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EvUyalar seıver i 01 şah-ı 1ürkistan imiş
Yer yüzünü nun tutkan m~-ı 1ürk1stan imiş
Şeybani Han (1451-1510)

Giriş

Ahmet Yesevi. şalrliginden daha çok kurdugu tarikat ve Yesevi
dervfşlertyle bütün 1ürk mertnde ıslamiyettn yayılması ve yerleşmesinde
önemli roJ oynamış büyük bir mürşft ve veli olarak kabul edilir. Kendisine
bundan dolayı Pir-i1ürkistan veya Hazret-i Türkistan lakabı verilmiştir.
Ahmet Yesevi. Anadolu ve Balkanların müslümanlaşmasında ve
Türkleşmesindede çok etkili olmuştur. Yine o. din! ve tasa"vufi 1ürk Halk
EdebIyatı'nın oluşmasına ve bir gelenek hal1n.i alarak Türk kültürünün
gelişmesine de büyük h!zmet etmiştir.
Aynea Ahmet Yesev1, ıslamiyettn yayılmasında önemli hfzmeti olmakla
bfrl1kte bazı zararlı akımların 1ürkler arasındayerleşmesine engelolarak da
Türk Islam dünyası arasında birlik ve beraberlige büyük bir katkıda
bulunmuştur.

Hnyatı

Çok ünlü ve etkili bir k1ş1lige sahip olmasına ragmen, Ahmet
Ycsev1'n1n hayatı hakkında b1llnenler çok 37..dır. Bu bUgUer de menkıbe ve
keramet sOylent1lerlne dayanmaktadır. Bu tarihi kaynaklar, menkıbeler ve
hikmetlere dayanarak onun hayatı hakkında az da olsa bazı bUgnere
ulaşabiUrtz.

SöylentUere göre, Ahmet Yesev1, Batı Türkisıaıı'ın Çimkent şehrtnin
dogusunda buluna.-ı ve eskiden çok önemli bir yerleşim merkezi olan
Sayram kasabasındayaklaşık olarak 477/ ı 083 yılında d ünyaya ge1mtştlr.
Bazı kaynaklar ve şiirlerinde onun Yeside
bugünkü adıyla
Türkistlin'da dogdugu bel1rtll.lrse de bu dogru degUdir. Çünkü şUrlert çok
sonradan derlenmiş ve Yesevi deıvişlerinee yahut bazı tartkat
mensuplarınca deglş1klıge ugratılmıştır. Ahmet Yese\.1, hayatının çogunu
Yesi'de qat makamında geç1rdfgiiçin burada dogtnuş zannedilmektedlr. Bu
durum gözOniine aluıınea onun Sayram kasabasında dogdugunu kabul
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etmek daha uygun olur kanısındayun.
Babası, Sayram kasabasının tanınmış kişilerinden Şeyh İbrahim adlı
b1r1dir. Hazret-i Ali soyundan'geldigi ve birtakım keramet ve menkıbelere
sahip oldugu kabul edUirdi. Annesi Şeyh İbrahim'in halifelertnden Şeyh
Musa'nın kızı Ayşe Hatundu. Ahmet Yesevi. böyle manevi bir ortama sahip
bir ailenin çocuguydu. Küçük yaşlannda önce arınesinJ sonra da babasını
kaybedince ablası Gevher Şehnazla yalnız kaldı. Bu olaylardan kısa bir
müddet sonra bilinmeyen bir nedenle ablasıyla birlikte Yesiy'e yerleşir. Bu
sırada, tasavvuf gelenegin1n hak1m oldugu bu şehirde, Aslan Baba adlı bir
şeyh'in temsU ettlgi tasavvuf akımı egemendi.
Ahmet Yesevi, ilk ögrenime burada başladı. Devrtn maddi ve manevi
bilimlertn! ögrenlrken genç yaşta Aslan Baba'yı kendisine manevi kılavuz
kabul etti. Ondan manevi feyz aldı. Bazı Uahi tecell11ere sahip oldugu için
bir takım kerametler gösteren~k çevresinin dikkatinJ çekti.
Aslan Baba'nın ölümünden bir müddet sonra Alımet Yesevi.
Buhara'ya gider. Burası o dönemlerde İslam kültür merkezlerinden birtydi.
Başka ülkelerden gelen ögrenciler Buhara Medreselerinde çeşitli ıslami
bilimler ögreniyorlardı. Ahmet Yesevi de bu bilgUertn yanında manevi
ögrenimini tamamlamak için bu şehirde bulunan ve devrin önde gelen
bUgin ve mutasavvuflanndan Hemedanlı Şeyh Yusufa baglandı. 555/1160
yılında da üçüncü halifesi olarak ırşad postuna oturdu. Bir müddet sonra
Yesi'ye döndü ve 562/1166 ölüm yılına kadar burada ırşad görevine devam
etti.
Ahmet Yesevi'nin söylentiye göre ıbrahim adlı bir oglu ve iki kızı
dünyaya gelmiş, ancak ogıu kendi hayatta iken ölmüştü. Bundan başka
Türkistan, Maveraünnehr, Ortaasya ve Anadolu'da kendlIertnin Ahmet
Yesevi soyundan geldigini kabul eden yazarlar bulumnaktadır. Mesela
Semerkantlı Şeyh zekertyya, Üsküblü Şair Ata ve Evliya Çelebi bunlardan
birkaçıdır.

Ahmet Yesevi'nin mezarı Yes1'de olup, türbesi Timur (1336-1406)
tarafından görkemli bir şekilde yaptınlmıştır.
Ahmet Yesevi. geçimini tahta kaşık ve kepçe yontup satmakla
saglamıştır.

Flkrl ~ Edebi Klşrngt
Ahmet Yesevi, her şeyden önce tarikat sahibi bilgin bir mürşid ve
mutasavvıfbir şa1rdir. Manevi hayatı yüzyıllarca Thrk mtlletln1 etkisi altına
alımştı. Çeşitli tartkatlara da etki etmiştl. Kerametlert ve menkıbelertmrk
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dünyasına' yayılmış

ve benimsenmişU. Bunun kadar degişik yerlerde
yaşayan Türk topluluklan arasında büyük bir üne sahip büyük bir veli
yoktu. Kerametleri ölümünden sonra da sürmüş etkisi günümüze kadar
devam etmiştir.
Ahmet Yesev1. iyi bir medrese ögrenJıni yanında tasavvufuda bilen
bilgin bir kişidir. Devrtn geçerli dllleri olan Arapça ve Farsça'yı çok iyi
bilmesine ragmen. bildiklerini yerli halka ve göçebe köylülere
anlayabildikleri bir dilde aktarmıştır. Bilgisini halka aktarmayı ve halkla
bütünleşmeyi saglayan en usta aydınlanmızdan biridir. Görüşlerini ve
düşüncelerinisade bir dllle ve halk edebiyatı nazım şekilleri ve hece vezntyle
manzum olarak aktarmıştır. Şiirlerinde ilahi aşkı ve bu aşkın
dogrultusunda insanın kendisine çekidüzen vennes1n1işlemişUr.Kısaca
onun ştirleri tavizsiz olarak. ıslam dini esaslanna dayanmaktadır.
Şiirler! kuru ve didaktiktlr. Şllrt bir araç olarak kullanmıştır.

Eseri :

Ahmet Yesevi'n1n en önernIl eseri. hikmet adıyla bilinen şiirlerinin
Bu kitap büyük bir kısmı 5 ile 25 arasında degişen
dörtlüklerden meydana gelmiştir. Kafiye düzeni koşmaya benzer. Hecenin
12. 14 ve 16 ölçüsü kullanılmıştır.AruzIa yazılı ştirleri de vardır. Bunlann
ona ait olmadıklan sanılıyor.
Şurlertnde genelllkle yanm kafiye çeşidi görülür. Dil oldukça sade ve
süssüzdür.
Divanı çok okunmuştur. Çeşitli yerlerde birçok kez eski harflerle
toplandıgı divanıdır.

basılmıştır.
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yayınlamıştır. Ank.
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