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,A.HMET YAŞAR OC~K lik ve.ona tahsilini Yoi:gat'ta"yaptı.· ı963-1967 yıllan arasıncLı. ki il~hiyatfuhsilini takibe~. ayııı yıl, lstıin~·uı 9nlvc~itcsi Edebiy~t Fakültesi Tarih
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,si'nde doktçra yaptı. Ayııt yıll-l.a.ceitcpe Üniversitesi Tarih Bölümü'ndeki e5ki göreviıiedöndü.l-lrilen ayıı!· bölüındc ö~rctim üycliğlyapmakt~dı~r. Türk,sosral v~ kültürd··
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ANADOLU SÜFILİGİNDE AHMED-İ YESEVİ VE
YESEVİLİK'İN YERİNE

DAiR*

\

, · Batı Türkleri'nin " hafızal~nnda ..Afımed-i Y(!sevl'nin, Türk .
sütılerinin bu büyük atasının, Mevlana Celaledçlin-i Rumi,
Hacı ·Bektaş-ı Veli, y~hut Yunus Emre kadar geniş bir şöhre
tiniJ1 bul_unduğunu, hel_e süfi çevrelerde dahi bu zikredilen- .
ler kadar, arzettiği önem nisbetinde saygınlığa sahip olduğunu söyleyebilmek zordur. A!lla bu onun Anadolu süflliğindeki ·yerinin öne_
msiz olduğu anlamına . gelmez, gelmemeli~ir. Türkiye'de adı sayılan· bu üç bÜyük süfinin hemen
her yıl muhtelif çevrel~rce gerçekle"ştirilen ihtifallerine veya
.. · adl?rına düzenlenen· çeşitli seviyedeki .bilimsel toplantıhira
uzun bir süredir devani edilmekle beraber, Ahmed-i Yesevl'nin bu halk.aya eklenmesi, bilindiği gibi 1991 yılında söz
konusu oldu. Türkiye'de ilk defa.· Kü\tür Bakanlığı marife-:
tiyle 1991 yılında milletlerarası· bir Ahmed-i Yesevi Sempoziumu yapıldı. 1 ,
·
•
(*)Hoca Ahnıed: Yesevt Sempozyunıu'mı sunulan bild.iri; Atatürk ı(ültür, Dil ve ·
'Tarih Yüksek Kürunıu, Türk DiEKurumu, 7-8 Ekim 1993, Ankara. TUrlı Dili,
sayı: 504, Aralık 1993, ss. 581-587 içinde yayımlanmıştır:

·. ~ 1 Bk.: KÜltür Bakanlığı, Halk Kültürlinü Araştırma. Dairesi Başkanlı~ı. Mi!lcılcra···- rası Alımed Ycscvf Scıııpo:z:yumu Bildirileri, (26-27 Eylül 1991), Arikara 1992.
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1

Ahmed-i Yesevt'nin bu şekilde gündeme· gelmesi, hiç şüphe yok ki, Sovyetler Birli~i'nin görünürde dağılması sonucu
kıs~i bağımsızlıklarına kavuşan Türk Cumhuriyetleri'nin
Türkiye ile başlamldan siyasi ve ekononiil< ilişkileri11 tabii
,. bir devamı olan kültürel ilişkiler sonucunda ~ldu. Bun~n
neticesi olarak da i992 senesinde,. içinde .bulundu~umuz
1993 yılının Ahmed-i Yesevi Yılı ilan edilmesi · planlandı.
Ahm~d-i :Yesev1'yi yalnızca dar bir biyografik çerçevede
el.e alıp, kendi zamanı.ndan kalma oln:ıadı~ın\, içine çok
sonraki süf'ilerin hilmıet'lerinin karıştl~ını çok iyi bildiği.. miz2 bugünkü .Divan~ı Hihmet'ten alınma beyider -ü'zerine.
üretilen spekülasyonlann içine hapsettiğimiz zaman, onun
gerçek tarih i ş~hsiyetirii ve Tür.k Müslümanlığının teşekkül
ve yayılmasındaki misyonunu asla anlayamayız. 'Bunu anlayabilmek için, Ahmed-i Yesevi'yi kendi yaşadıği tarihi ve
~osyal çevrenin şartlarının dikkatli ye gerçekçi .tahlih çerçevesinde Türk Müslümanlığının, bu !fleyanda da Türk sllftli~
ğinin b_aşlangıç ve gelişim probl_
emi ile birlikte mütalaa etmeliyiZ. Ayrıca onun kurdugu Yesevtlik tarikatİnın yayılış
~e ·gelişine sürecini de.be.raberce ele almalıyız. Bu çerçevede
ele alındığı zaman ancak, Ahmed-i Yesevi'nin, Orta Asya ile
Güney Asy~'da:ki ve nihayet Batı Tüı:kleri ve özellikle Ana- ·
dolu Türideri arasındaki süfı· cereyanlarda. nasıl bir rol oy. nadığını ve ne gibi gelişm~lere' s~bebiye·t verdiğini daha iyi
takip edebilir ve imlayabiliriz. Başka bir ifade~le Ahmed-i
Yesevi, ·lslam ve Türk tarihi boyunca yaşamış binlerce süfi. den herhangi biri değildir. Q y:alnı.z T~rk süfiliğinin değil,
bir ~akm~a Türk halk Müs_lüm~rilı~~ın da · adı bilinen ilk
mübeşşiridir. lşte biz burada, Ahmed-i Yesevi'nin erken dö-.
•

•

1

•

2 Bu konudnld mCııalnaliır için bk. Fund Köprülü , TarTı Edebiyatında /llı Mu ta·
savvrjlaı; i\nlrora 1966, 2. bs., ss. 101-107; aynı yıuar, "Ahmed Yesevi", lA.;
Kemal Eraslnn, Alımed-i Yı:scvi, Divan-ı Hllımeı (Scçmelcr), Anknnı 1991, 2.
bs., ss. 32-34.
... · ··
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.,

vurgulamaya· ç~lı- .
şacağız.
· · .ı
Anadolü'da Ahmed-i Yesevi ile ilgili yazılı .v e sözlü· gelenekleri canlı bir ·biçimde günümüze· taşıyanl~r. en geniş
çapta Alevi-Bektaşi çevreleri~ ondan sQn;a ~a·; -Orta Asya'paki Nakşibendllik kadar olmamakla beraber, kısmen de NakşibendHarikatıdır. Bu çev.reterin dışındaki suft gelenekleri,
' ·Ahmed~i Yesevi'ye -herhangi_bir şekilde y.er vçrrİıezler.. Ama:.
. ~u. onlar~n Ahmed~~ Yesevi'yi hiç bilmedikleri anlamırı,a
gelmez; yalnızca resmi silsileleri içinde orı.un yeri yoktur
·
demek olur.
·Ahmed-i Yesevi ile ilgili gelenekler hiç şüphesiz ki, Fuad
KÔprülÜ'nı;in Tarh Edebiyatında ·11~ Mufasavv.ıjla·r i.si~li eserinde mükemmelen açıldandığı üzere, qnc~ Ahm.ed-~ Yese:vi'nin halifeleri aracılığıyla ·Orta Asya'da ,yayılmaya başladı. 3 .
·. Bu yayılma, 12. yüzyılın ilk yarısından 13. yüzyıl başlarına
kadar, Maveraünnehi.r 'den ·Harezın'.e, y~ni bugünkü. I<azakistan;daiı Türkmenistan'a kadar u zanan. nisbeten g~İıiş bir
bölgeyle sınırlı kaldı. Ama 13. yüzyılın b~Şlar:ında, ozellikle '
' l220'lerden itibaren Mogol istilası yüzünden ~urumla~ı bozula~ Yesevi tarikatı mensuplarının bir kısmı, yerinden oynayan büyüi{ nüfus kitlelerinin içinde Hindistan istikametinde güneye sark~rken, diğer .bir kısmı .da. Harezm\ ve ·~~- ·
. ·rasa'n üzerinde~ Azerbaycan yoluyta Anadolu'ya girdi. Bütün bu adı geçen t9pral~lar, Ahmed-i Ye~evl'yi, hikınetlerini,
ve,keramet hikayelerini, yani menkabelerini böyle .ta~ııdılar. .
Burada.bir şeyi daha unutmamaklazımdır ki, o.da, Ahmed- ··
i Y~evt geleneklennin yalnızca Yesevi tarikatı mensuplarıİı. ca değil, ama Yeseviliği Kalenderİlik'le birleştirerek 13. yü~- ·.
yıİ J>~şla~ıİıda Haydar1Ii~ adında.yeni bir tarlİ<at kura~ Türk
'
.
'
..
· _n em. Anadolu

·!

:•;'o;

3

süflliği~del<i

Bk.·JIIı Muıasavv!Jlar, s.
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yerini

kısaca

73-82.
.

ı

/

şeyhi 'Kutbeddin Haydar'ın müri~leri tarafından da _belirti.
··
len yerlere taşındığıdır.
4

lşte

Yesevilik ve dolayısıyla Ahme·ğ-i Yesevi gelenekleri,
Moğol istilasının önurtden ·kaçıp gelen Türk göç kafileleri
içi.nde, Yesevı ve ~aydari deryişleri taraflndan-Anadolu top. raldam'la taşındı. 5 Buraya kadar aktardığımız bilgiler, m~v~
cut kaynaklara dayanarak merhum Fuad Köprtllü tarafın
. dan ortaya konulan:bilgilt:;rdir. Fakat asıl .mese~e pu n9kta. qan itibaren bfişhyor. Fuad Köprü!~ her ne lw,dar adı geçen
kitabında. Yun~s Eqıre'yi _ ve mual(lüplerini Ahmed-'i Yesevi
geleneği içinde mütalaa edtyorşa da, 6 bu, Yes~vilik tarikatı
çerçevesinde org~nik bir bağ değildir. Bu itibarla ,Anadolu
için ana problemimiz, Yes_eviliğin Anadolu sÇflliği içinde
nerede ve rie ölçÜde yer aldığı, -~e gibi bir akıbete uğramış
·olduğu,dur:_ Yeseviliğin 13. yüzyılda. !) kimler, han~ şeyhler
tarafından temsil edildiğini, .2) bunların_ Anadolu'nun nerelerinde faaliyet gÖsterdiklerini, 3) hangi tekkeleri ve zaviyeleri nerelerde 1mrdu'klarım, 4) Yeseviliği nasıl'bir n,ıuhteva~
ile sunduk.Jannı, S) yazılı bir edebiyat meydana getirip-getirmediklerini bilebilmek, bu problemin ~evap· ve.rilmesi gereken temel sorularıdur Oysa şimdilik bu cevapları tam bir
kesinlikle ~ilemiyoruz. Çünkü bu mübirp sorularİ kesintisiz cevapland_ırmaya yarayacak, bu . devirden kalma _h içbir ·
yazılı metiri elimizde mevcut değildir. Bu 'd urumun anlamı
şudur: :Yesevilik gerçekten bu devirde g~niş çapta göçebe
Türkmen _kabilelerine
·inhisar ediyordu.
Okuma yazma njs. .
.
· 4 Kutbeddin Haydar ve Haydarilik hakkında lık. KOpi-ülüzddc Meh~ed Fund,
"Anndolu'da lslamiyct", DFEFM., '4 (Eylül 1338), ss. 300 vd.; A. Yaşar Ocak,
Osmanlı lıııparatorlııgıı'nda Marjinal Sajllilı: Kalenderiler, Anlciırn 1992, ss. 40~
~3. 51-56.'
5 Köpn11Q,
296vd.
6 Bk.

lllı Mııtasavvıjlar;. ss.

167-185.; aynı
.

ynzıır, ?Anadolıı'da

ls1Dmiyet•, ss.
.

İ<oprÜltl, /1/ı Muıasavvljıar, ss. 21'6 vd.
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betinin yok de11~cek kadar az olduğu bu muhitlerde bu- ge. leneklerin yazıya· geçirilme ihtimali çok .zay~ftı . · Böylece,
. Fuad Köprülü'İıün faraziyesinin doğruluğu da ortaya çık
mış ohiy.or. Ancak, 15. yüzyİlın sonlarına doğru yazıldığım
kuvvetle tahmin ettiğimiz meşhur. Yelayetname-i Hacı Bektaş-ı Vel1'den, Menakıb-ı Hace··Ahmed-i Yesevi adında bir
menlGıbe .koleksiyonunun
·varlığı dolaylı. olarak
ortaya çıkı.
.
yor.'· Herhalde pel< ·çok sorumin cevabını bize ':'ermesi
·muhtemel olan bu metin ne yazık ki bugüne lGidar ele geçmemiştir; ya kaybolmu·ş, ya da biliı:ımeyen bir. yerde keşfe
dileceği- günü beklemektedir. Bununla birlikte .b u me'tnin ·.
yazılı olarak 'göçlerle birlikte Anadolu'ya intikal etmiş ·olması bizce çok zayı( bir ihti~al gibi görünüyor. Bu itibarlabu· menakıbnamenin, Ahmed-i 'Yesevl'nin göçlerle taşınan
şif~hi menlc~belerinin Anadolu'da kaleme alınmış şekli· ql·duğunu varsay~biİiriz. ·
.
Bugün Ahmed~fYesevi ile ilgi.li olarak Anadolu'da meydana g~tiri1diği_ni kesin olarak._~ildiğimiz en eski yazılı metin. ler, tanınmıŞ iki Bektaşi menkabe kolelcsjyonunda yer ah- ·.
y~r: 1) Yukanda sözü edilmiş olup, inuhtemele~ Uz.u_n Fir-·
devsi'nin yazdığı Velayetname-i Hacı Bektaş-ı Vel1, 2) Bu!ldan biraz daha önce düzenlendiğini tahmin ett~ğimiz, DerviŞ Burh~iı'ın l~leme- aldığı Velayetname-_i Hacım. Sultan.
1:6. yüzyıldan kalma asıl önemli bir Yesevi metnine dah~ ·
sahibiz ki bu, Fuad ~öprülü'nün Türk Edı;~iyatında llk Mıi
. tasavvrjlar adlı eserin~n temel laiiuaklarından olup;·ii.- Selim zamanında .ls~nbul'a gelen M~veraünnehir'h ·Hazini
mahlaslı bir şftir Yesevi dervişini_n · kaleme aldığı Cey~h~ru'l,

.

7 Bk. Vililyeınanıe, Manalıib-i Hiinlıilr 1-lacı BelııaŞ-ı Veli, nşr. Abdulbalti GOipınar~
lı, Istanbul 1958, s. 15: "... Ön un bıı çeşit lıeramctleri çolıdıır, istqcn nıenalııbııı
da ölııır". Buradan Ahmed:i Yese~rnin muf:ıss:ıl bir 'menii\(ı\mı'lmesi:bulundu
::~: ~unu, bu eserin Vdilyeıııthne ynzılınnd:ın, yıııii hiç o~mazs:ı 15. y(ızyıld:ın dnhn
esk~ oldugunu anlıyoruz.
·
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Ebrar Min Emvaci'l-Bihar adındaki hacimli eserdir.s lll. Mu·rad'a takdim . edilen ve halen tek nüshası· biline~ bu eser,
Ahmed-i Yesevi'nin hayııtını, menkabelerini, Yeseviliğin
adab ve erldinmı anlat~m çok degerli bir. kay~aktır. Bugün
elde mevcut Divan-ı f!ikinet nusha,larından .bir asır daha es-·
ki olması ·bakımmdan çla ayn bir deger~ vardır. Ancak bu
eser baştan sona gözqen.. geçirildiginde, Nakşibendıligin
ku~etli bir şekilde etkisini taşıdığı hemen farkedilecektir:
Nitekim söz konusu eser, 16. yüzyılda artık Orta Asya'da
Yesev1liğin Nakşibendilik ile iyice özdeş hale geldiginin ·
kuvvetli bir kanıtı olarak da ayrı bir belge niteliğine ·sahiptir.9 Bu değe~~ne ragmen, bu eSerin Yeseviliğin Anadolu'daki
macerasını aydınlatma ~onusı.:;nda bize rşık .tutması. söz konusu ola~ıyor. Bu hususta yukarda adı geçen iki. Bektaşi
velay~tnamesi çok daha fazla i:şe yarar. dururı:ıdadır.
. Aslında, bugün elimizde bulunaı;ı adı geçen bu, iki velayetna~enin içindeki metinler aynı şeyleri·anlatmakta olup
.tek farkları, birincisindeki
, metnin ikincisine nazaran biraz
. daha rafsilatlı oluşundan ibar~ttir. !vfuJ:ıtemelen her ikisinin kaynağı da adını zikrettiğimiz. Menakıb-ı Htıce Ahmed
Yesevtdir. Bu metinlerq~. Doksan dokuz bin Türkistan ev.liyasının piri Hace Ahmed,i Yesevi diye anılan Ahmed-i Yes~vi'nin kim olduğu, Türkistan'daki kerametleri anlatıl:
ıİıakta,-yukarda bahsi geçen- Kutbedd~n }iaydar'ı!l, onun
oğlu olduğu bildirilmekte ve B.edahşan denilen kafir diyarındaki cenklerinden
Daha sonra devre. bahsedilmektedir.·
.
ye Hacı Bektaş-ı Veli sokulur; 'kafir eline esir düşen Kutbed~in Haydar'i kurtarışı, Ahmed-i Yesevt'nin halifesi ola8 15SO'lerden sonr.ı y:ızıl:ın bu eserin, şündillk bilinen tek nrislıası 1593 uırilıin·
de istinsah edilmiş olup lstnnbul Üniversitesi Kıltüphnnesi, Türkçe Ynzmnlnr
nr.·3893'de. bulunmııktııdır. Bu d~~erli lc:ıynıı~ın y,ııyınlnnması c;ok yerinde olncal<tır.

9 Bk.I·i:ızinl, c~vlllılnı'I-Ebr,ar, vv. 78ıı-b, 113ıı; ll4b ve daha bnşk:ı·ycrlcrdç . . ·
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rak . lslam' ı yaymaküz~re
rilişi anlatılır:

10

Rum diyarına, Anadolu'ya gönde-.

.

. . .Bu menkabelerde dikkati çek~n husus, .Kutbeddin Hay. · dar ve ö~ellikle Ahmed-i Yesevi'den t~m yüzyıl sonra yaşa. mış Hacı Bektaş-ı Veli'nin ·bu ikisi ile irtibatlandınfinası
dır.11 Bu durum bize elimizdeki ~etinlerin Bektaşi geİ~neği- ..
· ne do~rudan .doğruya Yesevilik değil, Haydari~it< ~<analıyla .
intÜ{al ettiğini
:şupheye
yer bırakınayacak bir kesinlikle
..
.
.
·göstermektedir. Nitekim' B . yüzyılda· Anadolu'da Haydarilik hakkında Id ·bilgilerimiz,· Yesevtliğe da iı: bilgilerimizden
öi_raz daha·belirginc;lir. Bazı Arap· kronilde~i ile Mevlev1 kay~
hakları s~yesinde en azından bazı Haydar! zaviyel~rinin
yerleriy~e. •bunların başındaki ş<:yhleril}. kimler olduldarıİu
· biliyoıiız : Arap· kronikleri bize, Tokat'ta z.aviyesi bulunan,
zamanın 'ün!u Haydan şeyhi ·Barak Baba: 12 tanınmış Mevl~vY.
l<aynağı Minahıbiı'l-Arif'iıi ise,. Konya'daki :iki Haydari zaviyeiinin başınd~ bulunan Haci MÜbarek-i Haydari ile, hali~
· · fesi hakkında bUgi v~rmelqedir. 13 Böylece AP,med-i Yesevi '
gele.neklı:;rini canlı bir şekilde yaşatan Haydarllerin 13. 'yüzyıi Aı;ıadolu'sundaki
mevc~diyetleri
·ayrı ayrı, o clönerri.e
ait .
.
.
.
muhtelif kayn~klar tarafınqan: belgelenm~ş olmasına · karŞılık·, · Yeseviler;in . Artadolu'daki ~evcudiye.tleri. kesindir. 14 o·
halde bunun sebebi
nedir? . . '
.
.
.
· Bunuh bizce bir. tek sebebi bu~unmalıdır, 6 da, Yesev1ljğin '
13. yü~yıl Anadolu'sunda, anidari fazla· bir zaman geÇr(ıe-.
ı

··

1

·.
·~O

İ~

.

••••

.

Bk. Manalıib-i'Hanlıilr Hacı Ddıtas,ı Veli, ss. 5·16; D!Js Vilajet·nilr1ıe des Hildsc·
Irim Sultan, ıişr: RudotrTschudi, Beriiri 1914, ss. 6-15.

Bit. Man/ilıib·l Hanlıilr Hacı Ddıtaş-r Veli, ss. 9·13.

'12. BaraJ~ Babn ve ilgiİi l<nynaldar lçin.bk. Hdnıid Algar, "Barnk Baba"·. Elr.; A. Yıişar.Ocak,."B:ırak Bab:ı", TDvtA.

·.

·. ·

13 l3k. Ahmed EOaki: Ariflerin Menlubderı; çev. Ta:hsin Yazıcı , lsııınbı.il 1964·
,,. 1966, ı. bs., ı. 2Q7, 453-4; ıı. ıa1.
·.-:::
.
.
İ4 .Kôprülü,lllı Mııtasavvıjlar, s. 1,71.
'
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den, şimdilik kesin bir tar:Zda bilemedigiriliz _birtakım se-·
hepler yüzünden ortadan kall<mı~ olmasıdır. 1 ~ Ancak bu
kalkışJn veya kaldırıhşın, tasavvuf tarihinde başka bazı örnelderi de' bulun.duğu ıif:ere, kendine çok yakın, ama daha,
'g üçlü bazı tarikatlar tarafından eritilmiş olma' şeklinde cereyan ettiği tahmin oluı;ıabilp-. Bu tarikathirdah birincisinin,· yukarda kısaca kendisine işaret ettiğimiz Haydarilik, iltincjsfnin ise·, .13. yüzyıl Anadolu'sunda Türkmenler a~asında
· çok güçlü b_ir varlık ortaya koyan; Baba _llyas-ı Horasani'nin .
temsil ettiği Vefallik'tir. ·Ahmed-i Yesevi~den altmış yıl kadar
önce vefat eden (1'105) Tac(\'1-Arifin Seyyid Ebu'I-Vefa ·B~i
dadi tarafından kurulan bu tarikat, 16 tıplu Yesevfligin arzettiği niteliklere benzer niteliklere sahipti. lşte bizce Yeseyilik, muhtemelen sayıca da kendinden· daha güçlü bu iki ta.· rikattan biri tarafında_n eritilmiş tL Bu ._bi~inin ise Haydarilik
·olması hemen hemen kat'iyye~ ·derecesindedir; çÜnkü Ahmed-İ'Yesevt menl(abelerinin içine' Kutbeddi,n Haydar'ın ka. nştırılması bunun ka m ndır. Haydarilik 16. yü:t..yılm sonlnrıı;ıda bile m~vcudiyetini sürdürürken, Vef~Hlik 14. yüzyılda
kaybolmuştur. Bize göre oiıu da içine alıp· eriten yi n~ 1-İay
d~rilik_olı:nalıdır. Yeseviliğin bu iki taril~at ile olaıı münasebetleri, Yesevtlik tarihi ·bakımından aY,tıca üzerinde durulmay~ değer·ciddi bir .meseledir.
. ·
·
Yesevlliğin 13. yüzyılda Anadplu'da ·mevcudiyeti kesindir
demiştilc Ne var ki, bu devirde yaşamış olduğu muhakkak
buıunan birtakım Yesevi şeyhlerinin varlığından, bir h~yli
g~ç 'bir devre, ancak 16. yüzyıla ait ·ba~ı \<aynaklar aracıh.
.
.
.
15 Köprülü, Jllı Mıırasavvıjlar'd:ı, Yescvtlcr:i Ehl-i Sünnet lcur:ıil:ırınıı sıkı sıkıya
bııglı kabul ctıilii içiıı, Anadolu'da tuıunnınamnlıırım, b~rndaki bıltıııl' tosııvvur
ccreyanlıırımn g!içlü olmasına b:ıg~am:ılwıdır. Halbuki lA'd:ıki "Ahmed
Yesevı• maddesinde bu görüşunu ıaınıimiyle dcgiştirdillini belirtir (bk. s.
175). .
.
.
16 Vdüilik konusundu şimdilik bk. A, Gölpmıırlı, Ytırıııs Em re ve Tasavvıif, lsınıı
bull9Gl, ss. ~7, 49, 88; A. Yaşar Ocnl<, Dahaller 1syaııı, lsç:ınbull980, ss .. 95-
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Mesela·, .19. yüzyılın sonlarına ·
doğru, Bozol( sancağı.· tahririİıe memur olan ünlü .tarihçi
·ç';elibolulu
Mt.ista(a 1..Alı, tahrir.esnasında
.uğradığı. bugünkü
·. .
. .
. ..
.
'
Yozgat yakınında. öulunan··Osman Paşa . Tekiyyesi. Karye. ·... si'nde, oradaki .t\lrbede ya,tan Em'ir-i Çin Os~~n (arşiv bei., . · '
gelerinde Emirci Sultan) 'adlı, 13. yüzyılda yaşamış bir Yesevı şeyl1inin menkabesini 'dinlemiş ve b.U:m.i I<ünhü'l-Ahbar
· adlı eserine koymuştur. Hayli uzun ve bir .yandan da Veysel·
Karani ·geleneğine bağlanan bu men kabe, Hacım Sultan ~~-· ·
. Hacı Bektaş-ı · veli menakıbnamelt~rinden sonra elimizdeki
üçüncü mü.him Yesevi metnidir. Menkabeniri 16. yüzyılda
yaziya geçirilmiş "olmasına . ragme~,: 13. yuzyılda ·teşekkül .
. · ettiğine muhakkak nazanyla bakılabilir. ·Bu menl~be, sözü ·
·edilen Em'ir-i Çin Osman'ı Anadolu'daki Ahmed-i Yesevi
: halifelerinden olatak takdini etmektedir,17 ki bu:zatm. tür- · ·
... beslhale~ çok 'Önemli bir ziyaret ye~idir. ·
. . ·. · 17; yüzyıla gelindiği zam~İı bir. qaşka lca:ynağımız, "sey. · .yah~Ullem" Evliya Çelebi'ninünlü Seyahatndme'si, bi;d 'yi- ·
.. ·. İle p. yüzyilda An~dolu'da yaşariıış daha başka ·Yesevi
şeyhlerinden de haberdar:'etmektedir. Kendini de Alimed-i
Yesevi'niı:ı, soyuna·bağlayanEvliya .Çeleb·i;ye b~lcilırsa, 18 Ni..:.
· y~.~abad'da· Avş~r ·Baba, 19 ' Merziföq.'da Pir Ded~ (Piri Ba.· ba),20 ·Bursa'da Geyildi Baba, 2 ~ Elmalı'da Abdal Musa,22 Zile.
3
yakınlarında Şeyh Nusret/
. ve ı;ıihayet
.
.. Tokat'cia Gajgaj Değıyla hab!!ri~.iz olmaktadır.

17 Gelibol ulu· Mu~tafa Ali, Kaıılıı1'1-4lıbar, lstanbull270, .V, 58-6İ.·Emir-i Çin
.
mail (yahut Eıııircc ·su !ta~ ·ı;akiui1da detaylı bir:i.nceleıne icin' bk A. Yıişar ·
·
·
Ocak, "Einirc!Sultan ve'Zilviycsi';, TED, 9 (1978); ss: 129-208.

Os-

1.8 .Evliyft Çelebi, Scytilııitncline,lstnnbul13H,lll; 237.
19 A.g.e., İl, 293.
20

A.g.e., Il, 398.

21 A.g.e., 11,, 17.
2~~A.g.c.,

23
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11, 46.

A.g.e.: lll, 2,38.
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de24 de 9irer Yesevi şeyhidirler. Ayrıca o, tıpkı Al~ gibi,
Emir-i Çin Osman'ı da Yesevi ·halifesi olarak zikretmel<tedir.~5 Hatta, Rumeli'de de Varna yakınlarındaki Akya:zılı
Sultan ile/6 Filibe yolundaki Kıdemli ~aba · sult~'ı. da Yesevi şeyhlerinden olara1< ·zikreder. 27 Burada unutulmaması,
. mutlaka· göz ·ö'nünde bulundurulması gereke_n nokta şu
dur: ~u sayılan zatların hemen -hepsi :de, Bektaşi tarikatı .
_geleneği içine alınmış, bu 'gel~riek tarafından takdis· edilen
-şahsjyetler_dir. Bu ise, yukarda söz:e başl~rken de işaret ettiğimiz gibi, Yesevi geleneklerine tam anlamıyla Bektaşil~~in
varis_olduğunu: kanıtlıyor. lşte Ana~olu stıfiliginde Ah. med-i Yesevi ve Yesev1liğin yeri meselesiniri şimdik~ durumu; yeni bilgilere ulaşılriıadığı sürece, kısaea bundan _ibarettir denilebilir.

. .

24 A.g:e., V, 60, 67.
25 A:g.e., lll, 237.
26.• A.g.t:., lll, 349.

27 J1.g.e.; lll, 377-378.
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