای ، 4، چ2ەت، و.كوردۆ عەلی، بمارتن فان برونەسن: ئاغاو شێخ و دەوڵ 2

 .119،ل2003سلێمانی، چاپ و پەخش ی سەردەم،
 .87-82بۆ زانیاریی زیاتر، بڕوانە: د. جەعفەر  عەلی رەسوڵ: س.پ، ل 3
 .93-87بۆ زانیاریی زیاتر، بڕوانە: ه.س،ل 4
رێبازی قادری: ناوی ئەم رێبازە دەگەڕێتەوە بۆ دامەزرێنەرەكەی، كە شێخ   5

لە گەیالن لەدایكبووە، هەرلە  1077دری كوڕی موسای گەیالنییە و لە عەبدولقا

و  بۆتە فەقهێ و رێبازی حەنبەلی تەمەنی مناڵییەوە روویكردووەتە بەغداد 

لە كوردستان، دوو خانەوادەی رێبازی قادری، كە  1800پەیڕەوكرد، هەتاوەكو

ەسەاڵتی ئەو و ساداتی نەهری بوون. ئەمەش بووەهۆی ئەوەی دبەرزنجییەكان 

و  لەوانی دیكە زیاتر بدرەوشێتەوەو زیاتر بڕبكات. دووخانەوادەیە، درێژخایەن بێت 

) بۆ زانیاریی، زیاتر بڕوانە: لە بەغداد كۆچی دوایی كرد. 1166شێخ عەبدولقادر لە 

 (.137-126مارتن فان برونەسن: س.پ، ل
یهەڵداوە. بەناوی شێخ رێبازی نەقشبەندی: ئەم رێبازە لە ئاسیای ناوەندەوە سەر  6

و (، ناسراوە، كە هەندێك ئاڵوگۆڕ 1389-1318بەهادین نەقشبەندی بوخاری)

دەستكاری بەسەر رێبازەكەدا هێناوە، بەاڵم تەمەنی رێبازەكە لەو مێژووە كۆنترە و 

(، پاشتریش بۆ سەردەمی 1149-1409دەگەڕێتەوە بۆ رۆژگاری )یوسف هەمەدانی 

دەركەوتنی مەوالنا خالیدی شارەزووری رێبازەكە پتر   عەبدولقادر غونچەوان، پاش

و شۆڕش دەربارەی) شێخ بەرزانی مەال تەها: سۆفیزم )تەشەنەی سەندووە. 

و مێژووی خەباتی)سوپای رزگاریی كوردستانی عوسمان سیراجەدین نەقشبەندی( 

 (.47، ل2018، چاپخانەی بینایی، سلێمانی، 1ئێران(، چ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و ئیسالم، و.ژیالخۆش بەیات، تیشك، گۆڤارێكی كوردەكانمارتن ڤان برۆنسێن:  7

، 2719ویەكەم، زستان ، ساڵی بیست54شیكارانەی كۆمەاڵیەتی سیاسییە، ژمارە 

 .387ل
د.ادريس بووانو: االسالميون الجدد في تركيا، البدايات، املكونات، التحوالت،   8

، وەرگیراوە لە: 2004ل املعادات، مصدر كتاب موقع  الوحدة االسالمية، كانون األو 

 http//www. Alwihdah.com، 2020ى كانوونی دووەمی 19
 ن.م. 9

لە قەرەداغ لە  1779مەوالنا خالید: كوڕی ئەحمەدی كوڕی حسین، لە   10

بنەماڵەیەكی سەربە خێزانی میكایەلی سەر بە تیرەی جاف لەدایكبووە، لە 

فەقێكانی دیكە كورد بە شوێن  منداڵییەوە لە الی باوكی خوێندویەتی پاشان وەك 

و ناوچەكانی دیكە الی )مەال خوێندندا گەڕاوە و  روویكردوەتە شارەزوور 

و مەال عەبدوڵاڵی خەرپانی...هتد( خوێندویەتی، پاشان عەبدولكەریمی بەرزنجی 

رۆشتووە بۆ هیندستان، لەسەردەستی شاغواڵم عەلیدا پەیوەندی بە رێبازی 

گەڕاوەتەوە بۆ سلێمانی هەوڵیداوە  ئامۆژگاری خۆی  1811نەقشبەندی كرد، لە 

بە شارەكەدا باڵوبكاتەوە، بەاڵم بەهۆی رووبەڕووبوونەوە لەگەڵ میرانی بابان و 

رێبازی قادری بە رێبەری) شێخ مارفی نودێ(، ناچار روویكردوەتە بەغداد لەوێدا 

عێراق  1822ە و بیروباوەڕەكانی باڵوكردوەتەوە پاشان لو رێبازەكەی ماوەتەوە 

لە دیمەشق بە نەخۆش ی كۆلێرا  1827و  روودەكاتە  دیمەشق، لە بەجێدەهێڵێت 

و تێری زاركۆن: كۆچی دوایی كرد.)بۆ زانیاریی، زیاتر، بڕوانە: بوتروس ئەبو مەننە 

دەركەوتنی تەریقەتی خالیدی و باڵوبوونەوەی لە جیهانی ئیسالمیدا، وەرگیراوە لە: 

و خالیدی ) مەوالنا خالید-ازی سۆفیگەریی نەقشبەندیی كۆمەلێك نووسەر: رێب

، چاپخانەی ئاراس، 1تەریقەتی خالیدی( و. محەمەد حەمەساڵح  تۆفیق، چ

 15-8، ل2009هەولێر 
بۆ زانیاریی زیاتر، بڕوانە: عەدنان ئەمین: پێگەی بیری سیاسیی لە تەریقەتی   11

كوردستان بۆ توێژینەوە لە ملمالنێ نەقشبەندیدا، زنجیرە باڵوكراوەكانی ناوەندی 

 .11-9، ل2018، ئازاری 10،(KCCRCو قەیرانەكان )
 .15-12و تێری زاركۆن: س.پ،لبۆ زانیاریی زیاتر، بڕوانە: بوتروس ئەبو مەننە  12
 .20-19ه.س، ل 13
14Tasavvuf ve ilmi birleştiren bir kurum olarak  :Mehmet Çelik 

medreseler (19. Ve 20. Yüzyıllarda norşin medresesi örneği(, yüksek 

lisans tezi, Mardin artuklu üniversitesi, sosyal bilimler enstitüsü, tarih 

ana bilim dalı, Mardin, 2017, sayfa 67. 
15.önce kikaynak,Sayfa 149: Büşra Ersanlı 
16viler üzerine Nürettin aydın: Nakşibendiliğ’in halidiyye kolu hazne 

sosyolojik bir araştırma, Mardin ili örneği, yüksek lisans tezi, Süleyman 
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demirel üniversitesi, sosyal bilimler enstitüsü, felsefe ve din bilimleri 

bilim dalı, Isparta, 2016,sayfa 27. 
17. Aynikaynak, Sayfa 32  
18  de ’letin Bir Kanadı Olark TürkiyeAbdül Samet Çelikçi, Derin Dev

Dini Gruplar, Doktora Tezi, Samsun, Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı, Samsun, 2020 ,Sayfa 46.  
19Ahmet Yaşar Ocak: Ulusal Güvenlik Tehdidi Olarak Dini Gruplar,  

Yuksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Ulusal Güvenlik Yuksek Lisan Programı, Kırıkkale, 2018,sayfa 105. 
20Büşra Ersanlı: Dini Sosyal Teşekküller Gölgesinde Türkiye’nin  

Geleceği, Doktora Tezi, Eskişehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı, Eskişehir, 2020,Sayfa156-157. 
21 158-Aynikaynak, Sayfa 156  
(ی Baykan( : لە قەزای بایكان)Abdülkerim Erol)  ١٩٠٢عەبدولكەریم ئیرۆڵ  22

( لە باكووری كوردستان لەدایكبووە لەو گوندە Sirtسەربە پارێزگای سیرت)

(ی Kahtaمەنزیل، كە سەربە قەزای كاهتا)و روویكردووەتە گوندی نەماوەتەوە

(ە لە بنەچەدا دەگەڕێتەوە بۆ سەیدی و بە Adyamanسەربە پارێزگای ئادیامان) 

( ناسراوە لە هەمانكاتدا عەبدولكەریم ئیرۆڵ Gavs Bilvanisiغەوس ێ بیلفانیس ی)

لە گوندی  1972و عەبدولكەریم حوسین ناودەبرێت ناوبراو لە بە غەوس ی ئەعزەم 

 Adem Karataş: Türkiyede bir nakşibendiیل كۆچی دوایی كردووە. )مەنز 

grubunun dönüşümü: Menzil grubu örneği, yüksek lisans tezi, Sakarya 

üniversitesi, sosyal bilimler enstitüsü, sakaray, 2019,sayfa 20-21.). 
23 .21-Aynikaynak, Sayfa 20  
de modern tasavvuf ’Nihan Karali: Türkiye: بڕوانەبۆ زانیاریی، زیاتر،   24

kaynaklarında kullanılan ayetler bunların değerlendirilmesi: Menzil 

cemaati semerkand dergisi örneği, yüksek lisans tezi, Kırklareli 

üniversitesi, sosyal bilimler enstitüsü, temel islam bilimleri bilim dalı,  

Kırklareli, 2020,sayfa 47-50. 
25Diyarbakır Kdiri tarikatı  ,Ahmet Aktaş: tarikatların toplumsal işlevi 

örneği, yüksek lisans tezi, Necmettin Erbakan üniversitesi, sosyal 

bilimler enstitüsü, din sosyolojisi bilim dalı, konya, 2014, Sayfa32-33.       
26.43-Karali: Önce Kikaynak,Sayfa42 Nihan  
27.131-Önce Kikaynak,Sayfa130 :Yaşar Ocak Ahmet  
28.70-önce kikaynak,Sayfa 69 :Adem Karataş 
29Metin Ermiş: Halidi medrese geleneği ve norşin medresesi, yüksek  

lisans tezi, Van yüzüncü yıl üniversitesi, sosyal bilimler enstitüsü, din 

eğitimi bilim dalı, Van, 2019,sayfa 32. 
30170-Metin Ermiş: önce kikaynak,Sayfa169  
هەرچەندە لەو کۆبونەوە بە کۆى دەنگ تەکیە بریارى دا کە بەشدارى لەو   31

شۆرشە نەکات بەاڵم وەک هەڵوێستێکى تاکەکەس ی یەکێک لە شێخەکان بەناوى 

 ( بەشداری کردبوو. بڕوانە:                                              Şegh Muhmmed Bartoleشێخ محەمەد بارتۆ) 

)Büşra Ersanlı: önce kikaynak,Sayfa142- 143( 
32170-Metin Ermiş: önce kikaynak,Sayfa169   
33Izzettin Ürek: günümüz bitliz medreselerinde mantık eğitimi )norşin  

medreseleri örneği(, yüksek lisans tezi, Dicle üniversitesi, sosyal bilimler 

enstitüsü, mantık bilim dalı, Diyarbakır, 2020,sayfa67-68.  

34170-Metin Ermiş: Önce Kikaynak,Sayfa169   
(: رابەرو دامەزرێنەری گرووپەكە cezeri-Şey Seda Elشێخ سەیدا ئەلجەزەری) 35

( لە باكووری كوردستان Cizreئەلجەزەرییە لە شاری جەزیرە)شێخ سەیدا 

پاش  1920لەدایكبووە و هەرلەوێ گەورەبووەو دەستی بە چاالكیی كردووە، لە 

ئەوەی كۆچی دوای برا گەورەكەی بەرپرسیاریەتی بەڕێوبردنی مەدرەسەكەیان 

گرتووەتە ئەستۆی خۆی یەكەم مۆڵەتی مەالیەتی بە مەال ناودارەكانی وەك 

 Ramazan(و مەال رەمەزان) Molla Süleyman Hoseriسولەیمان هۆسەری)

Molla(كە باوكی زانای ناوداری رۆژئاوای كوردستان سەعید رەمەزان بوتی ،)Said 

Ramazan Elbuti پاش رووداوەكانی شۆڕشەكەی  1925( بووە بەخشیووە و لە

ن لە توركیادا  و پاش داخستنی تەكییەوخانەقا و مەدرەسەكاشێخ سەعیدی پیران

و هەندێك لە شێخ سەیدا لەگەڵ ئەندامانی دیكەی خێزانەكەی و برازاكانی

قوتابییەكانی ناچاربوون لە شوێنی خۆیان دووركەونەوە لەسەرەتادا كۆچی كردووە 

لە گوندێكی نزیك جەزیرە نیشتەجێ بووە پاشان  چووە بۆ موسڵ لەوێ نیشتەجێ 

 1968گەڕاوەتەوە بۆ جەزیرەو لە  1928 بووە پاشان چووە بۆ شام، هەتاوەكوو 

 Hilal Bartu: Kayseride Tarikatlarكۆچی دوایكردووە. ) بۆ زانیاریی زیاتر، بڕوانە: 

ve tekkeler, Yüksek lisans tezi, Erciyes üniversitesi, sosyal bilimler 

enstitüsü, tasavvuf tarihi bilim dalı, Kayseri, 2017 ,sayfa29-31) . 
36.Önce Kikaynak,Sayfa 65 :Ahmet Aktaş  
37 .71-Nihan Karali: Önce Kikaynak,Sayfa 70 
(: دەستەواژەیەكە  بۆ ئەو وانانە بەكاردێت، كە خەڵكی Sohbetسوهبەت )  *

بەشەو یان دوای عەسر دەچن بۆ مەدرەسەو كەسێك قسەیان بۆ 

 دەكات)توێژەر(.
38:Abdül Samet Çelikçi 109-kikaynak,Sayfa 107önce           بۆ زانیاریی

 زیاتر،بڕوانە:   
39 .önce kikaynak,Sayfa 123 :Ahmet Aktaş  
(: كە هەندێكجار بە Süleman Hilmi Tünahanسلێمان حیلمی توناهان)  40

لە گوندی ڤاراتالری سەربە شاری سیلسترا  1888سلێمان عەلی رەسول ناسراوە لە 

وە. بنەماڵەی توناهان سەربە رێبازی نەقشبەندییەو  توناهان لە بولگاریا لەدایكبو 

وە 1908و زانستە شەرعییەكان بووە، ناوبراو لە لەسەر دەستی باوكی فێری ئایین

روودەكاتە شاری ئەستەنبوڵ  بۆ مەبەستی خوێندن لە مەدرەسە ئایینیەكاندا لە 

ناوە. توناهان بڕوانامەی لە مەدرەسەی فاتیح ئەحمەد ئەفەندی بەدەستهێ 1913

دا بڕوانامەی 1920دواتر پەیوەندی بە مەدرەسەی سلێمانییەوە كردووە لە 

و شێخ لە دا بووە بە مامۆستا1922دكتۆرای لە تەفسیردا پێبەخشراوە، لە 

)بۆ زانیاریی زیاتر: بڕوانە: د.عصمت برهان الدين: مەدرەسەی سلێمانییە. 

، 5ملعاصرة، دراسات اقليمية، الطريقة السليمانية)سليمانجيلر( في تركيا ا

 ، مركز للدراسات االقليمية. 11

https://regs.mosuljournals.com/article_30402_89b8b16c5e565bbfa7

db0b2f3b532d3a.pdf 
  https://tunahan.org/hayati/ ؛م.ن  41
42Haldun Demirel: Türkiye’de sivil toplum ve tarikatlar “Altınoluk” 

dergisi çerçevesinde nakşibendi tarikatı, yüksek lisans tezi, Kırıkkale 

üniversitesi, sosyal bilimler enstitüsü, kamu yönetimi ana bilim dalı, 

Kırıkkale, 1997, sayfa 33-34. 
43 ,Aynikaynak .34-33Sayfa  
 Fatma Betülبۆ زانیاریی زیاتر: بڕوانە: د. عصمت برهان الدين: م.س ؛  44

Demirlek: Kadınların modaya yöneliminde ötekileştirilmenin rolü 

https://regs.mosuljournals.com/article_30402_89b8b16c5e565bbfa7db0b2f3b532d3a.pdf
https://regs.mosuljournals.com/article_30402_89b8b16c5e565bbfa7db0b2f3b532d3a.pdf
https://tunahan.org/hayati/
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“Süleyman hilmi tunahan cemaati” Konya örneği, yüksek lisans tezi, 

Necmettin Erbakan üniversitesi, sosyal bilimler enstitüsü, din 

sosyolojisi ana bilim dalı, Konya, 2015,sayfa25-27. 
45Yrd. Doç. Dr. İsmail Çağlar: Tevarüs Edilmemiş Gelenek,  

Süleymancılık, Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 2016, Yıl:2, 

Cilt:2, Sayı:2, ss. 1-10,sayfa 8. 
Aynikaynak, Sayfa 25: Fatma Betül Demirlek-بۆ زانیاریی، زیاتر: بڕوانە:  46

27.   
لە توركیادا خەڵكی پارەكانیان دەبەن لە بانقدا دایدەنێن و سااڵنە بانقەكە فاییزە  *

هەڵبەتە بانقەكە مامەڵە بەو و بڕی پارەكەی زیاددەكات، بە خاوەن پارەكە دەدات

و و بەقەرز دەیدەن بە خەڵكی دیكەو فاییزە لە خەڵكی وەردەگرن پارەیەوە دەكات

واتە بانق بەشێك لەو قەرزە و سوودەی خەڵكی وەردەگرێت و دەیدات بەو 

 كەسانەی پارەكەیان لەو بانقانەدایە.)توێژەر(.
47de İslami Nezir AKYEŞİLMEN ve Arif Behiç ÖZCAN: Türkiye’ 

Hareketlerin Siyasetteki Rolü, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi Sayı: 31, 2014, ss. 29-38, sayfa 31-32. 
48 .3Sayfa ,Önce Kikaynak: Yrd. Doç. Dr. İsmail Çağlar 
49.Önce Kikaynak,Sayfa 34: Nezir AKYEŞİLMEN ve Arif Behiç ÖZCAN  
50. 6-Yrd. Doç. Dr. İsmail Çağlar: Önce Kikaynak,Sayfa 5  
51.Önce Kikaynak,Sayfa 42 :Fatma Betül Demirlek 
52 -Önce Kikaynak,Sayfa 36: Nezir AKYEŞİLMEN ve Arif Behiç ÖZCAN 

37.  
53 .8Yrd. Doç. Dr. İsmail Çağlar: önce kikaynak,sayfa   
و فەتحوڵاڵ گولەنە، كە لە توركیا بە ی خزمەت( مەبەست لە گرووپFetoفەتۆ )  *

 ( ناسراوە) توێژەر(.Fetoگرووپی تیرۆرستی فەتحوڵاڵ گولەن)
54 -Önce Kikaynak,Sayfa 36: Nezir AKYEŞİLMEN ve Arif Behiç ÖZCAN

37.      
و رێكخراوانەی، كە (: مەبەست لەو گرووپDerin Güçlerهێزە قوڵەكان ) *

یان گرووپێكی تیرۆرستی یان دەزگا سیخورییەكانی واڵتانی لەالیەن دەوڵەت خۆی 

و بێ ئەوەی ناویان هەبێت زۆرترین كاریگەرییان بەسەر جیهانەوە پشتیوانی دەكرێن

 رەوتی رووداوەكانی توركیاوە هەیە . ) توێژەر ( .
55-itiraflar-sok-muridinden-yakin-https://www.siyasetcafe.com/en

.45492h.htm-yonetiyor-cia-suleymancilari     :کانوونی ی ٥وەرگیراوە لە

 ٢٠٢٢یدووەم
56https://www.halveti.net/tr/yeni/Tasavvuf.asp?cid=6&sid=24  

 2022یکانوونی دووەمی 10وەرگیراوەلە:
57https://www.terzibaba.com  :٢٠٢٢ی کانوونی دووەمی ٢وەرگیراوە لە 
58 :Ahmet Yaşar Ocak .önce kikaynak,Sayfa119    
59 https://www.nuranitv.com/:٢٠٢٢ی/کانوونی دووەمی ٢٠  وەرگیراوە لە 
60:Ahmet Yaşar Ocak .önce kikaynak,Sayfa 121 
( لەدایكبووە خوێندنی لە Selanikلە سیالنیك )  1867كەنعان ریفاعی:   61

ئەستەنبوڵ تەواوكردووە پاش تەواوكردنی خوێندن، پۆستی لە دەوڵەت وەرگرتووە 

پاشان چووە بۆ شاری مەدینەو بۆ ماوەی چوارساڵ خزمەتی سەید حەمزەی 

شێخی كەنعان ریفاعی مۆڵەتی خەلیفایەتی  روفاعی كردووە. سەید حەمزە وەك 

پێبەخشیوە. كەنعان پاش گەڕانەوەی  بۆ ئەستەنبوڵ دەستی كردووە بە 

لەالیەن دایكی كەنعان خۆیەوە  1908سەرپەرشتی دەرگاهی دایكی كەنعان، كە لە 

 Ahmet Yaşar Ocak: önce.)بۆ زانیاریی زیاتر، بڕوانە: بونیاتنراوە

kikaynak,Sayfa,176-178) 
62178-Aynikaynak, Sayfa 176     :بۆ زانیاریی، زیاتر: بڕوانە 
63.143-Önce Kikaynak,Sayfa 142: Büşra Ersanlı  
64  184-Ahmet Yaşar Ocak: önce kikaynak,Sayfa182  :بۆ زانیاریی زیاتر

 بڕوانە:    
65 .Hilal Bartu: Önce Kikaynak ,Sayfa 143 
66  hakkinda-https://kubbealti.org.tr/vakif        :ی کانوونی ٢٠وەرگیراوە لە

 ٢٠٢١یەکەمی
67.Ahmet Yaşar Ocak: önce kikaynak,Sayfa 190  
68.18-Aynikaynak, Sayfa 17  
69 iyaset parti: Haydar Baş ve İlkan Öz: Sekülerleşmiş tarikat, şirket ve s

Bağımsız Türkiye Partisi, Yüksek lisans tezi, Galatasaray üniversitesi, 

sosyal bilimler enstitüsü, siyaset bilimi ana bilim dalı, İstanbul, 

2019,sayfa42. 
70 .önce kikaynak,Sayfa 42 :Ahmet Aktaş  
71 .53İlkan Öz: önce kikaynak,Sayfa   
72 .Sayfa 63, Aynikaynak 
73 https://ilam.org.tr/hakkimizda.html. 
74 .93-önce kikaynak,Sayfa 92 :Ahmet Aktaş 
75.96-İlkan Öz: önce kikaynak,Sayfa 95  
76 .önce kikaynak,Sayfa 102 :Ahmet Aktaş  
77.16-Ahmet Aktaş: önce kikaynak,Sayfa,sayfa 12   
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12- Haldun Demirel: Türkiye’de Sivil Toplum Ve Tarikatlar “Altınoluk” 

Dergisi Çerçevesinde Nakşibendi Tarikatı, Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 

Kırıkkale, 1997. 

13- Fatma Betül Demirlek: Kadınların Modaya Yöneliminde 
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Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal 
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2- Büşra Ersanlı: Dini Sosyal Teşekküller Gölgesinde Türkiye’nin 

Geleceği, Doktora Tezi, Eskişehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı, Eskişehir, 2020.  

3- Ahmet Aktaş: Tarikatların Toplumsal İşlevi, Diyarbakır Kdiri Tarikatı 

Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Din Sosyolojisi Bilim Dalı, Konya, 2014.  

4 - Mehmet Çelik: Tasavvuf ve İlmi Birleştiren Bir Kurum Olarak 

Medreseler )19. ve 20. Yüzyıllarda Norşin Medresesi Örneği(, Yüksek 

Lisans Tezi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih 

Ana Bilim Dalı, Mardin, 2017. 

5- Nürettin Aydın: Nakşibendiliğ’in Halidiyye Kolu Hazneviler Üzerine 

Sosyolojik Bir Araştırma, Mardin İli Örneği, Yüksek Lisans Tezi, 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din 

Bilimleri Bilim Dalı, Isparta, 2016. 

6- Ahmet Yaşar Ocak: Ulusal Güvenlik Tehdidi Olarak Dini Gruplar, 

Yuksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Ulusal Güvenlik Yuksek Lisan Programı, Kırıkkale, 2018. 

7- Adem Karataş: Türkiye’de Bir Nakşibendi Grubunun Dönüşümü: 

Menzil Grubu Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Sakaray, 2019. 

8- Nihan Karali: Türkiye’de Modern Tasavvuf Kaynaklarında Kullanılan 

Ayetler Bunların Değerlendirilmesi: Menzil Cemaati Semerkand Dergisi 

Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Kırklareli Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Bilim Dalı, Kırklareli, 2020. 

9-Metin Ermiş: Halidi Medrese Geleneği Ve Norşin Medresesi, Yüksek 

Lisans Tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din 

Eğitimi Bilim Dalı, Van, 2019. 
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،  چاپخانەی 1و تەریقەتی خالیدی( و. محەمەد حەمەساڵح  تۆفیق، چخالید

 .2009ئاراس، هەولێر 
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انو: االسالميون الجدد في تركيا، البدايات، املكونات، التحوالت، د. ادريس بوو -١٩
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/https://tunahan.org/hayati -21           Tunhan Haytı    : ی ٣وەرگیراوە لە

     ٢٠٢٢کانوونی دووەمی 

 

https://www.halveti.net/tr/yeni/Tasavvuf.asp?cid=6&sid=24-22 

   ٢٠٢٢ی کانوونی دووەمی ١٠وەرگیراوەلە:

  

 

https://www.terzibaba.com --23 :٢٠٢٢کانوونی دووەمی ی٢وەرگیراوە لە                      

 

https://www.nuranitv.com -24/                                                 :ی ٢٠وەرگیراوە لە

 ٢٠٢٢کانوونی دووەمی

 

 hakkinda-.org.tr/vakifhttps://kubbealti -25                          :ی ٢٠وەرگیراوە لە

 ٢٠٢١کانوونی یەکەمی 

https://regs.mosuljournals.com/article_30402_89b8b16c5e565bbfa7db0b2f3b532d3a.pdf
https://regs.mosuljournals.com/article_30402_89b8b16c5e565bbfa7db0b2f3b532d3a.pdf
https://www.siyasetcafe.com/en-yakin-muridinden-sok-itiraflar-suleymancilari-cia-yonetiyor-45492h.htm
https://www.siyasetcafe.com/en-yakin-muridinden-sok-itiraflar-suleymancilari-cia-yonetiyor-45492h.htm
https://tunahan.org/hayati/
https://www.halveti.net/tr/yeni/Tasavvuf.asp?cid=6&sid=24
https://www.terzibaba.com/
https://www.nuranitv.com/
https://www.nuranitv.com/
https://kubbealti.org.tr/vakif-hakkinda%20وەرگیراوە%20لە/٢٠ی١٢ی٢٠٢١

