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Ahmet Yesevi ve Türklerde Ýslam'ýn yayýlmasý

Eski Türklerin TEK TANRI
dinine inandýklarý ve bu dinin þu anda yitirilmiþ bir kutsal kitabýnýn
da olduðu görüþlerine katýlýyorum. Araþtýrmalar derinleþtikçe ve
geniþledikçe bu gerçek ortaya çýkacak...
Sözgelimi 14. Yüzyýlýn baþlarýnda Mýsýrlý Türk Tarihçisi Aybeg'in sözünü
ettiði Türklerin kutsal kitabý "Ulu Ata Bitikçi" elde yok... Gürcü
kaynaklarýnda Tek Tanrý'ya inanan ve "Mengü Tangrý Gücündür" (Sonsuz
Tanrý'nýn Gücüyle) diye baþlayan kitaba da ulaþýlabilmiþ deðil... Kim
bilir... Belki bir gün bir yerlerden ortaya çýkacak... Belki de ikisi
ayný kitap...
Bilinen gerçek, Türklerin Ýslam dinine geçmeden önce birçok dine girip
çýktýklarý... Sanýldýðý gibi ve yanlýþ anlatýldýðý gibi Ýslam'dan önce
Türkler þamanist deðildiler. "Þaman" sözü Türkçe deðildir. Türklerde
þamanlara "kam, oyun, baksý" gibi adlar verilirdi. Bugün de öyledir...
Þamanizmi din haline getirenler olmakla birlikte temelde din deðildir.
Yaygýn adýyla þamanizm bir din olmaktan çok, madde ötesi görüþlere
dayalý bir duru görü ve saðaltma yöntemidir. Ýþin ilginç yaný Türkler
hangi dine girerlerse girsinler bu yöntem o dinin içine sýzarak ya da
yanýnda yürüyerek varlýðýný sürdürmüþtür. Bugün de öyledir...
Çoðunlukla Karahanlý Han'ý Satuk Buðra'nýn 10. yüz-yýlýn ortalarýnda
Müslümanlýða girmesi Türklerde Ýslam'ýn yayýlmasýnýn baþlangýcý olarak
söylenir. Bu söylentide bir gerçeklik varsa da, Karahanlýlardan önce
Ýtil Bulgar-Türk Devleti'nde Ýslam'ýn yaygýn olduðu bir baþka gerçektir.
11. yüzyýlda Türkler arasýnda Müslümanlarýn sayýsý çoðalmakla birlikte,
yine de birçok Türk topluluðu nesturi Hýristiyan, Musevi, mani, buda ve
eski Gök Tanrý inançlarýna baðlý kalmayý sürdürüyordu. Anadolu
coðrafyasýnda ise ortodoks Türklerin varlýðý bilinen bir konudur.
Ýþte Ahmet Yesevi okulunda yetiþen öðretmenlerin birinci görevi; henüz
Ýslam'a girmeyen Türkler ve yakýn uluslar arasýnda dini yaymak;
Müslümanlaþmýþ olanlara ise dinin gerçeðini öðretmekti.
12. yüzyýlýn ikinci çeyreðinden baþlayarak Ahmet
Yesevi'nin
öðrencilerinin bu görevlerini baþarýyla yerine getirdikleri ve sonraki
yüzyýllar boyunca da yine öðrencilerin öðrencilerinin ayný görevi
yaptýklarýný biliyoruz.
13. yüzyýlýn baþlarýndan baþlayarak Cengiz oðullarý egemenliðinde
kurulan düzen içinde en büyük iþi yine Ahmet Yesevi öðrencileri yapmýþ
ve Cengiz'in torunlarýný Müslümanlaþtýrýp Türkçeye ve Türklüðe
kazandýrmýþlardýr.
Cengiz'in büyük oðlu Cuci'nin oðlu Berke, Altýnordu Haný iken Ahmet
Yesevi'nin öðrencisi Sarý Saltuk tarafýndan Ýslam'a kazandýrýlmýþtýr.
Berke'nin baþkomutaný Nogay'ý da yine Sarý Saltuk Müslümanlýða
ýsýndýrmýþtýr. Bu-günkü Özbek halkýna adýný veren Cuci'nin torunu Özbek
Han'a Ýslam bilincini ve bilgisini veren ise Baba Tüklü diye bilinen
Yesevi öðrencisidir.
Bizans egemenliðindeki Anadolu'ya yerleþen Hýristiyan Kýpçak ve Oðuzlar
arasýnda Ýslam'ý yayan yine Yesevi derviþleridir. Anadolu'nun ve
Rumeli'nin birçok köyünde; yakýn tepelerde; bu derviþ-öðretmenlerin
mezarlarý vardýr. Bugün bile o mezarlarda yatan kiþilerin köylerine
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Müslümanlýðý getirdiðini köylülerden dinleyebilirsiniz.
Türklere Araplarýn zorla Müslümanlýðý kabul ettirdikleri ise bilimlik
temelleri olmayan bir iddiadan ibarettir. Emevilerin Türk dünyasýna
yönelik saldýrýlarý dünyalýk amaçlara yönelikti. Tersine Müslüman
olmalarýyla alacaklarý vergi azalacaðýndan Türklerin Ýslam'a girmesinden
hoþlanmýyorlardý. 751 yýlýnda Talas'ta Çinlilere karþý birlikte
yürütülen savaþ dolayýsýyla doðan yumuþama Ýslam'a ilgiyi artýrmýþ ise
de asýl büyük katýlýmlar tasavvufçularýn çabalarýyla ortaya çýkmýþtýr.
Hallacý Mansur'un bu yolda beþ yýl çabaladýðýný bir örnek olarak
verebiliriz.
Bütün çabalara karþýlýk Yesevi okulunu bitiren öðret-menlerin, Türkler
ve yakýn uluslar arasýnda Müslümanlýðý ve Müslümanlaþmýþ olanlara doðru
Müslümanlýðý yaymakta en büyük pay sahibi olduðunu söyleyebiliriz.
Bu yüzden Türk'ün Müslümanlýðýnda tasavvuf renkleri aðýrlýk kazanmýþtýr.
Diyorum ki; Milletimiz arasýnda yaygýn olan ortak din bilincini, doðrudan Ahmet Yesevi'ye borçluyuz.
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Namýk Kemal Zeybek
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