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Prof.Dr.İsmail 

1- Hayatı (1093 (?) - 1166) 

Sfifi şair ve tarikat kurucusu sıfatı ile Türklerin manevi hayatı 
üzerinde asırlarca müessir olmuş bu büyük şahsiyetin gerçek hayatı 
hakkında fazla bir bilgimiz yoktur. Onun büyüklüğünü ve kerametie
rini konu edinen ve halkın muhayyilesiyle gittikçe zenginleşen men
kabeler zinciri içinde, onun gerçek hayatını tesbit edip ortaya 
çıkarmak cidden güçtür. Gerek kendisinin "Hikmetler" inden, ge
rekse hayatını ele alan kaynaklardan elde edilen bilgilere göre 
Y esev1, M. XL asnn ikinci yansında Batı Türkistan' ın şimdiki 
Çimkent şehrinin. yakınındaki Sayram kasabasında doğmuştur 
(M.l093 (?)). Babası devrinin tasavvuf erbabının önde gelen sima
lanndan olan Şeyh İbrahim'dir. Yesevi, 7 yaşında babasını kaybe
derve kız kar-deşi (ablası) ile yakınlarının yanına, Yesi şehrine ge
lip yerleşirler. Türk menkabelerine göre bu Yesi şehri meşhur 
Oğuzhan'ın başkenti olarak gösterilü; v..e o srralaroa prad~ı Arslan 
Baba adlı meşhur bir Türk mürşidi yaŞmhakta ve onun tasavvuf ge
leneği devam etmekteydi. Ahmet, ilk tahsilini burada yaptıktan 
sonra Maveraünnehr diyannm ünlü İslam merkezi olan Buhara'ya 
gelir. Buhara, o zamanlar Karahanlılar'm hakimiyeti altındaydı. 
Burada devrinin en ünlü alim ve mutasavvıflarmdan Şeyh Yusuf 
Hemedani'ye intisap eder. Hemedani' den çok istifade eden Yesevi 
onunla birlikte çok yer gezer. Bilahare Hemedani'nin üçüncü halifesi 
olur ve Buhara'dan şeyhin yerine geçer ve ondan aldığı manevi bir 
işaretle tekrar Yesi'ye döner ve tasavvufi hayatını orada sürdürür. 
y esevi'nin İbrahim adında bir oğlu olmuşsa da, çocukken vefat 

Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu tebliği ı 2.06.1 993, ( A bant lzzet Baysal 
Üniversitesi) Bu tebliğ aynı zamanda Süleyman Demirel Üniversitesi Açılış Kültür 
Faaliyetleri çerçevesinde 04. 10. ı 994 gilnll Isparta Kültür Sarayı'nda konferans 

· olarak da verilmiştir. 
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ettiğinden zürriyeti kızı Gevher Şehnaz'dan devam etmiştir. 
M.l166 yılında vefat edenl Yesevi'nin mezarı üzerindeki türbe, 
XIV. asırda Timur tarafından yeniden muhteşem bir şekilde 
yaptınlmış ve inşaatı 2 yıl sürmüştür. Timur'un yenilmezliğinin, 
Ahmet Yesevi'ye gösterdiği bu hürmetten dolayı olduğu inancı 
Türkistan halkı arasmda hala yaygın olan bir inançtır. Vaktiyle pek
çok Özbek ve Kazak zenginleri daha sağlıklarında türbe 
yakınlarında bir parça toprak alıp, vefatlannda oraya gömülm.ek için 
adeta yanşmışlardır. Böylece türbesinin civan bir mezarlık haline 
getirilmişti. Tarihte kendilerini Ahmet Yesevi'nin zürriyetinden 
geldiklerini iddia eden pek çok ünlü vardır. Özellikle Semerkantb 
Şeyh Zekeriya; Üsküplü Şair Ata, Evliya Çelebi; Hafız Ahmed 
Yesevi-i Nakşbendi (17. Asır) bunlardandır. 

II • İlmi ve Edebi Şabsiyeti 

Yesevt'nin etrafında toplananlar, İslamiyet'e yeni fakat çok 
kuvvetli ve samimi rabıtahırla bağlanan göçebe Türkler idi. 
Dervişlik ve tasavvuf adabını oruara telkin etti. "Pir-i Türkistan .. 
lakabıyla 9 asırdan beri şöhretini sürdürmekte olan Ahmet Yesevt, 
nüfuzu, düşünceleri ve etkileri ile sadece Türkistan' da kalmamış, 
bütün Türk illerinin ortak manevi bir lideri olarak hüviyetini hala 
muhafaza etmekte, türbesi bütün Türk illerinin ortak mukaddes- me
kanı olarak kabul edilmektedir. Bu hususiyet, onun ilmi ve edebi 
şahsiyetinin yanısıra, tasavvufi eğitim ve irşadmdaki büyük başansı 
ile fikir ve düşünceleri tespit ettiği üroversel ilkelerde aranmalıdır. 
Zaten bu özellikleri ile o, Türk-İslam şuurunun iki büyük mi
manndan biri olarak tarihe geçmiştir (Diğeri İmam Maturidt'dir). 
Burada biz, gerek hakkında yapılan çalışmalara, gerekse ta
rafumzdan yapılan araştırmalara dayanarak onun ilmi ve- edebi vec
hesini, din ve tasavvuf anlayışını, etkilerini ve mesajlanın maddeler 
halinde vermeye çalışacağız. 

"Hazinetü'I·Esfiya" da Oı.ılıım Muhammed, Yesevi'nin vefat tarihini şu şekilde 
belirtmi§tir: 
Niz Ahmed kişif-i Hakk kun rakam 
Hem bigı.ı Ahmed veli-i cen'neti 
"Ahmed Hakk sırlıınru ııçıın ebced H.562=M.l166 
eder. J> ıJ..t.IS ~~ 
"Ahmed veli-i cenneti (Ahmed cennetin velisidir) ebced hesabıyla H.562=M.l 166 
eder.·~ ı.:h ~~ 
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Gerek "Divan-ı Hikmet" adlı 
bahseden kaynaklar tarandığmda 
bazen mutasavvıf bazen din bilgini , 

eseri, gerekse kendisinden 

bazen de meHimet kisvesiyle 
değişmez eğitimciliğidir. 
bir varlık haline gelmesi bilgi ve 
yolunda yönlendirmeyi gaye edinmektedir. 

Yesevi 
nasihatçı ve 

ve 
ve onun mükemmel 
beceriler kazanması 

Arapça, ve Farsçaya vuküfuna rağmen "Hikmet"lerini 
Türkçe ifade eden Yesevi, yaşadığı cemiyetten kendini görme
yen çok kültürlü bir kişidir. O'na göre cemiyete düşünceleriyle yön 
verenler, yaşayışlanyla da örnek olmalıdırlar. 

Allah-kainat ve insan 
şekilde izah etmesini bilmiş ve 
yoğurmuştur. 

herkesin anlayabileceği bir 
uslObu içinde onu 

Yesevi bir tasavvuf adamıdır ama, milli unsurlarla İslami un
surları yoğurmuş, bir diğer tabirle, dini hükümlerle tasavvufu dost 
etmeyi bilmiştir. O'na güre dine dayanmayan bir batddır. 

Y esevi bir misyon a:aanudir. İslam'a: zararh cerey~n!arla müca
dele etmiş ve onlara karşı cephe almıştır. Ehı..:ı sünnet akldesinin 
Orta Asya'da yayılması onun sayesinde olmuş hatta Türklerin 
sümii oluşunda İslamiyet' i nıii,Il.:Qi~ perspe~tife gôre yorumlamada 
Yesevi'nin payı büyüktür. · .. ,~ ~ · · ·· · .~ ·· · 

Yesevi bir ahlakçıdır. Bir İslam ahlakçısıdır. Onun bu konudaki 
görüşleri: Haddini bilmek, AHah'a ve insana saygı duymak ve geniş 
hoşgörü altmda toplanabilir. 

Yesevi, gurur, kibir ve riya gibi menfi sıfatlan insana hiç 
yakıştuamaz. İnsan ne yaparsa yapsın sınırlı bir .güce sahiptir. 
Başkalanm hor görmesi ve gururlanması yersizdir. İnsan mükem
mel olmak için çalışmalıdır. Gurur ve kibir mükemmelliğine gölge 
düşürür. Yaratıcısı ile arasında perde oluşturur. Hikmet'lerinden: 

ntnsan odur, fakir olup yolda yatsa, 
toprak gibi alem halkı basıp geçse, 
Yusuf gibi kardeşi köle diye satsa; 
kuhın kulu. o kul ne diye gururlansm" 
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Y esevi insan faktörüne bilhassa topluma yön veren ve onu yö
neten insa.'llara çok büyük önem verir. Alimler ilimlerine, hakimler 
hakka ve adalete göre karar vermezse cemiyet çöker, devlet gider. 
O bu husustan sürekli şikayetçidir. 

Yesevi, yardım etmeyi çok seven bir kişidir. Sultan Sencer, 
kendisine yüklü bir hediye göndermiş, o hepsini fakiriere 
dağıtrrnştır. Burada adeta ünlü Sftfi İbrahim b. Ethem'i örnek 
almıştır. (İbrahim. b. Ethem. sftfilerden Ş akik Belhi'ye · nasılsırt diye 
sorar. Belhi: "Bulunca şükrediyoruz, bulamayınca sabrediyoruz" 
cevabını verince İbrahim b. Ethem "Onu Horasan köpekleri de 
yapıyor" diye cevap verir. Bunun üzerine "Ya ne yapmalıyım?" di
yen Belhi'ye İbrahim b. Ethem: "Bulunca dağıtacaksm, bulamayınca 
şükredeceksin" diye cevap verir.) 

Yesevi "Allah'ı bilenler nefsine htU.dm olanlardır, demektedir. 
Nefsine hakim olamayanlarm Allah ve tasavvuf hakkındaki sözleri-· 
nin pek fazla tesiri olmayacağı kanaatindedir. 

Yesevi, hayatını helM lokmayla geçirmiştir. O'na göre, kendinin 
olmayan veya haketmediği lokıriayla haram yollardan beslenenlerin 
kendilerine olmadığı gibi başkalanna da saygılan yoktur. 

Yesevi'ye göre tasavvuf adamının mutlaka bir mesleği ve işi 
olmalıdır. Marifeti olmayanın kerameti de . olmaz görüşündedir. 
Nitekim kendisi hayatı boyunca bu ilkeye bağlı kalmış, k&şık yonta
rak geçimini sağlamıştır. O'na göre insan, kim olursa olsun 
başkasına yük olmamalı ve kendi emeğinin ekmeğini yemelidir. 
Hikmet 'lerinden2: 

"Gönül vermez dünyaya, el uzatmaz harama, 
Hakk'ı seven aşıklar helMinden yemişler. 
Dünya benim diyenler, cihan malını alanlar, 
Kerkes kuş gibi olup o harama batmışlar. (kerkes=akbaba) 
Molla, müftü olanlar, yalan fetva verenler, 
Akıkara kılanlar cehenneme girmişler. 
Kadı, imam olanlar, haksız dava kılanlar, 

2 Ahmed Yesevi, Didn-ı Hikmet (Seçmeler), Haz. K. Eraslan, Kültür Bakımh~. 
Ankara, 1991. Bu çalışmamızda Yesevi'nin hikmetleri için, Eraslan'm 
sadeleştirmelerini tercih ettik. 
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Eşek gibi olfu.ak yük aıtında kalınişlar. 
Rüşvet alan hakimler, haram alıp yiyenler, 
Parmağını dişleyip korkup durup kalmışlar . 

. . " (s.335 E. neşri) 

III - Tasavvuf Anlayışının Ana İlkeleri 

Ahmed Yesevi'nin tasavvuf anlayışı, O'nun Kur'an .. ı Kerim' e 
ve Hz. Peygamber'in sünnetine sıkı sıkıya bağbbğıyla izah edilebi
lir. Gerçekten O, dinin,emir ve nehiyleri dikkate alınmadan yürütöl
mek istenen bir tasavvuf anlayışını tamamen reddeder. 

Bu hususu Hikmet'lerinde şöyle aillatır: 

"Tarikata şeriatsiz girenierin 
Şeytan gelip imanım alır imiş. 
Işbu yolu pirsiz dava kılanların 
Şaşkın olup ara yolda kalır imiş. 

Tarikata siyasetli mürşit gerek, 
O mürşide itikatlı mürit gerek, 
Hizmet kılıp pir nzasını bulmak gerek 
Böyle aşık Hakk'tan nasip alır imiş" (s.217) 

Y esevl'ye göre insan kendi başına hakikati bulamaz, o yolda 
tam anlamıyla yÜrliyemez. Sürekli nefsin desiseleri ve irade zaafi
yetiyle karşı karşıya kalır. Bu bakımdan bir "pir"e, bir "mürşid .. e 
bir "manevi yol gösterici"ye ihtiyaç vardır. Güçlü ve kfunil bir 
mürşide intisap etmelidir demektedir. 

"Mürşidlerin hizmetini kıl ihtiyar; 
Kendiliğinden yola girdim, deme zinlıar; 
İyi bilsen, tarikatın tehlikesi var; 
Kılavuzsuz işbu yola girmeyin dostlar. (s.173). 

İslam tasavvufunun her bir ekolünde. olduğu gibi Yesevllik'te de 
"nefs terbiyesi" önemli bir hususiyettir. Her türlü ahlaki kötülüğü 
temsil eden nefs, insanı Hakk yolundan alıkoyar. Onu terbiye et
mek, ahlaki kötülüklerden antmak, iradeyi geliştirip nefsin. kontro
lünü sağlamak gerekir. Y esevi'ye göre akıllı insan, nefsinin peşinde 



6 ProfDr.İsmail YAKIT 

koşan değil onun isteklerini kontrol altına alan ve onu ahHiki pislik
lerden antandır. Yesevi'yi dinliyoruz: 

"Nefsin sana bakıp dursan neler demez; 
Ağiasan da Allah'a doğru yüz çevinnez; 
Ele alsan yaban kuş gibi ele konmaz; 
Ele alıp gece uykusunu kıl sen bidar 

Nefs yoluna giren kişi rüsva olur; 
Yoldan azıp gezip tozan şaşkın olur; 
Y atsa kalksa, şeytan ile yoldaş olur; 
Nefsi tep sen, nefsi tep sen, ey bed-kirdar. 

Nefsin seni son deminde geda kılar; 
Din evini yağmalayıp harap kılar; 
Öldüğünde imamndan cüda kılar; 
Akıllı isen, pis nefisten ol sen bizar" (s.152-153) 

İslam tasavvufunun en önemli motiflerinden biri olan "Aşk" 
motifi, Divan-ı Hikmet'inde sıkça rastladığımız ve Yesevi'nin ta
savvuf anlayışını üzerinde odaklaştırdığı bir motiftir. Ashna 
bakılırsa Yesevi, bir "aşk" adamıdır. Aşkın objesine dikkatimizi çe
ken Yesevi, Allah ve Resulüne olan aşkı savunmuştur. Aşk ona 
göre, tıpkı iman gibi, Allah'ın insanlara bir lütfudur.·Bu lütfa mazhar 
olanlarm içi aydın olup, nefisleri her türlü pislikten annmıştır. İnsan 
ancak ilahi aşk iie benliğinden sıyrılıp Hakk'a kavuşabilir. Benliği 
ortadan kaldıran aşktır. Aşk ikili ği yok eder. B u kadar yüce bir ik
sire sahip olan aşk, Y esevi'ye göre aynı zamanda devası olmayan 
bir derttir. Tahammülü zordur. Gerçek aşık, mihnetlere göğüs geren, 
onları zevk edinen, Allah için göz yaşını dökendir. Aşk konusundaki 
bazı Hikmetleri şöyledir: · 

" 
Aşkı değse, kavurup yandmr cam, teni; 
Aşkı değse, viran kılar 'ben' fıkrini; 
Aşk olmasa tammak olmaz Mevlam seni; 
Her ne kılsa, aşk kıl sen Perverdigar 

Has aşkını göster bana, şükr edeyim; 
Bıçkı konsa, Zekeriyya gibi zikr edeyim; 
Eyyub gibi belasma sabr edeyim; 
Her ne kılsan, aşık kıl sen Perverdigar. 
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Cilve kıl sen, deli kıl sen, şeycia kıl sen; 
Mecnun kıl sen, insanlara rusva kıl sen; 
Mum gösterip pervane gibi kor ateş kıl sen; 
Her ne kılsan, aşık kıl sen Perverdigar. 

Aşk derdini talep kıldım dermanı yok; 
Aşk yolunda can verenin büsranı yok; 
Bu yollarda can vermese, imkarn yok; 
Her ne kılsan, aşık kıl sen Perverdigar. 

Aşk pazarı ulu pazar, sdda haram; 
Aşıklara senden başka kavga haram; 
Aşk yoluna girenlere dünya haram; 
Her ne kılsan, aşık kıl sen Perverdigar. 

Kul Hace Ahmed, aşktan katı bela olmaz; 
Merhem siirme aşk derdine deva olmaz; 
Göz yaşından başka kimse şahit olmaz; 
Her ne kılsan, aşık kıl sen Perverdigar. (s.155-157) 

·oivan-Hikmet'in başka bir yerinde gerçek aşıkların vasfmı ve-
ciz bir şekilde şöyle ifade eder: · 

"Gerçek aşıklar drum diri, ölücü değil; 
Ruhlan da yer altına girici değil; 
Zahid, abid bu mfuıayı·bilici değil; 
Gerçek aşıklar insanların Hızr'ı olur. 

Aşk zerresi kime düşse, nalan kılar; 
Göz yaşını akltarak umman kılar; 
Her ne bulsa, Hakk yo}una ilisan kılar; 
Seneillerin düşmanlığı, buğzu olur.'' (s.233) 

Y esevi birçok hikmetlerinde yalancı aşık ve yalancı sftfilerden 
serıenişlerde bulunur. Onlara dikkat edilmesi gerektiğini söyler. 
Gerçek aşıklar, gafletten uyanan, kendini ve Rabbini bilen, Allah'a 
layık bir kul ve Peygamber' e Hlyık bir ümmet olan, gönül gözleri açık 
ve ruhlan aydın olan kişilerdir. Ancak böyle bir hal içinde yapılan 
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ıbadetin bir değeri vardır. Tıpkı Mevlana gibi Yesevi'de ondan çok 
önce aşıklann ibadetini en makul ibadet olarak görmüştür. (Üç türlü 
ıbadet vardır. Tüccarın, kölenin ve aşıkın ibadeti. Tüccar, cennet için 
dünyada yatırım yapmak için ibadet eder. Köle, cehennem korku
..;undan ibadet eder. Aşık, Allah ister ise onu cennete koysun is
terse cehenneme atsın. Allah için ibadet eder.) 

Yesevi. zikre ve sohbete önem verir. Sohbet ve zikr meclisle
rinde kadın-erkek eşitliğini ve beraberliğini gözetmiştir. Ona göre 
kadının eğitimi erkeğin eğitimi kadar önemlidir. Onlar da ilim, zikr 
ve sohbet meclislerinden nasiblenmelidirler. Şu hikmeti zikr ve 
erenlerin sohbeti konusunda bir uyandır: 

Eyi dostlar, hiç bilmedim ben yolumu; 
Saadete bağlamadım ben belimi; 
Gaybet sözden hiç almadım ben dilimi; ' 
Cahilliğim beni rüsva kılar dostlar. 

Gece gündüz gamsız yürüdüm zikr etmeden; 
Cehd kılarak gece gündüz fıkr etmeden; 
Muhabbetin pazannda kendimi satmadan; 
Nefsim benim yüz bin taam diler dostlar. 

Eya gafil, Hak zikrini koyma; 
Dünyalıktan bir zerereyi ele alma; 
Erenlerin arkasından asla kalma; 
Yola giren ahir murad budur dostlar." (s.170-171) 

Yesevi, Divan-ı Hikmet'inde zikre verdiği önem kadar zikrin 
seher vaktinde yapılmasına da önem verir. Hak yolunun çileli bir yol 
olduğu, ancak sabnn sonunda ulvi gayeye ulaşılacağı konusu 
Yesevl'nin hikmetlerinde sıkça rastladığımız hususla:rdandır. 

Y esevi, tefekkör konusuna da büyük önem verir. Mad~!Dki in
san yaratıcının sanatım ve hikmetini gösteren bir varlıktır. Oyle ise 
yaratıcının kainata yayılan tecellisinde, O'nun sanat ve hikmetinin 
sırlanm, varlıklann yaratılış nedenlerini araştırmalı, düşünmelidir. 
Bu düşünceyi insan ilkin kendi varlığından başlatmalıdır. Çünkü in
san mikrokozmozdur. Küçültülmüş bir kainattır. Hikmet'lerinden: 
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uy ok idik var olduk, ten yaratti can olduk, 
Bir katre sudan bizleri bunda şerif kıldı yA. 
Göz verdi gönnek için, akıl verdi bilmek için. 
Hak zilerini etmeğe lisan yine verdi yA. 
El verdi tutmağa, ayak verdi yürümeğe, 
Nimet verdi yemeğe şükür lCılsın diye yi., 

Yesevrnin tasavvuf anlayışını temerküz ettirdiği kavramlardan 
biri .. edeb" kavramıdır ... Tarikatın yolu bütün edebtir." (s.279) 
derken bunun önemini vurgulamıştır. Tevhidin sım bu kavrarnda 
yatmakta hatta ilmin ve irfanın özü, "edeb"sözcüğünde toplanmak
tadır. Nitekim kendisinden esinlenen Yunus Emre: "İlme ettim ta-

. lep, illi edeb, illA edeb" diyerek aynı önemi göstetmiştir. Hatta 
MevlAna da edeb konusunda Yesevi ile hem fıkirdir: 

·"Ademoğlunun eğer edebden nasibi yoksa Adem değildir. 
Ademoğluyla hayvan arasındaki fark edeptir, 
Gözünü aç da bak cüriıle Kelimullah. • a 
Kur'an'ın bütün Ayetlerinin mAnisı edepten ibarettir." 

1 

Yesevi, Hz. Peygamber'in "Ameller niyetiere göredir ... " diye 
başlayan hadisine sıkı sıkıya bağlı kalarak, kişinin dünya ve için
dekileri ihtiyacından fazlasına sahip olmak için çaba sarfetmesinin 
ve bütün ömrünü buna vennesinin doğru olmadığına inanır. Çünkü 
herşey fanidir. Ezeli ve ebedi olan sadece Allah.'tır. Fakat insruıoğlu 
bu gerçeği unutup, dünya malı ve şehvet peşinde koşar. _Oysa mal
mülk gibi, geçici zevkler gibi ömür de fanidir. Dünya gibi, dünya 
malının da insana hiç bir faydası yoktur. Maddi şeyler vasıtadır, 
gaye değildir. İnsan. öbür dünyada bu dünyadaki arnellerine göre 
mükafat ve mücazat görecektir. Öyleyse bu dünya bir imtihaat pisti
dir. Kemalatlar kazanıp, ölümsüz olana yönelme, tevhidin sırrını 
keşfetme alanıdır. 

Yesevi, örnek aldığı Hz. Peygamber' e delicesine işık· ve ona 
derin bir muhabbet besleyen bir kişidir. O'nun 63 yaşına girince, 
kendisine yer altında münzevi bir yer yaptırması ve orada 
yaşaması, onun peygamber sevgisinin tarihte bir başka örneği ol
mayan tezahürüdür. 

Y esevi'nirt tasavvuf anlayışının ana ilkelerinden sonuncusu 
"tezekkür-i mevt'' fıkridir. Ölümü düşünme. fıkri dervişleri ahlaki bir 
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platformun içinde tutar. Davranışlarını kontrol mekanizması gelişir 
ve her işi sonuna bakarak ona göre başlama ahşkanlığı kazanır ki, 
bu alışkanlık onlarda işlerinde daha az hata yapma imkanı sağlar. 
Böylece "pişmanım, çok pişman oldum, keşke yapmasaydım, ken
dimde değildim ... " gibi bu gün çok sık duyduğumuz ve her gün gaze
telerde okuduğumuz sözleri dervişler söylememek için, daha 
başından "ölüm"ü düşünerek sonunda bunun hesabını vereceğini 
bilip, o işi yapıp yapınama kararı verir. 

Tezekkür-i mevt fikri, İslam tasavvufunda, derviş kıyafetlerini 
de etkilemiş. Dervişlerin sankiarı kefen ölçüsünde bir bezden 
sarılmaya başlanmıştır. Derviş nerede vefat ederse sanğını açıp 
kefen yapıyorlar, defn ediyorlar. Bu aynı zamanda, ölüm fikrini zih
ninde taşıyan derviş ölüm gömleğini de başında taşıyor demektir ki, 
başta Yesevilik olmak üzere diğer ekollerin de tasvip ettiği bir key
fiyettir. 

IV - Katkıları-Etkileri ve Önemi 

Buraya kadar Hikmet'lere ve kaynaklara dayanarak Yesevi'nin 
düşüncelerini ilmi ve edebi şahsiyetini tesbite çalıştık. Şimdi ise 
onun Türk düşünce tarihindeki yerini belirlemeye çalışacağız. 

Y esevi, Türk töresi ile İslami değerlerin kucaklaştı ğı, karışıp 
kaynaştığı noktada bulunur. İnançlarımıza ve İslam anlayışımıza 
milll bir uslı1p ve perspektif kazandıran O'dur. Bir diğer ifadeyle, 
Türk gözlüğüyle İslamiyeti desedendiren ve yaşayan bir kişidir. 
Yesevi bu açıdan bakıldığında, Islamiyeti Türk ruhuna uygun, milli 
unsurlada aniayıp yorumlayan bir kimsedir. Arap örfüyle İslami 
değ·erıeri birbirine karıştınp, bazı örfi hususlan İslami bir veei
beymiş gibi aniayıp anlatanlara mukabil Yesevi, Arap örfüyle İslami 
veeibeleri birbirinden ayırarak Arap örfünden gelen bazı gelenekler 
yerine Türk örfünü koymuş ve bu perspektif içinde İslam'ın üniver
sel ve kuşatıcı mesajma uygun hareket etmiştir. Zira İslamiyet sa
dece Arap örfünü değil, bütün örfleri ihata eden üniversel bir din
dir.Yesevi, Türkler arasında müslümanlığın yayılmasının en büyük 
amilidir. XII. asırdan itibaren İslamiyetİn Türkler arasındaki 
yayılması dervişleri sayesinde mümkün olmuştur. Eğitim ve öğretim 
için her yerde medrese ve hocaların bulunmadığı bir dönemde, 
aşiretler ve göçebeler arasmda eğitim, gezgin dervişler sayesinde 
gerçekleştiriliyordu. Hikmet adını verdiği dini-tasavvufi dörtlükler 
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ağızdan ağızat kulaktan kulağa dolaşarak dini ve ahlaki bir eğitim 
gerçekleştiriliyordu. İslfun öncesi Budist, Şamanist ve Maniheist 
mistik kültUr sahalan içinde kalan, Şii İran kUltürünün ve Moğol pa
ganizminin yoğun baskısına düçar olan Siriderya,. Fergana, S ayram, 
Taşkent ve :Balasagun havalisinde Sünni İslAm'ın yayılması yu
karıda belirtilen tasavvufu ve sözlü hikmet kültürünü esas alan 
eğitimle gerçekleşmiştir. İran şiiliğinin ve onların kollanndan olan 
Rafiziliğin Türkler arasmda yayılmasını Yesevi ve dervişleri ön
lemiştir. Zaten Y eseviliği günümüze kadar getiren en önemli unsur
lardan biri Ahmed. Yesevi'nin eğitim ve irşad metodundaki 
başansıdır. 

Müslümanhğin sadece Türkler arasmda değil, Keşmir, 
Bengladeş de dahil olmak üzere Hind müslümanlan, müslü
manlıklarını bir anlamda Yesevi'ye. borçludurlar. Türkler arasında 
zararlı inatıçiara karşı cephe alınması ve doğru müslümanlığın 
öğretilmesi gayretlerinin uzantısı, Hind coğrafyasını da etkisi altına 
almış ve onlar da İslfun 'la şereflenebilmişlerdir." 

Yesevi ve alperefilerinin en· büyük katkılarmdan biri, hiç 
şüphesiz Anadolu 'nun Türkleştirilmesi ve İslfunlaştmlmastnda ger
çekleşmiştir. Anadolu'da Yesevlliğin yerleşmesi ve devamını Türk 
sosyal yapısında en güzel şekilde bir ahlak kuruluşu olan Ahi Evran 
teşkilatlannda görüyoruz. "Anadolu 'nun ihtiyacına göre, mürşit 
erenler tarafından Taşkent, Buhara, Sernetkanı gibi Asya 'nın ilim, 
kültür ve sanat merkezlerinden getirilen ıUp-erenler düzenli ve 
planlı bir şekilde istihdam. ediliyorlardı. Ahi Evran 'ın sahip olduğu 
esnaf toncalan vasıtasıyla da. ehl-i tarik, sanatkar ve her türlü sanat 
sahibi binlerce derviş yetiştiriliyordu ... Asya'dan gelen (kolonizatör) 
Türk dervişleri ve Ahi Evran vasıtasıyla oruarın ellerinde yetişen 
gAzi alp-erenler, Anadolu ve Balkanlarda binlerce köy, kasaba ve 
çeşitli mamilreler tesis etmişlerdir ... (T.Yurdu, 73/18-19). Böylece 
fetibiete müteakip bir Türkleşme ve İsiimiaşma faaliyeti 
gelişmiştir. Nitekim Anadolu ve Balkanlartda pek çok Yesevi 
erenin türbeleri mevcuttur. Özellikle Geyikli Baba, Abdal Musa, 
Horoz Mehmet Baba, Kademli Baba vs. en meşhur olanlandır. 

Yesevi, İslfun tasavvufunu Türkçe ifade eden ilk ve etkili sestir. 
O, milli ve dini edebiyatımızm ilk büyüğüdür. Yesevi olmasaydı 
bugün Türklerin nasıl bir dini hüvviyete sahip olacağını ve ortaya 
nasıl bir tasavvuf anlayışı doğacağını kestirrnek çok zordur. 
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Mü balağa etmek istemiyorum ama Ye se vi "Hikmet" adını verdiği 
Türkçe tasavvufi şiir geleneğini başlatmamış olsaydı bugün Yunus 
Emre ve Hacı Bektaş Veli olmazdı. Hoca Ahmed Yesevi'nin 
"Fakr-name"si ile Hacı Bektaş Veli 'nin "Makalat"mı 
karşılaştıranlar her iki eserin sisteminin aynı olduğunu 4 kapı, 40 
makam esasına dayandığını görürler. 40 maddeden oluşan 40 ma
kamın 31 inde aynı, 9 unda farklı ifadelerden doğan farklar vardır. 
Öyleyse Yesevllik Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre ilahlleriyle 
aynı tema içinde, hatta aynı ifadelerle devam ede gelmiştir. 

Her ikisinin divamndan alınan şu şiirler bile bu keyfiyetin en 
güzel kafinesidir. 

Yesevi'nin Divan-ı Hikmet'inden: 

Aşkın kıldı şeyda beni, cümle alem bildi beni, 
Kaygım sensin dünü günü, bana sen gereksin sen. 

Alimiere kitap gerek, sütilere mescit gerek, 
Mecnünlara Leyla gerek, bana sen gereksin sen. 

Gafillere dünya gerek, akillere ukba gerek, 
Vaizlere minber gerek, bana sen gereksin sen. 

Hace Ahmed' dir benim adım, dünü günü yanar oldum, 
İki cihanda. ümidim, bana sen gereksin sen. 

Yunus Emre'nin Divan'mdan: 

Aşkın aldı benden beni bana seni gerek seni 
Ben yananın dünü günü, bana seni gerek seni. 

Süfilere sohbet gerek, ahilere alıret gerek 
Mecnun'lara Leyla gerek, bana seni gerek seni. 

Yunus çağındar adım, gün geçtikçe artar odum 
İki cihanda maksildum, bana seni gerek seni. 
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Yahya Kemal, "Ahmed Yesevi'yi iyice incelemek lazım. Bizim 
milliyetimiz onda gizlidir'' derken az çok hakhydı. Zira Türk 
düşünce tarihi incelendiğinde, Yesevl'nin edebiyat, kültür, din-ta
savvuf ve gelenekler, ırk ve dil ve hatta siyaset sahnesindeki derin 
ve güçlü nüfuzu günümüze kadar gelmiştir. Türkler vaktiyle gerçek 
kimliklerini Yesevi modelinde bulmuşlardır. Bugün de aynı modele 
ihtiyaç duyulmaktadır. Yetmiş yıldır ateizmin ve komünizmin 
acımasız baskısında kalmış, sadece lafzen müslüman olduklarını 
hatıriayabilen Orta Asya Türk Dünyası, bugün yeniden bir Yesevi 
modeline ihtiyaç duymaktadır. Zira, bugün bir yandan İran 
şovenizmi ile Arap asabiyetine dayalı, özden, ruhtan, gönülden, 
sevgi ve hoşgörüden uzak, tamamen şekil ve kabuktan ibaret bir din 
anlayışının gitdabında; öte yandan Moskof'un ve Batı'nın sömürü 
tezgahının tuzağındadır. Vaktiyle Batı'ya, Anadolu'ya Rumeli'ye 
alp-erenler gönderen Taşkent, Buhara, Semerkarit ve bütün 
Türkistan bugün bizlerden Anadolu Türkünden alp-erenlerini bekle
mektedir. En azından Yesevi'nin şahsından, O'nun gönül dün
yasında, toplayıcı manevi nüfuzu etrafında bizlerden ilgi beklemek
tedir. (Bkz.T.Yurdu, 73/3-4) 

Gerçekten Yesevi, Türk-İslam şuurunun en büyük lideri, 
birleştirici ve toplayıcı mürşidi olmaya devam ediyor. Bugün, Türk 
Dünyasım oluşturan Türk devletleri; Özbekler, Kırgızlar, Kazaklar, 
Türkmenler, Azeriler vs. hepsi Ahmed Yesevi hazretlerinin otori
tesini, büyüklüğünü tanır ve O'na inanır. O'nun sevgisi ve yüce 
şahsiyetinin şemsiyesi altmda bir Türk Dünyası'nın manevi bü
tünlüğü oluşturulabilir. 

V - Yesevi'den Özdeyişler* 

- Kalp kmna, Allah kalp kıranları sevmez. 

- İnsanlık kolay değildir. Senlik benliği bırak, adaletli, anlayışlı, 
samimi ve güvenilir ol. 

-ibadet, iyi toplum yaratmak içindir. 

- Çalışma, düşünme ibadettir. 

Ahmet Yesevi'nin l:m özdeyişleri onunla ilgili yayın, konferans ve panellerden 
derlenmiştir. 
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- Müslüman olmasa da hiç kimseyi incitme. 

- Sevgiyi, saygıyı günlük hayata geçir. 

- Düşmanına iyilik et ve yaptığın iyiliği başa kakma. 

- Kendin muhtaçken başkalanna da ver. 

- Marifeti olmayanın kerameti de olmaz. 

- Güçlüyken, üstünken, kavgadan vazgeç. Kızgmken yumuşak 
davran, hata yapma. 

- Benlikten geçmeyince tevazu sahibi olamazsm; Tevazu sahibi 
olamayınca Hakk yoluna giremezsin. Hakk yolunda olmayınca nef
sini pak edemezsin. 

- Gönül gözü pariatmadan yapılan ibadetlerin, ilahi dergahta 
pek makbfilü yoktur. 

- Geçici hevesleri, benlik davasını ve egoızmı bırak. Bunlar 
Hakk yolunun tuzaklandır. 

- İnsanın en büyük zaafı, kendi kadrini bilmeyişi. benlik kılıp 
iyilere değer vermeyişidir. · 

-Yalancılar Hz.Muhammed'in ümmetinden değildirler. Yalan
cıya cennet yoktur. Yalan söyleyenler imansız gidenlerden olurlar. 

- Erenlerin yolunda yürümek istersen; halk içinde mütevazi ol. 
cahillerin sohbetlerinden ve onlarla düşüp kalkmaktan sakın. 

- Aşk sırrını her namerde söyleme, ne kadar yakarsan yak. rüz
garlı yerde çıra yanmaz. 

- Tasavvuf konuşma değil, konuşmama adabmı öğretir ve insanı 
edepli yapar. 
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