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olarak hazırlanmıştır. Bu dergideki 
yazıların sorumluluğu yazarına aittir.

Değerli okurlar; 

UNESCO 2016 Ahmet Yesevî Yılı münasebetiyle dergimizin 
bu sayısında Anadolu medeniyetinin temelini atan başlıca 
mimarlardan Hoca Ahmet Yesevî’ye yer verdik.

Şüphesiz ki bugün Anadolu’da, Balkanlar’da Türklük ve 
Müslümanlık varsa bunda  Hoca Ahmet Yesevî’nin etkisi 
yadsınamaz. Kuran’ı metoda, peygamberi metoda baktığımızda 
konuyla ilgili hüküm koyulmadan önce insanların aklına ve kalbine 
hikmeti anlatmıştır. Yüzyıllar sonra bile hâlâ bize yol göstermeye 
devam etmiş, insanoğlu var olduğu sürece gönüllerde taht 
kurmaya ve onların hayatlarında yer almaya devam edecektir. 

Değerli Okurlar,
Türk dünyasının duayenlerinden Hoca Ahmet Yesevî’yi saygıyla 
anıp sözlerimi şu sözlerle bitirmek istiyorum.

Benim hikmetlerim dertliye derman;
Kişi nasip almasa, yolda kalan.

Benim hikmetlerim alemde destan;
Ruhum gelse, kılar sohbete bostan

Benim hikmetlerim kan-ı hadistir (hadis madeni)
Kişi nasip almasa bil ki habistir  (kirli, pis)

Benim hikmetlerim ferman-ı Subhan  (Allah’ın buyruğu)
Okuyup anlasın mânâ-yı Kuran

Mehmet Ali SARICA
Envar Okulları
Liseler Müdürü
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AHMET YESEVİ
Hayatı

AHMET YESEVİ’NİN HAYATI

AHMET YESEVİ’NİN ESERLERİ

Ahmed Yesevî’nin Dîvân-ı Hikmet ve Fakrnâme 
adlı eserlerinden bahsedilmektedir.

Bunlardan Dîvân-ı Hikmet, Ahmed Yesevî’nin 
büyük bir kısmı 5-15 arasında değişen 
dörtlüklerden ibaret “hikmet” adı verilen dinî, 
tasavvufi ve didaktik mahiyetteki manzumelerinin 
toplandığı bir eserdir. Dîvân-ı Hikmet’in yazma ve 
basma nüshalarında yer alan hikmetlerin sayısı 
bazı farklılıklar göstermektedir. Bugüne kadar 
derlenebilen Yesevî’ye ait hikmetler iki yüz elliyi 
bulmaktadır. Bu sebeple hikmetlerin birinde yer 
alan, “Dört bin dört yüz hikmet söyledim” ifadesi 
sadece bir rivayetten ibarettir. 
Hikmetler, sanıldığı kadarıyla yakınındaki bazı 
dervişler tarafından yazıya geçirilmiş ve yine Yesevî 
dervişlerinin dilinden en uzak Türk yurtlarına 
kadar ulaştırılmıştır.  Bununla birlikte Dîvân-ı 
Hikmet nüshalarının muhteva ve dil bakımından 
önemli farklılıklar taşıması, söz konusu eserdeki 
bütün hikmetlerin Ahmed Yesevî’ye ait olmadığı 
ve başta müritleri olmak üzere diğer sûfî 

şairlerin manzumelerini de içine aldığı şeklinde 
değerlendirilmektedir. Hatta Fuad Köprülü, elde 
mevcut bulunan eserin aynı ismi taşıyan başka 
bir Yesevî derviş veya şeyhine ait olabileceği 
ihtimalinin tamamen gözden uzak tutulmaması 
gerektiğini ifade etmiştir. Buna rağmen, bütün 
hikmetlerin temelinde Ahmed Yesevî’nin inanç 
ve düşünceleri, tarikatının temel prensipleri yer 
almaktadır. Bu sebeple de hikmetler, Türkler 
arasında bir düşünce birliğinin meydana 
getirilmesinde oldukça önem taşımaktadır. 
Hikmetlerin muhtevasını ana hatlarıyla İslâm 
dini, Türkistan tasavvufu ve Yesevîlik’e ait esaslar 
oluşturmaktadır. Bazı hikmetlerde amelî ahlak ve 
çevrenin sosyal hayat açısından aksayan yönleri 
üzerinde de durulmuştur. Münâcât, naat ve ilk 
dört halifeye ait övgüler dışında hikmetlerde başka 
konular da ele alınmıştır. Bunlar ilahî aşk, Allah’ın 
birliği, mutlak irade ve kudreti, Hz. Peygamber 
sevgisi, şerîat, sünnet, züht ve takva, İslâm ahlakı, 
kıyamet, cennet ve cehennem tasvirleri, dünyadan 
ve sahte aşıklardan şikayet, mutasavvıflara ait 
kıssalar, zikir ve halvet gibi Yesevîlik adap ve erkânı 
ile ilgili hususlardır. 
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Batı Türkistan’ın Sayram şehrinde doğmuş 
ve tasavvufi marifetleri Buhara muhitinde 
edinmiş bulunan Hoca Ahmed Yesevî, 

tarikat kurucusu, şair ve din büyüğü olarak Türk 
dünyasının manevî hayatını etkilemiş nâdir 
kişilerdendir. Bilhassa Sır-derya çevresinde, 
Taşkent dolaylarında, Seyhun ötelerindeki 
bozkırlarda yaşayan köylü ve göçebe Türklerin 
kendisine ve onun tasavvufi tarikatı Yesevîliğe 
olan tutkunluklarından ötürü, tarihî şahsiyeti 
efsaneler altında gizlendi, kimliği menkıbelere 
karıştı.

Hayatı hakkında bilgilerimiz çok azdır, 
hakkındaki menkıbeler ise cildler dolduracak 
zenginliktedir. Kendisini bugün bile Şeyh 
Ahmed Yesevî’ye ve Yeseviliğe mensup sayan 
halk zümreleri Orta Asya’da mevcuttur. Tunceli 
çevresinde yaşayan bir kısım Şii Türk halkı 
bunların Anadolu’da kardeşleridir.

Ahmed Yesevi, İbrahim adında bir şeyh olan 
babasını yedi yaşında iken kaybetti. Ablasıyla 
birlikte, Türk geleneğinin Oğuz Han’ın başkenti 
olarak gösterdiği Yesi şehrine göçtüler. Burada 
ilk tasavvuf terbiyesini Arslan Babadan aldı. 
Sonra Buhara’ya giderek zamanın en büyük 
âlim ve mutasavvıflarından ders gördü. Çağının 
en meşhur sufisi Şeyh Yusuf-ı Hemedani’nin 
müridi olarak, onun muhabbetini kazandı, 
Nitekim şeyhi öldükten bir müddet sonra onun 
postuna da geçti. Sonra Yusuf-ı Hemedani’ 
nin eski bir işaretini hatırlayarak Yesiye 
döndü, ölünceye kadar orada yaşadı. Tesirleri 
büyük oldu. Göçebeler gibi şehir halklarını ve 
okumuşları da manevî nüfuzu altına aldı.

Halis göçebe Türkmen muhitinde bu ulu 
Yesevi’ye tarikatı, beklenmeyecek hızla yayıldı, 
Seyhun kıyılarından Hârzem bozkırlarına, 
Asya sahralarına ulaştı. Moğol istilâsı ile 
Horasan, İran, Azerbaycan Türkleri arasına 
geçti. İlk fetihlerle birlikte Alp-erenler, Horasan 
Erenleri olarak Anadolu’ya girdi. 13. yüzyıl 
içinde Anadolu’da görülmeye başlayan 
Bektaşîlik, Babaîlik, Haydarîlik hep o millî 
Yesevîlik tarikatından çıkmış kollardır. İleride 
Yunus Emre’nin gaybdan gönderilmiş mürşidi 
sayılacak olan Hacı Bektaş ile aynı zamanda 
dinî destan kahramanı olan Sarı Saltuk, sonra 
Anadolu Ahiliğinin, pirî-mürşidi sayılan Ahi 
Evren, Osman Gazi’nin ermiş kayınbabası Ede-
Balı, Orhangazi’nin mürşidi Geyikli Baba ve 
daha niceleri... Ahmed Yesevî’nin Anadolu’ya, 
manevî fetihler için yolladığı, menkıbelerle 
destekli gerçekler hâlinde söylenen müritleri, 
akıncıları, halifeleridir.

Meselâ İslâmi destanlar arasında yer alan 
Saltuk-name’de, Anadolu ve Rumeli’de bütün 
Türkistan ve Turan’ın hatta bütün İslâm 
âleminin şaşılacak bütünlük ile birleştirileceği 
görülecektir. Anadolu fethinin manevî 
tasarımını yapan Ahmet Yesevi’ nin nurlu 
çehresi, bu tabloda elbet görülmektedir.

Hoca Ahmed, inandığı fikirleri yaşayan bir 
mürşitti. Tanrı ve Peygambere büyük aşkla bağlı 
olduğu gibi soy ahlâkının yiğitlik, vefa, doğruluk 
hasletlerini de ruhuna kılavuz edinmiştir. Ömrü 
boyunca günah işlememek, yalan söylememek, 
hata etmemek gayreti göstermiştir.

Hazret-i Muhammed’e tutkunluğu dolayısıyla 
onun yaşadığı yıllardan fazla yaşamak istemediği 
söylenir. Peygamber, 63 yaşında vefat ettiğine 
göre, o da 63 yaşına gelince kendisine yer 
altında bir hücre kazdırmış, kalan ömrünü, 
günsüz güneşsiz, orada tamamlamıştır.

120 yıl yaşadığı rivayet edilen Ahmed Yesevi’ye 
bugün de Türkistan’ın manevî büyüğü 
anlamına Hazret-i Türkistan derler. Mevlâna’ya, 
Anadolu’nun büyüğü anlamında: Hazret-i Rûm 
denildiği gibi. Yesevi’nin Türkistan’daki camii 
üzerinde şu ayet yazılıdır: “Gaybın anahtarı 
O’ndadır. O’ndan başka kimse bilmez.”

Ahmet Yesevî tasavvufun, nefsi körletmek, 
tevazu, dünya malını hor görmek, soy ve din 
gözetmeksizin bütün insanları eşit saymak gibi 
yüksek görüşlerini, aklı ve fiiliyle benimsemiş, 
dervişliğin, kanaatin, fazilet ve değerini, dinî 
ahlâkî öğütleri, peygamber ve evlâdına olan 
muhabbetini, dünya zevklerine düşkünlüğün 
zararlarını, Hikmetler nasihatlar hâlinde, 
mantık gücü ve îman kuvvetiyle yaymıştı.

Samimî inanç ve davranışlarına hayran olan 
halk, ona çok bağlandı. Dünyada ve ahrette 
azîz saydı. Onu erenler katına çıkarıp şanına 
efsaneler donattı. Anadolu ve Türkistan 
evliyaları Hoca Ahmed’i Pir saydılar.

Öldükten 200 yıl sonra bile şöhreti ne kadar 
büyük olmalı ki, Timur Han, onun Yesi’deki 
mezarı üstüne, mimarlık şaheseri bir türbe 
yaptırmak lüzumunu duydu. Türbe, cami ve 
tekkeden ibaret Yesevî makamı, hem din hem 
sanat abidesi olarak, bugün de Türkistan’ın en 
kutsal ziyaret yerlerindendir.

AHMET YESEVİ’NİN HAYATI
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YESEVİ İZLERİ

Anadolu ve Balkanlar’da
YESEVİ İZLERİ

Ahmed Yesevî, Türkler arasından yetişen 
ilk mutasavvıf değildir şüphesiz. Hz. 
Ömer devrinden itibaren Müslümanlık ve 
Müslümanlarla tanışmaya başlayan Türklerin 
içinden pek çok mutasavvıf yetişmiştir “Horasan 
diyarı” olarak bilinen, İranlılar İle Türklerin 
müştereken yaşadıkları bölge, mutasavvıflar 
için verimli bir arazi durumundadır. Horasan 
asıllı mutasavvıflardan İranlılar bulunduğu gibi, 
Türkler de vardır. Nitekim Ahmed Yesevî’den 
yaklaşık elli yıl sonra vefat etmiş bulunan Yakut 
el-Hamevî, Mu’cemul-Buldan adlı eserinde    
bölgesinin Irak’tan Hindistan’a kadar uzanan 
geniş bölgeyi içine aldığını belirtirken ünlü 
Arap dilcisi Cahız Feth b. Hakan’dan naklen 
Horasanlılar ile Türkler’in kardeş olduğunu ve 
aynı memlekette yaşadığını söylemektedir.

“Kütüb-i sitte” müelliflerinden imam Buharî, 
Müslim, Tirmizî ve Neseî Türk olduğu gibi 
Abdullah b. Mübarek de Türk muhaddis ve 

mutasavvıfıdır. Ne var ki bu ilk Türk-İslam    
alimleri,  eserlerini o günün ilim  dili olan  
Arapçayla yazmışlardır. Ahmed Yesevî’nin 
öncekilerden farkı Türkçe konuşup Türkçe 
yazmasıdır. İranlı ve Farsça konuşup yazan Yusuf 
Hemedanî gibi bir üstadın talebesi olmasına 
rağmen, irşad ve tebliğ dili olarak içlerinde 
yetiştiği halkın dilini, Türkçeyi seçmesidir. 
Türkçe yazdığı sanat endişesinden uzak, 
didaktik bir mahiyet arz eden hikmetlerinden 
oluşan divanı, Türk halkı tarafından pek 
sevilmiştir. Yunus Emre gibi güçlü temsilcileri 
vasıtasıyla Anadolu ve Balkanlar’da ‘Tasavvufi 
halk edebiyatı” veya “Tekke Edebiyatı” adıyla 
bir edebi tasavvufi akımın öncüsü olmuştur. 
Sağlığında olduğu gibi, vefatından sonraki 
dönemdeki tesir ve nüfuzu genellikle hikmetleri 
ve halîfeleri sayesinde olmuştur. Beldelerin 
fethinden önce kalplerin fethine çalışan derviş 
ve halifeleri onun adını ölümsüzleştirmiştir.
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Ahmed Yesevî, yaşadığı Türkistan bölgesinde 
olduğu kadar Azerbaycan, Anadolu ve 
Balkanlara doğru uzanan çizgide yaşayan 
Müslüman Türk toplumlarında da derin izler 
bırakmıştır Onun yaşadığı dönem Büyük 
Selçuklu devletinin çözüldüğü Anadolu 
Selçukluları devrine rastlar. O yıllarda 
Anadolu’yu yurt edinmeye çalışan Türk boyları 
cihat toprakları olarak bilinen Anadolu’ya 
koşup gelmişlerdir. Anadolu’nun Türkleşmesi 
ve İslamlaşması olayında büyük payı bulunan 
muhtelif tarikatlara mensup dervişler arasında 
Yesevî dervişlerinin ayrı bir yeri vardır. Nitekim 
tarih ve menakıp kitaplarında ‘Horasan erenleri” 
olarak kaydedilen mutasavvıfların ekserisi 
Yesevî derviş ve halîfeleridir.

Türk seyyahı Evliya Çelebi’nin Seyahatna-
mesinde  Anadolu ve Balkanlar’da bulunan 
Yesevî mensuplarına ait türbe, dergah 
kurucularıyla bunların meydana getirdiği 
izlerden bahsetmiştir. Evliya Çelebi eserinin 
muhtelif yerlerinde ‘Ceddimiz Türk-i Türkan 
Ahmed Yesevî” gibi ibarelerle kendisinin o 
soydan olduğunu belirtmektedir

Evliya Çelebi, bütün Osmanlı ülkesini kapsayan 
gezileri sırasında görüp karşılaştıklarını kaleme 
aldığı Seyahatnamesinde belki kendisinin 
de Yesevî ailesinden olması sebebiyle pek 
çok Yesevî mensubundan, onların kabir 
ve tekkelerinden bahseder. Verdiği bilgiler 
genellikle halktan duyduğu menkıbe türü 
rivayetlerden oluşmakla birlikte o günün 
Türkiye’sinde aradan geçen dört- beş asırlık 
zamana rağmen Yeseviliğin izlerini ve ona 
duyulan sevgiyi göstermesi açısından ilgi 
çekicidir.

Evliya Çelebi ‘nin halk rivayetlerinden oluşan 
tespitlerinin zaman zaman tarihî bilgilerle 
çeliştiği belirtilir. Bu yüzden Onun gerek Hacı 
Bektaş Velî ve gerekse diğer bazı Anadolu 
velîleriyle ilgili verdiği bilgiler tarihî açıdan 
ihtiyatla karşılanmalıdır. Ancak bütün bunlara 
rağmen bu bilgiler halk kültürü açısından ve 
halkın Horasan erenleri ile Yesevilere gösterdiği 
teveccüh bakımından ilgi çekicidir. Evliya Çelebi, 
Batı’nın Türkleri arasında Ahmed Yesevî izlerini 
gösterecek bilgiler vermektedir.

Kafkaslardan Balkanlar’a uzanan çizgi 
üzerinde Seyahatname’de aşağı yukarı on 
bir kadar değişik yerleşim bölgesinde Yesevî 
mensuplarına ait türbe, tekke ve zaviye 
bulunduğu görülmektedir. Bunları sırasıyla 
şöyle özetlemek mümkündür:

1 .Niyazabad’ da Avşar Baba :
Niyazabad, Kafkas eteklerinde Şirvan ile sınır 
olan bir Osmanlı yerleşim bölgesidir. Evliya 
Çelebi, ziyaret ettiği bu şehrin halkının ekserisinin 
sünnî ve hanefî olduğunu belirtmektedir. 
Şirvan’a komşu olması ve uzun yıllar Osmanlı 
idaresinde kalması bu şehrin Sünniliğinde etkili 
olmuştur Burada medfun bulunan Avşar Baba, 
Ahmed Yesevî halifelerindendir.

2. Tokat’ ta Galga Dede Türbesi :
3. Tokat - Zıle’de Şeyh Nusret Tekkesi:
4.Bozok-Hüseyinova’da Şeyh Emîr-i Çin 
Osman:
5. Merzifon’da Pîr Dede:
6.Bursa’da Geyikli Baba ve Abdal Musa:
7. İstanbul-Unkapanı-Ayakapı’da Horos 
Dede:
8. Filibe yolu üzerinde Kıdemli Baba Sultan:
Filibe yolu üzerinde Adatepe’nin tepe noktasında 
bulunan bu zat, Ahmed Yesevî izniyle Rumeli’ne 
gelmiş Hacı Bektaş dervişidir. Yedi yıl süreyle 
şeyhlik ettiği bu memlekette pek çok kimsenin 
hidayet ve irşadına vesîle olmuştur. Vefatında da 
buraya defnedilmiştir. Çelebi Sultan Mehmed 
Han, onun ölüm haberini alınca Edirne’ den 
adam gönderip kabrinin üzerine kubbe bina 
ettirdi.Ayrıca bir âsıtane, imaret, kiler, mescid ve 
zikir için meydan yaptırdı. Bu hizmetlere finans 
sağlamak üzere yedi köyü bu zatın dergahına 
vakfetti. Sağlığında çobanlık yapıp kaval çalan, 
melamî tavırlı bu mürşidin dergahı ve türbesi 
asırlar boyu bir kültür merkezi olarak hizmet 
etti 

9. Bulgaristan’da Varna-Batova’da Akyazılı 
Baba:
Akyazılı Baba. Belh, Buhara ve Horasan 
tarafından gelmiş Ahmed Yesevî halîfesidir. 
Hacı Bektaş Velî ile önce Bursa’ya gelmiştir. 
Bursa’nın fethinden sonra Hacı Bektaş Velî’den 
izin alıp Balkanlar’a geçti. Orhan devrinden 
itibaren II. Murad devrine kadar yaşadığı 
söylenen bu zatın hayatına dair pek çok menkıbe 
nakledilmektedir. Gazî Mihaloğulları’ndan 
Arslan Bey’le pek çok menkıbesi vardır.

Vefatında Varna şehri ile Balçık iskelesi 
arasındaki geniş bir ova içinde bir koru 
kenarında defnedildi. Mezarının yanına tekke, 
üzerine de Galata Kulesi’ni andırır bir türbe 
yaptırıldı.

Burada bulunan dervişler Evliya Çelebi’nin 
ifadesine göre şamdanlarla tekkenin dışını, 
zikirle de içini şenlendirmektedirler. Evliya 
Çelebi diyor ki: “Bu asitanede marifet ehli 
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olmayan dervîş-i dil-rîş yoktur. Hatta nicesi kara 
çalı kökünden beş yüz parçalı, doğrama saplı 
kaşık, keşkül, çevgan, arka kaşağısı, hançere 
kabzası vs günagün şeyler yapıp “Kazanan, 
Allah’ın sevgilisidir” diye her gelen dosta birer 
hediye verip hırka-baha edinirler. D e r g a h t a 
yüzden fazla hizmetle meşgul derviş vardır. 
Her biri bir işle meşgul olup kimi kayyım, kimi 
meydancı, kimi türbedar, kimi çavuş, kimi usta-
hancı, kimi misafirhanecidir. Bu asitaneden 
başka bir misafirhane de vardır. 

10. Trakya ve Balkanlar’da Sarı Saltuk:
Evliya Çelebi’nin verdiği bilgilere göre Sarı 
Saltuk da Ahmed Yesevî halîfesidir. Haseb ve 
neseb açısından temiz bir soydan gelir. Asıl 
adı Muhammed Buharî’dir. Ahmed Yesevî 
hazretleri, Horasan erenlerinden 700 kişiyle 
Muhammed Buharî’yi Rum diyarına Hacı 
Bektaş Velî’ye yardıma gönderdi. Bunları yolcu 
ederken şunları söyledi :

“Saltuk Muhammed’im, Bektaş’ım seni Rum’a 
göndersin. Leh diyarında dalalet-ayin Sarı 
Saltuk suretine girip o mel’unu bir tahta kılıçla 
katleyle. Makedonya, Dobruca, Yedi krallık 
yerde nam ve nişan sahibi ol!”

Muhammed Buhari, Rum’da Hacı Bektaş’a 
gelip Ahmed Yesevî’nin emrini tebliğ etti. Hacı 
Bektaş Velî de onu Rum’a gönderdi. Dobruca 
kafiristanında yetmiş dervişiyle seyahat edip 
Kaligra mağaralarındaki ejderi katletti. Kırk bin 
kafir ve Dobruca kralı Pravadi kal’asında îmana 
geldiler. (Pra-vadi: Bir er vardı.)

Evliya Çelebi, Sarı Saltuk’un Ahmed Yesevî ve 
Hacı Bektaş Velî dervişlerinden pek çok kimse 
ile Moskova tarafına sefer ettiğini ve pek çok 
Tatar Türkünün müslüman olmasını sağladığını 
anlatmaktadır. (Bk. Seyahatname, I, 656-660)

Evliya Çelebi, eserinin bir başka yerinde 
(II,133-139) Kaligra kralıyla Sarı Saltuk 
mücadelesini, ardından onun Balkanlar’da 
Kırım’daki hizmetlerini anlatır. Sarı Saltuk’un 
bir ziyaretgahının da Babaeski dolaylarında 
(III.481) bulunduğunu ; Babadağı’nda da bir 
makam ve ziyaretgahının olduğunu (III, 368) 
söyler.

Evliya Çelebinin verdiği bilgilerden buradaki 
ziyaretgahın II. Bayazıd tarafından yaptırıldığı 
anlaşılmaktadır. Tekke, han, imaret, medrese, 
ve kervansaraydan oluşan bu külliyeye nezaret 
görevi de Kırım hanlığına bırakılmıştır. (Bk. 
Seyahatname, III, 368)

Seyahatname’den özetlemeye çalıştığımız 
bilgilerden Ahmed Yesevî ve Yesevîliğin 
Anadolu ve Balkanlar’da bıraktığı iz ve tesirleri 
şu noktalarda özetleyebiliriz :

1) Anadolu ve Balkanlar’da beldelerin fethiyle 
beraber, hatta ondan önce kalplerin fethini 
sağlayarak şerîata bağlı bir din birliği sağlamak. 
Anadolu ve Balkanlar’da İslam’ın yayılmasında 
Yesevi dervişlerinin diğer tarık erbabıyla birlikte 
mutena bir yeri vardır.

2) İran’dan esen Şîa rüzgarına karşı Ehl-i sünnet 
İslam’ını yaymak. Türkler genellikle İranlılar 
vasıtasıyla müslüman olduklarından İran 
kültürüyle ilk zamanlardan itibaren temasa 
geçmişlerdi. İran’daki “şia” daileri zaman 
zaman Türk bölgelerine uzanarak o bölgelere 
tesir ve nüfuzunu ulaştırmaya özel bir özen 
gösterirlerdi. Ahmed Yesevi’nin başlattığı sünni 
İslam çizgisi Anadolu ve Balkanlar’da şiilik ve 
kızılbaşlık temayüllerine karşı da bir siper-i 
saika olmuştur.

3) Türkçe’nin tasavvuf dili olmasını sağlamak. 
Ahmed Yesevi’nin Anadolu ve Ortaasya’da 
belki de en önemli hizmeti Türkçeye gösterdiği 
titizliktir. Türkçe yazan ilk tarikat kurucusu 
olması sebebiyle Türk halkının diline sahip 
çıkmış ve kendisinden sonraki takipçileri 
sayesinde Türk dilinin din ve tasavvuf dili 
olmasını sağlamıştır. Belki Ahmed Yesevi Türkçe 
yazmasa Yunus olmayacak, Türkçe tekke dili 
olamayacaktı.

4) Ülkü ve mefkure birliğini temin. Ahmed Yesevi 
müridlerine ve genelde Türk halkına İslam 
mefküresi etrafında toplanmayı öğütlemiş ve 
en uç Türk kabilelerini birleştirmeyi başarmıştır. 
Moğol istilasından sonraki dönemde de 
Anadolu birliğinin yeniden kurulması onun 
attığı temeller sayesinde gerçekleşmiştir.

5) İktisadî hayata canlılık, dervişleri meslek 
sahibi yapmak. Evliya Çelebi’nin Yesevi 
tekkelerini anlatırken verdiği bilgilerden 
Yesevi’lerin bir meslek ve sanat sahibi olmaya 
özen gösterdikleri anlaşılmaktadır. Ahmed 
Yesevi’nin bizzat kendisinin “el emeği ile 
geçinmek için tahta kaşık yontup satması, bu 
çığırın açılmasının sebebi olarak düşünülebilir. 
Ayrıca sanıldığı gibi tekke mensuplarının hazır 
yiyici değil, üretici olduğunu gösterir.
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Türkistan’da yetişen büyük velilerdendir. Adı Ahmet 
Bin İbrahim Bin İlyas Yesevi olup, Piri Sultan, Hoca 
Ahmet, Kul Hace Ahmet diye de tanınır. Babası Hace 
İbrahim’in Nesebi Hz. Alinin oğlu Muhammet bin 
Hanefi’ye dayanır. Hicri 5. asrın ortalarında doğduğu 
tahmin edilmektedir. Ahmet Yesevi çok küçük yaşta 
babasını, 7 yaşında da annesini kaybetmiştir. Yesi 
şehrinde ilim ve terbiye tahsiletmiştir. Bundan dolayı 
Yesevi nisbetiyle şöhret bulduğu kabul edilmiştir. 
Yesi’de, önce Arslan Baba Hazretlerinden ders aldı. 
Arslan Baba’nın vefatıyla Buhara’ya gitti. Orada Ehli 
Sünnet alimlerinden Yusuf Hamedaniye bağlandı 
ve manevi ilimleri tahsil etti. İnsanlara doğru yolu 
göstermek için ondan icazet (diploma) aldı.

Buhara bu tarihlerde Karahanlıların hakimiyeti 
altındaydı ve devrin en büyük ilim merkezlerinden 
biriydi. Dünyanın çeşitli yerlerinden talebeler 
buraya gelip ilim tahsil ediyorlardı. Buhara’da 
güçlü bir Hanefi Fıkıh geleneği mevcuttu. Hoca 
Ahmet Yesevi Buhara’da bir müddet ders verdi. 
Daha sonra bu vazifeyi başkasına devredip Yesi’ye 
döndü ve burada talebe yetiştirmeye başladı. 
Büyüklüğü ve şöhreti kısa zamanda Maveraünnehir, 
Horasan ve Harzem dolaylarına yayıldı. Zamanın 
en büyük ve üstün evliyalarından oldu. Zahiri ve 
batını bütün ilimlerde derin alim olan Ahmet Yesevi 
Hazretleri, Hızır Aleyhisselam ile görüşür sohbet 
ederdi. Günün büyük bölümünü ibadet ve zikir ile 
geçirirdi. Zamanında arta kalan diğer bir kısmında, 
talebelerine zahiri ve batını ilimleri öğretir, günün 
kısa bir bölümünde ise, alın teri ile geçimini sağlamak 
üzere, tahta kaşık ve kepçe yapıp bunları satardı.

Ahmet Yesevi Hazretleri yetiştirdiği talebelerinin 
her birini bir memlekete göndermek suretiyle 
İslamiyetin doğru olarak öğretilip yayılmasını 
sağladı. Onun bu şekilde gönderdiği talebelerinden 
bir kısmı da Anadolu’ya geldiler. Bu vesileyle onun 
yolu Anadolu’da yayılıp tanındı. Anadolu’nun 
Müslüman Türklere yurt olması, onun manevi 
işaretiyle hazırlandı. Talebelerinin gayretiyle 
Anadolu ebediyen Türk yurdu oldu.

Ahmet Yesevi Hazretlerinin en önemli özelliği, 
Arapça ve Farsça bilmesine rağmen çok sade bir 
Türkçe ile Hikmet denilen eğitici sözleri, Türkistan 
Türkleri üzerinde büyük izleri bırakmış olmasıdır. Bu 
hikmetli sözlerde şeriat erkanını ve tarikat adaplarını 
anlatmıştır. Yesevi Ocağı aynı zamanda bir tarikattır. 
Önemli ve büyük tarikatlardan Nakşilik ve Bektaşilik, 
Yeseviliğin kollarıdır. Yeseviliğin, adapları müridlerin 
uyması gerekli hususlar ve ahkamları vardır. Yesevi 
dergahı, fakirler, yoksullar, yetim ve çaresizler için 
bir sığınak yeriydi. Bu dergahlar aynı zamanda, 

tekke edebiyatının ilk temsil edildiği yerler olmuştur. 
Ahmet Yesevi Hazretleri tekke edebiyatının ilk 
temsilcisidir. Bu vesileyle Anadolu’daki Türk 
edebiyatının yeşerip gelişmesine zemin hazırlamış, 
Yunus Emre gibi büyük şairlerin yetişmesine sebep 
olmuştur. Bu şekilde yetiştirdiği talebelerinden tayin 
ettiği halifeleri şunlardır;

Mansur Ata, Abdulmelik Ata, Süleyman Hakim Ata (Bu 
Türkler arasında en meşhur halifesidir) Muhammed 
Danişmend, Muhammed Buhari (Sarı Saltuk) Zengi 
Ata, Tac Ata v.b. Bu halifelerinin yetiştirdiği birçok 
talebe ki; Ahi Evran, Hacı Bektaş, Mevlana, Taptuk 
Emre, Yunus Emre gibi talebeler Anadolu’da, Ahmet 
Yesevi Hazretlerinin çizdiği yolda ilerlemişler ve Türk 
dilini, edebiyatını, kültürünü özellikle İslam dinini 
doğru olarak gelecek nesillere aktarmışlardır. Sade 
bir Türkçe ile halkın anlayacağı, sohbet tarzındaki 
Hikmet adlı şiirleri, Çin’den, Marmara sahillerine 
kadar yayılıp, Türk Milletine manevi ışık olmuştur. 
Ahmet Yesevi Hazretleri Hicri 590 (1194) de Yesi 
şehrinde vefat etmiştir. Kabri üzerine türbe, 200 yıl 
sonra, Timur Han tarafından inşa edilmiştir.

“Kafir bile olsan, hiç kimsenin kalbini 
kırma. Çünkü kalbi kırmak Allah’ü 
Teâlâ’yı kırmaktır. Gönlü kırık zavallı 
garip birini görsen, yarasına merhem 
koy, yoldaşı ve yardımcısı ol.”

Ahmet Yesevi Hazretleri’nin bu sözlerinde, 
özellikle biz Avrupa’da yaşayan Türkler için, altın 
değerinde bir nasihat vardır. Biz Avrupa Türklüğü, 
Gayrimüslimler ile beraber yaşarken, geçmişimize 
bakıp güç almalıyız. Buraları Türkleştiremeyiz, fakat 
Türk kalabilmemiz için, Ahmet Yesevi Hazretlerini 
ve onun yolundan gidenleri çok iyi bilmemiz 
gerekmektedir.

Yesevîlik’in Orta Asya, Hindistan ve Anadolu 
coğrafyası olmak üzere başlıca üç ana bölgede 
yayıldığını söyleyebiliriz. Göçmen Yesevî şeyh ve 
dervişleri, mesken edindikleri Anadolu topraklarında 
zaviyelerini kurarak tarikatlarını yaymaya çalıştılar. 
Orta Asya’dan getirdikleri Ahmed-i Yesevi ile ilgili 
bütün sözlü geleneklerini buradaki yeni müridlerine 
aktardılar. 

Hoca Ahmet Yesevi’nin Anadolu’nun 
Türkleşmesindeki Etkisi

EFSANELER
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Anadolu’nun Türkleşmesinden en önemli isim 
hiç kuşkusuz Ahmet Yesevi ve tarikatıdır. O, 
Hacı Bektaş Veli’yi, Sarı Saltuk’u, Geyikli Baba’yı, 
Abdal Musa ve Horoz Dede gibi müritlerini 
bellerine tahta kılıçlar asarak Anadolu’ya 
göndermiştir. 

Hacı Bektaşı Veli bu hareketin öncülerindendir. 
Hacı Bektaş Veli’nin yaşadığı dönemde Türkmen 
topluluklarında başlıca iki insan tipi hâkimdir: 
Gâzi ve Veli tipi. Bunlardan birinci gruba 
girenler ülkeler fethetmişler, ikinci gruptakiler 
ise, alınan ülkelere yerleşmeyi, yerleşik bir 
toplum meydana getirmeyi başarmışlardır. 

Hacı Bektaş Veli, Suluca Karahöyük’e 
yerleştikten sonra orda bir tekke kurarak halkı 
eğitme ve aydınlatma faaliyetlerine devam 

etmiştir. Vilâyetnâme’ye göre ona bağlı 36 bin 
kişi vardı ve bunların 360’ı huzurunda hizmette 
bulunurdu. Hacı Bektaş Veli’nin halifeleri; 
onunla birlikte Horasan’dan Anadolu’ya 
gelmiş olan Sarı Saltuk Dede Rumeli’nde, 
Abdal Musa Sultan Elmalı’da, Karaca Ahmed 
Sultan İstanbul’da ve Akhisar’da, Akça Koca 
Akyazı’da, Barak Baba Bigadiç’te, Hızır Samut 
Bozok’ta ,Yozgat’ta, Sultan Şüca Eskişehir’de, 
Hacım Sultan Uşak’ta, Taptuk Emre Sakarya 
bölgesinde, Geyikli Baba Bursa’da inançlarının, 
gelişip kök salması için çalışmışlardır. 

Ahmet Yesevi Anadolu’ya gönderdiği 
alperenlere iman, Kur’an, hak, hukuk, adalet, 
usul, erkan, edep, cihat, vatan sevgisi tavsiye 
ediyor. Anadolu’ya gelen alperenler bütün bu 
güzellikler yumağı ile geldiler.

Her sabah vakti ses geldi kulağıma
Zikr söyle!” dedi, zikrini söyleyip yürüdüm ben işte.
Aşıksızları gördüm ise, yolda kaldı;
O sebepten aşk dükkanını kurdum ben işte.

AHMET YESEVİ’NİN
ANADOLU’YU TÜRKLEŞTİREN 

ALPERENLERİ
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Hacı Bektaş Velî’nin hayatını, kerametlerini ve 
Ahmed Yesevî ile ilgisini konu edinen en önemli 
kaynak  Hacı Bektaş Vilâyet-nâme’sidir. Vilâyet-
nâme’leri sadece birer yazılı belge olarak 
değerlendirmemek gerekir. Bunların büyük bir 
bölümü sözlü gelenekten derlenerek yazıya 
aktarılmışlardır. Çoğu birer halk tarihidir. İçinde 
masalımsı unsurlarla karşılaşılsa bile onlardaki 
gerçeklik payını göz ardı etmemek gerekir. Bu 
noktadan bakıldığında Yesevî’nin görüşlerinin 
benimsendiği, onun Hacı Bektaş’ın en azından 
manevi piri olduğu, halkın Yesevî’ye büyük bir 
sevgi ve saygı duyduğu görülür. Anadolu’da 
Yesevî’nin veya Yesevî’nin bir dervişinin 
Türkistan’dan fırlatarak gönderdiği bir ucu 
yanmakta olan dut ağacının toprağa dikilip 
yeşertilmesi aslında bir semboldür.

Günümüzde pek çok Bektaşî, baba veya 
dede soyunu Yesevî’ye dayandırmaktadır. 
Bunlar kendilerini Ahmed Yesevî ocağına 
bağlamaktadırlar. Yaşayan Bektaşî-Alevî halkın 
bir bölümü Yesevî’yi pîr kabul etmekte ona 
büyük saygı duymaktadırlar.

Ahmed Yesevî’ye, 
dolayısıyla onun ilkelerine bağlı 
olan Hacı Bektaş Velî, 
Anadolu’da Türk birliği ve dirliği 
sağlanırken iyilik, doğruluk, 
sevgi ve saygı gibi pek çok 
evrensel ilkelerden yararlanmış, 
halifelik düzeyinde bir yakınlık 
olmasa bile, en azından 
onun görüşlerini öğrenmiş ve 
meclislerinde Yesevî’den 
büyük bir saygıyla söz etmiştir.

Yesevilik’ten Aleviliğe
Türkler, İslâm kültür çevresine girişlerinden 
itibaren tamamen sünnî anlayışı benimsemiş 
olmalarına rağmen, esas itibarıyla Hz. 
Muhammed (SAV) ve Ehl-i Beyt sevgisini ön 
planda tutan sûfîlik cereyanının kuvvetle etkisi 
altında kalmışlardır. O kadar ki, Türklerin 
dinî anlayış tavırları, milletlerin kendi millî 
geçmişlerine bakış açılarını aksettiren birer 
vesika durumundaki destanlarında bile, bütün 
açıklığı ile tezahür etmektedir.

Şamanizm’i bırakarak Müslümanlığı kabul 
etmiş olan Türkler arasında, İslâm dini 
çeşitli derecelerde benimsenmiştir. Şehir 
merkezlerinde bütün şartları ile benimsenip 
yerine getirilen İslâm dini, eski gelenek 
ve göreneklerin canlılığını kaybetmemiş 
olduğu göçebe Türk topluluklarında, eski 
din ve inanışlarla bir arada yoğrularak kabul 
görmüştür. Yesevî’nin hikmetlerinde öncelikle 
belirtmek gerekir ki ilk üç halife, hikmetlerde 
övgü dolu sözlerle ele alınmış, Hz. Ali’ye de aynı 
derecede yer ayrılmıştır.

YESEVİLİK’TEN BEKTAŞİLİK’E
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Yeniçerilerin kuruluşuna dair pek çok 
spekülasyon vardır; ancak ocağın 
kuruluşunun 14. yüzyıldan önce ve 

15. yüzyılın ilk yarısından sonra olmadığı 
açıktır. Bu konu üzerine iki destansı Osmanlı 
kaynağı incelemeye değer. Bunlardan biri 
Aşıkpaşazade’nin 1332’de kaleme aldığı 
Osmanlı tarihi3 diğeri de bir sonraki yüzyılda 
kaleme alınmış olan ve Babinger’in çalıştığı 
Oruç Bey’in Tarihi’dir.

İlk özel askeri teşkilatlanma Orhan Bey 
zamanında, Karamanlı Molla Kara Rüstem’in 
tavsiyesiyle yapılmıştır. Nitekim Orhan Bey 
İzmit’i 1338’de aldığı zaman yanında askeri 
işleve sahip ‘kul korumalar’ vardı. Bu sistem 
pek çok devlet tarafından kullanılagelmiştir. 
Örneğin iki yüzyıl önce Mısır’da konumlanan 

Memlükler’de de benzer bir formasyon vardı. 
Aşıkpaşazade, Hacı Bektaş’tan bahsetmez, 
böylece yeniçerilerin ‘alevi’ bağlarını yok sayar. 
Yeniçerilerin baştan beri mi yoksa zaman içinde 
mi alevileştikleri ayrı bir tartışma konusudur. 
Reha Çamuroğlu’na göre yeniçerilerin çoğunluk 
olarak alevi olmaları insanlaşma sürecine 
girdikleri 16. yüzyılda gerçekleşmiştir.
15. yüzyılda kaleme alınan Hacı Bektaş Vilayet-
namesi’ne göre; yeniçeri ordusu Osman Bey 
zamanında oluşturuldu. Bu yorumun amacının 
devletin başından beri Bektaşi bağlarının 
olduğunu vurgulamak olması muhtemeldir. 
Vilayet-nameye göre Hacı Bektaş, pek çok 
Anadolu beyi arasından Osman’ı seçerek 
giysisinin kolunu koparıp başına börk yapar. 
Börklerin uzun oluşu ve tepede kıvrılarak 
enseye kadar inmesi böyle açıklanır.
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Kılıç Kuşanma Merasimi
 
Avrupa’da taç giyme töreni neyse, Osmanlı’da 
da kılıç, hükümdar iktidarının ve “gazi” kimliğinin 
bir sembolü işlevini görüyordu.
Osmanlılarda kılıç kuşanma töreni, tahta çıkış 
seremonileri arasında en önemli safhalardan 
biri olarak kabul edilmekteydi. Baron dö Tott’un 
deyimiyle “Avrupa’da taç giyme törenleri neyse, 
Osmanlı’da da kılıç kuşanma töreni o” idi.

Aslında bu geleneğin kökleri çok eski zamanlara 
kadar gitmektedir. İslâm dünyasında bilindiği 
kadarıyla ilk olarak Abbasiler, siyasi nüfuzlarını 
kaybedip dinî saygınlıklarını muhafazaya 
çalıştıkları dönemlerde, Sünni İslâm 
hükümdarlarının dünyevi hükümranlıklarını 
onaylamak anlamında onlara süslü ve işlemeli 
kılıçlar gönderirlerdi. Yapılan bir törenle hilafet 
makamından gelen bu hediyeyi beline kuşanan 
hükümdar da, İslâm aleminde bir meşruiyet 
elde ederdi. Selçuklularda da izine tesadüf 
olunan bu adet, Osmanlılara sirayet etmiştir. 
Nitekim Osman Gazi, tekfurlar karşısında 
ardı ardına başarılar elde edince bağlı olduğu 
Türkiye Selçuklu Sultanı tarafından kendisine 
gönderilen hediyeler arasında, onun uç beyliğini 
sembolize eden bir kılıca da tesadüf olunur.
 
Yine de Osmanlı tarihinde usulüne uygun 
olarak kılıç kuşanan ilk padişahın Yıldırım 
Bayezid olduğu kabul edilir. Yıldırım, 1396’da 
Niğbolu’da Haçlıları bozguna uğrattıktan sonra 
Kahire’de bulunan Abbasi halifesine hediyeler 
göndermiş, halife el-Mütevekkil de kendisine 
“Rum diyarının sultanı” unvanının yanı sıra 
hükümranlığını sembolize eden bir de kılıç 
yollamıştı. Yıldırım Bayezid, damadı ve aynı 

zamanda Osmanlı ülkesinin din ulularından 
olan Emir Sultan’ın elinden bu kılıcı kuşanmıştır. 
Yıldırım’ın torunu olan 2. Murad da, yine Emir 
Sultan’ın elinden daha 18 yaşında olduğu halde 
kılıç kuşanarak tahta çıkmıştır.

Ancak Osmanlılar’da hemen pek çok alanda 
olduğu gibi kılıç kuşanma töreninin de temel 
protokol kurallarını belirleyen kişi Fatih 
Sultan Mehmed’dir. İstanbul fatihi olan 
2. Mehmed, fetihten önce keşfedilen Eba 
Eyyub el-Ensari’nin makamı önünde, hocası 
Akşemseddin’in elinden kılıç kuşanmıştır. 
Osmanlı padişahları şâyet İstanbul’da bu töreni 
icra ediyorlarsa, mekân olarak son padişah 
Mehmed Vahideddin’e kadar hep Eyüp Sultanı 
tercih edeceklerdir. 2. Ahmet, 2. Mustafa ve 3. 
Ahmet tahta Edirne’de çıktıkları için, 2. Murat’ın 
emriyle bu şehirde inşaa olunan Eski Cami’de 
kılıç kuşanmışlardır. Bunlardan 2. Mustafa, bir 
ilke imza atarak Edirne’den sonra İstanbul’da 
ikinci kez kılıç kuşanmıştır.

Yavuz Sultan Selim’den itibaren halifeliğin ve 
buna bağlı olarak kutsal emanetlerin İstanbul’a 
taşınması sonucunda, gelenek daha sistematik 
bir hal aldı. 17. yüzyıl başında, 1. Ahmet’in 
saltanatı zamanında ise “saltanat hukukunun 
bir nişanı” olarak resmi protokole dâhil 
edildi. Yine bu padişaha kadar kılıç kuşanma 
törenlerinde padişahların deniz yoluyla Eyüp’e 
giderek karadan Topkapı Sarayı’na dönmeleri 
ve dönüş yolunda sırasıyla Yavuz, Fatih, Kanuni 
ve 2. Bayezid türbelerini ziyareti adet iken, 1. 
Ahmed’den sonra genellikle padişahlar sadece 
Fatih türbesini ziyaret edip, akabinde saraya 
avdet eder olmuşlardır.
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Törenin uygulanışına gelince; yukarıda da 
belirtildiği üzere padişahların kılıç kuşanma ya 
da eski ifadeyle taklid-i seyf törenine giderken 
deniz yolunu, dönerken de halka, dosta-
düşmana ihtişamını göstermek için kara yolunu 
tercih etmesi adettendi. Padişahlar genellikle 
ilk Cuma namazlarına çıkmadan önce kılıç 
kuşanırlardı.

Tören için padişah, Topkapı Sarayı’ndan 
çıkarak sahildeki Sinan Paşa köşküne gelir, 
buradan da yanında saray ağaları olduğu 
halde saltanat kayığıyla Eyüp Sultan’ın yolunu 
tutardı. Bostan iskelesinde karaya çıkan 
Sultan, burada hazır bekleyen devlet erkânınca 
karşılanır ve Eyüp türbesine götürülürdü. 
Türbeye giden yol üzerinde, cami avlusunda 
ve türbe içinde bulunması gereken erkân 
önceden tespit olunduğundan, seremoni 
gayet düzenli bir şekilde icra olunurdu. 
Sultana kimin kılıç kuşatacağı da duruma göre 
değişiklik gösterebilmekteydi. Bu kişi bazen 
şeyhülislam, bazen padişahın hocası, bazen 
nakib-ül eşraf veya padişahın mensup olduğu 
(genellikle Mevleviye) tarikatın şeyhi eliyle 
gerçekleşebiliyordu. Padişahların biri dünyevi 
diğeri dini gücü temsil eden iki kılıç kuşandıkları 
da olurdu. O zaman ruhani değeri olan kılıç 
ilmiyeden, siyasi iktidarı temsil eden kılıç ise 
askeriyeden (yeniçeri ağası, silahtar ağa, vs.) 
bir görevli tarafından kuşatılırdı. Ruhani gücü 
sembolize eden kılıç olarak genellikle Hz. 

Muhammed sallallahü aleyhi vesellemin veya 
sahabelerden Hz. Ömer, Hz. Ebubekir ve Halid 
b. Velid’in (radıyallahü anhüm) kılıçları tercih 
edilirken, dünyevi güç için daha çok Osman 
Gazi, Fatih, Yavuz, Kanuni gibi padişahların 
kılıçları kuşanılırdı.

Padişahların kılıç kuşanırken takip edecekleri 
politika hakkında çevrelerine politik ipuçları 
verdiği de olurdu. Bu anlamda 4. Murat’ın, Hz. 
Muhammed’in yanı sıra atası Yavuz Selim’in 
kılıcını kuşanması oldukça manidardır. Tören 
esnasında kılıç, eğer bir tarikat büyüğü 
tarafından kuşatılmışsa o tarikatın başkentteki 
ve dolayısıyla Osmanlı ülkesindeki gücü 
de ortaya çıkardı. Her ne kadar Osmanlı 
padişahlarının önemli bir bölümü Mevlevi olsa 
da bazı dönemlerde değişik tarikatların da 
ön plana çıktığı biliniyor. Sözgelimi 4. Murat’a 
Celvetiye tarikatının şeyhi Üsküdarlı Aziz 
Mahmut Hüdai kılıç kuşatırken, son padişah 
Mehmed Vahideddin’e 2. Abdülhamid’in 
iktidarından beri ülke içinde nüfuzu artan kuzey 
Afrika kökenli Senusi tarikatının şeyhi Ahmet 
Senusi kılıç kuşatmıştır.

Kılıç kuşanma töreni hakkındaki bu girişten 
sonra yazımıza konu teşkil eden İstanbul’daki 
son kılıç alayı merasimi ile ilgili olarak Sabah 
gazetesi’nin 31 Ağustos 1334 (1918) tarihli 
nüshasına bir göz atalım: “Bugün taklid-i seyf 
(kılıç kuşanma) merasimi icra buyurulacaktır. 
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Padişah hazretleri, Dolmabahçe saray-ı 
hümayunundan deniz yoluyla Eba Eyyub el-
Ensari türbe-i şerifine geçecek ve resm-i taklidin 
(kılıç kuşanma töreni) icrasını takiben alay-ı âla 
ile Edirne kapısından geçerek cennetmekan 
Fatih hazretlerinin türbesine teşrif buyuracak, 
ziyaret sonrasında Bayezid meydanı yoluyla 
Topkapı sarayına geçeceklerdir. Taç sahibi 
padişahımız, sadrazam, şeyhülislam, ayan ve 
mebusan reisleri, vekiller ve askeri komutanlar 
tarafından Eyüp sultanda bulunan Bostan 
iskelesinde karşılanırken, veliaht hazretleriyle 
şehzadeler ve damat efendiler Eyüp camiinin iç 
avlusunda yerlerini alacaklardır.

Türbenin içinde Feth-i şerif ve Aşr-ı şerif 
okunduktan sonra şehzadeler, damat 
efendiler, vekiller sultan hazretlerinin yanında 
hazır bulundukları halde, mukaddes bir kılıçla 
tören icra olunarak dua okunacak ve iş bu 
törenin bitiminde efendimiz hazretleri yine 
alay-ı âla ile hareket buyurarak Edirnekapısı 
önüne geldiklerinde resmi karşılama, 
şehremini vekili belediye daireleri müdürleri 
ve belediye azası arasından seçilmiş bir heyet 
tarafından yapılacaktır. Sonrasında kendilerine 
memleket adına teşekkür ve tebrik konuşması 
yapılacak, bunun bitiminde konuşmanın bir 
metni yüce makamlarına takdim olunacaktır. 
Fatih hazretlerinin türbesini ziyaret sırasında 
ise sadrazam, şeyhülislam, ayan ve mebusan 
reisleri ile vekiller hazır bulunacaklardır. 
Bayezid meydanında sefaret heyetlerine tahsis 
edilen bir çadır kurulacak ve içinde de bir büfe 
yer alacaktır”.

Bir gün sonra yine aynı gazetenin haberine göre, 
tören planlandığı gibi icra olunmuştur. Buna 
göre Eyüp’te Bostan iskelesine inen ve burada 
karşılanan Vahdettin, sonrasında camiye 
hareket etmiş, dış kapı ile türbe kapısı arasında 
iki sıra halinde sağlı soğlu sıralanan devlet 
erkânının arasından geçerken de başı ile onları 
selamlamıştır. Vahdeddin türbeye ulaştığında, 
sırtında teberrüken büyük atası Fatih sultan 
Mehmet’e ait bir pelerin bulunmaktaydı.

Sonrasında yeni padişah, türbeye girmiş ve 
burada Eyüp camisi hatibi Hafız Nuri Efendi ile 
imam-ı evvel İzzet’in yanısıra ikinci ve üçüncü 
imam efendilerin de katılımı ile Fetih suresi 
okunmuştur. Bunun ardından bir dua daha 
okunarak törene geçilmiştir. Şeyh Ahmet 
Senusi, Nakibu’l eşraf, Çelebi efendi, Şerif 
Nasır Bey gibi seçkin ruhani simaların yer 
aldığı törende, bir sepha üzerinde duran Hz. 
Ömer’e ait kılıcı, beline kuşanması için usulen 
Hazine-i hümayun kethüdası Hafız Refik Bey, 
Vahdettin’e takdim eder. Vahdettin ise Şeyh 
Ahmet Senusi’yi işaret ederek töreni kimin icra 
etmesi gerektiğini belirler. Şeyh Ahmet Senusi 
kılıcı alır ve Fetih suresini okuyarak padişaha 
kuşatır. Sonrasında şehzadeler ve vükelâ türbe 
dışına çıkarılırken, padişah da iki rekât namaz 
kıldıktan ve dua ettikten sonra türbeden ayrılır. 
Tören alayı buradan da planlandığı gibi karadan 
Edirnekapı’ya ulaşır. Burada yapılan töreninin 
sonrasında padişah, adını taşıdığı büyük dedesi 
Fatih’in mezarını ziyaret eder.
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Daha küçük yaşlarındayken birtakım tecellilere 
mazhar olması ve olağanüstü halleri ile 
çevresinde dikkât çeker. Yedi yaşında Arslan 
Baba’ya bağlanarak ondan batın ilmi öğrenir. 
Arslan Baba adlı bir zatın gerçekten yaşayıp 
yaşamadığı bilinemese de bazı rivayetlerde onun 
Resulullah’ın (s.a.v) ashabından olduğu, dört ya 
da yedi yüz yıl yaşadığı anlatılır. Menkıbelere 
göre, bir gün gazvelerin birinde aç kalan sahabe, 
Hz. Muhammed’in huzuruna gelip yiyecek ister. 
Hz. Muhammed’in (s.a.v) duası üzerine Cebrail 
(a.s) cennetten bir tabak hurma getirir .Ashab, 
hurmaları paylaşırken bir hurma tanesi yere 
düşer. Cebrail (a.s) Resulullah’a hitaben, yere 
düşen hurmanın O’nun ümmetinden birine 
ait olduğunu bildirir. Hz. Muhammed (s.a.v) “ 
bu hurmayı sahibine kim teslim edecek? ” diye 
sorunca Arslan Baba , o göreve talip olduğunu 
bildirir. Hz.Resulûllah,  kendi eliyle hurmayı 
Arslan Baba’nın damağına yerleştirir.  Ve 
hurmanın sahibini nerede bulacağını, onu nasıl 
yetiştireceğini anlatır. Bunun üzerine Arslan 
Baba, nice yüzyıl sonra Yesi’ye gelir ve Ahmed’i 
çocuklarla oyun oynarken bulur.  Ona henüz 
bir şey söylemeden, Ahmed  emaneti kendisine 
teslim etmesini ister.

Arslan Baba, damağında sakladığı hurmayı 
çıkarıp verir. (Bir rivayete göre de Hz. 
Muhammed’in verdiği hırkayı giydirir.)Ayrıca 
ona bin bir zikir telkin eder. Bu olaydan bir süre 
sonra da vefat eder.

Divan-ı Hikmet’te bu hadise şöyle dile gelir:

“Yedi yaşta Arslan Bab’a selam 
verdim 
Hak Mustafa emanetini lutfedin, dedim 
Hem o vakit bin bir zikrini tamam ettim
Nefsim ölüp lâ- mekâna yükseldim işte“

Yesevi, Aslan Baba’nın vefatından sonra, onun 
son işaretine uyarak Buhara’ya gidip dönemin 
ünlü bilgin ve mutasavvıflarından Şeyh Yusuf 
Hemadani’ye bağlanır. Onunla birlikte birçok 
seyahat yapar. Şeyhi henüz hayattayken 
halifeler arasında üçüncü sıraya yükselir.

Hemedani vefat edince, Şeyh Abdullah Berki ve 
Şeyh Hasan-i Endaki’nin ardından  irşad sırası 
kendisine gelir. Burada bir müddet görevine 
devam ettikten sonra, müridlerini şeyhinin 
dördüncü halifesi olan Hoca Abdülhalik 
Gücdüvani’ye teslim ederek Yesi’ye geri döner. 
Ahirete intikal edene kadar bu şehirde kalıp 
irşad görevini sürdürür. Rivayetler farklı 
olmakla birlikte, hikmetlerden anlaşıldığı 
kadarıyla seksen- seksen dört yıl yaşadığı 
söylenmektedir.

Kuvvetli bir medrese tahsili yanı sıra tasavvufu 
da iyice öğrenen, Arapça ve Farsça’yı anadili gibi 
kullanan Yesevi, devrinin birçok mutasavvıfı 
gibi bir alanda kalmakla yetinmeyip İslamiyet’i 
yeni kabul etmiş yerleşik ve göçebe Türkleri 
zahir ve batın ilimlerde aydınlatır, İslam’ın 
esaslarını, şeriat hükümlerini, tarikatın adab ve 
erkanını öğretir. Savaşın, zulmün, kargaşanın 
hüküm sürdüğü bir ortamda onları hakikâte 
ve birliğe davet eder. Bu amaçla söylediği 
tasavvufi şiirlerinde özellikle yalın bir Türkçe’yi, 
halk söyleyiş ve üslubunu kullanmaya gayret 
eder. Hikmet adı verilen bu şiirler çok geniş 
bir alanda nüfuzunu devam ettirir ve Yunus 
Emre’den başlayarak birçok kuşakta etkisini 
gösteren yepyeni bir söyleyişin tohumları atılır.

“Anlamıyorlar alimler konuştuğumuz 
Türkçe’yi
Ariflerden duyunca açar gönül mülkünü

DİVANI HİKMET

DİVANI HİKMETTEN SEÇMELER
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Ayet hadis manâsı Türkçe olsa uygundur
Manâsını kavrayanlar yere koyar 
börkünü” 

şeklindeki sözleri de bu çabasının kanıtı 
olmaktadır.

Vefatından çok sonra, on altıncı yüzyılda Divan-ı 
Hikmet adıyla bir divanda toplanan hikmetler, 
dervişleri vasıtasıyla en uzak Türk topluluklarına  
ulaştırılır. Bu manzumeler aynı zamanda Yesevi 
Hazretlerinin hayatı, tahsili,ulaştığı makam ve 
mertebelere dair ipuçları vermektedir.

Onu hikmetlerde kimi zaman vahdet zevkiyle 
coşup

“Arş ve kürsü yürüdüm, levh ve kalemi 
gördüm
Vücud şehrini gezdim, dedim bu can 
içinde“

derken,
kimi zaman da melamet havasıyla nefsini 
hesaba çekip yerden yere vuran bir kimlikte 
buluruz:

“Ey dostlar bilmedim ben hiç yolumu
Saadete bağlamadım ben belimi
Gıybet sözden ayırmadım ben dilimi
Nâdanlığım beni rüsva kıldı dostlar “

Hazreti Muhammed( s.a.v) altmış üç yaşında 
vefat ettiği için, kendisinin de aynı yaşa 
geldiğinde tekkesinin avlusunda, toprak altına 
bir hücre kazdırıp kalan ömrünü burada 
geçirdiği rivayet edilir. Divan-ı Hikmet’inde 
geçen şu mısralar rivayeti doğrular niteliktedir:

“Eya dostlar kulak verin dediğime,
Ne sebepten altmış üçte girdim yere?
Mirâç üstünde Hak Mustafa ruhumu 
gördü,
O sebepten altmış üçte girdim yere”

1166 yılında Yesi şehrinde vefat eder. 
Kendisinden çok sonraki dönemlerde yaşayan 
hükümdar Timur’un rüyasına girip ona zaferi 
müjdelemesi ve zaferin gerçekleşmesi  üzerine 
zaten bir ziyaret yeri haline gelmiş türbesi 
Timurlenk tarafından görkemli bir tarzda 
yeniden yaptırılıp külliye haline getirilir.

Ahmed Yesevi’nin ölümünden sonra kurulan 
Yesevi tarikatı, Seyhun, Taşkent, Maveraünnehir 

ve Harzem sahalarına yayılmakla kalmaz, XIII. 
yy.’ da Anadolu’ da Haydariye, Bahai ve Bektaşi 
tarikatlarını etkiler. Nakşibendilikte de bu 
tarikattan izler bulmak mümkündür. İnanç ve 
tarikat adabında Türklerin milli kültür, örf ve 
adetlerine uygun taraflar bulunması Yeseviliğin 
Türkler arasında bu denli yaygın olmasını 
açıklayabilecek sebeplerden biri sayılmaktadır. 

Ahmed Yesevi’nin şeriat ile tarikatı kolayca 
telif etmesi Sünni Türkler arasında bu 
anlayışın süratle yayılıp yerleşmesini ve daha 
sonraki tarikatların nüvesini teşkil etmesini 
hızlandırmıştır.

Ahmed Yesevi, Allah ehli ve gönül insanı 
olarak zaman sınırlarını aşıp nice gönüllere 
seslenmektedir.
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Yedi  yaşına kadar birçok yüksek manevî   
rütbelere sırasıyla yükseldikten sonra, Arslan 
Baba’nın terbiyesiyle yüksek bir olgunluk 
mertebesine erişen küçük Ahmed, yavaş 
yavaş etrafta şöhret kazanmaya başlamıştı; 
zâten babası Şeyh İbrahim sayısız kerametleri, 
menkıbeleri ile o civarda tanınmış bir adamdı. 
Ablasının sözlerine tamamıyla riâyet eden 
bu sakin, sessiz küçük çocuğun, sülâlesi 
bakımından da mânen büyük bir mevki 
sâhibi olduğu biliniyordu, O esnâda meydana 
gelen harikulade olay ise, Ahmed’in şöhretini 
bütün Türkistan’a yayıyordu : Bu devirde 
Mâverâünnehr ve Türkistan’da Yesevî adlı 
bir hükümdar saltanat sürüyordu. Kışın 
Semerkand’da oturuyor, yazları Türkistan 
dağlarında yaşıyordu. Bütün Türk hükümdarları 
gibi av meraklısı olan bu padişah, yazları, 
Türkistan dağlarında avlanmakla vakit geçirirdi; 
lâkin bir yaz Karacuk dağında avlanmak istediği 
hâlde, dağın çok girintili çıkıntılı olması onu 
bu emelden mahrum etti; Karacuk’ta hiç av 
avlayamadı. Bunun üzerine bu dağı ortadan 
kaldırmak istedi.

Bildiği ne kadar evliya varsa hepsini topladı 
ve dualarıyla bu dağı ortadan kaldırmalarım 
istedi. Evliyalar, hükümdarın bu isteğini kabul 
ettiler. İhram bağlayup üç güne kadar bu dağın 
ortadan kalkması için Allah’a dua ettiler; fakat 
bütün yakarışlar, umulanın aksine, neticesiz 
kaldı. Sebebini araştırdılar, “Memleketteki 
ariflerden, velîlerden gelmeyen var mı?’’ diye 
araştırdılar. Şeyh İbrâhim oğlu Hoca Ahmed’in 
henüz pek küçük olduğu için, çağırılmadığı 
anlaşıldı. Hemen Sayram’a adamlar gönderip 

çağırdılar. Çocuk, ablasına danıştı. Ablası dedi 
ki, “Babamızın vasiyeti vardır. Senin meydana 
çıkma zamanının gelip gelmediğini belli edecek 
şey, babamızın mabedi içindeki bağlı bir 
sofradır. Eğer onu açmağa kâdir olursan, var 
git. Meydana çıkma zamanın gelmiş demek 
olur”. Çocuk bunun üzerine mabede gitti ve 
sofrayı açtı. Artık meydana çıkma zamanı 
gelmiş demekti. Hemen sofrayı alarak Yesi 
şehrine geldi. Bütün evliya orada hazırdılar. 
Sofrasında olan bir tane ekmeği niyaz gösterdi, 
uygun görüp Fatiha okudular. Bu ekmeği 
meclistekilere böldü; hepsine yetti. Evliyadan ve 
pâdişâhın ümerâ ve askerlerinden orada 99.000 
kişi hazır olmuştu. Onlar bu kerâmeti görünce, 
Hoca Ahmed’in büyüklüğünü daha iyi anladılar. 
Hoca Ahmed, babasının hırkası içinde duasının 
neticesini bekliyordu. Birdenbire gökyüzünden 
seller boşandı, her yer suya boğuldu. Şeyhlerin 
seccâdeleri dalgalar üzerinde yüzmeye başladı. 
Bunun üzerine bağrışıp niyaz ettiler. Hoca 
Ahmed, hırkadan başını çıkardı. Hemen fırtına 
kesilerek güneş açıldı. Baktılar, Karacuk dağı 
ortadan kalkmış: Şimdi o dağ yerinde Karacuk 
adlı bir kasaba bulunur ki Hoca’nın ekser 
evlâdının mesken ve vatanıdır. Bu kerâmeti 
gören Hükümdar Yesevî, kendi adının kıyâmete 
kadar cihanda bakî kakmasını te’min için 
Hoca’dan niyaz etti. Hoca bu niyazı da kabul 
eyledi ve dedi ki : “Âlemde her kim bizi severse 
senin adınla beraber yâd eylesin”. işte bundan 
dolayı o günden beri “Hoca Ahmed Yesevî” 
adıyla anılır oldu.

KAYNAK: Fuat Köprülü: Türk Edebiyatında İlk 
Mutasavvıflar

AHMET YESEVİ’NİN
KARACUK DAĞI’NI

ORTADAN KALDIRMASI

KARACUK DAĞI
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ARSLAN BABA

Hz. Muhammed’in savaşlarının birinin 
sonunda ashap aç kalır ve peygamberden 
yiyecek ister. Hazreti Peygamber dua 
eder, Cebrail aleyhisselam cennetten 
bir tabak hurma getirir. Hurmalardan 
biri yere düşer. Cebrail, bu hurma 
ümmetinizden Ahmed adlı birinin 
kısmetidir der. Peygamber sahabelerine 
emaneti sahibine kimin teslim edeceğini 
sorar. Arslan Baba talip olur. Hazreti 
Peygamber, hurmayı onun damağına 
koyar ve Türkistan’a yollar. Arslan Baba, 
Hazreti Peygamberin duası ve bereketiyle 
500 yıl yaşadı, emanetin sahibini aradı. 
Nihayet onu bir mektebe giderken buldu. 
Arslan Baba, çocuğa selam verdi. Çocuk 
selamı iade ettikten sonra “Ey baba, 
emanetiniz hani?” diye sordu. Arslan 

ARSLAN BABA’NIN AHMET YESEVİ’YE
HURMA VERMESİ

Baba, bu beklemediği soru karşısında şaşırdı. 
“Ey veli, sen bunu nereden biliyorsun?” dedi. 
Çocuk “Allah bana bildirdi.” cevabını verdi. 
Sonra adını sordu . Ahmed olduğunu anladı, 
emaneti sahibine teslim etti. Arslan Baba, 
vazifesini yerine getirdikten bir yıl sonra vefat 
etmiştir.
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Geçimini tahta kaşık ve kepçe yontup satmakla 
temin eden Ahmed Yesevî zamanını daha ziyade 
ibadet, öğretim işleri ve doğru yolu göstermek 
ile geçirirdi. Şöhreti yayıldıkça mürit sayısı da 
artıyor ve hakkında pek çok kerametler rivayet 
ediliyordu. Hz. Hızır ile sürekli sohbet hâlinde 
olduğu söylenir. Bir rivayete göre Hz. Hızır 
kendisine, “Her gün yedi iklimde yedi defa dost 
ararım, fakat senden daha kabiliyetli ve gerçek 
bir dosta rastlamadım.” demişti.
 Ahmed Yesevî’nin şöhret ve nüfuzunu gösteren 
başlıca keramet ve menkıbeleri şunlardır.

Rivayete  göre Ahmed Yesevî’nin bir öküzü 
varmış. Üzerine bir heybe, içine de yonttuğu 
kaşık ve kepçeleri yerleştirir, pazara 
gönderirmiş. Kaşık veya kepçeye ihtiyacı 
olanlar heybeden alır, bedelini de heybeye 
koyarlarmış. Eğer bedelini koymasalar, hayvan 
peşlerinden ayrılmazmış.

An’aneye göre Horasan erenleri Ahmed 
Yesevî’nin büyüklüğünü ve kıymetini takdir 
etmekle beraber, ulaştığı mertebeyi tespit 
edemiyorlarmış. Bir toplantı düzenleyerek 
Hoca Ahmed Yesevî’yi davet etmeye karar 
vermişler. Haber vermek için de içlerinden bir 
kaçı turna kılığına girerek yola çıkmış. Bâtın 
kuvveti ile bu durumdan haberli olan Ahmed 
Yesevî müridlerine yedi velînin kendisini 
ziyarete geleceğini bildirerek bazı dervişleri ile 
turna kılığına bü¬rünüp karşılamaya çıkmış. 
Semerkand sınırında büyük bir nehrin üzerinde 
her iki taraf karşılaşmış. Hâce’nin bu kerametini 
gören Horasan erenleri âciz kalıp mahcup 
olmuşlar. Nehir üzerinde sohbet ettikleri 
sıra Ahmed Yesevî suya nazar salınca bir 
bezirganın suda çırpındığını, mallarının ise suda 
sürüklendiğini görmüş. Bezirgan bu felâketten 
kurtulur ve mallarına kavuşursa, yarısını 
bağışlayacağı yolunda adakta bulunmakta imiş. 
Hoca Ahmed Yesevî elini uzatarak bezirganı 

TAHTA KAŞIK

TAHTA KAŞIK
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TAHTA KAŞIK

sudan çekip kurtarmış. Mallarına da kavuşan 
bezirgan o sıra insan kılığına dönen Hoca 
Ahmed Yesevî’nin ellerine sarılıp kurtulan 
mallarının yarısını bağışlamış. Ahmed Yesevî de 
bu malları Horasan erenlerine dağıtılmak üzere 
gelenlere vermiş. Bu keramet Hacı Bektaş-ı 
Velî’nin Vilâyet-nâme’sinde de yer almaktadır.

Ahmed Yesevî’nin ünü yayılıp müridleri 
çoğaldıkça muhalifleri ve kendisini çekemeyenler 
de artmış. Bunlar Hoca Ahmed Yesevî hakkında 
çeşitli iftiralar uydurup yaymaya başlamışlar. 
Hoca Ahmed Yesevî’yi bilhassa meclisine kadın-
erkek birlikte katılıp zikretmekle suçlamışlar. 
Şeriate son derece bağlı olan Mâverâünnehr 
ve Horasan âlimleri bu durumun şeriate aykırı 
olduğu hususunda birleşip konuyu incelemek 
üzere birini göndermişler. Yapılan inceleme 
neticesinde bunun iftira olduğu anlaşılmış, 
fakat Ahmed Yesevî kendilerine bir ders vermek 
istemiş. Hoca Ahmed Yesevî müridleriyle 
toplantı halindeyken ağzı mühürlü bir hokka 
getirtmiş ve topluluğa hitaben, “Sağ elini 
buluğ çağından bugüne kadar avret uzvuna 
dokundurmamış biri var mı?” diye sormuş. 
Kimse cevap vermemiş, sonunda müridlerinden 
Celâl Ata elini dokundurmadığını bildirince 
Ahmed Yesevî hokkayı eline vermiş ve onu 
müfettişle birlikte Mâverâünnehr ve Horasan 
diyarına göndermiş. Âlimler ve şeriatçılar 
toplanıp hokkayı açtıklarında, içinde pamukla 
ateşin bir arada bulunduğunu görmüşler. 
Bununla âlimler ve şeriatçılar Hoca Ahmed 
Yesevî’nin kendilerine vermek istediği dersi 
anlamışlar. Hoca Ahmed Yesevî bu kerametiyle, 
“Eğer kadın ve erkek ehl-i Hak meclisinde 
birlikte ibadet ve zikir ederlerse, Hak Teâlâ’nın 
gücü onların kalbindeki her türlü kötülüğü 
yok etmeye muktedir olur.” demek istemiş. 
Hoca Ahmed Yesevî’nin ahvalinden şüphe 
edenler çeşitli hediyeler göndermek suretiyle 
kendilerini affettirmek yoluna gitmişler.

Yine bir gün Kazan Han, Hoca Ahmed Yesevî’nin 
cuma namazı için camiye gelmediğini 
öğrenince suçlamaya çalışmış. Mesele etraflıca 
araştırıldığında Hoca Ahmed Yesevî’nin cuma 

namazını Mısır’daki Câmiü’l-Ezher’de edâ ettiği 
öğrenilmiş.

Menkıbeye göre Ahmed Yesevî’nin 
muhaliflerinden biri de Horasan şeyhlerinden 
ve dört yüz yaşında olan Baba Mâçîn imiş. 
Her gün yirmi dört yığaç (bir mesafe ölçüsü) 
uçarak Yesi’ye gelmiş. Ahmed Yesevî’yi bularak 
onu kadınlı erkekli meclis kurmaktan ve halkı 
azdırmaktan men’ etmeye çalışmış. Bunun 
üzerine Hoca Ahmed Yesevî’nin emriyle 
müridlerinden Hakîm Ata ve Sûfî Muhammed-i 
Dânişmend, Baba Mâçîn’i yakalamışlar ve bir 
sütuna sıkıca bağlayıp kamçılamışlar. Beş yüz 
kamçı boyunca hiç ses çıkarmamış, ağlayıp 
sızlamamış. Ancak bir kamçı fazla vurulunca 
ağlamaya başlamış. Bu durumu gören müridleri 
şeyhlerin¬den sebebini sorduklarında şeyh şu 
cevabı vermiş: “Beş yüz kamçı vurulduğunda 
arkasında yerleşmiş olan cin ve periye değmişti. 
Cin ve peri ayrılınca fazladan vurulan bir kamçı 
kendisine değdi, bu sebeple ağlamaya başladı”. 
Baba Mâçîn bu olay üzerine Ahmed Yesevî’nin 
erliğini ve mertebesini bilip ona intisap etmiş. 
Hoca Ahmed Yesevî’nin tâlim ve irşadı ile 
kısa zamanda olgunlaşıp şeyhin önde gelen 
müridlerinden biri olmuş.

Şüphesiz ki Hoca Ahmed Yesevî’nin rivayet 
edilen kerametleri ve hakkında oluşan 
menkıbeleri bunlardan ibaret değildir. Orta 
Asya Türk dünyasında hatırasının asırlarca canlı 
tutulması ve Yesevî dervişlerince bir gelenek 
hâlinde devam ettirilmesi onun ününün ne 
derece yaygın ve etkisinin ne ölçüde kuvvetli 
olduğunu açıkça göstermektedir. Aradan sekiz 
asır geçtiği hâlde bugün bile Orta Asya ve Dünya 
Türkleri onu hürmetle anmakta ve ermiş bir kişi 
olarak kabul etmektedirler.

Kaynak: Dîvan-ı Hikmet’ten Seçmeler, Haz. Prof. Dr. 
Kemal ERASLAN, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları/546, 
Feryal Matbaacılık, 2000, Ankarac  



- 20 - - 21 -

Devşirme, Osmanlı İmparatorluğu’nun ele geçirdiği özellikle Rumeli ve Balkanlardaki
Hristiyan topraklardan genç ve yetenekli çocukların toplanarak, sıkı bir eğitim altında

üstün bir asker ve yönetici sınıfı oluşturma sistemidir.

Osmanlılar; genç ve yetenekli çocukları seçerken sarışın olanları seçmeyip,
dikkat çekmeyecek olan esmerleri seçerlerdi. Ayrıca çocukları seçerken alınacak olan

çocuğun evdeki tek erkek çocuk olmaması şartı ile alınırdı.

Devşirmeler, Yeniçeri Ocağı ve Bostancı Ocağı’nın temelini oluşturur. Devşirme,
Osmanlı’da fethedilen bölgelerdeki yabancı ailelerin çocuklarının 1/5 ini alarak onları yetiştirip 

yeteneklerine göre; eğer güçlü ve dövüşmeye yatkınsa Yeniçeri, devlet işlerine yatkınsa
Saray’a alınırdı. Osmanlı tarihindeki büyük komutanların, devlet adamlarının vezirlerin

pek çoğu devşirme sisteminden gelmekteydi.

Eskiçağ boyunca emeğin veriminin düşük ve tekniğin ilkel olması köleyi en büyük üretim aracı 
yapmıştır. Mısır, Roma, Yunan ve İslamiyet öncesi Arap dünyasında kölenin yaşadığı

şartlar son derece ağırdı. Tek tanrılı dinlerin ortaya çıkmasıyla kölelerin yaşadığı şartlar
biraz olsun yumuşamıştır. Özellikle İslamiyet’in doğuşuyla birlikte köleler daha

insalcıl kavramda görülmeye başlanmıştır.

İslamiyet kölelere daha iyimser bir bakış açısı getirmiş kölelerin yaşamlarını kolaylaştırmıştır. 
Kuran-ı Kerim de kölelere iyi davranılması konusunda ayetler vardır. Hz. Muhammedin de 

kölelere iyi davranılması konusunda hadisleri vardır.

DEVŞİRME SİSTEMİ
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Okulumuz Envar Anadolu ve Fen lisesi helal ve sağlıklı beslenme ilkesinden yola çıkarak 
OKULDAYIM, SAĞLIKLIYIM” projesini yürütüyor. Bu proje ile okulumuz çatısı altında bulunan 
paydaşların ideal kilolarında olmalarını, spor alışkanlığı edinmeleri, düzenli kahvaltı yapma 
alışkanlığını edinmeleri, zararlı alışkanlıklardan olabildiğince uzak durmaları hedeflenmiştir.

Bu hedefler doğrultusunda diyetisyen görüşmeleri, sağlıklı yaşam seminerleri, boy ve 
kilo ölçümleri, okulumuz beden eğitimi öğretmenlerimizin öncülüğünde sabah sporları 
yapılmaktadır. Proje okulumuzda uzun soluklu olarak uygulanmaya devam edecektir.

“ENVAR ANADOLU VE FEN LİSESİ
OKULDAYIM, SAĞLIKLIYIM PROJESİNİ

YÜRÜTÜYOR”
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18 Nisan Salı günü 
saat 10.00’da 

Erdem Bayazıt 
Kültür Merkezinde 

gerçekleştirilen 
11 liseden gelen 

öğrencilerin izlediği 
programda ENVAR 
ANADOLU VE FEN 
LİSESİ heyecanı ve 

coşkuyu bütün salona 
yansıttı. Programda 

görev alan öğrenci 
ve öğretmenlerimizin 

büyük uğraşlar 
sonucunda 

hazırladığı program 
seyircilerden olumlu 

tepkiler aldı. Program 
şiirler, şarkılar, 

tiyatro gösterisi ve 
tanıtım videolarının 

sunumuyla 
gerçekleştirildi. 

Program sonunda 
Kepez İlçe Milli 

Eğitim Şube Müdürü 
Mehmet ÖZBAL’IN 

teşekkür konuşması 
ve çiçek takdimleri ile 

sona erdi.

“KEPEZDE
7 LİSE 7 GÜZEL ADAMI

ANLATIYOR” 
Envar Anadolu Ve Fen Lisesi Kepez Belediyesi İle Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 
Ortak Projesi Olan “Kepezde 7 Lise 7 Güzel Adamı Anlatıyor” Etkinliğindeki Görevini Adil 
Erdem Bayazıt’ I Tanıtım Programı İle Gerçekleştirdi.
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