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HOCAAHMED-I YESEVİ'NİN TÜRK-İSlAM TARİHiNnEKİ 

YERİ VE TASA.VVUFİ ŞAHSİYETİ (*) 

Prof. Dr. Osman TÜRER 

Son derece isabetli bir kararla, T.C, Başbakanlıgı tarafından 

1993 yılının "Hoca Ahmed Yesevi Yılı" ilan edilmesi sebebiyle, yurt 

çapında Yesevi ile ilgili birçok sempozyum, panel, konferans, ilmi 

toplantı vb. yapıldı; çeşitli kitap ve makaleler neşredildi. Böylece, Türk 

kültür tarihinde çok mühim bir yere sahip olmasına ragmen, yakın 

zamana kadar neredeyse tümüyle unutulmuş olan H. A Yesevi, dini, , 

tasavvufi, edebi, tarihi vb. açılardan Anadolu insamna tanılılmaya 

çalışıldı. 

Biz de bu tebligimizde Yesevi'nin tasavvufi şahsiyetini ele alarak, 

O'nun Türk-İslam tarihin,cte işgal ettigi yeri ve yaptıgı etkilerle, 

tasavvufi: şahsiyetini kısaca izah etmeye çalışacagız. 

, Kabul etmek gerekir ki, H. A. 'Yesevi'nin ilim ve maneviyat 

yönünden yetişmesini, büyük bir mürşid-i kamil olmasını ve Türk

İslam dünyasmda asırlarca süren bir saygınlık ve şöhrete 

kavuşmasını saglayan en önemli kaynak, O'nun çocuklugundan 

vefatma kadar ruh ve gönül dünyasını besleyip şekillendiren Tasavvuf 

kültürüdür. Bir başka ifadeyle, Yesevi'nin en önemli vasfı, büyük bir 

sfıfi, dirayetli bir mürşid ve Yeseviyye gibi meşhur bir tarikatın piri 

olmasıdır. Bu özelligiTiden dolayıdır ki, Orta Asya Türk dünyasında 

(*) Bu makale, Erzurum tl Kültür Müdütlügü'nce, 18.1 L 1993 tarihinde 
Erzurum'da düzenlenen "Çeşitli Yönleriyle Hoca Ahmed Yesevi" konulu 

sempozyumda sunulan tebligin metnidir. 
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"Pir-i Türkistan", "Hazret-i Türkistan" gibi lakablarla şöhret 

bulmuştur. 

Yesevi'nin yetişme dönemi: 

Yesevi, bugünkü Kazakistan Cumhuriyeti'nin güneyindeki 

Çimkent şehri yakınlarında bulunan Sayram kasabasında ehl-i 

tasavvuf bir ailenin çocugu olarak dünyaya geldi. Sayram, Yesevi'nin 

küçük yaşlarda gelip, hayatının önemli bir kısmını geçirdiğ;i Yesi 

(bugünkü Türkistan) şehrine 20 km. uzaklıkta bir kasabadır.l2 

Yesevi'nin babası Şeyh İbrahim, alim ve sufi bir zat olup, Hz. Ali (k.v.) 

neslindendir. Yesevi ilk egitimini babasından almıştır_. Yedi yaşında 

iken babası ahirete intikal edince, kaynakların belirttiklerine göre 

. O'nun manevi eğ;itimini, sahabede~ bir zat olan Arslan Baba 

üstlenmiş ve manevi babası olmuştur. Rivayetlere göre, Arslan Baba 

dörtyüz yıl kadar yaşamış bir zattır. Yesi'ye gelerek. henüz küçük bir•· 

çocuk olan Ahmed'i bulması ve Hz. Muhammed (s.a.v.) 'in kendisine 

emanet ettiğ;i hurmayı, sahibi· olan Ahmed'e vermesi, terbiyesiyle 

meşgul olup irşaÇl etmesi manevi· bir işarete dayanmaktaydı. Yesevi 

yirmi yıl kadar Arslan Baba'nın hususi irşad ve terbiyesi altında 

yetiştikten sonra, mürşidi'nin vefatı üzerine, onun tavsiyesine 

uyarak, 27 yaşında iken, zamanın en_ önemli ilim ve kültür 

merkezlerinden biri olan Buhara'ya gitmiştir. Orada, devrin en önde 

gelen alim ve mutasavmflanndan Şeyh Yusuf-ı Hemadaniye intisab 

ederek, irşad ve terbiyesi altına girer. Şeyh Hemedani, İran asıllı 
olmakla beraber, Sünni itikada sıkı sıkıya bağ;lı. Hanefi mezhebiili 

benimsemiş bir zat olup, ömrünü Allah yoluna adayan büyük bir 

mürşiddir. İslam'a hizmet için Buhara, Serrierkand, Merv, Herat gibi 

şehirlerde · dolaşarak halkı irşada çalışmakta, onlara İslam'ın 

esaslanni öğ;retmekte, Hz. Muhammed (s.a.v.) ve sahabe-i kiramın 
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yolundan ayrılmamalarını tavsiye etmektedir. Bu arada kendi 

müridierinin nefis terbiyesi ve manevi egitimleriyle de ilgileniyordu. 

İşte H. A. Yesevi, olgunluk devresini, Şeyh Yusuf-ı Hemedani gibi 

kamil bir zatın yanında, devrin tüm dini ilimlerini tahsil ederek ve 

tasavvufun inceliklerini ögrenerek geçirmiştir. Kısa zamanda seyrü. 

sülükunda ilerleyerek, şeyhinin takdir ve teveccühüne mazhar olmuş, 

nihayet tarikat kazeti alarak, önde gelen halifeleri arasında yer 

almıştır. Hemedani'nin vefatından sonra da bir müddet Buhara'da 

kalan Yesevi, 1160 yılında şeyhinin makamında üçüncü halef olarak 

bir süre irşad vazifesini üstlenir. Ancak bu makamda fazla kalmaz; 

vaktiyle mürşidi Hemedani'nin verdiği bir işarete binaen makamını 

Şeyh Abdühalık-ı Gucdüvani'ye bırakarak, Buhara'dan ayrılıp, kendi 

memleketi olan Yesi'ye döner ve kurdugu tekkede irşada başlar. Artık 

Yesevi'nin irşad hayatında yeni bir dönem başlamıştır. 1166 yılında 

vefatma kadar burada irşad faliyetlerini sürdürür. Kabri üzerinde 

Timur tarafından yaptırılan muhteşem türb~ hala ayakta olup,- Orta 

Asya'nın en önemli ziyaret yerlerinden biri durumundadır. 

Yesevi'nin Türk-İslAm. Tarihindeki Yeri : 

A. Yesevi'nin Yesi'de tarikatını kurup, özellikle bölgenin Türk 

topluınıanna yönelik olarak şuurlu bir teblig ve irşad faliyeti 

yürütrrtüş olması, tarihin akışına dikkatle bakıldığında görülüyor ki, 

hakikatenTürk dünyasının istikbaldeki din, dil ve kültür hayatının 

ve milli kimliğinin şekillenmesi açısından en önemli sosyo-dini 

hadiselerden birisidir. Yesevi, Cenab-i Hakk'ın bir lütfu olarak, 

Türkler'in istikbalini aydınlatan ve onların sağlam bir ttikadla 

ebediyete kadar İslam'ın hizmetkariığı~ı yapmalarında manevi 

rehberlik yapan bir meş'ale olmuştur. Yesevi'nin Türk-İslam tarihinde 

işgal ettiği bu önemli mevki şu sebeplerden ileri gelir : 
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ı- A. Yesevi, Orta Asya Türkleri'nin hızlı bir şekilde İslam' ı kabul 

edip, ruhianna sindirmelerinde çok büyük rol oynamıştır. Çünkü, her 

ne kadar Türkler'in İslam'ı kitlesel olarak ve resmen kabulü, Sultan 

Satuk Bugra Han'ın müslüman olup devletin dininin de İslam 

oldugunu Uan ettigi 940 yılından itibaren olmuşsa da, Yesevi'nin 

yaşadıgı XII. asra gelindiğ;inde Türkler'in büyük çogunlugu hala 

müslüman degildi. Hatta müslüman olan Türkler'le müslüman 

olmayanlar arasında şiddetli savaşlar cereyan ediyor, müslüman 

olanlar digerlerini kafir olarak görüyorlardı. İşte, Karahan 

hükümdannın resmeii islam'ı kabul etmesine ragmen, İslam'ın 

Türkler arasında yayılmasını gerçek anlamda saglayan, H. A. Yesevi ve 

ona baglı kişilerin tebliğ; ve irşada yönelik mücadeleleri olmuştur. 

Sonraki dönemlerde de yine Yesevi yolundan gidenler aynı görevi ifa 

edegelmişlerdir. Yesevi'nin, mürşidleri Arslan Baba ve Yusuf-ı 

Hemedani'den almış oldugu feyizve elde ettigi zahir ve batın ilimleri 

neticesinde. kendi doğup büyüdügü ve oguz Devletinin payitahtı, 

yani Türk dünyasının merkezi olan Yesi'de tankatını kurup, Türkler'e 

yönelik metotlarla ve an duru Türk lisanıyla, tasavvufi boyaya 

boyanmış İslam inanç, ahlak ve kültürünü teblige başlaması, Türk 

toplumlan nezdinde O'nu bir cazil:ie merkezi haline getirmiş, böylece 

Türkler arasında İslamiyet hızla yayılıp benimsenmeye başlamıştır. 

Nitekim. dini, tasavvufi hakikatleri Türkçe ile anlatan ve sade bir 

Türkçe ile "hikmet" ler söyleyen Yesevi'niri dergahında, çeşitli 

bölgelerden gelen yüzlerce, binlerce, hatta bir rivayete göre yüz bine 

yakın insan yetişmiş ve bu insanlar yine Yesevi'nin işaretiyle Türk 

dünyasının dört bir yanına dağ;ılarak teblig ve irşad faliyetine devam 

etmişlerdir. Ayrıca bu insanlar, önceden müslüman olup da, İslam'ı 

yeterince bilmeyen Tütkler'e de İslam'ı ögreterek, onun kökleşmesine 
hizmet etmişlerdir. Yesevi'nin başlattıgı bu müslümaniaştırma faliyeti 

zamanla Orta Asya, Kafkaslar, Anadolu ve Balkanlar'a kadar çok ' 
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geniş bir bölgeye yayılmıştır. Bugün gerek Orta Asya ve Kafkaslar'da, 

gerekse Balkanlar'da İslam'ın hala varlıgını koruması~da en büyük 

payın süfi tarikatıara ait oldugu düşünülürse, başlangıçta Yesevi 

ekolünün temsil ettiğ;i tasavvufi akımhirm Türk-İslam tarihindeki 

etkin rolü ve önemi açıkça kendini gösterir. 

2- Üzerinde durulması gereken bir başka önemli hadise de 

şudur: H.A. Yesevi'nin faliyetleri sayesinde Türkler, İslam dünyasında 

ve özellikle Orta Asya'da bulunan bir takım batıl mezheb ve 

düşüncelerin tesirinden korunarak, Ehl-i Sünnet itikadına baglı bir 

İslami geleneğ;i benimsemişlerdir. Yesevi, dini, itikadi ve fikri 

şahsiyetini esas itibariyle, Yusuf-ı Hemedani gibi ilim ve fazilette, 

zühd ve tavada örnek, sünni itikada ve şer' i kurallara sıkı sıkıya baglı 

bir mürşid-i kamilin tedris ve terbiyesi altında teşekkül ettinniştir. 

Onun için, mürşidi gibi kendisi de kunpuş oldugu Yeseviyye 

tarikatım, Sünni akideye, şer'i kurallara ve sünnet-i seniyyeye tam bir 

bağ;lılık esası üzerine bina etmiştir. "Divan-ı Hikmet" e bakıldığ;ında, 

müridanını ve insanlan daima bu temel esaslara bağ;lı kalmaya 

çağ;ırdığ;ı görülür. Dolayısıyla, Yesevi dergahından feyz alan yüzlerce, 

binlerce insanın tebliğ; ve i:ışad faliyeti sayesinde İslfun'ı tanıyan Türk 

toplumlan o günden bugüne büyük bir çogunlukla Sünni itikada ve 

sünnet-i seriyyeye bağ;lılıklarını devam ettirmişlerdir. Elbette bunda, 

Yeseviliğ;in yanı sıra, yine Ehl-i Sünnet çizgisinde devam eden 

Nakşbendiyye, Kadiriyye, Halvetiyye vb. tarikatlarla, onların 

yetiştirdiğ;i büyük zatların da pek çok rolü olmuştur. Özellikle Yesevi 

ve onun yetiştirdiğ;i insanların büyük gayreti sayesinde Türk dünyası 

Şii ve Batını inanç sistemlerinin hakimiyeti altına girmekten 

korunmuştur. Hatta diyebiliriz ki. Yesevi ile başlayarak, Türkler 

arasında artarak devam eden tasavvufi karakterli dini hayat 

sayesinde, tasavvuftan arındırılmış bir resmi-sünni islam 

düşüncesine göre çok daha sırri ve mistik özellik taşıyan Şii ve batıni 
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akımlar. Sünni itikada baglı Türkler arasında pek yayılma fırsatı 

bulamamıştır. Çünkü tasavvuf düşüncesi islam'ın mistik ve batıni 

veehesini temsil eden ve zahirle batını bütünleŞtiren bir hayat ve 

düşünce sistemidir. Türkler arasında Yesevi ile bariz bir şekilde 

başlayan tasavvufı gelenek, asırlarca devam etmiş ve müslüman Türk 

toplumlannın dini hayatı daima tasavvufla içiÇe olagelmiştir. Şu 

halde Türk dini ve milli kültürünün temelinde tasavvufu ve Yesevi'yi 

görmekteyiz. 

3- Hoca A Yesevi'nin asla unutulmaması gereken bir başka 

önemli özelliği de Türk dilinin gelişmesindeki tarihi rolüdür. O, 

zamanında Arapça ile Farsça'nın ilim ve edebiyat dili olmasına ve 

kendisinin de bu dilleri çok iyi bilmesine rağmen. Yesi'deki irşad 

faliyetlerinde Türkçe kullanmayı özellikle tercih etmiştir. Çünkü onun 

üstlendiği tarihi misyo~. İslam'ı henüz tanımayan veya yeterince 

ruhuna sindirememiş olan Türkler'i İslam'la kucaklaştırmaktı. Kaldı 

ki O'nun hitabettiği Türk toplumlan Arapça ve Farsçayı bilmiyorlardı. 

Onun için Yesevi hitabettiği toplumun k0laylıkla anlayabileceği sade 

halk Türkçe'sini kullanmış, insanlara onunla konuşmuş ve 

"hikmet"lerini o dille söylemiştir. Yesevi'nin bu derece sevilip 

sayılmasının ve asırlarca hayırla anılmasının en önemli sebeplerinden 

biri de, herkesin kolayca anlayıp, severek okuduğu sade bir Türkçe 

kullanmış olmasıdır. O'nun açmış olduğu bu çığır, kendisinden sonra 

da devam ettirtlmiş ve böylece Türkçe'nin de bir edebiyat dili olduğu 

isbatlanmıştır. Anadolu'da gelişen tasavvufi halk edebiyatının da 

temelinde yine Yesevi'yi görmekteyiz. O'nun bu konuda Anadolu'daki 

en meşhur takipçisi, hiç şüphesiz Yunus Emre'dir. Yunus. Yesevi'nin. 

yolunu izlemekle kalmamış, O'nu neredeyse gölgede bırakmış bir 
mutasavvıfşairdir. Yunus'tan sonra, Hacı Bayram-ı Veli, Eşrefoğlu 

Rumi, Aziz Malımüd-ı Hüdayi. Niyazi-i Mısri ve daha nice süfi şairler, 
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Anadolu'da aynı gelenegi devam ettirmişlerdir. Kısaca diyebiliriz ki, H.· 

A. Yesevi özde ve ruhta rie kadar islami ise, şekilde ve dilde de o derece 

milli bir kimlige sahiptir. 

4~ Yesevi'nin Türk-İslam tarihindeki öneminin bir başka sabebi 

de. O'nun Türkler'in İslam'la tanışmaya başlamasından sonra, ilk 

defa Türkler arasında müstakH bir tarikat kurmuş ve bu tarikat 

vasıtasıyla asırlarca Türk insanının ruh ve gönül dünyasında müsbet 

tesir icra etmiş olmasıdır. Nitekim. kendisinden önce Türkler arasında 

faliyet gösteren tasavvuf erbabından hiç biri, kendilerinden sonra da 

yaşayıl? devam edebilecek güçlü bir tarikat kurmayı başaramamıştır. 

Halbuki Yesevi'nin kurmuş oldugu tarikat, kendisinden sonra da 

İslam'ın özüne uygun bir tasavvuf anlayışının asırlarca Türk 

dünyasının dini düşüncesine hakim olmasına vesile olmuştur. 

Yeseviyye tarikatı zamanla Türkistan topraklanmn dışına taşarak, 

Kafkasya, Anadolu ve Balkanlar'a kadar uzanmıştır. Anadolu'nun 

müslümanlaştırılmasında ve Osmanlı devletinin kuruluşunda en 

büyük paya sahip olan alp-erenler ve gazi dervişlerin ruh kaynagı 

Yeseviyye'ye dayanır. Osmanlı döneminde özellikle Yeniçeri ordusu 

üzerinde çok büyük bir manevi otoriteye sahip olan Hacı Bektaş-ı 

Veli'yi husustyle Anadolu'ya gönderen zat H. A. Yesevi'dir. Tasavvufi 

halk şiirinin Anadoh~'daki ve belki de dünyadaki en büyük üstadı 
~ 

Yunus Emre'nin silsilesi, Tapduk Emre, Barak Baba ve Sarı Saltuk 

vasıtasıyla Yesevi'ye dayanır. Avrupa'nın dogusuna İslam)n,nurunu 

ilk tilaştıran zat, bu misyonla o bölgeye özel olarak gönderilen Sarı 

Saltuk adındaki meşhur Yesevi dervişidir. Evliya Çelebi'nin 

"Seyahatname" sinde, Anadolu ve Balkaı:larda lO<dan fazla Yesevi 
-

büyügünün tekke ve türbesinden bahsedilmektedir. 

Bütün bunlar Yesevi'nin kurdugu tarikatın ve yetiştir'digi 

insanların Türk-İslam dünyasindaki tesirinin hangi boyutlarda 
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oldugunu göstermektedir. Buna ilaveten, Yeseviyye tarikatının, 

Kübreviyye. Bektaşiyye ve Nakşbendiyye gibi, zaman içinde etkileri çok 

geniş bölgelere yayılan ve hatta ·neredeyse Yeseviyye'yi adeta 

unutturan büyük tarikatları bagnndan çıkarmış oldugu da göz 

öriüne alındıgında, Yesevi'nin Türk kültür ve düşünce hayatında işgal 

ettigi önemlimevki çok daha iyi arilaşılmaktadır. 

Tasavvufi şahsiyet! : 

Tesiri böylesine asırlara uzanan Hoca Ahmed-i Yesevi kimdi, 

nasıl bir şahsiyete sahipti ve ne yaptı da bu derece etkili olabildi? Bu 

sorunun cevabı, O'nun çevresine ve topluma akseden yörileriyle 

yukarıda verilmiş durumdadır. Ancak bu sorunun cevabı olarak, 

Yesevi'nin bizzat kendi şahsiyet!, onun tasavvuf ve hayat anlayışı ile 

ilgm söylenınesi gereken hususlar da vardır: 
of:, 

Her şeyden önce .Yesevi'nin büyüklügü, İsh1m inancını ve 

tasavvuf düşüncesini son derece iyi kavramış ve kendine maletmiş 

büyük bii" mutasavvıf ve gerçek anlamda kamil bir mürşid olmasından 

kaynaklanmaktadır. O, tasavvufi bir neşve içerisinde kullugun, ihh1s 

ve takvanın zirvesine ulaşmış, seyrü sülii~ mertebelerini aşmış, şeriat, 

tarikat. ma'rifet ve hakikat mertebelerini katetmiş, zahir ve batın 

ilimlerine vakıf, gerçek bir Hak dostu ve gönüller fetbeden büyük bir 

velidir. O'nu yücelten temel hasletler burilardır. 

Yesevi, · Ehl-i Sünnet inancına baglılıgı esas alan, şeriata 

baglılıktan taviz vermeyen. sünnet-i seniyyeye dört elle sarılan, 

mazbut, muhakemeli, aşırılıklardan uzak, hayatın ve toplumun 

gerçeklerini asla göz ardı etmeyen ve dünya-ahiret dengesine riayet 

eden bir tasavvuf ve tarikat anlayışına sahiptir. Şeriat'a baglılıkta, 



19 

"bir vakit namaz kılmayanın domuzdan farkı olmayacağını" ı 
söyleyecek kadar hassas davranmış ve n şeria C' la "tarikat" ı en iyi 

şekilde telif etmiştir. Bu özelliginden dolayı, O'nun başlatmış oldugu 

dini-tasavvufi yayılma sayesinde, Türkistan'da ve diger Türk 

bölgelerinde, o dönem açısından müsbet veya rnenfi her türlü fikrl

itikadi cereyanın gelişip yayılmasına müsait durumda olan Türk 

toplumlarında. İslam'dan ve gerçek tasavvuftan büyük çapta 

uzaklaşmış olan Kızılbaşlık, Kalenderilik, Haydarilik, Saltuklar ve 

Baraklar gibi, yanlış yorumlanmış bir "melamef' anlayışına dayanan 

akımlar yayılma fırsatı bulamamıştır. 

Yesevi, tasavvufi hayattan, asla pasif ve körü köıüne bir itaatln 

gerektirdiğ;i şuursuz, uyuşuk ve dünyadan kaçan bir tevekkülü 

anlamamıştır. Aksine o, insanların itidal yolunu tutmalarını, çeşitli 

temayiillerini kontrollü ve verimli hale getirmek suretiyle, toplumun 

ihtiyaç duydugu sahalarda :insanlara faydalı olmayı, kendi el emegi, 

alın teri ile kazanıp geçinmeyi, başkalarını kollayıp gözetmeyi, ve 

çalışıp çabalamayı; bütün bunları yaparken de, hiçbir zaman 

kullugun unutulup, gönlün dünyaya takılıp kalmamasını öngören, 

aktif ve dinamik bir tasavvuf anlayışına sahiptir. BizZat kendi eliyle 

yaptığ;ı ağ;aç kaşık ve kepçeleri satarak geçimini temin etmesi ve 

kendisine verilen hediyeleri fakir-fukaraya dagıtması da bunun açık 

bir göstergesidir. 

"Fakr-name" adlı eserde yer alan. Yesevi'nin şeyhin özelliginden 

bahsederken sarfettiğ;i şu sözler gerçekten çok anlamlıdır : "Şeyh odur 

ki, bağ;ış alsa, hak edenlere, garip ve biçarelere vere. Eğ;er bagış alıp 

kendisi yese. murdar et yemiş gibi ola. Eger böyle bir bagışla elbise 

yapıp giyse, o elbise yıpranar1-a kadar geçen sürece, Hak Teala onu 

ı Ahmed-i Yesevi. Divan-ı Hikmet'ten Seçmeler, Hazırlayan : Prof. Dr. Kemal 
Eraslan. Ank .. 1991, s. 29-30. 
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cehennemde türlü azaba giriftar kıla. Veeger öyle şeyhe her kim itikad 

kılsa, büyük günaha girecek. Öyle şeyhler lanetlidir. Onun fitnesi 

Deccal'dan beter; şeriatta, tarikatta, hakikatta, ma'rifette mürteddir. 

Ey talib, eger Hakk'ı taleb eyleytp bula.yım desen, öylepireel ver ki, 

şerıatta arif-i billah ola, tarikatta vakıf-ı esrar ola, hakikatta kclmili 

mükemmil ola, ma'rifette derya-yı umman ola. Öyle pire el ver ki, 

yolunun sonu saadet olsun. Eger mürid şeriat ilmini bilmese, şeyhi 

şeriat ilmini ona ögretmeli. Eger tarikatta hal-i vakı'a peyda olsa, 

şeyhi tarikat ilmi ile yola salmalı ve hakikat sırrından müride yol 

göstermeli, ma'rifette cezbe-i Hakk peyda kılmalı."2 

Yine aynı eserde yer alan, Yesevi'nin zamanla zuhur edecek olan 

sahte şeyhler hakkında söyledıgı şu sözler de. O'nun şeyhlik vazifesi 

üzerinde ne kadar hassas davrandığını ve bu hususa büyük bir 

isabetle insanların dikkatini çektigini göstermektedir. Diyor ki Yesevi: 

"Bizc1en sonra ahir zaman ya:ton olduğunda, öyle meşayihler peyda 

olacak ki. İblis aleyhi'l-la'ne onlardan ders alacak ve bütün halk 

onlara muhib olacakve müridierini sayıp bitiremeyecekler. O şeyhler 

ki. gözlerini müridierinden alacaklan lıediyelere dikecek ve canını 

küfür ve dalaletten ayırmayacak ve ehl-i bid'atı iyi görecek ve ehl-i 

sünneti kötü görecek ve ilm-i şeriat ile amel eylemeyecekler ve 

n:amahremlere göz atacaklar ve haram işleyip, sonra da Allah 

Teala'nın rahmetini ümid edecek. meşayihler işini hakir görecek, 

müridieri red olacak, özlerl mürted olacak ve yineyalvar-yakar olup, 

müridierinin kapısına düşecekler. O halde müridierden bagış taleb 

edip alacaklar. Eğer . müridieri nezir (adakl ve bağış vermese, 

çıkışacaklar : "Vah. yazıklar olsun, ben senden bizarım, Allah da 

senden bizart diyecekler."3 

2 Resul-Muhammed Aşurbeyoğlu, "Yesevi'nin "Fakrname" Risalesi", Türk 
Yurtlan, c. II. sayı : 6, s. 24. 

3 Aynı yer. 
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Yesevi'ye göre şeyhlik, son derece önemli ve mes'üliyetli bir 

makamdır. O makama erişmek de kolay bir iş degildir. Şeyhligin temel 

şartlannın "ihn-i din ü yakin. hilm-i mübin, sabr-ı cemil, nza-yı Celti, 

ihlds-ı Halil ve kurb-ı Celit' oldugunu belirten Yesevi, "Yetmiş ilim 

bilmeden, yetmiş makam geçmeden şeyhlik ve muktedalık mukarrar 

olmaz." demektecu.r4. 

Yesevi, nasıl ki kendisi dini ilimleri tahsil etmekle beraber 

tasavvuf yoluna girmiş ve Arslan Baba ve Yusuf-ı Hemedani adındaki 

mürşidlerin tasavvufi terbiyesi altında "seyrü sülük" ün bütün 

mertebelerini katederek "kemal" derecesine ulaşmışsa; diger 

insanların da tasavvufi anlamda ruh egitimi ve nefis terbiyesinden 

geçerek birer "derviş" olmalarını arzu etmektedir. Ancak dervişligin 

kolayca gerçekleşmedigini bilen Yesevi, derviş tipi insanların 

yetişmesini, hem zaman ve zeminin müsait olmasına, hem de onları 

yetiştirecek mürşidlerin · mevcudiyetine baglar. Bu hususta der ki: 

"Mübtedilerin murılru. mutavassıtların suduru ve müntehilerin 

zuhuru .şu dört esasa bağlıdır: 1- Mekan, 2- Zaman. 3- İhvan, 4-

Rabt-ı Sultan"5. 

Yesevi'nin tasavvufi egitim konusı;nda. şeriata baglılık esası 

üzerinde hassasiyetle durdugunu görmekteyiz. O'na göre şeriatı 

bilmek ve yaşamak her şeyden önce gelir. Şeıiatsız tarikat olmayacagı 

gibi, talikateğitiminin bir başka şartı da "siyasetli mürşid' dir: 

4 el-Hazini. Cevahiıu'l-Ebnlr Min Emvaci'l-Bihar, t. ü. Ktp .• 1Y.,No : 3893, 
s. 116-ll7'den naklen Doç. Dr. İrfan GündüZ, "Ahmed-i Yesevi'nin Tarikat 
ve 1rşad Anlayışı", tlim ve Sanat, Sayı: 35-36 (Temmuz 1993), s. 6-9. 

5el-Hazini, Cevahiru'l-Ebrar Min Emvaci'l-Bihar, s. 116-llTden naklen, 
İrfan Gündüz, a.g. mak. 



22 

'Tarikata şeıiatsız girenierin 

Şeytan gelip imanırtı alır imiş. 

· işbu yolu pirsiz davd kıla.n1an 

Şaşkın olup ara yolda kalır imiş. 

Tarikata siyaseUi mürşid gerek 

O mürşide ü.ikadlı mürid gerek 

Hizmet kılıp pir nzdsın bulmak gerek 

· Böyle ti:şık Hak'tan nasib alır imiş. u6 

Dervişligin bir başka şartı da. gönlü dünyaya baglamamaktır. 

Fani dünyaya baglarup, Hakk'ı unutan _ ~seye Allah haldki imanı 

nasib etmez : 

"Şekstz bUin bıi dünya..bütün halktan.geçer ya 

inanma sen mlııırui. bir gün elden gider ya 

Ata. ana. kardeşler nere gtttij'ıkir kıl 
Dört ayaklı tahta at. ·bir gün sara yeter ya 

Dünya için gam yeme. Hak'tan başkay ı deme 

Kişi malını yeme. sırat üzre tutar ya"7 

"Dünya tepmeden raks u semô.' kılan cô.hil. 
Hak yddını bir an demez. yürür gdfil · 

Dervişim der. dünyaya do{}ru gönlü. mdyU 
. . 

Kendinden geçmeden raks u semd' kılmak hatd 

Sü.bhlm Rabbtm ona kılmaz iman alô."B 

6 Ahmed-! Yesevi. a.g.e .. Arık., 1983. s. 223. 
7 A.g.e .. s. 3 17. 
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Yesevi, gerek sohbetlerinde, gerekse söyledigi "hikmet:' lerinde 

insanlan daima dünyevi ve maddi kayıtlardan kurtanp, gönüllerini 

Hakk'a baglamaya çagırm~ştır. Hikmet'lerinin Hakk'ın buyruklarından 

ve Kur'an'ın manalarından farklı bir şey ihtiva etmedigini de şu 

beyitlerle ifade etmektedir : 

"Benim hikmet'lerim alemde desttm 

Ruhum gelse kılar sohbeti bostan 

Benim Hikmet'Lerimferman-ı Sübhan 

Okuyup anlasan. mana-yı Kur'an 

Benim Hikmet'leTim alemde sultan 

Kılar lahzada çölü gülistdn"g 

Yesevi, derin tefekkür, tam bir kulluk şuuru, Hak Teala'ya 

mutlak inkıyad ve Hak için halka h.izmet gibi temel prensipler üzerine 

inşa ettigi tasawufi anlayış ve şahsiyetini, kurmuş oldugu tarikatına 

da yansıtmıştır. Tarikatının "ahkamı" ve "vaciblerC olarak ortaya 

koydugu aşagıdaki prensipler, bunu açık olarak göstermektedir : 

Yeseviyye'nin alıkarnı şunlardır : "Ma'rifet-i Hakk, sehavet-i 

mutlak, sıdk-ı muhakkak. yakin-i müstağrak, tevekkül-i rı.zk-ı 

muallak ve tefekkilr-i müdakkak." 

Vacibleri ise şunlardır : "Taleb-i sahib-i kemal ve takarrüb-i 

Zü'l-Celal. sevk-i visal-i Ld-Yezal, havf-i Malik-i bi zeval. recafi külli 

ahvdl, zikr-i ale'd-devam ve fikr-i tevessül-i Hayy-i Müte'al."ıo 

8 A.g.e., Ank., 1991. s. 117. 
9 A.g.e., s. 271. 
10 Hazini a.g.e., ı 08-l 09'dan naklen İrfan Gün dOz, a.g. mak. 
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Yesevi'nin geniş çaplı bir araştırma yapılarak çeşitli yönleriyle ve 

detaylı olarak ele· alınması gereken tasavvufi şahsiyeti hakkında. 

verilen bu bilgiler az da olsa bir fikir vermektedir. Daha önce de ifade 

ettiğimiz gibi, Yesevi'yi bu derece önemli kılan ve asırlara taşan bir 

tesir icra etmesini sağlayan, O'nun dini ve tasavvufi şahsiyetinden 

başka bir şey degildir. 

Yesevi bu şahsiyetiyle, asırlardır Türk 'dünyasının gönlünde 

öylesine yer etmiştir ki, özellikle Orta Asya 'da İslam ve tasavvuf 

gelenegi O'nun şahsıyla adeta bütünleşmiş gibidir. Türkler arasında 

pek yaygın olari ve sade bir Türkçe ile elif-ba, namaz duaları, iman ve 

İslam'ın şartlarını anlatan "Şeraitü'l-lslam" (Kazan, 1901) adlı 

ilmihal kitabında, "Kimin silsilesindensin?' sorusuna, "Hoca 

Ahmed-i Yesevi silsilesindenim." şeklinde cevap verilmesinin 

istenmesill de bunun bir göstergesidir. Bu hususa şahitlikeden bir 

başka örnek de, son yıllarda Türkmenistan'da yayınlanan bir kitabın, 

"Medine'de Muhammed, Türkistan'da Hoca Ahmed'' ismini 

taşımasıdır. · 

Sonuç 

Sonuç olarak diyebiliriz ki; Hoca Ahmed-i Yesevi güçlü dini

tasavvufi şahsiyeti, İslam dinine ve sünnet-i seniyyeye sarsılmaz 

bağlılıgı, kalben seyrü sülükün merha.Ielerini katedip vuslat-ı ilahiye 

doğru yol alırken, bedenen çalışıp-çabalamayı. insanlara yardım ve· 

hizmet etmeyi ve "eli karda, gönlü Yar'da" anlayışıyla dünya-ahiret 

dengesini gözeten aktif ve dinamik bir tasavvuf anlayışına sahip 

oluşu, halkı egitme ve insa~ yetiştirmedeki müstesna kabiliyeti ve 

gönlünde yaşattığı Allah aşkı ve insan sevgisi ile, Türk-İslam 

dünyasının istikbalinde çok mühim tesirler icra etmiş olar' büyük bir 

1 l Mustafa Kara, Bursa'da Tarikatlar ve Tekkeler 2, Bursa, 1993, s. 44. 
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şahsiyettir. O'nun gerek şahsiyet! ve gerekse tarikatı vasıtasıyla 

Türkistan'da tutuşturdugu İslam ve tasavvuf meş'alesi, kısa sürede 

bütün Türk toplumlarının ruhunu aydınlatmış, yolunu ışıtmıştır. 

Zamanla çeşitli tasavvuf uluları ve tarikatlar vasıtasıyla elden ele, 

nesilden nesile büyük bir coşkuyla. günümüze kadar taşınan bu 

meş'ale, TÜrkistan'dan Dogu Avrupa'ya kadar uzanan çok geniş bir 

bölgede Türk insanının yolunu tayin etmiştir. Anadolu'nun Türk'leşip 

müslürnanlaşmasından, Osmanlı devletinin kurulup gelişmesine ve 

üç kıtaya hükmederek asırlarca ayakta durmasına. bu arada Türk

İslam dünyasında sünni İslam'ın daima hakim olagelmesine 

varıncaya kadar, Yesevi'nin ve O'nun temsil ettigi tasavvuf kültür ve 

, düşüncesinin çok büyük tesir icra ettigi bir gerçektir. 

Ancak kabul etmek gerekir ki. günümüz Türk dünyası ne 

Yesevi'yi ne de O'nun düşüncesini ve hayat felsefesini yeterince 

tanımaktadır. Bugünün Türk nesli ne yazık ki Yesevi'nin temsil ettigi 

ruh ve düşünce yapısından çok uzaklarda kalmış, veyahut 

bırakılmıştır. Toplum olarak çeşitli bulıran ve sıkıntıların içerisinde 

bocalayıp duruşumuzun asıl sebebini, işte bu ruh köküroüzden ve 

kültür kaynagımızdan uzak oluşumuzda aramak gerekir. 

Eger Türk-İslam dünyası olarak mutlu ve mürefteh bir hayat 

düzeyine ulaşmayı arzu ediyorsak, insanlanmızı, sevginin, imanın, 

çalışmanın, fedakarlıgın, kardeşligin, birlik ve beraberliglll sembolü 

olan Yesevi kültürü ve düşüncesiyle tekrar buluşturmaktan başka 

çare yoktur. 
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