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TÜRKİSTAN PİRİ 

HOCA AHMED YESEVİ’NİN İSLAM ANLAYIŞI 

EHL-İ BEYT VE TÜRKLER 

 

Uğur SÜMER1 

 

“Yedi yaşta Arslan Baba ya verdim selâm 

Hak Mustafa emanetini eyleyin armağan 

İşte o zamanda binbir zikrini eyledim tamam 

Nefsim ölüp lâ-mekâna yükseldim ben işte” 

Hoca Ahmed Yesevi 

Evvela şunu belirtelim ki, “Muaviye’nin Arap ırkçılığına dayanan Türkleri İslamlaştırma 

siyaseti Türkistan halkına hiç de cazip gelmiyordu. Ayrıca M. 705-715 yıllarında Emevi 

halifesi olan Velid b. Abdülmelik‘in Horasan valiliğine atadığı Kuteybe’nin Türkistan halkını 

çoluk çocuk demeden kılıçtan geçirmiş olması Türk halkında Emevi saltanatına karşı derin 

nefret uyandırmıştır.  

Emevi nefretine rağmen 681’de Kerbelâ’da Hz. Hüseyin’in şehit edilmesi sonucu Türkistan’a 

göç eden Hz. Peygamber’in torunlarının lehine Horasan bölgesinde derin bir itibar oluştu. Bu 

nedenle Emeviler tarafından mağdur edilen Ehl-i beyt’in İslam’a davet çağrıları Türkler 

arasında büyük rağbet görmüştür.  

Önceleri Hz. Hüseyin sonrada Abdullah b. Zübeyr’in başlattığı mücadele, Haccac b. Yusuf’un 

ağır baskısı ve zulümlerine rağmen İmam Zeyd’in şahsında zirveye ulaşmıştır. Zeyd, 

Emevilere isyan bayrağını çektiğinde taraflarına şu sözleri söyledi: “Sizleri Allah’ın kitabına, 

Resulullah’ın sünnetine, zalimlerle cihat ederek garipleri korumaya, yoksun bırakılanlara 

haklarını vermeye, zulmü önleyip haklılara yardımcı olmaya çağırıyorum.” Diğer taraftan 

İmam Azam Ebu Hanife’de Zeyd’e yazdığı mektubunda; “Deden Hz. Peygamber için Bedir 

savaşının önemi ne ise Emevi zalimlerine karşı başlattığın kıyamda senin için aynı anlamı 

taşımaktadır. Kendim sana bizzat yardıma gelemiyorsam da öğrencilerimden bir grubu senin 
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yanına savaşmaya gönderiyorum.” demiş ve Zeyd’e talebeleriyle bin dirhem para da 

göndererek Zeyd’in kıyamına destek vermiştir.  

Türkler, Emevilerin Arap ırkçılığına dayalı siyasal İslamcılığa karşı Ehl-i beyt’in sevgi ve 

hoşgörüye dayanan iman prensiplerini seviyor ve benimsiyorlardı. Türk kavimleri arasında 

Türkmenlerin ilk Müslüman topluluk olduğu muhakkaktır. “Oğuz“ sözcüğünün zaman içinde 

Türkmen olarak anılmasının sebebi de bu olsa gerektir. M. 960 yılında Karahanlı Türk hakanı 

Satuk Buğra Han’ın himayesinde 200 çadırlık bir Türkmen kitlesi toplu olarak Müslüman 

olmuştur. İslamlaşma sürecini Ehl-i beyt imamlarının öncülüğünde devam ettiren Türkler 

itikat bakımından İmam Maturidi’nin Ehl-i sünnet anlayışını benimsemişlerdir. M. 944’de 

vefat eden Semerkant’a bağlı Maturit kasabasında yetişen İmam Ebu Mansur Maturidi bir 

Türk aileye mensuptu. Nakli bilgilerin yanında akli bilgilere çok önem veren Maturidi 

sistemini benimseyenler ise genelde yine Kabil’li bir Türk aileye mensup olan İmam Azam 

Ebu Hanife’nin fıkhını benimsemişlerdi. Bu ekolde olanlar da siyasi tercihlerini Hz. Ali ve 

Ehl-i beyt’ten yana koymuşlardı.  

İşte bu zemin üzerinde M. 1093 yılında Kazakistan’ın Saydam kentinde dünyaya gelen 

Ahmed Yesevi, daha çocuk yaşta Türk-İslam sancağını eline alan, Türk dünyasını ve 

Anadolu’nun Türk ve İslamlaşmasını sağlayan büyük bir mutasavvıftır. Bu sebeple Türk 

milleti Hoca Ahmed Yesevi’yi iyi bilmelidir. Zira o Türk milliyetinin hamurkarıdır. Ahmed 

Yesevi ilk Türk-İslam mutasavvıfıdır. Türk aydınlarının Arapça ve Farsça yazdığı bir 

dönemde ilk defa Türkçe dini, tasavvufi şiirler söyleyen insandır. Ahmed Yesevi’nin 

öğrencileri ve takipçileri onun “Hikmet” denilen şiirlerini yüzlerce yıldan beri tekrarlayarak 

Türk dilinin şiir dili olarak gelişmesini sağlamışlardır. O Türkçeyi canlandırmıştır. Yesevi’nin 

yolundan gidenler Farsça, Arapça yerine Türkçe yazmış, Türkçe söylemiştir. 

Hoca Ahmed Yesevi’nin düşüncesini Anadolu’ya getiren Hünkâr Hacı Bektaş Veli, 

Karadeniz, Akdeniz, Mısır’a gönderdiği dervişleri vasıtasıyla Yesevi düşüncesini yaymaya 

çalışmıştır. Özellikle Sarı Saltuk, Balkanlar’da Türklüğü ve Müslümanlığı kökleştiren kişidir. 

Bursa’nın fethini hazırlayan Geyikli Baba, bir başka Yesevi dervişidir. Yesevi dervişleri 

Anadolu’nun Türkleşmesi yıllarında 12. 13. ve 14. yüzyıllarda gerektiği zaman savaşçı 

dervişler olmuşlar “Alperen” adını almışlar ve savaşın ruhu olmuşlardır. Gerektiği zaman 

ticarete ahlak ve disiplin getiren ahlak savaşçıları olmuşlar “Ahi“ adını almışlardır. Kadınların 

aydınlanması yolunda uğraşmışlar “Bacıyan“ olmuşlardır. Boş arazileri canlandırmak ve 

yeşertmek işini üstlenmişler, yolların güvenliğini sağlamışlardır. Gönüllerde inanç, zihinlerde 

bilgi ışığını saçan aydınlatıcılar olmuşlardır. Osmanlının temeli Gaziler, Ahiler, Bacılar ve 
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Abdallardır. Bunun içinde insanlık tarihinin en büyük başarısı ortaya konulmuş, dünya 

yüzünde asırlar süren “Osmanlı sulhu“ gerçekleşmiştir. Osmanlının gerilemesinin bir sebebi 

de bu ruhtan ve ilimden uzaklaşmak olmuştur. Yani, iman, ahlak ve ilim çizgisinden yani 

Yesevi anlayışından uzaklaşmak olmuştur. Hoca Ahmed Yesevi binlerce yıllık Türk töresinin 

verdiği ölçülerle de donanmış bir kişi olarak; İslam’ı doğru anlamış, doğru anlatmıştır. 

Milliyetin temeli “dil” “din” ise, dilimizi ve doğru Türk-İslam anlayışımızı da Hoca Ahmed 

Yesevi’ye borçluyuz. Hoca Ahmed Yesevi anlayışında kadın ve erkek işte, üretimde birlikte 

olduğu gibi mescitte, mecliste ve dergahta da birlikte olmuşlardır. Kadın hayatın dışına 

itilmemiştir. Ahmed Yesevi tarihteki adıyla Türkler’in piridir. Milletimizin en önemli 

öğretmenidir. Milletimizin mayasını yoğuran insandır. Bu nedenle de Yesevi düşüncesi 

halkımıza detaylıca anlatılmalı, iyi anlaşılmalı ve O’nun yolunca yaşanmalıdır.  

Ahmed Yesevi’nin üç hizmetinden birincisi; yaşadığı dönemde aydınlar Arapça ve Farsça 

yazdığı halde o Türkçe yazmış Türkçe anlatmıştır. İkincisi; Ahmed Yesevi yetiştirdiği 

öğrencilerini öğreticiler olarak Türk dünyasına göndermiş, milletimiz arasında Arap 

milliyetçiliğine dayanan Emevi İslamı’nı değil, Türk İslamı’nı yaymış, yeni bir ruh ile 

donanmış olan insanlarımızın büyük bir gelişme ortaya koymalarını sağlamıştır. Üçüncüsü; 

Ahmed Yesevi İslam’ın doğru yorumu olan Türk yorumunu ortaya çıkarmıştır. İşte bu 

yorumun esaslarını da yedi ilke ile ifade etmiştir.  

Birincisi; Allah’a aşkla yöneliş. İkincisi; ihlas yani içtenlik, samimiyet. Üçüncüsü; insan 

sevgisi. Dördüncüsü; hoşgörü yani hiçbir insanın ötekileştirilmemesi. Beşincisi; kadın ve 

erkek eşitliği. Altıncısı; emek ve işin kutsallığı. Yedincisi; Bilim insanı Allah’ a ulaştıran ve 

varlığı bilerek Yaratan’ı bilmeyi sağlayan yoldur. Yine bu konuda Hünkar Hacı Bektaş Veli, 

“Bilimden gitmeyen yolun sonu karanlıktır çıkmaz sokaktır” buyurmuştur. Hacı Bektaş 

Veli’ye kim olduğu sorulduğunda; “Türkistan’ın Horasan şehrinden ve Hz. Muhammed’in 

(S.A.S) soyundan Şeyh İbrahim Sani diye bilinen Seyyid’in büyük oğluyum. Mürşidim, Pir-i 

Türkistan Hoca Ahmed Yesevi, hocam Lokman Perende, meşrebim Hz. Muhammed (S.A.S) 

ve Hz. Ali’den, nasibim ise Yüce Allahü Teala’dandır” der.  

Hacı Bektaş Veli, Türk insanını birlik ve beraberlik ülküsü etrafında toplamaya, eğitmeye ve 

lider olarak yetiştirmeye çalışan gerçek bir tasavvuf önderi ve toplum hocasıdır. Hünkar Hacı 

Bektaş Veli, piri Ahmed Yesevi’den Anadolu’ya gitmesi için manevi emri alınca hocası 

Lokman Perende‘den izin almaya gittiğinde o an odadaki yanan ocaktan bir köseğiyi (iki ucu 

yanık odun parçası) alıp Anadolu diyarına doğru fırlatıp attılar. Anadolu’da Hak Ahmet 

Sultan tarafından yakalanan köseği, Sulucakarahöyük (bugünkü Hacı Bektaş Veli Tekkesi) 
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olan yere dikildi. Daha sonra köseği hemen yeşerip dut ağacı oldu. Bu ağaç dergahtaki Balım 

Sultan türbesinin önünde hala durmaktadır. Ahmed Yesevi’den aldığı çerağı Hacı Bektaş Veli 

Anadolu’da tutuşturdu. Yetiştirdiği talebeler Anadolu’nun her tarafına yayıldı, Balkanlar’a ve 

Kuzey Afrika’ya kadar ulaştı.  

Hünkar Hacı Bektaş Veli, Baba İlyas Horasani ile bir buluşmasında Baba İlyas, Hacı 

Bektaş’a: “Erenler Kur’an’daki yüz on dört surenin genel manası üçtür; Halktan birisi bu üç 

mananın dışında başka manalar çıkarmaya kalkışırsa delalete düşer demişsiniz?” der. Bu 

soruya karşılık Hacı Bektaş Veli: “Horasan ve Nişabur erenleri almış oldukları eğitim 

itibariyle İslam dinini her türlü zorluklardan, korkutmalardan arındırmışlar ve Kur’an’ın 

emrettiği esaslara sadık kalarak kolaylaştırmışlardır. Bizlere düşen görev de Anadolu’daki 

göçebe Türk topluluklarına sevgi ve hoşgörüyle yaklaşarak, Kur’an’ın yalın, fakat özlü 

manasını halkın anlayacağı bir tarz olan “ELİNE, DİLİNE, BELİNE” sahip ol sözü temelli 

vermektir. Yine başka bir sözümüzde “BİR OLALIM, DİRİ OLALIM, İRİ OLALIM” 

dedik. Bu sözleri söylemekteki asıl maksadımız Anadolu’daki birlik ve kardeşliği 

sağlamaktır.” demiştir.  

Buradaki amaç Kur’an’ın hurafeden, karmaşıklıktan uzak saf ve sade net anlaşılmasını 

sağlamak olmuştur. Hoca Ahmed Yesevi’den ilham alan Hünkar Hacı Bektaş Veli ve 

dervişleri eliyle Türk İslam’ı bu topraklarda net ve anlaşılır kılınmıştır. Bu aydınlık yola 

cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk sahip çıkarak aziz Türk milletimizin 

ilelebet önünü açmıştır. Bu aydınlığa sahip çıkalım.  
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